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А, сз.—а, але.
А, межд.—га? аге! а! о! еі еге!
Аа, межд. — ага! гай-гай!; ну
-ну!
Аба — габа.
Абажуру — шапчук, дашок,
кльоші
Абиньїй — габовий.
Абонементний—передплатний.
Абонементі, — передплата,
пренумерата.
Абоненть
— передплатник,
пренумерант.
Абонированіе — передплачу¬
вання, пренумерування.
Абонировать—перегачувати
Абзнироваться -передплатити,
пренумерувати.
.|
Аборигени — тубільці.
Аборт ь — уровище.
Абрикосовий — мсрельовий,
‘ жердел^ооий.
Абрикось — мореля, жерделя.
Абрись — обрис, нарис.
Абсенщ,— полинівка
Абсолютизми — самодержав¬
ство; абсолютизм.
Абсолютность — безумовність,
безпощадність.
Абсолютний, о — самодержав¬
ний; б е умовний, безпоглядний, безоглядний, о; ціл¬
ковитий.
Абстрактньїй — уявний, аб¬
страктний.
Абстракція — уявність; абстракиил.
Абсурд-ь- нісенітниця.
Авантажньїй—показний.
Авантюристь-пройдисвіт, зайдисвіт.
Августовскій—серпньовий.
' згусть—серпень.
А вгуст'Ьй ш і й—нпйяс піший.

Авдотька, пт. Оесііспетия егерііапз — кулик болотяний?
СІрира Ерорз-оцуд губатий;
растеніе ТгоНіиз еигореиз
—вовчий копит, вовча лапа,
волове око.
Авіаторскій— літунський.
Авіаторь—літун.
Авіаціонньїй—літальний, авіацийний.
Авіація—літання, авіация.
Авось— ачей, може; — либоможе таки.
Аероні», раст. Сепіаигеа іасеа
— наголоватки, синєголов,
сердешна трава;-дикій, ОгаІіоіа оЖсіпаїіз — золототи¬
сячник, дрислицець.
Аврикула, раст. Ргітиіа аигісиїа — первоцвіт.
Аврьінь, раст. 1_ещпа—ряска.
Австрієць—австрияк.
Австріянка—австриячка.
Австрійскій
австрняцький,
австрийський.
Автобісграфическій — автобіоГрафичний.
Авгографическій — автогра»
фичний.
Автократія—самодержавство.
Автоматическій — саморуш¬
ний, автоматичний.
»
Автоматі» — саморух.
Агентство— агентура; агенту рання.
Агитаціоиньїй — аґитаційний.
Аги.тировать — агітувати.
Агнець —
ягня; часточка
О проскури).
Агонизировать — масувати.
Агонія — насування, скік,
сконання, конання.
Аграрій — землевласник.
Аграрний — земельний
1
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Аграфь—Алл егеричеекі й.

Лграф-ь — чепрага.
проводити, пригравати; го¬
лосом — приспівуват и. .
Агри культура — хліборобстЕО.
вільництво.
Аккомпаніатор'ь - супровідні к.
лгу, межд.—агусі, агусеньки.
Аккуратность — ретельність,
Адажіо, муз.—помалу-псмалу.
справність;
чепурність,
Адамова голова,- раст. Сушпетність, охайність, алюрргіресііипі саісеоіиз — че¬
иість.
Аккуратннй, о — рядний, ре¬
ревичок, черевички, жовті
і!
тельний, справний; чепур¬
зозульки; -борода, СепіаизсаЬіоза — трусліїн,
ний,
шпетний, охайний,
волошки; ——; яблоко, Ругиз
алюрний, о.
.
ф
таїиз рагасіізіаса— райське
Аклей, раст. Няиііедіа уиїдагіз
Я - луко.
-голубки, орлики, дзвіночки
Акрополь — вншгород.
Адамово яблоко, анат.- борлак.
Адвокотствовать-правотарити
Аксессуарь — додаток, приАдвокат-ь—правотар, речник,
чандал.
адвокат.
у
Актнвноєть—чинність, акциз,
активність.
Адонись, раст. Агіопіз уегпаїіз
Активний - чинний, активний.
горицвіт, тирлич; А. аиіотпаїіз—павлмні очі.
Аконить, раст. Асопіїшп —
царь-зілля, чорне-зілля; ап¬
Адресний-— адресовий.
Адресовать — адресувати, на¬
течний, А. пареііиз—тоя.
Акть, юрид. — акт; акад. —
правити.
акт; театр.— дія; филос.—
Адресоваться -зголошуватися;
чин, обяв, вияв.
удаватися; направлятися..
Адресь — адреса.
Акула, зоол. — сквала; -людоАдскій — пекельний.
•Ьдь — сквала-людожер.
Акулинка, раст. УегЬа$сит
Ад-ь — пекло.
ІусЬпіІіз — коров*Як, заяче
Аероплань-самодіт, аероплян.
Аеростать — летюча куля.
вухо, дивина.
Акушерка — акушерка, баба,
Ажурний — провористий, ме¬
бабка: шутливо-пупорізка.
режчатий.
Акушерскій — акушерський,
Азартний — газардовий; (о к.бабницький.
либо) палкий, запальний.
Азарть — запал, завзяття.
Акушерство — бабування, ба
- бництво, акушерство.
Азбука — абетка; граматка.
Акушерствовать — бабити, ба¬
Азбучний ~ абетний.
бувати.
Азотная кислота — сирвасер.
Акушерь — бабич, акушер.
Азотний азотовий, душцеьий.
Акцентовать — вимовляти з
Азоть, хим. — азот, душець-.
притиском; наголошувати.
Аирг, раст. Асоїиз саіатиз —
Акценть — наголос; говірка,
лепеха, аєр, гавяр, т атарак,
вимова.
шувар, татарське зілля. .
Алалнка — гаркуша.
Аисть — чорногув, лелека,
Алгебра — альгебра.
бопян, бузько, бузюк, бу¬
Алгебраическій-альгебраічиий
гель, бусля; черннй — гайАлебастровий — шалабастро
стер, рибоїд.
чий, лебастровий.
Ай ой; ай-да—от так; ай ай—
Алебастрь — шалабастер, легай-гай.
бастер.
Айва, раст. Субопїа уіідагіз
Али, сз. — чи, хіба, або.
Регз. — альва, гунь.
%
Алифа — олія.
Айкать — ойкати.
^
Алкать -голодувати; жадати,
Акація, бот. — акаиия.
прагнути.
■'
Акварель — аквареля.
Алкоголь - винець, алькоголь.
Акклимгтпзироваться — приАплебарда — г^елеп.
натурюватися.
Аллебардник-ь, раст. Ігіз — пі¬
Аккомпанементь, муз. — су¬
вники.
провід. пригравання; голоАллегсрическіи - алегоричний,
сомь — приспівування.
инослівний.
Аккомпанировать, муз. — су-

Аллюр-ь—Арендньїй
Аллюрт» - хода (у коня)
Алмазь - діамант.
Алтарний - вівтарний.
Алтарь - вівтарь.
Алтей, раст. АННеа оНісіпаІіз
— калачики, проскурки.
Алтьінникь — гривня, шостак
(З коп.); жмикрут.
Алтьінь -три копійки, шостак.
Алфавигь — абетло.
Алчность — хтивість, зажер¬
ливість, несить, ненажер¬
ливість, захланність.
Алчньїй, о - хтивий, зажерли¬
вий, неситний, захланний,
ненажерливий, о.
Альїй - жаркий, червонорожевий, кармазиновий.
Альїрить - шахраіти, шахраю¬
вати.
Альїрникь - шахрай, дурисвіт;
жмикрут, глитай.
А л ьбо мгг-^гл ьб у м.
Альковь — алькир, валькир,
ванькир, лнкір.
Альманахи - збірник.
Аліть - червоніти, рожевіти.
Алюминіевнй - глинцьовий.
Алюминій - глинець.
Аляпсватость — базгранина,
базґранність.
Аляповатьій, о - базґранний, о.
Аманать - заручник.
Амбарньїй - коморячий.
Амбарт» — камора, коморя,
шпихлір, шпіклір.
Амбиція - гонор.
Амбразура - бійниця: фрамуга.
Амвонь - збін, амбона. *
Амміакт» - амоніяк.
Амурьі - женихання, зальоти.
Анализировать - роскладаги,
розбірати, аналізувати.
Анализ-ь - росклад, розбір, аналіза.
Аналогичньїй — подібний до;
анальоґичним.
Аналогія — подібність, анальоґія.
Анархическін — анархичнпй,
безурядний, безладний, без¬
ладній.
' Анархія - безуряддя, анархия,
безладдя, безлад.
Анатомировать - анатомувати,
пороти, требушити.
Ан атоми ческій акатсмичний.
Анаеема - анатема. анахтема.
Ангажировлть — ангажувати,
запрохувати.
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Ані ЄЛОЧЄКЬ-ЯНГОЛЯ,ЯНГОЛЯТКО.
Ангелі. - янгол, янголь.
Ангельскж - янгольський, ян¬
голиний.
Англичанинь, англичангса ан¬
глієць, англійка.
Анданте, муз. — повагом, по¬
малу, поволі, ходою.
Андронь - корець, корчик.
Анекдоть-побрехеньйа; вь стихахь - співомовка: шутка фрашка; правдоподобньїй
межебилиця.
Анемія — блідниця.
Анемометрі» — вітромір.
Анемонь тінистий, раст. Апетопе петогоза—снігурка.
Анисовьій — ганусовий.
Анись, раст. Раїсаііа (Кіуіпі
Нозі.) — різак степовий,
ганус.
Анит-ь, раст. — кріп, укріп.
Аннали—літопис.
Анонимньїй—безіменний. *
Антагонизмь—противенство,
Антракть—межед1я;антракт.
Анчоусі, риба-хамса.
.Анютйни глазки, раст. Уіоіа
Ігісоїог—братки, полуцвіт,
удовів чобіт.
Апатичний, о — байдужий,
млявий, безуважний.
Апатія—байдужість, млявість,
безуважність.
Апеллировать—апелювати.
Апельсинний—аранчовий.
Апельсині—аранча.
Аплодировать—плескати.
Аплодисменти—оплески.
Апоплоксія—грець.
А пп ар ать—пр истр і й.
Апетить—хіть до іжи; боліз*
ненньїй—істовець. *
Апріль—квітень, цвітень.
Апрільскій—квітньовий, цвітньовий.
Арава—юрба, ватага, зграяАранжирсвать —аранжувати;
упорядковувати, укладати.
Арапкикь - малахай, гарапник

А раггь—муркн.

Арбузньїй—кавуновий.
Арбузь. бот.- кавун.
Аргамгхь—румак.
Арена — арена; боіще, бойо¬
висько. ^ігоиисько.
Аренда—пососі я, оренда; рата,
чинш.
Арендгтсрі -г.осе ор, орандарь
Арендньїй—посесійний.

Арендовать—Вабя.
Ареидовать—страти в посесію;
тримати посесію; пускати
в посесію.
Арепейникь, раст. — реп'ях,
будяк/
Арестантка—тюряжнкця, реш
тантка.
Арестйнтскій -тюряжницький,
рештпнтський.
Аррстанть — тюряжннк, рештант, в'язень.
Арестовать-арештувати, ув'я¬
знити.
Аресть—арешт.
Арженець, раст. РЬГеигп— жи: ниця; Р. ргоіепзе—рженень,
пирій.
Арженикь, раст. Ріппіадо Іапсесіаіа — язички, пг дорож¬
ник, ранник, стягам.
Арженуха —житня к.
Ариеметика — шотн.шя, аритметика, арихметяка.
Арнеметическій — щотничий.
аритметичнмй, арихметичнкй.
Аркань—аркан; волссянон по
валець.
АрктическіГі—арктичний.
Армейскій—військовий.
Армія—військо.
Армякь- сіряк, сірячина.
Арнаутка, пшеница-білотурка,
гарнівка.
Аромптическій- духовитий.
Ар о м атньї й— запа їй к і: й. паху
чий, пашний.
Аромать- пахеїді. •
Аронникь. раст. Агит тасиіаіит—козяча борола.
Аронова борода./ раст. 5а*їІгида загтепіоза—ченерин;
коси.
Арса, раст. Липігегнз согпгпипі5—яловець.
Арсенапь — збройовня; гар
матняАртачиться — пручатися, норо^итигя, баскалнтися, ва~
торспитися.
Артель—артіль, спілка.
Артельшикь—артільник.
А ртиллеристь—гармані.
/ ртиллерійскій— гарматний.
А ргиллерія— армата.
Артисть — артист; мистець.
митець.
Артиискь, раст. Супага зсоІутиз—карчох.
Лртось—ДЯріШК.

Арфа—арфа.
Арфисть- ка—арфяр,-ка.
Архитекторь — будівник, бу¬
дівничий.
Лрхитектура — будівництво;
будова, штиб.
Архитектурньїй-будівницький.
Архіепископь—арцибісчуп.
Архієрей—архирей.
Аршинньїй—аршиновий.
Лспидная носка—тавлеткг
Ассимилировать — асимилювати.
Асбі^миляція—асимиляиия.
Астма' — дихавиця, задуха,
спір.
Астра, раст.—гайстер, айстер.
Астрагаль, раст. Айіадаїиз —
бегородншна трава.
Астропогь-планетник.
Ась, межд.—га? шс?
Атака—напад, наскоч, атака.
Атамзнствсоать - отікакува и.
Атамань - отаман, ватаг, ва¬
тажок.
Дтеизмь — безвір'я, безбож¬
ність.
Атєисгь-— невіра, безбожник.
Атеркнка, ргст. Агіеііп<-і рзр
ііса—дугулька.
Лтдась, мануф. — атлас, сайЄта.
Атлась, гкогр.-атляс.
Атлеть—дужлк, моцак.
Атмосфері—повітря.
Атмосферическій — атмосферичний, повітровий.
Аттестать—атестат, свідоцтво.
Ату, межд.—тю-т»! удж; а!
Атукать—т клюкати.
Ау —агОві; агось) (вь отвЬть).
Аудитор’Я — авдиюрия, слухальня.
Аукать — аговкати, перегуку¬
ватися.
^
Аукціонний—ціновими, ліцїтдЦІННИЙ*

Аукціонь—ціновка, ліцітація,
поторжка.
Ауль— а пул.
Афера—гешефт.
Ахинея теревені, нісенітниця.
Ахти, межд;—лииуяько!

б/

Баба — баба, бабка; 6аба|
жінка;
паска, папушник;
уколоцца - журавель; дов¬
бня: созв'Ьздіе - квочка.

бабахнуть—йаллотирочать

Бабахнуть — гегнути, бух¬
нути.
Вабахь, межд. — геп! бухі
Баба-яга — язібаба, гадра.
Бабенка —молодичка.
Бабень — бабій.
Бабить — бабувати.
Бабища —.бабега, бабисько.
Бабій — жіночий; баб'ячий.
Бабій зубь, раст. 5е1егоі.іит
сіауиі — ріжки.
Бабьи руг.яна, раст. ЕсЬіит
Омозта — краснокорінь,
громовик.
Бабка —г- баба; повивальная —
баба, баба-сповитуха, баба, пупорізка, повитуха; рьіба,
ОоЬіоз — бичок; О. теїапозіотиз—губань; О. тагтогаїоз V цуцик; костьпаця.
\
Бабн«лй?— бабій.
Бабочка - молодичка,жіночка;
- наеЬк. метелик; ночная нетля, вечірник; дневная дневник; таегодіозза їасіїогпиз — трутовець.
Бабук-ь, Біриз іасиїиз - Земля¬
ний заяць.
Бабушка — баба, бабуся, ба¬
буня.
Бабье — жінота, жіноцтво.
Бабушка —і забавка, цяцька.
Багажньїй — паку н косий.
Багажі» — пакунки.
,
*Загорь, Сосиз — черєець;
краска — манія, банан.
Багсрь — гарб, ості, очепа,
чіпє.
Багрецовьій — черв частий.
Багрець — червець; кармазин.'
Багрить — червонити.
Багровина — синяк, расаман.
Багров-Ьть — червоніти,
Багрянець — см. Пурпурь.
Багряньїй — червоний, кар¬
мазиновий.
Бадаржань, 5о!апит ггеїопдепа — баклажан.
Бадєйщикь — бондгрь.
Бадьч — бав^ія, шаплик; ка
довб; раст. ТурНа -рогіз.
Еадьянь, іІНсит ллізаіит —
бодян; дикій, Пісіатпиз аі- |
Ьіз — ломиніс.
і
База — підстава, підвалина, [
первопідстава.
Базарничать — базарувати.
Базарь — базар, торг.

І

Базилика — базиліка; раст.
Осігпит Ьазіїісит — ва¬
сильки.
Базнсь — см. База.
Баиньки — спатки, спатоньки.
Байбзкь — ледар; зсол. —
бабак.
Вайбачій — бабаковий.
Байка, мануф. — бая.
Байковий — байовий.
Бакалаврь — бакаляр.
Бакалда — б'акай.
Бакалейньїй — бакалійний.
Бакалеііщикь — бакалійник.
Бакалея — бакалія.
Бакенбарди — бакомпарти,
папорсдк, бурці.
Баклага — боклаг.
Баклушникь — ледар, ледащо
Баклушничать — байдикувати,
Бакча — баштан.
Балабань — дурень, рецман,
телепень; пт. Раїсо Іапнгіиз
— раріг.
Балаганний—ташовий, ятошний.
Балагань — таш, ятка.
Балагурить — базікати, гуторити.
Балагурство — перебенда, те¬
ревені, баляндраси,баляси,
базікання.
Балагур ь — баляндрасник,
балясник, перебендя, балаклій, базікало.Балялаечникь — балабайник.'
Балалайка — бала байка.
Балансировать — рівноважитися; балянсуЕати.
Балансовий — білянсовий.
Балансь — рівновага; бухгал.
— білянс.
Баласть — тяж; пісок.
Балбесь — цнмбал, бейбас,
бельбас.
Балбешка — оцупок, штурпак.
Балда — ґуля; довбня; молог.
Балдань, раст. Кйатпиз Лапдиіа —жостір.
Балдахіїнь — намет.
у
Бглдріань, Уаііапа оГІісіпаїіз скер'яп.
Балерина — тлнечниця. тгнцюра.
Бзлстомгнь — багетник.
Балка — слі^а. бапька.
Бьллотировать — голосувати,
бальотуваги, жеребулаї и,
льгсунаін. галин класти.
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Баллотировка—Баришник^

Баллотировка — голосування,
льосування.
Балованньїй — пещений.
Балованіе — пещення.
Бчловать — пустувати, жирувати.
.
Баловать—мазькати, пестити.
Баловень — хананоїС, пестун,
мазун, мамій.
Баловникь—пустун, жирун.
Баловница—пустушка.
Баловство — пустота, пусто¬
щі; пестощі.
Бальїкь —балик.
Баль — баль.
Бальзаминь, раст. Гтрвііепз
поіі Іапдеге — черевичок
божоі матері, не руш мене,
розрив.
Бальзамированіе — бальзаму■ вання.
Бальзакировать-бальзамувати
Бальний—бальовий.
Балюстрада—баляси.
Банальний, о—звичайний, о.
Банда—ватага, зграя.
Бандероль—перепасок.
Бандить-розбишака,розбійник.
Банка—слой, слоік; метал.—
бляшанка, пушка; оплетен.
лозой-балцанка.
Банкеть—бенькет, учта.
Бднкирь—банкер. .
Банковий—банковий.
Банкротиться— банкрутувати.
Банкь— банок.
,
‘
Банникь-мітла, віхоть; віник.
Банньїй—лазневий.
Банть—кокарда.
Банщикь—лазнюк.
Банщица—лазничка
Баня—лазня, мильня.
Баптизмь—штунда.
Баптистскій—штундівський.
Баптисгь—штунда, штундарь.
Барабанить — туркотати, тур¬
котіти, тарабанити;бубнити
Барабань—бубон, тарабан.
Баракь—курінь.
Баранець, раст. Усоро<Зіит сауаіит—дереза.
Баранина — махан, шкопина,
баранина.
Бараній—баранячий.
Баранки—бублики, сущики.
Баранокь—гембель.
Баранчикь — баранець; раст.
діесіїота Ье«іеіасеа—коти¬
ки, шандра.

1

І
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І

Баранчикь
обьїкновенньїй,
раст. Ргітиіа уєгіз—ряст.
Баракь—баран; смушок; та¬
ран; коловерть,- коловер¬
тень; астр.-аретій.
Баранья трава, раст. Ягпіса
топіапа— скусівник.
Барахтанье — борсання, трі¬
пання,
вовтузіння; борікання.
Барахтаться—борсатися, трі¬
патися, вовтузитися; борікатИся.
Барашекь— баранець, баранча, ягня; пт.-вівчарик: на
морі, рікі-зайчики; о тучкахь-баранці; на деревібруньки.
БарашеКі. обьїкновенньїй,раст.
Ргітиіа уегіз—ряст.
Еарашковий^— ягнячий; сму¬
шевий.
Барбарись, раст. ВегЬегіз даГІ5'—кислич, байбарис.
Барвена, риба—барбун.
Барельефь—низорізьба.
Баржа—лайба, шаланда, бай¬
дак.
Баринь—пан.
Баритонь—підбасок.
Бариться—паніти, паношитнея
Баричь'—панич.
Барка—берлина (сь папубой);
гончак (безь палуби);
Барокко, архит.—барок.
Барская спесь, раст. *.исЬпі$
сЬаісесіопіса— зірки.
Барскій—панський.
Барство—панство; панування.
Барствовать—панувати
Барсу кь—харсун.
***'
Барсучій—харсу повий.
Бархань—кучугура.
Бархатистий— оксамитуватий.
Бархатний—оксамитовий.
Бархатцьі. раст. Тадеіез раіиіа і егесіа—чорнобривець.
Бархать—оксамит
Барченокь—паня, пануйя, па¬
нич.
Барчукь—см. Барченокь.
Барщина—панщина.
Бариня—пані; раст. ХапІЬіигг
Зріпозит—холера, холерна
трава.
Барьішникь—зискач; торг, лошадьми — хваринник, леверант.

Барьішнпчать—Безеластності».

Парьішничать—перепродувати
Барьерь—барьера.
Басейна—баєчка.
Басенникь—баєшник, байко.
Басистьій—басовий.
Басище—басюра.
Баснописецт»—байкарь.
Баснословньїй, о—неподобний,
неймовірний, нечу^аний.
Басня—байка.
Басомь—баса.
Басонщик-ь—шмукляр.
Басонь—гальон.
Бассейн-ь—водойма; водозбір;
копанка, сажавка.
Баста—годі, досить, шабаш.
Бастіонь—б^шта.
Бастовать—страйкувати.
Басурманить — бусурменити,
безувірити.
Басурманка—безувірка, бусур¬
менка.
Басурманскій—безувірний, безувірський, бусурменський.
Басурмань—безувір, бузувір,
бусурмен.

Бась—-бас.

Баталія—бій, баталія, побій.
Батенька—батечко, татко.
Батракь- наймит, аргат, халаман.
Батрачество- - найми.
Батрачить—наймитувати.
Батрачка—наймичка, аргатка.
халаманка, бурлачка.
Батюшка- батько; (о священник-Ь) панотець.
Бахвалиться—хвалитися, хи¬
зувати, вихвалятися.
Бахвал-ь—хвалько.
Бахвальство—хвальба.
Бахрома — френзлі, теремки,
тороки, торочки.
Еахромнстьій— френзелястий,
чепірнатий.
Бахромить—торочити.
Бахромочньїй — тороч новий.
Бацнуть — гепнути, бухнути.
Баць, межд. — хряп, брязь,
лясь, торох.
Башенньїй — баштовий, вежний,
Башка— мокотира, сглотовка.
Башмакь — черевик.
Башманка, раст. Сургіребіит
саісеоіиі — черевичок, че¬
ревики.
Башмачникь — черевичник,
швець.
Башмачньїй — черевичним.

7

* Башня —башта, вежа, турня;
стсрожевая — варовня.
Баю-баю, межд, — люлі-люлі.
Баюкать — люляти, вколискувати.
Ваять — мовити.
Бдительньїй, -о—чуйний, пиль¬
ний, -о.
Бл/Ьніе— дбання, пильнування,
чуйність.
Бд-Ьть — не всипати, ніч зо¬
рити; пильнувати, дбати.
Бедро — кульша, стегно.
Бедристьій—кульшастий, стег¬
настий.
Безалаберность — безладдя,
безлад.
Безалаберньїй, о —
безлад¬
ний, -о.
Безбедрьій — безклубий.
Безбожіе —
безбожництво,
безбожність.
Безбожника — безбожник; не¬
довірок.
Безбожний, -о — безбожний;
безсумлінний, о.
Безбокій — безбокий.
Безболіе — безбілля.
Безбол’Ьзненность — безболізність, безбілля.
Безбол-Ьзненньїй, -о — бе болізний, -о.
Безбородьій — безбородько,
безбородий, ГОЛобородько.
Б$збоязненносгь — безбояззя.
Безбоязненньїй, о — бебоязний, -о.
Безбрачіе — безшлюб'я, бєзж#нство.
Безбрачньїй — безшлюбний,
безженний.
Безбрежность — безберегість,
безбережність, безкрайість.
Безбрежньїй- безберегий, без¬
бережний, безкраї:-.
Безбровьій — безбровий, голобровий, безбронко.
Безбрюхій — безчеревий.
’ Безб^дньгй — безбідний.
|| Безвинньїй — безневинний,
||
безвинний.
І Безвкусица — несмак.
Безвкусньїй — несмачний, неі
смаковім ий: не до в.юдоби,
не де смаку
Бєзвліжньій — безвоглий.
Безвластіе — безуряддя.
.Безвластнсеть— безвладність,
І
безвлада.

Безвластньїй—Б -зжизненность.
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Безвластннй,
ний, -о.

-о

— безвлад¬

Безволів — безвіддя.
Безводний — безводній, безВОДИЙ, беЗЕІДНИЙ.

Безвозбрзнньїй, -о — незабсронений, вільний, -о.
Безвозоратность — неворот-

і
!
I

НІСТЬ.

Безвозвратньїй, -о — неворотний, -о.
Безвоздушньш — безповітровий.
Бєзбозмєздннй, -о — дарем¬
ний, беззаплатний.
Безволосий — голомозий, гояомшиеий, безволосий.
Безвредность—нешксдли ВІСТЬ.
Безвредньїй,. о — нешкодливий, незавадний, о.
ьезвременньїй, -о — недочасний, безчасний,
невчас• ний, -о.
Безвьіходность—невихідність;
безпорадність,
безвиглядність.
Безвьтходньїй — новихідний;
безпорадний, безвиглядний.
Безвьіі>здньій—безвиіздний.
Безв^ріе — безЕІр'я, невір'я,
недовірство, безбожність.
Безв-Ьстіе—безвість.
Безв'Ьстньїй —безвістний, не¬
відомий, незнаний, потаєм¬
ний.
Безв-Ьтренньїй—безвітрий; за¬
тишний.
Безв-Ьтріе— безвітря, тиша.
Безглаїзьій—безголовий.
Безглазьій—безокий.
Безгласний—безголосий.
Безголовьій—безголовий; дур¬
ноголовий.
Безграмотность — бсзписьмениість, безписьмснщкна.
Безграмотньїй-неписьменний.
Безсраничность—безмежність,
безкрайність, безкрайість.
Безграничньїй — безмежний,
безкраій, безкрайний.
Безгрнвьій—безгривнй.
Безгр'Ьшіе—безгрішшя.
Безгрішний—безгрішний.
Безгубьій—6езваргий._
Бездарность—нездарність, нездольність; недотепа, нез¬
дара.
Бездарньїй—б^небетний, без¬
листий; недотепа, нездара

І

І

Бездснзжность —безгрошев'я,
бсг.грошевність.
Бездекеж.-шй — безгрішний,
безгрошевими.
Безденежье—см.
Безденежность.
Бездна—безодня, хлань, прір¬
ва: сила, безліч.
Бсздоказательность — бездоводність, безпідставність.
Бездоказательчьій —бездоводний, безпідставний.
Бездолье— безділля, бездопьність, недоля, безталання. .
Бездольньїй—бездільний, без¬
таланний.
Бездомний—безхатній, безхат¬
ник, безхатько.
Бездонний-безодиій, безденннй.
Бездсрожье—бездоріжжя, непуть, безпуття.
Бездсходность — безприбутко¬
вість.
Без до хо д ньій -безприбутковий.
Бездушіе—нечулість, бездуш¬
ність.
Бездушний — бездушний; не¬
чулим.
Бездьіханньїй—бездушний, не¬
живий, умерлий.
Безд-^йстьенкьій — безчинний;
безвладний.
Безд^йствіе—безчинність; без¬
владність. Безд^йствовать —не діяти, не
виявляти діяльности.
БездЬлица—дрібничка, фоашка, дурничка, дріб'язок.
Безд’Ьліе—безділля, неробота,
гулянки.
Безд'Ьлка—безділля.
Бєзд-бльникь—ледащо, ледай,
ланець, гульвіса, смовдирь.
Безд^льничанье -байдикуван¬
ня.
Бездільничат ь—байдики бити,
бомки стріляти, марнувати
час.
Безд^>тнссть— бездітність.
Бездітний—бездітний; бездіт¬
ний; бездітниця.
Безд'Ьятельность — бездіяль¬
ність, бездільність.
Г>езді.ятельньій —бездіяльний,
бездільник.
Безжалостньїй — безжапісливий, безжалісний, безболіс¬
ний.
Безжизненность—безживність.

Безжизненньїй—Безотв^тственность.

і

Безжизненньій — безживний,
Безм-Ьрїе — безмір'я, неомір
ність, безнемірність.
бездушний.
Безм-Ьрннй—безнеміркий, без»
Беззгботньїй —безклопотний,
мірний, неомірний.
безтурботний,
недбайний,
Безмятежность — безтурбот¬
бездумний, безжурний, безність, супокій.
сумний.
Безмятежньїй — безтурботний,
Беізав-Ьтно—щиро, цілою ду¬
супокійний.
шею.
Леззаконіе — безправ'я, безБззнадежносгь — безнадій- ність, безнадія.
суддя, безсуд.
Безнадежньїй — безнадійний.
Беззаконний—”безсудний, без¬
Безнаказанность— безкарність
правний.
БеззастЬнчивость — безсором- ) Безнаказанньтй — безкарний.
Безнам-Ьренньтй — ненавмис¬
ність; нахаба.
Беззаг.тіінчивьій- безсоромний
ний.
Безначаліе — безуряддя, без¬
нахабний.
Беззат-ЬйливьіЙ-иемудрований
голів'я.
Безначальний — одвічний;
Бсззащитность — безоборонбезпочатковий.
ність.
Боззащитньїй—безоборонний. , | Безногій — безногий.
Безносий — безносько, без¬
Веззвучіе—безгук.
Беззвучний — безгучний, бе- П
носий.
зодголосниП.
Безиравственность -немораль¬
Безземельний — безґрунтий, ‘
ність.
Безнравственньїй — немораль¬
безземельний;
безземель¬
ний; непутящий, нечесний.
ник.
І
Беззубий—щербатий, беззубий.
Безобидннй — нешкодливий,
Безконечний — безкрайій; не¬
плохий, тихий; справедли¬
скінченний: -о рзбогЬ-невий.
переробний.
Безоблачньїй — безхмарний,
Безкормица— б^згодівля, голобезхмарий, нехмарний.
паша.
Безобравить — шпетити; деБезкорнстіо— см. Безкорнстшпетувати.
ность.
Безобразіе — бридота, гидота,
Безкорьістность — некорисли¬
• шпетність; дешпети.
вість
Безобразникь — дешпетник,
Безкорьтстннй—некорисливий.
шурубурник.
Безкостннй— безкостий.
Безобразничать — дешпетуБезкровельнмй—безверхий
вати, шурубурити.
Безкровний — безкровий; без¬
Безобразний — бридкий, гид¬
хатній, безпритульний, без¬
кий, шпетний; негожий.
рідний; безхатько, безрода.
Безопасность -— безпека, без¬
Безкрилий—безкрилий.
печність.
Безладица—нелад, безладдя.
Безопасньїй — безпечний.
Безлистньїй — безлистий, безБезоружний — беззбройний,
листявий.
неозброєний, нгзбройний.
Безличннй—безособовий.
Безосновательность — безпід¬
Безлунний—безмісячний.
ставність.
Безлісний —безлісий, безліБезог н^вательний — безпід¬
сяний.
ставний.
Безоста новсчннй -безупинні, й,
Безл-Ьсье—безлісся.
невпинний, безперестанний,
Безлюдіе- безлюддя.
безугавний.
Безлюдний — безлюдий, неоселяний.
Безотв'Ьткость -безодмовність,
безодпозїдність.
Безмозглнй—безмозкий; дур¬
ний, безлуздий.
Безотв-Ьтннй — безо," МОВНИЙ,
безодповідний; сумирний.
Бозмолвіе— безгоміння.
|
Безмолпньїй- безмовний.
Безотв^тствсчность — НЄВІЛБезмолрствовать—німувати.
повідаш ність.
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Безотвітственньїй— Безпрвлятствснньї#.
•

Безотвітственньїй
невідповідальний.
Безотвязность — невідчеп¬
ність.
Безотвязньїй — невідчепний.
Безотговорочность — невідмовність.
Безотговорочньїй — невідмовний.
Безотдаточньїй — безповорот¬
ний, набезрічний.
Бсзотлагательно — притьмом,
приймом.
Безотлагательньїй — доразний,
пильний; невідкладний.
Безотлучньїй — безвідходний.
Безотносительность — безпоглядність.
Безотносительньїй — безпоглядний.
Безотрадньїй — беаодрадісний,
безрадісний.
Безотступньїй— натрутливий,
невідступний.
Безотчетньїй—незвітний: необраховний, безобраховний.
Безочередньїй— нечерговий.
Безошибочньїй—непомильний,
непохибний, нехибний.
Безпалубньїй — безчердашний.
Безпальїй—безпальчий; безпалок, безпалька.
Безпамятность —непам‘ятлиг
вість.
Безпамятньїй—непам'ятливий;
непритомний; забудько, без¬
пам'ятно.
Безпамятство — безпам'яття,
непамять; непритомність.
Безпарний—безпарий.
Безпаспортньї й— безбілетний.
Безперемінний—незмінний. '
Безпечальньїй — безжурний,
безсумний.
Безпечность—недбайність, бай¬
дужість, безжурність, нео¬
бачність.
Безпечний, о — недбайний,
байдужий, безжурний, нео¬
бачний, о.
Безплатний—безплатний, да¬
ремний.
Безплодіе, безпгодность—яло¬
вість, неродючість, неплід¬
ність; безовочність.
Безплодньїй—яловий, неродю¬
чий, неплідний; безовочшій;
даремний; см. Безполезньїй.
Безплотний—безтільний, беателесий.

Безподсбньїй—незрівняний, недобірний.
Безпозвоночньїй—бсзкряжний.
Безпокоить—турбуваї и, непо¬
коїти.
1
Безпокоиться — турбуватися,
клопотатися,
побиватися,
фрасуватися.
Безпскойний,-о—невпокійнн й,
невгомонний, турботний,-о.
Безпокойстно-турба, турбация,
турбанина, турбота, суята,
фрасунок, турбування, тарапата.
Безпокоящій (кого)—суятник.
Безпокояідійся (о комь, чемь)суятник.
Безполезньїй-некорисний, безхосенний, непожитошний;
непотрібний; - человікь теліпайло.
Безпомощность-безпомічність;
безпорадність.
Безпомощньїй — безпомочний,
безпомічний, безпорадний.
Безпорочност ь — безгрішність,
безваднісіь. бездоганність.
Безпорочньїй-безгрішний, безвадний, бездоганний.
Безпорядок>—безлад, безлад¬
дя, розгард яш, нелад, гар¬
мидер.
Безпорядочньїй — безладний,
безладній; непорядний.
Безпосредственньїи — безпосе¬
редній.
Безпотомственний - безнащадний, беяппемінний.
Безпочвснность — безґруніовність.
Безпочвечньїй -безгрунтовний.
Безпошлинньїй—безмитний.
Безпощадность —безощадніс ть
безжальність, безщадність.
Безпощадний — безощадний,
безжальний, безщадний.
Безправіе, безправность—без¬
правність.
Безправний—безправний.
Безпредільность-безкрайність
безкраїсть,
безмежність,
безмір'я, неосяжність.
Безпредільний—безкраїй, безкрайний, безмежний, без¬
мірний, неосяжним.
Безпрекослс ємній — безпереч¬
ний.
Безпрепятствепньїй— безпере¬
шкодний.

Безпрерьівность—Безстрашне.

Безпрерьівность — безвиводність, безпереривність, бе¬
зупинність.
Бечпрерьівньш — безупинний,
безпсреривний,безвиводний
Бєзпгестаннс —безпересталь,
безперестанку,безперестан¬
ні, безперестану, безпереСтань, безуставично.
Безпрестанньїй, постоянний —
разуразній.
Бе шриланница—безпосажна.
Безприкрасньїй— безокрасний.
Безпримірньїй — безприклад¬
ний.
Безпрнмісньїй безпримішний,
чистий, сутий, щирий.
Безпристрастіе — безсторон¬
ність.
Безнристрастньїй— безсторон¬
ні.
Бс^пріютньїй—безпритульний,
безприхильний,безпричаль
ний, беззахистний; бездомок.
Безпробудний— безпрокидний.
Безпроглядньїй- безпросвітний
Безпроцентньїй—безвідсотний
Безпутица—безпуття, непуть.
Безрабстнца - безробіття.
1>взразд%льньій, о — неподіль¬
ний, о
Резразличіе однаковість: бай¬
дужість.
Безразличньїй — однаковий;
байдужий,
Безразсудньїй нерозсудливий,
навісний.
Безрасчетливьій—безощадний;
нерозважний.
Безрогій--безрогий, комолий,
гулий, шутий.
Безродньїй — безрідний; безрідник, безрода.
Безрппотность—покірливість.
Безропотньїй—покірливий.
Беїросньїй (день)—суховень.
Безрукій—безрукий
Гезрьібье -— безриб'я.
Ьезсвязность — нез'язність,
недоладність.
Безсвязньїй — нез'язний, не¬
доладній.
Везсемейньїй — безродинний.
Безсердечіе — безсердечність;
лютість.
Безсердечний— немилосерд¬
ний; лютий.
Безсиліє— безсилля, несила;
безвладність.

II

Безсильньїй—безсилий, кво¬
лий, не.дужий, хирний, хир¬
лявий, хирий, хиренний;
безсилок, безсилка.
Безсиліть — знесилюватися,
збуватися сили, упадати на
силах.
Безскважньїй, -о — щитний,
щільний, -о.
Безславить—неславити, осла¬
вляти.
Безславний, -о — неславний,
ганебний, -о.
Безслезньїй—безслізний.
Бєзслоеєсньій — немовлячий,
німий, без'язикий.
Безслідньій,-о—безслідний, -о.
Безсмертіе—безсмертність.
Безсмертника, раст. НеіісЬгузит — сварливець, чмель;
ХегапіЬетит—безсмертки.
Безсмертний—невмірущий.
Безсмьісленность-безтямність,
безглуздість, недоречність.
Безсмьісленньїй — безтямний,
безглуздий, недоречний.
Безсмьіслица- нісенітниця.
Безсмінньїй, -о—незмінний,-о.
Безсніжний—безсніжний.
Безсовістность — безсумлінність, безецність.
Безсовістний—безеиний, безсумлінний, безсумлінник.
Безсодержател ьность —беззмістовість.
Безсодержательньїй — беззмістовий.
Безсознательность —безчуття,
непритомність;
несвідо¬
мість.
Безсознательньїй—несвідомий;
лишившійсячувств-ь, —безчувственннй, непритомний.
Безсемнінньїй—безсумнівний.
Безсонница—безсоння, безсон
ниця
Безсонний—безсонний.
Безспорность — безперечність,
безсуперечність.
Безспорньш-безперечний, без
суперечний.
Безсребренникь.-ца —безсріб
ник,-ця.
Бозсрочно—на-безрік.
Безсрочньїй—набезрічний, без¬
терміновий.
Безстрастньїй—спокійний, бай¬
дужий, нечулий.
Безстрашіе—безбоя?зя,небся?
ність, відвага.
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безстрашний —-Велиберда.

ОйЗСТрйЮРЬіЙ—безбоязний, не- І Безхвостньїй—безгузий,куций,
безхвостий.
бо'язьхий, відважний; небій. |
Безхитростньїй — безхитрий,
Безстьідникь,-ца—безличник,нелукавий; щирий.
ця, безецник-,ця, безсороБсзхлолотньїй —безклопітний,
МІТНЯК.-ЦЯ, соромітник,-ця.
БкЗСТЬІДНЬїЙ — безсоромітний,
безтурботний.
Безхлібний— безхлібний.
безличний.безсоромний, со¬
роміцький.
БеЗХЛобье—безхліб'я.
Безстидство — безсоромність,
Безцв^тннй—безбарзий, без¬
колірний; о лошадяхь—безбезецність, безсоромітність.
мастий.
Безстьикін—см. Безстидний.
Безцеремонний — нецеремонБ гзсчетньїй—незліченний.
!
ним, незвичайний.
БззсЬманннй - безнасінний.
Безцільний,-о—безцільний,-о.
Бсзта ктность —нетактовність.
І БезцЬкность — безвартність,
Безтактний - нетактовний.
безцінність; неоцінність
Ьсзтолковость— безглуздя, не¬
Безцінний—безвартний; без¬
тям: недоладність.
цінний; нсоцінний;дорогий,
Безтолковий— безглуздий, безкоханий, любий.
лепкий,дурноголовий, недо¬
БезцЕнск-ь—безцін, безцінь.
ладній.
Безчелов-Ьчность
— нелюд¬
Безтілесний—безтелесгй.
ськість, лютість.
Сезубьіточность — безутрат¬
БеЗЧЄГ.0ВоЧНЬ:Й —нелюдський,
ність.
лютий.
Базубнточньш—безутратний.
Безчестить — неславити, без¬
Безукоризненность —бездоган¬
честити, ганьбити.
ність, бездокірність.
Безчестіе—безчестя, неслава,
Ссзукоризненньїй — бездоган¬
ганьба.
ний, бездокірний.
Безчестньш, -о—безчесний, га¬
Б елумець— шаленець, безуман,
небний, -о.
шапеняк, божеволець.
Безчешуйньтй—безлуский.
Безуміє — безумство, шален¬
Безчинство—дешпет, бешкет.
ство, навіженство, божевіл¬
Бєзчинствовать—дешпетувати,
ля, безум.
бешкетувати.
Безумний — дурний, безголо¬
Безчисленность—безлік, незлі¬
вий, навісний, безрозумний,
ченність.
навіжений.
Безчислеяннй—незліченний.
і ,-зумолчннй — незмовчний,
Безчувственньїй—нечулий; безбезугавний.
притомний.
Б едумствовать—шаліти, наві¬
Безчувстзіе—безчуття.
сніти, скаженіти, дуріти.
Безшабашний —невгомонний;
Безум-Ьть—безуміти, тратити
зайдиголова, паливода.
розум, терятися.
Безшумний— безгучний, без
Г-езупречность— бездоганність».
гуркітний, безшелесний, нь
Еезупречньїй—бездоганний.
гомінкий, тихий.
Безурядица —безлад, безлад¬
Безшу точний—безжартовний.
дя, нелад.
Безнменнмй — бознайменний;
Безусловньій,-о-бсзу мовний,-о.
о пальц-Ь— підмезннний.
Бозуспьшньїй, -о — невдалий,
даремний, безскутечний,-о. І Безнскуственньїй-простий,нештучний, невитворний.
£ ..-зусьій—безвусий; безус, го¬
Безисходньїй — безвихідний,
ловує.
неаикрутний.безвиглядний,
Безутішний,-о—нерозважний,
безпорадний.
нерозмайний, -о.
Бекась, пт.— вівчарик, бара¬
Безухій— безвухий; безух.
нець, полежань.
Безучастіе—безуЕажиість, бай¬
Бекрень—бакір.
дужість.
Велена, бот. Нуозсуатиз підеї
Есзучастинй — безпричасний,
—блекота, німиця.
-гзуважний, байдужий.
Белибсрда—нісенітниця, кур
Еегформенньїй — жмаковитий,
8у-ВЄрЗу.
жмачастий, безфоремний.

Бергамоть — Благоговінів.

Бергамоть, бот. Сіїгиз Ьегдатіа-глива;СіІги5 НтеНе-бергамота.
*
Бердьішь— келеп.
Береговой—побережний, побе¬
режній.
Берегь—беріг, бік, край; крутон-нависень; правьій, лівьій-правий, лівий бік; отвісньїй-пристін.
Вередить—ятрити.
Береженіе—ховання.
Бсрежливость — ощадність,
щадність, ощада.
Бережливий, о — ощадний,
щадний, щадливий, о.
Бережность—обережність.
Бережний, о—обережний, о.
Береза, Веіиіа аіЬа—береза.
Березникь— березняк.
Березовикь, грибь Воіеіиз зсаЬег—бабка, красноголовець
Березовка—березівка.
Березовий—березовий.
Беременная—вагітна, тягітна,
черевата, важка, груба.
Беременность—вагота, тяжа.
Бсременіть—ваготіти, тяжіти.
Ес-рескледь европенскій, раст.
Еуопітич еигораеиз-саклак,
жигалок.
Беречь—стерегти, пильнувати
поберігати, сокотити, гледіти, берегти чого; ощажати, ховати.
Есречься— поберігатися, сте¬
регтися, берегтися, посте¬
рігатися.
4
Есрлога—барліг, скота, лігво;
медвіжья-гайно.
Бєрущій—брачкнй.
Берцовая кссть—суреля, цургля, гомілка.
Бершь, риба Бисіорегса уоідепзК—чоп.
Есссь, раст. Егуїопіиш бег.5
сапіз—собачки.
Бесіда—розмова, балачка, бе¬
сіда.
Бесідовать — розмовляти, ба¬
лакати, бесідувати.
Бесідка—яльтана, тінник, на¬
кривка.
Ьечеаа—линва, колола, ляма.
Библейсюй— библійний.
Библютека - книгозбірня.

Бивень—икла.
Ьилеть- квиток, картка.

ІЗ

Било — калатало; бринталь;
товкач; передок.
Бинтовать—бандажувати, ■»воювати.
Бинть—бандаж, завій.
Биржа—біржа.
Биржезикь— біржак.
Бирка—карб.
Бирчі'ть—карбувати.
Бирюза—туркеза.
Бирюзовьіи—туркезовий.
Бирюковатьі й—вовкуватий.
Бирююь - вовк; супій, сторчогляд, похнюпа.
Бисеринка—силянка.
БиСерньїй—силяикосий.
Бисерь—силянка.
Вись—ще раз!
Битва—баталія, бій, побій.
Биткомь—напхом.
Бить бити.
Биться, бороться — ретитися,
битися.
Бичевать—батожити, кату вати.
Бичевка—шворка.
Бичь—батіг. ‘
Біографическій—життєписний,
біоГрафичний.
Біографія— життєпис, біогра¬
фія.
Благо, с.—добро; нар. добре,
добро.
Благовидньїй—гожий, гарний;
добрий.
Благоволеніе — зичливість,
ласка, добрість.
Благоволить—бути ласкавим,
бути доброї волі до кого:
зноляти.
Елаговоніе—пахощі.
Благовонний—запашний.
Благовоспитанность- добре ви¬
ховання, вихованість.
Благовоспитанньїй—добре ви¬
хований.
Благовременньїй—вчасний.
Благовірний —■ правогірниїй
сущ. м_. р.-чоловік, стари',й
сущ. ж', р.—жінка, стара.
Благовіститель — благовіст
ник.
Благо пість—дзвін до церкви.
Благові щекіе — благовіст я;
благовіщення.
Влаговіщеискій — благовістний.
Благоговійний — побожний;
найпокірніший.
Ьлагоговініе побожність; ша¬
на, пошана, покора.

14

Благодареніе—Благоухать.

Б чагодареніе—дяка, дякування
Благодарить—дякувати.
Благодарньій,-о—вдячний,-о.
Благодарственньїй—подячний.
Благодатний — добродайний;
повний ласки, благословен¬
ний.
Благодать—ласка божа; лас¬
кавість, добродійство; роскіш, багацтво; раст. дгаїіо!а оїїісіпаїіз-золототисячник.
Благоденственньтй—щасливий.
Благоденствіе — добробут, га¬
разд.
Благоденствовать —гаразд ся
мати, у доволі бути.
Благодушіе—добродушність.
Благодушний, -о — добродуш¬
ний, добросердий, -о.
Благод,Ьтель,-ница — добродій,
-ка, доброчинець,-ннидя.
Благодітельность-добрий ску¬
то к.
Благод-Ьтельствовать —добро¬
діяти, добро чинити.
Благод-Ьяніе — добродійство,
доброчинство.
Благожеланіе—зичливість.
Благожелатель—зичливець.
Благожелательньїй, -о—зичли¬
вий,-о.
Благозвучіе-зграйність, мило¬
звучність.
Благозвучний, -о — зграйний,
милозгучний, -о.
Благой—добрий; шалений, не¬
самовитий; спасений.
Благол'Ьпіе—краса, окраса.
Благомьісліе—добромнсність.
Благонадежность —надійність,
певність, сталість;
міць,
тривалість.
Благонадежньїй — надійний,
певний, сталий;
міцний,
тривалий.
Благонам-Ьренньїй—см. Благомислящій.
Благонравіе—обичайність.
Ьлагонравньій,-о —обичаиннй.
Ьлагообразіе—гожість, врод
ливість.
Благообразньїй—гожий, врод¬
ливий.
Благополучіе— гаразд.
Благополучно—гаразд, добре.
Благополучний — щасливий,
добрий.
Ьлагопрнличіе —звичайність,
порядність.

Благоприличньїй — звичайний»
порядний.
Благопристойний—присталий-,
доречний.
Благопр-обротей ньій — набут¬
ний, добутний.
Благопріятньїй—сприятливий,
сприятний, нагідний, го¬
жий, ПОГОЖИЙ, погодний.
Благопріятствовать — щасти¬
тися,^сприяти, погоджап а,
-дити, щастити, годити.
Благоразуміе — розважність,
розсудність.
Благоразумньїй, -о — розваж¬
ний, розсудний.
Благорасположеніе прихиль¬
ність, ласка, зичливість.
Благорасположенний — при¬
хильний, зичливий.
Благородникь, раст. Еираіогіит сапаЬіпит—сідач.
Благородний,-о-шляхетний,-6.
Благородство—шляхетність.
Благосклонность—ласка,
ла¬
скавість, прихильність.
Благосклонньїй, -о—ласказий,
прихильний, -о.
Благословеніе—благословен ня.
Благословенний- благословен¬
ний.
Благословлять, -вить—благо¬
словляти,-вити.
Благосостояніе—добробут.
Благостиня—добрий вчинок,

добро.

Благость—добрість.
Благотвореніе—добродійність,
доброчинність.
Благотворитель—добродій, до¬
брочинець.
Благотворительньїй— добродій¬
ний, доброчинний, благо¬
дійний.
Благотворить—добро чинити.
Благотворний — доброчинний;
доброскутешний.
Благоугодньш—любий, милий,
бажаний, -о.
Благоустроенннй — упорядко¬
ваний,
уряджений;
окукоблений, укукоблений.
Благоустроять — окукобити,
уку кобити; дати добрий лад.
Благоустройство— добрий лад;
окукоблення, укукоблення.
Благоуханіе- пахощі.
Благоуханний—запашний.
Благоухать—пахтіти.

благочестивий- Блюдолизничать
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благочестивий, -о—побожний, І Близь—біля, побіля, поблизу,
святобливий, -о.
край, коло.
Блинь—млинець.
Благочестіе—побожність, свя¬
тобливість.
Блистаніе —блискання.
Блистательность — блискотБлагочиніе-добрий лад; бланість, блискавість, блисгочинство.
котливість.
Благочинний—звичайний, по¬
Блистательньїй, о — блискотрядний; благочинний; сущ. благочинник.
ний, блискавий, блискотливий, о.
Блаженний—щасний, щасли¬
вий.
Блистать—блискотіти, ясніти.
Блаженство — раювання, ща¬ ]
зоріти.
сливість, щастя.
Блокировать—бльокувати.
Блаженствовать—раювати.
Блондинка—білявка, білява.
-Блажить—дуріти, пустувати.
Блондинь — білявець, білан,
Блажь—дур, примха.
білявий.
Блеваніс—блювання, ригання.
Блонокь—обапол.
Блевать—блювати, ригати.
Блоха— блоха.
Блоха земляная, насік. Наїїіса^левота—блювота, ригота, рискакелюха.
гачка, риги.
Блошистнй—блохастий.
Биевотина—блювотина, блюБлошій—блошиний.
ваки. риговина.
Блеклость — зів'ялість, блі¬ І Блошка—блішка.
Блошная трава, раст. Роїусіодість, змарнілі сть,
фуніпиш регзісагіа—гірчак.
лість.
Блошникь,
раст.
Я§рісііип
Блекльїй — зів'ялий, блідий,
Міх їетіпа —• жіноча пазмарнілий, фунілий.
I
пороть.
Блекнуть — фуніти. в'янути,
Блошница, раст.
Огіпапит
нидіти, марніти; линяти.
уиїдаге—материнка.
Блескь —■ блиск, лиск; переБлудить — блудити, блукати;
. лих, пишнота.
бахурувати.
Блестка-яска, блискітка, бли¬
Блудникь—перелюбник, бахур
щик, блища.
Блудница — перелюбниця, баБлестнякь, раст.
СЬгу$і5 —
хурка.
блищак.
Блудний — перелюбний, росБлестЬть—хрястіти, ряхтіти,
пустний, бахуруватий.
блищати, блискотіти, ви¬
Блудь—перелюб, перелюбхм.
лискуватися, ясніти, блис¬
Блужданіе — блуканина, блукати, мигтіти.
кання.
Блестящій—блискучий, блис- !
Блуждать-блукати; поневірякавий, склячий, хряскучий.
^ тися.
Блеяніе— мекіт, мекання.
Блуждающій—блудящий, блуБлеять—мекати, мекекати.
кливий.
Бл иже—близче.
Блуза—блюза.
Ближній—ближній.
Блідная немочь, СЬІогозІ*—
Близить близити, наближати.
блідниця.
Близиться—наближатися, над¬
Блідноватий—блідавий.
ходити.
Бліднолицьій — блідовидиЙ,
Близкій — близький, блигОблідий на церу.
мий.
Блідность—блідота.
Близко — близько, поблизу,
БлІдньїй— блідий.
зблизька.
Блідніть-бліднути, полотніти
Влизлежащій—поблизький.
Блюдечко—мисочка.
Ьлмзнець —близня, близнюк.
Блюдо — таріль, полумисок;
Близорукій — короткозорий,
страва, потрава.
низькоокий, лризорий.
Блюдолизничать—тарілки ли¬
Близсрукость короткозорість,
низькоокість, призорість.
зати; об'ідати кого, жити
на чий кошт.
Близость- близкість, близина.

І

блюдолизь—Бокь.

Блюдолизь—фарфолнз: похлі' бець, дармоїд.
Блюстк—ховати, гледіти, сте¬
регти, дозирати, пильну¬
вати.
Блюститель.-ница —дозорець,рниця, доглядач,-ка.
Бобковинкз, раст. ЯпІЬохапІНпт асіогаїит—душиця.
Бобовиднілй—бібчастий.
Бсбовикь—бобовиння.
Бо іонниктз, раст. Атуд^аіиз
пала—бабчук.
Бобрь, зоол. Сазіег БЬег—бо¬
бер.
Есбь. раст. Бедитеп, РаЬа—
біб.
Бобьіль— безхатник, бездомок,
бурлака.
Бобьі цв-Ьтущіе — см. Цв^тущіе бобьі.
Богадільня—шпиталь, божий
дім.
Богатосдаренньїй — кебетний,
стіпний, здібний.
Богатство— багацтво, роскіш.
Бої атьій- багатий, заможній,
маєтний; гойний, пишний,
роскішний; коштовний; —
чік-ь-багатий на щоБогатьірь—велетень.
Бсгатіть—багатіти, можніти,
розживатися.
Богачь,-ка—багат прь,-рка.
Богиня—богиня.
Богобоязненность — богобій
ність, богсболзність.
Богобоязненньїіі. о — богобійний, богобоязниГ;, о.
Боговдохновеннь її — богонатХНЄННИЙ.

Богоматерь—божа мати.
Богомолець — прочанин, про
чанна.
Богомопье—проща; богомілля.
Богоотступникь — безбожник,
недовірок.
Богоподобньїй—богсстотний.
Богопрстнвньш — богозневажн ми.
Богсроднца—богеродиця.
Богсродская трава голевая,
Ті.ути? вегруїіит—чебрець,
чебрик,чебчнк.
Богог.луженіе - відправа, служ
ба божа.
Богоспасаеїчьій—см. БсгохрвнинЧ>іЛ.
Боготворить -божествити; адо^рувати.

Богоугодний— богумилпй, бо¬
гу любий.
Богохранимвій — богаберохений.
Богохуленіе—блюзнірство, богозневага.
Богохульникь,-ница-блюзнір,
ка. богозневажець, - жницяБогохульство — см. Богохуленіе.
Богохульствовать— блюзнитбога зневажати.
Богочеловікь—боголюдина.
Богоявленіе (праздниюь)-влло
хреще, ордань.
Богь—біг, бог.
Бодать-брати на роги, буца¬
ти.
Бсдаться—битися рогами.
Еодливьій— битливий.
Бодриться—-бадьоритися.
Бодрость—бадьорість, трипа, лість, жвавість; сміливість,
відвага, отуха.
Бодрствовать — пильнувати,
чути, чувати.
Бодрьій — бадьорий, чустрий,
тривалий, жвавий; відваж
ний, сміливий.
Бсевой — бойовий, бойовий
бойний.
Боєць — бояк, войовник; пу¬
лам ньій—перебієць.
Божба—божіння.
Божескій— божий.
Божественность—божність.
Божественний, -о—божний, -с
Божество—богостота.
Божиться—божитися.
Божье дерево, бот. Аііегпіз
аЬгоІапшп—біжд ерево.
Божья коротка,насі к.СоссІпе?
Іа зери трипсіаіа— бездрик,
белрик, сонечко, леї рик,
серденько. .
Божница—божник.
Бой—см. Битва.
Бойкій — шварний, шпорний,
моторний, меткий, жвавий,
шпаркий.
Бойкое (місто)—розигри.
Бойница- бійниця.
Бойня—різниці; різня, крівавий бій.
Бокаль—келех, пугар.
Бокової—побічній, бічний.
Боксировать—боксувати.
Бокь—бік; (мясо сь ребрами)

схаб.

Болвань

БороздчатиЙ.

олвань — бельбас, бецман,
дурбас,
Йолоп,
бейдак;
штурпак, надовбень.
Болотистий—багнистий.
Болотний—болотяний, багно¬
вий.
Болото—багно, болото, синявка; ржавое—рудявина, руд¬
на, руда.
Ьолтаніе—бовтання; теліпан¬
ня; базікання, белькотання.
Болтать—бовтати, колотити;
махати, дритати; перебен¬
дювати, торохтіти, белько¬
тати, патякати, базікати,
р ей дати, форкотати, фляворити, фльокотати
Волтаться — бовта ти ся, коло¬
титися; тинятися; теліпа¬
тися, мотатися.
Єолтливьій — белькотливий,
\ форкотл'Ивий,язикатий,ще\бетливий, фляворлипий.
Ба-товня — баляси, теревені,
Перебендя, торочення, ба¬
зікання, цокотнеча,цокотня
Болтшь — щебетун, цокотун,
баЬклій, балакун, лепетун,
белькотун, щеоетій, цвснтюх\талалай, торохтій.
Болтунйя—талалайка. торох¬
тійка,Хщебетуха, цокотуха6елько\уха, лепетуха, со¬
котуха.;
Болть—пригонич.
Боль—біль.
Больниііа—Лікарня.
Больничньїйу-лікарницький.
Вольно—болюче, болізко; ура¬
зливо, тяжцо, важко; дуже,
тяжко, вег^ми.
Зольной—слабкії, хорий, хво¬
рий, недужий;-тяжело-трудний; - безнадежно-смертенний.
Больше — більш;—всего—над
усе, за все, саме більш,
найбільш.
Еольшегсясвьш — головатий;
юловань, головко.
Большинство—більшість, біль*
шина.
Большій—побільший, більший.
Большой— великий, здоропнй,
тяжкий; н'Ьсколько больШОЙ —ПОВРЛИКИЙ.
Вольшущій—величезний.
Болівшій—хворовнй.
Бол^е—більїц, гірше; над.

Бол^зненность—осоробли вість
хоровитість, хворобливість
слабовитість, хйрність;. бо
лізність.
Бол^зненньїй — хорявий. хи5-,
лявий, хорячий, хоровитим,4
хороблнри.й, хворобливий,
хирий, хиренний, кволий,
бсзздсрозний, слабовитий;
сущ.-скергеля.
Волізнь — хвороба, хворота
хирячка, хворість, слабість,
недуга, пс::іч, хира; англій,
ская-одміна.
Болить—нездужати, слабувіти, хорітн, хворіти, чсрвіти,
чев'ядіти, хиріти, хирлати,
хирляти.
Болючій—уразний, уразливий.
Бомба—бомба.
Бомбардировать — бомбувати,
бомбардувати.
Бомбарднрь—гарматник, гарматій, гармаш.
Борачь, раст.
Воттадо--огірошник.
Борбора, раст. Випіаз огіепіаІіз-грицик.
Вордюрь— окрапка, крайка.
Бореніе—боріння, борікання.
Борець — борець; перебїсць;
раст. Сопіиш шасиїаіит —
свнстюля, сикавка.
Борзая собака—хірт, хорт.
Борзописець—шкрабіка, баз
грач.
Бормстаніе—буркотання; мур
могІння, мимриння, бур
чання, бубоніння.
Бормотать—буркотати, турко¬
тати; мурмсгати, бурчати,
жебоніти, хамаркати.
Бормотунь—мимря.
Боровій—кнурячий.
Воровь—кнур.
Борода—борода.
Бородавка—бородавка.
Бородатий— борода ї ий.
Бородачь—бородай.
Бородка—борідка.
Бородокь (у кузнецовь)- про¬
бій.
Вородчатий, бот.—остистий.
Борозда—борозна, скорода.
Бороздильнн кь— раде."
Бсроздить — борознити, скородчти, ралити,
Бороздка — борозенка.
Бороздникь—рало; езпа.
Вор оздчатмй — бврозн нсти й.

Бсрона
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Борона— боропа.
Бороченіе—скородіння,
ЧІННЯ.

Бренность.

ВОЛО¬

/

Боронильшпкь—сксродіпьник,
волочільник.
Бороновать—скородити, воло¬
чити.
Бороть—бороти, подужувати,
перемагати.
Бороться—боротися; змагати¬
ся, дужатися; сь препятствінми—побив атися.
Бортевой—бортяний.
Бортничать —бортникувати.
Борть—край, беріг; судна—
облавок.
Борть—колода, борть.
Борь—бір; брання.
Борьба—боротьба, бороття.
Босикомь—босака, босоніж.
Босой—босий.
Босоногій—босий, босоногий.
Босоножка -босоніжка.
Босякь—босак; халамидник.
Ботаническій — ботаничний,
рослинний.
Ботвина—гичка.
Ботинокь—полуботок.
Ботфоргь,-тьі—чобіт, чоботи.
Боцмань—старшина, бОиман.
Бочарничать—бондарувати.
Бочарь—бондарь.
Бочениться—бокувати; брати¬
ся у боки.
Боченокь—барило.
Боченочньїй—барилковий.
Бочечньїй—бочковий.
Бочистьій—бокатий; бекань.
Бочка—путня; водовозная-са¬
ка.
Бочкообразньїй — бариЛькуватий.
Боязливость — боязкість, по¬
лохливість, лякливість.
Боязливьій, -о—боязким, по¬
лохливий, лякливий.
Боязнь-острах.
Боярьішникь, раст. Сгаі^едиз
охугсапіЬа—глід.
Бояться—боятися, страхатися.
Бравий—голінний, жвавий.
Брага—брага.
Брадобрей— гол яр, голій.
Бражникь, -иа—гультай, -ка.
Оражничать — гультают ати,
пити-гуляти, чаркувати.
Б раздьі—в :жк и.
Бракованнсс-г.окидька.сбірок.
Браковать—покнд’.т н.
Браксека—покид.

1
1

І
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Бракосочетаніе—шлюб.
Брань—шлюб, подружжя; не¬
годи. предметь - покидь,
покидька, обірск.
Бранить — лаяти, сабанити,
цабанити, безчестити, сварити.
Браниться-лаятися, фукати.
Бранчивьій—сварливий.
Брань — лайка, лаяння, фук,
свар, зв'яга.
Браслсть—обручка.
Браттниха—братова.
Бр ггвться—брататися.
Братець—братік, братусь.
Братишка—братко.
Братоубійство -братовбивство,
братогубство.
Братскій—см. Братственньш.
•Братственньїй—братерський.
Братство — братство; братер¬
ство; побратимство.
Брать—бргт; названньїй - поб¬
ратим.
Брать - брати; збірати; побирати.
Браться за что - братися дг
чого; поспішно - прихвач*ватися, - хватитися.
Брачньїй — шлюбний, весіль¬
ний; подружний.
Бревенчатьій—рублений.
Брсвно—цурпак, колода, £рус;
круглеє - вибель, вопяк;
обтесануое-тесан.
Бредень — волок; для раковь,
небольшой - раґеля
Бредина, раст. 5аІіх саргаса—
верболіз.
Бредить—верзти, блудити сло
вами, маячити, марити.
Бредии—теревені, вигадки.
Бредь—маячня, ввижання.
Брезгать—гидувать, шкаредмтися, гребати, бридитися,
гордувати.
Брезгливость-гидлиш'сть,брид
ливість.
Брезгливьій—гидливий, брид
литий.
Бресжить—блискати, мигтіти,
блимати, дніти, на світ бла¬
гословлятися.
Бремя—тяжина, тяжар, вага,
тягар, тягарь.
Брелокь—дармовис.
Брепіе—грязиво, болото, кал.
Ьренность — тлінність, Мар¬
кість, нетривалість.

Брвнньїй—Бубновий.

Бренньїй — тлінний, марний,
нетривалий.
Бренчалка—брязкітка.
Бренчаніе — цоркіт, брязкіт;
бринькання.
Кренчать—брязкати, чеберчати,
цоркотіти,
цоркати;
бринькати, трюмкати.
Брести —• шлямпати, плента¬
тися, чвалати, тягтися.
Брешь—вилім, вирва.
Брильянть—діамант.
Бритва—голиця, голяк.
Бритвенница—голитовня.
БритвенньїЙ—гслитовний, голичний.
Бритий—голений.
Брить—голити.
Бриться—голитися.
Бритье—гоління.
Бровистьій-броватий; бровань.
Бровньїй—брівний.
Бровь—брова.
Бродильний—квасний.
Бродильня—квасня.
Бродить — волочитися, тиня¬
тися, блукати, швендяти,
вештатися,
триндатися;
хим.-шумувати, мусувати.
Бродникі»—волок.
Бродокь—пробій.
Бродяга —флигош, волоцюга,
блудяга, тягака, заволока,
приблуда, блудець.
Бродяжничать—волочитися.
Бродяжничество — побдидки,
волоцюжництво,
проволокита.
Бродячій — мандрівний, шкитавий.
Броженіе—мусування.
Броненосець—панцерник.
Броненосний—панцерний.
Бронза—спиж, брондза.
Бронзировать — спижувати,
бронзувати.
Вронзировка — спижування,
брондзувапня.
Іірондзовка. нас%к. АрЬоуіиз
їоззог—оленка.
Бронзовий—спижовий, брондзовий.
Броня—панцер.
Бросаніе кидання, шпурляння.
Ьросать, -сить — кидати, ки¬
нути, шпурляти,
-рнути,
шпуряти, -рити, швиргати,
•ргонути, швигати. -гнути;
веріати; кидати, покинути; ;
питати, лишити; занехаяти.
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Бросаться, -ситься—кидатися,
кинутися, метатися, мет¬
нутися, пориватися, порва
тися, шататися, шатнутися,
соватися, сунутися.
Броскій—кидкий, меткий; мет¬
кий, жвавий; нікчемний.
Броскомь-навкидя, кидькома,
скидя.
Брудершафть— побратимство.
Брульонь—чорнетка.
Брусника, раст. Уассіпіит VIІІ5 ібаеа—камінки, ґогодза.
Брусовка — терпуг ,рашпель.
Брьізгалка — кропило, порскальце, лорскавка.
Брьтзганіе— чвиркання, порс¬
кання. ^
Брьізгать, -знуть — чвиркати,
-кнути, порскати, -снути,
сикати, -кнути; шпувати,
прикропляти,-пити.
Брьізги—чвиркй) порски.
Бризнуть (струей)— свиснути.
Брикаться—вихати, фиркати,
брикатися, хвицати.
Брикливий — вихливий, бри¬
кучий, хвицливий.
Брись—тпрусь, прісь.
Брюзга—дринда, буркун, мрукало.
Брюзглий—одутий.
Брюзгнуть—пухти.
Брюзжаніе—буркіт, бурчання.
Брюзжать- буркотіти, бурчати.
Брюква—кочереґа.
Брюки—штани.
Брюнетка—чорнявка, чорнїОха, чорнява.
Брюнеть- чорнявий, чорнявеиь.
Брюхань—черевань.
Брюхастьій—череватий.
Брюхат-Ьть—череватіти.
Бртохо—черево.
Брюшина— чепець, черевина.
Брюшко—черевце.
БрюшноГ:—черевний.
Б р я ка н і е—цор кіт.
Брякать—брязчати, цоркотіти,
цоркати.
Бряцаніе—брязкотня.
Бряцать, побрякивать,—бряз¬
кати, побрязкувати,побряз¬
кати, побрязкати, брязко¬
тіти.
Бубенчикь—балаболька, балабон, брязкітка, брезкулька.
Бубень— бубон.
Бубновка дзвінка,
і убновьіи-дзвінковий.

Бубни—Бурчаніе.
Бубньї (карти)—дзвінки.
Бугористьій—горбастий.
Еугорокь—пагірок, горбик.
|і
Еугорчатка, мед.—сухоти.
Бугорчатьш—горбкуватий, пагірковнй.
Еугор-ь—хупор, горб, могила.
Бугристий—су горбистий.
Бугшприть (судох.)—пика.
Буде—як що, коли.
Будильникь—будило.
Будить — буркати, розбурку¬
вати, будити, пробувати, |
пробуджувати, збуджувати.
Будка—будка; (вт. телігі.) табурка.
Будничньїй—буденний.
Будоражить—турбувати, коло¬
тити, баламутити.
Будочник-ь—будник.
Будра, раст. Нсбєга Меііх —
плющ.
Будто—буцім, наче, ніби, мов, І
чей, чей-би; хіба? невже?
Еудто бьі—мовпян. не скажи,
ніби то, наче б то.
Будущій-майбутній, пришлий,
прийдешній.
Будущность—майбутність, будучність, пришлість, прийдість.
*
Буеракь—байрак.
Бузиакь, раст. Сгосиз геїісиІаіиз—сиротень, просурень, .
I
просуринка.
І
Бу й зол 1>— бу й ві л.
Буйньгй—бешкетний, Гвалтов¬ '
ний, бурхливий, рвачкий.
.
Буйство- ґвалт, бешкет.
Буііствовать- бешкетувати, галабурити.
Бука— хо, хоха; бундук, темрюк; нелюда.
Бу кашка—койашка.
Буква—літера; гласная - голосівка;согласная-шелестІвка.
Буквальний— достотний, до¬
слівний, достомснний.
Букварь -граматка, абетка.
Буквенньїй—літерний.
1
Букеті,—пучок.
Букинисть— старокнижник.
Букля—кучер.
Буксирний—тягловий.
Буксирь—тягло.
:>укі.-бук;луг митель; жлукто.
Булавка — шпилька,
приш- I
* пилька.
Булавочний—шпильковий.
II

Булка франц.- франзоля; обьік
- булка.
Булочная—пекарня.
Булоччикг— пекарь.
Булочница— пекарка, перепічайка.
Бултихиуться — шубовснути,
бовтнути.
Еултьіхь— шубовсть, плюсь,
шуль, бовть.
Бульдогь—британ.
Бульснь—юшка.
Бумага пап.р; почтозая- лис¬
товий папір;
оберточная
и промокательная - бібула;
хлопчатая- бавовна; гербовая-штемпльовпй папір.
Бумагомаратель — шкрабіка;
базграч.
Бумагопродавецт.—папірник.
Бумажка—папірець.
Бумажникь—папіровник.
Б) мажньїй — папіровий;- фабриканть-папірник;-ная фабрика-папірня.
Бумазейний—бархановий.
Бумазея— бархан.
Бунтовать—баламутити,підбу¬
рювати.
Бунтоваться-ворохобити, бунт
зривати.
Бунтовской—бунтозливий, во¬
рохобний.
Бунтоьщик-ь — бунтарь, бунтовник, ворохобник.
Бунтовщическій — бунтовничий.
Бунгь—ворохібини, ворохібня,
верехібництво.
Бура—блідень. .
Буравить—свердлити.
Буравчика—свердлик.
Бураві»—сеердел, сРердпо;рудиичний-штирь, спідер.
Бурані»—хуртовина, заверюха,
шаркай, штурма.
Бургомістрі,—бурмистер.
Бурбонь—грубіян.
Буреломі.—вітролом.
Буржуа—міщанин.
Буржуазія -міщанство.
Буржуазний—міщанський.
Бурливий—бурхливий.
Бурлить—клекотіти, бурувати.
Бурний — бурхливий, шквирдявий, хуртовинний.
Буровой—свідровий.
Бурчаніс-буркотня, буркот
неча.

Бурчать—БЬгь.

Бурчать—буркотати.
Бурь—свідер, сверло.
Б . рьій (о масти)—цісаеий.
Еур-Ьть—цісааіти.
Бурч—бора, хвиля, штурма,
шаркгк, чвара, хаверя.
Бусьі — пацьорки, скпянчина,
гацірки, пацюркк.
Бутерлакь,
раст.
Розіиіаса
злііуа—сосонка.
Бутонь—пуп'яшок, роспуківка
Бугузь-куцак.пузань.опецьок.
Бутьілка—пляшка.
Бутьілочньш—ПЛЯШКОВИЙ.
Ьутьшь (больш.)— сулія, фля
ша; оллетенная-балцанка.
Бугьільчатьій—пляшку ватий.
~4>уфегь—креленець,
шахварня, мисник, судник; рестораций.
Бухалень пт. Воіаигиз Іагіз—
бугай.
Бухать—бухати, гепати.
Бухгалтерія—рахівництво.
Ь, хгалтерь—рахівник.
Бухнуть (разбухать) — бубня¬
віти, бучааіти.
Бухта—затока.
Бухь—см. Бултьіхь.
Бученіе—зоління, лужіння.
Бучило—бахай.
Бучильна—золярня.
Будить—золити, лу^кити.
Бучнок—золінний.
Бушевать — буяти, бурхати,
шпуг-ати, бурхотати, фужделити,фуждіти,войдувати.
Буянить —бешкетувати, галабурити.
Буянство—бешкет,
бешкету¬
вання.
Буянь—бешкетник, галабурдник, пробишака, пробийголова.
Бьівало—бувало.
Бьівальїй — колишній, мину¬
лий; бувалий, обметаний;
сущ.-бувалець.
Бьівать-^бувати.
Бьіваюїдій (у кого)—ухожий.
БьівшіЙ— минулий, що був,
спозакол ишній.
Бьїкь—бик, віл; бугай; стовп*
Бьілина — билиця;
билича:
зпич.: дума.
Еьілой—минулий, колишній.
Бьіль— билиця, буваль, бу¬
вальщина.
Бьістрина—швидковіддя, г ру _

ковід, бистря, стрідь-вода.
Бьістроб'Ьгающій — скоропад
ний.
Бьістроглазьій — бистроокий,
бистрий на око.
Бьістооногій — прудконогий,
вітроногий,
прудкий
на
ноги.
Бистрота—прудкість,
швид¬
кість, хуткість, шпаркість.
Бьістьотечньїй — бистроплин¬
ний.
уБьістрьій, о—швидкий, пруд¬
кий, хуткий, шпаркий, мет¬
кий, жзаьий, хитрий, за¬
машний,
• Бьістрпе — швидче, швидчіш,
мерщій, прудчіш, хутчіш.
Бьітіе—буття, істнування, істнічня.
Еьітность-буття, перебування.
Еьітовои—побутовий, побито
вий.
Бьіть—побит, побут; просто¬
народний—простацтво.
Бьіть—бути, істнувати, істні
ти. жити, триват и, матися.
Бь: гь, итти (кь лицу) — приялечувати. приялечати, ли
чити, лицювати.
Бьітье— буття.
Бичатина—бичина. воловина
Бьтчачій—бичачий, воловий.
Бьічокь, рьіба ОоЬіиз орЬіосеріїаіиз РаІІ. —трав яник,
пічкур; рьіба Со«о$-бабець;
ум. оть Бмкь-бичок.
Ейга—гонитва, перегони.
БЬганіе — бігання, біганина,
гайсання, ганяння.
Б-Ьгать—бігати, гайсати, га¬
няти, шмигляти, тікати, цу¬
ратися, уникати чого.
Вуглець—утікач.
Б-Ьг/.о — побіжно, шпарко,
швидко*
Б-Ьгльїй — втік лий,
збіглий;
шпаркий, швидкий;
по. біжний.
Б-Ьгг.янка—утікачка.
Б’Ьговой — "перегоновий; -вьія
І
дрожки-бігунці.
Б-Ьгомь—утоком, бігцем, біг¬
ма, біжка. підтюпцем.
БігоГ'їл-побіганки, побігання,
біганина, топтанина.
Б-Ьгстзо—утік, утіканка, уті¬
кання, утеча, втіки.
Б-кгуики—бігунці.
БЬгь—біг.
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Біда—Бісь

Біда—лихо, біда, халепа, ли¬
ха година; прибідск. ■
Бідность — убогість, злидні,
бідота, бідність.
Біднота — убогість, злидні;
харпацтво, голота, бідота.
Бідньїй — худавий, убогий,
злиденний, мізерний; бід¬
ний, сердешний.
Бідніть — убожіти, голіти,
мізерніти, підупадати, пе¬
реводитися на.
Бідняга—неборак, нетяга, бі¬
долаха, бідаха,
гсропас,
сердега, побідаш, побіденник, сердешний,-на, небога-.
Біднякь—худак, худопахолок,
харпак, бідак, голяк, злидарь, гольтіпака, собир.:
гольтіпа, голота, сірома.
Бідовьій — голінний, проміт¬
ний; сущ.-проміт.
Бівокурить—шкодити; броіти.
Бідокурь—шкоди ик.
Бідственньїй — нещасливий,
злигодній, безгслов'яний,
упадовий.
Бідствіе — безголов'я, лихо,
лиха година, упад.
Г-ідствовать—бідувати, злид¬
нювати, біду бідувати, бі¬
ду тягти.
Біженець -утікач,виселенець.
Біжать—бігти; і'иное.) чесати.
Білая кашка, раст. ТгіГоІіитгерепз—тройнячок.
Біленіе—біління.
Білесоватьій—білястий.
Біли, БеисопЬоеа — уплави,
сплавня біла.
Білизна—біль, білота.
Білила— білило.г обіл; свинцовьія—блейвас.
БІЛИЛЬНЬІК—бІЛИЛОЕИЙ, блейпасовий.
Білильня—бліх, бліхозня.
Білильщикь, -ца— біляр, -ка
бліхар, -ка.
Білить—вибіляти, білити, бліхувати, побіляти.
Біличій — Бевриковий, цуб:ркоеий, білячий.
Білка, зоол.—цубірка, веврик,
вивірка, вевюрка.
і .ігковнна—білковина.
Білковий—білковії II.
Ьіпобородьій — білобсродии,
сивобородий.
Білобрьісьій—білявий.
Білобріохій—підласий, підла¬

систий.
Біловатьій —білявий.
Біловой — біловий, прибілий,
біластий.
Білоглазьій — білоокий, біло¬
зорий.
Білоголовьій-білоголозий, си¬
вий.
Білокаменньїй—білому рий.
Білокопьітникь, раст. Тііззіїадо ГагГага—підбіль.
Білокорка, раст.
Дгіетівіа
іпобога—нехвороща біла.
Білокрьільникь, раст. СаІІа
раїизігіз-хвіялковий корінь.
Білокурьій—білявий.
Білокь -білок; раст. Дпетопе—переліска.
Білолицьій—біловидий.
Білолозь, раст. 5а!іх атудсіаііпа—білотал.
Білоручка-лехкевич, лехківна.
Білорьібица, 5аІто пеїта —
білуха.
Білосніжний—білосніжний.
Білостойка, раст. Риїтопагіа
оїїісі паї і$— медунка.
Білотілий— білотілий, білотелеснй.
Білоусь—біловус; раст.Маггіиїї
зігізіа—ковила, мичка.
Білошвейка-швайка, швачка.
Білуга, рьіба Ассірепзег Ьізовиза, гау а.білюга.
Білужій визиновий.гаузовий.
Більш—білий; білий, чистий;
білий, сивий.
Білье — білизна, білизнина,
шмаття, хустя, хуста, хусти, рубате.
Більма—баньки
Більмо-більмо, скалка.
Біліть—біліти, білішати; бі¬
літи, ясніти.
Бісенскь—бісеня.
Б Ьскть—бісити, дрочити.
Біситься—сатаніти, казитися;
біситися, скаженіти, люту¬
вати; казитися, дуріти.
Ьіиісяатьїй— бісновистий, бі¬
снуватий.
Бісноваться— біснуватися; о
скоті—ригупати.
Бісово молоко, раст. ЕирЬогЬіа—молочай.
Бісовка—чортиця, відьма.
Бісоь^кій —бісів.
Бісозщина —бісовина, чорто
виния; шаленство, сказ.
ВІСЬ—біс, ДІДЬКО.

Вішоница—Варенець.
В4шеннца, раст. Сісиїа уїгоза

Валеріана аптечн., раст. Уо'е
—бвх, биха.
гіапа оііісіпаїіз—смердюнка
Бішіенство—шал, шаленість,
Валеть (вь картахь)—хлопан,
шальга; скаженість, сказ.
хлап, хвиль, хсалька.
БФшеньїй— скажений, шале- и Вал икь—валець.
ний, кручений.
Валильня—валюша.
Бюварь—бібуляр.
Валить — валити; накидати,
Бюджетний—бюджетовий.
І
нагромаджувати; звалюва¬
Бюрократическій-бюрократичти, скидати; сунути; о дьіний.
М'Ь-путрити, пошибати.
Бюсті.—погруддя.
Валиться—валитися; падати;
роспадатися; -толпой—валу¬
вати.
Валка — звалювання; натовп,
Вавакать (о перепелахь) —
тиск; вируб; падь, опала,
хававкати, підпідьомкати.
виздих;
валяння (сукна");
Вавилонистьій— кривий, кру¬
бійка.
чений.
Валкій—перекидистий, хист¬
Вавилонм—покручена дорога;
кий, кантовний; ласий на..
базгранина.
Валкость—хиткість,
кантон*
Вага (у зкипажа)—штельвага,
ність, хитливість.
штивляга, штильвага.
Валовой—огульний, гуртовий
Вагонний—вагоновий.
Вялунь, минер.—кругляк.
Вагоні»—вагон.
Валь—вал, шанець, окіп; воВажничаніе—величання, гоно¬
дяной-бурун; механ.-вал.
рування, пишання,
чваВальдшнепь, пт. -валюш, ва¬
ніння.
люшень, слуква, солуква,
Важничать— фудулитися, ве¬
фолюш.
личатися, гоноруватися, пи¬
Вальсировать—вальсувати.
шатися, хвинтити, дударитися, бришкати, чванитися. І Вальсь—вальс, валець.
Важничающій — фудульнпй, І Валюга—см. Вахлакь.
Валяльний—валюшний.
чванливий, чваньковитий,
Валяльня —валюша, валюш*
чванькуватий,
чванько,
ник, валюшня.
чванька.
Валяльщикь—шаповал.
Важность—вага, важність; по¬
Валяніе (сукна) — товчіння,
важність, повага.
ступовання.
Важний, о—важний, поваж¬
Валять—валяти, качати; валь¬
ний, значний; бучний, о.
кувати; бгати; місити, роз¬
Ваза об-Ьд.—миса; худ.-глековчиняти; бити; базграти.ля¬
ник.
пати; погано грати.
Вазон-ь—тежик, риновка, зільВалятьоя — валятися,
кача¬
ник.
тися; витягатися; вь грязиВайда красильная, раст. Лзаііз
тарятися. барложигися; вь
ііпсіогіа—синячник.
постели—вилежуватися.
Ваія—пальма.
Вампирь—упирь.
Вакантний—упалий, гулящий,
Ванна-купіль; купільник. купорожній, ваковний.
пільниця.
Вакса—шварц.
Вапь (краска)-любрика.
Ваксить—шварцувати.
Варахія, раст, .іпиіа її і: І.-»—
Баланда—см. Вахлакь.
сідач.
Валандаться—марудишся, ба¬
Варварка, раст. ВагЬаі е > уиіритися; тинятися, хилятися
дагіз—свиріпа.
Валежникь—хмиз, трусок, ла¬
Варварскій—дикунський, ж рмань, вітролом, ріша,вивер¬
стокий.
тень, вивернениця, посуш.
Варварство -дикунство, жор¬
Валекь—прач, праник; рубель;
стокість.
барок, орчик; рамено (у вес¬
ла); валець (в-ь мельниц'Ь).
Варварь - дикун.
Валенки—чуні, повстяники.
Ва*ренець— ряжанка, гуслянВаленьїй—ступований.
ка, пряжанка.

В.
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Вареніе—Вволл.

Вареніе (какі процессі)—вар
ня,варіння; о желудкі-травлення.
Варєнье, сущ.—конфітура.
Варять—варити; ві сахарі,
масл-Ь смажити; о желудкі-травити.
Варіанті—відміна.
Варка—варня, варіння.
Варіировать—вар'ювати, роз¬
маїтити.
Варі-спека; окріп, укріп; загін;
шевська смспа.
Васипекь полевой, Сепіаигеа
суапиз — синець, блават;
Сепіаигеа—волошка; душистий Осішит Ьазіїісит—
васильки.
Васильки рогатьіе, раст. Оеіріііпіит соп5о1ісіа—сокирка.
Вассалі—голдівник.
Вассальство—голдівництво.
ВассальстЕсвать—голдувати.
Вассальскій—голдівничий.
Вата—бавна, бавовна.
Ватерпасі — шмига, шмиґа,
грунтвага.
Вртньїй — бавняний, бавовня¬
ний.
Ватрушка—мандрика.
Вахлакі—чвалай, вайло, бамбула, мяло, мняло.
Вахляй—партач.
Вахлять — партачити, партолити.
Вахта-сторожа, варта, стійка.
Вахта болотная, раст. МепуапІЬез Ігііоііаіа *- тріфолія.
Ваші—ваш, васький.
Ваяло—різак, різець.
Ваяніе—сницарство,
статурництво, різьбарство,
Вая плодоносная, раст. ОрІііодіочзигп уиїдаіит Ь.—
без'яаичник.
Ваятель — сницарь, статуровець, статур ник, статури
ста, рьзьбар.
Ваять -статурупати. різьбити,
різьбувати.
Вбивяніе—забивання.
Вбивать, вбить—забивати,-би¬
ти: вбивати, вбити; всад¬
жувати, лити.
Ббираніе— вбіраиня, втягання,
всякання, усмоктування.
Вбирать — вбіргти, втягати,
всякати, усмоктувати.
Вбіизп — поблизу, зблизька,
коло близу, наблизь.

Вбрасьіванье—унндання.
Вбрасьівать, вбросить—укида¬
ти,
укинути; умочувати,
уметати; утарабанювао н,банити; утирюсати, утирати
В брь’ з нуть—впоре н ути.
Вбігать,-жать—вбігати,-пи.
Вваливать,-лить — утирювати,
-рити, укидати,-нути.
Вваливаться, -литься—утирюваткея, -ритися,
влазити,
влізти; западати.-пасти, ус¬
моктуватися.-татися.
В веденіе—впровадження; за¬
провадження; вступ, перед¬
мова; во владініе-вводини;
во храмі п. Б.-громниці.
В вергать,-гнуть—укидати, укинути.
Вверженіе—укид, укидання.
Ввертьівать.-рнуть — укручу¬
вати, -тати, ушрубувати,
ушру бувати.
Вверху—угорі.
Вверхі (какь) до гори; (куд. )
-угору; (дномь)-шкереберть,
шкареберть, до гори ногами;
-лицомі-горіпиць;—негамигориніж;животомі-голі чере¬
ва, голівчерева, гори-черева; по рікі-проти води.
Ввечеру—увечері.
Ввивать, ввить — вплітати,
вплести.
В в и в ка—в пл і так н я.
Ввннчивать, ввинтить—укру¬
чувати, -тк.ти, у шруі»о Бу¬
вати, -бувати.
Ввинчиваться, ввинтитьск —
укручуватися, -тигися.ушрубовувг.тися, -буватися.
Вписать—звисати.
Вводить, ввести—упровадь увати, -вадити, запре ваді увати, -дити, уводити, уго¬
сти.
Вводньш—вставний -листі —
уводчий лист.
Вводь упровадження, вступ;
во влацініе—у водний.
Ввозить — увозити, увезти,
привозити, привезти.
ВЗОЗНЬІЙ — уРОЗОЕИЙ. привіз¬
ний.
Ввозь—увоз, привіз.
ВволакиЕать, -лечить—уволі¬
кати, -локти. втягати, -гтн.
Вволю—до схочу.

Вворачивать—Везгть,
Вворачивать, -ротить—загортати, угортати, -рнути.
Вв^кь-до віку.
Ввірять, -рить—звіряти, -ри¬
ти, доручати, -чити.
Ввязьівать, -зать —увязувати,
-зати, вплітати, вплести;
- втягати (кого у що).
Ввязьіваться, -заться — вплі¬
татися, вплестися; утру¬
чатися, -гоїтися.
Вгибаніе—угинання.
Вгибать —угинати, удавлюва¬
ти.
Вгибь—упука, угин, удавлина.
Вглубь—углиб.
Вглядьіватьсм, -даться—вдив¬
лятися, -витися, придив¬
лятися, -витися.
Вгонять—загонити; забивати,
заганяти.
Вгустую—круто.
Вдаваться—віддаватися; вису¬
ватися, виставати.
Вдавленіе—упука.
Вдавливать, -вить—вдавлюва¬
ти, вчавлювати, -вити.
Вдавні—колись.
Вдалб/іивать, -бить —удовбувати,-бати; втискати, -сну
ти; втокмачувати,-чити.
Вдалек-Ь—далеко.
Вдаль—удалеч, удалечінь.
»
Вдвигать, вдвинуть —усувати,
усунути.
Вдвигаться, вдвинуться —усу¬
ватися, усунутися.
Вдвйжной — усувний, засув¬
ний; ящикь—шухлядка.
Вдвоє—у подвій ні, уторицею,
двічі, подсіііно; большій —
двічі такий як...
Вдвоем-ь-удвох, удвійзі.
Вдвойнй уПОДЕІЙНІ, подвійно.
Вдевятеромь—удевятьох.
Вдергивать, -рвуть (нитку) —
усиляти,-лити (витку).
Вдобазокь—на додачу.
Вдова—удова, удовиця.
Вдовець—удовець.
Вдовій, вдовиць — вдовиний;
сьінь —вдовиченко.
Вдоволь—удосталь, удозвіль,
удостач, чимало, уповні.
Вдсвство—удовування.
Вдовствсвать — удовіти, удо¬
вувати.
Вдовушка—удівонька, удович¬
ка.

І

В ДОВЬІЙ—ОВДОВІЛИЙ.
Вдовіть—удовіти.
Вдогонку—удогонь, уздогінці
наздогін, наздогінку.
Вдопь—уподовж, удовж,упро¬
довж, уз.подовш, уздовж;
-берега —узберіж;-ст'Ьнь —
попі д стінами, попід стіни.
Вдомекь—утямк и.
Вдомникь—приймак.
Вдосталь—см. Вдовсль.
Вдохновеніе — натхнення, яадих, надихання.
Вдохновенньїй. -о — натхнен¬
ний,надихни “1,-0.
Вдохновлять, -вить — натихати, -хнути.
Вдохнуть — вдихнути, вдмух¬
нути.
Вдребезги—надрізки, надрузки, на гамуз, на череп'я.
Вдругорядь—удруге.
Вдругь—ураз, раптом, зненацька.зразу.нагле, спрожогу;
аж ось, аж. коли, коли це.
Вдувальньїй—вдмухний.
Вду ваніе—вдмуханн я.
Вдувать, вдуть —вдмухати,
хнути.
Вдумчивьій, -о—вдумливий,-о.
Вдумуваться, -маться — вду¬
муватися, -їлатися.
Вдьіха ніе—вдихання,втяга ння,
повітря.
Вдьіхать — вдихати, втягати
повітря.
Вдавать (нитку вь тлу) —
усиляти, усилити; ключь—
сажати (кЛюча).
|
Вдільївать, вдіілать — уроб¬
ляти, уробити, управляти,
управити.
|| Вд-ііть (вереику)—ушморгнути.
Вегетар іанець—вегетарист.
Вегетаріанство—вегетаризм.
Веденіе—провадження.
Ведерко—відерце.
Ведсрньїй—ві дерновий.
| Всдреньїй, -О—ПОГОЖИЙ, ГОДИІ
няний, -о.
Ведро желЬз.—цеберка, відро;
большое—цебер.
Ведро—погода, година.
| Везд-Ь—скрізь, усюди, по всіх
І
усю дах.
Везд-Ьсущій—повсюдний.
І Везеть (ему)—щастить, хортунить, таланить, фолосить|)
ся.

л

Везти—Вертикальність

Веролюжка, раст. Сепіаигеа
рагуїИоіа, оуша- і е . кот.
поле.
Вербное воскресеніе — кв тна
неділя.
Вербная неділя — вербниия
вербний тиждень, вербин.
Вербованеє—вербунок, вербунВсКО’ЛЬНЬїЙ— БЄКСєЛЬОВИЙ.
ка, залука.
Векша—см. Б'Ьлка.
Вербовать-затягати, залучати
Великанскій—велетенський.
Вербовка—см. ВєрбоБаніе.
Великань—велетень.
Верва—дратва.
Великій—великий.
Вердикть—вирок, присуд.
Великоватьій—величенький.
Веревка — ужище, ужксько,
Великодушіе-великодушність.
шворка,
мотуз;
толстая
Великодушньїй,-о—великодуш¬
снасть-кодояа, тягло, лин¬
ний, -о.
ва: тонкая, веревочка-мотуВеликол^піе—пишнота, прахзок, поворозка, ворозка,мо¬
товність, роскошовість.
тузочка, силянка.
Вепикол-Ьпньїй.о-пишний.прахВеревочньж -мотузовий, мо¬
товний, роскошовий, -о.
тузковий.
Великомученик!» — великомуВередить- ятрити, роз'ятрюва¬
чень.
ти.
Великопостньїй великопісний.
Вередливьій-чирякуватий, чиЛеликоросльїй—рославий.
рячий.
Великосв’Ьтскій—великосвіцький.
Веред-ь—чирка, чиряк, чиряч¬
Величавость- см. Величественка, болячка, скула.
ность.
Верезга—плаксій, рюмса.
Верезжать—верещать.
Величавий— см. ВеличественВереница—ключ, гуж, низка.
ньій.
Вереницею— ключем, гужем.
Ееличаніе—славлення.
Вереск-ь, раст. Іипірегиз сошВеличать—славити.
типіз—яловець.
Всличественность-величність,
Веретено—веретено, хвук.
маєстатичність.
Веретье— лантух; рядно.
Беличественньїй -о, — велич¬
Верея — ворітниця, брамний,
ний, маєстатичний, -о.
стовп.
Велич єство—величність.
Верзила — гомила, бардадим,
Величина-великість, величінь.
бецман.
Величиною—завбільшки.
Вериги—залізні пута, ланцюги.
Величіе—величність.
Вермишаль —локшина.
Е ельможа—магнат.
Вернуть-вернути, повернути.
Веліте—росказ, наказ, загад.
Вероника, раст. Уегопіса о Ні
Велить—росказати, наказати,
сіпаїіз—окладник.
загадати.
Версификація—віршобудова.
Вена, анат.—жила.
Верста—верства.
Венеціанскій віленецький.
Венеція—віденець.
У Верстак*ь—єарстат, варстать»
Венозний—жильний.
верстат.
І
Пентель—ятір.
Верстаніе—рівнання, плянтуВентерь—см. Вектель.
ваиня.
Вентилятора—вітрогон, мли¬
Верстать — рівнати, плянтунок.
вати.
Вентиляція—вітрогонка.
Верстовой—верстовий.
Пепрь—вепер, дик.
Вертель—рожен.
В ранда—пахсванка, танок.
Вертепь—печеря, печера, ясВерсейникь, раст. 1_усітасЬіа
киня.
учідагіз кріваеник.
Вертикальность — стрімкість,
Вердб/іюдь—верхобгюд.
простовисність, простопаяність.
Верблюжій— верхоблюдовий.
г'ез ти—везти; сь трудомь —
сурганитися; безл.: щасти¬
ти, хортунити, таланити,
фолоситися, хвортунити.
Векселедатель — векселеда¬
вець.
Вексель—вексель.

Вертикальний—Вещиці.

\
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Вертикальний—простовисний, < Весенній — весняний, яриій,
стрімкий, простопадний. '
весінній, ярий.
Верткій—в'юнкий, верткий.
Весло—весло, гребло;-у плот
Вертлявий — юрливий, верт¬
—трепло, кирма, бабайка.
кий, вертливий, горський,
Весна — весна, ярь; ранняя—
в'юнкий, придзигльований.
провесінь.
Вертопрахь—вітрогон, вертиВеснуха, раст. Апетопе пепорох, жевжик, шелихвіст, І
тогоза—снігурка, раст.
паливода, вертихвіст.'
| Веснушка — веснянка; пасто*
Вертунь, -нья — вертій, -ка,
. виння, ряботиння, пегругля,
придзигльованеиь.-нка.
рябок.
Вертушка—вітрячок, млинок.
Веснущатьій — веснянкуватий.
Вертініе—крутіння, вертіння.
Вести—вести, провадити, про¬
Вертать—повертати, крутити,
водити; керувати;-себя блавертіти; свердлити; верхо¬
геразумно, степенно—статводити, коверзувати.
куватиі-себяхорошо—шану¬
ватися, справуватися;- себя
Вертіться — крутитися, кру¬
дурно—не шануватися, зле
жати, обертатися.
справуватися;-діла -справуВертящійся—вертючий.
вати.
Верхній — горовий, горішній;
Весь—увесь, усей, цілий.
верхній; вищийВесьма—вельми, дуже.
Верховность - зверхн їсть.
Ветеринарь—ветеринар, коно¬
Верховний—зверхній, найви¬
вал.
щий, генеральний; начальВетла, раст. 5аІіх сіпегеа —
никь-зверхнйк.
верба, чорнолоз; 5. репіагсіа.
Верховой — верхній, горовий;
чорноталь.
верховий; сущ. гонець.
Верховье—верх, вершок; стога- І Ветловьій—вербовий.
Ветошка — дранка, ганчірка,
овершки; ріки-вершина.
старинка.
Верхоглядничать — Гавити,
Ветошникь, -ца — тандитник,ґави, виторопні ловити.
ця, старожечник.-ця. ган¬
Верхогляді.—роззява, солопій*
чірник,-ця, ряндярь.-ка.
Верхомь—горою.
Ветошь—старинка, лахмання,
Верхомь-верхм.
старизна.
Верхушка — щолопок, верх,
Ветхій— старий;—Завить—ста¬
ціоприк.
рий закон.
Верхь—гора, верх; зкипажаВетхозавітньїй-старозаконний
буда, табурка.
Ветхость—старість.
Верченіе—крутіння, вертіння
Ветчина—шинка, окіст
Вершина—верховина.
Ветшать—старіти.
Вершитель—виконавець; докоВечерннка—вечірка.
навець; керовник.
Вечерній—вечірній.
Вершить—виконувати; доко¬
Вечерня—вечірня.
,
пувати; керувати.
Вечеромь, вечерксмь-увечері,
Вкршокь—вершок.
увечір, вечір.
Веселехонекь веселісінький.
Вечерь—вечір, вечірка.
Веселить — звеселяти, заба¬
Вечеріть—вечоріти, сутеніти,
вляти.
поночіти.
Веселиться — гуляти, веселиВечорь—учора увечері.
*
тися.
Вешній—весняний.
Веселіє—веселоші, радощі.
Вешнякь—вешняк (мельница);
Веселость—веселість.
заставка, опуст.
Весельїй — веселий, радісний,
Вещевой—річопий.
*
втішний, безжурний.
Вещестпенность — матеріяльВесельїе глазки,
раст. Поз
ність. річовинність.
Ігіпііаііз—удовки.
Вещественнг,тй—матерія.'іьні.й,
Весел ЬНЬІЙ—веСПОЕКЙ.
річовннний.
Весельчакь—веселун.
і Вещесі во—матерія. річовина.
Веселіть—веселішати.
Вещица—штучка, дрібниця.
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8вщимй—ВздрагиваТь*

Вещньїй—річевий.
Вещь — р!ч;-старая -старизна*истертая-стнрок; плохая по¬
ганка.
Вжив'Ь-зажиття, за свого віку.
Взаимнссть—узасмність, обо¬
пільність.
Взаимкьтй,-о—узаємний, сбопільний,-о.
'
Взгймьг—упозику, набір.
Вгалкать—зголодніти.
Взем-Ьиь—замісць (чого).
Взаперти—під замком.
Взаправду—справді.
Взапуски—наввипередки.
Взашей—в потилицю.
Взбалмошньїй—навісний, ша¬
лений, нерозважний,
не
розсудний.
Ввбалтьівать, -болтать — коло¬
тити. сколотити, переколотити, перебовтати, побоптати.
Взбеленить — розлютувати,
роззлостити.
Взбелениться—розлютуватися,
посатаніти.
Взбивать—збивати, підбивати;
пьшь-колотити, сколотити.
Взбираться, взобраться — чаряпкатися,
счаряпкатися,
злазити, влізти, спинатися,
зіп'ястися, дертися, видер¬
тись, вибіратися, вибратися.
Взбороздить — поскороаити;
покарбувати.
Взбрасьівать, -росить—підки¬
дати,-кинути.
Взбресть — вилізти; вь го¬
лову,—на думку спасти.
В8брьізгивать,-знуть-спорску¬
вати,-снути, сприскувати,
сприснути.
Взбугрить—порити.зЕалувати.
Взбудоражнть — стурбувати,
збаламутити, сколотити.
Взбуитовать—зОаламут ні н.
Взбунтоваться—повстати, обу¬
ритися, забунтуватися.
Взбучить — роздути; типцю,
прочуханки дати.
Езбучиться—набучатти.
Взбучка — халазія, прочухан
почубенька, парло.
Взбігать, -жать-збігати,-гти.
Взбйсить—розлютувати, роз
злостити.
Взб-Ьситься-сказитися, скрутитися;посатаніти.заюшитися.
Взб-Ьшенньїй—осатанілий, роз»

і
л готований.
' Взнали вать,-лить—накладати,
вкладати,-класти на; обтяжати,-жнти.
Взвиваться, взвиться—пови¬
ватися, повитися, знімати~
ся,
знятися,
зноситися,
знестися.
Взвпхрпть—роскуйовдити.рос!
кудовчити.
1 Взвсдить, взвести—виводити,
-нести на; змисляти,-лити.
Езсодньїй—ВИДІЛ05ИЙ.
Взвоць—виділ, затяг.
Взвслновьнньш, о— схвильо¬
ваний, зворушений.
Взвапновать-схвилювати, зво¬
рушити, зрушити,
і Взволноваться-схвилюватися,
^схвилюватися, зворуши¬
тися.
Взволсчь—виволокти.
В?вьіть—завити, заскиглити.
Взв-Ьшиванье—важення.
Взв£шивать,-сить — важити,
зеажити.
Взгляць—погляд; око; думка;
!
ошибочньїй-хибний погляд; *■
бросить- кинути оком;
на
нашь
взгляд-ь-на
нашу
думку.
Взглядивать,-нуть — погляда¬
ти, поглянути, споглянути,
зиркати, зиркнути, позрїти.
■ Взгорокь—пагорок, згірок,
і Випраться— занити ся, запа¬
литися.
ВзгреггЬть—загриміти, загур¬
котіти.
Взгромоздить—нагромадити.
Взгромоздиться—утеребитися,
вилізти, видертися.
Взгрустить—зажуритися,засу¬
мувати.
Вздваивать-удвоювати,двоїти.
Вздергивать,-рнуть — підсми¬
кувати,-кнути.
Вздорнть—сваритися.
В. дорлирнй — сваркий.
Вздормьій—недоречний, химер¬
ний.
В?дор-ь-харки-макогОники,дур1
ниця, нісенітниця, бридня.
Вздохи—ухи, охи, зітхання.
! Вздохнуть—зітхнути.
Вздох-ь -зітхання.
Вздрагиваніе—здрігання.
Вздрагивать, вздрогнуть-здрігати.-гнути, здрігатися,-гнутися, стрепехатнся.-хнутися.

Вздрешуть—Зибрирев^ть.

Вздреннуть—задрімати,
Вздувать, вздуть — здимати,
вядимати.-дути; духопели¬
ти, віддухопелили.
Вздумать — на думку взяти,
згадати, нагадати.
Вздумагьея — нагадат-ися, замзнутися.
Взгуться, ОТСТЕТЬ (о КОЖ'Ь,
шту.сатурхо)- скожушитися.
Вгдьшать—здимати.
Вздьгмат ся—здиматися, підносит ся.
Е.-дьіханіз—зітхання.
Р' дьгхать—зітхати.
Взиманіе — побір, побірання,
збирання, стягання.
Взимать ■— побірати, збірати,
стягати (податки, гроші).
В:ирать-Уч.глядати, позирати.
Взламьіаать, -ломать—ламати,
розбивати.
ВзлелЬять—викохати, випес¬
тити.
Взлетать. -тііть—підбиватися,
зніматися угору, вилітати,лстіти на; о многих’ь-позлітати.
Взлетг,—-виліт.
Взломь—розлом, полом, пролом.
Взл'Ьзать, взліьзть — вибіратися, вибратися, тереби¬
тися, утеребитися, спина¬
тися, зіп'ястися.
Взлюбить—полюбити.
Взмахивать, -хнуть—махати,хнути, маяти, майнути.
Взмахь—помах.
Взмачивать— змочувати.
Взметь — підкидання; оранка.
Взметьівать—підкидати. ■
Взмокшій—помокрілий.
Взмолиться—взяти благати.
Взморник-ь, раст. 2озІега —
морська трава.
Взморье—узмор'я.
Взмьшить—умилити.
Взносить—зносити, виносити;
віддавати, платити, вкла¬
дати, складати.
Взноситься, в внестись — зні¬
матися, знестися.
Взност» — вкладка: виплата;
первоначальньїй, вь цехь походне.
Взнуздьтваніе—нуздання.
Взнуздьівать-дать — нуздати,
понуздати.
Взорг,—погляд.

Взрастить—вирос
.и.
! Взреаі.ть—заревти.
Взросльїй—дорослий.
Вз’рмвать, взорвать- вибухати,
виб> хнути, вобухти; розгні¬
вити, обурити.
Взрьівать, взрьіть — скопати,
порити, зрушати, -ШИТИ,
спороти.
Взрьівной—вибухннй.
Взрьгочатмй—гибуховий.
Взрьівь—вибу*. ^
ВзрЬІХЛЯТЬ -ЛііТЬ—підворушати, -шити, спушати, -шити.
Взр"Ьзьівать, -зать — ростина- ти,-тяти, розрізувати.-ззти.
і! Взьерошить — перекудпити,
перекудовчити, ПСреКуііОПдити, роскошкати.роскуйоїідити,
покошлати, закус
трати, пострїхати, покош
кати, покудлати, покуйовдити;-ся- покошлатіти.
Взв-Ьдаться, -ьсться — напосідатися, -сістися; завзятися
на кого.
і Взв^зжать, -хать—виіздити,іхати на.
і
Взвяриться—озвіритися
і Взьлвать- волати.
Взьісканіе — справляння, стя¬
гання; кара, пеня грошова.
Взьіскательньїй, о— вибагли¬
вий -о.
Взьіскивать, взьіскать — пра¬
вити, виправити, справля¬
і
ти,-вити, стягати, -гти.
Взктіе—здобуття, завоюва іня.
Взятка — братка, битка Гвь
карта х-ь); хабар, хаптура,
|
базаринка, зрива. скуп, хавтур, хабара, побір.
Взяточникь — хапун, хапуга,
хавтурник, халтурник, хап¬
ко. хабарник, хабарій, дра¬
піка.
скубрій,
здирець,
брачкий.
Взяточничать— хаптурулатп,
хавтурувати, хапати.
Взяточническій— хаптурницький. хабарницький.
Взяточничество —хаптурниц;
тво, хабарництво, хапання,
І
хапужество
Взять—взяти; поняти. забра¬
ти; відібрати; здобути.
Взяться-—узятися.
Вибрація—бреніння.
Внбрировать—бреніти.

Внвагь— Висулька.
Вивагь— славаї най живе! не¬
Вилочка — виделечко;
тт.
хай живе! хай живеї
дужка.
Видальш—бувалий.
Вилочний—виделковий.
Виданньїй—бачений; чуваний.
Вили—вила.
Видать—бачити.
Виляка, виляЛьщикі—крутій,
Видимо—очевидьки.
крутарь, крутихвіст.
Видимость — очевидність, доВнпяніе—крутня, викрути.
видність.
Вилять, вильнуть — крути^ч,
Видимьій-видний; очевидний,
крутнути.
довидний; наповидний, наВина—вина; причина.
Винигреті (пости, куш.)— тапОзирний.
Видно—видко, знати; здаєть¬
ратура, підпомога.
ся, мабуть.
Винительньш (падежі)-винуВидний — видний; показний,
вальний (одмінок).
Винить-винувати, винуватити
поставний.
Видн'Ьться — вбачатися, ви¬
Виниться — признаватися до
литися; издалека-маячити,
вини.
Винньїй—виновий; в. бочка-вибованіти, мріти, майорити,
сутеніти, туманіти, ясніти,
нівка: в. камень-винник; в.
ягода хвига.
рябітися.
Видовой — вїдродовий, гатунВино—вино; шипучее-шумівка;
ковий.
хл-Ьбное-горілка.
Видоизм'ЬненІе— одміна, відВиноватьій—винний.
родозміна.
Виноваті!—вибачайте, даруй¬
Видоизміняемий — відродоте!.
змінний.
Винсвникі,-ца-провиннин,-ця,
Видоизм^няться—одмінятися,
винуватець,-тниця.
Виновность—провинність, вимінитися.
Виді- -вигляд, позір; (на місце) I
нуватність, винність, винопрозір; обличчя, вид; по¬
вашво.
стать, постава, показність;
Виновньїй- кінний, провинний,
взір; Гатунок, відріл; замір;
винуватний.
свідоцтво.
Виноградникь— виноградник,
винниця, сад-виноград.
Вндьівать—перебачити.
Вид-Ьніе — ввижання; мара,
Виноградний — виноградний,
примара, привідця.
винний, виновий, виногра¬
Ви діть — уздрівати, бачити,
довий.
вбачати: плохо сліпати.
Винограді—виноград, вино.
Видаться—уздрігати'-я, бачи¬
Виноділіе — винарство, вино
тися, здаватися, бачитися;
робстяо.
Винод-Ьль—винар, винороб.
снитися, ввижатися.
Визглйвьій—скавчливий, ве¬
Винокуреніе—горільниитво.
Винокуренньїй—винницький.
рескливий.
Винокурня-винниця, горільня,
Визгь—явкотіння, вереск, ве¬
рещання; с собакахь-скаву¬
гуральня.
чання, скавуління; о перо*
Винокурі-винник, гуральник.
сятахь-квік, кувікання.
Виноторгс вець—винар.
Виноторгопля—винарня.
Ви зжать — явкотіти, вищати,
верещати, скиглити; о собаВинтить—шрубувати, гвинтукахь-скавучатн, скавуліти,
Еати.
скавчати; о порссятахь-куВинтовк а—Гвинтівка.
вікати, квікати: о свиньяхі ; Винтообразньїй—Гвинтуватий,
-скугніги, скуготатн.
шрубуватий.
Визиткмй-—визитовчй.
Винть—шруб, гвинт, гвинт.
Бизиті—визита, відвідини.
Впноетка-везерунок. кунштик
Вилка—виделка, видельце.
Вислоухій—клаповухий.
Вилокі—качан.
Високосний—переступний.
Вилообразььтй — вилкувлтнй,
Високі— скроня.
виловатн.й,
розсо<упатнй,
Височньїй— скрОньовий.
розсохатий.
іі Висулька—пацгорка.

Висілица—Владілець.
Висілица—шибениця, шибен.
Висіличньїй—шибеничний.
ВисЬлка—жердка.
Висільннкь — шибеник, ши-

творительньїй-погуковщина.
Вкладьівані е-вкладання,встав
ляння.
Вкладьівать—вкладати, встав
бенЯК.
ляти, утулювати,-лити.
Висініе—висіння.
Вклеивать, вклеить—уліплю¬
Висіть—висіти.
вати,-пити.
Висячій -- висючий, вислик;
Вклепаться—втьопатися, по¬
замокь—колодка.
милитися.
Витіеватость—красномовство,
Включатель, злек.—вмикач.
вимовність.
Включать,-чить — залучати,Витіеватьій — красномовний,
чити, залічувати,-чити, за¬
вимовний.
гортати,- рнути.
Витійскій—хитромовний.
Включеніе — залучення, залі¬
Внтійствовать--красно мовити.
чення; вмикання.
Витія—мовник, красномовець. 1 Включительньїй, о — включВитушка—вителка; верчик.
нии, влучний, о.
Вить, свить-повивати, ловити,
Вколачивать.-лотить—забивавити, крутити, плести:'
ти,-бити.
Виться, обвиваться
повива¬
Вкомкивгть.-кать—бгати, уб¬
тися, •повитися;
витися,
гати, втискувати,-снути.
плестися: кучерявитися.
Вконець—до останку, до ощадВихорі--коструб.
ку, до решти, до ноги.
Вихрастий— кострубатий.
Екось—на криво, скісно, навВихреїль, анат.-купер, куприк.
хиль.
Вихрить —вихрити, коструба¬
Вкрадчивость — підлази.стість,
чити; хаверити.шурубурити
підлесливість, улесливість.
Вихрь—вихор, хаверя, шуряВкрадчивьій — підлазистий,
буря, шурубура, повіхтепідлесливий, улесливий.
риця, повітриця.
Вкрадзваться, вкрається—заВишенникь—в шин як.
крадатмся.-стися,
утиска¬
Вишневка— вишнівка.
тися,-гнутися, уклюнугися.
Ііишневьій- вишневий.
Вкратці—коротко.
Вишня шпанскгя, Ргипиз сіиВкризь—см. Вісось.
гасіпа—череха; обьїкнов. Р.
Вкругь—навкруги, навколо.
сегаБиз-вишмя; бішеная, ЯІ
В крутую—круто.
гора ЬеІІабопна-вовчі ягоди
Вкусность—смачність, смакоВишь—ач! ба!
витість.
Г.ишь какой— ач який.
Вкусньїй — смаковитий, смач¬
Вишь как-ь—ач як, чи ба.
ний.
Віолончелисть— басистий, баВкусь (худож.)—уподоба, упо¬
сольник.
добання, сподоба; (физич.)Віолончель—басоль.
смак, смакота; стиль-штиб,
Вкапьівать, вкопать — вкопу¬
взір, кшталт.
вати, вкопати.
В'кушать, вкуси гь-куштувати,
В ка тішать,-тить — укочувати,
пскуштуеати.
Блага—иохк:сгь, вільга, віль¬
укотити; вточувати,' вто¬
чити.
гість, волога, волод.
Бкатьіваться.-тнтьс я
укочу
Влагалище, анат.—піхва.
ватися, укотитися, укочу¬
Влагалпщньїй—піхвовий.
вати, укотити.
Благать, вложить—вкладати,
В.качивать, вкачать
насмокувкласти.
вати, насмокувати, напом¬
Владика—владика.
пувати.
Владьічествс—владицтво, во¬
Складной—вкладаний, всува¬
лодарство, панування.
ний.
ВламЬ!ЧЄ'~т волать— владикуваВкладньій,-дочньін—вкладний,
ти, панувати, волоцарити.
вкладковин/
!
Ркладчикь,-ца—вкладник.-ця. • Владьічіша—владичиця.
Вкладь—вклад;чадаток-благо- || В л а ділець, -:;а—власн:ж,~ця.

Владільческій—Вміщь* и.

Владільческій— власницький.
Владініе—володіння, держанця; держава, панство.
Владітель—володарь, державець, владарь.
Владітельвица — володарька,
владарка.
Вл а дітельньш—володарський,
владичний.
Владіть—володати, володіти,
владати, держати що, панувати над.
Влажность — вохкість, вільгість, вільготність.
Влажньїй, о—вохкин, вільгий,
вільготний, володний.
Вламьіваться, вломиться—вдиратися, вдертися.
Властвовать—панувати.
Еласте линь—державець, вламарь.
Властитель,-ница аладник,-ця
Властительок!й—владницький
Властивій —владний.
Властолюбець—владолюб.
Властолюбнвьій-владолюбний
Властолюбіе—влад любство.
Власть — влада; верховная —
найвища, зверхня; исполнительная — виконавча; законодательная— законодав¬
ча; судебная—судова.
Власяница—волосіння.
Влачить-^волочити, тягти;—
жизнь-поневірятиея.
Влстать, влетіть — улітати,
улетіти/ уливати,-кути.
Влсченіе—похоп, готяг,поваб.
Влечь — волокти, тарганити,
тягти; притягати, потяга¬
ти,-тягти,
поваблювати,бнти, вабити, надити, по¬
микати.
Вливать, влить — уливати,
улити, улинути, всипати,
всипати.
Вливаться, влиться — улива¬
тися, улитися;
впливати
(про річку).
Вліяніе—вплив, сила, пошиб.
Вліятельньїй— впличооий.
Вліять, повліять — впливати,
вплинути.
В ложеніе—вкладання.
Вложить—утеребити, вкласти,
вложити, втулити.
В лопаться—ушелєпкатися.
Вліво- уліворуч, уліво.
Влізай іе—влізання, за лазіння.
Влізать, нлізть—влізати.вліз-
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ти, залазити;утелющуватися,-лющитися.утасуватися,
утаскатися.
Вг.іплять,-пить — вліпляти,пити, вкл сювати,-еіти.
Влюбить— лрикохати, прилюбити.
Влюбленньїй—закоханий.
Влюбляться,-биться -кохатися,
закохатися.
Влюбчивость—любливіств.
Влюбчивьій—любливий
Вляпаться-вплутатися, встряти, втьопатися.
Вмазать—вшмарувати, вамазати, вмуруватй.
Вмакивать—вмочати.
Вматьівать, вмотать—укручувати,-титн, умотувати.-тати, примотувати, тати.
Вмить—умах, укруть, умить,
умент.
Вминать, вмять—бгати, убга¬
ти, утОптуватн,-таги.
В міненіе— ставлення.
Бміняемьій—осудний.
Вмісить—замісити.
Вмістилище—укладовище
Вмістимость—місткість, укладистість.
Вмістимьій — місткий, укла¬
дистий.
Вмістительность-просторість,
обширість.
Вмістительньїй — просторий,
обширий.
Вмісто—замісць; -того—натомісць; -вь місто—до гурту,
де купи.
Вмісті—укупі, повкупі, су\ спіль, спільно, до купи; за
гурт; посполу, помїсті, ра¬
зом; заразом; гуртом.
Вмішательство — утручання,
встрявання.
Вмішиьать, вмішать
дода¬
вати місивши, замішувати,сити у що: вплутувати,-тати, втягати,-гти.
Вмішпваться,-шаться— утру¬
чатися, утрутитися—усту¬
патися,-питися, умикатися,
-кнутися, встрявати,-ряти,
вдиратися, вдертися; - вь
разговорь - примовлятися,мовитися.
Вміщать, вмістить—містити,
вмістити,утуляти, утулити,
укладати, укласти.

V

Вміщжтьс*—Вед*.

Вміщаться, «міститься — міСТНТЯСЛ^уМІСТИТВСХ, утуятгт,-штгсі, укладетеся,
унлветнся.
Вміщені©—'уміщення, утуллявя, укладання.
Виачвлі — спочатку, перш,
спершу.
Внезапно—вненацька, раптом,
нагле, несподівано, раптове,
врав, зразу.
Внезапность—наглість, неспо¬
діваність, раптовість.
Внезапямй—наглий^ несподі¬
ваний, раптовий.
Внесеніе — уношення; впне;
оплата (грошей).
Внизу—сподом, долі, насподі
внизу.
Вкиа-ь—додолу, наспід; внизь
по ріці — за водою; головой—сторч, сторчака, потич.
Вкиканіе—доходження, углубляння, ауважеиня.
Вникать.-кнуть — доходити,
дійти, углублятися.-битися,
зуЕажуватися.-житися.
Вниманіе—увага, бачність, по• зірка.
Знимательность —уважність,
бачність, унатливість, примітлив^сть;
ввічливість,
вбачли%ість.
Внимательньій,-о — уважний,
бачний, унятливий, примїтливий; ввічливий, вбачливий.
Виймать—уважати, увагу мати.
Вновь—знов, знову.
Внові—не що давно, ново.
Вносить, внести — уносити*
унести; деньги - складати.
виплачуратн,-тити; влису
вати,-сати, вміщати.-стити
Внукь—унук, онук.
Внутренній — иутрішній, вну
трішній, середовий, нутряний; сховний.

Внутренность—середина, ну"
тро; внутренности — теяь'
бухи, скинбеі, бабешки, поч
ки, нутрости, бебехи; груд
ньія—журавель.
Внутри—удну, всередині.
Внутрь—в середину.
Внучата—онучата.
Внучекь—унуча.
Внучка—унука.
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Ваушать,-шмть— всилятц,-ЛИ
ти, угруацггя^еямти. яригрущатя,-ститн; ум о*лети,
вити, на розум давати,вати
Внушеиіе—всиляння, угрущання, пригрущавня; дання на
розум; суров. річь—сувора.
Внушнтеньньїй — вскллтний,
угрущадький, прнгрущальннй; значний.
В*1~остронь, поза, ва; сеіяне тямлючи себе; всякагс
сравненія-иад всяке норів
нання.
Внібрачкьш-неиїлюбний; синь
безбатченко;
дочь—хлібне
дачка.
Внідреніа—вкорінення.
В ні дрять,-р ИТЬ — вкоріняти,
реньтн, всиляти,-лити.
Впіслужеіяьій — псваслужбО'
ямй.
Внішній—надвірній, околиш¬
ній, поверховими.
Внішкость — поверховність;
вигляд.
Внятность—виразність, ароеумілість, ясність.
Внятньїй, о—виразний, вровумілнй, ясний, о.
Внять—учути, послухати, вис¬
лухати.
Во.лред.—у, ув, уві, до, зя, на,з.
Вобла, рьіба, ПЬгатіз уітЬга—
тараня.
Вовлекать.-влечь — втягати,
втягти.
'
Вовлеченіе—втягнения.
Во время саме в час; не вовремя-не в час, не на часі.
Вовсе—зовсім, зусім, цілком.
Вовікь-до віку,по вік, до суду.
Вогнать— угнати, загніти; ва¬
бити.
Вогнутость—угнутість, угин.
Вогиутьій —угнутий.
Вогнуть— угнути.
Вода—вода; грунтовая-жиль
на вода; хшвая-живуща.текуча вода; ключевая-кри
нична, джерельна вода;полая-повіль, повінь; сварх-ь
льда-полій; проточная-теку«а вода, самотока; прісная-бережна вода; святаясвячена вода; стоячая-сиь нявка, нетеча,
водостій;
теплая літепло; темная-полуда; цілебная-цілюща вода:
чистая, ясная-погожа вода
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Водіореніе—Возндчдльстжоаагь,
%

Водвореніе — впровадження,
запровадження; осадженні,
оселення.
Водворятьл-рить— впроваджу¬
вати, запроваджувати,-дити; осаджати,-дити, оселя¬
ти,-лити.
Водеоряться, -риться — оселятися,-литися, всідатися осістн; аапануаати.
Водитель — поводарь, поводзїар; сл'Ьпцоиг - нищихь —
стартової, міхоноша.
Водить—водити; глазамк—очи¬
ма поводити; за нось-дурітти; знакомство-знатися, ма¬
ти знайомість; компанію—
чалитися.
Водна—горілка, горівка, терпу¬
га; лучш. сорта—оковита.
Водкій—плодюч и й.
Водник-ь—водозбір; раст. А$агит еигораеит —копитець.
Воднистьій-вільгий, вохкенний
Водньїй—водяний.
Водобой—водоприск, водограй,
водокидь.
Водобоязнь, ветер.—сказ, скаженіпка.
Водорм-Ьстилищє— водозбір.
Воаорозньтй—«л-.-чїдний,
Водовоаь—вози вода.
Водовороть — чорторнй, вир,
■ерниеода, крутіж, нурт,
шум. крутило, одміть, за¬
пороть, ТОПІЛЬ.
Водод-Ьнствукицій — ведоруш
ний, водобійний.
Водоемь- водозбір.
Водоизміщенів — тонажність,
водопоємність.
Водокачка—вод стяг.
Подокрась, раст. НуеігосНаїіз
— ЖЯ^ГНИЧ.
Водолазньїй—яорневий.
Водолазі»— норець, пур.інач.,
Водолечебница—еодслі.;ар*»я.
Водолечебньїй - водолікуьиль
НИЙ, ВоДОЦІЛЮШИЙ.

Водолеченіе— водол і кування.

Водолиеь—водолій; отаман (на
р*Ьчн. судахь).
Водометі,- см. Всдобой.
Водемоина—водорий, ковбаня,
гиполоч, багера. веде дай, І
ковдобина, келедом-.ьг
Влдомір-цик-ь ЕСДОМ.і ник.
Водоміра— КОДО*- р.

Водонагр4ват'ель, таж, — водо¬
грійних.
*

Водоносний—водяний, воднистий.
«
Водевсвяшеніе- вод©хр*.ц5.
ВодвЛьодь— лстокн, ринда.
Вод сотл и В-Ь—р и к а и н а.
Всдопадь—ведосп ?а.
Водопсрнца.раст. МугіорЬуІІит
—куишрь.
Водопов—водопій, водопійло,
Водополье—повідь, ПОВІНЬ, во¬
допілля.
І Водопроводі.—водотока, аквед> нт.
Бодсразд^дт,—межиріччя.
Водороаньїн—годен ннй.
Водорсдь, хни -водень.
Водоросль—водсрослнна.
Водор*з-ь—годолом; раст. 51гаІісіез а!оі еь— різак.
Водосборт., раст. АдиіІедІа_'—
Орлики.
ВодоснабженІе —водопостача,
дедопостачання.
Водсспускь—опуст, потоки.
Водостокіі—в дозііг; ринва.
Водочпий—горільчаний,
^одружать, друзить-утикати,
утг-нут". стадлтя. пс ста¬
вити, устромляти, -мс.ти.
Вовружеже—ст.іплеьнг. поста¬
влення; устремлінні.
Водяная вороинкд, паст. Ет
реіг-мт підпіт»—водянка.
Вс^яннсть;. —водяним.
Водянка. мед. —путгеннна.
Водянеє рас і г°!с,і етпа тіпог
1_. Е. ігіе ел І —'ряска.
В од тчо»;—ваг.я н н й.
Воггной гор» 'є: . гт. Сіпсіиз
адиііаіісиз—рінкик.
Водянок иакь. раст. ГіутрЬаеа
—умич.
Еогпной трклистнихь, раст.
• ел- о іНез іпігИяІа- трі^-олія.
Еср.і --ть (сь кінь) — воювати
(кого).
Зоє ода—.*■■ аман, яатаг. ватгЮ'. з. С| иник: воєвода,
ое.одгтно ать воєводити
Есе. ино—до гурту, до купи.
Всеначальмикт,,
командую¬
чий воскомь—ренментарь;
звершник.
Ворьачагвство — зверхність
на.
іясьюзм, пе> *ечт.
Вгєг..'
.'.ь^тнопіть
от.мянут;.гукати, ре. иентарк, -а» и.
БосьльдГ-'Язайиий—ру шенець.

Военнеьжштшй—ВоддухопяавательньїЙ.
Военнопл'Ьпньїй—бранець, полоненнк.
Воєнний—військо м-їй.
Вожакь—поводатар. водій, вожаД, лср-довнк, поводарь,
повожатий.
Вождел вніс— забег, пожадли¬
вість.
Вожгелвнчьін—забагливий, по¬
жадливий.
Вождь-верто^о а отаман,ватаг
Вожжа—нитка, ЛІЙЦЯ.
Вожжатьсв водитися, знатися.
Возблагодарнть—здвчитися.
Возбранять, -нить—забороня¬
ти, -кити, з; ка-увіти,-?ати.
Еозбудимьі й—зг пагенний.
Розбудитель-побудтіик, збудник
Возбуднтельность —побудливість, побудність.
Возбудительньїй — побудли¬
вий, побудний.
В озбуждаемость—запальність,
зворушливість.
Возбуждать.-дить—підбурюва¬
ть, підбурити; збуджувати,
-дити; порушувати, -шити.
Возбуяслеше-побуджен ия.збуд¬
ження; зворушення, Загал.
Во?бужденньій— зворушений,
зспаль >іьі.ий.
Возведзню — винесення; збу¬
дування.
Возвелнченіе -звеличення,під¬
несення; підвищення, збіль¬
шення.
Р .звеличивать, -нить—звели¬
чати, -чнти, підносити,-не¬
сти; підвищати, -сити, по¬
більшати, -шити.
Возвеселить—звеселити.
Возбодить, -вести— ПІЙКЄСНТИ,
виносити, -нести; будувати,
збудувати, ставити, поста¬
вити.
Возвратньїй—зворотний, пово¬
роткий.
Всзвраті> — поворот, зворот,
вороття, повертання, вер¬
тання.
ссзьращать.-тить—повертати,
повернути,вертати, вернути,
при вертати,-рнути.
Возвращать. -тить (забраковавши) — прикидати, прики¬
нути.
Рсзврсщаться,-тяться—повер¬
тати, повернути, вертати,
завертатися,-рнутися,
по¬
вертатися, повернутися.

Возвращеніе—повертання, -по¬
ворот,
зворот,
вороття»
завертання, поворіт.
Возвьішать, -вьісить—підійма¬
ти, підняти, ВИСОЧИТИ, звисочити, підкосити, -нести,
підгишати, виви1лати,-сити.
Возвьішоться, -ситься—вища¬
ти, підвищати, піднсмитиЬя,
-нестися; виноси-Ліся, -не¬
стися; о ц£н£—у гору йти.
Возвьішеніе—підвищення, вищення; піднесення, винесеиня;примость;(у печи)-під.
Возеьшіенность—згір'я, горбака, горбовина; високість,
височеиість,
винеслість,
знеслість.
Везпьішенньїй — високий, ви¬
соченний, вннеслий, знеспий
ВозеЬстнтел: —провісник.
ВозвЬщать, -влетить,—ясити,
провіщати, -стити, оголошати,-сити.
Возвіііценіе— ясіння, провіщен¬
ня, оголошення.
Возгл ась—вигук.
Возглашать.-сить — волати,
зволати,
Возгораемость—запальність.
Возгораемь*й— запальний.
Возгораться,-р-Ьться,—аапаляти ся,-лити ся.
Возгордиться — згордіти, зве¬
личатися, запитати.
Вездаьать,-дать— відплачува¬
ти,-тити, віддячувати, -Чи¬
ти, мститися, помстнтися
ма кому; давати.
Вовдаяніе—відплата, віддяка.
Воздвигать, -гнуть—піднімати,
підняти, підносити, -нести;
будувати, вибудувати, споруджати,-дити.
Зоздвиженіе—піднесення; св.
Креста—Чесний Хрест.
Воздержаніе — стрим, отри¬
мання.
Воздержидаться, - жаться —
стримуватйся.-матися, повстримуватнся,-матися, спи¬
нятися,-нитися.
Воздержность — тривавіеть,
повстрнмність, стрималість
Воздержкьій—тривалий, пов
стримний; стрималий.
Вовцухоплаваніе—літання.
Воздухбппаватель—літун.
Воздухоплапательньтй -літаль¬
ний.

Воадуть—-повітря, оІИря, ®бвітря.
Воадушньїй—повітровий, обітровий.
Воздівать,-д*ть — здіймати,няти, знімати, вміти.
В оа ді й ст вів—вп я ив.
Воздійствовать — впливати,
^вплинути.
Во8д4льшанів — обробляння.
Возд-Ьлмвать.-лвть — обробляти,-бити, уробляти,-бнти.
Воажигать,-жечь — палити,
аапалнти.
Воззваніе—відозва, поклик.
Воззвать-покликнути, гукнути.
Воззрініе—погляд, здання.
Воззрі>ть — поглянути, поди¬
витися, зирнути.
Розильщикь-возій, ВОЗІЛЬНИК.
Возить— возити.
Возиться—поратися, панькатися, падькатися, маруди¬
тися,
вовтузитися
коло
чого.
Вовка — возіння, возовиця;
(хл*.ба) коповозиця.
Возлагать-ложнть-покладати,класти.
В озлел'Ьять—викохати, випес¬
тити.
Возликовать—зрадіти.
Возл-Ь— коло, біля, уз, побіч,
попри, суміж, опостін, субіч, побіля.
Возлюбить—покохати.
Возлюбленная—улюблена, ко¬
ханка; фраТрка,
коханка,
милоданка; первая-первітка
Возлюбленньїй—улюблений, ко¬
ханий, фраїр, коханок, ко¬
ханець, милодан.
Возмездіе—віддяка, відплата.
Возмечтать—замарити; загор¬
діти.
Возможно—можливо, можна,
мога, спроміжно.
Возможность-можність, змога;
можливість, спромога.спроміжність; физическая—сна
га.
Есзможньїй — можний, мож¬
ливий, спроміжний.
Возмочь—здужати, здолїти.
Всзмужалесть— вилюднілість,
змужнілість, уматернілість.
ВозмужалЬш — вилюднілий,
змужнілий, уматернілий, станівкий.

Возмужать-*маз е шИя, укі_
терітя, внлюдн т н, змуж

шфтж.

Вовмутитель—баламута, кала¬
мутних, колотник, бунтів¬
ник.
Вввмутнтельность — обурли¬
вість.
Возмутительнмй, о — обурли¬
вий, о.
Возмущать, -мутить — каламу¬
тити, скаламутити, колоти¬
ти, сколотити, баламутити,
збаламутити, підбурювати,
-рити, абуряти, . збурити,
юртувати; обурювати,-рити.
ЇЗозмущаться,-титься— обурюватися.-ритися, підбурюва¬
тися, підбуритися; повста¬
вати,-стати.
Бозмуїденіе—повстання,
ко
лот, збуріння; обурення.
Возмущенньш—обурений.
Возм-Ьщать.-стить— заступати,
-пити кого ким; вертати
кошти, відшкодувати.
Возміщеніе — вертання кош
тів, відшкодування.
Вознаграждать,-дить — наго¬
роджувати, -дити; відшко
дувати, надолужити.
оознагражденіе — скуп, наго¬
рода, заплата; відшкода,
відшкодування.
Вознамі&риваться,-риться—наважуватися.-житися; бра¬
ти, повзяти замір.
Возгіегодовать—обуритися.
Возненавид-Ьть — зненавидіти
КОГО-

Вознесенье (пра«дник'ь)-ушес¬
ти.
Возниканіе—повстання, вти¬
кання, виростання.
Возникать,-кнуть — повстава¬
ти, -стати, виникати, -к*н,
випливати,-стн, поставати,стати.
Возникновеніа — повстання,
виникнення,
виростання,
виплив.
Возница—візник, хурман.
Возносить.-нести—підносити,нести,
вивишатк, - енти;
славити, хвалити, вихва¬
ляти.
Возноснться, -нестись—підно¬
ситися,-нестися; пишатися,
високо літати, величатися.
ВознсшенІе—підношення.

Вовня

Вовця —шамотня, тарганкна,
галас, нараяна; (хлоиотм)—
тяганина, морока; сь водой,
ч. л. жидкимь—таляпанина.
Возобладать (ч-Ьмь)—опанува
ти що, заволодіти (чим).
Возобновитель—від копни к.
Возобновительньїй—відновний
Возобновленіе — відмова, від¬
новлення.
Возобнговлять,-«ить—відновля¬
ти,-ВИТИ.
Возопить —і заголосити, заре¬
петувати, залементувати.
Розрадоваться—зрадіти.
Возражать.-зить — перечити,
заперечити,
відвертати, рнути.
Возраженіе — перечення; за¬
перечення.
Возрастанїе—зростання, зріст
Возрастать, -расти —зростати,
зрости, уростати, урости,
виростати, більшати.
Возрастить—поростити.
Возрастомт.—завстаршки.
Возрасть—вік, доба.
Возращать,-стить—вирощати,стити, викохувати,викохати.
Возрождать,-родить —відрод¬
жувати,-дити.
Возрожденіе—відродження.
Возроптать —заремстити, за¬
ремствувати.
Возсіять—засяти, заясніти.
Возсоединеніе — відзлучення,
відсполучення.
Возсоединять,-нить — відзлучати,-чити, відсполучати, ЧИТИ.

Возсозданіо—відтворення.
Возсозидать, -создать— ві дтворювати,-рити.
Возставать,-стать — повставати,-статк.
Возстан е—повстання.
Возстановнтель—відбудовник,
відновник.
Возстановленіе—відбудування,
відновлення, відбудова, від¬
мова.
Возстановлять,-вить—віцбуь овувати.-дувати, ві дноелятн,вити.
ВозсЬдать.-СоСть — засідати,сісти, сидіти, сісти.
Воз-ь—віз. хура; крьітьій—па¬
лубчастий віз; чумацкій—
маж а. мажара; автомобиль—
вагові*.

Волноваї'ь.

ВозмікЛть—завдяти.
Вой—лиття, скигління; голо¬
сіння.
Войлокт» — повсть, повстина,
лямець.
Войлочньїй—повстяний.
Войлочтпсь — шаповал, пов¬
стяр.
Война — вой, війна; зацоевательная — заборча війна;
оборонительная —оборонна
війна; междуусобная—чвара
Воинскій—військовий.
Воинственньш — БОЙОВИЙ, во¬
йовничий, войовитий, войний
Воинстжо—вояцтво; військо.
Воинь—вояк, ВОЙОВНИК.
Войско—військо, потуга.
Войсковой—військовий.
Воитель,-ница—войовник, -ця,
воювник,-ця.
Войти — уступити дО, увійти;
другь за другомь-повві хо¬
дити;^!» дружбу—помазкатися (з ким).
Вокальний—голосовий, співо¬
чий.
Вокзаль—вокзал.
Вокругь — уколо, навколо,
наоколо, округи, навкруги,
круг.
Волдьтрник-Ь, раст. 5іІепе іп
їіаіа—кукільниця.
Волдьірь - пухирь, міхур; ті'уля.
Волжанка, раст. Зрігаїеа—таволга.
Волкана, раст. Оісіашииз Ігахіпеїіа—ясенець.
Волкобой, раст. Всопііиш пареііиз — борець, зозулині
черевички.
Волкодавь—ярчук.
Волконогь, раст. 1_усориз —
ехаїїаіиз—водяна кропива,
вовчук.
Золконежіе, раст. І_усоро<Зіит
сіауаіиш—дер еза.
Золкт. — вовк, флов, флигон;
сЬрмй—сіряк, сіроманець.
Волна—хвиля; большая—бурун.
Волненіе — хгипювання; ду¬
шевнеє—зворушення, заво¬
рушення; возмущеніе—збу¬
рення.
Волнисгий —хвилястий, хвилюватий.
Волновать — хвилювати; душевно-зворушати, зрушати;
возмущат ь -бурити, збури¬
ти, юрту вати, баламутити.

Вол новаться—Во льнопрактик ующі й
Волноваться — хвилю ватнеє
буритися-, игоугвзти; хвилю¬
ватися, турбуватись.
Волнообразньтй —/.ви.’певатиГ:,
ХВИЛЬСВ!»Й.

. Волнуха, грибь Пдагісизіогтіповиз— ис внянка.
Волнующійся—ХЗИЛ»СТИЙ,ХВИ•лечннй. '
Воловики»
аптечньж,
раст.
ЯпсЬиза оїїісіпаПз—синяк.
Воловій — воловий, волячий;
пастухт»—дголяр.
Воловья трава, раст. Опопіз
Ьігсіпа—вовчуг.
Воловій язьїкі», ЯЬсЬиза оіїісіпаїіз—медуниця.
Вологлодка. раст.Аіича геріапз
—суховершки.
Вопокита—тяганина, тяганка;
хабаль, бабій, бабодур, джи¬
гун, зальотник.
Волокитство—хабальство, же¬
нихання, зальоти.
Еолокитничать — хабалювати,
джигунитя, зальотнувати.
Волокиистость — волокнува¬
ті сть.
Волокнистьтй—волокнуватий.
Волокно—волокно.
Волокомт»—поковзом, поволацьки.
Волонтері»*—ототник.
Волосатитсь, Рііагіа тебіпепзіз
—яолос, солосник; раст. горобг.чий квасець.
Волосатьій—волохатий.
ВолосатЬть—волохатіти.
Волосонець раст. ЕІутиз аге
пагіиз—колосняк.
Волосень—бабка (кость надко
пьітная); ветер.-микрецо;мсдиц. Опухіз Рапагіїіигп—во
лос
Вологмстьій волохатий, повха
тий.
Волосіірй—волосний.
Волосность—волосність.
Ролосообразньїй- волосуватий.
Волосоплетка—кісник.
Во ЛОСТНОН-Г-ВОКГ сн и й.
Волость—волость.
Волось—волос; мн. волосся.
1. ОЛОСЯНОЙ—ВОЛОСЯНИМ,

воло

сінний.
Волоченіе-волочІння, тягання.
Волочильня—дротарня.
^
волочить—волокти, волочити,
тнрити. тягти; дротувати;
«атягати,-гти,

Волочитьсл—волоктися; тяга¬
тися; хзостїтися, ватажи¬
ти ся, женихатися.
Полон мя—ролоком.
Волочок—табурка.
Волочь—волоі.т-:, тягти,
Во/тхвовзніе—чаклування, ві¬
щування, ворожіння, відь¬
мування. відьомство.
Волхвеватель.-н:. иа — чаклун¬
ка, ворсу, нт, ворожка, віщун,-ка. чарівннк,-ця.
Волхвовать—чаклувати, п:щувати, ворожити, відьмувати
чарувати.
Золхвіз—планетних, маг; см.
Волхвователь.
Волчанма, раст.—вовчий
ли
а: ай.
Волчег.окь-воа’ еня. тулук.
Волчецт»,. раст. Сгггіииз пм'апх
—чортополох, ріпак.
Воячін—зовчий;-чья яма- возківия.
Волчій перець, гаст. Оаріїпе
тегегсит—ягідки. Волчок-ь—дзига, хуркало, фур¬
кало; бовчон; була.
Волчья трава, раст. Виіотиз
итЬеіІзгіиз—сусак.
В о л швбяи Кь-чд—»^рівн и к ,-ц я,
чародїнник,-ця,
характер*
НІІК.-ЦЯ.

Волшебньїй—чарівний, чарів*
ничий.
Волшебстпо—чарування, чари,
чарівництво, чинки.
Воль—віл.
Волинка—коза, дудка.
Вольтиочникт»—дудерь.
Вольготньїй—латний, легкий
Вольница—©дотне військо, охотництво; бурлацтво; сваволець.
Вольничать—вольнувати, сва¬
волити.
Вольно—вільно.
Вольно—вільно, свобідно, гтоволі.
Вольнодумеці»,-ка— вільнодумець,-мка; вільнбвірець-рка
Вольнодумство-г.ільнодумствс,
вільновірство.
Вольнодукствовдть — вільподумети; вільнсв|рити.
Зольнонаенньїй— найманець.
Вольноопред-Ьляющтйся—охотник.
Вольнопрактикук щій (вра* ь)
—паціентовний (лікарь).

Вольнослушатоль— Воронкообраяаий
В ол ьвос л ущатежь,-н нца — ві л ьнослухач,-ка..
Вецгмгость—вільність.
Волья їй — вільний: охочий;
духь-легкий, попільний дух.
Воля —воля; вільність, свобода
Вояза-о, аить—уточувати, уточитк; утикати, уткнути;
устромляти,- маги, заганяти
,-Гнати; заситнти, затопити,
ааниритн, уштрикнути.
Вонь, можд.-геть; он;-гд-конде;-какь он-як;-отсюдаі- геть
звідсиї-тамь-он, онде, гентам;-тоть-он-той, оттой.
Вснь—сморід.
Вонючій—смердючий.
Вонючка—смердюк, смердюха;
раст. 1_еріі1іит
ІаіііОііит—
хріниця.
Вонять-тхорити, тхнути; емер
діти.
Воображаемость—уявність.
Воображаемьій.— уявний; хи¬
мерний.
Восбражать,- разить-уявляти,
-вити; гадати; у мислях по¬
кладати, -класти; себ-Ь —
брати, взяти собі^ вирозумляти собі.
Вообргжатьсп, -разиться—уяв¬
лятися, - витися; роїтися,
врсітися, примрітися, зда¬
тися.
Воображ'Ч'іе—уява.
Ьообразнмость — уявленність.
ВообразимьіГі—улвленний.
Еробце—узагалі, взагалі.
Бсодушееленіе запал, захват,
Н2ТХ- Єг.ня.

ментувати.
Вопїять— волати; покликати.
Боплощать, -плотить — утіляТИ, УДІЛИТИ.

Воплощаться.-плотиться—уді¬
лятися, утілитися. Воплшденіе—утілення.
Вспль— голосіння, лемент, ре¬
пет, галас, голосьба.
Вопрехн—всупор.
Вопросительиьій — питайний,
питальний.
Вопросньїй—запитальний.
Вопрось—питання, 8апит*ння;
справа.
Вопрошать, -сить—питати, ви¬
питати.
'
Вопрсшеніе—запитування.
Ворвань—трін.
Боришка—злодюжка.
Воркооанїе—туркотання, тур¬
котіння, аврукання, тур¬
кання, буркотання.
Ворковать—туркотати, турко¬
тіти, алрукати,
турйати,
буркотати.
Воробей, пт.—горобець, горобель, горобей.
Воробьиное сіми, раст. Шііозрегтит агуепзе — горабемник.
Воробушекь—горобчик.
В-ірсбьсвьін—см. ВоробьиньїЙ
В оргбьиньш—горобиний.
Ворогатьій—хапкий, хваткий,
хаповитий, фацарций, фацерний, злодійкуватий.
Ворс ЧС7 ь—красти, злодіячити
Ворсшс?. —злодійка.
Воровсксй—злодійський, крадіжний.
Зоровство—коад'ж, крадіжка,
. крадійня, халакка, злодій¬
ство.
Ворсжея—ворожка, знахурка,
знатниця, шбптуня, шепту¬
ха.
І Ворожить—ворожити, чарува¬
ти.
Ворона, пт.-ґава; роззява, гана
Воронеже—чорніння.
Вороненокь—ґавеня.
Воронець, рг.ст, Лсіаеа врісаіа
І,
—чернець.
Всрс ника, раст. Етреііпт піп
гит—водянка.

Вооііушзвлять, вить—запали¬
ти,-лити, истяхати, -тхну¬
ти.
Вооружать,-жить — приоружг.
ти. -жити, узброюватн, роітн, риштує?.- и; підбурюва¬
ти; гнівити: противь себя—
наражатися ксму.
Воору: сстьсл. ' і . ься—узброюватпся, -роітися.
Вооруженіе (і.-' . СТБІе)-узбро
єнііп: доспіли—зброя, риш¬
тунок.
Вооружснньїй — збройний, узброєчий.
Воочі ю— уочегид ькн.
Бопервьтхь— перше, по-перше,
ВороНИТЬ—ЧСрИі'ТИ.
раз, наперед.
Вороній—ґявячий.
Вовить— голосити, репетува¬
Воронка—лійка.
ти, галасувати, волати, ле- ! Воронкообразньїй—лійкуватий

л
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Вороной—мроамй, карий.
Воронячвйй—лійковий.

Во^оя%, пт. — крук,
крумкдч, кракун.

іУ

П Восдлваател НВЬ! й —окличний;
І]

крюк, В Восгмяють.-згнуть — вигуку

вяти,-кнути,
викрикати,Вороняга, раст. Зоїапит пі¬
кнути, погукати,-кв у ти.
дтипі—паслін.
і І В о скебсй—*-воско бійнн к, воскоВорота—ворота, брама.
II
лійник.
Воротила—верховоде, орударь.
Восксбойня—восковня, воскоВоротило (у в-Ьтр. мельницьі)—
лійня, воскобійня.
стріла.
Восковатьій — вощавий, воВорвтнякь—воротарь.
1ЦНСТІ4Й.
Воротникь—комір, ковмір, КОВВосковой—восковий, вощаний.
нір.
Воскресать,-снуть — віджиВоротннчекь — комірець, ко¬
вати,-жити, воскресати.
мірок.
Воскресенье — ВІДЖИТТЯ, РОСБороть — катеринка, плворіт,
кресення; неділя; світлое
коловорот; комір.
Великдень.
Бороть—виворот.
Воскреситель — воскресавець,
ВІДЖИЕЛЯЧ.
Ворохь—купа, стос, стропа.
Воскресньїй—недільний.
Ворочать—перевертати, пере¬
кидати; ницювати;крутити,
Восісрешать,-сить — опоживляти, - вити,
відживляти,повертати; орудувати, вер- (
вити.
ховвдити.
Воскрешеніе — воскрес, опсВорочаться — ворушитися, пе¬
ревертатися; вертітися.
живлення, відживлення.
Ворочаться-завертатися.
і Воскурять—кадити.
Ворошить (сіно)— перегрібати, ; Воскь—віск.
Воспаленіе — запалікня, роз‘перегребти, гребти.
ятрення.
Ворса—волос, черса.
Воспаленньїй—запалений.
Ворсистий — волосистий, чср- осналимьій—запаленний.
савий.
Всрсянка, раст. Вірзасиз — і Воспалительньїй—запалінний.
щітчина, черсак.
і Воспалять,-лить — запалити,
розпаляти,-лити.
Ворсить—чухрати.
Ворчиніе — бурчання, буркіт,
ЕЗос паляться — запалитися,
. роспалятися; о ранахь —
буркотня; о собакахь— гар
;
Ятритися; гн^вомь — люту¬
чання, гаркотняВорчать — туркотати, турко
вати, яритися.
тіти, подудрювати. бурчати,
Воспарять.-рить—злітати, зле¬
тіти, підноситися,-нестися,
мурмотати, буркотіти; о !
підбиватися,-битися у гору*
собаках'ь—гарчати.
і
Воспитаніе — виховання; хов,
Ворчливость — буркотливість,
хнюруватість.
ховання, годування.
Воспитанникь.-ца — виховаВорчливьій — буркотливий,
нець,-нка, годованець,-нка;
хнюрунатий.
учень, учня.
Всрчунь — туркут, туркало,
Воспитанность—вихованність.
воркотун, тримач, буркун.
Воспитанньїй—вихований, ви¬
Ворь—злодій,шкаметник, під- |
коханий, вигодуваний.
тяга; увел.: злодюга, вло- , Боспитатель,-ница —виховач,ділка.
|
чка, виховник,-ця.
Во-свояси--до дому, до-двору.
сіоснитательньїй—виховавчи й,
виховальний.
Восемнадцать — вісімнайцяч ь,
вісімнадцять.
Боспитательскій —впховниаький.
Восемь—вісім.
і
Воспитьівать,-тать — вихову
Восекьдесягь—вісімдесят.
ВоССМЬСОТ'Ь-*-ВІСШСОТ.
вати,-ховати, вйкохувати.хати, доводити, довести до
Восемью—вісім раз.
Восклицаніе — вигук, викрик. 1
розуму; годувати, вигоду¬
вати, ховувати.
оклик; радостн.: погук.
і

ВоспламененІе—Восходить.
ВоспламененІе—завогнення.
Вослламеніть — завогнитися,
зайнятися, запалитися.
Воспламеняемость — запаль¬
ність, заБогненні сть.
Воспламеняемьій —запальний,
завогненний.
Воспламенять,-нить —запалювати,-лити, завогнити.
Воспла меняться,- ниться—за йматися, заГінятися, завогнитися, запалати.
Восплпменяющійся — палахливий, запальний.
Восполнєніе— заповнення, ви¬
повнення.
І!осполнять,-нить—ВИПОВНЯТИ,
виповнити,запевняти, нити
І'.оспользоваться
(ч-Ьм-ь)
—
скористуватися, скориста¬
тися з чого, спожиткувати
що, схіснувлти.
Поспоминаніе-згадка, спогад,
спомин, споминка.
Воспоминать,-минуть — згадувати.-дати,
спогадувати,дати.
Соспосл’Ьдовать — наступити,
виникти, статися, склас¬
тися.
<
Поспособленіе—запомога, до¬
помога.
Воспссоблять — запомагати,
ставати у помочі.
Воспрепяч СТЕОВаТЬ— перешко¬
дити, перепинити, на пере¬
шкоді стати.
Росг.ретительньїй — заборон¬
ний, заказнин.
Во'слрещать, -тить—боронити,
заборонити, зака уЬатн,-за
ти, забороняти, -нити.
Всспрещсніе—заборона, заказ.
Воспрещенньїй— заборонений.
Воспрннимать, -нять — брати,
приймач и.похепляти,-пити.
Воспрлиятіе—похопліния.
Воспріемник-ь, -ца —хрещений
батько, хрещена мати.
Воепріимчигюсть — похопли.вість, похапливість, враТк
ливість, чулість.
ВоСПрІИМЧНЕМИ— похопний, похсплиЕНй.гохІплквий.нражЛИЕИЙ, чулий.
Воспр;ятіе--см. Всспринятіе.
Всспроизведеніе- відтворення,
репродукция.
Воспроизводнкий —відтворсн
ким, репродукованії.

і

|,
•
і

І
'
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Воспроизводительньїй — від¬
творний. репродуктивний.
Воспроизведенньїй -—відтворе¬
ний, репродукований,
Воспроизводить, -весть — від¬
творити, -рити, репродуку¬
вати, зрепродукувати.
Воспротивленіе — змагання,
опір.
Воспрстивляться.-виться—опіратися, опертися, ставати,
стати опір, усупротивлятися, -тивитися.
Восп^януть (лухемь)—підбадь¬
оритися.
Воспьілать — запалитися; любовью — запалитися кохан¬
ням.
ВостгЬваніе — співання, виспі¬
вування; славлення, вихва¬
ляння.
Восп-Ьватель—виспівач.
Восп-Ьвать, -ігЬть—співати, ви¬
співувати, виспівати; сла¬
вити, уславити, вихваляти,
-лити.
Востокь—схід; східні краї.
Восторгаться—захвачуватися,
захоплюватися.
Восторгь—захват, захоплення,
запал, порив, поривання.
Восторженно — з захватом, з
' запалом, захопленно, зах¬
ватно.
Восторженность—захватність,
захопленість.
Восторженньїй—захватний, за¬
хоплений.
Восторжествовать—перевиси
ти, взяти гору, затріюмфувати.
Восточньїй— СХІДНИЙ, СХСДОРиГ
Востребованіе—попит, запит;
реклямація.
Востребовать—попитати, вип
равити.
Восхваденїе вихвала, похвала
Восхвалять, - лить—ухвалюва¬
ти,-пити, вихваляти,-лити.
Восхи тительньї й,-о—чарувальний,-о.
Восхищать,-тить—захоплюва
ти, - пити, захвачувати, тити.
Восхищеніе— захват, зачаро
вання. .
Восходить- -сходити, Зі ходити,
здійматися; виходити, йти
в гору, на гору.
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Восходь -Вподьемь.

В о сходь-—схід.
- Восхожденіе—схід; сходини.
Восчувствовать-відчути, за1.у-,
ти.
Восшествіе—сходини, вступ.
Восьмерикь—осьиерик.
Восьмерка—вісімка, восьмлка.
Восьмнгранникь—вісімгранка.
Восьмигранний —вісімгранчастий.
Восьми десятьій—вісімдесятий.
Восьмиугольникь-вісімкутник.
Восьмиуг. льньїй--вісім куткий.
Восьмой—восьмий, осьмий;мая часть осьмак, осьмак?.
Вотировать—вотувати, голо¬
сувати.
Воткнуть—уштрикнути, -устро
мити, вастромиїи, вюрднти.
Вотря, МЄЛКІЄ ОПИЛКІ' При СБЄ[
леніи—туриия, трини. х
’ОТЧиМЬ -ВІТЧИМ.
' .
Вотчина—батьківщина, дідиз
на.
Вотчинникь—дідизняник.
Вотще -даремне, дурно, марно.
Вогь—ось; ту ; де, от, коли
це; воть воть — от-от, осьось, туж-туж; за того воть
еще!—ото що, тож-пак, отце; воть-же — одже; воть
здіісь—ажосьдо; вотьтакь,
воть ужьі—алеж-бо!; воть
какой—ось-я ий, оттакий;
ь^ть какь—ось як, отт«-ь;
воть такой—оттакий; воть
тамь—онде; воть то-то—то
ж то й є, тс ж бо то й в;
воть что — ось-що; во.ь
®тоть—о; сй; ьоті тебі. и
наї—от тобі й маєш! воть
извольте ьидЬть—от як ба¬
чите.
Воцареміе—зацарсппя, оцарення.
||
Воцаплться—запанувати; оца -- .
ритися.
і
Вочедові-ченіе—втіл-игя.
і
Вочсдов-Ьчиться- стіл. тися.
І
Вошчн. ра--т. 5; еіьиІа агуеп5І5 —л ОТСЛИКМ.
Вошь—воша; соіі. вошва, нужа; трагяная, Арін$—рос¬
линна воша.
І
Вощанка —цесата.
||
Вощанон—еосковий.
|
Вощить- во-кузатн.
ВоЮКЩіЙ—ЗОЙОВИГі.
її
Вояжировать-мандрувати.
Ц

Впадать, впасть — западати,;
пасти, позападати: о ріьк-Ь — уливатися, улитися;
вдавати ся,-вднтися, вкида¬
тися, Екннутнся; вь дйтство—здитинитися; вь возбужденіе, раздраженіе—ро
СПЗїОШИТИСЯ.

йп-дд-їніе— впад; влив.
Впадина — улоговина, уляго
' вича, улога, ззпадина.
Впаирать,-ять--ззлютовувати, тув.дґи, улютовувати,-тува
ти.
Впайка—за лютування.
Впальїй -зьпадистнй, запалий.
Вперчьіе—уперше,
вперегонку— нссвипередки.
Впереди-спереду, попереду:
надалі, потім: вс+хь- песамперед-> насамперед; ипти—
пеьед сестп, передом іти
Вперсдь#—>передом, наперед,
попер’ед; з горн; надалі, напо їм; відтепео.
Вперемежку—мішма.
»
Вп:-р^ть,-рить -утупляти, уту¬
пити, устромляти,-мити.
ІЗпе’.-вгглительность — вразли¬
вість.
Ііпечатлигельньїй—вразливий.
Впечатл-Ьніе — вражіння, пошнб.
Впиваться, впиться—втягати¬
ся, гтися. упинатися, уп'я¬
стися. упигатися. упитися,
в'ідатне*, вестися.
Впирать, впергть — упихати,
упхн\ти, утиснути, уперти,
утелющити.
Впись;ьанье—упис, уписуван¬
ня.
Вписувать, -сать-уписувати,
-сати.
Впитьізать, -тать — вбирати,
убрати, втягати, втягти.
Зпмхнпать, -хнуть — упихати,
упхати, упхнути, утрощнти,
утокмач* ги, утовкмачити.
Впллвь—уплинь.
Вглескивать.
снуть — вхлю
пузатн, вхлюпнути, псискати, приснути.
Вплетать, вплесть — вплітати,
- аплести.
Вглс-7гі/ю—щільно; до нехочу.
Вплоть — щільно; зж, аж до,
аж по.
Впоадлку—покотом.
1
Вподьемь—під силу.

ВпорнЬ—Вращательньїй. .
\

Вполн-Ь—усуціль, цілим, у- ]
патися, ухручуватнся,-типовні.
<
І
тися.
Вполовину—ОПОЛОВИНІ.
І Злухь—до останку, до решти,
до' ставку; пишко.
Вполпути—П«ПЧ ДОЗіЗЗІ.
І'
Вполпькна— на піяпи.ку, піл |; Впктеро —V- П'ятеро.
чпрк.ю, підпалігй.
і Влятаром»—у п'ятьох.
Вропні,—вріаіи.
Впопсьгта—надголодь.
Брать—супротивник, ворог.
В тлі.—наліз, навпіл.
Вражда—супор.всрежнеча, не¬
В;, ладь—до речи, до шмйги,
приязнь. ворогування.
до шг.сти.
ВраЖдебность—ворожість, не
Впопкхахь—Спохйату.
і
приязність.
Впору—саме в час; вгадно.
Зраждебньїй—ворожий, непри¬
до міри, яу треба, як слід.
язний.
Впосл вдетвіи — навпослі, піз¬
рг. -давать— го огувати, цоніш.
тгт..сч, суг.ротиь;:ти;я.
Впотьмахь—поночі.
ЗОоіКССКІЙ—ворожим.
Впропду—спрдзді.
рзікГй—см. Вражескій.
Впрапка — вправа до; встава, ,
іразі-'подь—ьростіч, різно,
настаеа.
І
Вправлит ь.-гить — вправлять, і Зраз.чробь—нарізно,
размагь—Зрозиаху.
заправляй,
направляти,
ВразЕ егь -уроскид.
вити: вставляти, настав
лягн,-вгт;.
повставляти,
Зралсьігную— урестич, уро
понаставляти.
стіч, урозсип.
Вправо—упр^о, праворуч.
‘•разумптгл'-кость — зрозумі
Впраг"з?т.?ику, до решти
г. сть, ясність;навчальність
до пня, до ноги.
Зразу мнтельньїй— зрозумілий,
Бпредь- надаж до.
ясний; напоумливий, нав¬
Вприсядку—Л'ПрИСІ.
чальний.
Впробьль- біляво.
Вразумг.еніе — напоумляння,
Впрогол дь—надголодь.
н-’-чания, настгва на ро¬
Спргжгг.ть—жоїл яво.
зум.
Впрозелснь — зеленаво, зеле .
]>.. ,, іл ять,-мить—напоумля
насте.
ти,-мити; наставляти,-вити
Впрокь—надалі; до путтгі, нг
на розум; нгечати,-чити,
користь, на пожиток.
|(
напутитн.
Бпросньї—* :»нясзл
‘
;!
Вр4ки—брехні; бгнелюки.
Впоосонкаяа —спросонку.
Зраль—скер.бреха,
брешко,
Ьпрсдмель- взідпятьу.
згбреха, брехун.
Впрсчемь—прете, а в тім, зре
Вральмакь—см. Враль.
штою.
■
Врас с:ь -зненацька, неспо¬
Впрьігивать, - гнуть — ускоку
дівано.
вати, ускочити, устрибува
Врг.. .
врасти—вростати,
ти,- 6чут і:.
Впрмскиваніе—вперскання.
\
врости.
Зртетяжку—вздовж,
у
всю,
Впрькк..: аг:..
;;оісну 11> довж.
впорскувати.-снути. Брать—брехати, брехню то¬
Впрягать, Епрячь-запрягати,чити.
—
гти.
ЗрачебньїЙ—лікарський; ліку¬
Впрядать, впрясть—припря
вальний, корувальний.
датн.-присти. .
Вр'.чепаніе—лікування, л коруВпрянь—просто; справді.
Впускать.-стнть — впускати,
яаннк.
Врачевать—лікувати, корува
стчти.
Впускисй—входовий.
ти.
Впускь—впуск, гтіл: отвір
Брань—лі карь.
Зріїша тельно—обертом, обер¬
Впутьівать.-тать — укручувгтам.
ти,-тити, уплутувати,-тати. І)
Впутьіваться.-таться—уплуту- . Вращательньїй — обертовниЙ,
кружальезий.
вати ся, уплутатися, у тала- І)

44

В ращ ать—В семогущі А.

Вращать—повертати, оберта¬
ти, крутити, кружаллти.
, Вращаться—обертатися;
по¬
вертатися; кружаля ходи¬
ти; кружати коло; обходи¬
ти навколо.
Вращеніе—обертання, кружаління, обхід, кружання.
Вредитель,-ница-шкідник,-ця,
ушкодник, -ця.
Вредить—шкодити, шкодува
ти; здоровью-вадити.
Вредяость—шкодливість, шкі¬
дливість, вадкість, вадли¬
вість.
Вредньїй — шкодливий, шкідний, шкідливий, вадкий,
вадливий.
Вредоиосность-см. Вредность.
Вред-ь—шкода, вада, позна.
Вреиенно—до часу, на час,до¬
часно, тимчасово, поки що.
Временность—дсчасність.тимчасовість, часовість.
Временньтй—тимчасовий, ча¬
совий, дочасний.
Временіцикь—улюбленець.милованець.
Время—час; година; доба.
Времясчисленіе—часолічба.
Времяпоепровожденіе — насу¬
вання, часоточення.
Вретище—дрантя.
Вровень—упоровень,
врівні,
врівень; сь краями-ущерть.
Врожденность-родимість, прнрожденність, природність.
Врожденньїй — родимий, при¬
родний, прирожденний.
Врозницу—нарізно.
Врознь-порівці, різно, порізно.
Врозь—см. Врознь.
Врун-ь,-нья- брех>н,-гуха.
Вручать,-нить—до рук пода
вати, подати, уручати,-чи
ти.
Врученіе—уручення.
Вручитель,-ница — уручник,ниця. віддавник, ниця.
Врьівать. врьіть—вкоііувати,
закопувати,-пати. Врьіваться, ворваться—удирагтися, удертися, з дратися.
Вр-Ьзьівать.-зать—утинати, утяти.
Врізьіваться.-заться
утина¬
тися; уїдатися: закохатися,
утьопатися; умулитися;очерезполосицї-перещеплювати,-пити.

Вряд*», врядь-ли—навряд,лед¬
ве, наяджк, иаидаку.
Зсадникь—вер;говень, їздець.
Всажнвать.-дить— стромляти,
встромити, вгородити.
Воасьіваніе — втягання, вби¬
рання, всисання, всмокту¬
вання.
Всасьівательньїй — беркий,
вберкий, втягальний.
Всасьтвать, всосать—вбирати,
убрати,втягати.-гти, усмок¬
тувати,-ктати.
Всасьіваться, всосаться — усмоктуватися.-татися, уся¬
кати, усякнути.
Все—усе.
ВсеавгустЬйшіи— найясніший.
Всеблагій—найдобріший.
Всевидящій—всевидющий.Всевластньїй—всевладний,
Всевозможньїй всілякий, превсякий.
Всевьішній—найвищий.
Всезіщець—всезнавець,
усевіда.
Всев-Ьдущій-всезиаючий, всезнавчий; усевіда,
ВсевЬд-Ьніе—всезнакн я.
Всегда—усігди, завсігди, завжде, усе, раз-у-раз, по всяк
час, по вік, вік-віком.
Всегдашній — завсідній, по¬
всякчасний, постійний.
Вседержитель—вседержець.
Вседневньш—щоденний; ціло¬
денний.
Всезнайка—знаюк, усевіда.
Всеисц-Ьляющій—всецілющий.
В се конечно™—'авжеж,
атож,
певна річ, звичайно, запевне.
Вселенная—всесвіт, цілосвіт.
Вселенскій—всесвітній, цілосвітній.
Вселять,-лить—оселяти.-лити,
осаджати.-дити: натихати,тхнути.
Вселяться,-лйться-оселятися,литися, осідатися, осістися
Всемилостив-Ьйшій — найласкавіший.
Всеминутно—щохвилини.
Всемірний—усесвітній, цілосвітній.
Всемогущество— всесила, ?семога, усевладництво, всеможність, всепотужність.
Всемогущій—усевладній, всеможний, всепотужний, всеСИЛЬНИЙ.

Всемірно—Всмятку.

Всемірно—яко мога, усяким
Вскипіть-скипіти.
робом, усяково,
усяким
Вскилятить—спариїн, зукроспособом.
пити.
Всемірний — уселякий, преВскисаніе—квасніння.
всякий.
і Вскисать—квасніти, кваснутиВсенародно—прилюдно, при¬
киснути.
вселюдно.
Всклокоченньїй —• скуйовдже¬
Всенародний—загальний, поний, роскуйовджений, по
спільний; уселюдний, при¬
кошланий,
роспатлаияй
людний, привселюдний.
скудовчений, роскудфвчеяий,
Вс енепорочньїй—найчистіший.
Всклокошить — перекошлати,,
ВсенижайшІй —найнижчий.
покудлати, скудовчити, ску¬
Всеноідная—всеношне.
йовдити, покошлати, роВсенощньїй—цілонічний.
спатлати, роскуйовдити,'роВсеобщій—загальний»
скудовчити.
Всеобщность —» загальність;
Всколебать - см. Вскольїхать.
спільність.
Всколупьівагь,-пнуть — колу¬
Всеобьемлющїй —всеосяжний.
пати,-пнути.
ВсеподданнійшІЙ — найпідданВскольїхать — захитати, зако¬
чий, найпокірніший.
лисати.
Всепокорнійше-найпокірніше.
Вскользь—злегенька, злегка,
Всепресвітлійшій — найясніповерховно.
ший.
В с кормиться—упасатися.
Рсепрощеніе—всепробачення.
Вскормленникь,-ца — годова¬
Всесвітньїй—загальний, сві¬
нець, годованка, хованець,товий.
нка.
Всесвятой—найсвятіший.
Вскоробливать,-бить—жолоби¬
Всесильний—всесильний, всети, зжолобити, пачити, спа.
потужний, всеможний.
ЧИТИ, скривляти,-вити.
Всеславньїй—найславніший.
Вскор-Ь — ускорах, унезьбарі,
Всессожженіе—всепалення.
небавом, незабаром, невза¬
В сесокрушающій — скрушний, |
барі, небавком, небавці.
росчерепливий/
Вскрикиваніе — покрики, по¬
Всеусльїшаніе. Вь вьіраж.: вокрикування.
всеусльїшаніе — прилюдно,
Вскрикнвать.-кнуть — покри¬
голосно, щоб усі чули.
кувати .кнути, войкати,Всехвальньїй—славетний.
кнути.
Всецілебньїй—всецілющий.
Вскружить (голову кому)—за¬
Всеціло—цілком, зуповне.
крутити, завертіти.
Всеядньтй—усеїдний.
Вскрьівать, вскрьіть—відкри¬
Вскакивать, - чить-підхоплю¬
вати,-крити; ростинати.-тяватися, підхопитися, схоп¬
ти, розітнути; (о картахь)
люватися,-питися, скопува¬
світити, висвічувати.
ти, скочити.
Вскрьітіе—відкриття, відтво¬
рскапьівать, вскопать—скопу¬
рення;
трупа-потрошіння,
вати, роскопувати, переко¬
різання, требушіння; рікипувати.
скрес.
Вскарабкаться—стеребкатися,
Всласть—усмак, досмаку.
видряпатися,
видертися,
Вслух-ь—уголос, голосно.
‘ вилїати, счаряпкатися.
Вслушиваться,-шаться — дос¬
Вскармливать,-кормить- ховулухатися, дослухатися.
вати, виховати, годувати,
Вслідствіе—унаслідок, від, в,
вигодувати, згодувати.
через.
В скатьі вать^-тить—скочув ати ,В слідь—услід, навдогін, нав¬
тити.
здогін, навздогінці; у тро¬
Вскачь—ускоки, скочки, ско¬
пі; аа.
ком, навскоки, навзаводи.
Всматриваться.всмотрЬться—
Вскидьівать,-кинуть—підкидавдивлятися,при дивлятися,ти,-кинути.
||
витися.
В скядьшаться—кидатися.
11 Всмнтку—-ріденько.

р

Всеяьівать, всунуть—щтур яркатн, покропити, попрцети,
у шт урити,
всувати, [
кати.
Всиупяіать/-гвуіт» - полошити,
всунути, теребити, утере¬
бити.
савлашстл; колошкати, поютвшнати, полошкатв, поВспаивать, всеоить —підпо¬
ювати,—поїти.
. попостояти,
Вспутать,-інуть — пукти, наВспалзьівать, всиолзать—н'ястися.сп'ясгися; вилазити,
пухвтя, опутати,-хти,- опух¬
злазити.
ти.
Вснухлкяа— ©пуд,
Вспаривать,-рить— нанарюва->
Вспухшій-епухн нй,
ти,-рити; лошадь-умилити
Вспучнть - упутатгги, надути,
коня; спину — відчухрати,
. роздути.
відшмагати.
Вспархивать, всперхнуть -злі¬ ; Вспьілить—сарапати, скипіти,
тати, злетіти, злинати, зви¬
спалахнути.
Вспь:льг:ивост ь—сараплатість,
ватися, ввитися у гору;
запальопість,
запальчас
зриватися, зірватися.
Гспарьівать, вспороть—роспотість, палкість. ■
Вспьільчивий-сарапчатий, за
рювати,-роти.
Врпахивать,-хать—орати,’ зо¬
пальоний,
загапьчастий,
!
палкий, запалистий, попер
рати, виорати, пасрати.
Зспашка—оранка.
1
'
хлипий.
'
Вспихнвакіе— фаркіт, сполох
Зсплакаться—заплакати гірко.
кіт.
Всплакнуть—заплакати трохи і
Вспьіхирать.-хнуть — спахузза
Всплескивать,-снуть — сплес¬
кувати,-снути, плюскати, ти, спахнути, запалювати¬
снути; руками - сппесяути
ся,-литися, фаркати,-кнути,
спалахкотіти, спалахнути;
руками; крьільями-залОпоз з ша ритися.
ТІТИ.
, Вспьтшяа-сполох; вибух.
Всплескь—сплеск, плюск.
Всллошную—упідвдл, поспіль,
ВсПвНИТ!»—вигукувати.
суцільно, без перерви.
' Встааать,
встать — підходи
тися, підвезтися, зводити¬
Вспльївать, вспльїть—випли¬ і
ся, звестися.
вати, - плисти, виринати,Вставка-вставка; -фактяческа ?
рнути.
-спростацяя: уставка, чаткг
Всполаскивать,-лоснуть- випо
Вставлять, вставч-ь—7робля
ліскувати, виполоскати.
ти, уробити, устагляти,-виВсполошить — переполошити,
ти, управлктп,-витч.
сполошити, сполохати, пе¬
Вставной—уставлений, уроб
реполохати.
леяий, управлений; робле
Вспомгінать,-мнить -згадувати,
ний, штучний.
пригадувати, спогадувати,Вставочньїй—уставний.
дати; нагадувати, пригаду¬
Встарнну,-встзрь— за давиіх
вати.
часів, за давніх дзвен, в
Вспомогательнь:й-запсміжний,
д а скину, в старовину.
допоміжний, помічний.
Встаскивать, встащить-витя
Вспом.жсніе- см. Вспомощестгати,-гти, вивслікати,-лок-ьовгніс.
ти, стирити.
В-.помсшествованіе—запомога,
Встревоженпьій—сполошений.
допомога. поміч, підпомога,
Зрушений, СТ}’рбОПТНИЙ, пе¬
Вспот4>льій-умок рілий,у прілий,
реполошений, стрівоноений.
і Встревожпть,-ся — стурбувати,
спітнілий, удушнїлий.
Вспотйть-уду шитися. удушні- ,
сполошити, стрігожити, потрівожити, переп охати,
ти, умокріти, спітніти, у•• переполошити, переполошпріти.
Вспрьігнвать,-гнуть — зскаку¬
кати,-ся.
4
вати, зскочити.
Встрспенуть—стр-гнути, стре¬
Всярьіскивать,-' чугь - шпувапенути, стріпотати, стріиотіти.
—
ти, кропити, прислати, пор-

Встропенуться—Втолковать.
Встрепенуться
здрігнутися,
здрігнути, стріпнутися, за¬
тріпотіти.
Встрепка—типець, прочути,
прочуханка, скубка. дг.поть.
Вс грепс:чять,-пать — чухрати,
рсс іухрати, куйовдити, ро
СКУ Гі ОВД ити.
Встр^ч.—лусгріч, псрестріт,
. стріть, сппкання.здибання;
приЕПтання.
Встр-Ьчаті,, всгр*т; ть—устріватн, устрітп, сужої іь.ТИ,
судосити, стрівати, стріти,
здибати, спіткати, натрапи¬
ти; подибати; витати, привитати.
Встр’кчаться, -тиТься—стріва¬
тися, стрітися, судощатися,
судоситися, здибатися, зди¬
батися.
•
. Встр-Ьчиин—устрічний, стріч¬
ний; х> В-Ьтрі—супротивний
Встряска —
см. Встрепка;
струс.
Встряхиванів — трусіння, потрус.
Бстряхивать, встряхкуть- під¬
трушувати,
підтрусити,
трусити, потрусити, струх¬
нути, стріпнути, потряхати,
-гн * ти.
Встрчх 'аат7-ся, хчуться -стру¬
шуватися,-ситися; стріпну¬
тися, стенатися, стенутисл.
Е ступать,-пить — уступаги,пнти, увіходити, увійти;
вступить вь брак-ь—спару¬
ватися.
Вступаться,-питься — утр^чз
тися, устрявати; заступа¬
тися за. боронити..
Вступите льньій—уступний.
В сту п л еч: е—у сту п, ухідчини,
уходини; вступ, передкова.
В'*уе- даремно, надаремне.
Всунуть- утеребити, уштурити. спииточити.
Всучивать, чить—укручувати,
-тити, спинточувати,-чити,
уте..:ощувати,-щити, тере¬
бити, утеребити, тирити,
у тир ити.
Всхлипьіваяіе — хлипи, хли¬
пання; пхикання.
Всхлипьівать флінькати, финкати,
хлипати, пхикати,
пстинькати.
Всходить—сходити, зіходити;
підходити; виходити на.

і
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Всходь -схід.
Всходьт—проріс ь, проріст, пагоння, паговіиня.
Всхотгмить— пскучугурити, погорбувати.
Всьшать, всьіпать—насипати,
-сипати.
Вс-Ь-усі;-вообще—огулом, гур¬
том, всі на голоі-вм-ЬстЬгуртом.
Всюду—скрізь, по всіх усю
дах. усюяе.
Всякій —кожний, кожей, кождий, усякий; жадний, жод¬
ний, абихто.
Всяческч—усягково.
Всяческій—уселякий.
Всячина—м-ішанина, усячина.
Втайн^Ь потаємне, потаємці,
потайки, потай, потайком,
потайно, потайці.
Бталкиваніо — упихання, ут¬
ручання.
Вталкивать, втолкйуть—упи¬
хати, упхнути, утручати,
утрутити.
Втаптьгвать, втоптать — втоптувати,-тати. .
Вгаскипаніе—втягання.
Втаскивать,-щкть — вдягати,
-гти.
Втачивать, втачать—пришту¬
ковувати,-купати.
Зтащить—утарабанити.
Вгашаться—утиритися.
Вгекать.-втечь — впливати,
вплинути, вливатися, вли
^
тися.
Зтем зшить—утокманити;-ся—
засісти в голові.
Втирать, втереть — натирати,
натерти.
Втираться, втереться—уиіилятися,
ушилитися, умулятнея. умулитися, пролазити-,
пролізти, утискатися, утис¬
нутися.
Зтйскивать, втиснуть — утиряти, утирити, утрощати,
утрощити, уто(в)кмачувати.
-чити,утасуватн.утасувати,
убгати.
Втискидаться, втиснуться —
утирятисл, утиригися, утасуватися, утасуватися, уб¬
галися.
Зтихомолку—нитиком, мовчки,
крадки, крадькома, крадці,
- тишком.
Втолковать—втовкмачити.

Втора—Вьюнокі.

Втора—окселента.
Вторгаться, гнуться — удира¬
тися, удертися, удратися,
впіратися, впертися.
Вторженіо — вдирання, впад.
втручання.
Вторить—окселентувати: підтакувати; повторювати, повтеряти.
Вторинно—удруге, повторне.
Вторичньїй—повторний.
Вторникі—вівторок.
Второй—другий.
Второклассньїн —другсклясовий; другорядний.
Второпяхі — похапцем, спохвату, похапки.
Второстепенньш другорядний.
Втридорога—занадто дорого.
Втроє — троем, потрійно, у
троє, у три рази, уцотрійні.
Втроемі—утрьох.
Втройні—употрійні.
Втулка—чіп, шпунд; маточина;
затичка.
Втуні—даремно, марно, дурно.
Втьїкать, воткнуть—утикати,
уткнути, устромляти,-митн,
тикати, утикати.
Втикаться, воткнуться-устромлятися.-митися, утикати¬
ся, уткнутися.
Втюрить—утелющити, у бурха¬
ти, набурити; втягти.
Втюриться—утьопатися, уквапитися.
Втягивать, втянуть — усмокувати, усмокати, втягувати,гти; вбирати в себе.
Втягиваться, втянуться,—утя
гатися, утягтися, утягувати¬
ся, утягтися.
Входить, войти — увіходити,
увійти; улазити, улізти;
поступати,-пити, ступати,пити до; удаватися у що.
Входной—вступний, входовий.
Вході—вхід, входини; вступ;
прихід.
Входящіи — прибутний; -жур¬
налі—вписовий реєстр.
Вхожій—що мав вступ до...
Вціпляться,-питься— ущемля¬
тися, ущемитися, упинати¬
ся, уп'ястися, упиватися,
упитися, укліплятися, укліпитися.
Вчвра—у~зра.
і
Вчвфашні і—учорашній.
Вчіркі— іачорво.

Вчерчивать, вЧертить—врисонувати,-сувати.
, Вчетверомь — учетверзі, уштирьох, вчотирьох.
ВчинаніеЗ— зачинання, аакла
дання. •
!
Вчинать—зачинати,закладати
! Вчислять,-лить — залічувати,ЧИТИ.

Вчитьіваться,-таться — учиту¬
ватися, -татися.
Вчуж£—зачужа.
Вшестеромі—ушістьох.
Вшивать, вшить — вшивати,
вшити.
Бшивець — чухрій, вошопруд,
вошивець.
Вшивица — вошивиця; рьст.
Регіікиїагіз—шолудивник.
Вшивной—вшиваний.
■ Вшивость—ВОШИЕІСТЬ.
Вшивьій—вошивий.
В шивіть—вошивіти.
Ві, во, пред.—в, у, ув; до; за;
з; на; о, під; при.
Ві безпорядки—хрящем, жужмвм.
І Ві длину—уздовж, уподовж.
Ві самемі ді-л-Ь—усправжки,
успражки, справді, управді.
Ві такті—улад.
Вітолщину—утовш, утовшки.
Ві третій разі—утрейте, ут¬
ретє.
Ві уровень—ущерть, урівень,
упрнщерть, упричерть.
Ві ширину — ушир, уширки,
уширшки.
Віддаться, -Ьсться—уїдатися,
уїстися.
ВіЬздньтй—уіздний.
Віізді—приїзд, уізд.
Ві'Ьзжать, ві-Ьхать—уівдити.
уїхати.
Віражі й—уіздний.
Вьюга — завірюха, заметіль,
шукір, метелиця, віхола, віхало.дуга, хурделиця, хурдиста, хуріл, хурта, куртеча, хуртуна, хуря, звнна,
хвирса, хвірза, хиища ,
шквиря, хиза, охиаа, хур¬
товина, хура,
фуфалиця,
фуфепиця, фуфеля, фуферня, фуфясвиця, фуфулкця,
фухавиця.
|
Вьюкі—торкила, ладун, уюк.

Вьюнокі,

раст.

Сопуоіуиіиз

агкепзі» — прикертьця, во-

іуиі.

Вьюігь—Вьіви*і.
Вьюн-ь, (8оол.)—в'юн, юн, еюн;
сувій, скрутень, скрутінь.
Вьюрокт», пт. ТгіпдіІІа тпг.НГгіпдіІІа—юрок; Т. соеІеЬз—
буківка;грубка для наматьіванья нитоісь—юрок, мото¬
вило.
Вьючить — уючити, теркилувати, вантажити, надувати.
Вьючньш— уюковий, теркиловий,
ладуновий,
вантаЖОВИЙ.

Вьюшка— мотовило, цівка; каглянка (для зайрьів. печной
труби).
Вьющійся, бот. — виткни; -по
тичині—тичковий, тичний;
о волосахь—кучерявий;-сте• бель—пліть.
Вьявь, вьяві — уявки, увочевидьки, очевидьки.—
Вьі—ви.
Вьібалтьівать, -болтать — вих¬
люпувати, вихлюпати, росхлюпувати, -пати; вибрі¬
хувати, розбріхувати, -бре¬
хати, баяти, вибгяти.
Вьібивать, -бить — вибивати,
вибити; викидати, -кинути;
толочити, витолочити, ви¬
товкти; вигавяти, гнати.
Вибиваться, -биться—вибива¬
тися, вибитися; позбувати¬
ся, -вбутися.
Вьібираніе—вибірання.
Вьібирать, вибрать — обірати,
обрати, оббірати, обібрати,
добірати, -брати, збірати.
визбірати.
Вибираться, вибраться—внбіратися, вибратися; виходи¬
ти; виноситися.
Вмбоика—вибій, баюра; боль
шая—9угроба.
Вьібойка—вибійка, мальоваи
ка, вибиванка, тяжина.
Вьібойньїй—вибійчаний.
Вибойчатьій—см. Вьібойньтй.
Вьібойщик-ь—вибійник, наб!йник.
Виборна—визбірка, витяг.
Вьібор-щикь—виборець.
Вьіборь-вибір; обрання; уподо¬
ба.
Вибори—вибори.
Вмбранить—вибанітувати, ви
лаяти, налаяти, вибештати, внбоштувати. .
В ьібрасьіваві*»—викидання.

Вьібрасьшать, -бросить— вики¬
дати, викинути; -почни —
бростатися.
Вибриться (изь гряаи) —.вибейкатися.
Вибривать, -брить — голити^
виголити.
'
Ввібраться — поголитися, ви¬
голитися.
Вибродить— виходити, виблу¬
кати, Еилазити; виграти,
вишумувати; виловити ко¬
лоном рибу.
Вьібросать—повикидати
Вьіброски—покидь, покидька,
сміття.
Вьібурагливать, -вить — вис¬
вердлювати, лити.
Вьтбучить—визолити, вилужи¬
ти.
Вьібивать, -бить — виходити,
вийти; виступати, -пити:
вьібить своє время —відбу
ти свій час.
Вибігать, вибіжать — вибіга
ти, вибігти; випереджува
ти. -лити.
Вьібігать-вибігати, виганяти,
вигасати.
Бьібіливатт,, -лить—вибілюва¬
ти, вибілити.
Вьібілка-вибілювання, біління.
Вивіситься—переказитися.
Виваливать,-лить вивертати,рнути, перекидати,-кинути,
вивалювати,-лити.
Виваг.окь (яйио -болту нь) —
ззпороток, розбовток.
Вивалять—вивалькувати; ви
валяти, повивалювати, укачати, по вкачувати.
Вьіварн»ать,-рить — виварю
вати,-рити.
Виварка—вивар.
Вмведриться—роз годинитися
Вьівертка-викрут, визворотка.
Вьтвертьівать,-рнуть — викру
чувати,-тити;-ся— викручу
■атися.-титися. вив'язула
тися, -гатися, вибріхува
тися.-брехатися з чого.
Вьіверчивать,-ртіть —внсвер
длювати,-лнти.
Вьт#инчивать, -винтить — ви¬
кручувати,-™ ги, вишрубо
вувати.-бувати.
Вьівнхну ь —звихнути, викру¬
тити.
Вьівнжь—ЗВИХ.

5С

Виводить—Вмгребать.

Еьіводить.-песть — пиводити,вссти, вппрогзджугати, кити; внбасляти,-внти, деґрссуБЧти; скінчити, ви¬
кінч;*-”: гисчопувати.-сйуаат
ььт.рпдьїкать нитку—
посук\ "ГТУ .
• Вьіводиться, пь-сестись,— вибавлятнся, гл:б~ питися.
-Оьшод-ь — ви: :д: ьибапа; ви. снопок.
Вьівоаить,-везти— вивозити,везти.
*
Вьівозкой— вивозовий.
Вьтвозт»—вивіз.
ВьіРолгкивать, -лочить—вирсліиатп. пекти, витягати, гти, видобугати,-бути.
Вьівсрстить.-нуть (наизнанку)-певиаертати,
нііцювати,
лицювати.
.
Еь'пс *оть—1 ирерт, виворіт.
Е і-.: в* оди—полова.
Зьтв^дьіваніе — розвіди, ви¬
пити.
Еь-вііДк'вать.-дать —вивінувг
ти,-дати, випитувати, росПітувати,-тати. допіпуватисч.
Вивірять, -рить — вивіряти,рити.
Бьигїска — вирішення; напис,
шильда. таблиця; вага.
Гь'віатриаать -рить —вивітрю
вати, п<-ре*1трк:рати, пови
вІю*овжтт,-ргти.
Еьід+шиггть,-висить — виві¬
шувати, сіснти; винржува.ти, зг.сТ/».-. гати, по ви важу•? вати.
Вигарскь (свічки) — недогарск; (водкн) негогар; (жеп*за) жужелиця:
(сала)
шкварки, вкшквірки.
Еьіги*? ніс—вигинання.
Еь<ги6ать,-гнуть
гнути, ви¬
гинати, «вгинати, - гнути,
повигинати,
позагинати;
вихилити.
Еьг: 'стгся—вигинатися, вкгндптисп.
повигинатися,
гезнхгпяткея.
ВьіГИбИСТьТЙ — тнучий, гнуч¬
кий.
Вь.тибной— каблукугатнй.
ВьіГНб'Ь—КОЛІНО, тгіфут.
Вьіглаь.квгнї*—рІгнЕнн.ч; репастсдгнн.- г ссуваї ня.
Еьіглажнвоть,-дигь — рівнати,
вирівнати; прасувати, ви-
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прасувати, репасувати, вирепасувати.
Вьіглодки—недогризки. •
«
Вьіглядьівать. -путь — зиглядатн.-глянути,
визирати,
визирнути,* знрнутн,
покукнутн; виглядати, виднітися; виглядати, підгля¬
дати.'
Виглядіть—видивитися, р< здивитися на; видаватися,
мати вмглял.
Вигнивать, -гі-ить — трухти.
Спухти, Тру ''КИПІТИ, стру¬
хлявіти, порох»'ти, спорох
ніти. вигнивати, гнити.
Вьігнутость—угнутість, угин.
Вьггспаривать — вимовляти;
картати, штапуеати, сва¬
рити. внмо-ілг.ти ксму що;ст ого—пвршевати: застерегати, завао.вати собі що
Виговорить '(дсОнться ч. я.
разгоаорень)— вибалакати.
Вьіговор*ь—вимова. нагана;застереження, засторога собі
чого.
Емгода-в»иток, пожнток,зиск,
користь.
Вьігодность—ЗИСКОВНІСТЬ, ке
ристність.
Вьігодньій,о—зисковний,
користний, пожитний, о.
Ньігонка—перегін, дістиляинч
Еьігоне—пастівнкк. пасовище,
пасовисько, пастіоень; пе¬
регін.
Вьігочять.-гиать—турити, витур іти, виганяти. в-іго и
ти,-г:<агті, внтурляти. гони
ти: .ноти, пар.ганяти.
Вьігоражичать,-родить —відго¬
роджувати. об ороджувати,днти, повідгороджувати, по¬
обгороджувати*; - кого-уневнннюватл,-ннтн.
Зьггоочть-рЬть-виналювзтнся,
литися, вигоріти; линяти,
полаяти, р-.цвітати.цвісти; ш?ст;іти.
Вьп'рабагдгться—видряпатися,
вигврСгтися.
Бьігравирсветь—гкритувати.
Вьпграненний-руСчісткй, гран¬
частий, вгп лікований. ,
Вьігранить-ьиш лікувати.
Вьігребать,-гресть -вигрібати,гр і Сти ригортати,-риути,аи
.громаджувати,-дитіі.

Вигреби—В ихнгвяїв.

Видубить—«н-арбарюватн.
Бо^п/іапіе —ви».ухання; йидн-

Вигребка-вигрібдння, вигортйпвя, внгракаджлння; вкгрібк і, вишхріоки.
Вигруака—внладувЗиня, розвантаження.
В*. груа чиїсь— цссгх. виладовннк.
Вьідавать.-дать-'сидазати.віддавлтк.-датл. -ловидавати,
повідсгватн.
Вьідаваться.-даться — видава¬
тися, внставати. висувати¬
ся, еі!'г;:кат.іеяг БИ5:.а ;атися; траплятися, випадати.
ВьідавлиБсть. жить —апчавлювдти.-влти. вигніт-тн, гністи, чсмосьтн, витискати,•Аутн.
В іл с а л б я и в ат - г. о ;і б ит ь - я и дов¬
бу ігд ти, би .'.;; заучкьгі ЬІТОЗКТН, 81.70

С_ д / ать, дуть - видмухати,хиутн. позидмухвтн; видиКОТЧ, ІХОЧН^НіЛат.І.
Зь-.д -яка—»і;гад..а; множ.: ви
г дкл, витре еньки, вабагаїїг.а,
Вьиумчнььій -вигадливий, чму
ТОВІІТ..И.

К7И.

Видача—в.ідавд
виплата;
дмда дня.
Вь/дьющґЯся Еидатняі»; добір
ний; чільний
Вьиаигать.-длкнуть-ви уваги,
-сунути, псзисулати.
Видвигаться—вису .атпся, пов::су. СТ..СЯ, витягатися, по¬
витягатися; _ визначатися,
пськзчачатися.
Еь;двлжньій- висувний: лщик-ь •
—шухлядка.
Еьтпврг:іВ
II т. п.)
сі.убанкд; висмикування.
Вмдергпгать.-рнуть- вискикувати.-кнути.
Вмд«пчшЕгть,-жгть- витримутат V мати :у стояти, шпривьти; наказаьіе -відтсрпітн
кару;-зкзамень-скласти Іс¬
пит.
Вьмер ка—ги.рима ня; позстрцнчість.
стриманість,
тривав.сіь; р.пдг; фотсгр,енспознция.
Вьідиоатв.гдрать — видирати,дерти.
Вьідольникі, паст. Ілпагіп уиідагіз-дзвоники.зайців льон.
ВЬІДОХЛЬІЙ— ЕИ7КЛИЙ.
Видохнуться—ситхкутися, повиднхлтися.,
Вьідра, зосл.— Бидг.иха, л»спт2.
О зідрать— едл^ п «іти,
відшма¬
гати. відчухрати.
Бмдрессироадть — Еимуупру
вати, 'едмуштрувпти.
Вьідрьіхнуться — Виспатися
всман.
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? ь:-у г;цик,ь)-ца—вигадник,-ця;
чм/т, чму тнніс,-ця, чмутоенк.-ка.
:1ь,думь2ван.‘е вигадування.
іЗ дуй _зать, -у.аіь— пигадува
ти, вигадати, повигадувати,
■іудрусати. умз друоати.
Т у.- у г.літь— питу плавити.
Вь...ьі.ти«:*е —г;ід*і..а::і:я, видих,
іізпі-руааиня.
Вьідихат..,-дох Н; ть -витхнути,
повл/..іі'лт.::-гд —пі вітрити¬
ся, х а парувати; г брить за
па л-уун!тп. вичахатися.
С: !_ І.Сп.С —глдіяр їй, пилу
Ч Н і п,
І..ТС', гі .спи. ексі реи.*я; фка. :_;срсция.
!;и«вл а—виріб, рсбпиво, препірдцпя. випрана,
Вьг.-Ь/гь—в ;діл.
Ььділу:ать.-г.ать- виробляти,
-бнт.:, проперузаги, фабрик/.стн; і. ч ьо:. рошес-з.ітізр
оіги. К.ЖИ-ЧИНИТИ,
Правити, випрда .яти.
Вьід»лять.-лить— видіг.дтн, ли¬
ти, ПО. ЯДІТИТЛ.ЕалуЧДТИг-ЧИтн. пов.і
«іти; ьдрізняти,нити. поаідрізняти.
Влемка — вл.’.манпя; викоп,
проріз; викот; ерхит.-рівчачок, >::слебок; трусанина,
рввизия.
Зьіікари пать,-рить— смажити:
хисмз.кіпи; - випалювати,вити.
Виживать.-жить — виживати,
перзжгче ги,-■ <;іти;
вибу¬
вати. Су ги: в'ї.чивати.повиж; -.ст-., г.ікуо.зьдтг», лові;чуигзааги, рити, с.іруговуь*-,у.
а . ат.і.-гувати. с ікх:мс.н, спечзтис.ч,
ЗДіІхат . в, псгбітис .
Вьі>::.іго — ".і" .і:
н'ла.чина:
прояд.кгі’г, за/-.дисяіі.
Вьпииганіе— пипалєнкя. випал;
випікання.

Вьіжигать—Викладка.

Вижигать,-жечь-випалювати,цНтц. повипалювати; випіЦаТИ,-пекти, повипікати.
Визкидініе-чекання, сподіван¬
ня. _
Вьіжнд&тельншй—тривавчий.
Вижидать—чекати, вичекати,
тривати, сподіватися, чату¬
вати.
Вьіжиливать,-лить—вициганювати, вициганити, викручу¬
вати, викрутити, видурю¬
вати, видурити.
Вьіжиманіе—чавління, вичав¬
лення, видушування, виг¬
нічування, викручування,
віджимання.
Вижимать, вижать вибивати,
вибити (олію), чавити, ви¬
чавлювати, вичавити, виг¬
нічувати, вигнітити, виду¬
шувати, видушити, віджи¬
мати, викручувати.-тити.
Вьіжимки—вичавки, вягніток;
изь маку, свекльї-жмаки;
жмихи; льна,
конопли-макуха.
Вьіздоравливаніе—видужував
ня, одужування.
Вьіздоравливать,- здоровитьвидужувати,
одужувати,
піддужувати, -жати, внчу
нювати, переболіти, оченьпувати,-пати, освінути, окріяти.
Вьіздоровленіе—одужання.
Вь'.ЗОВТ»—виклик.
Вьіаолачивать.-лотить—виз ло
щати, визлочувати, повиз
лочувати,-тити.
Вьізольникт., раст. йеІрНіпІипі
сопвоіиіа-сокиохи^косаоичи,
Визрівать,-зріть- достигати,гти, доспівати,-спіти.
Визубрить—вищербити; вито
рочити, видовбти (на пам
ять).
Вьізьівать,-звать— викликати,
викликати; запрошувати,хати; заповивати, запізва
ти (до суду); призводити,
спонукати до; споводувати.
Вьізьівающій(тон-ь)— зачіпний.
Вьіигрьіванье—виграння; зис
канн я (на чому).
Вьіигрьівать,-играть — вигра
вати,-грати; вь чемь-зис
кати, вискати.
Вьшгрьццньш—вигровий; ви
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травнистий,
виграв итйй,
зисковний.
Вьшгрьішь— вигра; зиск.
Вьіискиваніе—вишукування.
Вьшскивать,-иска гь— вишукувати,-кати,
винаходити,найти; нишпорити, виниш¬
порити.
Вьїкавьівать.-зать-показувгти,
-вати, виявляти, виявити,
виставляти, виставити; ви¬
тикати, -кнути.
Вика ливать,-лить—гартувати,
вигартувати.
Вьїкалка—вигарт, гартування.
Вьі кал ьівать,-колоть—виколювати,-лоти,
виштрикати,кнути.
Вьїкапивать,-копать—- викопу¬
вати, відкопувати,-пати,повикопувати, повідкопувати,
вигрібати,-гребти, повигрі¬
бати :
Вьїкарабкиваться, -каться—видиратися,-,-дертися, пови¬
диратися; вигарбатися.
Вьїкармливаніе—хов, годуван¬
ня, годівля.
'Вьїка рмливать,-кормить — го¬
дувати, вигодувати, відгодовувати.-яувати, пригодо
вувати,-дувати, ховати, виховати.
Викатьіваніе — викочування,
виточення.
Вьїкатьівать.-тать-викочувати,
-тити, повикочувати, вито
чувати,-чити, повиточува
ти; валькувати, вивалькувати, качіти,
викачати;
маглювати, вимаслювати.
Вшкачивать, -качать — помпу¬
вати, виломпувати,
вис¬
моктувати,
висмоктати,
смокати, висмокати.
Вьшаціивать.-косить — вико
шувати.-косити.
Викидивать.-кинуть —викида¬
ти,-кинути.
Вьїкидьішь— уровище,зб!гленя:
очень рацній-вибрудок.
Вьікипать,-піть-википатй, -пі¬
ти, повикипати.
Вьікладка-викладання, внкпадування; арив.-обліч, обра¬
хунок; лямівка, облямівка,
обвідка; покриття, обмуру¬
вання.

в
Викладьівлть,-»нласхь,~ямаіть
—викігадати,-ісласг*,пові«тадати, »и пакову «атн,-ку¬
вати; обмуровувата,-рувати; облямовуватн,-муввтн,
підшивати,-шити, підбива¬
ти,-бити; рахувати, обраху¬
вати, облічувати,-тити.
Вьінлевьіі-ать,- клевать,- клю¬
нуть — видзьобувати.-ба'ґи,
викльовувати,- клювати, клюнути.
Вьіклеивать.-клеить — виклею¬
вати, обклеювати,-Іти.
8ьіклепьівать,-пать — ферніту' гати, зфернітувати, нютувати, анютувати.
ч
Рьіклинивать-нить—виклинцьовувати, клинцювати.
Вьіключатель,
влектр.—ви¬
микач.
Бьіключать,-чить -виключати,чити, вилучати.-чити; ви- микати.-мкнути; викресляти, лити; виймати, вийня¬
ти.
Виключеній- випука. вилучен
ня; вимикання; викреслення.
Вьіклянчивать.-чить—канючи¬
ти, виканючити.
В ьіковать—уклепати, викува
ти, сфоржувати.
V
Вьшовка— виков.
Вьїковьіривать-рять — виколулувати,-пати, повиколупувати; видовбувати, - бати,
повидовбувати, викорпувати, внкорпати.
В ьі корка—копирстка; метал.протичка.
Вьіколачивгніе-вибирання;-пьіли-тріпанина, тріпання.
Вьіколачивать,-тить —вибива¬
ти, вибити, тріпати, витрі
пати.
Вьїкормь-хов, ховання, годів¬
ля, годування.
Вьїкорчевьівать.вьїкорчевать—
викичувати,
викичувати,
(мелк. дерев.)— протеріблювати, протеребити.
Вілкорчевка—кичування.
Вьікрадьівать.-красть —викра¬
дати,-красти, повикрадати;
-ся—викрадатися.
Вьікраивать.-кроить — випра¬
вити, викроювати, - кроїти,
повикроювати.
Еьікраши дать,-сить- фзрбувш- тн, хнфврбуаати,

Вьмиївп
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вихрест
— первхрмцуващ, перехрести
■ихрещувятк>-хрес
Вьікрккпвать.-кнуть— вкгукувати,-кнути, викрнкувати,кнутн.
Викрию.—погук, вигук.
Вьікройка—скройка.
Вьікругливать,-лить—заокруг¬
лити,-лити.
Вьікружнн, архит.—лиштви.
Вьікручи*ать,-тить — викручу¬
вати,-™™, повикручувати.
Вьікрьівать,-крьігь-покривати,
окривати,-крити.
Викупать,-пить-окупати, оку¬
пити, відкупати, викупати,питн, відміняти,-нити; роскупати,-пити.
Вьїкупать-скупати.
ВьїкупвоЙ —окупний, відкуп¬
ний.
Вьїкупщикь-окупник, відкуп¬
ник, відкупач.
,
Вьїкупь-’окуп, відкуп, ВІДМІН,
відкупне.
Вьїкуривать, - рить - смалити,
висмалити (паттиросу);-к. н.
откуда-викурювати, - рити;водку- гнати, переганяти;
гнати.
Вьїкушать-скуштувати, випи¬
ти.
Внлавливать, -ловить—вилов
ляти,-вити.
Вьілазить-вилізати.
Вилазка—герець, герць.
Вьіламьівать.-ломить —вилом¬
лювати, виломити, скіпати,
вискіпати.
Вьілащиватц-лоїцить — глянцювати, виглянцювати, псглянцювати.
Вьпіеживать.-жать— вилежу-'
вати, перележувати,-жати:ся—відлежуватися; влежу¬
ватися; улежуватися.
Вьілетать.-т^ть-ви-линати, -нути, вилітати,-летіти, пови¬
літати.
Вьілеті—виліт; на вьтлвть—на
скрізь.
ІЗьілечить-улічити, вилікувати.
Вьшиваніе-вилив, виливання.
Виливать,-лить — виливати,ЛИТИ, ВИЛЛЯТИ, ПОВИЛИВати;

висипати, повисипати.

б

Вилиться—Вммуяивать.

Вилиться (с жидкости) вибіг¬
ти.
!;
Вьілитьій—достойний, викапани ■. схс-жкй з ким. чки/|!
педібяиГі до кого, чого.
И
Вь:л::зі/зат-о,-зат.> — ьил изува- •
ти.-затіг, .повила?*.'.. ти.
Вмликгзма — пслиялллй; об¬
лізь* Гт.
Вьглик.-т* —г»:л-,т'їтіг 5;,!зти.
Вьілокать —вибскатн, с:іжл> ктати, вплигати,
в,;длсп- ІІ
тати. •
Вьшсщенньїй-виглянцьоБаний.
Вь.лужи^гть,-дйт, — оциновуватп, оцинуїгтн.
!і
Вьціупит'.—п:.л, пити.
ЕьшуГ.'.іТЬСЯ- вилупитися, ви і!
клюнутися.
!
Бь:лущивать,-щнть—вилузати,
е члузати,
визерчпвати,
визсрнпти.
і
Вьілізат- ,-.тЬзть- вилізати,ви- І
лазгр* -.-лізти, повилазити,
повилізати.
ВЬІГ.ЬпЛ ЯТЬ,-Л иПІ.ТЬтт-в;ц;І Г л квати, нг.ліпити, статуруаз
ти, зстатуруаати.
Еьі.тЬпоігь — статурсць, ста¬
тури а.
!
Воі.тЬчиваніе— вилікування,ви- 1
гоїння.
.
!
Еьтл'Ьчиаг.ть.-чііТЬ— вилікову¬
вати. ь-клікунати. керува¬
ти. ЕИ.: п ВСТЯ, вигоюраги, ІІ
еигсііл, псіиі оюрати.
і
8 імазьтаат . згіТ--. икас>- т , 1
-затт!, ге: имгз, ггти;
іі
масоз} Бати,-рухати; вимашуватн,-^ істит и. і
Зь'маллва к,-»:слкть -вимогк-?Ти,-л!:т-, н"м- '■• гутаті
||
сіітіґ, благати, -і,:.;,агати.
Вьіггаль геть, молоті - г ::і-*сліогаї н. кеясги.пз
ти
Зьїкаї.изат*
іг\ к: и.
-ріп н.
і. л н, Iі; - г>
ціп л--.. . Е гті:. би¬
ти.
Вьім&рка—закрес. псгскгсс.
Зьікаркт??ть.-р; т: — бруї отн,
збрудиіпк;: ті.
і *.льтн, рг.гі'т::. г
иг г...
клетгіти.-лктн, п-».. ..гс
' чятл.
£і мзглнвать.-.лить— : гг . т.т.і.
: ..::/‘:т;.ти, шг.аруї п? и. г:<
шг;;:ру:їг.ти
емаль:.'.
вкскал:- топати,
ялозити,
чнялозити.
^
*
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•

Вьіматьшать, мотать — метати
ві; мотати;
переводити-вести,
гайнувати, ''про,
гак|іуі*Нти, Ціїкдрити, про¬
циндрити.
Зишч г-. е ать,-мочить—ви мочуГЄТЧ,-ЧИТИ.
чнащпвать -когтйть—буркугаги, вибурку. ати,«ост«ти,
викоптити,, помостити.
В;лмс:»уха, ^раст. Уіоіа Ьіііо—
зозульки. .
Зь:м рзгть.-знуть- вимерзати,зтн.
Вмметзлі щикт..-ца — мстіяьні;к,-ця, поиїтухг.
Зі іметать.'-месть—укітати, у
мести.
Рьічстк^-обрублсння; облічка.
Зь:меть!вгть.-тать—викидати,нутн;
обрублювати,-бити,
облічувати, рвхуз&ти.
З ь:меи;лть,-кезтить - мститис?,
гісметнткег; окошпти сві:.
г1 тв на «ому.
Вимирать, в нереть—вимірати,-мерти; переводитися,пе-.
ревсстися.
Зьімсгатель, -кица—здирник,пя, здір ля.
Вимагательство— дирнмцтзо,
ЗДИЬСТЕС:
Вьшзгать- ззивати, дндирати.
•Льім.нна — стдриий, аодорнГ.
колсдОбШи, когг.обнна.ковблня, пг.юлзч, заіора., Вьг-океть.-кваи-ь мс «ти, змокТІ! і І.*іХОКГіТК. ні я

«.
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Зьгг^к -їй г.
! ; £і?г:оклийГ
РічЛїЯл•• -т:
з:«мо
* 'у* ,3^7 и,-тї.т :
. ]>:•,' нити
Зммолв'лть-і::г.оіиіти# промо
ви.к.
Вьімопотгйі—мог,оча.
Ь‘ьі*40ЛСТКИ — гхелід, збоіни
паі:0^а.
Симся*-кСливг, кливо.
кивать, --гйїь—Енгто
рс^усати, аг:.-кусати,з;:ти.
^
Самогоннеє имі.аіе -ьідумері_і;тг:а. -•* і
і.: V • >: п ель—м гй в а.
Лгиг^услиготь,-л!
з. слпнюгйтг^ити,
з*-/урсуватигаьтн.
Г -гь,-ч:іть--еи..;учува••Ті.-ЧИТИ, мердуезтн, зморрс^и; ви?іу::іуЕати,-сити:
ВИАИр5гТИ,-ДЄрТИ.

Вимчать—Вьшихиаатьі
Вимчать—винести, виперти.
ВьіМиратьь-мьіть — викисати,
вмивати, змити; пп’Гги, ви¬
прати; банная, внбаннтн'посург, утвзрь теплий о^ой.)
Вьімьілчи—змилки. милими.
Вьтьісель—вигад,
вигадка,
бзП.ча.
Відмь:шлять,-слить—вигадува¬
ти.-дати.
Вьім%нчча:ііе — мгнджуБання,
мінджувааня, міньба.
Вьтм^нивать.-нять—м“ііджу»атп, міиджув^ти, вмменджувати.
Бьіч^нь '-вимін, заміна, міньба
В ьім-Ьр ять— виміряти.'
Вьшінімвать,-шить-місити, у
кїсїітч, розмісити.
Рьімп—вмм’я.
Вьіиашивать,-носить—ви'<іоиіувати,-а:ати зношувати,- сити (об*ь сдежд^.)
Вьімнмать, -нуть — виймати, Йняти, брати,
вибирати., брати, ви7пгати:-гтн.
Зьіноонть.-лесть — сиїгсситя,нести; зносити, знести, »я
Три му пати, -мати, терпіти
перетряиати;
дізлаі»*ти,зиатп, дссв!дчати,-дч;.: и.
Вьіносг.а— гняесепня, винос;
дописка, нотатка.
Вьінослиоость—■тршзавість, ви¬
три =>*.*ііст».
Вьїкосливьій—Тривавий, вігг-4
рнвалий.
Винось—линесення. вкпосияп
Вьшуждать.-дкть — примушу
гатн,-скти, неволити, зне
волитл, ттринезолювгги.-ли
ти.
Вь*пу;кдеяіе—=^муе, примус,
принук*, с::; у*" нчя.
Вьігьгоявіо— гиринги.
Вьіньфять, -нь-рнуть—вирина¬
ти, -ркутн, зрнчтти, знрграти, зн:*р!*утп, випурнати,
випурнути, пурииати, пурнути. •
Вьіньїряп—нарвїфинки.
Вьінюхнпать, -хать — винюху¬
вати, -хати.
Вьшяичить—^иплскг-^и, вико¬
хати.
Вьіострить—вигострити. "
Випадать, -пзсть—випадати, пасти; падати, виздихати;
в іиядіти, припадати, ді¬
ставатися.
■і

Бьіпасти (о сЬнЬ на коряк;) —
тровитн.
Зь-гіЕдепе—випад, випадання
Зьіпадзмоать—випо лаяти, ви¬
повзти.
ВьіпалисаТь, лить — (сболтнуть) ляпати, плинути; (нзь
пушки) гурісотунати, гурко гнути.
Вьгі’ачмвать, -полоть -полоти,
виплпоти; сапувати, ''Поса¬
пувати.
Вьіпаг ияать, -рить—випарюва¬
ти. -рити, повипарювати;
випаровувати, -рувати.
Р.ьіпаргнвать, -лорхнуть — випурхати, випурхнути.
Вьіпа'ь/вать, -г.роть —випо¬
рю дати,-роти, повипорюватч; потрошпти. тробушити;
шмагати, в..* .гтеагатн, хльо¬
стати, витіьостати.
Вьіпдсь—попас.
Вьішхивхгь, -хать—виорюватп.-рати, повиорювати; »исчгюватн, -лити, виснажуватн,-жити, пооиснпжува
ти. -жити.
Вь:т-**ть — забрудити. забругнчтн, згз’лчти. покаля¬
ти, побруднити, обробити.
З --і п а і ігь—тсх ока.
г мл -чсать.- пччь— випікати,-пекти, пошкгіхзтя.
Вьіггшяла- пі пк.піпка, питець.
Вь.пи 'ать, -пить -випивати, пити, повипивати; чаркува¬
тися, підпк ати,-пити, уку¬
тати.
Випивка—випивання; напійка,
піятпка.
Вьіпивпн—на підпитку, на підпмткях, під чаркою..
Р ьшизш і VI —піди и л н й.
Зкпилкпоть, -лить— випилю¬
вати, -лити, повипилювати
7 -;п.*ргть,- реть- перти, внг.срти,! випІраТп, -перти.
Виписка—вилио. витяг, нотат¬
ка.
Ваїписьівать, -сать—аипмсуватн, -сати, повнпнсугатю ви¬
тягати,-гти, повитягати: ви¬
лучати, -чити, ви рзпяти,
• лити; (газету) передплачу¬
вати, тіггя.
Зьіпись—ся. Бьіписка.
^ьспихивать.-хнуть— випихати,
випхнути.

«6

виплавка—Вьіпмтмва'Рь.

Вьіплавка—гамар, гамарування.
виплавлять, -вить гамарувати, гамарити, згамаритк.
Вьіплзвокь — крушець, гакарець.
Виплекать—виплакати, пови¬
плакувати.
виплакаться—переплакати.
Виплата—виплат, сплата; -вь
разсрочку, частими —спла¬
та ратами.
Вьіплачивать, -тить ■—сплачу¬
вати, сплатити, виплачува¬
ти, -тити, повиплачувати.
Вьтплевьівать, плееать-випль^овувати,-плюнути,повипльо
вувати.
Внплескивать, -с.< ать,-снуть —
вихлюпувати, -пати.-пнути,
повихлюпувати.
Виплеснуться—схлю пнутися.
Биплетать, -плесть —випліта¬
ти, плести, повиплітати.
Випливать, -плить—виплива¬
ти, -вти, виплинути, пови¬
пливати, вибайкуватися.
Вьіпльівокь—наросли.
Вьшоласкнвать, -лоскать—випол1скувати,-лоскати, пови¬
поліскувати.
Вьіползина—линовище.
Вьіполировать—вилощити.
Внполнеяіе—виконання; випо¬
внення; справування.
Енпол.чять,-нит*,-виконувати,нати; виповняти,-нити;справувати, справити, відбуеа
ти,-бути.
Вьіг.оражнивать.-нить — випо¬
рожняти,-нити.
Випотрошить — вибанднлитн,
вибандурити, вительбуши¬
ти.
Вьіправка—коректа, поправа,
неправа; муштра, муштру¬
вання.
Виправлять, -вить-кореґува
ти, зкореі/увати, виправля¬
ти, -вити; пипростов7вати-стувати, виріинуватн, -на
ти; справляти, -вити; муш¬
трувати, вимуштрувати.
Вьгпрашігаать, -просить —ви¬
прохувати, -хати, бсгарадити, розбогарадити, цигани¬
ти, вициганити.
Вьіпробовать—скуштувати, покуодтуввти; -»с* «особи —
ужити асі? ашгеіїв.

ВьіпроЕаживать, -водить —ви¬
правляти, випраДгити.
Вьіпрьігивать,-гнуть—вистри
бувати, -бнутіг, повистри¬
бувати, вискокувати, -ско
чити, повискокувати, спря
гн^ти.
Вьіпрьіснуть- -спрпгнути.
іШпр-Ьвать, -пр-Ьть-упрівати,
упріти; випрівати, парува¬
ти, випарувати.
Еьіпр’Ьльш — упрілий; випрі¬
лий.
Випрягать.-прячь—випрягати,
-гти, повипрягати.
Вьшряжка—випрягання.
Вьшрямленіе—Бипрост,внпростування, вирівнування.
Випрямлять, мить—випросту¬
вати,-стати, вирівнувати, внати, спрямлювати, спря
мити.
Вьшугивать, -гнуть — вттоло
жувати, -хати.
Випуклива—горбовина.
Вьшуклоеогнутьій — горбува¬
то-ямкуватий.
Вьіпуклость— опуклість, горбуватість, цукат/сть, опук.
Вьіпукльїй—опуклий, горбува
тий, пужатий.
Випу скать,-стить—випускати,
-стити, повипускати; проминати,-нути;вису»ати,-сунути, повисувати, вистав¬
ляти, повиставляти; вида¬
вати, -дати, повидавати.
Вьіпускной— випускальнйй.
Вьтуск-ь—випускання, випуск;
видання; одбитка; внлуст;
вихід; вошит; виступ; пастівяик.
Вьіпутьівать, -тать —виплуту¬
вати, росплутувати, -тати,
поиип лутувати, п оро сп л у ту‘вати; -ся — виплутуватися,
повиплутуватися; виверта¬
тися, -рнутнся; -ться изь
чего—вив'язатися з чого.
Випучнвать, -чить—випинати,
-п'ясти, видимати, -дути;
-глава — вилупляти, витрі¬
щати, вирячати очі.
Вьіпушка — лямійка, облямка,
облямівка.
Вьіпущепіе, грам.—викид, ви¬
кидання.
Вьтмтмвять, -тать—довідува¬
тися, -відатися, дізнавати¬

ся, діакатвся.

Вьлл—а«Свр«6|»ИТ>.
Вмпь, ят. Воіаипіз вкеМягів —
бугя*.

Випе.смвать, -«ять—иодшнатн,
-п'всги, пвнвг'икати; -гльза
—витріщати очі.
Сьіпячивать—систгаляти, ви¬
сувати, випинати.
Вирабат^вать, Сотать—вироб¬
ляти, виробити; заробляти,
-бити.
В>ірабгтка—виріб, вироблен¬
ня; оброба, оброблення.
Вьіравнивьть.-роБнить- вирівну вати, -БНЯТИ, повирівнувати, рівняти,
зрівняти;
плянтувати.
*
Виражать, -зить-виразувати,
звирааувати,
вислозляти,
вцсяогнти, вимовляти, вимовити; -родствснния чувства—скоїтися.
Вуражваіе —вираз; вислів, вислово?; назва.
Вирааитель — виразник; ви¬
сло вшис.
Внрааияельность—виразність;
вкслояність,
вимовність;
видатність.
Вьіразитепьньш — виразний,
вислоанкй, вимовний; ви¬
датний.
Вьірастаиіе—зріст, зростання.
Вирастать, -рости —зростати,
зрости, доводити, дійти літ,
підбільшати, підбільшати,
уростати, урости; виганя¬
тися, -гнатися.
Вьірлсовьівать, -совать — ви¬
мальовувати, вималювати.
Вьіро оч-ь- переведень, вирід.
Вьірождаемость-вироденність,
виродовність.
Вьірождаться.-диться — пере¬
водитися, перевестися, ви¬
роджуватися ,-дитися.
Вьірожденіе — вирід, вирод¬
ження, перевід:—національ¬
неє—винародослення.
Вьіронить—упустити.
Вирубать, бить—вирубувати,бати, повирубувати, витинати,-тяти, повнтинати.
Вирубка — вирубання, вируб;
■заруб, карб; лі>са — поруб
лісу.
Вьіруб-ь—заруб, зарубка, карб;
вруб.
Внругать—вилаяти.
Вьіручить — визволити, виря¬
тувати; аапомспи;—торго

&

вссй—уторгувати, йуторжи-

тася.

Виручка—аиааія, рятумк; аа-
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»»нога; відсіч; у торг, у тор¬
жка.
Внрмааяі*—видирання; вико¬
пування.
Вирьівать, ввірвать—уривати,
увірвати, урвати, видирати,
■ндерти, поьипирлтн.
Вьіривать.-рьіть—викопувати,
* відк'тувгти.-патн, повико¬
пувати, повідкопувати.
Вириваться—шарпатися, пру¬
чатися, випручуватися, ви¬
диратися, борсатися; вихоплятися (*ь разговор-к);
вибухати, пошибати (о дьь
мі, огн-й).
Вьірйякз—вирізування, вирі8ок, внтиьок;—вьіемка для
воротиика—викот.
ВирЬзной—вирізний.
Ииріз-ь—вирізок; викот.
Випозивать,-дать -вирізувати,
-зати, повирізувати, вити¬
нати,-тяти, позитинати;ви¬
кочувати, викотити; ряту¬
вати.
Вирячсать.-дить—убирати, уб¬
рати.
Висадка—висадка; пересад.|.
Вьтсадокь—розсада, сажанка.
іЗисаживать.-дить — висаджу¬
вати, пересаджувати,-дити,
повисаджувати, попересад¬
жували.
Висаливать,-лнть—лоТти, ви¬
поїти; шиврувати, вишма¬
рувати; смальцювати, внсмаяьцювати, ялозити, за¬
ялозити.
Вьісасиваніе—внемок, висмок¬
тування; висисання.
Внсасмватель — висисач; на¬
соси—смок, смокач.
Вьісасьівать.-сосать -висисати,
виссати, повисисати; вясмоктувати,-тати, повиємоктуаати.
Вь»сватиаать,-тать — сватати,
висватати, посватати.
Висвобождать.-дить — визво¬
ляти, визволити.
Вьісвобожденіе—визвіл, визво¬
лення.
Вьіселок-ь — хутір, присілок,
засілля,
Вьісеребрить—посрібнити.

Вмсикквать—Виставлять.

Висм8ают,-€ягі>»» — юсяджухлтн.-дітж.
8исюпи»ат»,-нить — синити,
посиль ти.
Виситься—и.ишітігя.
Ві.'СКІІ'Л^Єі-Н.Є—вг.скрібяння. ‘
бьіснхіл’.їг
-^я^бл^ть—рискріб..™,-скребти, псснскріілтч,
шсг7смад..;/вітк,длти, пвміскрот- ад_;:у вати.
Вьіасаьь’-1 атв,-г;"ь— лелиьляи*,-ві:тл,
вип-сідати, ви¬
повісти.
Вискік: :.лть,-скочить — вистрибузати.-бнути, в..скочу¬
вати, скочити, поииикоку¬
вати і вг-гоп *.в_аг>.. я, ви¬
тися, виркватг.ся.-рватися.
Вьісиаль?ь ЬІТЬ-^ЬСЛЬЗІ'утЬ —
висксвз.тіи.-аьути, лкелиііі и. - зта, внлсрскяти, сйути.
Вьіскользить, *сд* лать скольекнмв -пепегвати.
Вискочка - писі кака.
Вьіскребагь.-нрссть — виск рі£ати,-яр^бти.
Вислуга-‘заслуга; вислуга
Вислужи: лть,-ж.ить — иислужуват ,-кйтгі,
в: бугдти.бутк;
зсс/.у.чувати,-:-пі-тн;
ся-вислук. : тися,->:«»!тисапід я.
т. л.
Виспуіі:.* ин:і—:Л!>~тухання.
Вислуш.іва ь.-шаї --вислуха¬
ти. б’і л*х ти, переслухати.
ВьіСЛІ:- Іа..ТЬ,-СІ- " ГЬ — іі.Істгікулати,-и:итн,
вислід¬
жу.. . ги.-дитм; ссчіїти, про¬
сочити.
Вьіск'.ркивать.-сморкать —ви¬
сякати, висякати.
Вьісматрксан е —виглядання,
вііглядкн, визирання.
Вис:-атриаать,-с.!_ і. оть—ви-'
глядат і, в іг:іє-ітн; бизигд.-ч, злзирвтги.
Еасг/-*,ез'ь, - сидять (кого,
чт*Л—г.тузувдти, кепкувати
8 чого, з чого, осміюоаги,
ОСМІЯТИ
Еьїсовьіваті-,-сунусь зису.сти,
висунути, поч.пуьа . ; ви
стрс*;/ :ті\ з:істн і «ти, по¬
пи- ,
Л~ ", пог;..:«: л. п
ткнути, і- іти-.чта, г _.
ти, пс тйт;. ;.“Т»:: бпсо Ог.гюпати, вмеопег.ит пішачка):
черезг. что—пересаджувати,
иеріса ,.;.«ти.
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Високій—високий, стріжхий;
•ташгіксочесвйі, юовчемшй.
Вкссьо— високо; вь вьішин'Ьпсж^сску.
високо асбий —високочолий.
Висак»сЬріе—Су та, форс, фудулік, ПН2Ш, ч. жнь, бутність,
високодумство.
ВьісокомЬрпмй, о—фудульний,
б у тни А, форсаскй, хякний,
пихлтвй,
ЯБаНоКуваТИИ,
ч пал ь-.байти й, чзаі нвий,
лишила, ансокоду.і.пій, о.
Вьісоконежь-—і,: соченькнй.
Вьісоконогій (о лошади)—саганкстнй.
В. сокопарность-загонистість;
фудульність, * чрсавість.
Вь:сс опарний — : сгонистий;
фудуоьмкй, фо?с;иаі:й.
Високе пьчтеиньїа — висекоповажьчни, вельмишановний.
Вьісокопревосходительство —
яскзвель мохи їсть.
Вбі^.:огрезсзященство —презеїьбнісі ь.
Вь с^ко..релодс6іе—веГіСбії.СТЬ
Бит'кс.,,.05 ми—коштосний,
Вьісокороді —вельможність.
Ььшокорасньїй—вельможний.
іькочорослиЯ—рославий.
З-.СО /ОТОрЖЙСТВЄННЬ!Й--урОЧИСТЙЙ.
Вксссоу ииий-великорозумний
іь:сота—ви: о кість; височінь.
Ві-ісотсіс, вь вишину—завви¬
шки. завгаш.
Висохлий —писглий.
Вьісочаишій—найвищий; звер¬
хній.
Еис чество—високість.
Виспитеся—переслатися.
Вьіслраши ать.-спросить—ви
питувати.-тати, пошігмтувати.
Ьь’.Сіїреняій — високий, надхкй. ній; піднесений,
В надра н< еть*— г.... скість.надх.і ! к..т»; під'есеність.
Бистз: .4а—вистава.
,
вьіст-".; д"*і; ,-внть виставляти,
г і •. ансьг.я ги, пити, епкладатн.-класти, повикладати;
як, кати, ви. нпти, повиймат»:, дистс д-и, постачати,-читн; нїражати, зити;ся— лнстйслятися, випігна
тися. із.ісувцтися, попе,.а
жатися, попередитися.

Вметаивать—Вьттаптмвать. Вьістаивать,-стоять — стояти,
вистояти; устояти, внтримати;-ск—пядт*хатися,-тхиутися, апвітря гисп,-ритися:
линяти, .вицвітати, цвісти:
висихати,-сохти (о нов. ПО¬
СТ р ОЙ гіі.).

Вьістєгипать.-стегать -вистьо
бувати,
вистібати, повястьобувати: відстібати,-бну
ти, відпинати, відіп'ясти;
виїлмагати.
Вистилать, -стлать — висте¬
лити,-стелити, поппстеяятн;
підщипати, -шити,
підби¬
вати, бити, попі діли вати,
попідбивати.
Зьістирьівать,-рать—виперати,
випрати.
у
Вьістрагнпать.-строгать — ви¬
стругувати, -гати, пояистругуяатн, гемблювати, ви¬
гемблювати.
Зьістрад^ть-ґ витерпіти, вибі¬
дувати, вимучитися, натер¬
пітися.
Вьістраивать, -етроить—буду¬
вати. вибудувати, побу. увати. внставлягтн,-ви-и. по¬
виставляти; ши ку б зт;*., уши¬
кувати.
Вьтстрситься (рядами) — уши, куватися.
ВьістсачиЕать.-стоочхть -стебнуьати, вистебнувати, штапуеаїи, зштагувати.
Вьістрнчь—енголіп'и.
■Вьістріьлйть
— стрельнути,
пальнути.
—
Зьістр-Ьль—стріл', постріл, вистріл, яплал.
Зьіст- ^лягь -говистрелювати,
розстріляти.
Вистудить—вихолодити.
Вмстукиват — зистукулвти.
Ььіступать,-пить—виступати,пити; вирушати, спіти: стпр
' чати,
стреміти,
висува¬
тися, витикатися
Змступлете—виступ, вихід.
Зьістуггь (скали) присал, прц- скалка; (возл*. Гточкн) прнгрубок; виступ.
Зиступь—ходе, ступа, рух.
З ьісти в ать,-стмть-в и стигс т н ,гтм. хогокутп, вихолонути,
прохолонути
Рьісудкть—випозивати.

Зьісуслить — висмоктати, зижяуктати.

Вьісучивать.-чить—виснувати,
зясяуззтй.
Висушиваніз — сушня, сушанмяа. чисушувачня.
Вмсушйватіл.-шнтп — висушу¬
вати.-шити, п в.чсугіугати.
Гксушка—ск. Вьігуїсл.'вніе.
Висчитьівать.-тат. — гграхову.лети, вирахуй .ти, вилічучтти. вилічити; відвер
татн.-рнути.
^ьзсізій—вищий.
Ч
гЗьісьілать.-сла ть — висилати,
відсилати, сідіслдт:*. поьисилати.
повідсилати;
е чпра.т.-тн, виправити,поси
праагвти.
Зьісіллка—пгреслхнтія, випра
ва; засланню, агіи.
Висипать, в сч.пть — аисп, пати, рзлси-ігіли, -сипа-и.
повисипати; вптрушувап :т,сити, повитрушу^ати;-ся—
висипатися; о ткани—висг
ряпуватися; о хл« б-Ь
на
корню—половіти; о зерн£—
пл чети.
Вьісмпка— висип, висипання
сплнчя.
Вьісьіхачіе—впехнення.
Вьіскіхать, сохнуть-висихати,сянути.-сохти, ПОБИСНХатК.
ЇЗоісь—^исочічь.
.ОьісЬяать.-сІіЯть — висівати,сіятн.
Внс-Ькать^сї-чь — висі кати,сікти, вигубзти, вирубати,
витинати, -тяли; кресали,
викресати, укресати (огонь);
вирізувати, -зати, вибила
ти.-бити; шмагати, відшма• гати.
Висікаться — (о волосахь)-СІКТИСЯ.

Виталкивать, -тоякнуть, -тол1 кать — випитати, -пхнути,
повипихати,с'1 ш-ояхуеати,хнути,
повиштовхувати,
витрати, -перти, витручати.-тити.
Вьітаплнвать, -топить—огалювотн.-лпти, огрівати, огрі¬
ти; Г2У., ->ув’>ти, згамарувати, вис'гігаруватн.-ркти.
Змтаптьіьать. - топтать—в1 топтувати. -тати, повитопту¬
вати: зятовкутіатжг-втії, то¬
лочити, зптолочитя, утолочувати,-лочити, {стопцюЕати.

Витарадиввть»-щит&
ііг
я» -вяяяшятя довша, няяадщіте,-щити, мвягріщйл.
жуоатц яявацнтя.
Вьітаски еать, -тащить—'витя¬
гати, витягти, повитягати, : Вмутюиить—випрасувати.
Виученльїй—укий, вивчений,
виволікати.-локти, повиво¬
навчений.
лікати.
Вьіучивать, -чить <*могихь)—
Вь;текать,-течь- витікати,-текперевчати, перевчити; -что
тн, повитікати; починатися,
—вивчати, вивчити.
початися, випливати, вип¬
Вьіучка—наука, навчання.
листи.
Вмхаркивать, -ркать—вихряВитерпіть"—стерпіти, дотер¬
кувати, -кати.
піти, перетерпіти.
Вьіхвал»ть, лить^вихваляти
Вьітечка—утеча.
-лити.
Вьітирать.-тереть—Еитирати,терти, повитирати.
і Вьіхватьіваніе- вихоплювання,
і вихоп; видирання, вириван¬
ВитискиЕать,-скать—витиска- [
ня.
ти,-снути,
вичавлювати,вити.
, і Вьіхватьівать, -тнть — вихоп
лювати, -пити, видирати,
Вьітиснять,-снуть—друкувати,
виривати, вирвати.
видрукувати,
відбивати,- |
Вихитрить—вихитрувати.
бити.
Вьіклебьівать, -бать—сьорба¬
Вьітопка—шкварка, шкварок,
ти, висьорбати, вихяептувншкварка;опалення, огрів.
вати, -тати.
Вьіторговать—уторгувати.
І
Вьіхлестьівать, -стать, -стнуть
Вьітравлять.-вить-випасати,—вистьобувати, -бати (кнупасти, спасати, спасти; ви¬
томь); вихлюпувати, -лати.
гризати,-зти; виїдати, виї¬
Вьіхлопотать—виправити, ви¬
сти; нищити, винищити,
старатися на що.
Т
ЗНИЩИТИ.
бьіходець — переселець, виВьітребовать—викликати; ви¬
ходько; вигнанець.
правити.
Еьіходить—виходити, обходи¬
Вьітрезвленіе—отверезіння.
ти; виходити, витупати, ви¬
Вьітрезвлять,- вить— отвережастаратися.
ти,-зити, охмеляти.
Вьітрепливать, -трепьівать, Виходить, вьшти —виходити,
трепать-витріпувати, -пати,
вийти, повиходити, вибіравитіпувати,-пати. ,
тися, вибратися; вибувати,
-бути, повибувати (изь ебВитрясать, -сти —витрушува¬
щегтва); випадати, випасти
ти, -сити.
(о картах!»).
Вьітряхивать, -хать, -хяуть—
Виходиться — видужати, оспотряхати, -хнути, витру¬
тербнути; переграти (о пишувати, сити.
в в).
Вьітуривать, -рить—викидати,
Вьіходка—вихід; вибрик.
-кинути, випихати, -пхати,
Вьтходной—виходяий.
вируговуЕати,-гувати.
Ввіходь—вихід, двері; вихід,
Вьгть—скиглити; голосити.
відхід; вихід (книги).
Вьітьс—скигління; голосіння.
Внхслажнвать, -холодить—внВ ьі тіснять, витіснить—вирухоложувати, -дити.
гопувати,-гувати, еипірати,
Вьіхолащивать, -стить—валаперти, випихати,-пхати; ви¬
шити, вивалашити, чисти¬
бивати, вибити.
ти, вичистити.
Вьітягивать, вьітянуть—витя¬
Вьтхоливать, -холнть—пести¬
гати, ростягати, -гти; ви¬
ти, випестити, викохувати,
добувати, -бути; вибірати,
-хати.
виорати.
Вьхорашиваться,-шиться—че¬
Вьттяжка — витягання; екст¬
пуритися, причепуритися.
ракт; колодка, клесачка (у
Вьіхухоль, зоол.—хухуля, хо
с&пожнвижь я портаихь).
хупч, хохуль.
В ьіт л «но Я—іптткгалі ний.

Вицарапніать—Виідать.
\

в
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Вьщарапьівать, -пать—видря¬
пувати. -пати.
1
Вьїцв^таніе-вїдцвіт, персцвіт;
вицвіт, вицвітання.
ВьїцЬживать, -ігЬдить— вито¬
чувати, виточити, повито¬
чувати, виціжувати, -дити,
повиціжувати.
Вьічеканивать, -нить—вибива¬
ти, -бити, повибивати (мо¬
нету).
Вьічеркивать, -кнуть—викре¬
слити,-лити, повикресляти.
Вьічернивать, -нить—чорнити,
почорнити; брудити, забрудити.
Вьічерпьівать, -пать —викорцювати, викорцювати.
Вьіческа— вичісування; пачоси; клоччя.
Вьічесьівать, -сать—вичісува¬
ти, -чесати, повичісувати;
вичухати.
Вьічеть—відліч, відворіт; ліч¬
ба, обрахунок.
В ьічиннвать,-нігть—направля¬
ти, -правити, лагодити, по¬
лагодити, латати,полатати.
Вичинка— чиньба, чинка.
Вичибленіе. исчисленіе—рахування, вирахунок, лічба, вирахування.
Вичислять, -слить—вирахову¬
вати, -хувати, повирахову¬
вати, вилічувати, -чити.
Вьічистка — вичищення; вискрібання.
Вьічнтаемое—від'ємник.
Вьічитаніе—віднімання, ^Ідліч,
відлічування.
Вичитать, -честь — відлічува¬
ти, -чити, віднІмати,-няти;
відвертати, -рнути, відтя¬
гати, -гти; лишати; відтру¬
чати ,-тити.
Вичитьівать, -читать—вичиту¬
вати,-чнрати.повичитуватн.
Вичищать, -стить—вичищати,
-стити, повичищати.
Вьічурний — припрасований,
цяцьковений,
узористий;
мудрований, мудраційний,
витворний.
Вьічури—вигадки, витребень¬
ки; мережки, узори,розводи.
Вьішаривать, -рить—нишпори¬
ти, вишукувати, -кати.
Вьішвнривать, -рнуть — вики¬
дати, -кинути, вишпурляти,
-рнути.

Вьіше—вище; поверх* еяще,
в виш, йерх чого, над що;
краще, дорожче.
Вьішеименованньш—вищеназ¬
ваний.
Вьішеисчисленньїй —внщозлічений, вищвзрахований.
Вьішелушивать,-шить —вилущати, -щити, повилущати.
Вьішеознаненкий — вищепо¬
і
казаний.
Вьішепоименованний-вищеназІ
ваний.
Вьішепомяьутьій —-см. Вьішеприведенньїй.
Вишеприведенний —вищезга¬
даний.
Іїьішесказанньїй— см. Вьішеприведенньїй.
Вьішибать, вьішибить — виби¬
вати, вибити, повибивати.
Зьішиваніе—вишиванка, виши¬
вання; золотом?»—гаптуван¬
ня; ажурное — мережання,
вирізування; гладью — на-,
с’гилування; на тулупах-ь
гарусомь—наволікання.
Вьішивать,-шить—вишивати, шити, повишивати.
!
Вьішивка—вишиванка, виши¬
вання; ажурная — мережка;
гладью —настилування; золотом-ь или серебромь —
гаптування.
| Вьішивной—вишиваний.
Вьішнна—височінь, високість.
Вишиной—заввишки, заввиш,
увишки.
ї| Вьішколенньїй—цвічений, му¬
штрований; вимуштрова¬
ний.
Вишлифовать — вишліхувати.
Вишмигнуть—вислизнути, у мкнути.
Вишній—вищий, найвищий.
Вьішпіонить—вишпігуватк.
Ііьшіучивать,-тить-висміювати,
висміяти.
Вьішелачипать.-лочить — золи¬
ти, визолити, вилужугати,
вилужити.
Рьіщипмвзть, пать—вищипува¬
ти, пати; вискубу вати,-бти.
В щупмвгть, -пать — мацати,
вимацати.
ВьтЬдать.-’Ьсть — виїдати, вмі¬
сти, повиїдати; вигризати,гризти, повнгрнздтк.

Е ьі4 дкя—БІроятаиЯ

а

Бьііджи—недоїдки, недогриз¬
ки; сініГили соломьі—з .ди,
переїди.
Вьііззь—в»ізд.
Вьіізжать, вьтіггть—Еиіздт і:,
вміти, ггсиігдяти; вкбіратася, пнб.іьтінгя.
В ьіізживать,-їздить—уіжді'.ати, уїздити.
Вьія—ші.я.
•|
Вьтсиїть— розгодинитися.
Вияснять,-нить — ясувати, 1'
І.
з'ясувати.
Відать—відати, в] док з мати;
заряджувати;-ся — мати з
• ким що.
Еідомо — відомо; сказано,
справді.
*
’ Відокостьг—(кагцел.) спис;—
сообшеиіе — позіпомлекня;
поврекенная—часопис.
Відомство — виділ, секция:
присуд, наряд, офиїдип.^
Відомий—відомий, зчкний.
Відь—тат, адже, гджеьі, сже.
Відьма—відьма; лита жі гка.
СІДІИІО—вчгття; ьіда, зіван¬
ня; повідомлень я; з^ряд,
гтрисуч.
Віероогразчий—віялувдтий.
Віер-Ь—БІЯЛО.

Біжда—повіка.
Віжливость—чемність, ґреч¬
ність, звичайність, увічли¬
вість.
В1жяи''ьі”',-о—чемний, ґреч¬
ний, звичайний, у ічлиги'.
Війнккь, р=ст. Саістздігчі.з
ерідеюз КоїЬ-. — Чаг.ула,
чагуга, чапедогь.
Віко—повіка. пзвґчайка, біко;
кеш нк, козубенька.
Віковой— вікови» ; добічнн.'і;
І їдкий, незвичайний.
Віковічний—безсічний, вікоРІЧКИЙ.

іі

Вінч льньїй—шлюбний, шлюбовий. ,
Вінчань —шлюб.
Вінчать—коронувати; давати
шлюб кому.
Еіичаться — шлюбувати, він¬
чатися,
шяюбити, брати
шлюб.
Вінчнкь—віночок; віяця; бот.
-віночок.
* .
Зіуа — піра, релиґкя; БІра,
ігоггрність.
Зір ітгель.-ница — поручальник,-цч, ▼поенжник.-цп.
“Ііритв.тьньїй —поручальний;
-яая грамвта-поручальний
лист.
Вірить — ВІряти, мати віру;
давати віру, діймати віру,
кятя гіри. вірити на.
Зірло — вірно; ЕЇрЯо, певно,
нечрадно; дійсне, справед¬
ливе; певне, запевне; ма¬
буть, десь, т:воиь, відай.
Горнопвддаяянчесхій — вірнотгдаччий.
7*рнсподдаиньій — вірнопід:
даний.
^ір чость вірність, згідність;
г«*гяіЬть, пезрадкість; СПраБеДЛНніСТЬ,
31ркьій—вірний; певний, вір¬
ний, безпечний, яезрадннй;
спра ведго з цй.
Зіросаніе- віра, віртванчя. .
••Ірозать— ьіьгг-и, ьіру^.іти.
ЗІронспоБІданіс — религия,
конфесія.
^Іронсловіг.иьій-коцфесійний.
Лроломтіьм, о—віроломний,
, зрадгпвнй.
Віроломство — віроломство,
зрад ля вість.
Зіроотиі уПНпК'Ь—недовірок.

Лрзотступничество—недоеірСТРО.
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Віроотступ гьі й—недовіряй л.
Еікь-ьіч, століття; вік, жит¬
Віротерпимеє гь — толерант¬
тя, літа.
ність.
Віча—Відень.
ЕЛроятІе—віра; самармїсть.
Вінскій—Віденський.
.Вінець — вінець,
корона;
Віроятяо — самарій», лсаобно;
шлюб.
мабуть, дзгь, либонь, відай;
-такь-пябоиь
так; сгчень
Вінечньїй — вінцевий; шлюб¬
вірвятге-чого доброто.
ний.
Вірояггиосгь—сзгларлість, поВіниїть—віник; старий—дер¬
добиість, Імовірність, МОЖ¬
кач.
ЛИВІСТЬ.
Вінокь—вінок.
І;
Віроятньїй—самарний, подобВінценосець— укорснооанвць.
нний, імовірний.
Вінцзнссішй —укоронова^шй. її

В4ск?ь- -Вігавал**.

«З

ВЬаа—тачпка, тичп.

Висить —'■•жити; мати вагу,

В*Чв—віче.
Вічввой—“гічовнй.
9кл .с — ьічне; вік, усе, зав¬
жди. зяьгігжи, повсякчасно,

ВІїсхлеть— гигпстц важність.
Вісоязй—вагам й.
■ ЇКІВІЧНО, ОДВІЧНО.
Вісовгция-ь —я«.га;ь, тервзйрі
ВічгопахятнкЙ — вікопомний.
Бісок*—грунтоаг а.
Вічность — вічність, безвік,
ВІСОНСХТь — жсгочьість.
п. всл*:ч; счїс.'Ь, одвічність,
ВЬсдемй—вггО ч Гі.
ГО'іІЧНІСГЬ.
V
В-Ьстм.:еь — шїстчгк. гііцух. •і
Вічний — і.!-ший: нескінчен¬
■КггуЯ, ВІСТО- ЇК, кіСТОВЙЦЬ
ний, подсякчаснк». едвіч
посланець, голець, спізіст
ний, беалітиі й. іезлітній.
т»я.
!І
ЕЛстозой-віідориЯ; посланець, i і Вішалка - жердка, жертка.
вішало; стоячая—шзраґи.
гснець.
ii Вішать, повісить — підвішу¬
Віс.товдяьі. г:ст»>ноша.
вати, підвісити, чіпляти;
Вість-аість, ьі.ткв; відомість;
ЕІШЇТИ.
'
псго-<^ска, чутяа.
Вішатель—шибеничник, кат
БІ-ґь—вага, вях-вість, повага,
Ві> шат ель,-ница—паві дач, -ка.
■плив.
Віщать— посідати.
В-ксьі (больш.)— терези вага,
Віщій — вішонний, пророчижяжнлит, (пал.) шальки.
стий, мудрий, красномов¬
В^ТВж*СПЛ-ГІПГЯСТКІ. гичисний.
тий, гнггь’*;!гтш*і. гпяьчжс- !
В4шутгь,-нья—ЗІЩІЗНИК.-ЦЯ.
тий, гилдгкуьатнй, крисла¬
Віялкца—см. Вьюга.
тий, крісллтяй, крксло’яЗ аг як*— віялка.
ти^перегІг.ьчастиА.рсзгіль13 і*тііа-(хліба) віяння, віянчастнй, рос» «шистиЯ, хияга; Гвітра) повів, подих, полатий. яристий, штлатий,
пігяиня.
огспистий.
ЗІІП.-1МТЧ.
Р-ЬГВИТЬГГ- ГЛ-’УЯИТИС*.
Вяжудіф—В'РЗК : й.
ВІТСЬ. ОТЇ'С-ОКЬ — поросль,
■Зязт ^иин— плотіНННЙ.
віта, агост, іілька, галузь;
В~аа аи*к>,-иа—в'язальник,'собмр : гілля.
цл; плет!й,-аа, панчішним,Вітер-ь ьітеї. ;сі.вес н>ій-північннн, гор!а;и«й;"гзжнміі пів
Бя.л-.н з— в'язання; плзтіиня.
денний, "н:~овіій; Аостач
Вяз^нна—в'язка, в'язанка, обе¬
ний-стоговий, сгідпий: аг.
ремок.
падньїй-гагіапнй;
сухсй
^чзгккй—плетгчий.
Суш, суховій; паляггій іс-мг.
Вк*ать — в'яза.;:, з'язувати;
лій: скво"г,ой-грч»т»г; гр
пласти;-ся-м- и а'язок; чіт.-’вньїП гупрутний; попу-,
плят «ся. утоучаткея.
мнй аогои»я », хз-овий.
’Вяігг.т. ЛГГСГ.СИ, раст. МесіісаВітха — гілька, гьлчг»»^ су
гзч Ггуа В-бур кумець.
хіясушмя: усохшія на .ге
В„"нть, раст. Согопіііа-—самореіА—С>*ІІІчи:»- ТОНЧ’Я гіттг.
**(_ Я,
Вітреникт, — Ш^ГИХРІСТ, 7ЧСВ
ж: к, г. троглсі. лертппсхро". І Вкяка—см. Вязаніе; низка—
сома.
Ві греніі»да
нгт; сгекка. димпанка; рост. Г.пегпспе пе- І; В яг л — липкий, беручкий;
грузький, багнистий, чіп¬
того5а— куросліп.
кий.
Еітрск; ч*ть—вітроголнтч.
Зязнпч-ь—г.яновий лісок, беВітрепмй — вітрячи
сітро
р-с.інк. раст. Суіізіз ЬіПо
вий; нестатечні:::, пусте
па—еіноитть.
тлиьнГ:, лсхкчмііси::й, не
Рг;с ,утт —грузтп;чіпляткся до.
рс?па.ч;кі:й.
Иязо“Ина, і»зст. Ззл-іЬиоиІ^?
Вітрище— ЕЇтрїОга.
еЬиІиз Ь.—бузник.
В'Ьтруагяа. рчет. Нергіііса Ігі
ІсЬа—проліска; игрушка- •І Вязо^ьпї — іяьмгкияий, бере
і!
стогшй.
клинок.

п

Бязь—ГальвапкчевяіЯ.

НІСТЬ.
Вядмй—МЛЯВИЙ, ПОВІЛЬНИЙ.

Вяиуть—в'янути; мзрнїти,сохти.
В ясло—перевесл о.
Вятютень, л4сн. голубь Г.оіитЬа раіигг.Ьиз — прнпутекь,
гривах, грнвнок.
Вяхирь—пмхтір; см. Вятютень
Вящшій—більший, гірший.

Г.
Ганянь — затока (морс.); сага
(рйчн4.

*

оппигяний, шкарадний, пхка-

Вявіц бвтг4мя, іяьм, Ільма,

іяьмак. Ьик, берест.
Вмь—«чмші, в'язанка; баг¬
на, балет о, драговина.
Взнать—слебеяупати.
Валений—сушарений.
Валені©—сушаріння.
В злить—сушарнти.
Вяво—сллоха, звільна, пово¬
лі, мляво.
Вялость — МЛЯВІСТЬ, ПОВІЛЬ¬
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роріяшнй, наскражяіЦ «гагаі

ний.,

Гадяивость—гидливість, брид¬
ливість.
Гадливьій—гидливий, бридли¬
вий.
Гадость—бридота, гидота, не¬
гідь, паскудство, погань,
мерзота, гмдосність, плюга¬
ве: во.
Гадь—гад, плазун.
Гаврство—блазнування.
Гаерствовать—блазнувати.
Гаерь—блазень.
•
Гаечвьій—нашрубний, нашруб
новий.
Газель, зоол.—г»зеля.
Газета — часопис, часописи,
Газетний — часописний. Газе
томій.
Газетчихь—Газетяр.
Газв*ь«й — гаво в и й.
Гахтвтрь—газомір.
Газомотврь—газорух, газорух-

Гваонь—тіпчина.
Гага, пт. Лпаз тоШьзіта—гагГазообразньїй —леткий, летикуи (самець), гагка (самка).
вий, газуватий.
Гагакать—гегати, гевгати, ґе¬
Газоосвііщеніе-газоосвітлення.
ґекати, ґел\гати, гелкотати,
Газь—газ (хим.); Газа (матерія)
Гергетати, гилькотіти, Га¬
Гайка—шрубка, нашрубка.
гати, гаготати.
Газопроводь—газотока.
Гагара, пт. —болотная, чуба¬
Галантерейний —галянтерийтая, СоїутЬиз аигіїиз—понуний.
рок; большая черная, рцііса
Галдежь—якіт, галас, репет,
еїга—лисак. лисуха, пися.
гармидер.
плиска; остроносая. крупнаГалд4ть—якотіти, ячати.
го вида, Апаз сіапдиіа—го¬
. Галера гал яра.
голь.
Галерея—галерія, дахованка;
Гагауч-ь, пт. Мегдиз аІЬеІІиз—
ганок.
норець.
Галиматья—теревені, нісеніт¬
ниця, банелюки, бридня.
Гагачій—гагкуновий.
Галка—банька, галька; Гала¬
Гадалка—ворожка
ган, головешка; птица—см.
Гадальщикь—ворожбит.
Клуша.
Гаданіе—ворожіння, ворожба.
Галопировать—чвалувати, ґа
Гадательньїй — до ворожіння,
льопувіїти.
щоб ворожити; непевний,
Галопомь — чвалем, ускочку,
здогадний, сумнівний.
скочки, упроскік.
Г адать—ворожити.
Гадина—плазун, поплазка; по¬
Галопі—лроскік, чвал, ґальоп.
гань, паскуда.
Галоша— кальоша.
Гадить—поганити, паскудити, і Г лстукь— краватка.
брудити, каляти, гидити,
Галунний—сухозлотий, брузунівечити, псутати; нудити.
МЄНТОБИЙ, ГаЛЬОНОВИЙ.
Гадкій—гидкий, гидосний, гиГапунь — сухозлітка,
бруаудосвітний, гидний, бридки ,
мент, Галь он.
плюгавий, мерзений, шка
Гапьваническій—гальванічний
редний, огидний, огидлии,

Гальянь, рьіба РГохіпиз черчик.
Гамь—галас, гармидер.
Гангрена, мед.— воі нець, гамґгена.
Гангренозньїй-вогнечний, ґангроновий.
Гарантировать—безпечити.забезпечувати, гарантувати.
Гарантія-забезпека, убззпека.
Гардеробная—стройовня, ик>
товня.
Гардсробщикь,-ца — стройосник.-ця, шатовник.-ця.
Гардина—запона, заслона.
Гаремь—харсм, гарем.
Гарканіе—гукання, гріманкя.
Гаркать,-кнуть-гукати,- кн* ти,
грімати,-мнути, гарикати,кнути.
Гармонировать- гармоніювати.
Гармоническій — гармонійний,
гармоничний.
Гармонія—гармонія; лад; зго¬
да, ЗГІДНІСТЬ.
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Гарнець—гарець.
Гарнкзонньїй— залоговий.
|
Гарнизонь—залога.
Гаркунь— гарб.
Гарусньїй —волічковий.
,
Гарусь—волічка.
Гарцовать —конем грати.
Гарь-(вь жж. м-Ьсто) паленина; |
(запахь горілаго) шмаля
тина, смалятина; (пожари¬
ще) згарище; (вь кур. труб
к-Ь) венгирь, згарь.
Гасильщикь—гасильник.
Гасить—гасити.
Гаснуть— гаснути.
Гаспель, горн. —катеринка.
Гастрономическій —ґастроно
мичний.
Гастронсмь — ласун, ласько,
смакун.
Гать—гребля, гатка, тама.
Гауптвахта—абахта, обахта.
Гачникь— очкур.
Гашеніе -гасіння.
ГЕзрдеець— сердюк.
Гвардейскій—сердюцький.
Гвардія—сердюцтво, сердкки.
Гвоздика, раст. ОівпіЬиз—г? оздик; О. ЬагЬаІа, турецкгг—
каштанчик; О сагІорЬу! и«,
голландская—трав'янеїт .
Гвоздикь—цвяшок.
Гвоздильня— цвяхарня.
Гвоздить— цвяхувати; толк- і
мачити.

Гвоздички, раст. Тадеісз рсЮіа Ь—чоргоб: И'е- ь.
Гвоздичнихь, раст. VI-»т птЬапит І,.—впоїш адк, гре¬
бінник.
Гвоздичньїй—гвізді козий.
Ггоздодерт, МЄХ.— ЦЕЯХСДрЕ'-.
ГбОЗДСЧНИК"Ь— цвяхар ь.
Гвоздь—цвях; чіп; дерев.-к. лок,тибель; сппох н.-шпин ка: подковнь'.й ухі а тч теговьій-бринталь;бе: ь шлялки.
— шг.ень, шпеник.
Гдо-де; же-деж;-ньбудь,- по¬
пало аби де, де трапиться;
бьі ни—хоч де;-то-десь, нсдесь;-тамь!-деж пак!-бьі то
ни бьіло—де б не було; на¬
будь вь друг.
м%ст^-де
инде.
Г еенна—пекло.
Гейзерь, геогр.—гейзер.
Геморой дальникьженскій, раст
Роїудопит Ьубгорірег—гір¬
чак, почечуйник.
Геморой, мед.—печечуй.
Гем оос й н ьі й—пече ч у й н и й.
Гечеалігнческій—родоводи ий.
Г енеалогія—родовід.
Генезисі— генеза.пс ходження,
зародження.
Ге пер члитеті—військова стар¬
шина.
Геніальность- ґеніяльн сть.
Геніальний—геніяльний.
Географическій—землеписний,
ї еографцчний;-ская долгота
-ГеоГ. довжина;-ская широта-ГеоГ. шир.
Географія—землепис, ґеоґрафия.
Гесметричсскій-ґеометричний.
Геометрія -Геометрия.
Георгина, раст. ПаЬІіа—жор¬
жина, гіргонія, гергонія,
оргинія.
Герань, раст. Сегапіит — журавельник.
Гербарій—зі льник.
Гсрбовь’й— гербовий, ШТЄМПльовий, штемпований.
Гербь—Герб.
Гермафродиті (жене, роде)—
Дівчур.
Герметическій,-ки — ЩІЛЬНИЙ
(щитний, о.
Героическій— героїчний.
Героіі—лицарь, моиарь, геро і

Герольді—Глазокі
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Герог.ьдь—ОКЛИЧНИК.
Гетманствовать гетьманувати
Г етманство—гетьманування.
Гетманша—гетьманша, геть¬
манова.
Г етмані—гетьман.
Гжиголка, гт. МоіасіІІа-плиска; М. аІЬа-плнска біла; М.
Лауа плиска жовта.
Гибель-згуба, загибель, поги¬
бель, загиб, загиба, загин;
заглада, знищення, руїна;
безліч, сила.
Гибельньїй, о—згубний,
загладний, загибний.
Гибкій—гнучкий, гнучий, хис¬
ткий, швєткий, хвисткий,
хицький, хитючий, хилкий,
' гинкий, вигинистий, зграб¬
ний.
І
Гибкость—гинкість, гнучкість,
хитючість, хисткість, хицькість,
хвисткість, хитю¬
чість, хилкість, зграбність.
Гибнуть-гинути, загибати, погибати.
Гигантскій—велетенський, ве- і
личенний.
Г иганть—велетень;- богатирьломус.
Г идра—гидра.
Гиль-безліч, сила; бридня, банелюки, нісенітниця, тере¬
вені, недоречність.
Гильза—картуш, гільза; воен.картач.
Гильзовьій— картушевпй, гіль¬
зовий; картачевий.
Г имназисті,-ка—ґимназиаст,ка.
Гимназическік ґпмназиальний
Гимназія-гимназия.
Гимнастика—руханка, ґимнаетика, тіловправа.
Г имнастическій
руханковий,
гимнастичний, тіловправний.
Г имнТї— гимн.
Гипнотизировать — гипнотизувати.
Г мподромі-біговисько, біговище.
Гипопотамі. зоол.— грубошку¬
рець. хамула.
Гипотеза - гипотеза, здогад,
припущення.
І кпотетическій-гипотетичніїй,
здогадальний.
Гиппопотпмі см. Гипопотамі.

Гипсовьій—любастровий, плятрОЕИй, шалабастровий.
Гипсі—ллятр, любастер, шалабастер.
Гирлянда—полувінок.
Гиря вага, тягарок.
Гичка. р-Ьчн.-каюк.
Гіацинтовий—яцинтовий.
Гіацинті, бот.-яцинт.
Гієна, зоол.—капкара.
Глава-гслова; чоло, перед: гол:ва, отаман; верх, баня
(ві церкви); розділ (ві
книг£).
Главарь—привідця.
Главенство—зверхність.
Главенствовать - верховодити,
головувати.
Главнокомандующій - воєвода
Главноначальствующій-зверхник.
Главньїй—головний, старший.
Глаголі—слово; грам.: дієс¬
лово.
Глагол ьньш—дієслівний.
Гладильний—прасувальний.
Гладить—рівнати; бЬлье-прасуватн; по голові-гладити.
Гладкій-плавкий, рівний, клесаний.
Гладкошерстннй— пластововний.
Гладьіші, раст. Ьазегріїіит
ІгіІоЬит —стародуб; минер.;
кругляк; о челов^кіь—гла¬
дун.
Гладь—рівність; площа; ти¬
ша, спокій; способі шитьянастилування.
Глаженіе- рівнання, глянтування; б'Ьлья прасувчння.
Глазастьій—окатий,банькаті їй;
суш. - виторопень, окань,
банькач; бистроокий, бачучий.
Г лазетовнй-сріблоглавии, зло¬
тоглавий.
Глазеті-сріблоглав, злотоглав
Глазированний- крусюваний,
лопив'яний.
Глазирсвать-крустувати, глян¬
цюватії, попивати.
Глазница, расі. ЕирЬгазіа оГГісіпаїіз—верес луговий; ям¬
ка (ві глазу).
Г лазной-очній.
Глазскі—вічке, очко; на дере¬
ві?. - брунька, живець; ві
уль4-вічко;-жира на жидкооти скалка*

Ї'лазом-Ьрг—Глухарка.
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Глазом-Ьрь—німецьке око.
Глазун'Ь-нья—окзнь, банькач,
виторопень. окатий, оката,
баньката: роззява, виторс■І
пень.
Глазурить— поливати, склити,
покощувати.
Глазурь-полуда, полива, по
кіст, поливо.
Глазь-око: множ.: очі:-сглазт=
—прозір, уроки.
ГлазЬніе—витрішки, виторспні. гави.
Глаз-Ьть — виторопні ловити:
витрішки продавати, кугувати, ловити: ґави ловити.
Гланда—залоза.
Гласить—оголошати, виголошати; казати, мовити.
Гласи ьій—голосила, згучний,
гучний, чутний; прилюд¬
ний. явний:-думьі илн зем
ства—радник; -ная буква—
голосівка.
Глась—голос.
Глашатай—оклич ник.
Глетчерть, геогр. — льодовик,
льодовець.
Глина—глина; клейкая—глой;
б£лая фаянсовая — каолин,
глинка; б-Ьл. обьпсн.—побіл.
Глиній, алюминій, метал. —
гяинець.
Глинистьій—глинястий, глейовинний, глейкий, глеюва¬
тий.
Глинница—глинище.
Глинобитний- саманний.
Глиновальня—глинарня.
Глиновидньїй—глинкуватий.
Глиняний—глиняний; цв-Ьтк—
глинястий; о посуд-Ь—чере¬
п'яний.
Глиста, Аесзїіз ІитЬгісоісіез—
глист, глиста, глистюк.
Глистовникь, раст. Зоїапит
сіиісатога—глистяк. глистник, надтиннкк, паслін жов¬
тий; раст. Агіетізіа аЬзіпІЬіит-полин.
Глистньтй-глистовий.
Глистогонньїй —гпистовигон
ний.
Глобусь-ґльоб.
Глогь, бот. Согпиз запдиіпеасвидина, спиж, свид.
Глоданіе-гриаіння, жвакування.
Глодать-гризти, жвакувати.

Глотать.-тнуть—ковтати, ков¬
тнути;- жадно-глимати, глимнути.
Глотка, анат. І_агупх-пе ька.
Г лотокт>—ковток/
Глоточньїй—пельковий.
Глохльїй —глухий.
Глохнуть-глухти; недочувати;
глушіти,
глушитися, пу¬
стіти.
Глохтаніе —жлоктання, жлук¬
тання.
Глохтать. пить сь жздностью
—жлуктати.
Глохтунь жлуктій; ненажера;
піяка. піяк.
Глубже-глибше.
Глубпна-слиб, глибень, глибиия. глибина, глибінь, гли
бокість, глибом, глибочень,
глибочиня. глибочінь, проглуб.
Глубиной — завглибшки; вь
і лубину-углиб.
Г пубокій—глибокий.
Глубокомьісленньїй, о-глибо¬
кодумний, о,
Глубокомьтсліе — глибокодум¬
ність.
Глубокость—глибокість.
Глубь—глиб.
Глумительньїй — глузливий,
глумливий.
Глумиться-гпузувати, глумувати. глумуватися.
Глумленіе-глузи, глузування,
глум, глумота, глумування,
поглум, поглумка.
Глупець-бевзь, бевзень, ду¬
рень, кеп, г упак, глуптак,
йолоп, бейдак.
Глупить-ауріти, дурня клеїти,
жартувати, пустувати.
Глупо нерозумно, безглуздо.
Глуповатьій-шепепуватий,при¬
дуркуватий, придуруватий.
пришелепкуватий, прише¬
лепуватий, прицуцуватий,
недоумкуватий, недоум.дурненький. недоумок.
Глупость-дурість, дуреші, пур,
безглуздя, дурниця, бридня,
дрібниця.
Глупьій-дурний, дурноверхий.
Глупьішь—дурник, дурень.
ГлуП'Ьть— дурніти, дурнішати,
безглуздіти.
Глухарка—глушка: пт. Теїгао
игодзіїиз тетеручка, тете¬
рючка, тетериця.

Рпухарь

Глухарь-глушко, глушан, глу¬
шман; пт. Теїгао игодаїїизтвтервак, тетерець. тете¬
рук, тетерюк; грибі» більш,
Воіеіиз ебиііз-боровик.
Глухая крапива, раст. 1-еопогиз саісііаса—псячка;-білая,
Гатіигп аІЬит — глушиця,
глушник.
Глуховатость — підглухість,
приглухуватість.
Глуховатьій—підглухий, при¬
глухуватий.
Глухой — глухий; притлумле¬
ний, неясний, приглуше¬
ний.
Глухонімой—глухонімий.
Глухота—глухота.
Глушить-глушити; рьібу—плі¬
шити.
Глушь—глушня, застум, глу¬
шина, глуш.
Гльїба—цовта, брила, .скиба,
купа.
Гльїбистьій—брилистий.
Гльїбообразньїіі — брилуватий,
цовтуватий.
Глядь!—зирк! гульк!.
Глядіть — глядіти, дивитися;
виглядати: доглядати; -ся
—виї ивпя'; ися, дивитися.
Глянець — склинець, полиск,
глянс.
Гляниеяитьій —полискуватий,
склянцоватий, склячий.
Гляньовать — склинцювати,
глянсувати, полищувати.
Гнать—штирити, турити, ле¬
пто. виганяти; гнати, пе¬
реганяти; -ся — туритися,
гнатися.
Гнести — гнітити, нагнітати,
стискати; утискати, тисну
ти.
Гнеть—гніт; жердь, удержив.
сіно.навозу- рубель;утиск.
Гнида —гнида; раздавленная—
моклиця.
Г ниловатьій—гнилярий.
Гнилой—гнилий; (о дереві)—
трухлий,трухлявий.спорохнявілий, спорохнілий, потрухлий, ПОТруХЛЯЕІЛИЙ. ПОрохнавий, порохнявий, бутлявий.
Гнилостньїй—гнилотний. гнилизняний.
Гнилость—гнилота, гнилизна;
тру£-ГІСТЬ,
спорсхніл їсть
потру хліст*.

^ніялнйУ 1.

Гнилушка — гниличка; порахонь, порожнина, порохачь,
спорохнівка, трухло, трух¬
лявина, трухлятина, трух¬
ляк.
Гниль—гниль, гнилина, гнилеча, гнилятина, гнилля; о соломі—гній; о дереві —•
трухло, трухлина, трухля¬
вина, трухлятина.
Гнилье — гниличчя, гнилля,
гниляччя.
Гнить—гнисти, гнити, гноїти¬
ся, порохнавіти, порохняві¬
ти, порохніти; -о дереві —
трухніти, трухнути, трух¬
лявіти.
Гніеніе—гниття.*
Г ноеніе—гноїння.
Г ноетеченіе—гноєтеча.
Гной—гній;-изь нарьіва-отІк.
Гнойливьій (о глазахь) — кап¬
равий, капровокии.
Г нойньїй—гнійний.
Гноистьій—гнойовий.
Гноить—гноїти.
Гноиться—гноїтися; о рані —
Ятритися; -о глазахь — каправіти.
Г ноючесть—гнїючість.
Г ноючка—болячка.
• Гнуса—гугнавець.
Гнусавити —хамаркати, хара¬
маркати, хамкотіти, гугнявіти, гугниги, гугнати," гуняти.
Гнусить—см. Гнусавить.
Гнусливость—гугнявість, гуг¬
нявість. гугнивість, хухнавість, гунявість.
Гнусливьій—гугнявий, гугня¬
вий, гугнйвии, хухнадий,
гунявий.
Гнусность—бридота, мерзота,
гидота, огида, паскудство.
Гнусньш — бридкий, гидкий,
мерзений, огидний; паскуд¬
ний.
Гнуть—гнути, нагинати, зги¬
нати, хилити.
II Гнушаться-бридитися, греба¬
і
ти, гребувати.
|
Гніваться—гніватися, свари¬
тися на, пересердя мати,
на кого, сердуваги, гніва¬
тися, гнівати.
Гнівить—гнівити.
■
-Г нівливость —ГНІВЛИВІСТЬ;*
[ Ґаівливьій—гнівливий. =.--

^ мквно—Головнем

Гнівно — гнівно, з пересердя,
з серця.
Гн-Ьвньїй—гнівний, розгніва¬
ний.
Гн-Ьвь—пересердя. гнів, сердіння, фрас, фасия, пізьма
Г н-Ьдко—гні дан.
Гн^дой^—гнідий
Гн-Ьздилище—кубло.
Гніздиться—гніздитися; куб¬
литися; моститися.
Гніздникь--раст. 1_аІйгеа 5диатагіа 1_.—Петрів хрест.
Гніздо-гніздо, кубло; зміиное
— гадючник; лягушечье —
жабуріння;
скворешное —
шпаківня.
Гніздьішко—гніздечко, кубель¬
це. Говореніе — балачки, балаки,
балаїКня.
Говорить-мовити, мовляти,
говорити до, казати до, по¬
відати до; вяло-слебізувати;
кому колкости-шпигати ко¬
го, шкилювати з кого;-наобумь-казати навманя, на галай на балай;-обинякаминаздогад казати; вздорг. —
турувати, торочити, банелюки плести; теревені гну¬
ти, точити, правити, нести;твердить—правити.
Говорливость — балакливість,
балакуватість, балакучість,
говорючість, гомонючість,
гомонливість, мовність.
Г.оворливьій— балакливий, балакуватий, балакучий, гово¬
рючий, гомонючий, гомонливий, мовним.
Говорной—розмовний. ■
Говсрня—балачки, балакани¬
на, балаки.
Говсрунь— щебетун, покотун,
балаклій, балакун, щебетій,
базіка, базікало.
Горорунья—щебет уха, цокоту¬
ха, щебеташка, балакуха.
Говорт.—гомін, гамір, гутір,
гутірка, гоЕІрка; силетни—
ПОГОЕІр.

Говільтдикь, ца — говільник,ця, спасеник.-ця.
Говіьіе— говіння.
Говіть—говіти.
Говядина,-коровья.-^- яловичи¬
на; воловья—воловина, 6ичина.
Говяжій—в ловий, яловичий.
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Гоголь, пт.—гоголь.
Гоготаніе—реготання, реготи;
гельготання.
Гоготать—реготати; о гусях-ь-*Гельготати.
Годить — баритися, гаятися,
тривати.
Годиться — способитися, при¬
даватися, здаватися.
Годичньїй—роковий, рочистий,
річний.
Годность — подібність, сохтівність, спосібність, судніг.ть,
удобенність,
придатність,
здатність.
Годньїй — подібний, ССУЛІВНИЙ,
спосібний, судний, удобенний, придатний, здатний.
Годочапьт—однорічний, одно¬
літок, річня, річняк; теленок-ь—бузізок, бузімск, назімок;-лая овца—ярка.
Годовой —рочистий, роковий,
річний; щорічний.
Годовщина—роковини.
Годт,—рік; множ.-роки.
Голавль, рьіба 5яиа1іч& гіоЬиІз—головень.
Голенастьій—гомілатий, циба
і!
тий.
Голенище—халява.
Голень, анат.—гомілка.
|;«Голець. рьіба СоЬіІиз ЬагЬаІи1а—слиж.
Голикь-деркач.
Голица, перчатка с-ь одн. пальцемь— накожня.
і Голландець,- ка- голендерець,
:І
-рка.
ІІ Голова— голова.
І Головастикь, зоол—ополоник,
;| ‘ пуголовок, прачик, полонин,
;
циганська риба; головань;
раст. Сотусіаііз зоїісіа- ряст.
Головань, рьіба Соииз-'бабеиь,
голоепнь, головач,
і- Головатий—головатий; о кочняхь растеній—головжтий.
Головка—голівка, голівонька,
1
головонька; у растеній- го
[І
ловка; у мака— маківка; у
Iі
вннта, геоздя , шпильки—
і|
шпак; головки
вь обувч—
І
пришви.
1 Головки п-Ьтушьи, раст. І_агпіит ригрпгеит— шандра.
Головль, рьіба Мидії сЬеІо—
галга.
Головной—головний, голов'яний.

Ролоеокружейіе

Гслооокруженіг—заворот, за¬
паморока.
Головоломка- морока.
Головоломньїй— морокуеатий,
морочливий.
Головомойка—(иносказ.) почубенька.
Головорізь —різун, горлоріз;
паливода, варивода, шибе¬
ник.
Головушка—голівонька, голо¬
вонька. головочка.
Головчатий головчастий.
Голодать—голодувати.
Голод ающій—голодюк.
Голодний—голодний, голодО
вий,недорідний, неро ЮЧИЙ
Голодовка,—голоднеча.голод
ня, гогоддя, голодівка.
Голодуха - голодування, голо
дання.
Голодь—голод, безхліб'я, безіжжя.
Гололедица-ожеледиця, оже¬
ледь, ховзкавиця, поледовиия, ожеледа, ожелизь,
совзениця, позлитка, сли
зота, голедиця. поледівкг,
голошік. голошок.
Голосистьій—голосний.
Голословньїй — безпідставний,
бездоводний.
Голосованіе— голосування.
Голосовать— голосувати.
Гол осовой —голосовий.
Голось—голос; (баллотир.) об'-

Явка.
Гоптьіль, плоіннч.ипс.-шерла,

шерг.етка.
Голубель.
раст.
Уассіпіпг
иіідіпозит- лохина, піяки.
Голубенокь — голуб'я,
го
луб'ятко.
Голубець — (лгкит, блакить
(краска):
грибь. Р> дагісиі
уіоіасеиз—синюх і.
Голубизна-блакить.
Голубина-см. Голуб ль.
Голубиний- голуб'ячий, голу
бинячий
Голубка —голубка; пт. голубка,
голубиця.
Голубки раст. Рдиііедіа уиїда
гі5 І..—оксамит. орлики.
Г олубоватоїй — блакитнявий
Голубоглазьш - синьоокий

Гопубой- блакитний.
Голубой лютикь, раст. ЯсопіШт Мареііиз—тоя.
Голубь, СоїитЬа—голуб; зо

Г'ордиткСЯ.

бастьій. С. диііигоза—горл*ч, турмань-туркот, тур¬
ку т; ліс ной-прнпутень:л1с
ной сизий—синяк; дикій —
горлиця, дикар.
Голубіть -блакитніти.
Голубятникь—голу^'яр; голуб¬
ник.
Голубягня—г олубник
Гольїтьба—голота, убіж.
Гольїй—голий.
Голмшь- гольтіпака, гольтяпл, гольтіпа, гольтяпака.
голота, голюк. голяк, голоколінець, голоколінок, го¬
лодранець, голодрабець, голодраб;
минер — галька,
круглячок; раст. Баїуіа пиїапз-бабка; яйцо безь скорлупьі—виливок.
Голь—голота, єдваб, адама¬
шок.
Гомерическій—гомеричний.
Гонені е—погон ка, пересліди,
угноблення.
Гонець—гонець, гінець.
Гонитель,-ница— пригнобник,ця, угискач,-ка, напасник,ця, утисник,-ця.
Гонка—гін;-сплавь- сплавачка;
- плоть-сплав;еодки- перегін;
нагана, вимов*, докір.
Гонобобель—см. Голубель.
Гонорея, мед.-збур.
Гончая собака—гончак.
Гоньба—гонитва; розгон; ізда,
розгон.
Гонять-ганяти, туряти.
Гора—гора.
Гораздо—багато, дуже;-лучше
-багато краще.
Горбат »ій—горбатий.
Горб тіть -горбатіти.
Торбина-горбовина; обаполок.
Горбистьій—горбуватий, гор¬
бастий.
Горбить—горбу вати.
Горбунь.^нья- горбань.-ня.
Горбушк#*--окраєць, окрайчик.
Горбь- горб.
Горбьшь—обапол, обаполок.
Горделивость — гордовитість,
горду взтість,
гордо вливість.
Горделивьій—гордовитий, гор¬
дуватий. гордовливий.
Гордець — гордій, гордівник,
гордуй, фудулія, гординя.
Гордиться-пишатися, гоноруватиср.

Гордо — Горожан-икь

Гордо- згчрда, гордовито, дум¬
но.
Гордовикь.раст. УіЬигпит І_апІапа—гордина, гордовина.
Гордость-бута, гордощі, форс,
фудулія, пиха.
Гордьій-гордий, пишний, дум¬
ний, фудульний, хамнмй.
Гординя-см. Гордость.
Гордячка-гордівниця, гордійка.
Горе—горе, лихо, біда; жаль,
смуток, журба, туга, без¬
голов'я.
Горевать — горювати, у тугу
вдаватися, журитися.
Г орел ьефь— горорізьба.
Гсремьїка—побідаш, побіденних, горяна, горопаха, бідо¬
лах, бідолаха, бідорака, бідораха, бідолака, неборак,
неборака.
Г оремьїкать—бідувати.
Горемичньїй—побіденний, го¬
ропашний, горЮшний, бідашний, бідацький, бідо¬
лашний.
Горенка—покоік, світличка.
Горестньїй, о—тужний, жур
ний.
Горесть—туга,''утуга, журба»
жаль.
Горець—верховинець, гірняк.
Горець птичій, раст. Роїуро
пит агісиїаге Ь.—спориш,
дерес.
Горечавка, раст. СепКапа сги
сіаіа—таралишник,
лихо¬
манник, товстушка,терлич.
Горечь—гіркість, гіркота.
Горнаонтальность-поземність.
Горизонтальний—поземний.
Горизонть -Обрій, позем, виднокруг, крайнебо.
Гористость-горяність, горовитість.
Гористнй-горяний, ГОрОВИТИЙ
Горихвостка, пт.—дрижифіст.
Горицв-Ьть, раст. ЬусЬпіз (уєзрегііпа зівІЬогр)—сліпак.
Горка (для катанья на салазкахь)—спускалка.
Горланить—зіпати,
горлати,
галасувати, репетувати.
Горлань -горлай.
Горленка. пт. Тигіиз аигіїизптукач, птукавка; СоїитЬа
Тигіиг І_,—туркавка, гор
личка, туркало.
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Горлець,
раст.
Роїуяопит
ьізіогіа 1_. левурда, рак.ві
ШИЙКИ.
Горло—горло. Горлянка; бутнлкіі —. шийка; дьіхатсльное—ДІІШНЦЯ, ДИШНиК.
Горловина--джерело.
Горло вой—горл я ний.
Горлодерь—горлай.
Горлупа, горлупчикь,
раст.
Випіа$ огіепіаІі5—грицики,
свербига.
Горльїшко —горличко; (вь бутьілк-Ь)—шийка.
Горлянка,
раст.
Дпіеппагіл
сйоіса-цмин розовий; Ршпеііа уи'дагіз — сухокерх,
суховершки; колба шико
ватка.
Горнило—горен, горн.
Горнил і. ний—горновий.
Горнисть—сурмач.
Горниця—покій, Світлиця,
Горничная—покоївка.
Горногорошекь, рас . 0^оЬи5
уегпиь ї.. —горошок гороби*
ний.
Гор нозавоцскій—гірничий.
Горнозаводство —гірництво.
Горнопромншленникь— гірнопромисловець,
Горнопромьішлеиность—гірнопромисловість.
Горнорабочій — гірняк, шах
тарь, рудник, гірник, гір
няк.
Горностаєвий — горностальовнй.
Горностай—горнотарник, гор
носталь.
Горнушка—опічок.
Горнь—горен, горн; для обж.
кир іичей —гартовня; сурма.
Горньїй— гірний, гірський, горовий;-ное масло—нафта.
Городить—тинити, городити;
-вздорь верзти, торочити.
Городпшко— містечко.
Городище --велике місто; городисько, гсродише.
Городовой, прил. — міський;
суш.—городовик.
Городокь—містечко.
Городской—міський.
Городь— місто;-губернскій- губерніяльне мІсто;-уЬзднь:й—
повітове місто.
Горожанинь-ка—мішанин, го¬
родянин,
міщанка,
городянка.

п

Г орокоггь—Г остит».

Г орскбпь— гірник.

Горохсвндньїй—горошкуватий,
горохуватий.
Гороховина, горох, солома —
гороховини,
горохвиння,
горохв'янка,
горохлянка,
гороховина, горошіння.
Гороховникь дикіи, раст. [_аіугиз зуІ''Є5Ігіз-укладник;шишков., 1_. СиЬегозиз — чина
розова.
Гороховий—гороховий, горох'яний.
Горохь, раст. Різит заііуит—
горох; - журавлиний, Vїсіа
зеріит — сокирка; кошачій,
Дзігадаїиз діусуріїіііиз — не¬
наситець.
Горсшекь—горошок.
Горошина- горошина.
Г срошчатьій —горошког.атиіі.
Горстка — жменька, жмінька,
жміксчка.
Горсть-жменя: вь дві руки —
прнгірщ. Пригорщ.
Гортань, анат.—дчшиця,' гор
танка, горлянка.
Горчакь, рибо Кіюгіеиз зію
сеив — черевуга, черевуха,
її) кас:
раст.
Роїудопит
регзісагіа—гірчак.
Горчать — гіркнути.
Горчить—гірчити; отзьіваться
горькимь-горен ній.
Горчипа раст. Зіпаріз — гір¬
чиця: полевяя—5. аг^епзіз—
горупа. гсрунка, свиріпа;
припра.ча— муштарда.
Г орчичникь—синапизма.
Г орчичница—муштардник.
Горчичньїй—гірчишкий, сина
пизмоиий.

,

;

•
|

Горшечникь—гончар ь.
Гор лєчничать гончарувати.
Горшечньїй —гсршколнй; гоп
чарський, гончарний.
Горшокь — горшмк, черсак;
дчя варки борща—борщів
ник; для каши — кашник;
для бученья — золільник, І
золіішик; цвітоуньїй —тежик, риновка, зільник; расширнющійся квсрху-тегань ка; большой, какь котель —
саган, покотило; чугунний
— чавун, казан; мідньїй —
мідень; плавильний — ти
гель; цнлиндрнч,—стовбун.

Горькій

—

гіркий; прикрий.

болізний.
смутний, бідо»
лашний, гіркий.
Г орькльїй —згірклий.
Г орькнуть—гіркнути.
Горько—гірко.
Гсрьковатьгй—погіркий, при*
гірклий.
Горькость-гіркота, гіркість.
Горілки, игра-горюдуб.
Горілое-паленина, шмалятина.
Горілий-горілий, палений.
Горініе-горіння, палення.
Горіть горіти; вь печи-лалитисч; безь пламени-жаріти,
жевріти; издавать світьсвітитися.
Горючесть - палахливість, за¬
гальність, палкість.
Горючій-папахлизий, запаль¬
ний, пал-ий, огнепальний.
Горюшко-горенько, лишенько.
Горячеє (блюдо)-гаі яча страва,
гаряча потрава.
Горячечньїй-гарячковий.
Г орячительньїй—палючий.
Горячить—роспаляти,
роспікати.
Горячигься хвилюватися, рос
палятися; тріпатися; о животньїхь-рдитися.
Горячій — гарячий; пекучий;
палк ии, запал ь частий, пал ь
оний.
Горлчка, мед. — огневиця,
вог .евния,гарячка;-запальчипость пал, палкість, за
пал.
Горячность—палкість, запап,
запапіння.
Горячо—гаряче; палко, з за¬
палом. сгненно. .
Госпиталь—шпиталь.
Госпитальньїй—шпитальний.
Госпсдаї—панове!.
Господень—господній, господевий, боікий.
Господинь-пан; множ.-па¬
ни. панове, панство.
Господскій—панський.
Господство—панування, посі¬
лість.
Господстновать--паиувати над,
верховодити: панувати, пе
реважати; надь містностью
—торувати, панувати, до¬
мінувати.
Господствуюшій — запосілий,
панувапьний, домінальний.

Г осподь— Гранат*

і осподь—Господь, Пан.
Госпожа — пані, добродійка,
пані.-матка, господиня.
Гостепрі.імньїй—учтивий, ГО¬
СТИННИЙ, прийомний.
Гостепріимство— гостинність,
учтивість, прийомність.
Гостиная—вітальня.
Гостинець—дарунок, подару¬
нок.
Гости ница—готель, отель, за

ізд.

Гостинодворець—крамарь, ку¬
пець.
Гостинньїй дворь— крамниці.
Гостить гостювати.
Гость— гість.
Гостьба—гостювання, гостина
Гостья- -гостя.
Г осударственньїй—державний.
Государство — держава, пан¬
ство.
Государствовать — панувати,
державувати.
Государьіня — пані; ксоолева,
цісарева, найясніша пані.
Ґосударь—пан; король, иісарь,
• найясйіший пан.
Готическій—готичний
Готовальня—пристрійня, ри¬
сувальна.
Готовить—готувати,лагодити,
лаштувати,
споряджати,
строїти; готувати, порати¬
ся, варити;-ся, - готуватися,
лагохитися, лаштуватися,
споряджатися,
строітися
Ґотовность—готовість; охота,
- хіть.
Готоььій—готовий, злаштора
ний, впорядкований;ладен,
радніший, охочий.
Грабаздать—хапати, гарбати
Г рабежньїй— здмрський.
Грабежь-рабунок, рабування.
рабівніїцтво, здиостро, шдс
панина, харцизство, грабіж,
' грабіжна, грабунок, здир
шина.
Грабепина — грабильно, граб
ямсько, граблище, держів
но.
Грабельний—грабльовий.
Ґрабельшикь,-ца— громадільник,-ця.
Грабитель — грабіжник, дерій,
дерун, харциз, харцизник,
зднрця.
Грабительскій — здирпивий.
рабіянипьккй

і
|
і!
і
і

1

1
!|
||
!І
'І
1
■І
!!
1

і

■

73

Грабительство — рабування;
здпог.тоо. рабів.чицтво.
Г рзбительстЕОвзть—рабувати;
здирати.
Грабить—громадити, гребти;
рабувати, гарбати, шарпа¬
ти,
лупити,
харцизити,
плюндрувати,
Граблеобразньїй-граблюватий.
Грабли—граблІ;-конньтя —громаділка.
Грабь, бот.—граб.
Граве „ь—ритовник.
Гравилот ь, раст. Оеит игЬапит—вивішиик.
Гравиро альннй-ритовничий;ная мастерская — ритоння.
Гравированіе—рятування; ритовництво.
Гравировать—рятувати, рити.
Г'равировча—ритуванння.
Гравій, минер. — ринь, рінь,
жорства.
Гравюра — ритина, ритовина
Градина—градо вина.
Градобитіе—градобоіни.
Градовой- градовий.
Гра дусникь—тепломір.
Градусний—ступінний.
Г радусь—ступінь.
Градь— місто; град;-градовая
бу ря —градовішя.
Гражданинь, -нка — грзмадянин,-нка.
Гражданскій—громадянський;
цивильний.
Гражданственность-громадівство.
Гражданственньїй — громадівський
Гракать—кракати.
Грамматика—граматика.
Грамматическій граматичний.
Грамота—(грамотнос.ть) письмо, письменність; лист; декрет; дмпльом, патент;-вЬ
рительная—лист поручальний; охранная—глейтовний
лист, глейт.
Грамстей—письменний, письмак.
Грамотна—листик.
Гра мотность—письменність.
Г рамотньїй—письменний.
Граната —гарматенЬ.
Гранатний—гарматневий; гренадовий.
Грана гь—Гренад; бот.—ґренааове дерево.

Грандіо нь»Г—Грибі»
Грандіозньїй- величній.
Граненіе—шліху рання.
Граненьїй — рубчатий, гран
частий, гранястий; шліхсваний.
Гранильньїй—шліхувальний.
Гранильщикь—шпіхарь.
Гранис-ьій—рубчастий, гран¬
частий, гранястий.
Гранитньїй—гранитовий.
Граиить—дикарь, граннт.
Гранить—шліху вати.
Граница—кордон, грань, хитарь, межа; изь дерееьеьь
— перетика.
Г раничить-межурати.
Граничний— кордонний, межо¬
вий, сумежний.
Гранка—см. Граненіе; обь ор£хахь —близнята.
Грановитьій—см. Граненьїй.
Грань, м-Ьра в^са—гранум.
Грань—пруг, руб, грань; карб,
карбіж; межа.
Графа—шпальта.'
Графикь—нарис, роспис.
Графинь—карафа.
Графиня—грапиня, грабиня.
Графить, минер.—графит.
Ггафитньїй—ґрафитовий.
Грзфить—линювати, шпальту
вати, реглювати.
Графичесчій—рисовний, Графичний.
Графленіе—линювання.шпаль
тування, реглювання.
Графленьїй — лііньованнй
шпальто ваний.
Г рафскій— грапський/
1'рафь - грап.
Граціозчость,—ловкість, хупавість, чоасність,
ігоапігнїсть.
Граціозньїй, о—ловкий, хупа
вий, красний, їраційний.
Грація—ловкість.
Граченокь — граченя, граче*
нятко.
Грачь, пт. Соглпіз їгидіїедичграк, гайвсроч.
Гребенка—гребінець; для пряденья-гребінь. •
і'ребенная трава, раст. АпіагапІНиз саибаіиз—турецьке
просо, просо дике.
Гребенной-гребінний.
Гребеночньїй—гребінний, гре
бінцевий.
Гребенчатьій-гребенястий, гре¬
бінчастий, гребенатий.
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Гребеншикь—гребінник.
Гребень-гребінь; у птиць-гребінь, чубок; для расчесьіванья льна, конопли-щітка; горьі-вершок, шпиль.
Гребець—(на лодк-Ь) - весляр;
(на пол%)-грсмадільник.
Гребешокь — см. Гребень; у
птиць грудн. кость-груднина, кобилка.
Гребешокь л'Ьтушїй, раст. АтагапІЬиз саисіаіиз—турецьке
про;о.
Гребло стрихірь, стрихулець;
весло.
Гребля—гребня; гребовиия.
Греблякь, иаоЬк. Уеііа-веслун.
Гребневидньїй—гребінястий.
Гребной—весловий.
Гребнуть (весломь)-погребнутися.
Греза—мрія, мара.
Грезить-мріяти,
марити;-сяпривиджуватися, верзтися,
маритися.
Гремучій-гремкий, гуркотли¬
вий ;-чая змЬя-тарахкавиа.
Гремушка—брязкальце.
Греміть-греміти,
грімотати,
грімотіти, гуркотати, гур¬
котіти, турготіти, торох¬
кати, торохтіти, погрімати:
начинать греміть-вигрімляти. нагрімляти; грем-Ьть
издалека-відгрімляти; о бубенчикахь-брязчати, бряз¬
котіти.
Гренки—потапці.
Грести-веслувати, гребти, об¬
грібатися, (кормой впередь)
табанити; горнути, грома¬
дити, згортати, загортати;
гарбати, загортати, загрі¬
бати.
Грецкій ор'Ьхь—волоський го¬
ріх.
Греча, раст. Роїудопит ^адоругит—гречка.
Гречина, раст. АсЬіПеа МіііеГоїіит — деревій, серпоріз,
крівавник.
Гречиха—гречка;-птичья, РсІудопит аиісиїаге-спориш.
Гречневикь—гречаник.
Г речневьій—- гречаний.
Грибной—грибовий.
Грибовидньїй—грибастий.
Грибь-гриб, губа.
Грибь б-Ьльїй, Воіеіиз есіиііз
черствак, решетняк.

Грива —Грубить.
Грива грива; горьі гребінь; па
гірок, згірря; конская.раст.
Еираіогіит сапЬіит сідач.
Гривачь-гривань.
Гривенникь, монета двадцят
ка.
Гривистьій-гриватий, триває
тий, гривкастий.
Гримаса-гримаса.
Гримасникь-ца-гримасник-ця
Гримасничать гримасувати.
Г римировать-гримувати.
Г римировка—гримування.
Гримь—Грим.
Гриппь, мед.—хрипка.
Грипомь, раст. І_еопоіи$ саг
сііаса-псячка.
Грифель-писало, шифер.
Грифь-(птица) кондор, гриф;
муз.-шия; рукоятка саблидержак.
Гробница-домовина.доломнна,
нагробок, надгробок.
Гробовой-труновии,трунвовнй
трумновий.
Гробовщикь - трунарь, трум
нарь, трунварь.
Гробокопатель — погребарь,
гробокоп, грабарь.
Гробь—труна, трумло, трунва, трумна, домовина, доломина.
Гроза-громозиця, туча, чвара;
лихо, лиха година; погроза;
пристрашка.
Гроздовидньїй — гронуватий,
гронуватий.
Гроздь— гроно. Грона, гроно,
китяг, нитях, кетяг, кетях,
кім'ях,
кім ях,
кимнях,
ким'ях.
Гроздь песій, раст. 1_зпісега
хуіозіешп—жимслост ь.
' Грозить.-зиться— по.рожати,
погрожувати, загрожувати,
нахвалятися, сварити.
Грозньїй-грізний, грімний, су¬
ворий; страшливий.
Грозность-грізність, грімність,
сувооість; страшливість.
Грозовой-тучний, промов чний, чваровий, громохмарний.
Громада—купа, велич, озія.
Громадина—(о людяхь) хазія,
гріло, велич, «доробало, одоробло, бардадим, огвара.
ломус;(о предмет ахь^велич,
одоробало.
Громадность—величезність.

75

Громадньїй - величезний.
Громила-руінник, руйнак,роз¬
бишака. злодій, буродій,
буришака,
Громнть-бурити, нищити, руй¬
нувати.
Громкій-голосний, гунний;славетний, уславлений.
Громко-голосно, гучно;
на
голос, у голос.
Громленіе —нищення, бурення.
Громовержець—громокидець,
ґромовникь—громовик.
Громовой-громовий, грімний.
І Громогласіе—голосність, гуч¬
ність.
Громогласньїй—голосний, гуч¬
ний.
Г ромоздить —нагромаджувати,
копичити: о л'Ьсахь-риштувати;-ся-моститися,
вила
зити, чаряпкатися.
Громоздкій—одороЬлий, бам;
булий, озійний, хазійовий,
;
непокладний.
Громоотводь—грсмсвинник.
Громь--грім, перун: гуркіт,
туркота, гуркотнеча, гур¬
котня,
г,-ркотня=<а, грук,
і
грюк грюкнява, грюкотнеча, грюкотнява.
; Громьіхать.-хнуть—торохтіти,-'
хнути, грукати, кнутн, гур¬
котіти,-тнути, грюкотати,!
конути.
Гроть—печера, печеря, яскиі
ня; морс.-чайма.
Гроть мачта—грот-щоглаГрохнуть—торохнути, чеарахІ
нути, хряпнути, хряснути,
бухнути.
Грохнуться хряпнутися, хряснутися. хропнутися, Хрьопнутися, чварзхнути. геп¬
нути.
Грохотаніе (грома)—рокотня,
гуркотня, гуркотнява.
II Грохотать—тарахтати, торох
кати, гуркотати, гуркотіти,
вигрімляти.
і
Грохоть — торохнява, торох¬
неча, гуркіт, грук, грюк;
решего.
Грохь. межд.—гуп, бух, геп.
Грошовнй-шаговип, дешевий.
Грошикь— шажок.
Грошь—шаг, феиик»
І Грубить—грубіянити,
ЗНЄВЗжати, С рутадити.
І
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Грубіянство — брутальність,
брутальнява,
брутальня,
грубіянство.
Грубіянь,-нка -брутальний,-ЦЯ,
грубіян,-ка.
Грубость—мугирність,
грубі¬
янство, брутальність.
Грубьій мугирний, жорсткий,
суворий, брутлльний; о го¬
лоси—товстий; о матерій,
бумагЬ, кожЬ- цупкий.
ГрубЬть-грубтати, тверднути.
Груда—стос, купа; снЬгу, льдз,
ззмли—брила.
Грудастьій-персистий, груднистий, цицятий, цицькатий.
Грудина—груднина.
Грудинка (гусиная особ. обр.
приютовленная) — полоток
полоть.
Грудной—грудний; о ребенкі.
—цяцьковий.
Грудобрюшной — грудо’терсвний;-ная
приграла -діаф¬
рагма.
Грудь-груди; перса, перси,
лоно, лоньо. циця, цицька.
Груженіе—ладупзння, теркилунання, вантаження, хурув.іння.
Груздь, грибь Р.дапсиь Vе1Iегеиз—рунатка, груждсль.
Грузить—ладуоати. теркилувати, вантажити, хурусати:
-ся—ладуватнся, теркилу
вагися, вантажитися, хуру
ватися.
Грузка—см. Гружсчье.
Грізній тяжкий, важкий.
Грузнуть --гружаніти. топи¬
тися; о грудяхь, вь-мсни—
напиватися.
Грузньїй—тяжкий, важкий, ладовоий, навантажений; п'я¬
ний.
Грузнуть—тяжчати, важчати
Г рузовикь—ваговіз.
Грузовой —ладовний, вонтажо
вий, ваговий, тягаровий,
вантаговий.
Грузовщикь, хозяичі, іруза—
ладовмик, ваговласник, крамовласннк.
Грузоподьемносі ь — гонажкість.
І рузоподьемнЬІН— ПІДсІЇМОВИЙ.
тонажннй.
Грузчикь- носак, вам глисник,
ладунник, теркиляк. носій
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Грузь—ладун, вантлга, вантаж, тяга, тяжар.
Грунть—грунт, земля, рілля;
фонь—•тло.
Грунь, грунца (аллюрь лошади)—трух.
Группа—купа, гурт
Группировать — гуртувати,
токмити.
Группкровка-гуртування, гуртація.
,
Грустить—сумувати, смутку¬
вати, смутно себе мати, у
смуток вдаватися, жури¬
тися.
Грустньїй —смутний, смутллвий, тужний, тужливий,
хмурний, тоскний, журли¬
вий, журний.
Грустн-Ьть — суміти.
Грусть—смуток, сухота, сму¬
та, смутність, сум, сумота,
журба, журбота, жура, журиця.
Груша, дерево—груша; плодь
—грушка; земляная,
НеІіапІЬаз ІиЬегозсз—бульба;
' сахарная—цицуля, ціцаня:
мускатная —пахнячка.
Г рушевидньш—грушеватий.
Грушевка—грушівка, дулівка.
Грушевьій—грушевий.
Грьіжа, мед.—гила.
Грьіжевникь. раст. 5е<іигп аеге
—часник гадячий, гонець,
молодень; раст. Спаріїаііит
сНоесипі—гадючаннк.
Грьіжевой, грьіжньїй—гилавий
Грьіжная дубравка, расг. Уегопіса СЬатаесігуз—приво¬
рот, поиворотки, безвершки.
Грьіжникь—гипун; раст. Негтегіа дІаЬга—гладун, остудник.
/■
Грьіжница, раст. Я)ида герІапз Ь.—суховершки.
Грьізеніе- гризіння.
Гпьізть— гризти, точити: мер¬
дувати, дречити. мучити;ся-гризтися; сваритися.
Грьізунь— гризач.
Ч
Грілка—огрівна, огрійииця.
Грініе—гріття, гріння.
Гр-Ьть—гріти.
Гріховний—гріховний.
Гріховникь. -ца—гріховола.
Гріховодничанье — гріхоьодСТВО. /

ГрЬховодническій—грішми ЧИЙ.
Іі Гріхопаденіе—гріховпад.

Г рт.ж Ь—ГурТО ВІЦИКТ.-

ГрІіХ'ь—гріх; причина; помил- ’І
ка, огріх: нешастя. лихо.

І рішить — грішити; помиля¬
тися; мати хибу, ваду, ганч.
Гр'Ьшиикь,-иа - грішник,-ця.
Грішно— гріх; дсіск.—грішки.
Го'Ьшньїй—грішний; винний.
Гряда — (вь огородо) грядка,
підмет;-горняя-пасмо;-подь
водою—коса; пашенная по
лоса -загін.
Грядка — грядка; Терпка: гь
переносной лістниц-Ь—ща¬
блі.
и
Грядущій — прийдешній, прийдучий, потомний, потом¬
ній; вь тел-Ьгі=-полудрабки.
Грязевой (о ваннахь)-муловий
Грязелечебница—мулолікарня.
Грязк, лечебн.—муло цілюще.
Гряз'нить—брудити, бруднити,
каляти.
Грязнуля — заяріла нець,-нка,
заброда, забрьсха, затьопа,
замгізуха. замазура, неохая,
нехлюя, нечепура, нечупара, пелеханка,неохайник,-ця
Грязньїй—брудний, кальний.
Грязн-Ьть—брудніти.
Грязь — бруд, брудота, бруднява, грязота. грязя, кал,
багно;-изь подьколесь, ко¬
пніть—иверень; густая вь
р^кі, болот-Ь — твань; замерзшая — храпа, храплє,
колоть, груда: - на т’Ьлі—
туриця, леп, тімениця;-иль
солян. озерь—пукап.
Грянуть — грімнути; вдарити
на;-ся - бехнути, гепнути,
<. торохнути.
губя, геогр.—затока, сагаГуба—губа; мн. вуста.
Губастьш — губатий; суш. —
григубач,
губань,
губач,
губрій.
Губернія — полк, округа, гу
берня.
Губернскій—полковий, окру
говий, губеркіяльний.
Губжа, раст. СігНит оіегасешт
—хробуст, жовтий хробус-*
Губитель,-ница—згубник.-ця
убительньїй—згубний.
Губить—занапащати, нищит,
тратити.
Губка—губка, губонька; 5роп
діа — вамбак, спунья, дір
чавка.
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Губкосбразньїй -памбакуватий.
спун'юватий.
Гуденіе — бринькання, циги-,
кання. гудіння.
Гудила—гудак, цигикач.
Гудить—бринькати, цигикати.
Г удокь—гуділка.
і ГудьіЬ—густи; глухо гуготіти,
,
стугоніти; о насЬк.- чутіти.
Гужевой—хуровий, возсвий.
Гужемь—на хурах, на возах.
( Гузица, пт. Мо'.асіІІа—трясих¬
вістка, трясидупа.
Г улевьій— гулящий.
Гулежь—гул ьня
Гулкій—гучний, голосний.
І Гуль— стугон, гомін.
Гульба погуляння, погулянка,
гульня.
Гулючка—піжмурки,куці-баба.
.
КІЦІ баба.
Гулявица
тьісячелистникь,
раст. Асііеііе МіІіеГоІіит —
серпоріз, деревій, крівавник.
І Гуляка — гульвіса, гультай.
гультіпака, гультяй, бенькетарь; волоцюга, марноч
трав, марнотрат, марнотравець, марнотратник, масалига.
Гулянье—погулянка, погулян¬
ня, гуляння, гулянка, про¬
ходка.
! Гулять—гуляти; ходити на
проходку, шпацірувати. хо¬
дити на шлацір; гуляти,
бенкетувати.
!
і Г уманность—людяність.
Г уманньїй—людяний.
Гуменникь — тік, стожарня,
стоговище; гу менші к, то¬
ковий; пт. Лпзег зебеїит —
дикий гусь.
і Г уменньїй—токовий.
Гуменце попово, раст. Іеопіосіог Іагахасит І..—кульбаба.
іі Гуменщнкь— гуменний, токо¬
|
вий.
Гумно — тік; кенное-гарман;
постройка-клуня, стодоля.
і Гуньба, раст. Мєіііоїцб соегйІеа—буркун зілля; мед. ЯрЬіЬае— пліснявка.
ҐуняЕьій— голомозий; шолуди¬
(
вий.
| Гуртить (монету)—карбувати.
Гуртовой -гуртовий.
Гуртовщикь—гуртовник; гур¬
іі
топрав.

Гурть—Дам чка.
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Гурть (на монеті)—карб, карбіж.
Гурченіе—карбугсння.
Гурьба—югма, ю. ба.
Гусарня—гусник.
Гусарь—гусарин: пинхва.
Гусеница—усінниця, осельчи,
гусільниця, усільниця, г>сельниця, гусельня, гусень;
насік. Ягсііа НеЬе—ріжа
насік. геометра—п'ядак.
Гусенокь—гуся, гусятко, гусе
ня, гусенятко.
Гусиньїй—гусячий.
Гусли—гусевки.
Гуслярт>—гуслиста.
Густера, рьіба АЬгатіз Ьііссагустирька.
,
Густить-густити, згущати;-сягуснути.
Густо—густо; рясно; круто.
Густоватьій — густа вий, по
густий.
Густой—густий; рясний; кр>
тий.
Густолиственньїй—ОПОЛИСТИ.:.
ряснолистий
Густорастущій— ряснорослий.
Густота—густість, густина гу
щавина, гущина.
Г устошерсть'й—одіжний.
Густіть—гуснути, густішати,
тужавіти.
Гусьіня—гуска.
Гусь - гусак.
Гуськомь гужем; низкою,клю
чею.
Гусятина—гусятина.
Гусятникь -гусятник, гусярГусятня—гусник.
Гуща—гуща, осад; фус.
Г яурь—джавур.

ти, муляти.
Давича—доперво, дспіро, допі„

РУ-

Давка— тиск, тіснява, тіснота,
натиск, нглога.
Давленіе-чавління.щавління.
чемесіння, тиснення, тиск,
гніт; физ. нагніт.
Давненько—подавно.
Давнишній —давній, колишній,
відколишній, бознаколишній, спозаколишній, казнаколишній.
Давно—давно.
Дав.поминувшій — давнезний,
давненезний, давнеколишній, давноминулий, позадавній. лозаколишній, бсзнаколишній.
Давнопрошедшій—см. Давпоминувшіїі.
Давностньїй—давнезний дснниновий, давненезний.
Давность—давність, давнина.
Давя, нажимая—натиски.
Даже—навіть, аж, навіт.
Дакальщикь, ца — потакайго,
потакач.-ка, потаковн.ік,ия, підбрехач.
Даканье—потакання, такання.
Далекій—далекий.
Далеко-далеко.
Далековато—подалеко.
Далекодсстигающій— далеко¬
сяжний.
'
Далекость —«Р^екість.
Даль—дгле ин ,
далечінь,
далеч. д^..лня, дальнина,
далекість.
Дальній—далекий.
Дальнобойньш--далеколучний,
далеко стріл ьний.
Дальнсвіїдность— далекогляд
ність.
Дальновидньїй — далекогляд¬
Да, нар. — так, еге, авжеж,
ний.
атож; союзь—та, і, а, але;
Дальнозоркій—далекозорий.
при поеєлит. накл. — най. і Дальнозоркость — далекозо¬
хай, нехай.
рість.
Дабьі—аби, аби-б, щоб.
Дальность—далекість.
Давать, дать—давати, дати; ґ Далі.®—подалі, далі.
над&Еати, додавати, відда- 'і Дама-пані, дама; вг> карта*ьвати, видавати, подавати; 1
краля, вишник; вт» шаш¬
давати, допускати, стити,
ках!»—дамка.
дозволяти-лити;-ся-давати¬
Дам&сская Нигелла, раст. N1ся.
деііа сіатазсепа—павучок.
Дааежь—см. Давка.
Дамба—тама, гаг, гаїка, та¬
Давить—чавити, душити, гні¬
та, гребля.
тити, тиснути, стискати. І
чемесіїги, ЩЯРИти, труди¬
Дамочка —панійка,

Д.

Даіїная^-Двоекратньїи.
Данная (на влад^ч’е ягдвижк мостью)—запис, дамно.
ДанНикь.-ница— гохтд вчик,-ця.
Данное-факт; мат-дьнчість,
фактівка.
Дантисть—дантист; (исонич;
- рвач.
Дьнь—данина, податок, дача:
зерномь—осип.
Даренів—дарування, даріння.
Дареное—даровизна,
дарів¬
щина, даремшина.
Дареньїй—подарковий, даро
ва.іий, даріжний.
Даримьій -подаоковий.
Даритель,-ница дарівник,- ця.
надавець, надавця.
Дарить —дарувати.
Дермо-Ьдствовать—цармоіжку
вати.
Дармоьдньій--дармоіжний,дар
моїдний.
Дармоїдство—дармоідня, дар
моїжки, дармоідство.
Дармоїдь,-ка — цармоіжник, ця, цармоід.-ка.
Дарованіе - (пожалованіе) н <
дання:
(таланта)
талан
хист, кебета, хисгь, кеба
Даровать—(пожаловать) наді
ти; прощеніе -помилуват ,
ви-'ачити, пообачити
Даровитость — кебетливість.
кебетність, стіпність, ЗДІб
жсть, хистовитість, удат
ність, уродливість
Даровитьій — кебетливий, ке¬
бетний, стілний, здібний,
хистовитий, удатний, урод¬
ливий.
Даровой—даровний, даровий,
даревний, даремний, даровитий, дармовий.
Даровщина — даровиця, даро
визна.
Даромь—даремне, дармо, дур¬
но; напрасно — марне, да¬
ремне. дурно.
Дзооносица —божодарниця.
Дарохранительница-святодар
ниця.
Дарстве ний дарбенний.
Дар-ь — дарунок, подарунок;
приношеніе—почестка; см.
Дарованіе.
Дательний (падежь)—даваль
ний (одмінок).
Датировать—датузати.
Датскій—панський.
Датчанин*,-нка данець, данка.
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Дать—см. Давать.
Дача -давання, видання; платня: літнівка. вілла.
Дачникь.-ца літніеець.-зчицч.
Дачний—хитнівгький, літнів
ний.
зяиіе—даток, дар, дара.
ва— дві; сь половиною—п:втретя; дізї сь половиною—
півтрети.
Двадцатикопеечникь— сарокі
вець.сороковець. сооокізка
семигризенник.
Дваццатьій—двадцятий, пвад
цятий.
Двадцать—двайцять, двадцять
Дважди—двічі.
Дверной—дверчатий.
Дверцьі — дверчата;-каретьі.
автомобиля — оболона; вь
воротахь—хвіртка.
Двеоь—двері.
Двиганеє—ворушіння.совання
Д-шгатель—рухач, рухаль, ру
ховець, рухоаик, рухадлз,
рухник, нарушник.
Денгательнмй — рухннчий,
рухницький, рухальний, на
рушний.
Двигать, двинуть—рухати, ру
шати, рушити, совати, су
нути, нарушатн.
Двигаться — рухатися, руша
тися.ворушитися, соватися;
массой — плавом пливти,
тарагулитися,
перти; вь
путь—обрушитися.
Движеніе—рух, порух; сь мїста — рушання; жесть ипи
рефлективное — відрух, по
ворушіння; впг’редь — по¬
ступ.
Цвижимость — рухомість, ру¬
хоме добро.
Д в ижимьій—рухомий.
Движущій—см Двигательньїй.
Двоє—двоє, двох.
Двоебраше—двуженство, дво¬
шлюбність.
Двозбрачньїй — дзужскець.
двошлюбний.
Двоедушіе—облуда, облудність
Цвоедушничать—облудувати.
Двоедушньїй—облудний.
Двоєженець—двужон.
Цвоезубеиь, раст. Вкіепв ітірагДІа—череда.
Двоекратньій,-о — двуразовий.
-о, деічний, двічі.

Дноеміе

Двкмадцаї иуголиникь

Двоеніе — роздвій; двоїння
хнм.—перегон.
Двоетесь (гвозпь)—бренталь
Двсетєчіе—дьокропка.
Двойка—двійка; лошадей— па
ра конеґцнь картахь-дній ка
Двоильньїк, хим. — пєрего-іний;-кубь лембик.
Двойни-двійця, двійнята, бли
знята, близнюки.
Двойникь—викапанець,
ви
каианик.
Двойничникь,-ца-близня, бли
знятко, близнюк,-чка.
Двсйной—двійний, подвійний
Двойственность—двоїстість.
Двойственньїй—двоїстий.
Двоить - двоїти, подвоювати
роздвоювати;
переганять
(хим.); переорювати (паш
ню);-ся-двойнити, двоїтися,
роздвоюватися.
Двойчатка—двач.
Двойчатьій—двій шй.
Дворецкій—шахварь, шапарь.
Дворець—палац.
Дворникь—челядник, двірник.
Дворничиха-челядниця, двір
ничка.
Дворничій —челядницький.
Дворня—челяда, челядь, двс
раки, двірня.
Дворняжка—в віри як.
Дворовьій—двірський, подвір
ній: сущ. м.-дворак; суіц
ж.- двірка, дворка.
Дворцсвьін—палацовий
Дворь-двір.
Дворянинь—шляхтич, дворя
НИН. Д' рян.
Дворяниться-паношитися, па
ніти.
Дворя :ка—шляхтянка.
Дворянскій—шляхецький.
Дворянство-шляхецтро, ШЛЯХ
та.
Двоюродньїй — стриєчний;—
брать, сестра-брат, сестра
у перших.
Двоякій— двоїстий.
Двояковогнутьій- двоістовгнутий.
Двояковьіпукльій--двоістогор
буватий.
Двоякость-двоістість.
Двубортньїй—двурядний.
Двувесельньїй — ДВувесгОЕИЙ
Двутлавьій—двуголовнй,
Двуглазьій—двуокий.
Двугласньїй—двуголосий.

Двугодичньїй- дворічний. ДВОхлітній.
Двугорбр,тй—двугорбий.
Двугриветтньїй — ссроковець,
сороківка, сороківець, сеN мигривеник, семигривении.
Двудневньїй—двадньовий.
Двудольньїй, бот.—двучастковий.
Двудюймовьій— двоцалевий,
Двузубець,—двозуб; раст. Ві¬
сі епз Ігі ра Н і Іа—товстушка.
Двукслка—біда.
Дву опьітньїй — ракбтишний,
ратишний.
Двукратно— два рази, двічі,
двома нападами.
Двукратньїй—двуразовий.
Двуличность—облудність, не¬
щирість, хвальшивість.
Двуличньїй—облудний, нещи¬
рий, хвальшивий; о мате¬
рій—міньоний.
Двучогій—двуногий.
Дзунссьій—двуносий.
Д. /псльїй—двостатьний.
Двурогій—двурогий.
Двусложньїй -двоскладовий.
Двусмьісленность — двознач¬
ність.
Двусмьісленньїй—двозначний.
Двуспальньїй (о крсватн)—по¬
двійний.
Двустволка—дубельтівка.
Двуствольньїй (о ружь'Ь)—по¬
двійний.
Двустеорчатьій—двійиий.
Двустишіе—двовірш.
Лвусторонній—двобокиЛ.
Двуутробка, зоол.-торбун.
Двухкопеечникь—сьомак.
Цвухкопесч ньій— сьомаковий.
Двухл-Ьтіе -двурічча, дворік.
Друхл-Ьтній—двурічний, дезрішний; сущ.-двуліток.
Двухмачтовьій—двущогг.ий.
Дву місячний—двомісячний.
Двухнед-Ьльньїй — двот ИЖНьО
вий.
Двухиуловьій—двохпулопии
Дяух-. отьш—двохсотній.
Двуцв-Ьтньїй—перелупий, двубарвий.
Двухчасовьій—двугодинний
Двухзтажньїй — двуповерхий,
двуосадний.
Двінадцатиперсткьій (о киш
кіь)— перевал ькуватий.
Дв-Ьнадцатиутольникь — два
надцятнкутник.
1
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Дежурство—стійка.
_ Дв4надиатьій — дванадцятий,
Дезертировать—збігти.
дванайцяткй.
'
Дезертирство—збіганина.
Дванадцять— дванадцять, дваДезертири—збіг.
найцять.
Дезинфекціонньїй —дезинфекДебети—двіста, двісті, дваста.
шійний.
■Ьсти пятьдесять— півтреДезчнфицировать- дезинфикутяста.
вати.
Де—мов, мовляв.
Дека-дека.
Дебаркадерь (вокзаль) перон;
Декабрьскій—студньовий.
(пристань)—приплав, приДскабрь—студень.
шиб.
Декламаторь—декляматер.
Дебатировать-дебатувати,
Декламировать— деклямувати.
діскусіювати.
Декоративний—оздобний.
Дебати—дебата, діскусія, суДекораторь-оздооник, куншт аперека.
тор.
Дебелость—гладкість, опасис¬
тість, дебелість.
Декораціонньїй — кунштацийний.
Дебелий—гдадкий, опасистий, I
Декорація—кунштация.
дебелий.
Дебетировать—дебетувати.
Делі катничать—панькатися.
Деликатность — делікатність;
Дебеть—дебет.
увічливість, звичайність.
Дебиторь—виноватець, довжДеликатньїй—делікатний; уві¬
ник
чливий, звичайний.
Дебоширить—бешкетувати, деДельфинь, зоол.- морська сви¬
шпетувати,
галабурдити,
ня, Д< ф£Н.
шурубурити.
Демонскій-гем нськии, демон¬
Дебоширство—дешпіт, бешкет,
ський.
галабурда,’ шурубурство.
Демонь—гемон, демон.
Дебоширь—дешпетник, бешке¬
Демсрализировать —деморалі
тник, галабурдник, шурузувати, здеморалізувати;-с
бура, шурубурпик.
— здеморалізугатися.
Дебри—нетри, товща, пуща.
Денежки —грошенята.
Дебютировать—дебютувати.
Денєжньїй—грошовий; грошо¬
Деверь—дівер(ь), швагер, шва
витий.
ґер.
Денекь—днинка.
Девизь—гасло, девиза.
Денница—світанок, світання'
Девяносто—дев'ятдесят, дев'я
світ, засвіт.
тьдесять.
Деннонощно—ї в день І в но¬
Девяностьгй—дев'ятьдесятий.
чі. удень і вночі.
Девятка—девятк'а.
Денной—денний.
Девятнадцатьж —девятнадцяДень—день, днина; безь росьі
тий, девятнайцятий.
— суховень.
Девятнадцать—дев'ятнадцять,
Деньги—гроші; командирово¬
дев'ятнадцять:—предмете еь
чний--подорожні та харчо¬
—дев'ятнадцятеро.
ві гроші; грогонньїе—подо¬
Де вятьі й-—дев'яти й.
рожні; суточнь:е, кормовью
Девять—дев'ять; сг полсвиной
— стравне; наличньїя—готі¬
—півдесята.
вка; мйдньїя, с.еребряньїя —
Девятьсоть—дев'ятьсот.
мідяки, срібняки; сбщестДеготница—мазниця.
р.енньїя громадські гроші.
Деготь —дьоготь, діготь.
Деньжепкн— грошенята.
Дегтярка дігтярниця; еред. ве¬
Депеша—телег рама, депеша.
лич. судно— лайба; раст. СоДепутати—аблегат, посол, депіит
тасиїаіит—болиго¬
І
п у тат.
лов, блекота, сикавка.
Верба—цілина.
Деїтярник'ь—дігтяр, олейкарь.
обьїкновенньїй,
Дегтярньїй-дігтевнй, дігтяний. | Дербенникь
І
раст. 1_уІЬгшп ЗаІІсагіа—
Дегтярная—дігтярня.
|
плакун, твердяк, тройчяк;
Дежурить—стійкуБати.
*
іі
\ л т. І_. уігдлішті—тверквїГ'
Дежу, ний—стійчик.
6

Дврганіе — Десятичи .їй.
Дврганіе-смикання. тріпани¬
на, тріпання, тарганмна, сі
пання, сіпанина, шарпання;
шерсти, волось, перьевь—
скубанка;
подергипаніепошморг.
Дергалка (крюкь, кот. дергаюгь изь
стога
сіно)—
ключка.
Дергань—плоскінь.
Дергать,-нуть—смикати, сіпа¬
ти, шморгати, тіпати, шар¬
пати, нути, цямбати,-бонути, смурати.-рнути; шерсть,
волось, перья—скубти, ску¬
бати, ускубнути, ускубти.
Дергачь, пт. Сгех ргаїепзіз
(Каїїиз сгех)—тирчак, рапак, рапчак, петро, деркач.
Дертая—сіпом.
Дергота, нерв. болкзнь—смикавиця; на лиц"Ь—мишка.
Дергь, межд.—смик, сіп, скуб,
шарп.
Дере ей, раст. ЯсНіІІеа Міііеіоіішті—крівавник,
білоголовник, серпоріз, деревій.
Деревеникь, др. червь—шашель, шашелиця.
Деревенскій—сільський,
се
лянський.
Деревенщина—селюк; (женщ.)
—селючка; мугирь,-ка, мугиряка.
Деревня—село (що не має
церкви).
Дерево — дерево,
деревина;
привитое—скипець; сухое—
сушня; небольшое засокшее
—сушко; усохшее на корнюсухостій; сломан. бурей-вітролом; вьівор. сь корнемь—вивертень; красное
— магонь: черное—гебан;—
вья садовьія — садовина;
плодовьія дикія—родючина;
нанес. • половодьемь — пла
еиння.
Дере вушка—сільце.
Деревяга—калатало.
Деревянистьій—деревчатий.
Деревянньж—деревляний, де¬
рев яний, деревний.
Деревян-Ьть - дерев'яніти, деревеніти; о гЬліі—терпти.
Деревяшка—дерев янка, дерев'яниця, деревлянка.
Держава—держана.

Держанньї.і — ззсрхям. ола
її
пичний; пакувальний, вевладний.
і Держалепь (перила) -ба'Яси,
поручча.
Держальцьт, типогр.-трим оі
Держані е— тримання.
Держать—тримати; ховати, годувати;-ся—триматися.
Держка—голубник.
Дерзаніе — звага, насмілення.
Дерзать,-знуть—зважати, зважитися, важитися, наважи¬
тися, поважитися, насміли¬
тися.

і
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Дерзкій—зухвалий, напришкуватий,
нахрапний,
напрасний.
Дерзновенность— відважність,
сміливість, зуховатість.
Дерзновенньїй — відважний,,
сміливий, зуховатий.
Дерзость — Зухвалість;-- зух¬
вальство.
Дермо—послід; гній.
Дернистий—мурїгуватий.
Дерновий — муріговий.
дербовий.
Дернь, трава—моріг,
мурїг,
дерба.
Дерюга-рядно, ряднина, ря¬
довина, рядюга; для мішковь—міховина.
Дерюжньїй—рядняний.
Деряба, раст. 1_уеорос1іипі сіач'аіит—п'ядики.
Цесенньїй-'Яслсвий. ясновий.
Десертний — лагомннковий.
присмаковий.
Десерть — лагомина, ласощі,
заїдки, присмака.
Дескать-мов, мовляв.
Десна, десньї—ясло, ясла, яс¬
на.
Десница—правиця, десна.
Деспотическій— душманський,
деспотичний, самовладний.
Деспоть—душман,
Десть (бумаги)—лібра.
Десятеричний — десятерний.
Десятерной-см. Десятеричний.
Десятил-Ьтіе— десятоліття, лесяторіччя.
Десятилітній — десятолітній,
десяторічній.
Десятина— десятина.
Десятиугольникь— десятикут¬
ник.
Десятичньїй—десятковий.

Десятка—Длинноногій.
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Десятка —десятка.
Диковина—дивовижа, дивизія,
Десятникь—десятник.
чудасія, чудородія, дивина,дивовисько.
^Десятокь—десяток,
^^есятьій—десятий.
Диковинний—дивовижний.
Десять-десять: предметові,Дикость—дикість, дича; відлю
десятеро; десятью-десяіьдність.
Диктанті»—диктура.
ма; десять разів.
Деталь—подробиця, дрібниця.
Диктовать—диктувати.
Дефектньїй-шварунковий, вадДиктовка—диктура.
Динь-динь—дзень-дзень.
ний, ганжівний, дефектовний.
Дирижерь—диригент.
Дирижирочать—диригувати.
Дсфекть—шв'рунзк. вада, га
Дисертація—розвідка, роспра
ндж, ганджа, сказа, хиба,
ганч.
ва наукова
І)
Дисканть—дишкант, дишкула.
Дефмлировать—дефилювати.
Дефицит-ь—недобір.
диспутувати.
І Диспутнровать—
Дистиллировать— переганяти.
Дешевизна-дешевня. дешевнеча, дешевінь, дешевина,
Дистилляцін—перегін.
дешевість.
Дисциплинироеаться- дисципДешевить—дешевити, ТЬНИТИ,
линуватися,
намуштрува¬
Дешевле—дешевше, таньше.
тися.
Дешевий, о-дешсвий, таний. о.
Дитикь, насік.—шипавка.
Дитя—дитина; грудчое-немовДешевіть—дешевіиати,тан«ти,
танішати.
лятко: балованное-пестя.
Дивані» — канапа; досчатьій,
Дитятко — дитятко, дитинка,
безь спннки-гапчан.
дитинча.
Дифтерить, мед,—обклад, об¬
Дивидендньїй—зискодільний.
Дивидендь—зискоділ.
кладки.
Дивить—дивувати, чудувати.
Дичаї ь— дичавіти.
Дивньїй, о—чудовий, ловкий,
Дичиться-дичати.
дивотний, диваиійний,-о.
Дичь — звірина, дичина; глу-‘
Диво-чудерство, чуднота.ди
шина, усторонь; нісенітни¬
ця, недоречність.
вовижа, дивовизія. диво¬
Діагональ, геом.—косина, певисько, дивоглядь, дивина,
дивизія.
рекутня.
Дидактическій — навчальний,
Діагональньїй—укісний.
дидактичний.
Діалект ь—говірка.
Дизентерія, мед. — червінка,
Ді алогь—розмова.
крівавиця.
Діаметральний — пролітний,
Дикарь,-рка —дикун, дикуха:
прогінний.
нелюдимь-нелюда, відлю
Діамегрь—проліт, прогін; вь
док, відлюдник; минер.-ди
діаметрі,—на проліт.
І Длина—довжина, довж, дов¬
карь.
Дикая калина, раст. 5атЬи
гість
Дпинноватоїй—подовгий.
сиз гасетозі—бузина чер
вона.
Длинноволосьій — патлатий,
кудлаїий, пелехатий, воло¬
Дикая лебеда, раст. СЬепоро ;і
хатий.
сИит аІЬит—нат.іна.
Длинногривьіи—гриватий,гри¬
Дикая мелисса, раст. І.еоповастий, грнвкастий; суш..—
ги& сагсііаса—псячка.
гривань, гривач.
Дикая рябина, раст. Таласе
Длинноклювьій — дзюбатий?
іит уиїдаге—приворотень,
дзюбастий; суш.—дзюбань.
піжма.
Дикая яблоня, яблоко планка,
Длиннолииьій — доєгобразий,
кислиця.
довговидий.
Дличноног.й—иибатий. циСи
Дикій—дикий; безлюдий: від
людний; о цв^тф шарий, сі
лагий, гом луватий, довго
рий, попеластий.
ногий; сущ.А- цибань, циба
Дикобразі», зоол. - іжаї сць.
тень, довгоніг,
І

Ь,

ЛяииноносмГ—ДоброкачсстпеньїЛ.

/
Длинноносьій—носатий, довгеносий;—сущ.-нОсач.
Длиннополн.й — стаз ний.
Длиннота —| Оітяг.
Длинноусьгй—вусатий, довговусий; сущ.-прудиус, прутиус, ву а іь.
Длинноухіи — вухатий; сущ.ухач.
Длиннохвостьій — хвостатий,
довгохвостий.
Длинношеій—довгов'язий.
Длинношерстньїй —вовнастий,
пелехатий, волохатий, кудла.ий.
Длинньїй -допгий;-очень—дов¬
жезний, довжелезний, дов¬
женний.
Длиною —зачдо жки, удовж,
упродовж.
Длитсль—маруда, загайно.
Длительньїч -загайний,повіль¬
ний, забарний.
Длить—тягти, довжитн; гая
ти,
бавити,, барити; ся.
точитася,тривати, діятися,
баритися.
Для- для, на, про, до, піл.
Дігевзльньїй—черговий, стій
чик.
Дневанье—черга, стійка.
Дневать — днювати; стійчити
Диевка—днювання.
Дневникі- денник, щоденник.
Дневной-уденішній, денним.
Днемь—упень, зодня
Днесь—ниньки.
Дно
дно; спід;—саней, зкипажа-иодення: вь судні.,
плоскодонка —підошва.
Дноочис і итель,рі.чнл ех.- ґрасопник, днограсовник, рікоїґрасовник
Дноуглубитель-заглибник.
глибочник. днопроглпоник.
Дноуглубитеньньїй — дноглибиий, глибочини.
До — до; перед: близько; до
Пасхи—до Великодня, пе¬
ред Великоднем; до двухь
тьісячь руб.—близько двох
тисяч карб.
Добавка, добавленіе—додаток,
придаток.
Добавлять,-вить — додавати.дати, долучати.-чиї и, дото¬
чувати, -чити; докладати,класти.
Добас-окі»—додаток.
Добавочньїй— податковий.

11 Добаклушничалься - дебайдиі
куватися»/'
і Добалсваться—допустуват/ся,
додурітнея.
/ .
Добахвалиться—дохваліітиси.
.і Добивать, -бить — добивати,бити; - ся — допевнятися. нитися, доправлятися,-пра¬
витися, домагатися,-гтися,
упинчатися,
упинчитисд,
і
намагатися,-могтися.
Добирать, добрать—добирати.і
брати, подобирати чого.
! Добираться,-браться—добува¬
тися,-бутися, діставатися,
дістатися, допихатися.-пхатися, дочтпати,дочапатися,
доплентатися.
Доблестньій,-о—мужний, сміливий.-о.
! Доблесть — мужність, сміли¬
вість.
Добрасьівать.-бросать —докиі
дати.-кинути.
1 Добрести — дотягтися, доча¬
пати, доплуганитися, доЧапатися, доплентатися; по
воді.—добрести.
Добривать.-брить-доголювати,
-лити.
Добро — добро; имущество —
добро, майно, нащадок.
Доброволець, волонтерь-охотн;ік.
Добровольно — самохіттю, са¬
мохіть. охотою, доброхіть,
з доброї волі.
1 Добровопьньїй — самохітний.
1
лоброхітний, охочий, руко;
дайний.
Дсброчольческій-охотницький.
Добродушіе — добротливість,
’
добростли вість.
Добродушньїй.-о — добростлиI
вий, доеротливий, добро;
сердий,-о.
, Доброд-ітель—чеснота, цної а;
добро, доброчин.
Доброд-Ьтельньїй — чеснотпиІ
вий, цнотливий; доброчині
ний.
Доброжелатсль, -ница— деброхіт,-ка. зичливець.-виияі Дсброжелательньїй — аич’лиI
вий, добровільний.
Доброкачественность—доброт¬
ність, добрина.
Добрскачественньїй — доброт¬
ний .

Доброираз1е—Го онять.

Добронравіе—лагідність» плохови гість,
"^Яобронравньїй—лагідний, плоУховитий.
Добропсрядочньїй — путящий,
порядний.
Добросердечіз-добросердність.
Досросердечньїй -7- добросерд¬
ний.
.
Добр:сов-Ьстнзсть — сумлін¬
ність.
ДоброЬов-Ьстньїй— сумлінний.
Доброта —добрість.
Доброта—добротність, трива¬
лість.
_Доброхотньій—см. Добрс-вольНЬІЙ.
Добрьій—добрий.Добр-Ьть—гладчатн, грубшати,
грубіти.
Добрякь—добряга.
Добудиться—добудитися, добу
ркатися.
Добуксировать — дотяглувати.
Добьівать.-бьіть - добувати,здо¬
бувати, роздобувати,-бути,
набувати,-бути, засягати.гти; діставати,
дістати,
дбати, придбати.
Добьітьій (трудомь)-трудженип
Добьіча—здобич; пожиЕа-узяток; промьісель-роздобутск.
Доб-Ьгать, бажать — добігати,бігти.
Доваривать,-рить-доварювс.тирити, подоварювати.
Довастривать— догострювати.
Довершать.-шить — доко нувати,-нати,"докінчати, укінча ги,-чити.
Довинчивать, пинтить дошрубовувати, бувати.
Дови раться,-Браться — добріху ватися, брехатися.
Доводить,-весть — доводити,-вести, подоводити, допро¬
ваджувати,-дити, пс допро¬
ваджувати;
призводити,
призвести.--ся—доводитися,
припадати, траплятися, ви¬
падати.
Доводь—дозід. доказ.
Довольно—годі, буде: доволі,
досить.
•
Довольньїй— задоволений; ком
тентий; радий.
Довольствіе—конт, харч (о;,
уряду чи сд господаря).
Довольство -гаразд.
"орорьствовать—контвнтува-
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ти, контетувати, контувзти, споживпяти, харчувати.
Довольствоваться — задоволь¬
нятися, пересуватися.
Довірснность—ЕІрчиЙ Лг.ст.
Дов'ьренньїй—ЕІрнИК.
Дов%; итіль,-чица—уг.ов&жник,
-ця.
ДовЬриїельньїй.о— довіри ИЙ,о.
ДовЬріе—віра.
ДоиЬрчивость—імовірність.
Дов-Ьрчивьій—імовірний.
Довірять, - рить —повіряти
повірити, довіряти,-вірити,
звіряти, звірити.
Довіряться,-риться — звіря¬
тися, - ритися, довірятися,
-сіриткся.
До вісокь—доважок.
Доіішиваніе — доважування;
довішування.
Довішивать.-віісить—доважу¬
вати,-жити, пздозажуватп;
довішувати,-сити.
Довязьіват-і.-зать— дов'яяузати-зати, подов'язувати; до¬
плітати,- плести, подоплі¬
тати.
Догадка-догад,домисел,здогад
Догадливость тямкість, сприт¬
ність, уторОпність.
Догалливмй тямкий,спритний,
уторопний.
Догадьі заться, даться -здогаду¬
ватися,-датися, домислити¬
ся,-маслитися, доміркову¬
ватися,-куватися.
Догарать.-р'Ьть — допал'.оватися,-литися, допалати.
Договарнзать,-рить — доказу¬
вати,-зати, домовляти,-мо вити; єднати, уєднати. по¬
єднати, токмміи, стокмити,
годити, погодити.
Догозариватчся, риться-доба¬
лакувати я -катися; токмитися, потокмцтися, єдна¬
тися, поєднатися, годитиоп, погодитися.
До^оворньїй рядний, умовний,
пактовий, контрактовий.
Договорь ряд, умова, умпчини, угода, уговор, уклад,
пакта, к нтракт, поєднання;
дзухь государс гаь-трак іат.
Д оган я -?д гон я.
Доголять, гнать — доганяти,
здогонити, здоганяти,-гнути, наздоганяти,-гнати, на
спі вати,-спіти,-сп'шутн,.

Догружать—Доко вьіл ять.
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Догружать;-зить - дсладовувати,-дувати, дотеркиловувати,-лувати, довантажувати,
жити.
Додумьіваться,-маться
дорозумовуаатися, - муватися.
домірковуватися.-куватися.
Д одулка—дороблення.
Додільївать^лать-доробляти,бити.
Доеніе-дійво; доїння.
Дожарить-ужарити, досмажи¬
ти, допекти.
Дождевикь, раст.ЬусорегсІоп фошкавка; непромок-дощів
ник.
Дождевой-дощовий.
Дождемі>рь дощомір.
Деждикь-дощик, дощичок, чи
чмаря.
Дождить дощиі н, дощувати.
Дождливьій-дощуватий, дощо¬
витий, дощовий, дощистий,
мочливий;-вая погода-плюта.
Дождь-дощ; мелкій - дрібний
дощ; очень мелкій, какьтумань-мигичка, мряка, мжа,
мжиця, мжичка; крупньїйкраплистий,
крапчастий,
буйний дощ; кратковр., но
сильньїй туча, тучний дощ:
проливной - злива, залива.
сплав;
продолжительньїйоблоговий дощ.
Доживать, - жить - доживати,жити, добувати.-бути; довікувати; дожитися чого.
Дожидать-чекати, тривати.
Дожидаться, ждаться- чекати,
дочекати, дочекатися.
Дожимать.-жать-дотискувати.
-скати, дочавлювати.-вити.
Дожинать,- жать - дожинати,
жати, обжинатися, обжа
ТпСЯ.

Лоза—давка.
Дозваться-докликатися; догу¬
катися.
Дозволеніе-дозвіл.
Дозволительньїй - дозвольний,
дозволенний.
Дозволять,-лить— дозволяти,лити.
‘
Дознаніе - довідь,
дознаття,
СЛІДСТВО.
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Доигрьівать,-грать- догравати,
грати.
Дойка-доіння, дійво.
—Доильщик'ь,-ца—дояр.-ка. /
Доиникь — скепець, ДІЙН/іЦЯ, дійник.
Донньїй— ДІНЛИЙ.
Доискиваться — вишукувати,
дошукуватися,
доходити,
дійти.
Доисторическій— предісторичНИЙ.
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Доить—доіти, ляпати.
Дока—метець, митець, мистець, мистюк.
Доказательньїй—довідний, доказний.
Доказательство—довід, доказ;
ознака, свідоцтво.
Доказуемьій—доказовний.
Доказьіваніе—доводження.
Докази вать,-зать— доводити,вести, переконувати,-нати,
пересвідчувати,-чити; свід¬
чити проти кого, винувати¬
ти,обвинуватити кого;спо-рясправдовуватися.
Дока ливать,-лить—догартовувати.-тувати.
Докал ьівать.-колоть— доколю вати,-лоти.
Докапьівать, -копать—докопу¬
вати.-пати.
Докармливать, кормить - дого¬
довувати, дувати.
Докатьівать,-тать-докачувати,
-чати; о б-Ьль"Ь-—домаґльо
вувати,-лювати.
Докашивать, -косить—докошувати,-сити.
Докись- доквас.
Докладной (день, записка)—
доповідний.
Докладчикь — доповІдник, ре
ферент, справоздавець, до
повідач.
Докладь — доповідь; спраноздання реферат.
Дскладьівать, -ложить—докла
дати, -класти, додавати, дати; в-ь зас±>даніи, о ді-л-Ь
к.-н. и т. д. — доповідати, вісти.
Доклевьівать,- клевать--додзюбувати.-бати,
Доклеивать, -клеить— доклею ■
вати,-іти, докаручувати, -

Дозорь—чата, обхід, об'їзд.
І
Дозріваніе достигання.
Дозр%вать,-зр-Ьть -достига ги.ЧИТИ.
гти, доспівати, спіти.
Доковьілять — дошкані багя,
Дозр%льій-достиглий, ДОСПІЛИЙ !,
дошкитильгзтн*

Доколачивать—Дсмальп атЬ.

Доколачивать, лотить—доби¬
вати,-бити.
Доколі—доки, докіль, доків.
‘^~"~-Чїокіля, докуль.
Докраска-дофарбування.
Докр'асна—аж почервоніє, аж
Почервоніло.
Докрашивать,-красить—дофарбовувати,-бувати.
До-крови—укров.
Докторі—доктор; лікарь.
Документальний-доку ментов
ний.
Документі—документ.
Докупать,-пить— докуповува
ти,-пити.
Докупка—докуповування.
Докуривать,-рить — допалюва
ти,-лити, досмалювати,-ли¬
ти.
Докучать—набридати, обрида¬
ти, прикритися, уідатися,
настирати, настиратися.
Докучливость — уїдливість,
обридливість,
набридли¬
вість.
Докучливий—уїдливий.^обридливий, набридливий.
Докучний—нудотний.
Долбежі—жолоб;
зубрячка,
турукавка .
Д >лбить -довбати, довбти, то
рочити, тоькти, турукати,
товкти.
Долбня — довбеха, довбешка,
довбенька; для забивані*
свай—баба; на маслобойн-Ь
таран.
Долбякі, техн. — довбач.
Долгій—довгий.
Долговой—борговий.
Долговременньїй—довгочасний
Довговічний—довговічний.
Долгоденствіе—довгий вік.
Долгол'Ьтній—довголітній.
Долгоножка, насЬк. Тіриіа—
довгоніг.
Долгонссикі, нас£к —шашлак.
свинка, носай. довгоносик.
Долгопольїй—статний.
Долгосрочньїй—довгочасний.
Долгота, ге.г.—довжина.
Долготерг/Ьливьій—терплячий,
терплінний.
Долготерп-Ьніе — терплячість,
терплінність, терпячка.
•Долі охвостикі, пт. Раги§ саисіаіиз—синичка хвостата.
Долгь—повинність, обов'язок;
• заемь-позика, позичка,борг.
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Долевой - частковий, пайковий
Долежать—долежати; улежа¬
тися. дос Іти (о фруктахі).
Долетать,-летить — долітати,летіти, долинати,-линути.
Должать—запозичатися.
Долженствовать -мусити; бути
повинним.
Долженствуюіцій—повинний.
Должникь—виноватець, довжник.
Должно—треба, тра; повинно,
належить, слід, годиться.
Должно бьіть — десь, мабуть,
либонь; мусить,
повинно
бути.
Должное — належитість, нале¬
жне.
Должностной — официйний,
помістний, посадовий, уря¬
довий.
Должность—посада, уряд, по¬
місти, помісто.
Должньїй, должень— винний,
винен; належний, слушний;
повинний, повинен.
Доливать,-лить — доливати,—
лляти, подоливати; досипа¬
ти, -сипати: доточувати, чити, подоточувати.
Доливка — долив, досипання,
доточування.
Долизьівать,-зать—- долизувати,
зати.
Долина — долина, діл, поділ,
низина, низ, низовина; горная — полонина, проліг;
степная, заросшая лісомь
— байрак; степная-балка;
начало долини — придоли¬
нок; конеш долини — одвершок; поперечная долина
— ростічка,
передолина;
юдоль—паділ.
Долой—геть;-царизмі —геть з
царатом;-буржуе8і—геть з
панами.
Долизать,-л-Ьзть — долізати. лізти, подолізати.
Дольчатий (о плод.)—скибчастии.
Долюбливать,-любить—полюб¬
ляти, підлюбляти.
Доля—пай, ч^Ка. уділ; доля.
Дома—дома, вдома.
Домапьівать.- молоть домелю¬
вати,-молоти, подомелюва¬
ти. .

Дсмашв й—Доплвтать.

Домашній-хатній, домівський,
дсяовйй; свійський, нась¬
кий, піщий; домотканий.доморобний, домодільний(обь
изд-Ьліяхь).
Доменньїй —гамаровний.
Дометать,-мести — домітати,
мести.
Дометьівать,-метать— докпдувати.-дати; петли-обкидати,
обкидати.
Домишко—хатинка.
Домкрать, мех.—підойма.
Домна, бол. плав, пень— гамаровня.
Домовитость—господарність. •
Домовитий —господарний.
Домовладі>лець,»ца -домовлас¬
ник,-ця.
Домовничать — домувати, домонтарууати, дсмонтарити.
Домоводство—домівство, гос¬
подарство.
Д о мовой—домовик, хованець.
Домовий — домовий, хатній,
домівський.
Домога гельство— допевняння,
допомпнання.
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Домотаться -допевнятися, допоминатися,
допинатися,
настир ітися.
Домой—додому, до господи,
Дом трави гель— домсрядник,
доморядця.

\

Домоправительство—доморядницгво.
■ Домотщ"нним — доморослий,
свогоховний.
Домосіроитоль—будівник.
/ омосгроительннй — будівнії- Г
ЧИЙ.

і

Домостроительство—будівніщТВО.

'

Домос-Ьдкичать -домон гару на
ТИ.

Домосіднні;—домонтарськиіі.
і омосВдстьо—домонтарство.
Домосідь—сидень, хатник, домонтарь.
Домохозяинь—домарь, гослодарь.
Домочадець—домівипк,-ниця.
Домчать — догнати;-ся-логна •
тися.
Дом^ — дім, господа, будинок,
хоромина, хата.
ДомЬривать-домірувати,-рити.
Дом-Ьшивать,—мішать- домі
шувати,-шати,
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Донашивать,-носить—доношу»
вати,-носити.
Донельзя—до краю, до решти,
до останку, до нехочу.
Донесеніе—рапорт.
Донимать — шкулити, дошку¬
ляти, допікати.г
Донимающій шкулкий, шкулький, щкульний, дошкуль¬
ний, дошкульний, дошкур
кий.
Донникь аптеч. раст. МеПІоІиа
оііісіпаїіз-буркун.
Донникь, раст. Меіііоіиз соє
гиіеа-гуньба, буркун.
Донникь
медоносньїй, раст.
Зріг.іеа Тіїірепри’а тарлабан,
почнночок.
Донний—денний.
Доносить,-нести (вещь, предметь)-донсситн,-несі и.
Доносить—підскаржувати, гоя
вляти;-рапортомь-до відома
подавати.
Доноситься (о звукахь)—захо
дити, лунати.
Доносчикь, - ца- виказчик, ця,
доводець, доводник,-ця.
Донось—виказ. .
Доньїн-Ь—до тепер, і досі.
Доньїціко- денце.
Дооб^денньїй—задобідній.
Доострить—догостри ги.
Допаивать,-паять- -долютовувати.-туватн.
Допаивать, - поить-допоювати,
-поїти.
Допалзьівать,-ползать,-ползти
-до ювзати,- повзти, долі:-ати.-зти, доплазувати.
Допахивать.-лахать-доорувзі и
-орати.
Допечатьівать,-т;іть —• додру¬
ковувати,-кусати.
Допивать, - пить —допивати,пиги, под_>пивати.
Дописка—дописка.
Дописьіват ь.-сать-допису вати,
-сати; краснами-домальову¬
вати, -лювати.
Доплата — доплата, доплачу¬
вання.
Доплачивать.-платить—допла¬
чувати,-платити.
Доплетать— плесть доплітати,
плести; ся доплітатися, до¬
тягтися, доволоктися, доплуганитися, дочвалати, до¬
чапати, доплутайся, дочапатися.

Д плмвг.ть -ДоселЬ

Допльївать.-пльїть —доплива¬
ти, плисти.
Доподлинно-напевне, достотне
-Дрполненіе—доповнення, до¬
даток.
Дополнительньїй—додатковий.
Дополнять.-нить —доповняти,нити,- подоповняти, додаткувати.
Дополусмерти-мало не до смерти, трохи не до смертн
Допрашизать,-росить — допи¬
тувати,-тати; -ся-допитуватися.
Допросчикь—допитам.
Догірост»—допит.
Допускаемость — припускальність.
Допустимость -дозвеленність,
припущенність.
Допустимий — дозволенний,
припущенний.
Допускать,-стить — допускати,
-стити; прппускати,-стити;
дозволяти,-лити
на що;себя до чего пслуекатися,ститися.
Допуск-ь—попуст.
Допьітьівьть,-пьітать — торту■ рувати.
Допьяна -до упою.
Допивать,-п'Ьть—дослівувати,співати.
Дорабатьівать,-тать—доробля¬
ти.-бити, допрацьовувати,
•цювати.
Дореформенньїй — дореформо
вий.
Дорисовувать,- совать — домал ьовувати,-лювати.
Дормезь—берлин, каруца, коч.
Дорога—дорога, шлях; тор;-весенняя-вешняк; яЬтняя-літняк;-зимняя — зимняк;-жел'Ьзная—залізниця; конножел-Ьзная—трамвай; злектричех.кая-трам; - проселочная—путивець; столбоваячиченник;- полевая-степоза
дорога; -крутая-узг із; боль::іая, торная — битий шлях,
гостинець; -шосейная соша;
мощеная— буркована, брукована дорога, бурк, бруч:
механо-подьемная узЕІз.
Дороговатьін — дорогенький,
подорогий.
Дорогооизна—дорожнеча, до
рожня, дорожнета.
іі

Дорогой- дорогий, коштовний;
коханий, любий.
Дородность—огглтність, опа¬
систість, тінистість, глад¬
кість, тіпоннтість.
Дорсдньїй-огрядний. опасис¬
тий, тілистий, гладкий, тіЛОБИТИЙ.

Дорожать—дорожчати.
Дорожє—дорожче.
Дорожка — хідник (кеврикь);
стежка, тропок (гропинка);
смужка (пслоска); рівчачок
(желебокь).
Дорожить (ч-Ьмь)—дорого ціли¬
ти що, шанувати шо;-ся-дорожитися, високу ціну клас¬
ти.
Дорожникь (путеводитель) —
подорожник.
Дорожньїй — шляховий, подорожний: всяжовий.
Д>рожчатьій—смугнастий.
Доростать,-рости— доростати,
-рости; дохожати.
Дорубать,-бить —дорубувати,бати.
Доривать,-рвать— доривати,рвати;-ся-допадатися, - пас¬
тися, доскіпатися.
Дорьівать.-рьіть -дочопугати,пати.
Дорйзьівать,-зг.ть- (животное)
д'різу вати, -зати; -зем лю-до йзжову вати,- жувати.
Досада—докука, озлість, омпа,
докуча.
Досадно—прикро, докучно, не¬
приємно, омпно.
Досадньїй.-ливьій —докучний,
неприємний.
Досадовать—гніватися, свари- тися.
Досаждать,-дить — докучати,чити, надокучати, - чити,
прикритися, наприкритися,
увірятися, увіритися; пекти,
допекти, назолити,
зьзолити.
*
Дпсал'.івать,-солить — досолю
вати,-лити; дспікати,-пекти. дошкуляти,-лити.
Досаливать,-сал игь — дошмаровунап и,-рувати, домащу¬
вати,-мастити.
Дссасьтать, сосать-цос^сати,
ссати.
Десег.Ь—досі, ; досі, до сього
часу, поти, доти.
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Дсснжиг-аіь -Дострсйка.

Досиживать.-сид-Ьть — досид¬
Доставлять, вить-доставляти;
жувати,-діти; докурювати,вити; достачати, наспоряти,
рити.
постачати.-чити;- подаватьДоска тертнця. дошка: аспидпоставлятися, поставитися;
ная-тавлетка;
классная
(обь удовольствіяхь, рад^ таблиця; кухонная стільнивпеченій) справляти.
'
ця;-половая-мостина,
стеДостатки - ужитки.
лина;-шахматная- шахівни
Достаточно—удосталь, доста,
ця; -широкая-плаха.
досить, доволі, подостатДоскзбливать,- скоблить— доском, подост.
кромаджувати.-дити,
дос¬
Достаточность — достатність;
крібати,-скребти.
заможність, засібність.
Дозказьівать,-зать-доказуват и,
Достаточньїй—достатний; за¬
-зати, домовляти,-мовити. '(
можній, засібний.
Доскакаться -- дострибатися,
Достигать, -стичь(чего)- дося¬
догоцатися.
гати,
досягти, осягати,
Доскакивать, -скакать—доско
осягти, сягати, сягнути;- кокувати,-скакати, досірибуго-наздоганяти.-дігнати, зу¬
вати,-бати.
спіти; добутися, добитися.
Доска кивать,-скочить-достри¬
Достигшїй (совершеннол-Ьтія)бувати,-бнути.
станівкий.
Дослушивать.-шать-дослуху- і| Достиженіе-осягнення, досяг¬
РЯТИ.-ХЯТИ.
нення.
Досматривать.-смотріьть— доДостижимость - досяжність.
дивлятися,-витися;
догля¬
Достижимьій—досяжний.
дати, догледіти, пильнува
Достов+.рность— правдивість,
ти, упильнувати; вбачати,
певність, автентичність.
добачати,-бачити, постереДостовірний,- правдивий, ав¬
гати.-гти.
тентичний, певний.
г‘с-смерти—усмерть.
Достодолжно-як спід, нале
Досмотрщикь,-ца-доглядач,-ка
жито.
Досмотрь—догляд, дозір
Достодолжньїй— належитии.
Д*. спорить-досперечатися, доз
Достойно—як належить, по
магатнся.
заслузі, гідно.
Доспівать, спіть (о ягодахь)Достойнійшій- передчіший.
усмагати, усмагнути,дости¬
Достоинство- (стоимость) вар¬
гати,-гти, доспівати,-спіти
тість, добротність; (качесГ осп-Ьльїй—достиглий.
тво) гідність, стійність, дос¬
Досп ьхи-риштунок.
тойність;
(сань,
званіе,
Досрочньїй-дочасний, дотер¬
чинх, значеніе)
гідність,
міновий.
повага, поважність.
Доставать,-стать-отриму вати,Достойньїй — стійкий, гідний,
мати, залучати,-чити, одер¬
вартий; поважний, шанов¬
жувати,-жати,
діставати,
ний.
-стати; - пріобрітать-набуДостопамятность — вікопом
вати,-бутн, придбати;-изь
ність.
подь чего-видобувати, ви
Достог.амятньїй — вікопомний;
добути;-вьінимать - дістава¬
пам'ятний.
ти,-стати, виймати, пити; І
Достопочтенньїй— високопова¬
•-до чего-сяга^п, досягані
жаний, високошановнийчого;-протягивать руку-поДостопримЬчательность- увасягати,
посягти;-хватать.
говартість.
бьіть достаточньїмь - ви- ,
Достоприміьчательнь й- гідний
стачаіи,-чнтн,
ставати,
на увагу, уваговартпй.
стати.
І)
Достославньїй — славетний,
Доставаться, достаться- при¬
хвальний.
падати, припасти, припада
Достояніе—майно, власність;
тися, припастися.
спадок, спадщина.
Доставка—достава; достачан¬
Дос гройка— добудувания.
ня, постачання.

Дос' ріличать— Драка.
Дост-4ливать,-лить — дострі
лювати,-ляти.
Доступность — приступність
(о Ц'Ьн'Ь) повільність.
Доступний — приступний; (с
ц4н"Ь) повільний
Доступь—приступ, доступ.
Достучаться— достукатися,до¬
бутися.
Достьівать.-стьінуть— холону
ти, дохолонути.
Досугь - ДОЗВІЛЛЯ.
Досудиться— допозипатися.
Досужесгь—умі І ність, мистецнісіь.
Досужій—умітний, мистецний
Досужньїй— вільний, гулящий.
Досуха —насухо.
Досушивать, - шить - досушувати,-шити.
Досчатьій -дощаний.
Досчитьівать, - тать - долічу
вати,-чити, дораховувати,
хувати.
Досьілать, - слать - досилати,слати, надсилати, надіслати.
Досьшать, - спаї ь—досинати,
досипляти,-спати.
Досьіпать, - сипать доснпатн,сипати.
Досьіпка— досипання.
Досьіта—донехочу, уіжно.
Досівать,- сіять-дссівати, сі¬
яти.
Дотаскивать, - екать, -шить до¬
тягати, - гти. доволікати,локти, дотарабанити; (обь
одежд-Ь) доношувати,-ситн;
Дотачнвать,-точать - надточу¬
вати,-чити.
Дотащиться доплентатися, до *
тарабанитися, доплутатися»
доволочитися,
дочвалати,
допхатися, дошвендяти,приплуганитися.
Дотла — дошпенту. дошниру,
дешнирини, до останку, до
решти, до ноги, до пня, геть
чисто.
/
ДоТОЛОЧЬ-дотовкти.
ДоТОЛ-Ь—ДОТИ, дотіль.
Дотрогиваніе—доторкання.
Дотрогиваться, - тронуться торкатися, - кнутися, доти¬
кати,-ткнути, доторкатися,кнутися, щуптати, черкати¬
ся, дотикатися, діткнутися.
Дотягивать,- нуть - дотягати,
-гги.

Доужинать—довечеряти
Доучивать, - чить - довчати,
-вчити.
Дохлеба^-ь—досьорбати
Дохпець — запорто г, запероток.
Дохльїй—здохлий здохлинний
Дохлятина-дохлина, здохлина,
здохленнна, здохлятина.
Дохнуть—хукнути, тхнути.
Дохнуть—здихати.
Доходить, дойти - доходити,
дійти.
Доходньїй— прибутковий, зи¬
сковний, рихтовний.
Доходность — прибутковість,
зисковність, рихтовність.
Доход-ь-прибуток, зиск, рихта, потяг.
Доцв-Ьтать,- цв4сть-доцб ітати,
цвісти.
Дочерчивать,-ртить- дорисову¬
вати, -су°ати; докреслювати,
-лити.
Дочиста—геть чисто, згола.
Дочитьшать, - тать дочитува¬
ти,-тати.
Дочь - дочка; - единственнаяодиниця, одиначка.
Дошвьіривать.-рнуть- дошпур
ляти, дошпурнути, доки-’
дати, докинути.
Дошивать, - шить - дошивати,
шити.
Дошлець — митець, мистець;
проноза, про дисвіт.
Дощечка—дощечка.
Дощипьівать. - пать дощипу¬
вати, -пати; - перья, волосьі
-доскубувати,-бти;-перья у
обва;і. птицн-допатрувати.
-ратн.
Дождать, - 4сть-доідати, їсти.
До^зжать, - "Ьхать- доїздити,їхати.
Драгоц^нность -коштовність;
коштовна річ.
Драгоц-Ьнньїй — коштовний,
ціновний, дорогоцінний.
Драгуні, воєн.—драгон; раст
Дгіетізіа сігасипсиїиз-острс
гон, тургун.
Дважайш й — найдорожчий.
Дразнить-дрочити, дражнити
дратувати; глузувати, кеп
кувати.
Драка— колотня, колотнеча
бійка, тасканина,
чвар*,

биття.

Дракон-ь - Дрожаті.
Драконі.—дракон.
Драло—драг.ак.
Драматическій—драматичний.
Драпировка,—драпрірування.
Драпировщикь драііріроьник
Дратва—сум, дратва, підшив¬
ка.
Драть — дерти, шматувати,
шарпати; здирати, лупити
кого; дерти; чубити,скубти
бити, чустрити, сікти;-ся
битися; дертися, рватися.
Драфа, пт. ОіІ5 ІатчІа-дрохвя.
Драчка—гребло.
Драчлчпость— битливість.
Драчливьій—битливий.
Драчунь— розбіяка, тесака, за¬
дирака, задерій.
Дребедень—нісенітниця, бри¬
дне. КР-и-аіцо, ДурнИЦЯ, НЄдсречність.
Дребезги—лчі.іузє, гамуз, дру¬
зки, дрізки.
Дребезжаніе-деренчання, дирчання, хряпотіння, бри(е)
ніння, дзеленькотіння.
Дребезжать— дирчати, дерен
чати, хряпотіти, бри(е)ніти.
дзеленькотіти.
Дребезжащій — деренчливий,
бри(е)нливий.
Древесина (слой древесикьі)
трупіна, політок; (дер. во¬
локно) деревина.
Древесньїй -деревний.
Дреізко (копья)-ратище; (виль,метльї и т. д.) держак, держально; (пера) держальце;
(грабель) граблище; (косьі)
к.сся, коссвище; (цЬпя) ці¬
пило, ціпипьна, ціпильно.
Древлехранилище—музеум.
Древній—давній, старий, спс
давній, стародавній, пред¬
ковічний,
предковіцький,
ПреД-ЧОБІКОВИЙ.

Древность-давність, давнина,
стародавність,
предковіччина.
Древовиднь'й — дерешуватим,
деревоподіени-1.
Древонасажденіє-древосажан-

ня.

Древообд-Ьгочник-ь - древоробник.
Дресоточець, насік.—шашель,
шашелиця.
Д аевоточина—шашеління.
Дрекгп’й яручч.і. кілля.

Д зе ма-дрімота, дрімки, дрі м ан>
ня; раст. 1_усйпіз (уеврегііпа 5івІЬогр)-сліпак.
Лремать-др'.мати, куняти.
Дрсмота - дрімниці.
дрімки,
дрімливиці, дрімота.
Дремучесть—гущавина, густвина, гущиня, гущовина.
Дремучій-густий, густвинний,
гущовинний.
Дресва, минер.-жорства, ри- на.
Дрессировать — муштрувати
цвічити.
Дрессировка — муштра, муш¬
трування, цвічення.
Дрессировшикь—муштруй.
Дробина (пивная) барда; (ружейн.) шротовина, шріт.
Дробить-кришити, дрібнити;
поділяти, часткувати.
Цробленіе-кришення: поділен¬
ня. ч
Дробница, охотн.-шротівниця.
Дрсбность дгізківність
Дробньїй-дрібний, дрізківмий.
Дробовикі, охотн. - рушницяшротівка.
Дробь-крищинка; (руж.) шріт;
(ариф.) частка.
Дрова (топливо)—опал; (для
растопки) роспалка;
(сьірьія)-сирняк; (мокрьія) мок¬
рець: (колотьія)
рубанці;
(пльївущія вь половодье по
рікіу-заплава.
Дровни ріжнаті сани, гринд¬
жоли, копильчаки.
Дровосікь—рубай, дроворуб;
насік. СегапіЬпх - музика.
Дровяникь-дроваль; дровітня,

дровник.

Дроуяной-дров'яч’ й; - сарайдровнш<;-двор-ь- дровальня.
Врога-розвора.
Дроги бендюги; - водовознмекари;-иогребальньіе - ката¬
фалк.
Дрожалка, раст. ТгегпеІІа гпезепіегіса-драглі.
Дрожаніе-тремтіння, трусін¬
ня, тіпання.
Дрожать, дрогнуть-тремтіти,
затремтіти, дріжати, здриг¬
нутися, труситися, струс¬
нутися, тіпатися, тіпнути¬
ся; (оть холода) циконіти,
труситися, ухналі кувати.

Дрожжи—Дуй А.
Лрожжи— дріжчі; иаь тЬстаросчина.
Дрожки (извозчичьи)—біржа;
бі гов ьія—бігунці.
Дрожь — дрижаки, здриги,
.тремтіння, дригота; (шутл.)
циганський піт
Дроздь, Тлгдчз чиїдагіз і шикісиз—дрізд;- Тигдиз тешІа кос; Тигдиз рііагіз, сЬрьійядвівчак;—желтосЬрьій, Т.
уізсй'огиз — черкач, чирч,
тирч, чирчак, чиркот, оме
лЮх.
Дрокь, раст. Оепізіа-дрік.
Дромадерь—верхоблюд одно¬
горбий.
Дротикь—списик.
Другой—другий; инший.
Другь—друг, друзяка,
при¬
ятель, побратим, друзь;—
• подруга-другиня.
Дружба—дружба, друзівство.
приязнь, приятельство, по¬
братимство.
Дружелюбіе —дружність, при¬
язність, зичливість, ласка¬
вість.
Дружелюбний—дружній, при¬
язний* зичливий, ласкавий.
Дружески—попри ятельському.
Дружескій—дружній
Дпужественньїй—лружебній.
Дружество—приязнь.
Дружина—(рабочая, риболов¬
ная) ватага; (воєнная) ровта,
загін; (княжья вь старину)
дружина.
Дружинника—(вь рабочей.рьіболовной артели)
ватаж¬
ник; (вь воєн. отряд-Ь) ко¬
зак; (вь княжей дружині.)
дружень, дружник.
Дружить—товаришувати. приязнувати; бьіть подругами—
подругувати,
Дружно—приязно; одностайно, !
однодушно.
I
Дружний — приязний,
при І
ятельський;
одностайний, і
|
ОДНоДуШ''ИЙ.
ДрьіхнуТь—без поосипу спаги.
I
Доябловатьі.й—надвялий.
Дрябльї*—зів'ялий; (о
овощахь, плодахь) трухля¬
вий, трухлий; (.-> минер.)
діркуватий,' дірчастий; (о
' почві.) пухкий.
Дряпнуть—в ину ги,
марніти;

трухлявіти, трухніти, трух¬
нути.
Дрянной—нікчемний, поганий,
паскудний, кепський.
Дрянь—сміття, бруд, нечисть;
непотріб, покидь, негідь,
погань, чортовиння, казна,що, паскуда, ледащо
Дряхлость—хирність, хирість,
хиреннісгь,хирявість, хир¬
лявість, підтоптаність.
Дряхльїй—хирний, хирий, хи¬
ренний, хирявий,
хирли
вий, підтоптаний.
Дряхліть, дряхнуть -хирнути,
старіти, хиреніти, підтоп¬
туватися.
Дубасить — лупцювати, пері¬
щити,
піжити,
давати
типцю, затьору, прочуханки.
Дубильний—чинбарний,
гарбарний.
Дубильний корень, раст. 51аіісе Іаііїоііа—кірмак, кироман.
Дубина
(верзила),-бар.іалим,
ненила,
бовдур,
лобурь,
лобоз, неотеса; незграба.
Дубить - чинити, гарбаруваги.
Дубовка—см. Дубравка грьі'жная.
4
Дубовий — дубови й.
Дубонось, пт. СоссоІЬіаизІез—
чупкар.
Дубрава—діброва.
Дубравка грьіжная. раст. \"егопіса СНагпаеігуз І..—приворотки, решітник, гадинець, безвершки.
Дубровка, раст. Діида геріапз
1_.—суховершки.
Дубь—дуб;— вічнозелений —
нелинь.
Дубье—лемачча.
Дуга—дуга, лук.
Дугообразньїй,
дуговатьіЯ —
дужний, луконинний, луконатий, ободистий.
Дудка—дудка, сопілка.
Дудки-дзусь, зась.
Дудочникь — дуд рь;
раст.
1_еуі$сісит оігісіпаїе — лмбисток..
Дудочньш-дудковий, сопілко¬
вий.
•
Дудчатьій—дудкуватий.
Дуло (ружья)-руля, рура.
Дума -дума; гадка;
рада; —
городская—ратуша. .

Думать — ДуЗЛк
Думать—думати, гадати: мислити, міркувати, мізкува
ти; мати на думці, мати
замір; дбати.
Думка, мален. подуиіка-ясік.
Думньїй (члень думьі) радний;
задумавшійся-замислений.
Дуновеніе—ловів, подув, по
дих, подмух, хух, хук, по¬
тяг.
Дунуть—шайнути, дмухнути,
війнути, подихнути;-ртомь
-хухнути, фукнути, фукну
ти ся.
Дуплистьій— дуплинавий, ду
плинастий, дуплинатий, ду
плавий, дупластий, дуплу
ватий, дупчастий.
Дупл-Ьть—дуплавіти,
дуплявіти.
Дура—дурна, дурепа.
Дураковатьій—слутий, слута
вий, дурноголовий, недо¬
ладній.
Дурач-ь—дурень, дурбас, дур
нас, дурило, дурнгча. дурнолобець, кеп, фатіе.
Дурапей— см. Дуракь.
Дурацкій—дурбасний. дурний.
Дурачекь—дурник.
Дураченье—туманіння, обду¬
рювання.
Дурачество—дурощі, дуріння.
дур.
Дурачить—хараманитн, гнути
харамани, туманити, пере
воджати, дурити, бляхмана
пускати, туману пускати.
Дурачиться-дуріти, пусту
вати, жирувати;-валять дурака-дурника клеіти,
Дуркамань, раст.
ХапіЬіит
зігитагіит—реп'яшок, ту¬
риця, свинка.
Дурмань, раст. Оаіига зігашо
піит—німиця.
Дурно (плохо)—зле, негоже,
погано, бридко, кепсько;
(тошно)—млосно.
Дурной—злий; ледачий; ли’ хий;
поганий, недобрий,
бридкий.
Дурнота — шпетність, него¬
жість; заморока, млость.
Дурнушка—поганенька.
Дурніть — поганіти, псганьшати, марніти, упадати з
лиця, бриднутн.
Дурь— дур, блазенство.

;| Дусить—тушкувати.
і Дуть—дути, дмухати; ся—надиматюя; (вьїкйзьійать неДовольство) бурмоснтися.

Духи—пахощі.

і

Духовенство — духовництьо,
ПОПІВСТВО.
Духовидець—духозорець.
Духовная—духовниия. духів¬
ниця.
Духовникь—СПОВІДНИК
Духовность—духозість.
Духовньїй — духовий; духовНМЦЬКИЙ.

І Духовой (о дьгханіи. возяухі)
—відднховий:(о музьткі) і сдиховнй; (о кушаньі) туш
кований.
Духота—подуха, придуха, за
|
духа, душність, духота.
Духь (безтіл. существс) -дух;
(вдохновеніе) — натхнення;
(привидініе) мара, прима¬
ра; (сила души) — підвага,
Сміливі т* (д чіханье^еіддих;
(запахь)—пах; бзлой)—враг,
супротивник.

;

|
1
і
;
'і
і]

і

Душа—душа; життя; сумління;
серце, вчуття.
Душевньїй—душевний: щирий,
сердешний.
Душевредиьій — см. Душегіагубньїй.
Душегубець.-бица — душегуб,ке.
Душекь—сморідепь.
Душений (маринованньїй) —
межений; (о блюді изготовл. вь закрьітомь сосуді)—тушкований.
Душенька—душка, серпе.
Душепзгубньгй—душевадний.
Душеприказчикь — вірник.
Душеспасительньїй — сп ген¬
ний.
/
Душистость — пахучість.' за¬
пашність. духовитість.
Душистьій—пахучим,
запаш¬
ний, духовитий.
Душитель—душман, зядавійко
Душить—душити.
Душица, раст Огідапит VиIдаге—материнка.
Душка—дуся.
Душникь—повітрянка.
Душньїй.о—спарний,парний,о.
Дузлисгь—перебіець, дуелИст.
Дузль—поєдинок, дуель.

-95

Дузть— Дійствовать.

Дузть-дует.
Дьіба—скрипиця, диба.
Дьібомь—стовбуром, диба, ду¬
ба, дубора, дубала, дубом.
Дьілда — бардадим,
ненила,
- бовдур, лобоз.
Дммить — димувати, курити,
накурювати,-рити;-ся - димуватися,
диміти,
куритися;-клубами-пошибати
Дьімка—фльор.
Димніша, раст. Ргитагіа оДісіпаїіз—польова рута
Дьімньій — курний, димний,
димоватий.
Дьімовникь—комін,
димарь,
диминець, димник, димниця,
бовдур.
Дьтмовой-димовий.
Дьімогарньїй—димовий.
Дьімчатьій—димний.
Дьімь—дим, курево.
Дьімящійся—димучнй.
Дьіня, бот.-диня.
Дьіра—діра, дірка. *
Дьіристьій-діравий, дірчастий,
дірявий, діркуватий.
Дьірить-діравіти;-ся- діравіти,
дірчавіти.
Дьірища—діромаха.
Дьірявьій —діравии, дірявим.
Дьіропробивньїй, тех. — діробитний.
Дьіханіе—подих, тхн|ння, від
дпх, дихання.
Дьіхательньїй-дихальний.диш
ний.
Дьіхлець—я душник.
Дьішать—дихати, тхнути.
Дьішло—дишель; у волов. во
за-війя, стрілка.
Дьявол-ь-дявіл, диявол, дя
бель.
Дьявольскій—ДИВОЛЬСЬКИЙ.
Дьявольщина—дявоління, бісовина.
Дьяконсгвовать— дяконувати
Дьяконь—дякон.
Дьякь—дяк.
Діза—діза, панна, дівчина;
(иронич.) дівуля; (старая)
скрипула, перестарок.
Дівать, діть—діти, подіти,
заподіти, задівати,-діти, за¬
проторити. затасуьати.-ся
-дітися, подітися, зьдіеатися,-дітися.
Дівица—дівчина, дівця; пан
на.
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Дівица вь зелени, раст. ГНі
деііа агуепзіз ■— чорнушка
дика; Мідеііа сіатазсепа—
павучок, нечесані панноч¬
ки. .
Дівическій— дівочий, дівоць¬
кий, дівчачий.
Дівичество — дівоцтво, діву¬
вання.
Дівичій — дівочий, дівчачий,
дівоцький, ганянський.
Дівичникь — дівич-вечір, дівин-вечір.
Дівичья--дівочий покій, ді¬
воча світлиця.
Дівка—дівка, дівуля, дівуха.
Дівочка—дівчинка, дівча, дівчатко, дівця.
Д1вственннца--правичка.
Дівственность—дівоцтво, ді¬
вування, дівочий стан; панянство, вінець, вінок, дівочність
Дівственньїй—ланянський, дівочний; цілинний, непоча¬
тий.
Дівствованіе —дівування.
Дівстзовать—дівувати, дівочити.
Дівушка-дівчина, дівця, челядина; собир.-дівота, ді¬
воцтво.
Дівченка—дівча,
Дідовскій-дідівський.
Дідушка-дідусь, дідунь.
Дідушкинь-дідусів.
Дідь - дід;-старьій-пелех.
Діепричастіе, грам.-дієприс¬
лівник.
Діесноссбность, юрид.-чиноздатність.
Дійственньтй—чинний.
Дійствительно дійсно,
стотне. справді, управді, тлр.
навсправжки, навсправжнє,
заправди, заправжки.
Дійствительность - дійсність,
справжність, правдивість,
певність.
Дійствительньїй — дійсний,
справжній, правдивий, ген¬
ний.
Діиствіе-дія. акция. чинність;
(результаті.) скуток, наслі¬
док. (вь драмі, вь арнфметикі) дія; (на войні) бій,
баталія
Дійство ваніе-чинність,
ДІйстновать-дІяти: мат» силу

Дкйі твушіцІА — Ев&нгельсній.
Дійствующій дієвий, ЧИННИЙ.
Ділатель— працівник, робіт¬
ник
Долать, сділать-робити, зро¬
бити,
учиняти,
ЧИНИТИ,
учинити, творити,утворити,
справляти, справити; - сяробитися, чинитися, тво¬
ритися. ставатися, коітнся.
ДЬлежньїй ПОДІЛЬНИЙ, дільбовий, дільчий.
Ділежь—поділ, дільба, паю¬
вання.
Даленіє (арифм.)-под л, ділїкня.
Ділець— ділник.
Діленіе, арифм.-ділммок, діленик.
Ділимость-дїльність, ' ПОДІЛЬ
ність.
Ділимьій-дільний, подільний.
Ділитель, арифм.-дільник.
Ділительньїй—дільничий.
Ділить-ділити, шілцувати,по
діляти, розділяти, паювати,
дуванитк.
Ділишко-дїльце.
ДІЛИТЬСЯ—ДІЛИТИСЯ,
ПОДІЛЯ¬
ТИСЯ, переділятися, пере

Дітика - парубійка, хлопець,
парубок.
Діти ще— дитина.
Дітолюбивьій—дітолюбнк й.
Дітолюбіе- дітолюбство.
Дітородньїй - дітородний.
Діторожден і е—дітородний,
Дітоубійство — дітовбивст ао,
дітогубство.
Дітоубійца—дітовбивця, дітогубник.
Діточки-дітки, дітсньки, ді.
точки.
Дітская—дитячий покій, ди¬
тяча світлиця.
Яітскій-дитячий, дитинний.
Дітство —дитинство.
Дітушки— см. Діточки.
Діяніе—чин, учинок, дія.
Діятель,- ница-діяч,-ка.
Діятельность — ДІЯЛЬНІСТЬ,
чинність.
Діятельньїй-ДІЯЛЬНИЙ, чин¬
ний. ■
Дюжина- тузінь.
Дюжннньїй—тузиновий; аби¬
який, аби-що.
Дюжій—дужий, тугий, міцний,
сильний.
Дюймовка—цалівкг.
Дюймовьій—цалевий.
Дюй#ь — цаль.
Дюна, геогр,—кучугура.
Дяглица, раст.
Аедоросііит
росіадг. гіа Д.-яглиця.
Дядька—тутор.
Дядя--дядьо, дядько; (брать
матери) стрий; (брать отца)
вуйко.
Дягель, пт.— ятел, яті л, дерево
-клюй, клюйдерево, клюйдуб, жовна, якіл, поковтач,
довбач, дзюб-дерево, желонка.
Дятлина, раст. ТгіГоІіит гереП5- хрестики; Т. ргаїепзе
-тройзілля, тройзіл, троян,
конюшина.

ділитися.
Діло-справа; діло, чин, утвір,
праця, робота; (поступокь)
учинок; (сущность предме
та или обстоятельства)річ;
(судебное) справа, позов;
(битва) бій, баталія, потре
ба; (надобность)
потреб;
акт; морока; штука.
Д-Ьловитость-умітність, праць¬
овитість.
Діловитий— умітний, праць¬
овитий.
Ділопроизводитель —діловод.
Ділопроизводство — д ловодство.
Дільно—до речи, до ладу, до
діла.
Дільность-дсділі.ність, здат¬
ність, грунтовність.
Дільчий—додільний, здатний,
путній; працьовитий.
Дітеньїшь—(у животи.) мале,
Евангелисть — єьангелиста;
дитина; (у птиць) пискля,
протестант, євангелик.
лискдятко, луцьверинок.
Евангелическій — євангелицьДіти — діти; собир.—діТЕОра,
кий.
дітваччя, дітлахи, дітпаки,
Євангеліє — євангелія, єван¬
малеча:- маленькія - дріб'я¬
геліє.
зок, дрібнята,--сводньїя- звеЕвангельскій - євангельський,
денята, приведенники.
||
євангелічний.

Ввнух-ь—ЕжрньдЬльно.
Евнухг—різанець.
Еврей,-ка —яврей,-ка,
єврлй,
ка.
Еврейскій — яврейський, єв¬
рейський.
Евхаристія—•сакрамент.
Егерскі — ловецькистрі¬
лецький, мисливський.
Егерь— ловець, мисливець,
стрілець.
Египетскій—єгипетський.
Египтянинь, - ка — єгипетник,
-ця.
Егоза—дзига, уюн, брикун,
жирун.
Егозить—крутитися, дзигувати.
Едва—ледве, усилу, заледве,
насилу, тіль-тіль; скоро.
Едва-ли-навряд, навдай. нав
дачу, чи; едва-едва—ледве
на ледве, на
превелику
силу едва не-трохи не, як
не, мало не.
Единеніе — єднання, єдність
згода.
Единить—Єднати.
Еди ница—одиниця.
Единичносгь—поєдинчість,
поодинокість.
Единичньм —■ поєдинчий, по¬
одинокий.
Единобожіе—однобожність,
монотеїзм.
Ед» нобожньїй—однобожний.
Єдиноборець- пер"бієць.
Единоборст во—поєдинок.
Единобрачіе— моногамія.
Единовластіе—самоклада.
Единовл?гтньій—Самовладний
Единоьременньїй, о—одноразо
ви' . о; одно часовий, о.
Единов-Ьрец-ь—одновірець;
старовір.
Единов-Ьріе—одновірство.
Елинові-рньїй—одновірний.
Единові,рческій—старо вірний.
Единогласіе—лад, згода, одно¬
стайність; муз.—гуголосся
Единогласньїй—згодний, одно¬
стрій ни» , одноголосний, о;
суголосний, о.
Единодушіе—односердя, одно¬
душність.
одностайність,
єдність, згода.
Едино ушньїй — односердний,
одностайний.одномисний, о.
Единоземец-ь,-ка—земляк,-чка.
Единокровіе—покревність.

Единокровчьій—покревиий;
кпевняк,
Единомьгсленньїй — однодум¬
ний, одномисний, односумний.
Единомьісліе — однодумство
одномисність, односум.
Единомьішленникь — одноду¬
мець, однодум, одномисник, односум.
Единообразньїй — одноманіт¬
ний.
Единоплеменникь — суплемник, співплемник,
Единорогь—одноріг.
Единородньїй — єдинак, єдинець, одинак, одинець;-аяєдчначна, єдининя,
оди¬
начка, одиниця.
Единосущчость—одноїстність.
Единосущньїй —одноістний.
Единоугробньїй — олноматерній.
Единственньїй — єдиний; поєдинчий;-ноо число, грам.одннна.
Единство—ЄДНІСТЬ.
Единьїй—єдиний, ідей.
Ежа, раст. Оасіуііз діошегаїа—
мітлиця.
Ежеватьій—колючий.
Ежевика. раст. КиЬиз Ггиіісозиз—ожина.
Ежевичньїй—ожинний, ожи¬
новий,
Ежегедникь—річник, щоріч¬
ник.
Ежегодно—щороку, щорічно,
рік у рік.
Ежегсдньїй—щорічний.
Ежеголовникь простой, раст.
5рагдипіигп зітрієх—нюнка; ежеголовникь в£твистьій — зрагдапіиш гатозигп— іжача голівка.
Ежедневно—щодня, щоденно,
день у день.
Ежепневньїй—щоденний.
Ежели—коли, як, як шо.
Ежеми^утно--щохвилини.
Ежеминутньїй— шохвильовиЙ,
щохвилинний.
Ежем-Ьсячно—ЩО-МІСЯЦЯ, МІсяшно.
Ежом^сячньїй— ЩОМІСЯШНИЙ,
місяшний.
Еженед-Ьльникь—тижневик.
Еженевільно—ще тижня,
тижньово.

Еженед^льнмй—Еще-бьі

$3

Еженедільньїй — тижньовнй,
ЩОТИЖНЬОВИЙ,

ПОТИЖНЬО-

внй.
Еженощно - щс-ночи.
Еженасно—що-години.
Бкочасньгй— що годинний.
Ежикь—іжачок.
Ежиться—щулитися, немжитися.
Ежевая трава, раст.' ЕсНіит
иідзге Ь.—синяк.
Ежовьій—їжаковий, їжачий.
• Ежовникь, •
ряст.
ЕсЬіпорз
$рїіаегосерЬа1и5
росторопша.
Ежь — їжак, ярич, ярей, їжа
чич,
іжик;-самка-іжачка;морской-іжанеиь.
Ей ей—далебі, справді
так,
далебі що так.
Еканіе— (сердца) - тьохкання
(серця).
Екать.-кнуть—тьохкати, тьох
нути.
Еле-ледве, на силу.
Епеи—олива,
олій;-святьій
миро.
Елейньїй—олійний, оливний.
Елеопомазаніе —мирування.
Елеопомазьшать- мирувати.
Йлеородньїй. *хим.—олійкува
. тий, вуглинюватий.
Елеосвящать -маслосвятити.
Елико — яко; - возможко яко
мога.
Елка, рождестн.—ялинка, ви
льце, гильце. гільце.
Елкій —бресіслий.
, Елкнуть—брескнути.
Еловьій—ялиновий, ялицевий.
Ель—ялина/ ялиця.
Ельникь—ялинник, ялина.
Емкій-укладистий, місткий.
Емкость—укладистість, міст- ,
кість.
Ендова—джбан, жбан, кондійка
і
Енотовьій—мангутовий; яно- •
товий.
Енотт», зс.ол. (ігзиз Іоіог—мангут; зоол. Іїіуегга депеїіа
-яг. от.
і
Епанча— опанча, ксрея, опанчинаЕпархіальньїй - дієцезіяльний.
Епархія—діецезія.
Епископія—бискупство,
дієцезія.
Епископскій—бискупський.
Еп лскопство—бискупство.

Епископь—бяскуп.
Епитимія—покута.
Епитрахиль—попинка, патрахиль.
Ера, ерникь— бахур.
Ералг.шь — розгордіяш; нісені¬
тниця, теревені, бридня;
гра в карт.
Ересь—схизма.
Еретикь—схизматик.
Еретическій-схизматнчний.
Ерзать-юртати, вовтузитися.
Ермолка шаламок,
ярмупка,
ярмурка.
Ерникь»—бахур.
Ерошить—куйовдити, кудла¬
ти, кошлати, кострубачи¬
ти.
Ерошка-кудла, кудлань.
Ерофеич-ь травняк.
Ерунда—бридня, казнащо, ні¬
сенітниця.
Ерунокь, столяр.—вуглиця.
Ершиться-костричитися, їжи¬
тися.
Ерш-ь, рьіба—яшкар, бобирь,
йорж, язгір.
Ерьіжничать— гультаювати.
Есауль-осавул, осавула.
Если-колм, як що.
Естествениикть - натуралист,
природник.»
Естественно-натурально, при¬
родно, звичайно.
Естественность натуральність,
природність, звичайність.
Естественнь'.й природний, на¬
туральний, звичайний.
Естество - природа,
натура;
Істність.
Естествові д-ь- природознавець,
натуралист.
Естествов'ЬД'Ьніе—природозна¬
вство.
Естествознаніе-см. Естествов-Ьді.ніе.
Естестиоиспьітатель - натура¬
лист.
Ефесь-держак.
Ефрейтор-ь- фрайтер.
Ехидна -гадюка.
Ехидничать — лукавити» злосливити.
Ехидньїй—лукавий, злосливий
Ехидство— злосливість, лукав¬
ство.
Еще—ще.
Еще бьі-щеб-пак, отож -пак,
тож гтак, деж-пак.

Жаба—Жяритьо*

Ж.

Жалистьій—жалкий.
Жалить— жалити, тяти.
Жалкій-(презрінньій) капарЖаба—жаба; ВиРо порихачка.
ний, фацарний;(ничтожньій)
порхавка, шняга, ролавка,
мизерний, злиденний, нуж¬
ропуха; ропуханя, коропа,
денний; (достойний жалокоролавка, коропавиця, кости, сожал'Ьиія) бідолаш¬
ропатва, коропатниця, ве¬
ний, сердешний.
селуха, короставка, шкараЖалко—жаль, жаль бере, шко¬
паня;-мед. жаба.задавлячка.
да.
Жаберньїй—яздровий, зябро¬
Жало—жало.
вий, хавковнй, зявовий.
її Жалоба — (пеня, ропоть) нарі¬
Жабій—жабнннмй, жаб‘ячий.
кання, жалі; жаління, скар¬
Жабникь, раст. Рііадо агчепзізга; (юрид) скарга, позов.
горлянка.
Жалобливьш — скарговливий;
Жабовникь, раст. РоіелШІа агпозовливий.
депіеа—червичник, червець.
Жалобний — жалісливий, жа¬
Жабрей—раст. Ьіпагіа депізіаелісний, жалкий.
Гоїіа— дзвіночки.
Жалобщикь, юрид.—позовний.
Жабровидньїй-язпруватий, вяЖалоЕаніе-надання, обдаріння,
бруватий.хавкуватяй, зявуобдаровання;-подар. вещиватий.
даровизна.
Жабрьі—яздра, зябра, зів, зяЖалованньїй—наданий.
ви, хавкн.
# Жалованье—сембреля, сембриЖаворонокь, пт. Аіаисіа—жай¬
ля, платня.
вір, жайворінок, жайворінЖаловать (что) — обдарювати
ка, жайворонок, шкаворо(чим), надавати (що); (ко¬
нок, шкаворонка; А. сгізізго) милувати,
шанувати,
Іа—посмітюха, посмітюшок,
бути
прихильним, мзти
сусідка, чукурлій, черпіта,
ласку; (кь кому) одвідувати
черпїтиха, ціцібенька,
кого;-ся-скаржитнся; нарі¬
цінькало; хсхлатьій А. гизіікати, падкувати, жаякуваса—попелюха; А. агЬогеа—
ти;-вь судь-позивати ко¬
чорпіта; л-Ьсной.АпіЬиз агЬого; на боли-короднтися.
геиз ~ верхоляк, чику, Івка;
Жалостливьій —і жалісливий,
луговой, А. ап/еп5і5—орач.
жалісний, милосердий.
Жавороночньїй — жайвороня¬
Жалостньгй—жалісний; смут¬
чий, жайворінячий.
ний. болізний.
Жадничать—жаднувати, хти
Жалость—жалощі, жалнощі,
вувати.
жаль.
Жадничаніе- жаднування, хтиЖаль—жаль, шкода, жалкую.
вування.
Жалі>ніе — шкодування, жал¬
Жадность — хтивість, пожад¬
кування.
ливість, захланність, прагЖапіть-жалкувати, жалувати.
нючість, зажерливість, лаЖандармскій — жандарський.
комість.
Жандарм-ь—жандг рь.
Жадний—хтивий, пожадливий,
Жара—спека, спрагота, шквазахланний, прагнючий, за¬
ра, сквар, жарота.
жерливий, лакомий.
Жареное—смаженина, печеня.
Жажда—спрага, жада.зга, згаЖаренье—смаження, праженга, жадоба, жадота.
ня, шкварення.
Жаждать —жа ати, жаждуваЖарить—(на масл£) смажити,
ти, прагнути.
пекти; (на салі) шкварити,
Жаждущій—жажпивий, спра¬
пряжити;(о солнц-Ь) палити,
глий, прагнущий, жадібний,
пекти, шкварити; (колотить)
жадний.
парити, шмагати, шкварити.
Жалга, раст. Роїатодеіоп 1_.—
Жариться—смажитися, шква¬
куширь.
ритися, пектися, пряжитися
Жаленів—жаління.

Жар кІЯ—Жеятиз н а.

паритися; (на солнц-Ь )скагнути.
Жаркі й,о-гарячий,-че, души ой,
шквсрннй,-о, палючий, пе¬
кучий,-о, спечний.-о.
Жаркоьатьій—погарячий, пошіп-арний, поспечний.
Жаркі е-смаженина, печеня,

ботн.-ремигання, жумрання.
Жевательньїй - жувальний; (о
живстн.) ремигальний.
Жевать - жувати,
жмакати,
жвахтати, жвати; (о живот.)
ремигати, жумрати.
Жезль-жезло, костур, ціпоя;патер. патериця, знань впа¬
сти гетмана булава;-полковника-пірнач; - монарха-бер-

жареня.

Жариица, механ.—жаровиця.
Жаровнпкь—вогнище
Жарт, (сииьн. степень тепла)
жаронище; (тл-Ьющій уголь,
кестерь) жариво;
(зной)
сквар, спека, шквара; (мериц.) пал; (пьілт.) запален¬
ня, запал.
Ж?сминньій-ясминовий.
Жа^минь, бот.-ясмин.
Жатва-жнива, жниво, жаття.
Жатвенньїй-жнивний, жниновий;-ная маїиина-женничка, жатка, жачка, саможатка;-ньій сборт. ужинок.
Жать-(вь!Жіімать, отжимать)
прасувати, чавити, душити; (ежимать) тискати, стискати; (сдавливать, терегь)
мулити, муляти, трудити.
Жаться, прижиматься—тули¬
тися, горнутися до кого;
(сьеживаться)-нітитися.
Жать (снимать хлі.6. алаки)—
жати.
Жбань-джбан, коновка.
Жьачка-жуйка; жевать жвачку-ремиіати, жувати жуйку.
Жвачньїй-жуйний.
Жгун-ь, бот. Сарзісит аппит—
перець червоний.
Жгуті.—джгут, шекало, жгут,
джгут.
Жгучесть — палючість, жаркість, жарливість.
Жгучій — палючий, пекучий,
жижкий, шмальний, смалький, шмалький; о крапив-Ьжалкии, жаркий, жарливий,
жалливий.
Жданіе - жданки,
жданикп,
ждання, чекання, сподіван¬
ня.
Ждать-чекати (на кого, на
що), тривати, ждати, спо¬
діватися на, зажидати.
Же, сз.—а, же, но, пак; але.
Жевака-жу вайло.
Жеваніе-жування, жвакання,
жмакання, жвакота; о жи-

ло.

Желаемьій (изь прихоти)—прибажний.
Желаніе—бажання,
жадання,
хіть, жадливість, жалоба;
(капризь) схотінка, заба¬
ганка; (страсть) жага; (пожеланіе) зичення; (стремленіе) охмання.
Желанньїй—пожаданий, жада¬
ний.
Желательньїй- бажаний,-льнобажана річ.
Желатинь—желятина.
. Желать-бажати. воліти, воли¬
ти,
охотитися.
сильно'
пра^нути, регнути; -стремиться- охматися;-кому-зичити.
Желающій-охочий.
Желвакь-гуля; медиц.-жовна.
Желвастьій-гулявий; жовнуватий.
II Желе-драглІ.
І! Железз, Оіапсіиіа-аалоза, золІ
за.
Железистьій — валозуватий,
волзуватий.
• Желкнуть-жовкнути. - .
Желобина-жолобина; річище,
стрижень.
і Желобистьій-жолобуеатий, жо;
лОбчастий, жолобкуватий,
і.
жлобкуватий, улогвистий,
;
рів частий
Желоби гь-жолобити.
Желобокь-жолобок,
жолобочок.
, Желобообразньїй—улогвистий.
Желобчатьж—см. Желобистьш.
Желобь-жолоб, рівчачок; вт»
бочкЬ для дна-утори: у ко!
лодца - риштак; - водосточньій-ринва.
Желтая стрепатка, пт. Етвегіха сіїгіпеїіа - жовтобрюх,
жовтогрудка.
І Желтизна-жовтина, жовтизна,
Б
жовтість,
- -

І

Жептиикь—Жердь.
Желтникь красильний, раст.
КНиз соїіпиз—райдерево.
Жєлтить-жовтити.
. Желтобрюхій—жовточеревий.
Желтобрюхт». безногая ящерица— жовтобрюх.
Желтобрюшка, пт. МоїасіІІа
сіігеоіа-жовтобрюха, трясих істка.
Желтоватость — жрижовтість,
жовтявість,
жовтастість,
жовтавість, пожовтість.
Желтоватьій'Прижовтий, жов¬
тастий. жовтявий, жовта¬
вий, пожовтии, жовтлявий.
Желтогрудоїй жовтогрудий.
Желтокорень раст. ЗіаіісеТагІапса-кермеч.
Желтокрасньїй-жовтогарячий.
Желток-ь-жовток.
Желтолозникь, раст. Заііх ригригеа-самб;рка.
Желтоносьій дрозд-ь, Тигсіиз
уізсіуоіиз-омелюх.
Желтоцві.ть. раст. Агіопіз уєг
паїїз-горицвіт.
Желточньїй жовтковий.
Желтуха, медиц.-жовтяниця.
Желтушнзій ЖОВТЯНИЧНИЙ.
Желтьіи—жовтий: (цв"Ьта спіьлой ржи)-половий; - соверіиенно -прожовтий.
ЖелгЬ і ь - жовк ги, жовкніти,
жовкнути, жовтіти, жовті¬
шати; о хл-Ьбах-ь попоніти.
Желгянчца. раст. СагіЬашиз
Ііпссогіиз-світлухи, крокіс,
крокус.
Желуяникь, раст,
Яезсиїиз
Нірросазіапит-каштан ди¬
кий.
Желулокт»-утрунок,
отруно^
шлунок,
тлунок,
риндя,
риидзак.
Жолудочньїй-шлунковий,
утрунковий, тлунковий.
Желудь-жолуаь.
Желчньїй жовчений; жовчний.
Желчь, анат. жовч.
Жел-Ьзина, окалина жужелиця.
Жел^зистьій залізуватий.
Жел-Ьзко залізце.
Жел1=>зникт>,
раст. Сагадапа
Ггиіезсепз-дереза.
. Жел-Ьзнодерожникь -залізнич¬
ник, залізник.
Жел^знодорожиьій - валізни
чий.

Желівннй - аалівяднй, валів

ІС1

НИЙГ-НЬТЙ заводь-рудня;-ная
руда-залізовина, залізняк;ньій котель-залізняк; - ная
дорога-залізниця, залізянка; ная полоса-штаба;~ньіЯ
опилки-трини.
Жел"Ьзнякь, раст. УегЬепа оГГісіпа1і$-пориш,порпличник.
Жел^зо-залізо.
Жел'Ьзод'Ьлатвяьньїй — рудневийі-завод-ь-рудня.
Жел-Ьзоплавильн й гамарний;
(завод-ь)-гамарня, крушарня.
Жел-Ьзопрокатньїй - • штабарний; завод-ь-штабарня.
ЖетЬзоторгееець- залізняк.
Жеманистьій— маніжкуватий.
Жеманиться—маніжитися, ма¬
ніритися.
Жеманньїй —маніжний, манір¬
ний.
Жеманстпо — манірність, маніжність, церемонія.
Жемчугь—перло.
Жемчужи на—перлина.
Жемчужньїй—перловий.
Жена — дружина, подружжя,
жінка.
Жен-тий-одружений, ожене¬
ним.
Женин-ь-жінчин.
Женит -олружити,
оженити,
спгру вати.-си на комь-одружитися, оженитися з ким;
спаруватис-. узяти за себе
(кого): уступити у закон.
Женитьба оженіння.сдружіння,
женіння.
Женихь молодий, наречений,
фраїр, сватач; насмйшливо женило.
Женолюбець-бабій, бабич, на¬
вісі юк.
Женолюбний— бабій куратий.
Женоподобньїй—баб'ячий.
Женскій—жіночий, челядинський;-поль-жіноча стать
Женствонность -ЖІНО' ість.
МСенственньїй—жіночний.
Женщина—жінка, нсвіста, че¬
лядина, баба.
Жердевои-жердяний.
Жерлило - бардадим, цибань,
довгань.
Жегдь-перечка, цвайка, паровнна, лата, пахва, бан¬
ти н в;-тои кая-тичка;-п о верх*

/КсребеЯ'—ЖиЯАТМвб'
соломи на стогахт», крьтшахь-півзина.
Жеребей - жереб, льос; -пай,
частка, уділ.
Жеребенокь—лоша; сь подстриж. гривой-стрижак, стри¬
гун.
Жеребецт» огер, стадник, ве
рещук.
Жеребиться-жеребитисй.
Жерехь, рьіба, Ачріиз Іисісіиз—
оклій.
Жерпо-паща.
Жерлянка, родь жабь, ВотЬіпаїог ідпеиз-пунь, пунь• ка, пунькало.
Жерновь-оскоряь, жорен.
Жертва-охвіра, даровина; (на
церковь)-посвят.
Жертвенникь - жертовник,
жертівня.
Жертвеиньїй-жертовний,
охвірний.
Жертвованіе- охвірування.
Жертвователь.-ница - охвірник.-ця,
Жертвовать,
пожсртвовать накладати, накласти, охвірувати.
Жертволюбивьій—охвіровний,
охвірливий.
Жертволюбіе - охвіровність,
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тість, закатнїеїь, нелюдскість, безувіретво.

Iі Жесть-рух.
. ✓
!І Жесть-бляха, жерсть.
Жестяникь-бляхар.
Жестяика-чітура, бляшанка,
жерстянка.
Жестяной-бляшанкй.
Жестяночньїй-чітурний,
бляшанковий.
' Жетонь-личман. дукат, дукач,
і Жечь-палити, пекти.
Жженіе-паління, печіння.
Жженка-палянка.
Жженьїй-палений.
Живехонько швиденько,
ху¬
тенько.
Живительньїй-живущий, жи¬
воносний, живлющий.
Живить - оживляти, опоживляти; 6ед? срити.
Живо жваво, ЖИВКО, швид¬
ко, хутко, прудко.
Живодернй живолугня, котолупня.
Живолерь-гице ль,
живолуп,
котолуп; жироїд, дряпіка,
драпіка.
Живой-живий; жвавий, мотор
ний, юрливий, меткий шпар¬
кий, шворний, живкий, пор¬
ский, горський, побігущий,
женавий, шпаркий.
-> уг>іприяІСТЬ.
Жертвоприношеиіе—охвіруванЖиве когть, раст. СуподІо«п>ш-п
оіїісіпаїе —
чорнокорінь;
Жестерь,раст. КНаїтшз саІЬагОеІрНігшпі сопзоіісіа — со¬
Нса,—крушина, жост ір.
кирки, нбоикн комареві,
Жестикулировать- жестикулю¬
рогаті васильки.
вати.
Живописать—малювати.
Жесткій-сутулуватий.
муль¬
Живописець—маляр.
кий,
ШТИВНИ..,
твердий,
Жнволисность мальовничість,
рапавий, храпавий, шер¬
мальовність.
сткий, різкий.
Живописний — мальовничий,
Жесткнуть-тверліти, ШТИВНІмальовний.
ти, рапавіти.
Живопись- малярство; малю¬
Жесткокрьшьій - твердокривання.
лий.
Живородящій—живоплодний.
Живорибний (садокь) — риб¬
Жесткость - сутугуоатїсть,
ник, сажап»' і, сажалка на
мулькість,
штивність,
рибу.
твердість, рапавість, храпавість.
шерстність, різ¬
Жнвссть — ь.гавість, мотор¬
кість.
ність, юрливість, меткість,
шварність, живність, шларЖестокій -> жорстокий, закаткість, порскість.
ний, строгий, лютий, твер¬
дий, нелюдський, немило¬
Животворньїй — живодавчий,
сердний.
животворчий.
Животное — тварь, живина,
Жестокосердьій—безсередний,
тварина, животина, звіря;безсердий, безсердечний.
ньія воабще—ттлодь.
Жестокость-жорстокість, лю-

Жцвотность—Жница,

Животность—тварячість, звірячість.
Животньїк—звірячий; життє. дайний; черевний, шлунко¬
вий.
Животрепещущ й -живкий.'
Животь—живіт, життя; живіт,
черево, животина.
Живучая трава, Н]ида геріапа
—суховершки
Живу честь—живучість..
Живучій—живучий.
Живчикь—жевжик; живчик;поді» глазомь-мишка.
Жйвьемь — живцем.
Жигалка, насіьк. Зіотохуа—
жалиця.
Жигануть— опалити, опекти;
Стьобнути, оперезати.
Жидить—рідити.
Жидкій- рідкий.
Жидкость—т^я, плин, плин-,
ність. шД’ина,
Жидіть-*-^Дшати.
Жижа, ^ижииа^рідота, рідина.
ЖизняйфйтолЬносгь живкість
Ж^і^яенность — життєвість,
живІтТєвість, жизність.
Ж^иенньїй—життєвий,
живіттєвий, жизний.
Жизнеописаніе—життєпис.
Жизнеописательлий— життє¬
писний.
Жизчерадостность —веселечність.
Жизчеоадостньїй-веселецький,
веселечний.
Жизнь —життя, живіття; бьітіе - буття; - сущестеованіеістнування, істніння.
Жила—жила.
Жилетний — камізельковий,
камізельчаний.
Жцлеть - камізелок, камізелька, лейбик.
Жилець—комірник.
Жилистьій— жилавий, жнляиий, жиляний. жилуватий
Жилить— шатирити, цупити,
шахраювата; - ся - силкува¬
тися. напружуватися, на¬
магатися. п'ястися.
Жм",чиз -комІ-«иця.
Жилище— житло, житво.оселя,
господа, мешкання, домівка.
Жилищньїй—житловий, жит¬
ловий, осельїЛіи, мешкальНИЙ, домівковий.
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’ Жилье — житло,
дом вка;
атажь-поверх. осада.
; Жимолость волшебная, раст.
І_опісега хиіозіейт — суходревник.
Жирафь, зоол.— Гірафй, камельпарда.
Жирно—товсто; сито, ласо.
! Жирньїй — тучний, товстий,
гладкий, опасистий;масний.
ситий, товстий,
Жировикь—каганець; минер.
I
-солонець. *
Жировои—товщовий.
Жиротопня—салг^ї.
Жирь -г Сить, ситбіді,
тук,
тСівщ, сало, нагул, лій;-кь кушпнью-омаста; растпленньтй-лій, тік;-рьібій-трін; заячііі-шкрум;^гусиньій - сма¬
лець; на тонн, кишкахь-ото|
чина,
Жир-Ьть—товщати, товстіти,
гладчати, тити.
Житейскій—житечний, світо¬
вий.
Житель—житець, мешканець;
-села селюк, ница села-. елючка: - степей - степовик;
примореній - поморянець;—
прибережнмй-бережан, бережак; пол’Ьсья-поліщук; - города-міщанин; предм’Ьстьяпредміщанин.
Жительство—мешкання, жит¬
ло, побут; перебування.
Жительствовать — мешкати,
житлувати.
Житіе-життя; життєпис.
Житница-шпихлір,
гамазея,
гамазйн, гамазій, гамазія.
Жить—жити, жижкати, три¬
вати, істнувати; мешкати,
житлучати, перебувати; ма¬
тися. вікувати;-уединенносамотіти.
Житье-жнлба, жптов'я:-пронябаніе-животіння;-хорошее

I

—роЗЖИТБО.

Жмурить мружити.
Жмурки - піжмурки,
танас,
куцю баба.
Жмьіхи-жемериння.
Жнеиь-жнсць, жниварь, жень[
чарь.
Жнивье-стерня.
Жница-жниця,
жнія, женьчарка, женькпня, женчиха,
жаля.

Жонглері.—Ззбяенп ий
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Жонглерь—-рухлЯр.
Жранье-жеріння.
Жрать-жерти, жолопати.
Жребій-жереб, льос.
Жрець-жрець.
Жреческій-жерцевий, жерецьКИЬ.

Жречество—жерцювання.
Жречествовать—жерцювати.
Жрица—жриця.
Жужелиця, насік.-щипак, турун.
Жужжаніе—сюрчання, скеміння, чутіння, гудіння, фурчання, фурконіння, хурчан¬
ня, дзизчання, бреніння.
Жужжат ь—скеміти, сюрчати,
чутіти, хурчати, фурчати,
фурконіти, дзизчати, бреніти, густи, жубовіти.
Жук-ь-жук; долгоносикь-носай,
носаль;-олень-раглик, тур,
рогач;-мучной-панюк; - майскій-хрущ,
бомбарь;-водяной-водян;-навозньій - гной¬
овик, гнійник; - бронзовьійоленка; - клещатьій-щипавка; - св-Ьтящійся - блищак,
світляк; - носорогь -волик;хлібньїй-нал и вайко.
Жуликь—халамидник, ракло.
Жупелі»—сірка.
Журавлинній—журавельний.
Журавлинникь красньїй, раст.
Оегапіит запдиіпеит - тоя
польова.
Журавлиха—журавка.
Журавль, гт.—журавель.
Журить—картати.
Журналистика — газетярство,
журнальство.
Журналисгь — Газетяр, журналист.
Журналь — журнал; - путевой
-подорожник; — засіданій
-зборник.
Журчаніе—дзюрчання, черчання, дзюрко гання, дзюрко¬
тіння, бурчання, шумотіння, шемрання, роптання.
Журчать—дзюрчати, дзюрко¬
тати, дзюркотіти, бурчати,
шумотіти,
черчати, роптати.
Журчащій—дзюркотливий, шумотливий,
буркотливий,
еренливий.

.
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За.пред.—за,
по; до; по-ва;.
через; на.
Заалчничать—зажадати.
Зааліть,-ся — зажарітися, за¬
жевріти, зачервонітися.
Заарендовать — заорандувати,
взяти на посесію.
Заартачиться—забазкаличити,
закостричитися, знорови¬
тися, забаскалитися,
за¬
пручатися.
Заатласиться (о бархаті)—ви¬
тертися.
Забава—втіха, забава, забав¬
ка, розвага, розривна, цяць¬
ка.
Забавлять,-вить— забавляти,
бавити, забавити, потішати,-шити, цяцькати; ся-за¬
бавлятися,-витися, цяцька¬
тися.
Забавникь,-ця— сміхованець,нка, смішко, сміюн, смі¬
хун, сміховалець.
Зябавничать смішкувати, хвидлювати.
Забавньїй-сміховальний, втіш¬
ний.
Забаклушничать— забайдикувати.
Забаловать—запустувати.
Забалотировать—необрати, забальотувати.
Забарабанить— затарабанити,
забубнити, заторохтіти, заторкотати.
Забарахтаться— заборсатися,
затріпатися, завовтузитися;
заборікатися.
Забарствовавшій—запанілий.
Забарствовать—попаніти, за¬
паніти.
Забастовать— застрайкувати,
пошабашити.
Забастовка—страйкЗабастовочньїй—стоайковий.
Забасговщикь.-ца страйкарь.рка.
Забаюкивать.-юкать— присип¬
ляти,-спати, заколихувати,хати.
Забвеніе — забуття, запомин
забуток, непам'ять, забудь»
Забвенньїй — забутковий, за.
бутний, забутий, аабутній.-

Зкбичиїотаваїп — Завотливьій.

Забезчинствовать—забешкету- >
вати.
Забережньїй—тогобічний.
Забережье—забережжа, того
бічча.
Забеременівть-завагітиіти, заваготітй, завагоиіти,заважкіти, заважчати, у вазі ста
ти, у тяж зайти.
Забиваніе—забивання.
Забивать,-бить-забивати, вби- !
вати, заганяти,-гнати; мор¬
дувати, замордувати, заскубцти,-бти, приголомшувати,
-шити: запроторити, запха- |
ти. затасувати- ся ховатися,
зах'-в’тися; затьохкати, затокотіти, заколотитися,затрі атися, застукотіти (о сердц-Ь).
Забийте в іть-забандажити, умо¬
тати.
Забирать,-брать - забг ати, заб¬
рати, взяти; брати набір,
позичати у кого; захоплювати,-пити.
Забираться, -браться - утеліо
щуватися.-лютитися,
за¬
пихатися,-пхатися. забира¬
тися, братися, забиватися,
битися; закрадатися,-кра
стися, залазити,-лізти.
Забіяка—тесака, троюда, за¬
водіяка, колотник, задира¬
ка, задерій, задерика, зоаднчк.
Забіячество—тесацтво,
заводіяцтво, іолотня, задирли¬
вість, задерикуватість.
Забіячить—заводитися, колотничити, задиратися.
Забіячлквьій —задерикуватий,
задиракуватий, задиркува¬
тий, задирливий, звадливин.
Заблаговременно- завгодп, за¬
вчасу, заздалегідь, заздалигоди.
Заблаговременньїй заздалегід¬
ний, завчасний.
Заблагов-Ьстить- заблаговістити, задзвонити до иеркпи
Зьблагоразсудить — розмірку¬
вати, розважити.
Заблаженствовать зараюватн
Забяажить — задуріти, аашаліти, занавісніти, закоми¬
зитися, завередувати.
Заблевать—заблювати.
Забяваласть- абляклість.
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Заблекльїй— збляклий.
Заблекнуть—зблякувати, збля¬
кнути.
Заблест-Ьть — заблишати, за¬
блискати, заблискот1тн;-вамерцать- замеркотіти.
Заблеять-замекатм, забекати,
забліятм.
Заблистать-іалискати, заблис¬
котіти.
Заблудившійся-заблудний, за¬
блуда.
Заблудиться—заблз’дити, заб¬
лудитися, поблудити, 8блу*
катися,
зблудити.
Заблуждаться—помилятися.
Заблуждающійся— заблудливиП.
Заблужденіе—омана, заблуд»
помилка.
Забогат^ть—забагатіти.
Забодать—забуиати, сколоти.
Забожиться—забожитися.
Заболтать, затараторить- запащекувати, забаляндраси• ти, замолоти;-ногами-задриґати.
Заболтаться- забазікатися; (за¬
качаться) зателіпатися.
Забол'Ьваніе (бол-Ьзнь) — розбїль; захорупання.
Заболить—захворіти, занеду¬
жати. заслабти, заслабнути,
заслабіти.
Забооистьій—міцний, гострий;
уїдливий, причіпливий.
За бормотать—замуркотати,за¬
мимрити,
захарамаркати,
замискрити, забелькотати,
замурчати.
Заборщикь.-ца — набїрник,-ця
Заборь-баркан, паркан, паркання,
діловання,
пліт,
прасло; набір, забір, бран¬
ня набір.
Забота—турбота, клопіт, пік¬
лування, побивання, фрасунок.
Заботиться—клопотатися, пік¬
луватися, дбати ва що, дба¬
ти про що, побиватися.
Заботливость — дбайливість,
дбалість, дбання, піклуван¬
ня, запобігливість, пезсвитість, старанність.
Заботливьій—пазовитий, дбай¬
ливий, дбалий, піклуванкий, запобігливий, старан¬
ній.
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Забранеаать—Завалені,

Забраковать—зпокидіти, від• кинути.
Забрало—забороно, запинало,
причілля.
Забрасьіванье—закидання.
Забрасьівать.-бросать.-бросить
—закидати, закидати, закинути, завергати.-вергнути,-вергти; заподіти, запрогорювати,-рити, затасовувати,-сувати;
занедбати,
замітувати, занехаяти; обкидати, обкидати, прикидати, прикидати, засипати,
засипати, захарастити, за
харастрити.
Забраться (влізть)—утасув атися, утаскатися, уклюну-

гульпіпака, непутець, про*
піяка, ледака.
Забулькать, забултьтхать—забулькати.
Забунтовать — збунтуватися.
заворохобити.
Забурлить — заклекотіти, за¬
бурхати, забурувати; • зашарабурити.
Забушевать—забурхати, збуйнувати.
| Забуянить—забурунити.
Забьівакіе — забування, запомин.
Забьівать,-6ьп ь — запоминати,
запомнити, забувати,-бути:ся-забуватися.-бутйся;заспнати.-снути;
заноситися,нестися.
ТИСЯ.
І
Забьівчнвссть—безпамяття, заЗабрбзжиться — задніти, засі¬
бутність, забуття, забудь¬
ріти, на світ зайнятися, на
куватість, непам'ятливість,
світ благословитися.
негіам'яткість.
Забренчать—забринькати, за¬
Забьівчивьій — забтуьий, небрязкотіти.
пам‘ятний, непамятливии,
Забресть—забитися, забрести,
непам'ятущий,
безпамятзаплекатися, заплентатися,
нии, забудькуватий; сущ.зачвалати,
утасуватися,
безпам’ятко, забудько.
утаскатися,
уклюнутися,Забьітье-забуття; непритом¬
заволоктися;- блуждая-забність.
лукати.
Заб-Ьганіе—забігання.
Забривать.-брить — заголюва¬
Забігать, -забажать—забігати,
ти, згголити.
забігти, позабігати; попе¬
Забродить (напр. о вин!і)-загреджати, -днти;-слишкомь
рати.
далеко-заганятися, - гнати¬
Заорошенньїй.-ая (существо)—
ся; (о санлх-ь) замелювати,
покиді>ко, покидька, гіокизаточуватися, заточитися.
дище.
Забігать—забігати.
Забрьізгивать.-гать — заприсЗабіьгь—забіг; закрут, затока.
кувати.-кати, забризькураЗабі>дн£ть завбожіти.
ти,-кати; (водой) ухлюпу¬
Забіідствовать— забідувати.
вати,-пати, ухлюстати, об¬
Забажавшій—забіглии, приб¬
ляпувати,-пати; (воскомь)
лудний.
завощити; (грязью) задріЗабули вать,-лить -забілювати,
пувати,-пати, заляпувати,забілити.
пати, забейкувати,-кати,заЗаб-Ьлка—забіп, забілювання.
талапувати,-пати, зачвирЗаболіть—забіл іти.
лкати.
ЗабЬсноваться- забіснуватися
Забрьізгаться — ухлюпатися,
Заважничать запиндючитися,
ухлюстатися.
уляпатися,
забундючитис.я, запишати¬
поляпатися, сприскатися,
ся. забр шкати, забришкапозабовтатися. заболотити¬
тися, завеличатися, зачва¬
ся, задріпатися, позабейнитися.
куватися, забризкатися.
Завазживать,-возжать — лійцювати, залійцювати.
Забрюхатіть—зачереватіти.
Заваксить—зашварцувати, ва¬
Забряцать—забрязкати, зад¬
ва ксувати.
зенькати.
Завалень—лега. леї а, леґарь,
Забубенньїй—гульбливий, гу¬
ледай‘ ледака, лежень, не¬
лящий.
роба, вайло.
Забулдьіга—гульвіса, гультяй,
[І
І
!

Завалеш» -Зависать.

Завалені», раст. ЗсгорЬиІагіа
посІБа—ранник, підтинник.
Заваливать.-лпть— зпвалюва-.
ти, завалити, засипати,-си¬
пати, закидати,-кидати; 8атарасовуватп^-сувати,
таму вати, затамувати;-ся-залягати,-гти;
западатися,пастися; заподітися.
Завашінка—призьба, присьпа.
Заваль—мотлох, заваляще.
Завальная трава, ЬузішасЬіа
уиїдапз—тоя лісна, р%нник.
Завалявшійся (плохой) — за¬
валящий, злежаний.
Завалять — завалити, забруд
нити.
Заваляться—завалятися.
Завариваніе—заварювання; за¬
парювання.
Заваривать,-рить -заварювати,
заварили; запарювати,-ри¬
ти.
Заварной-запарний.
Заведеніе(учрежденіе)— завід,
завод, заклад; (обьічай) иоведенція, звичай; (часовь)
накручення; (введеніе ч.-л.)
запровадження; (трактирное) ресторація.
Завербованіе— затягання, за
лука.
Завербованньїй (вь войско)—
затяжець. .
Завербовьіва гь,-бовать —залу¬
чати, залучити, затягати,гти.
Завернуть (заглянуть)—навихнутися, никнути.,
Завертка—загортання; закрут¬
ка; прикр. оглобли кь санямь-завертепь, заверт.
Завертьівать (завинчивать)—
завірчувати,завертіти: (заворачивать)
загортати,рнути; (поворачивать) завертати,-рнуїи.
Завергь —завірюха, завихіль.
Завертать—завертітй, закру
тити,завсретенити.
Завертіться—завертітися, заверетенитися,закрутитися.
Заеерчивать.-ртіть- закручу¬
вати, укручувати,-тити.
Завершаіь,-вершить — ззвер
шати, вершити, закінчати,
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Заветшать -постарітися, оста'
рітися.
Завздорить-засваритнся.
Завиваніе—см. Завивка.
, Завивать,-внть—повивати, по¬
І
вити; завивати,-вити; ку¬
і
черявити, закручувати;-сязаплітатися, кучерявитися.
Завивка—завин, заЕивання.за
плітання; закручування.
Завидно - заздрісно,
заздро,
!|
зарно, завидно.
Завидний заздрісний.
Завидніться—замріти, завид¬
нітися, забованіти.
Завидовать-заздростити, заз¬
дрити. заздрувати (на що).
Завидіть, увидіть - заздріти.
забачити, загледіти, зазирити.
Завизжать—заверещати, завискотіти, завищати, заска¬
вучати, заскиглити, заскім¬
лити, закавчати.
Завилять—завертіти,
закру¬
тити, завиляти.
Завипчиваніе - зашрубовування.
Завинчивать, завинтить— зашрубовувати.-шрубувати.
Завир.нльньій--химерний, хиб¬
ний, зарозумілий, недореч¬
ний, чванливий.
Завираться-замелюватися, за¬
бріхуватися.
Завирающійся—замелуватий.
Завирушка бурая, пт. АссепІог шойиіагіз—покропивник,
покропивниця.
Зависимость—залежність, під¬
леглість, підлежність.
Зависимьій —залежний, підІ
лежний, підлеглий.
І. Завистливость-заздрісність, за-’
||
здреність, заздрівість, за|
здросність,
завидливість,
заЕидущість,

«авидющість,
пожадливість.
Завистливьій - заздрівий, заз¬
дрісний, заздросний, завид1
ливий, заздрений, завидю
і
щий, пожадливий, завидущий.
>і
Завистникь, -ца—завила, за¬
||
кид ько, завидник.-ця, за¬
ЧИТИ.
здрісник,-ця.
Завершеніе—закінчення.
; Зависть—заздрощі, заздрість,
Заветшальш—давній, старий,
завидки, завидощі.
остарілнй,одавнілий.
Зависіть залежати.
т
•

д*КК'9*л-~Закор чдоь
Завитки, раст. Адгішовіа Вираїопит-яармло.
Зівнтой—закручений.
Завитонь-фигель(архнт.); кяяпа (анат.); пуколь, кучсрь
(вь прическі);
закруток,
закрутка (вь хлібі на корню); почеревина (мясо).
Завихрьться-завихоритися.завіхтирити.
Завладініе-заволкдіння, займань, займаншина.
Завладівать, діть-запосідати,
запосісги, ззвладати, ося¬
гати,-гти, посідати, - сісти,
опанувати,заорудувати, (се¬
литься) затамбулюватися.
Зааластзовать—запанувати.
Завлеканіе - принажування,
знажувавня, приваблення,
зваблювання.
ч
.
Завлекательньій,-о-звабливий,
привабливий,
привабний,
звабний, принадний, о.
Завлскать.-влечь—занаджувати,-надити, Иринлджувати,надити, надити,
вабити,
зваблювати, - бити, загачу¬
вати,-чити.
Заводить,-сти—запро ► оджати,
запровадити, заводити,-ве¬
сти; накручувати.-тити (часьі); закладати,-класти.
Заводка (часовь)-накручування (годинника)
Заводньїй-достатній, заможній
зажиточньїй); спружиновий
которьій заводять).^
Заводской - заводський, фаб¬
ричний; стадний (о лошади).
Заводчикь — фабрикант; при¬
відця, зачіпник.
Заводь-фабрика; водочньїй-гуральня, палінчарня, горільня, винниця; восковой-воскобійня; желізньні-рудня;
жестяной - бляхарня; кирпичньш - цегельня, цегольня; кожевенньїй-гарбарня;
конскій - стаднина;
л-Ьсопильньїй тартак; мідиоплавильньїй-котлярня; металпоплаенльнь’й - гамаркя;
мьіл кньїй-милярня; рьібиьійзабрід; пивовар нньїй-бровар, броварня; псрохоеойпороховня; поташньїй буда;
сахариьій-сахарня, цукроИрні, свічной-соїчарнк; «е-

І
І
І

Я

Г
В
р
N
І|
|

литреннмй-бурти; ствхляа■ий гута; сухарньій-сухарик;
уксусньїй-оцетарня.
Завоеваніе —■ завоювання, здо¬
буття, аабір, завій.
Завоеватель, - ница—завойов¬
ник,-ця.
. _
Завоевательньїй — заборчий,
вавойовний.
Завоевьівать,- воевать—здобу¬
вати, бути, завойовувати,ювати, підбивати,-бити.
Завозжать-здвіжкати.
Завоекь—карк, шия; ошийок.
Зазозить, - везти - завозити,вез ги; - ся - завовтузитися;
заялозитися.
Завозньїй-привозовий (о то¬
варі); завозовий (о якорі)
Завозня, рьчн.-галяра.
Заволакивать,-волочь - заволі¬
кати, - волокти, затягати,тягти, затемряти.-темркти;
затягати,-гти, гоітися(орагіахь)
Заволноваться - захвилювкти;
-притти вь
возбужденіе.
смятеїйе-заюртуватися;- запіниться-зашлувати.
Занонять—засмердіти, заповітрити.
Завоняться - притхнутися, завонитися, засмердітися.
Завопить-заголосити, завола¬
ти, залементувати, зарепе¬
тувати.
Завора-засув.
Заьораживать.-рожнть - зачаровувати.-рувати, замойлятн.-мовити. .
Заворачивать, - тить (приподнять)—закопилювати,
за¬
копилити, закопирчувати,чити; (о*ертьтать) загор¬
тати, - горнути, завиватн,вити, завірчувати,-вертіти;
(поворачивгть) повертати,рнути, завертати, - рнути;
(засучпвать)
закасувати,сати.
Заворковать—забуркотати, за¬
буркотіти, забуркукати, за¬
воркотати, загусти.
Заворожить—забаїти.
Заворотень-важниця, підойма.
Завороть (повороть) закрут.
Заворчать—замурчати, забур¬
чати, вагарикати; загарча¬
ти.

9» рать о*—Загиіать
Затраться— забрехатися.
Завсегдатай—завсідник.
Завторить завторувати.
Завтра—узавтра; - утромь-завтра вранці;-вечеромь за¬
втра увечері.
Завтраканіе-снідання.
Завтракать-снідати.
Завтракь-сніданок.
Завшив-Ьть-завошнвіти.
Завьіваніе — скиглення, скім¬
лення, завід, завод, зави¬
вання.
Завьівать, завьіть—завивати,
завити, трубити, затрубити,
скиглити, скімлити, вити;
заводити, голосити (о людяхь).
Завьіек-ь—карк.
Зав-Ьдомо—зазнаки, 8в|дома.
Зав'Ьдьіваніе—завідування, за¬
від, заряд.
Зав'Ьдьівать-заряджувати, ору¬
дувати.
Зав'Ьдьівающій-зарядник, зарядчик, завідця, завідувач.
Зав^ренід-запевнення.
Завіритель,-ница -посвідник,ниця.
Завірять, - рить—запевняти. нити; посв|дчурати,-чити.
Зав'Ьса заслона, зав|са.
Зає'Ьтньїй—заповітний, завітувальний, заповідальний;
святий, шановний; таєм¬
ний; тайний.
Зав-Ьтренньїй-затишннй.
Заві.трен'Ьльїй-завялий, засох
лий, завітрілий.
Зав^трен-Ьть — зв'янути, за¬
сохти, завітріти.
Завіть-заповіт, заповідання,
завіт, завітування.
Заві>шенньій— навішений, за
слонений.
Зав4.шиваніе -запинання; за
слонення, завішування.
Зав'Ьшивать.-сить, закрить —
запинати,запнути, зап'ясти;
васлопяти, - нити, завішу¬
вати,-вісити.
Завішиваться,- ситься -запи¬
натися, запнутися, зап'ястися;заслонятися,-нитнся,
завішу ватися.-віситися.
Зач-Ьщаніе—тестамент, духів¬
ниця, завітування.
ЗааЬщатель —• спадкодавець,
яаповітник, завітувальник.
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ЗагЬшательнмй — заповітний,
запітувлльний.
Завішать — завітуватн, запо¬
відати. легувати;
відпи¬
сати. відказати.
Зав’вш'й, увядшій—зав'ялий.
Завчданіе—зав'янення.
Завядать,- вянуть—блякнути,
зблякнути, в'янути, зів'яти.
Завязать.-знуть — грузти. уг¬
рузти. загрузти;устрявати,
устряти; баритися, забари¬
тися.
Завязка — зав'язок (вь лит.
произвед.); запинка, пере. шкпда, завада; поволока
(шнуоок"ь).
Завязник-ь,
раст.
РоїепШІ?
РогтепІіПа —терментиля.
Заоязьіваніе — зав'язування;
пеглей—запетлювання, зашмопгування.
Завязьівать.-зать —зав'язува¬
ти, зати; узел-ь загулзлити, силііти: петлей—запет¬
лювати, зашморгнути; воревку сплетя концьі—аачелити,заборсати.
Завязьіваться (о аавязи)—по¬
в'язатися.
Завязь, бот.—забрость, опупок.
Завинуть, увянуть зав'янути,
зав'яти, зів'янути, зів'яти.
Загадка—загадка.
Загадочность—загадковість.
Загадочньїі-загал новий.
Загадьіьаніе—загадування.
Загадать—помінити, загадати
(задумать, замьіслить); зага¬
дати (о загади Ь).
Ззгаживаніс—• запоганювання,
огилжузання, запаскуджу¬
вання.
Загаживать.-дить — запаскудч жувати, запаскудити, огнджувати, загиджувати, дити,
запоганювати,-нити, побеш■ петити.
Загарг—снадь, опала, смаглія.
Загасать,-снуть—згасати,-сти.
Загашать,-сить—гасити, пога¬
сити.
Загашиваиье—гасіння.
Загвоздить—прицвяшнти.
Загвоздка — закарлючка; сту¬
сан, тичок.
Загибать,- гнуть — загинати,
загнути, загеровувати.-герувати, аахилатн,-яитм,
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ЗагиОин —Загородка

лзмувати,-ломцти, забгати,
закоцюрбити; крючкомь —
закарлючувати,- чити, за
8ублювати,-зубити.
Загибина—крючок, карлючка.
Загибь—іалім, залом.
Заглавіе—заголовок, титул.
Заглавньїй—заголовний, титулозий.
Заглаживать,- дить — заглад¬
жувати, загладити; рівнати,
зрівнати, плянтуватн.спляитуваїи; затирати.-терти.
Заглазно—узаочи, позаочи.
Замазаться—задивитися, за¬
гавитися.
Заглохльїй—забур'янений.
Заглохнуть —
занишкнути,
ущухяути,
замовити; за¬
бур'янитися.
Замушать,-шить— заглушати,
заглушити,
потлумлятн,мити, затлумляти, - мити;
пригнітати.-стц,
душити,
задушитирзапахь — заби¬
вати,-бити; - горе, закутивши—загуляти.
Заглушеніе—потлумлення; затлумлення, заглушіння.
Заглушье—пустиця, пустка.
Заглядьіванье—зазирання.
Заглянуть—зазирнути, загля¬
нути, заздріти, заникнути,
наздріти, переглянути.
Заглядінье — продиво, про

. чудо.

Загнать (вогнать)—заситити.
Загниваніе—загнилість.
Загнивати,-гнить,-ся — загни¬
вати, загнисти, загнити,-ся.
Загнившій - аагнилий.
Загноиться—заятритися.
Загнусить—загугнявітн, загугнити.
Загнутьій (закривленньїй)—закарлючений, закоцюрблений, заклебучений.
Загніздиться —загніздитися,
закублитися.
Заговариваніе—замовляння.
Заговаривать.-риї ь — знімати,
• зняти слово, забірати,-бра¬
ти голос; - загомоніти; ствлечь вниманіе,, утомлять
разговором-ь — загуряти,-рити, забесідувати, збалакуватися.-катися,
забалакуеати.-кати;- завораживатьвамовляти. - мрвит иї-ся-^а-
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базікуватися.-катися, заба¬
лакуватися,-каткся,
загаморитися, вагаркатися.
Заговляться, - віться — загівляти, заговіти.
Заговоренньїй
(заколдованньій)—замовний.
Заговорщикь, - ца — змовленНИК.-ЦЯ.

Заговорь — змова;
(заклинаніе) замова, замовини, при¬
мова.
Заговьнье—запуст,
запусти,
лущання, лущення,
ззговіни.
Загоготать—загагакати.
Заголять,-лить-задублюваги, бити.
Загонка—заганяння.
Загонщикь—загоничрпрп об¬
лаві— гучок.
Загонь—займання, заганяння;
утиск, пригніт;—для скотаоцарок, обора, кошар, коша¬
ра, загорода. бичня;-пашен.
полоса-борозна, загін.
Загонять,-гнать, — загонити,
заганяні, загнати, замор¬
довувати.-дувати;- дом.жив.займати, зайняти.
Загораживаніе — загороджу¬
вання, заставляння, зату¬
ляння, затамування.
Загораживать, - дить
(забо¬
ром) тинити, обтинити, за¬
возити, заг фоджувати, за¬
городити;
заставляти,-ви¬
ти, затуляти,-лити, засло¬
няти,-нити; перешкоджати,дити, переступати, пити.
Загорать,-ріть—смагнути, по¬
смагнути, опалитися, запа¬
люватися, - литися,
обгорЯти.-ріти, загсрят и,-ріти.
Загораться, рітьс.і,—займати¬
ся, заніматися, зайнятися,
занятися,
запалюватися,
литися, загорятися, -рітися.
Загорбокь, анат,—карк.
Загордившійся — запанілий,
загорділий.
Загордиться—загордіти, запи¬
шатися. запаніти.
Загоревать—зажуритися, за¬
сумувати.
Загорланить—загорлати,
за¬
репетувати, засіпати.
Загорньїй—загірній.
Загородка (у сЬней)-засІнок.

Загороди ьій—Задабривать.
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Загородиш!—заміський, поза¬
| Загрохотагь —см. Загромьіхать
міський.
Загрубить-загрубіянити.
Загородье —замістя.
Загрубьлость-загрублість, за
Загорье—загір'я.
тверділість, зашкарублість
Загоравшійся—загорілий.
затужавілість.
Загорілий —засмаглий, запа¬
Загруб-Ьльїй - 8агрублий,
за¬
лений, посмаглий, загорі¬
тверділий,
зашкарублий
лий.
затужавілий.
Загораться (очень захотіть)—
Загруб-Ьніе - затвердіння, зазавихтуритися, присі.Ічити.
шсарубпіння, затужавіння
Загосподствовать-запа.іу вати.
Загрубінь затвердіти, зашка¬
Загоститься — загостюеатися.
рубнути, затужавіти.
Заготовительньїи—заготовчий |, Загружать, - зить—переванта¬
Заготовка—готування, вироб¬
жувати, - жити, затеркилуляння; виріб, роблнво.
вати, заладуваги.
Заготовлять,-вить — готувати,
Загрузка-теркилування, ладуприготувати;
лаштувати,
вання.
налаштувати.
Загрунтовать—заґрунтувати.
Заготовщикь.-щица— заготовЗагрустить — засмуткуватися,
ник.-ниця.
аасмутнітм, засмутувяти,
Заграбаздать—загарбати, зазасуміти, засумувати.
чіляпнути.
Загризать, -грьіать-загризати «>
Заграбливать,-бить — загро¬
гр изти.
маджувати,-дити; загарбу- ' Загрязненіе—забруднення, повати,-бати.
брудніння, забагніння, заЗагра ждать, - дить,
преграбуж_авіння, забрьохання, задить — загороджувати,-диневірнення.
ти, заступати,-пити, зата¬
Загрязнять,-нить— забагнювамовувати, -мувати, замика¬
ти, забагнити, занехлюювати, замкнути.
ти,-юіти,заневірняти,-н|ти,
Загражденіе—затама, тама.
забрудияти, нити, запоруЗаграничньїй—закордонний.
вати,-порати, побоудняти,Загребаніе—загреба, загрібаннити, забрьохувати,- хати,
. ня, загортання.
захсоськувати, - кати, захЗагребать, загресть—загорта¬
войд уваги,-дати, збруджути, загорнути, загрібати,вати.-дити.
гребти,
загромаджу вати,Загрязняться,-ниться - забагмадити;зачерпнуть .очень
нюсатися, - нитися, забрьо
много -зачеберхнути
хатися, забужавіти, поб¬
Загребистьій—загребущий.
рудніти, запоратися, бруд¬
Загрезить - замарити, замрінитися, забруднитися, збяти;-ся зароітися, замари¬
рудніти.
тися.
Ззгуд-Ьть -загусти, загуготіти,
Загрем-Ьть— загремихтіти, зазабубоніти,застугоніти, загрімотіти, загрімати, загри¬
бу ті ти.
мати, загреміти;(раскатами)
Загули рать, лять-загулюватн,загуркотати,
загуркотіти;
ляти.
у
(глухо) задудніти.
Загул-ь-гульня, гупьбощі. '
Загривок-ь—загривок; карк.
За гуменье- загуменок.
Загробньїй—замогильний, то¬
Загустільій - загуслий, зату¬
госвітній.
жавілий.
Загрозить — нахвалятися, по¬
хвалятися.
Загус 'Ьть-загусти, загуснути
Загроможденіе— завала.
затугавіти, затупи ти.
Загромоздить—закастрити, за¬
Зад?бриван>-е— загоджування,
валити, затарасувати, за¬
улещання, піддобріння.
харастити захара'стрити.
і Задабривать, - добрить—•,уле¬
Загромьіхать
загремихтіти,
щати, улести ї й, удобрягя,—
загрюкотіти, заторохтіти,
удобрити, загоджувати,-ди¬
заторохкотіти.
ти, піддобряти,-рити.

і
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Задавать,-дать-завдавати, аавдатк, загадувати,-дати.
Задавить - задушити, зачави¬
ть; пригнітити.
Заданіе—завдання.
Згдаривать.-рить— задарювати, задарити.
Задаромь-задар, задарь, завдарім; марне. .
Задатокь—завдаток, завдана.
Задаточньїй—завдатковий.
Задать (трепку)—лрочустрити, ,
віддухопелити.
Задаться (ц-Ьлью)—завзятися.
Задача—завдання.загадка; мо¬
рока; щастя, гаразд.
Задач ливьій—щасли вий.
Задиигать-заворушити, пору¬
шити, засовати;-ся-засоватися, заворушитися.
Задвигать. двинуть— засува¬
ти,-сунути.
Задвижка засов, засовень, за¬
сув, засувка.
Задвижной—засувний
:~"
Задергать—зашарпати, затурк ти, засмик-іти, засіпати.
Задергивать, рнуть—запина¬
ти,^ ясти, заслоняти,-ни¬
ти, затягати,-гти; засми¬
кувати, - микати; - петлюзашморгуватч,-гнути.
Задеревен-Ьлость — задеревілість, здеревнілість.
Задеревен^льїй —задеревілий,
здереяніг.ий,
Задєрєвен-Ьть-задсрейІти, здеревніти.
Заде рживать,-жать—затриму¬
вати,-мати; загаювати, га¬
яти, загаяти, пригаятя, ба¬
рити, забарити, забавляти,бавити, тамувати, прита¬
мувати, завгарити (кому).
Задерживаться,
останавливаться, - виться -затинати¬
ся, затнутися,
затятися,
затамовуаатися, муватися.
Задержка — затримання, зат¬
римка,
припни,, забара,
упин, устрим. (преграда)
запір, -теченія-тамуаання.
Задивиться — задивуватися.
зачудуватися.
Зад- ра - задирака, задерика,
задерій, знводіяка, напис
ник, загомзкуаатець, при¬
чепа, иачілнии, зачепа.
Вмирюц-дрмгь ЬАдмраггя, м- |

дерти, задрати; зачіпати,чепити, займати, зайнцти;нрсь-кирпу інути.
Задирка-зачіпка, причіпка.
Задирчивьій - загризкуватии,
задерикуватий,
задираку¬
ватий.
Задирщикь,-ца—см. Задира.
Задичать—здичавіти
Заднепроходньїн, анат.- відходовий, задній.
Задникь (об у ви) — закаблук,
тилок. зап'яток.
Задній-задній, затильний.
Задн-Ьпровье—Задніпров'я, задніпря.
Задок-ь (повозки)—роздір; (ту¬
ши) огузка.
Задолго надовго перед чим.
Задолжальїй—завиноЕатілий.
Задолжать—завиноватіти,- ся,
завинити, заборгувати, запо¬
зичатися у кого, удовжитися.
Задогженность—пенність, за¬
позиченість.
Задолженньїй - пенний, запо¬
зичений.
Задомь—задки.
Задорина—дроска, троска; задирга, задирка.
Задорить — підбивати,-бити,
підохочувати,-хотити, дра¬
тувати, роспаляти.
Задерливость — задерикува¬
тість, задиркуватість, задиракуватість, згідливість,
завоістість, нгпрасніать.
Задорливьій—см. ЗадорньїЙ.
Задорньїй—задерику атий, за
диркуватий, задиракуватий,
- заїдливий, завоїстий, на-

прасний.

Задорожиться - заправити ве¬
лику ціну.
Задорь—гадирга, задирка, заілість, завзяття.
Задосадовать, запечалиться—
захвирсувати, засумувати.
Задохнуться—задушитися, за¬
дихнутися.
Задразнить—задратувати.
Задребезжать-задеренчати, задреньчати.
Задремать—закуняти, аамгнути, задрімати, здріматн,
адріматнея, здрімнути.
Задрвжать — аатрамтітм, вад-

Задуваг

акртітн, задаижати, затру¬
ситися.
Задувать,-дуть —задувати, за¬
дути, задмухати,-хнути, за¬
дмухати, задимати, гасити,
погасити; заві вати,-віяти.
Задумчивость — задума, заду¬
маність, задумливість, задумшливість.
Задумчивьй, о — задуманий,
з вдумливий, задумшливий.о.
Задумьіваніе — загадування,
умишляння, надумування.
Задумьівать,-мат ь—умишляти,
умислити, загадувати,-да¬
ти, надумуватися,-матися,
замізковувати, кувати.
Задумьіваться, - маться —зага¬
дуватися, загадатися, за¬
мислюватися, литися.
Задушить-задавити, задуши¬
ти.
^адушевность - щирість, сер¬
дечність.
Задушевний—щирий, сердеч¬
ний.
Задхлость—притхпя.
Задхльїй—притхлий.
Запхнуться—притхнутися.
Задь—зад.
Задьі-задвірок; микулість, ми¬
нуле; (вь возу) задок, (у
обувн) тилок.
Задьімить—задммувати, зака¬
дити.
Задьімливать, - мить—закурю
вати, закурити.
у Задимиться—укуріти, закури¬
тися, закуріїи.
Задьіхаться,-дохнуться—зади¬
хатися,-днхнутися; души¬
тися, задушитися.
Залишать—задихати.
- Задьішка-задуха, ядуха.
Заді в ять, - діть — торкати,
торкнути, зачеркати,-кнути.
Зачіпати, - чепити, учепити;
запроторювати, рити, затасовуиати,-сувати, запаковувати-кувати, заподіти;заціпиться-зачіпатися, чепитися, затинатися, затнутися, затятися; - оцарапатьзадернути.
Задівающій (донимающій)-зачіпливий, причепа.
Заділка закладання, замуру¬
вання.
Завія*—«дрібок, ааділля.

Зажиааїь.
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Задільньїй-зарібковий, зарібний.
Задільївать, -лать-запаштовусати,-тувати, закмадати,класіи, замуровувати,-рувати, заправляти, правити.
Заемньїй—(о документі) пози¬
ковий, позичковий; (о деньгахь, вещах-ь) позичений.
Заемщикг.,-ца-позичник,-ця.
Заемг,—позика, позичка.
Зажаривать.-рить—зашкварю¬
вати, зашкьарити, запіка¬
ти,-пекти.
Зажатіе—стисок, затул, за• • тисок.
Зажать - стиснути, затулити,
затиснути.
Зажелтить—зажовтити.
Зажелтівшій—зажовтілий, за¬
жовклий.
Зажелтільш — см. Зажелтівшій.

Зажелтіть-зажовтіти, зажовкти;-зарьіжІть-заполовіти.
Зажеманиться-заманіжитися.
оаживаніе(о ранІ)--загоіння.
Зажива іь,-жить (о рані;—за¬
гоюватися, загоїтися, гої¬
тися, загоітися.
Зажйвленіе—гоїння.
Заживл ять,-вить—гоїти,загої¬
ти.
Зажиоляющій—гойливий.
Заживо—живцем за життяЗажига см. Забіяка.
Зажиганіе - запалювання; засвітлювання.
Зажигатель.-ница — палій,-ка.
Зажигательньїй-лалючий, за¬
пальний.
Зажигательствс—підпал.
Зажигать,-жечь —запалювати,
запалити;
васвітлювати,тит и.
Зажигаються, -жечься—запалю¬
ватися, запалитися, засвіти
лишатися,-титися.
Зажидиваніе - захарлання, замаюсення,
зашатирювання, привлащення.
Зажилнть захаряати, замаюсити, зашатирити, привластити.
Зажимать, - жать—стискати,снути, затискати,-снути.
Зажимннй — стискальний.
Зажимь—стисок, затисок.
Зажинать, - жать - зажинати,*
мт ч.
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Зажині,—Занмообразно.

Зажинь-зажин; ужинок.
Зазорь—ганьба, сором, соро¬
Зажир'Ьльїй—опасистий.
мота.
Зажиріть—погладшати.
і Зазр-Ьніе-докір, нагана, до¬
Зажиточность, — заможність,
гана.
засібність, худібність, статЗазубривать,--брить -зазублю¬
• ність, спроможність, заживати, зазубити, позубити,
тість, грошовитість.
і - вищерблювати, - бити, поа читочньїй-зажитий, замо¬ 1
шербити, вискіпати, висжній, засібнин, худібний,
к пати; виучувати на пастатний, спроможний, гро¬
мять.
шовитий.
Зазуб иваться, бриться — за¬
Зажмуриваніе-замружіння, за¬
зублюватися, зазубитися.
плющування.
Зазубрина — зазуб, зазубець,
Зажмурить — замружити, защербина, зазубень.
плющити;-ся замружитися,
Зазубристьій — щербатий, зазаплющитися.
зубуватий.
Зажога, ветер.-днхавиця кін¬
Зг&уд-Ьть—засвербіти.
ська.
Зазьівальщикь.-ца—см. ЗазьіЗажора—підталина.
ватель.
Зажужжать—забреніти, забЗазьіваніе — закликання, за¬
ринжати, задзижчати, запросини, закликидзичати.
Зазьіватель, ница—укличкик,ажурчать—задзюркстити, за¬
ця, закличник,-ця,
запро¬
дзюркотіти, задзюрчати, за¬
хай,- ка.
бреніти, забурчати.
Зазьівать, звать ^ — уклякати,
Зазвен^ гь -задзеленьчати, за¬
укликати, закликати .-кли¬
дзеленькотіти. задзвеніти,
кати, завертати,-рнути.
забренькати.
Згзьівньїй—укличний, закличЗазвонить-задзвонити, забоввий
кати, забаламкати, забамЗазьіБЬ—заклик, зазив.
кати.
Зазивать—запозіхати.
Зазвончикь—дзвонець.
Зазіваться — загаеоронитися,
Зазионщикь—дзвонарь.
загракатися,
загутатися,
Зазвучать — залучати; забре¬
загалаьаннтися, загапкатиніти; залунати.
ся, загавитися, задивитися.
Заздравньїй—заздоровний.
Зазябльїй замерзлий,
пере¬
ЗазеленитЬ-зазелепити, позе¬
мерзлий.
ленити.
Зазябать.-бнуть — замерзати,зти.
Зазе пен-Ьть—зазеленїти;-хорошо взойти-по рунюнатися.
Заиграть- заграти;-зашалить
Зазимовать—згзімувати.
— зажирувати.
Заи граться—загратися.
Зазимье— зазімки.
Заигрьіваніе —
загравання;
Зазнаваться.-знаться — зано
жирування.
ситися, занестися,
пиша¬
Заика— заника, заікало, занитися, запишатися, зарозу¬
міватися, мітися.
куватець, загакливець, неЗазнавшімся —роспинджений,
дсмова.
загорділий, запанілий, пи¬
Заикаться, замкнуться — захатий, зарозумілим.
никуватися,
заникнутися,
загакуватися.-кнутися, за¬
Зазноба—кохання,
любощі;
їкуватися, кнутися, заїка¬
коханець, коханка;
замотися, кну гися.
ррз.
Заикающійся—загокливий, заЗазноблять,-оить — заморожу¬
гакливий, німуватий, заїку¬
вати,— зити; прнлйбляти,ватий.
бити, прикохувати, хати.
За икливьійі—заїкуватий.
Зазолотіть—зазолотити.
Заимодаввщт»—позичвйло, поЗазолотиться— зазолотитися.
•• зичальник.
•
Зазорньїй, о—ганебний, соро¬
Заимосхбразно-упозику, позич¬
ково.
мітний, загудливий, о.

З аик -оіразмьій—Закачаться
Заимообразньїй —позичковий.
Заиіїственньш — засяжений,
позичений.
Заимствовать,
позаимствовать—засягати, засягти, по¬
зичати,
позичити, брати,
переймати.
Заиняивільїй— зашерженілий.
Заиндивіть—зашерженіти.
Заинтересовьівать. совать— за¬
цікавлювати,-вити.
Заинька—зайчик.
Заискиваніе—засталяння, шиляння, підстилання, запо¬
бігання, підлащування, під¬
добрювання, завилювання.
Заискивать — запобігати, за¬
стелятися, завилюзати, ши
литися, підстилатися, під¬
лащуватися, піддобрювати¬
ся, піддобрятися, прихи¬
лятися.
Заискивающій
(человікь) —
забігайло.
Заискриться—заіскрити, заі¬
скритися.
Зайти—завітати, зайти, наві тати.
Зайченокь —зайча, зайченя.
Зайчиха—заячиха, заєчка.
Закабаливать,-лить -т- затоп¬
ляти, затопити, забасовувати,-су вати, яан вволювати,волити,
завіазатн,-дати¬
ся-запетлюватися (перенос¬
но).
Закаблучье—закаблук.
Закадить—закадити.
Закадьічньїй—вірний, щирий,
сердешний.
Заказной—замовний; рекомен¬
дований (о почт. отправленіяхт»)Закатчикь.-на— замовникуця,
покупець, пниця.
Заказь—замова, загад, загад¬
ка; заборона.
Заказьівать.-зать - замовляти,мовити, загадувати,-дати;
забороняти, нити.
Закаиваться.-каяться — зарі¬
катися. ректися.
За ка л е н н ьі й- га рто в -> н и й.
Закаливаніе—гартування.
Закаливать.-лить — загаптову¬
вати,-тувати: о
хлібі-недопікати.-пєкти.
Закалина-см.Закаль вь хлібі,.
Закал-ь (вь хлібі) -зака-п, за-

кальок, закалець, глевтяк,
глевтюк; (закалка) гарт.
Закальщиюь — гартівнцчий,
гартовничий.
Закальївать, - колоть- заколю¬
вати,-колоти;
аашпигати,
заштрикати.
Закалякать — забалакати;-сязабазікатися, забалакатися.
Закалять, - лить - гартувати,
загартовувати,-тувати.
Закаляться.-литься-загартовуватися, загартуватися.
Закаменілость - скам'янілість.
Закаменілий —скам'янілий.
Заканчивать, кенчить кінчати,
закінчити, викінчувати, ви¬
кінчити.
Закапать — закрапати, пока¬
пати, покапотіти; (учащенно) заляпотіти; (ляатье при
іді) покидатися.
Закапризничать — заковирзувати,
закомезитися,
за¬
вередувати, Цзаюхторитися,
захимерити,
забришкати,
вабришкатися,
ааґедзкатися.
Закапчиваніе—заколчення, за¬
нурення, задимлення.
Закапчивать,- тить—закопчу¬
вати, закоптити, закурю¬
вати, - рити, задимляти,мити.
Закзпьшаніе—закопування.
Закапьівать, • копать - закопу¬
вати, закопати.
Зькараулить (начать сторо¬
жить)—зачатувати.
Закаркать—закрукати, закря¬
кати.
Закармливанів — загодовуван¬
ня.
Закармливать,-кормить—заго* довувати,-дувати.
Закартавить—загаркавити.
Закать (солнечньїй; географ.)
захід; (сніжньїй, скользкій;
—забіг.
Закатьівать.-тить-закочуєати,
тити;
укочувати, - тити;
укачувати,-чати; (завозить
зкипажи, вози) заточувати,
-ЧИТИ.

Закатьіваться.-титься -закочу¬
ватися,
закотитися;
(о
солнці) заходити, зайти;
(о саняхь) замелювати.
Закачаться—загойдатися, за¬
коливатися, зателіпатися.

Закаичнаать—ввкдючані».
Закачквать, - тнть — заточуватн,-чити,
аакочувати,тити.
Закачивать.-чать
заколнхувати,заколихати,заколису¬
вати, заколисати, гойдати,
загойдати.
Закашивать, - сить—закошу¬
вати,-сити.
Закашлять—закашляти: (сухимь кашлем-ь)закахикати;
сильно,
глухо)
- забу¬
хикати.
Заквакать—закрюкати, закумати.
Закваска—отора, квас, роск ас, розчина.
Заквашивать, - квасить—учи¬
няти, учинити, заквашувати
-квасити.
Закивать—закивати.
Закидной — вакидний.
Закидьівать, - кидать -кинуть. аакидати.-кинути; занехаю¬
вати, -хаяту, занедбувати,і
-бати; засипати.-силати.
Закипать.-піть—кипіти, заки¬
піти.
Закипавшій—закипилий
Закисать, - снуть—заквашува¬
тися, закваситися,- квасніти, скнас іти.
Закисльїй—скваснілмй.
Закись, хим.—закис,
Закичиться запишатися, ааприндитися, запинкючитися.
ЗакиигЬть—закомешитися.
Закладка (основаніе адакія, и
пиршество по поводу зак¬
ладки) закладини, заклад¬
чини, закладщнни; (вькнигЬ) заставка; (лошадвй) за¬
прягання; (камнеиь) заму¬
рування.
Закладная—заставний лист.
Закладной, валожениьій— зас¬
тавний. Закладчиктв.-да — заставник,
ця.
Закл?дь—(іалогь) застава, за¬
став, застанова; (пари) за¬
клад, заліжка.
Закладьівать,- жить-(вьзалогь
застановляти,-вити, заставляти,-вити, дати в заста¬
ву; (замащивать) яамощувати, - мостити; (лошадсй)
аапрягати, - гти; (камнемт.
внрпичемь) — аамуроєувд- В

ти, замурувати; (нами¬
вать, аатерять) запретормвати,- рити, заподіти; (дмру)-затикати,-ткнути, занладатн, • сти; (вдіальїиать
полки вь шкафь напр.) заяровувати.-руватн.
Заклевьівать, заклевать — за¬
кльовувати. заклювати, задзьобувати, бати.
Заклеивать.-клеить - заліпляти, пити, закаручувати, ЧИТИ.

Заклеймить, отм^Ьтить — по¬
таврувати;
нап'ятнувати,
заплямити, позначити.
Заклепка—ник а.
Заклепьівать.-пать — нютувати, .-анютувати.
Заклинаніе—заклін, заклинан¬
ня.
Заклинатель — заклипач.-ка:
(фокусникь) забаяч,-ка.
Заклинательньїй— заклятний,
заклипальний.
Заклипать.-клясть —заклина¬
ти, ваклясти,
зар кати,ректи,
уклсняти, - нити;
(ворожить) забаяти.
Заклиниваніе— заплішування,
клицюовання.
Заклинивать.-нить, — заплі¬
шувати, заплішити, клин¬
цювати, заклинцювати.
Заклинивши узапліш.
Заклинка—см. Заклиниваніе.
Заклинокь (клиньїшек-ь)—за¬
плішка.
Заклопотать—заклекотіти, за¬
бурчати. забулькотіти.
Заклохтать — заквоктати.
Заклубиться—заклуботатися.
Заключать, - чить — (утверждать, р-Ьшать), ухналяти,лити,
покладати,-хластн,
постановляти.-вити;
(ви¬
водить
сл-Ьдствіе)
вис¬
новувати, - снувати,
ви¬
водити,-вести;
(запирать,
брать под-ь стражу) зами¬
кати,-минути, засклепити,
увязнити; (содержать вь
себ£) мати в собі, містяти,
обіймати; (окоичить) закін¬
чать (мирі») замиряти,-рн
ти.
Заключаться—міститися, за¬
микатися.
Заключеиів—(вьівод-ь, поск4дстаіо^ умозаключриір) ви

сяовох, рм^ьтіт, еильогнам; (місто мкліечемія)
в'язницЦ-кінець, закінчення; (вь тюрьму)-замнкання,
ув'язнення; (мира) замирен¬
ня.
Заключенньїй (п тюрьиу) —
замкнений, в'язень, реш’ тант.
Заключителькьій — останній,
остаточний.
Заклянчить—виканючити.
Заклятіе—заклин.
Заклятьій (ааколдованнмй)-аакляклий.
Закованньїй - закут ий, укутий.
Закойать —укувати, закувати;
забити; аанютувати.
Заковьїка—закарлючка.
Заковьірять—закопирсати.
Закожньї#—зашкурний,
підшкурний.
Заколачивать.-лотить — заби¬
вати,-бити.
Заколдованний—обчарований,
зачарований, заклятий.
Заколдовьівать,- довать -зачаровувати,-рувати, вачакловувати, - лувати,
обчаровувати.-рувати,
Заколебать—заколивати,
за¬
колихати, захитати, захилитати;-ся-захитатися, за¬
колихатися.
Заколесить—закону вати.
Законник!»—правник.
Законно—правно; справедли¬
во, слушно.
Законнорожденнмй — право
ложний.
Законность— правність; спра¬
ведливість, слушність.
Законний—правний; справед¬
ливий, слушний; (о жені,
мужі) шлюбний.
Законовідь — правознавець,
правник.
Законовідініе-лравознавство.
Законодатсль.-ница- законода¬
вець, - виця, праводавець,
-ЕИЦЯ.

Законодательньїй— законодатний, законодавчий, праводавчий.
Законодательство—законодав¬
ство, праводавство.
Законопачивать,-патить —глобити, заглобити.
Законоположеніе — правсдав©тво; закон, право.

Заяонопрвстушгиагь — праве-

ломець, вннуватник.
Законопреступньїй — право
ломннй.
Законоученіе—віровчення.
Законоучитель,-ннца — віровчитель,-ка.
Законтрактовать —домовити,
поєднати, приєднати.
Законі.—право, вакін, вакон,
установа, віра.
Закопаться (углубиться
в
что)—вв нишпорити ся.
Закопка—закопування.
Закопошиться—аакомешитися.
Закоптить—задимити,
заку¬
рити.
Закопченньїй-кадний, закоптілий, закурений, задимлений,
Закоп-ь—шанець, вакіп.
Закоренілость—закоренілість,
запеклість.
Закоренілий — закоренілий;
аапеклий.
Закоркжа—гак,
закарлючка;
перешкода, завада.
Закорючивать,-чить — закоцюрбувати,-бити,
закандзюблювати.-бити, закарлючувати,-чити.
Закорючистьій — канлзюбуватий, карлючкуватий.
Закорючка—закарлючка.
Закорявіть — закоржавіти;-зачахнуть-зачучверіти.
Закоснілость —забісованість,
закляклість,
запеклість,
закоржавілість.
затверді¬
лість.
Закоснільїй — забісований.
закляклий, запеклий, запоржавілий, затверділий.
Закосніть—заклякти, закляк¬
нути, закоржавіти, затвер¬
діти.
Закостенілий—скостенілий.
Закостеніть— скостеніти.
Закоулистьій — закамаркуватий, закапелкуватий, заходенькуЕатий.
Закоулки—хахольки, хахульки.
Закоулокь, уголоиь заходенька, закамарок, закапелок,
закут, підра, заулок.
Закочевать—загаЗоруиати.
Закоченільїй —задублий, важляклий.
Закоченіть—задубти, важлан-

тк.
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Закрадьіваться -Зачутить.
*

Закрадьіваться, - крається — І Закрьівать.-крьіть-зачиняти,закрадалися, — крастися,
нити (дверь); затуляти,-ли¬
підкрада ися,-крдстися.
ти, захиляти,-лити, заслоЗакраивать.-кроить — закроюняти,-нити; (собою) засту¬
вати,-іти.
па ги,-пити, застувати, заЗакраина—беріг, окраєка, ок¬
стіняти; (глаза) заплющу¬
райка;
(заледки)
Шерех,
вати, - щити, склепляти,шерешень.
пити.
Закрапьівать.-г.ать —закрапа¬
Закрьітіе—зачинення;
замк¬
ти,-крапати.
нення; закінчення, припни.
Закраска — офарбування, за¬
Закрьшжа— нак^ишка.
фарбування.
Закріпа—зкіцень; пастка, па¬
Закраснить—зачервонити.
вучок.
Закрасн-Ьть—зачервоніти.
Закр'Ьпленіе—уміцнення.
Закрасов^ться — запрасувати
Закроплять,-пить —уміцняти,ся.
нйти, зміцняти,-нити.
Закрашивать, - красить — за¬
ЗакрОпсїдать, • стить,—закріфарбовувати,-бувати.
пощати, закріпостити,-ся.
Закривина—закарлючка, заЗакрючивать,-чить—закарлюверт, закрут.
чувати.-чити, закандзюбу •
Закривить—закривити,
заг¬
вати,-бити.
нути.
Закрях-Ніт ь—закректати.
Закривиться—закривитися.
Закудахтать —За’кудкудскати;
Закричать,—зарепетугп и, за¬
о насОдкЬ—заквоктати.
галасувати, загукати;
(о
ЗакудрявОть—закучеряаіти.
курахь) засокотати;
(обь
Закуковагь—закувати.
уткахь) закахкати; (о гуЗакукурекать—-закукурікати.
сяхь) загеркотати, заґеґоЗакулисньїй —залаштунковий.
тати; (обь индюкахь) за¬
Закупать, закупить—закупити,
ґелґати; (о лсбедяхь) за¬
закупити.
ячати; (о чайкі) закигика¬
Закупка—закуп.
ти; (о свинь'Ь) закувікати.
Закупной - закуплений; закуп¬
ний. ‘
Закрой — краяння; плотн.—
рівчак.
Закупорить — зашпунтувати,
Закройка—краяння.
закоркувати,затулити, зат¬
кнути.
Закройня—швальня. .
Закройщикь,-ца — закравач,Закупориться-зашпунтувати¬
чка.
ся, закоркуватися, затули¬
Закромь—сусік, засік, засіка,
тися; (о рамО)— заснітитися.
переруб.
Закупорка—шпунтування, кор, Закругленіе—округліиня.
кування, затикання;--сосуЗакруглять.-лить — викругля¬ Д
довь-Засніт.
ти,-лиїи.
закупщикь,-ца—Закупень. пеЗамружить — закружити, зак
рекуп,
закупниця, пере¬
купка.
рутити, завертіти, замо
рочити.
Закуривать,-рить-закурювати,
ч
закурити, задимляти,-мити;
Закружиться (о готов%)-замозапалювати,-лити (отрубкО,
рочитися, замакітритися.
папиросЬ); запиьати,-пити.
Закрутень — нурт, чорторий,
Закусать—Загризти.
вир, крутінь.
Закуска — (заЬданье)
заіжка;
Закручеиньїй— закручуваний.
(десерть)
заілки;
(предь
Закручивать.-крутить—закру¬
завтраком) поранок; (щ сдь
чувати,- тити;
обкручуваобОдомь) передобідок; (предь
ти.-тити, завивати, - нути; !
ужиномь) підвечірок.
підгинати, підігнути, зака¬
Закусьівать, - сить—угризати,сати; ся закручуватися,-тизти; закусюватн, перекусютися.
вати,-сити, заідати, заісти.
Зскручиниться
зажуритися,
Закутить-загуляти,
загуля¬
засмутитися.
тися.

Закуть—Замазувать.

Закуть—закуток; обора, хліб.
Закутьівать,-тать—затушкову¬
вати, утушковувати, кувати,-кати.
Захутьіваться,- тяться—затуш«озуватися,-куватися, утуш¬
ковуватися,-куватися.
Заладить-товкти,
торочити,
правити.
Залаживать, -ладить—Залагод¬
жувати, -дити.
Залакировать—по-лоиіити.
Заламьівать, - ломать,- мить—
Заламувати.-мати, загина¬
ти, гнути; правити, запра¬
вити.
Залаять—загавкати, загавхо
тіти, забрехати.
Залгат ь- забрехати;- ся - забре¬
хатися.
Залегать,
залечь— залягати,лягти, засідати,-сісти; (вко
рениться) заковизти, заковизнути.
Заледенить — зледеніти,
покрижніти.
Заледки (закраина) — шерех,
шерешень.
Залежальїй—залеглий
Залеживаться, жаться-зале¬
жуватися, залежатися, зле¬
жуватися, жатися: вилежу¬
ватися, впежагися;-за печкои—запічкурнтися.
Залежь завага (неисполч.діла,
бумаги); завапа, шар (о горн,
породі); переліг, обліг (о
полі.).
Залепетать—забелькотати, за¬
лепетати, защебетати.
Залетять, залетіть—залітати,
залетіти, залинути, зашу
гати.
Залеіньїй — перелітний;
(обь
удал. молодці.) хвацький.
Залеть—переліт; (о молодці)
аух.

Заливальний—?)л явний.
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1 Зал иковать—утішитися,
зра¬
діли.
, Залихватск?'1 голінний, хваць¬
1
кий, меткий, шпаркий,зав¬
1
зятий, моторний.
Залишень—Зайвина.
Залоговою—заставний.
Залогодатель, - ница—застав¬
ник,-ниця.
Залогь—застава.
Заложенное—заставщина.
Заложенньїй,
закладной—за¬
|!
ставний.
Залежить — заставити; — затерять, запрятать—запрото¬
і
рити. затасувати;—основать
—зафундува.и. закласти;—
дерномь— задернувати.
Заложник!—заручник
і Залой (половодье)—затон, по¬
вінь, повідь.
Заломньїй (о напиткі) — міц¬
ний.
Залосниться, заблестіть—за¬
лисніти.
Залль—випал, торох, зальва.
Залупливаться, -питься—залу¬
плюватися, залупитися.
Залучать.-чить—залучати,-Чи¬
ти.
Заль—заля, саля.
Зальнуть—ваткнутися, заснітнтися, забитися.
Залізать,-зть — у тасуватися,
утасуватися, утаскатися.
Запіниться—залінуватися, за¬
ледащіти.
Заліпливать, -пить—заліплю¬
вати, заліпляти, заліпити;
(засипать ’ сьшучимь ті¬
ло мь) забузувати, 8абуртити; (снігомь окка) замуру¬
вати; (пирогь и т. п.) защи¬
пувати,-пнути.
Залісь, раст. А]ида депеуеп5Ї5—суховершки.
Залітовать—залітувати.
Залічивать,-чить—загоювати,
аагоіти, заліковувати,-кува¬
ти, виліковувати, -лікувати,
керувати, закорувати. *
Залюбезничать — залицятися.
Залюбоваться —замнлуватися.
За любопмтствовать—зацікави¬
тися.

Заливать, залить—заливати,лити, залляти; (о воді)—
обіймати, обняти, понімати,
поняїи.
Заливка—заливання.
Зал ивной—заливний.
Заливь- (річи.) сага, закосок,
заворот, заводь; (тихій укромньїй) забіг;(морс.) затока.
Зализанньїй-зализаний.
:
Зализмвать, - зать—зализува ■
ти,-вати.

Залягать—забгикати.

Замазка- замазка.
с амт?уля(сь грязньїмь лицомь)
—замурз?, замазура.
Замаамвать, *ать- замазувати

І Зо
замазати, замащувати, ма- І Замахать—замахати; затріпа¬
стити, нашмаровувати,-рути.
вати, заліпляти.-пити; за¬
Замахиванье—заміряння.
мурзувати, замазувати.
Замахиваться.-нуться—заміря¬
Замаливать, -лить—замолюна- І
тися, заміритися, наміряти¬
ти, замолити, покутувати,
ся, наміритися.
відпокутувати.
Замачиваніе—замочування. _
Заманивать,-нить— уманюваЗамачивать,-мочить — замочу¬
ти, нити, занаджувати, на¬
вати, замочити; (зашлепать
дити, принаджувати, -нади¬
грязью) забейкати,задрілати.
ти, забовтати, забовтати¬
Заманиха, ргст. ГШгагіа 5сЬо
ся, зальопатися.
Ьегі—золотуха.
Замачиваться.-читься(мочей)—
Заманка—вабленина, приваб¬
защипатися, затятися.
лення, принадження; поваб,
Замашка — звичка, навичка;
принада, приваб.
(мужск. стебли конопли)—
Заманчивость— поманливість,
плоскінь.
привабливість, привабність,
Замащивать.-стить — замощу¬
повабність, принадність, завати, замостити;буркувати,
ласність, приваба.
забуркувати,брукувати, за¬
Заманчивьій — принадний, побрукувати (о шоссе, мостоманливий,
привабливий,
вой).
привабний, повабний, за¬
Замаяться—утомитися, натоласний.
митися.
Замарашка—замазура, замазуЗамедленіе — еагайка, загай,
ха, забовтанка, таляпалка, |
загаювання, забара, забар¬
забовтюха, забрьоха, задність, загайство, обава,
ріпа, затьопа, нехлюя.
проволока, гаянка.
ЗаМаривать.-морить-заморяти,
Замедлять,-длить— забаряти,
заморити, улелекувати,-ка¬
забарити, забавляти, -бави¬
ти,улолокувати,-ка і и.ухорти, гаяти, загаяти; промедкувати,-кати, унигати, унилить — затамув л и, задлятигати,захарчовувати,-чувати.
ся;-ся— баритися, гаятися,
Замарьівать, рать — брудни і и,
забавлятися.-бавитися.
забруднити, багнити, забаг¬
За'мелькать—замигтіти, зама¬
нути, капяти, закаляти; пеячити, заблимати.
рекрсслювати,-лити, вима
Замеліть- обміліти.
зувати.-заіи; чорнити, об¬
Замерещиться — приверзтися,
чорнити.
замріятися, зароїтися.
Закаскировать — заличкувати,
Замерзаніе — замерзання, зазамаскувати.
мороз.
Замасливать.-лить —маслуваЗамерзать.-знуть — замерзати,
ти, замаслувати; смальцю
замерзти; (тонкимь льдомь)
вати, масльонити. замасльзашерхти, замерхнути. заонити, сластьонити , засмерхти (об-ь окнахь) забурластьонити, ялозити, зая¬
тити. замуруватися, (в грялозити.
. зи)закапубнути
Заматар-Ьлость — застарілість;
Замерзшій.мерзльїй-замерзлий.
затверділість.
Замерлий —завмерлий, помер¬
твілий.
ЗаматерЬть -застарІти; затвер¬
діти.
Замер во — заскяївшки, маЗаматьі вать,-тать- -замотувати,
мершки.
Замертвільгй—завмерлий, 33замотати;гайнуватн, прогай¬
мергвілий, засклілий.
нувати, мантачити, проман¬
Замерцать— замиготіти, замиг¬
тачити; зашатирити, тру¬
сити, затрусити, кивати,
тіти, заблимати.
закивати.
Замершій—замерлий.
Закатуваться,-мотаться — укЗаметать,-мести—замітати, заручуватисв.-титивя; залахК4впв загортати, -раути;
ратися.

Ішеттої—*»к»датмся, заме¬
тушитися, заборсатися.
Заметмвать,-т*ть—закидати, кинути; сшивати, посшивати.
Заметь—завія.
Замечтать—замарити; -ся—за¬
маритися.
Замигать — замиготіти, замиг¬
тіти; закліпати, заморгати,
(глазами).
Заминать,-мять -місити, замі¬
сити; затоптувати, -тати ;
затирати, затерти: зацить¬
кувати, зацитькати;-ся—за¬
тинатися, затятися, запикуватися,-пикатися.
Заминка — загайна, зупинка;
замішування; заміс.
Замирать, -мерсі ь — замірати,
вамерти, завмірзти, - вмер¬
ти, засклівати -скліти, ом»
рати, омерти, мліти, умлі¬
вати; отерпати, отерпнути.
Замиреніе—прими р‘я.
Замирять,-рить-примирювати,рити.
Замкнутость — затайливість ,
зувьженість, відлюдність.
Замкнутьій—затай'ливий, зуважений, *ідлюднии,-о.
Замковьій—замковий.
Замліть—отерпнути, здеревніти, заніміти; зомліти.
Замогильний — замогильний;
тогосвітній.
Замокать, -кнуть — замокати,
замокнути, замокти ; -огь
дождя—задощитися.
Замокь—замок, палац.
Замокь-замок, колодка;-ружеиньїй—замок.
Замолвить—сказати, мовити.
Замолкать, -кнуть—замовкати,
замовкнути, замовити, ущуліти.
Замолоть—замолоти, замолотини.
Замолчать — уклякнути, ущуліти, замовити.
Замораживаніе — морозіння,
замороження.
Замораживать,-зить— заморожувати, морозити, заморо
зити.
Заморгать—заморгати, забли¬
мати, залупати.
Заморенньїй—занулжений, униганий, ухорканий, уло
локаний, захарчований.

І

Замороженим Й —захоложоиий.
Заморозки—примороаки, ав
зімки.
Заморосить—замрячитн.
Заморочить—зап .'морочити.
Замореній—заморський,
Заморьішт»—замірок.
Замостньїй—замостовий.
Замохнатіть—зволохатіти.
Замочникь — вамкарь, колод¬
ник.
Зам чньїй—замковий.
Замошенничать — зашахрувати
зашатирити.
Зьмудрить—замудрувати.
Замужемь—заміжжю, аамужжю.
Замужество- заміжжя.
■Замужняя—заміжня, вамужня,
мужня.
Замуж-ь—заміж.
Замураьливать,-вить—полива¬
ти,-лити.
Замурльїкать—замрукати, за¬
муркотати, заворкотати, за¬
мугикати, закурникати, за¬
мурмотати, захарамаркати.
Замусливать,-слить—замурзу¬
вати,
замурзати,
яамурзатися, замусолювати,-муслити.
Замутить- закаламутити, ско¬
лотити, збити; занудити.
Замутніть—замутитися, зака¬
ламутитися.
Замученньїй —замучений; (на
смерть)заморі.ований;(истязаніямм) -закатований.
Замучиват ,-чить мучити, за¬
мулити; (на смерть) замор¬
довувати,-дувати ; (истязаніями) закатовувати.-тувати.
Замша—земш.
Замшевьгй—земшовий.
Замьівать, замніть (плохо вьімьіть)— заоанювати, забави¬
ти.
Заммселг., наміреніе—задум,
загад.
Замисловатость-метикуватість,
штучність,
вузлуватість,
штудерність, хитрість
Замьіслоратьій. о —метикува¬
тий, штучний, вузлуватий,
штудерний, хитрий, о.
Замьічать—замукати, замуги¬
кати.
Замьічка—замикання; засувка,
аащшка; (в-ь насосі) кляпа.

12?

Замишлять— Заниматься.

Замишлять,-лить—замишляти, |
замислити; заміряти,-рити, !
Заміна—переміна.
Заміненіе- заступлення; юрид.—
підстава.
Зам' .чительннй замінний.
Заміиь, обмінь —заміна.
За мінять,-нить — переміняти,
перемінити, заміняти,-нити;
заступати,-пити.
1
Заміститель, - ница —заступ¬
ник,-ниця.
Замітка—замітка, знак, заз- .
начка, нотатка; прикмета. І
Замітливость-уважність, кміт¬
ливість.
Замітливий—уважний, кміт¬
ливий.
Замітность (примітность) —
зазір, признатність, завид¬
ні сть.
Замітньїй,
вьіділ яющійся —
признатний, завидний, на¬
гірний.
Згмічаніе(наблюденіе)-посте
рігання,
спостереження;
(прнмічаніе) увага; (уюорь)
закид, нагана, вимова.
Замічать, - тить—(прдмічать)
завважати,—вважити, умічатя, уметити, умітити, ук
мічіти, укмітити, устрочувати,-чити, назиратн.-зорити, постерігати,-гти, намічур-ати,-мітити, забачати,-ба¬
чити, закмічуватн.-кметити,
прикмічати,-кмітити; (обозначать) назначати,-значити;
(ділать вьіговсрь) докоряти.-рити, вимоаляти,-ьити.
Заміченньїй (заиодозрінньїй)лристрічений.
Замішательство (суматохз)— і
заняття, замятня. замішка, і
замішанина,замішання;(не- |
устройство) нелад, непоря- :
док; (вь работі) перебайка.
Замішивать, замісить —міси¬
ти, замісити.
||
Замішивать, -шать—замішува
ти, мішати, замішати; умі¬
шувати,-шати, заплутувати,тати;-ся—втручатися,-титися, устрявати, устряти (вмішиваться); замулюватися,
замулитися (смутиться, за¬
миться).
Замішкаться —продовганитися, аабаритися, загаятися.
Заміщать, вимістить—засту¬

і

пати, «вступити; обсаджатидити.
Замішеиіе—заступлення, за¬
ступання; обсада, обсаджен¬
ня.
Занять (діло) — заметушати,
затасувати.
Замиться (замішаться)—заму¬
литися.
Замяукать—занявкати, заняв¬
чати.
Занавіска—фіранка, опона, за¬
пона.
Занавісочнь'й—фі-ранковий.
Занавісь—заслона, завіса.
ЗанаЕІшивать, -вісить—запи¬
нати,-п‘ясти, завішувати
сити, заслоняти, нити.
Заначальствовать —застаршинувати.
Занашивать, -носить—заношувати,-носити, замизгувати,мизгати.
Занегодовать- обуритися.
Занедосужиться -заніколитися.
Занемогать, занемочь —неду¬
жати, занедужати, хорувати, захорувати.
Занесеніе-заносини.
Занесенньїй (еь списки) упи¬
саний, зареєстрований: (снігомь,. о дорогі^—забоютий.
Заниманіе— позичання.
Занимательнооть — цікавість,
інтересність.
Запимате.тьньїй, о— цікавий,
інтересний, о
Занимать.-нять— позичати, позичити;(дслжность.приходь,
кафедру) сбгймати, - мити,
запосідати,-сісти, обсаджати.-дити;(окладів ть)осягати,-гти, осідати, осісти; (интересовать) цікавити, заці¬
кавити; (развлекать) бави¬
ти, забавляти,-вити; (греградить дорогу) заступати,пити; (наполннть ч.-л. чімь
нибудь)
ззпорожнювати, нити, запосуджуват«.-суди¬
ти; (подь жилье) аамешкувати, кати.
Заниматься.-няться—(обь учащихся)
учитися: (упражняться, трудиться) робити,
працювати, справувати; (извозомь) хурмануват и;—зарі—зазоряти, зазоріти, зазорятися, на світ благосло¬
влятися, на світ займатися.

Заниществовать—Запасать.

п&ти, ««репетувати, «агу¬
Занищенствовать — аастарцюкати.
вати, зажебрати.
Заорь—обміжок, обміжок.
Заново—заново, наново.
Заос гривать.-рнть, -ся -загост¬
•Заногтица — задра,
задірка:
. ногто-Ьдь, Рапагіїїит — во
рювати, загострити,-ся; (о
клиньяхь) — захвостуватм,лос.
стати.
Заноза—скалка, скабка, шпич- і|
ка, заскаба, заскалка, дере- і Заостренньїй (на верхнемь кон¬
ці)- захвостуватий.
во; (сутяга) позивайло; ко¬
Заохать—заохати.
хання, любощі.
Заочно—у заочі, позаочі.
Занозисть!й—чнаруватий, за¬
Заочньїй—позавічний, заочний.
чіпливий,
задерикуватий,
Западать, -пасть — западати,уїдливий.
пасти, завалюватися,-литиЗанозить—заскепити, скалити,
ся; ховатися, сховатися; хо¬
заскалити, підколоти, заватися, захогатися; сідати,
скаблювати, заскабити, по¬
сісти; лягати, -гти, засно¬
скабити.
Заноровиться (о лошади)--»абавувати,-скочити.
Западать (начать падать)—за¬
сувати.
падати. ' ‘
Заносить, -несть—закосити, Западина (долин*)—западня,
нести; (снігомь) завіряти,запалок, під. * '
віяти, буртити, забуртити,
Западньїй- західний. •
засипатп,-сипати, вамітаЗападня—хапка, пастка, лап¬
ти, мести; (вь списки) угпка; (силокь) сільце; (к*псувати, реєструвати, заре¬
кань) стугиця.
єструвати;
(вь журналі»,
Западь—захід.
книгу, и. т. д.) вписурати,Запаздьшать, -поздать — опівсати; (иломь) примулювати,нятися.-нитис*, півнитнея,
мулити, замулювати,-мулизапізнитися,
спізнятися,ти; (чепуху) загедзелити.
питися.
Заноситься, стись-заноситися
Запаивать,-паять — лютувати,
занестися;
бундючитися,
залютувати.
пишатися, чванитися.
Запаивать,-поить — споювати,
Заносньїй—занесений, прибут
споїти, розпоювати.-поїти.
ний.
Запайка—лютування.
Заносчивость — пиха, зарозу¬
Запакощивать, -стить —загид¬
мілість.
жувати, загидити,запаскудЗаносчивьій—пихатий, зарозу¬
жувати.-куднти.
мілий.
Запалзьірать, ползать,-поязтиЗанось (сугробь)—замет, зазалазпти,
залізати,-л |зти,
мета, забій;-собир.: завала;
ваплазовувати,-зувати.
анат.—вибрудой.
Запальч^вость— запалистість,
Заночевать—заночувати.
вапальоність,
ЗапальчаЗануздьівать,-здать—нагнуздустість, поперхливість, пал¬
вати, нагнуздати.
кість, загорілість, непомір¬
Зан-Ьм-Ьть, он^м-Ьть- заніміти,
кованість.
Занятіе—(трудь) робота, пра¬
Запальчивьій—запалистий, за¬
ця; (заемь) позичання; (запал ьоний,
запальчастий,
влад-Ьніе) посідання, займан¬
поперхлирий, палкий, загог
ня.
рілий, непоміркований.
Занятой (за аленньїй работой)
Запаривать,-ригь запарювати,
—зачізний; (взятьій взаймьі)
запарити.
позичений.
Запари вать,- пс роть—розпорю¬
Заоблачньїй- надхмарний; по¬
вати,-!: оти; засікати, сікти,
захмарний.
забивати,-бити.
Заогородньїй—завгородній.
Запаршивіть — зашолудивіти,
Заодно (сразу)—заразом, за
запаршивіти.
одним заходом;
(вм-Ьсті.)
Запасать,-сти—запасати, еаспільно, згідно, за гурт.
пасти.
Заорать (викричать) — важелі- І

Запаслижьі А—Заплескать.

Запасливий—аап асний.
Запасмой—залежний, покладний, приласний.
Запасаться,-пастись — призапасуватися, призапаситися.
Зааось-локлад, припас, вайви¬
на, аалас.
Завшгмьаніе-еаормвяння, оран¬
ка.
За п вживать, -жать—завр ю в ати,
заорати.

Звпажниать.-хяуть-вапинатн,и'ясти, загортати,-рнути.
Запахнуть—запахнути, запах¬
ти, аапахтіти.
Запахів—пах, пахно, дух, пахнота; горілаго—шмалятина, смалятииаї - сильньш,
■ удушливьій—задуха: -непріятньїй—смородь, сморід.
Запачканньїй—забруднений, за
дріпаиий, запецькании, за
каляний.
Запачкать —забрудити, пока¬
ляти. вапецькати, заваля
ти. Отсканировалт» Рослав
Запачкаться — забрудитися,
умазатися, замазатися, замазуритися. замармузитися, заробитися, уробитися,
забрудатися.
Запашка—см. Запахиваніе.
Запашной—ополистий.
Запекать, - печь—запікати, за¬
пекти.
Запекаться, -печься-—запікати¬
ся, запектися; (о губах-ь) за¬
смагнути.
Запекшійся — смажний
(обь
устах-ь).
Запеленать—уповити, сповити.
Запертьій— замкненийЗапестрить—замережити.
Запестріть—зарябіть
Запечалиться — засмутитися,
зажуритися, засумувати.
Запечатлівать,-тліть~данати,
дати у знаки, відзначати,
відзначити; -ся —датися у
знаки, відзначитися.
Запечатувать, -тать—запечату¬
вати, запечатати; заліпляти.-пити.
Запечньїй—запічний.
Запивать.-пить—запивати, за¬
пити; затямити.
Звпивоха— піяк, п'яниця.
Запилпкать—затирликати, за¬
цигикати.
Запилить—запиляти.

Запинаніе—завада, запона, пе¬
решкода; вагання.
Запинаться, запнуться—зати¬
натися, заінутися, затяти¬
ся.
Запинка-^-запинка.
Запираніе— замикання.
Запирательство—затин.
Запирать, -реть — замикати,
замкнути; (на крючекьі за¬
щіпати, защіпнути; (заса¬
дить) заквасувати, заскле¬
пити.
Запираться,-реться — замика¬
тися, замкнутися; (на крючокг.) защіпатися, защіпнутися; (крапко, закупорить¬
ся) зашпунтуватися; засклеплятися,-питися; (не приз¬
наваться) затинатися,-тяти¬
ся, запреідатися.-претитися.
Запировать—завалувати,
за¬
бенкетувати, завалювати.
Записка—(писулька, пі-сьмецо)
цедулка, цідула; (записьіваніе) запис,
записування;
(замітка) нотатка, (множ,
ч.-временникь, книжн. изданіе) записки, денник.
Записной—записний; (о доггі,
доході, числяшемся по счету. не наличном-ь) рахунко¬
вий, нотатковий; (отьявленньій) завзятий.
Записчикь,- ца—нотовник,-ця
нотатник.-ця,згпису ач.-ка.
Запись—запис, злписка;-церковная-упис; -дярственнаядаровинний
лист: -запродажная-запродавчий лист;рядная-виновий лист; раздільная-д^ чий лист;-міновая замінний листЗапищать—запискотати, запи¬
скотіти, закавчати, запи¬
щати.
Заплакать—заплакати; (шутл.)
зарумати, удрати рюмка.
Заплата—лата, латка.
Заплатить—заплатити, випла¬
тити.
Заплатникь.-ца- голодранець,нка. обшаопанець,-нка.
Заплатьівать, тать—залатува¬
ти, залатати.
Заплевьшать.-плевать -запльо¬
вувати, заплювати, зачвиркувати,-кати.
Заплескать (о роді)— заплю¬
скати, заплескати.

ввгтйеекивать—Запродавать.
Заплескнвать, -енуть—заллю*
скувати,-ллюскати,-снути.
Заплески—виплюски.
Заплетаніе—заплітання.

Заплетать, зайлесть—запліта¬
ти, заплести;-зад-Ьлать дьіру
в-ь забор% —запручувати, прути ги; - ся—заплітатися,
крутитися, кучерявитися.
Заплететься, -плес ься—заплі¬
татися, заплестися.
Заплечньїй—зараменний; — мастерь-кат.
Заплечье—запліччя.
Запломбировать — запльомбувати.
Заплутов-ть — зашахрувати,
захвальшувати.
Запльївать.-пльїть- запливати,
запливти, з? плин ути.
Заплііснев-Ьльій —запліснявий,
побутнілий, зацвілий, плі¬
снявий.
Запл-Ьснев-Ьть — запліснявіти,
побутніти, зацвісти; -о творог4—поснядіти.
Заплі.шив£ть—залнсіти, вили¬
сіти.
Заплюснье.анат.—п'ятка.
Заплясать — затанцювати, вагопцювати.
Запов-Ьдньїй—заказаний.
Запов^дьівать, - дать—наказу¬
вати, -зати; забороняти,-нити.
Заповідь—заповідь, заповіт;
наказ, приказання.
.Заподозрить—зазорити, підозрити, по. ріхувати (на кого).
Заподозр-Ьнньїй — підозренний,
вазорений, призрений, при
стрічений,
Заподряжать, -рядить—домов¬
ляти,-мовити.
Запоздальїй —пізній» яапізнений.
Запой—запій.
Запоить—упоїти.
Заполаскивать,- екать,-снуть—
заполіскувати, заполоскати.
Заползать—заплазувати.
Заполненіе, скопленіе—повне¬
на.
Заполоть—заполоти.
Запоминаніе—запам'ятування,
затямління.
Запомнить—запам'ятати, за¬
тямити, узяти в помку.
Іапонка—шпонька, шпінка.

Запопасть-застукати.злебедати

Запорашивать, -рошить—запо¬
рошувати,-шити.
Запорожець—запорожець, за
порожчик.
Запорожскій— запорожський.
Запорожье— Запоріжжя.
Запорь (задвижка)—запір, засув; (медиц.) запоет, за¬
кріп; (ветер.) чемер
Запоститься —запостити, запісникувати.
Запостничать—залостувати.
Запот-Ьльїй— спітнілий.
Запот-Ьть - спіть Іти.
Започивать, -чиїь —засинати,
заснути.
Запошивать, запошить—при¬
вертати, привернути.
Запошивка—пішва.
Заправило — верховода, орударь, орудник, привідця.
Заправлять,-вить-напранляти,
вправляти,-вити; орудува¬
ти, верховодити; (о кушань-Ь)
затерти, затовкти, забіли¬
ти, засмажити.
Заправскій, настоящій—ІстніЙ,
існій.
Запраздничать —засвяткувати.
Запрашивать, -сить—(о ц-ЬнЬ)
заправляти, праиити, за¬
правити, дорожитися, по¬
дорожні иг я,
загарувати,
зацурувати; 9апрОшувати,сити; запитувати,-тати.
Запретнтельньїй — заказний,
заборонний.
Запретньй—заказаний,
зоб»*
р.онений.
Запреть—заказ, заборона.
Запрещать,-тить,-ся забороня¬
ти, заборонити, заказувати,зати,-ся.
Запрешеніе—заказ, заборона,
заборонення.
Запрешенньш—заказаний, за¬
боронений.
Запрещено—заказано, заборо¬
нено, невільно, не дозво¬
ляється.
Запривередничать — завереду¬
вати, закоменитися.
Запримітить — спостерегти,
укмітити, зауважити, убачити.
Заприхотничать-завередувати,
заприндитися.закомезитиея.
Запродавать,-дать — запроду¬
вати, запродати.

Запродаж*-

Запродажа—запродаж, запро II
л-Ьзнь) задавнювати, - нити
дання.
(хворобу); (вкладі.твать) за¬
Запродажная запись— уступне
кладати,-класти, засовуваписьмо, запродавчий лист.
ти,-сунути.
Запродажний — запродавчиіі,
Запуски—випередкн.
запродажній.
Запуст-Ьлость—пустка, пусткоЗапрокидьівать, - кинуть—за- ;
вість.
хиляти, відхиляти, - лити,
Запустілий —спустілий, спузакидати,-кинути.
стошалий, пустковий.
Запропадать, - пасть—запропаЗапустЬніе-руйнувина, пустка,
дати, запропасти.
спустіння.
Запропастить — затахлувати,
Запутанность-переплутнІ, зазатасувати,
запроторити,
клюкання, клюканина, за¬
заподіти;-ся запоЕІтрнтися,
мотай пна.
запропасти.
Запутьівать, -тать—заплутува¬
Запросто—попросту.
ти,
заплутати, заборсува¬
Запрост» (при продажі) — за¬
ти, -борсати, заклюкувати,права; (вь парламенті)) ін- ,
клюкати: замотувати, тати,
терпеляція; запит, запитан¬
закудлати (о волосахг).
ня.
Запутьіваться, -таться—заплу¬
Запростестовать-запротестува¬
туватися, заплутатися, ук¬
ти.
ручуватися, - титнся, замо¬
Запротивиться —запручатися,
туватися,-татися.
опинатися.
Запухать, - хнуть — запухати,
Запруда—загата, тама, гребля,
запухнути. ■,
гатка, гард; для ловли рьіЗапущеніе- занедбання, зане¬
бьі—із, яз.
хаяння.
Запружиеаніе — гардупання,
Зап*ь, запья трава, РЬІотїз
тамування, загачування.
ТиЬсгоза—шандра, кучерява
Запруживать, -лить—загачува¬
шандра, чужоварник.
ти, загатити, перегачувати,Запьіживать, - жить —клейту-гатити, гатити, нагатити,
шити, заклейтушити.
тамувати, затамувати, гарЗапьтлать —запалати;-сильно
дувати, загардувати.
—запалахкотіти.
Запрьігать — заплигати, за¬
Запьіливать, -лить—закурюва¬
стрибати, заскакати.
ти,-рити, укурювати, -рити,
Запрьіскивать, - снуть, закро¬
запилювати,-;;нти; запоро¬
пить — забризкувати, заб
шувати. шити.
ризкати,
запо(и)рськуваЗагилиться—укуріти, укуривати.-кати.
тися, закуритися, запилити¬
Запрягать, -прячь—запрягати,ся.
прягти.
Запьттьівать,-тать— катувати,
Запряжка-запрягання; запряг.
закатувати, мордувати, за¬
Запрятьівать, -тать—заховува¬
мордувати.
ти,-ховати, затокарювати,Заіжхавенійся—задиханий, за¬
карити.
сипаний, захапаний, усапаЗапрятьіваться.-таться—заши¬
ний, ухеканий, захеканий,
ватися, зашитися, ховати¬
запирхзний.
ся, заховатися.
Запихаться—задихатися, аапирхатися, захапатися, за¬
Запугивать.-гать-лянати, за¬
хекатися, ухекатися, уси¬
лякувати, залякати, застрапатися, забігатися.
,
рашати,-шити.
Запмхт-Ьть— засопти.
Запудривать, - рить—запудроЗапьійіать,
распалиться—завувати.-рувати.
жахтітн.
Запускать, - стить (остав, в-ь
Запивала—заспівач.
небрзженіи, безь ухода) за¬
Запивать, чггЬть- заспівувати,
нехаювати,-лаяти, занедбу¬
заспівати.
вати,-бати; (бросать ст> сиЗапї.вь, прелюдія—заспів.
лой) попускати,-стити; (бо*
Зап-Ьнить—запінити; -ся-зашу-

Запінить—Зарумянивать.
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мувати, замусувати, запі¬
Зардіться—зачервонітися, занитися.
шарнтися.
Запястье (анат.)—плесно; (ру
Зарсво— проміття, заграва.
кав. обшивка) чохла; (брас
Заревсй—зорній.
леть) обоучка.
І Заревіть — заревти, ревнути,
Запитая—кома.
заричати; зарюмати,
заЗапяткн — ступіньці.
• рюмсати.
Запятнать — (сділать ітятно)
Заржавільїй—і ржавий.
заплямити, обплямити, упЗаржавіть—заіржавіти, зар¬
лямити; (для знака, при¬
жавіти; (слегка) приржавіти.
мітні) затаврувати; (огово¬
Заржать—заіржати.
рить, оклеветать) обмовити,
Зариться (на что)—заздритися
наклепати; {себя вь пр. и
на що, ласитися, зазіхати
пер. смьіслі) сплямуватися.
на, потворитися.
Запятокь —задок.
Зарница—блискав <ця.
Зарабатьівать, -ботать—зароб¬
Зародьииньїй — зародовий, за¬
ляти, -бити, ‘ запрацьовува¬
родковий.
ти, -цювати; (йміть заработ- ; Зародьішь—зарід, зародок, за¬
ки, ходить на заработки)
кон, засніток, заживок; бот.Зарібкувати (пріобрість) на
зає'язок.
дбати, набути; (сь трудомь)
Зарождать,-дить-зароджати,з ггорьовувати.-рювати.
- дити,законяти,-нити;-ся-заЗараоатьівающій (живущій тру¬
роджатися,-дитися, законядомь)—зароблящий.
тися, -нитися, заснічуватиЗаработанное—заробленина.
ся.-снітитися, зачинатися,Заработанньїй — зароблений,
матися; (о раст.) сходити,
заробітний;-тяжельїмь тру¬
зійти, К'льчитися. зав'язу¬
домь —загорьований.
ватися,-затися.
Заработньїй—зарїбний, заро¬
Зарожденіе—зарід, зароджен¬
бітний.
ня, закон.
Заработокь—зарїбок, заріб.
Зароиться—зароїтися.
Заравнивать, -внять—зарівнуЗарокь, обіть-зарік,зарікання.
вати, нати, заплянтовуваЗаронить—упустити, закину¬
тй -тувати.
ти, загуоити.
Заражать,-зить,-ся — замечуЗароптать—заремствувати.
вати,-метити,-ся, затрую¬
Заросль-хащ, хабник, хамник,
вати,-іти, ся, заповітрювахарящ. чагарі, зарість, за¬
ти,*рити,-ся.
гай. порости, (густая) шаЗараженіе— замечення, запо• лина; (густая молодая) за¬
вітрення.
пуст.
Зараженньїй-заповітрений, за
Заростать, - рости—уростати,
мечений.
урости, заростати, -рости,
Зараза—заметь, пошесть.
(травой) замуравитися.
Заразитель, -ница—заметник,Заросшій—порослий,зарослий,
ЦЯ. •
зарошаний.
Заразительньїй. с— заметний,
Зарубать, - бить—зарубувати,заметливий, чіпкий, зараз- |
бати; карбувати, закарбу¬
ливий, о.
вати.
Зараніе—загоді, загодя, зав¬
Зарубежньїй—закордонний.
часу.
заздалегідь,
загова,
Зарубка (насічка)—зарубина,
завгодя.
заруб, рубеж, рама, рамик,
Зарапортоваться -забрехатися.
спнж, затьон.
Зарастать,-рости —заростати,Заруб цс ааться (зажить)—прирости: загоюватися, гоїтися.
рубитися.
Зарділссть—зашарілість, заЗарубчатьій—рамкастий
червонілість.
Зарубь—сажавка..
Зардільїй— зашарілий, зачер¬
Зарумянивать,-нить—червони¬
вонілий.
ти, зачервонити; (кулнн.)
Зардіть—зажахтіти, зашарипідпікати, пекти,
загнічу¬
тися, зачервоніти,заясніти.
вати,-тяти.

Ззрумякиться—Заскзериоеловить
Зарумякиться—зарум'янитися,
аашаритися.
Заривать,-рьіть —закопувати,пати, загрібати,-гребти, забуртувати.-буртати.
Зариваться, риться—уривати¬
ся, уритися, зариватися,ритися, вабуртуватися.-буртатися.
Заридать—заридати,
заголо¬
сити.
Зарьічать—зарикати.
Зарізать—зарізати.
Зарізаться—зарізатися.
Зарізвиться — запустувати;
розжируватися, розпусту
ватися, розжартуватися.
Зарізка—см. Зарубка.
Заріз-ь—заріз.
Зарічний—зарічний.
Зарічье—зарічча.
Заря— зоря.
Зарябить—зарябіти; поморщи¬
ти.
Зарядний—набойний.
Зарядь—набій.
Заряжаніе—набивання.
Заряжать, -дить — набивати,
набити, заправляти,-прави¬
ти.
Заряжаться, -диться — набива¬
тися, набитися.
Засада—засідка, засіди, заля¬
гання, підсідка, залога, зальоги.
Засадний—засідковий, зальоговий, підсідковий.
Засаживать,-дить (за работу)—
присаджувати, присадити,
засаджувати, дити; (пригвоздить)
забивати, -бити,
зашпиляти.-лити
Засаленньїй—заялозений,
Засаливать, -лить (запачкать
жиромь)—засмальцьовува¬
ти, засмальцювати, заяло¬
жувати, -лозити, вгноюва¬
ти,-лоіти.
Засалютовать—заясувати.
Засопіть—засопти.
Засаривать. -рить—засмічува»
ти, смітити; запорошувати
запорошити (пьілью); заму- І
лювати. пити (иломь).
Засасьівать,-сать—аасмоктува
ти, засмоктати, васисати,ссати; затягати, втягати,гти.
!
Засахаривать.-рить — зцукро- І

вувати,- рувати.

Засахари ваться,- нться—цукроватіти, поцукроватіти.
Засватать — засватати, зару¬
чити.
Засверкать—заблискати, заля¬
скати. заблискотіти; зами¬
готіти; заблимати.
За.верлить—засвердлити.
Засвидітельствованіе — свід¬
чення, посвідчення, засвід¬
чення.
,
Засвидіт^льствовать — засвід¬
чити, посвідчити.
Засвиріпствовать — залюту¬
вати.
Засвистать—засвистати.
Засвистіть—засвистіти.
Засвітло — завидна, завидно,
завидна, повидну, за сон¬
ця, за дня.
Засвітліть — заясніти, зазоріт..:
Засвічивать-тить — засвітлювати, - тити, засвічувати,тити, запалювати,-лити.
Засдаваться ^вь картахь) —
заді литися.
Заселені е— залюднення, оса¬
дження.
Заселенность — залюднення,
запюдненість.
Заселенньїй — оселяний, за¬
люднений.
Заселять,-лить — залюдняти,
залюднити ,
налюдняти
нити, осаджати.-дити.
Заселяться,- питься—залюднят ися, залюдніти, осаджатися.-дитися, налюднятися,ни гися.
Засеменить (ногами) — задрі¬
ботіти, зацробиювати.
Засиживаться. засидіться —
засиджуватися, «- сидігися,
забарятися, забаритися, чу¬
маніти, зчуманіти.
Засилье—запосілість.
Засиниться — засинити, заси¬
нитися.
Засиніть — засиніти.
Засіять—засяти, засяяти, за¬
ясніти.
Заскабливать,- скоблить — заскромаджувати, - дити, ааскрі6ати,-бти.
Заскакать—застрибати, заска¬
кати.
Засквернословить — залихословитн.
.

іаскояьзить—Застогиваться.
Заскользить — заковзати, засовгатися.
Заскор*нуть —зашкар бти.
Заскорузль.'й — шкорупкий ,
иікоруплий, скрупілий.
Заскрежетать —заскреготати.
Заскрестись — зашкоябатися;
(о мьішахь)—заморити.
Зяскресть -зашкрябати.
Заскрипить — заскрипіти, за
рипати, зарипіти.
Заскучать — занудитися, за¬
скучати.
Заслать, засадить—заплішити
Заслащивать.-сластить — під
солоджу вати,-пити.
Заспонка — заслінка, затулка,
засавка.
Заслонять.-нить — затуляти.застуваї и.-стити.
Заслуга — заслуга.
Заслуженносгь— заслуговість.
Заслуже ньій — заслуговий,
заслужний.
Заслужекное—заслужина, заслуженина.
Заслуживать, -жить- заслуговупати, - гув іти. заслужувати, - жити; заробдяти,бити.
Заслушиваться — заслухуватися.
Засльїшать—зачути.
Засмаливать.-смолить—зас мо лювати, лити.
.
Заслюнивать.-нить—заслинк5
вати, заслинити.
Засматрипать - зазирати, за¬
глядати.
Засматриваться, -рьться — задивлятися, задивитися, загл пдатися,-глядітися.
Засміять—засміяти.
•Часм-Ьяться—засміятися.
Засновать, заткать — обсну
вати, заснувати.
Засновать, забігать — засновигати.
Заснуровьівать.-ровать - пово¬
лочити, заповолочити.
Заснувшій—заснулий.
Засовг.-засув,засувка,засобок.
Засовьівать (руку) —посягати,
посягти; (зад-Ьть, запрятать
вещь к. н.) затасовувати. сувати. запроторювати,-ри¬
ти; (задвинуть) засувати,сунути.
Засо роститься — засороми
тися.
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Засо понять—просоліти.
Засоп-Ьть—засопти.
Засоренньїй — засмічений, за¬
мулений.
Зас~реніе —засмічення, захарастріння, захарастіння.
Засоря ■ ь, -рить — засмічувати,
засмітити, захарастрювати,
-растрити.
Засориться, забиться — захарастритися. захараститися.
З зсосанннй—засмоктаний.
Засосать, начать .сосать — за¬
ссати.
Засосаться—зассатися.
Засось (зажора)--твань.
Засохшіп—усохлий, засохлий,
засохляний ; (отверді.вшій'
свеоху) зашкарублий, зашкрумілий.
Заспать—заспати.
Заспеснв-Ьть- запиндючитися,
запишатися.
Заспорить — зазмагатися. за¬
сперечатися ,
змзгпутися.
завестися; (ирон.) загриз¬
тися.
Заспішить - замото оитнся, за¬
квапитися.
Застава (стража пограничная)
— застава; (городская) ро¬
гатка; (сельская) царина.
Заставать,-стать— заставати,
застати.
Заставлять,-вить (загооотить)
— заставляти , заставити ,
застановляти,- нити, заго¬
роджувати , - дити ; (принуждать) силувати, приси¬
лувати, змушувати, - ситн,
приневолювати,-волити; замолчагь — зацитькувати,цитькати,
Застаиватьея, -стояться — за¬
стоюватися, - ятися: плісніти, заплісиіти, зацвітати,цвісти.
Застар-Ьлость, давность — аадавненіїя.
Застар-Ьльїй, запущеиньїй—за¬
давнений.
Застар-Ьться- задавнитися.
Застегиоать.-гнуть--застібати.
застібнути; пряжкой—зашпінковувати,- кувати.
Застегиваться,-гнуться—-зали
матися, запнутися, ззл’ястися, застібатися, заст.
бнутися, спинатися, сп'я¬
стися.

Застежка—Засьшка.

Застежка — запона, застібка,
застіжка.
Застеклить—засклити.
Застепенньїй. завЬшенньїй —
навішений.
Засте іать— зазойкати, застсгнати.
Застигать, -стичь — застукувати, - кати, захоплювати,
пити, заскнкучати. заско
чити.злсбедовувати, злебсдати.
Застилать,-слать — застилати,
заслати, застеляти, засте
лити. '
*
Застилатьсп.-стлаться—засти
латися, заслатися, засте
литися, застелитйся.
Застилка- застеляння.
Застить—застувати.
Заотойннй —• стоячий ; зале
жалий.
Застольньїй—застільний.
Застонать — застогнати; (за¬
вить жалобно) заскиглити,
заскімлити.
Застоявшійся—застояний, по
застояний.
Застрахованіе-засекурувакня,
забезпечення, убезпечення.
Застрахорать — засекурувати,
забезпечити, убезпечити.
Застращивать, -їдать—заляку¬
вати,-кати.
Застрекотать — заскрекотіти;
зацокотіти; (о сверчкі) зацвірчатм.
Застрогать — загемблювати.
Застроинать.-строить — забу
довувати,-дуоатн.
Застройка — забудування.
Заструиться — задзюритн, за
струмити, почуріти.
Застр^жка, бот. Загтепіит вусики.
Застрі>ливать,-лить — застре¬
лювати, -лити, устрелюва
ти.-релити.
Застр-Ьха—стріха.
Застрявать, застрять—застря¬
гати, застряти, застрягти,
устрягати,-гти.
Застуда—застуда.
Застудить—застудити, захоло¬
дити.
Заступать.-пить — загороджу
вати.-рити, застувати, за
стіти: боронити, оборонити,
Заступаться,-питься — засту
патися, ззсгупитися, обста

вати, обстати (за ким).
Заступника,, - ница — оборо
нець.'ронниця.
| Засту пничество—оборона.
Заступь
рискаль, цапепкт,
наділок.
!
І Застукать—застукати, запукати;
(глухо)
застугоніти;
(глухо, сильно) загупати;
і
(зашум-Ьть)
зашубортати;
(учащенно)-застукотїти. за
шурготіти, загрюкати, за- •
1
грюкотіти, загрякотіти; (зу¬
бами) заклацати: (о дсжд'Ь)
1
запорощати; (забарабанить)
І
затарабанити; (о сердц*0
заколо; йтися.
Застнвать, -стьіть—застигати,
застигти, холонути, похо¬
лонути, захолонути; (закочен-Ьть) заковизнути, заковизти.
Застивший—застиглий, ости¬
глий, захололий.
Застьтднть, у стидить—заганьбити, засоромити.
Застьщиться — засоромитися.
ЗасгЬнчивссть — унимливість.
Засті.нчивьм‘і—унимливий.
ЗастЬнять- застувати.
“Ззсудить—засудитися -запозиватися.
Засуетиться—завештатися, за¬
метушитися: заклопотатися,
затурбуватися, запоратися;
(заторопиться) захвощатися; (зашевелиться) заша¬
мотатися; (забігать) збіга¬
тися.
Засусливать.-лить—замусолюі
вати, - муслити , замурзу¬
вати, зати.
Засуха—посуха, суша.
Засучивать, засучить — підсу¬
і
кувати, підсукати, засуку¬
вати, - кати, закасувати,сати, закочувати, - котити,
‘ закачувати,-чати.
Засушивать, шить — засушу¬
вати, засушити.
Засушка—засушування.
Засчитаться, углубиться вь
счетьі—зарахуватися.
Засилать, -слать — засилати,
заслати.
Засилать, сснлзть, - слать —
завдавати, завдати, заси
лати.-слати.
і■ Заснлка — засланнл, заси¬
пання.
і,
і

Засипать—Затерйться.
Засіпать, «аснуть—обсинітиі
обіслати, аасиняти, за¬
снути*

лати,-латати,

Затачиветь, -точить
бйіЧЬ
л стрюватн,-рмти.
Засіпать, аасьшатьзаси
оатвердіяьій — самуцкулаї пйі
пати, -сипати, засмічувати,
затужавілий,
заціпкупас’аснітити; (рану напр.) за¬
тий, оцупідий.
топтувати.-тати.
Затвердіть—затвердіти, оцу
Засихать,-сохнуть — усихати,
піти, затверднути; (сверху
усох(ну)ти, засохнути, за¬
вь виді корки) зашкару¬
сохти; (отвердіть, покрьігьбнути; (о почві) з ‘бучася норкой) зашкарубнути,
віти; (о землі размокшей)
зашкруміти.
стужавіти; (зачерствіть)
Засовать, сіять- засівати, за
залубуватіти; (окоченіть)
сіяти, сіяти, усіяти,
закацубнути, закацюбнути,
Засівь—сівба, засів, сіянка,
закацюбти.
сійба.
Затверживать,-твердить — за¬
Зас1даніе--засідання.
вчати,-Чити.
Засідатель — асесор; лавник.
Затворенньїй — зачинятий, за¬
Засідательскій—асесорський,
чинений.
лавницький. ‘
Затворна—засувка.
Засідать, - сість — засідати,Затворникь,-ца —відлюдниі:,сісти; залягати.-гти.
ця, пустельник,-ця.
Засіка — карб; засік, засіка;
Затворническій —відлюдниць¬
(о лісі) заказник.
кий, пустельничий.
Засікать,-січь — карбувати, 1 Затворничество—- відлюдниц¬
за арбувати; шмагати, за¬
тво, пустельництво.
шмагати, засікати, - сікти;
Затворь—замичка. замик; кеся стрехуватися (о лошади). I
лія пустельнича.
Засіріть, разсвітать — засі
Затворять,-рить — зачиняти,
ріти.
зачинити.
Затаиваніе — тайба, таювання.
Затворяться, -риться—зачини
Затаивать, -таить — затаюва
тися, зачинитися.
ти.-іти.
Затекать, - затечь — затікати,
Заталкивать.-толкать — попи
затекти; (о конечностяхх)
хати, - пхнути, підпихати,
терпнути, затерпнути.
підіпхнути.
Затекшій—затеклий.
Затанцовать—затанцювати.
Затекь (подтекь, синякь) —
Затапливать, - пить (печь) —
басаман, синяк, синець;
підтоплювати,
підтопити,
(отекь, обрюзглссть) опух,
підпалювати, - ;іити, запа¬
пухлина, пухленина, пухлялювати,-лити; (водой) за¬
тина; (течь) теча.
топляти , підтоплювати ,
Затемненіе—затьмарення, за
пити.
темнення, засутеніння.
Зьтаптьівать,- птать—затопту
Затемнеиньїй —тмянпй, зать¬
вати, затоптати, затолочумарений, засутенілий.
вати, - лочити; (запачкать)
Затемніть—посутеніти, засу
заслідити.
теніти.
*
^«тараторить — заторочити,
Затемнять,-нить — тмити. зазадзігорити .
запрібот.ти ,
тмити, тьмарити, затьми
заторохкотіти, заторохтіти,
рити, тьмити, затьмити,
запащекувати,
забелько¬
темнити, затемнити, темри •
тати.
ти, затемрити, затіняти,Згтаскивать.-щить -затягати,
нити.
затягти, заволікати,-локти;
Заівпливать, -лить—засвітлю
запроторювати, торити, завати,-тнти.
пекувати, -пекати, затасо
Заїеребить—заскубти, засми
вувати,-сувати, затирювакати.
ти,-тирити, замулити, за¬
Затегнвать.-терять — губити,
бити; гаяложувати.-лозити.
загублювати,-бити,
Затачивать.-тачать — загату- і; Затерчться—загубитися.
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Затесаться—утересувг дюя.
Заторь—(тіснота, давка)тиск,
тіснява; (н апорт» льда) заЗатикать-затокоііі и.
Затирать.-тереть—затирати,шерет, шеретнява.
/ терти; (заминать,-мять) зс- і Затосковать—засумувати, за¬
тужити, занудитися.
тасовувати.-сувати; (надаЗаточать,-чить-засилати,-сла¬
вливать,-вить) ззмулюва
ти,-муляти; (о льді) заше
ти; замикал^-мкнути.
ретувати.
Заточеніе—заслання; неволя,
Затискивать,-скать —запиха
ув'язнення.
ти, - пхати; затискати, - ти
Заточникт», - ца — засланець, нниця, в'язень, в'язенниця.
снути.
Затошнить (кого) —занудити,
Затихать, - хнуть — затихати,
затихнути, тихшати, утих
заканудити,
закав'ядитй,
шати, ущухати, ущухнути,
завадити (кому)
Затрава—цькування; (пушечн.)
ущуляти, ущуліти, занишзапал; (ружейн.) паніека.
кати.-нишкнути: (о вітрі;
залягати, залягти.
Затравить—уцькувати,
заць¬
Затихшій-утихлий, ущухлий, 1
кувати
Затравникь, пушечн.—запаль¬
затихлий, занншклий.
Затишье — утишка, тиша, без
ник.
Затравньїй—запаловий.
в|тря; затишок, затишина.
Затрагиваніе—зачеп, займан¬
Заткать—поткати.
Затліть,-ся—затліти,-ся
ня.
Затрагивать, - нуть-аачіпнти,
Затмівать, -тмить — тьмити,
зачепити, займати, зайня¬
затьмити.
Затмініе-(астр.) міна, зате¬
ти, торкати, -кнути, заримнення; стума, стумані, вати,-рвати.
Затрапезная— ідальня.
лість, затьмара
Затолачийоть,-лочь-витоло і! Затрапеаникт», - ца—ідальник,-

чувати, чити.
1
ця.
Затрапезт», мануф.—пістря.
Затьлкать (начать толкать) —
заштовхати; (забить толч- | Затралегньїй. церков.—затрапезний; ідальний.
вами) заштовхати.
Затрата—уклад, витрата, ви¬
Звтолковвться- забалакатися;
даток.
спантеличитися.
Затрачивать, «тратить-витра¬
йатолочь-'Затовкти.
чати, витратити, укладати,
Затонний-саговий,
Затонуть—ааринути, «арнутм, ,
укласти.
потонути, потопитися.
Затонь—сага.
Зятопать—затопоїіти;
(тяже
ло пойти) загупати.
ЗатспляТь, ■ пить—затопляти,
аатопити (вг. печи); поніма
ти, поняти (заливать); топи
ти, потопити.
Затопьіритьея-настбвбурччти,
ся, наха -апудитися.
ЗзторРовать—заторгувати.
Заторжествовать — утріюмфувати, затрпомфуваги.
Затормозить—загальмувати.
Затормошить— засмикати! за¬
сіпати; (ебить сь толку) заборотати.
Зя.торопить—схватати, замотоРиги.
ЗаторопиТкся — замоторитися,
захвощатися,
захапатися,
заквапити-.»
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ЗаїрепвтаТЬ-^ЗЙТрІПбТІТИ, за¬
тріпотати, аатіпатися, зат
ріпатися, аатремтіти, з ті
руситися.
Затрещать —запускати, залу^
скотіти, затріщати, затріс¬
котати, тіти; ^ (забоЛтать)
зацокотати,-тіти,
запоро¬
щати; (засТучать) зацоко¬
тати, зацокотіти.
Збтрещнна— пстилишниК^ запотилчшник.
Зат.убить—затрембітати, за¬
сурмити.
Затрудивше—(поміха) завада,
перешкода; (хлопотьі) моро¬
ка, заморока; (трудность)
, труднація, труднота, труд
нівка, труднощі.
Затруднительно трудно, утрудно; упрнтрудь.
Затруднительность — трудна

ЗаТруянительннй -Йахаидр»Ж>.

• Шя, утрудливість, аатрудливість. сутужність.
Затруднительньїи — утрудняй,
утрудливий, трупнац|йний,
сутужний, суятний.
ЗзтруДнять, нить —труднити,
утрудняти, утруднити, мо¬
рочити, перешкоджати,-ко
дити, заважати,-вадити, завгаряти.-гарити (кому).
Затрушивать, сить— затрушувати,-сити.
Затрясти-затріпати, затрусити.
Затрястись—затруситися.
Затужить—зажуритися.
Затукать (топоромь)-9ацк>кати
Затуманивать,-нить — затума
нювати, затуманити.
Затуманиться,
смрачиться—
затуманіти, потуманіти.
Затуплять, -пить—потупляти,пити.
Затусклнй—поморхлий.
Затухлий—згаслий.
Затухнуть—згасти,
загасти,
загаснути.
Затушить—погасити, загасити.
Затхлость—притхля.
Затхлий - притхлий.

Затикать,-ткнуть — затикати,
заткнути, затуляти, -лити,
зашпунтовувати, - тувати,
зашулювати,- щулити; за
стромляти, мити.
Затьіяок-ь—потнлиця, карк. €
Затьіломньїй — лотилишниЛ,
карковий.
Затмльньїй—аіднІЙ.
ЗатЬва'Гь,*ять~8агідувсти, за
!
гадати.
Зат-Ьи—вигадки.

ЗатЬйливость — вигадливість;
штучність.

ти.-чити, затягати, аатягтй;
(д-Ьпо) воловодити; (льаомть)
зашеохати,-шерхти; (петлю)
зашморгувати, -гнути, загрундзьовувати, - зювати,
запетлювати.
Затягива-ться.-нуться, —затята
тися; (о петл-Ь, узл-Ь) заш
моргу ватися,-гнутися,
Затягивающійся—затяжний.
Затяжка—(ремешекь, шнурскь)
поволока: (проволочка) тя¬
ганина, відволока; (у нево
да; матня.
Затяжной-тяганковий (дождь)
—облоговий, обліжний.
Заугарить—зачадити.
Зауздьівать, зауздать— загнуз¬
дувати, загнуздати.
Зауньївность —
жалібність,
журливість.
Зауньївньїй, о—жалібний, жур
ливий. о.
Заунокойное (служеніе)—парастас.
Заупокенньїй, поминальний —
задушний.
Заупорствовать - зсопируватм,
занатуритися, занатужитиси, закомезитися, забаскалитися,
навратктися, завннперитися, згедз тися,
згедзкатися;
( о лошади )
згусуеятися.

Заупрямиться—см. Заупорствовать.
Заурчать - ізбурчати.
Заурядньгй—аби який, а ’ИчаД
ний.
Заусеиица — задшга, зггигрка,
аадерачка, ваногтиця.
Зауськать—зацькувати.

• Заутреня—утреня.
ЗатЬйливьій— вигадливий, чмуЗаутюживать,-жить — відлра*
товитий, витребеньпуватий;
сову лати,-сувати.
штучний.
Заушать.-шить—ляпасе дала*
Заі~ЬйнИкь, - ца—чмуТ, чмутти, дати.
ник, ця, чмутовик, ха.
Заушича—лящ. ляпанець, ля»
пас.
Зат-Ьйничать—вигадувати;, виЗаушицв (опухоль за ухомь)—
требен* кувати.
ЗзгЬйщик-ь.-ца— привідця, на- [|
заушниця.
правник. ця
Зафрантить —зачепуритисй
Заг-Ьм-ь—відтак, потім, а там',
Зафьіркать — зачмихати, з**
а далі, аж там.
порськати.
4
Зафрахтовать — поєднати ду
Затінять -нить—затіняти за¬
тінити.
перевозу.
Захаживать —заходити.
Заті.я—затіва, загад, вагадЗахаивать.-хаить ганити зга
ка, витівка.
нити.
Затявкать- задзявкати.
Затя'нвать, -нуть—заволонч
Зчхачдрчть- занудигигя

$аханжить -Зацвітати.

! Заходить,

оі'.ханжйі ь—захййжувоти»

Захаркать—псхряі'.оти.
Зг хдалмть—захвалити, персх
палити.
>
Захвастать—гечпзнитися, за
у. па литися.

Згхззтап ь—захапати.
іЗахиатливьій—хапкий.
Захзатньїн — займанний, за
хапливий, загарбний.
Здхзать—забтання, займання,
-загарбання,
захоплення,
пр.свлащзння.
Захзагьівгть.-тмтьззймати.-няти.захалуаати.-хопити, за ся
гати.-гти, спостигати,-гти.
(з стигать) запопадати,-па
сти, заскакувати, скочити,
застукати на чому,злапати. ,
(орать, хватая, присзаивать)
запорнпатп,-порвати, привлашати,-стити;
(задзржи
вать)
затримувати, -мати;
(кргокомь) загачувати, га¬
нити; (заграбить) загарбу¬
вати,-бати.

Заха^рать—захворіти, занеду
жати.
Захирізшій, болізнснньїй —
захирілий, хирний, хирявий.
Згхирьть—зачавліти, зачевр»
чи, захиріти, захляти, за
неласти, змарнБти.
Захитрить— захил.руваги.
Захихи-оть-гахихикати.
Захлебать—засьорбати.
Захлебьіьаться, поперхнутьсяпохлинатися, похлинутися.
зализатися,-литися, -лляти.
ся- .
Захлестать—забатожити, за
малахати.
Захлестоіаать.-снуть — хвись
кати, зачвисьнути; (волной)
. заливати,
лити;, (петлей)
зашморгувати, гнути.
Захлопать -- (аплодировать)
заляскати ,
заплескати ;
(кротльямн)заляпати; (вь ладоши) залопотіти; (дверью)
заг; ючати; (заморгать) за¬
лупати, закліпати.
Захлопка- (клапані) хлипав¬
ка, хлипок, клац, клацон;
(затварка) засувка, защіпка.
Захлопотать—заклопотати.
Захлопьіватг,-пнуть — зачини
ти,-нити.(раптом) грюкати,
кути.
. .
За зникать -запхикати.
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аайти — аашйтй,

зайти;(по дорогі) здвартати, завернути; (за что) за¬
ступати,-пити.
Заходу —(за кать) захід; (узкін
проходь) сутки;(отх. мі.сто)
відхідник.
Захожденіе—захід.
Захожій — зайщлий, зайдсний,
західній, _ навїтній,
приходящий, заб|глий; че
лдвікь—зайда, приходько.
Захозяйннчать— загссподарю. вати.
Гахолаживать,-лоднть— захо¬
лоджу вати,-дити.
Захолодь (тінисг. м-Ьсго)—хо¬
лодок.
Захолустье—(глушь) закутень,
глушина; (отдален. и малонасел. місто) відсторонь;
(закоулокь) закут;
(чаща
вь лісу) густвина, гущина.
Захорохориїься - розприндитися.
•Захотілось - заманулося; (очень) забажалося; (вдругь,
сильно) закортіло.
*
Захотіть, пожелать —забагати,
забажати, забагнути, забаг¬
ти, захтіги, схтіти.
Захотіться—забагатися, поба¬
жатися, забажатися, забаг¬
тися, схотітися, заманутитися, похотіти:я; (вздумагься) забандюритися, заюхторитися.
Захохотать— зареготатися.
Захрабриться— захрабрупдт.1.
Захрапіть- захропти.
Захребгтникь —наймит, робіт¬
ник.
Захрипіть—захарчати.
Захромгть—зашкандибати, за¬
кульгати, зашкитильгати.
За хрусті гь—захрусч іти; (напр.
о валежннкь)—похробостіти.
- Захрюкать —зарохкати.
Захудалий—миршавий, зниді¬
лий.
Захудать—схуднути, змарніти.
Заиарапать—задряпати, заш¬
крябати
Зацарствовать—зацарювати.
Зацвітать, зацвість —закві¬
тати, заквітнути, уцвітати,
уцзісти. обцЕітати.-сти, за¬
цвітати, сти; (о хпібахь) за¬
красуватися, напрасувати
ся.

.уацілсвать - Зашершаьі! ь

Зачиниаать.-нкть — лагодити,
З аЦіпа—зачепа.
полагодити.
Заціплять, заціпить—зачіпа¬
Запинка — лагодіння, лагод¬
ти, зачепити, учіпати, уче¬
ження.
пити, зачеркатиГккути, за¬
Зачиншикь—гаводця, заве ді¬
гачувати, гачити, зачіпла
лка, припинень,-нниця, при¬
ТИ,-ЧЄП1!ТИ.
відник,-ця, початуй,->;а.
Заціпиться—учепитися, заче • | Зачинь—почин, початок.
питися; (задіть) зачерпну¬ ІІ ,3ачирикать — -зацвірінькати,
тися; (найти заціпку, предзацвіріньчати.
логь) замутитися.
Зачисленіе—залічування; впис,
Іачазкать—зачвакати, зажпа і
вступ,
кати; (губами) заплямкати.
Зачислять.-лить—залічувати, с.ачарочьіБать,-ровать--зачарочити; вписувати,-сати, за¬
вуваги.-руоати; зг ворожу
писувати ,-сатм.
вати, жити.
Зачитуваться, - таться—запи¬
Злчастую—згвчасто, почасту.
ту ватис я. -та ги ся.
Зачихать—зачхати.
Зачатіе—законі ння.
3-чатокь, начало -* початок, і Зачмокать—зацмокати.
зав'язка.
Зачуміть, заразить— зачуміпи.
Зс чахльш—заниділий, зосклі
Зачумленньїй—зачумлемнй.
лий, зачучверілий, зниді¬
Зачуять—почути, зачути.
лий.
Зачімь, для чего
навіщо,
Зачахнуть—занидіти, зосклі
нащо; чого, чому] чом;-то—
ти, скапнути, зачучверіти,
на віщось;-6ьі—нанось.
знидіти; (недораззиться—о
Зашавкать, зашамюать — за¬
-зерні) приплюскнути.
шавкати, зашавкЬтіти.
Зачваниться — завеличатися,
Зашагать—гіОстебнуЬати.
загаичитися.
Зашал ить—запусту вити, заюЗачеркивать, - кнуть—викрес¬
рити, зажируьати.*
лювати,-лити. замазувати,
Зашарить— занишпорит и.
зати.
Зашаркать (ногами)—зачовга¬
Зачернить—зачорнити.
ти, згеовгати.
Зачерніть—зачорніти.
Ззшатать, закачать—захитати.
Зачерпьівать, - пкуть— зачерЗашдтаться
(закслебаться)пати.зачерпнути, зачерети,
захитатися; (заходить)—зазачеряпити;—очень много—
шьендяти.
зачеберхнути.
Зашвніриеать,-рнуть—штурля¬
Зачерствілий — счерствілий, |:
ти,-ркути, зашпурнути, за¬
зашкарублий; — закорені¬
кидати,-кинути.
лий— запеклий.
Зашевелить— запору ні ити.
Зачерствіть — зачерствіти,
Зашевелитьгя —(засует птьсп)
і
счерствіти, почерствіти.
зашамотатися; (гакишіть)
Зачєрчиї ать,- т ить—зарисовузакомешптися.
3= шеекь—карк.
вати,-суватн.
Заческа—зачіска, зачісування.
Зашеина—л етили шпик, запоІачесьівать, сать — зачісува
тилиіиник.
ТИ,-ЧЄС'ТИ. .
*
Зашелесііть — шиширхнутн,
За .есат ься - (Ьочесаться)-зачу
зашелестіти, ' зашамоти і;,
хатися, зачухкаритися; (зашелехнути, шелеснути, шер¬
хнути,-шевер» мути, шеберзудить) засвербіти.
Зачесть—зарахува;и, залічити.
нути, зашарудіти, зашамо¬
Зачетньїй—залічений; семест¬
тіти, зашваргогати, заше¬
ровий.
лестіти.
Зачать—залік, залічення, заЗашелець— зайда, приходько,
рахув: п ія, розрахунок; се¬ І
заволока.
местровий іспит.
•
і Зашептать — зашепотати, за¬
Зачинать, зачать — зачинати,
шепотіти. зашушукати.
починати,-чати; (зарождаті)
Зашершаьіт і. — закс шлаі
законятн, пити.
І’
закудладіти.
Заціловать- зацілувати.

Зашибать—Зиснокт».

Зашибать,-бить—забивати.-бити, зароблнти,-бііти; піячити, запіячити.
Зашивать, зашить—зашивати,
зашити; (негяадко, нехорошо) закопирсати.
Зашипіть—зашипіти, зашипотіти; (о зміі) засичати; (на
огні) зашкнаркотіти, зашкварчати.
Зашлепать. замочить (грязью)
—задрігати, забе кати, забовтати.
Слшлепаться.
забрьі;гаться
(грязью)—заталапатися, забейкатися, задрі атися.
Зашмьігать—засновигати, зашмигляти.
Зашнуровьівать.-ровать- поволочити,
заповолочити,
ушнуровувати. - увати, мотузити, замотузити.
Зашпиливать,- лить—пришлилювати,-лити.
Заштопать—зацюрувати.
Заштукатурить — завалькувати.
Зашуміть—зашумі ги: (застучать) зашубортати; (о вітрі) забурчати; (об-ь огні)
загоготіти; (вг. голові) зашумотіти; (сильно) загурчати.
Зашуршать. зашелестить—зашамотіти, зашарудіти.
Зашушукать—затишку пати.
Защебенивать,-нить — загружати.-зити.
Защебетать—защебетати.
Защеголять — захві-рцювати,
захвинтикуват и.
Зашекотать—залоскотати, замарудити.
Защелка—клямка.
Защелкать,
захлопать (кнутомь) заляскати, захвостати; защипнути; (о соловьі)
затьохкати.
Защемить-( ущемить^ заще
кнути; (заболіть) залоптати, защеміти.
Защечньїи—позащїчний.
Зашита.
прикрьітіе —затуло,
заслона. заборона, заступа;
покроБИіельстьс — захист.
хист.
Зашитительньїй—оборонний.
Зашитникь, ца-захкстник.-ця,
оборонець,-ниця.
Защиїцать,-тить —обороняти,

,
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нити, захищати, -хистити
щитити, хиститн.
Защищаться, - щититься—обо
ронятися.-нитися, захищатися.-хиститися, щитнтися.
хиститися, ухиститисяЗашищенньїй—(оть ьітра) захисткий,
Заідать,-ість—заїдати,-істи.
Заідьі—заіди.
Заїздь —заізд.
Заізжать.-іхать- — заїздити,
заіхати, ' навертатися.-рну
тися; (вь сторону—о саняхь, повозкі) замелювати.
Заізжій-(пріізжій) заїжджий,
навітний, завідній; (постоя
льій) заііздний.
Зачхать—(ударить)—загилити,
зацідити, защавити; (забраться) завітритися,
Заюлять—завертітися,
заметушитися.Заюродствовать — заблазнювати.
Заявитель, - ница — заявник,ниця.
Заявленіе— заява.
Заявлять, -вить, обьявить —
заявляти, заявити, опові
щатися, оповіститися, завідо^ яти,-мити.
Заявляться, - явиться —сповіщатися,-віститися.
Заяць—заяць, заєць.
Заячина—зайчатина.
Заячья капуста, раст. 5ес1ит
ІеіеЬІііит — масляне зілля;
5. видь асге—очиток.
Заячій—заячий, зайчачий, зайців.
Званіе—стан. фах.
Званий—проханий, кликаний.
Звательньій(падеж,ь)- -кличний
(одмінок).
Звать, називать- звати; кпи¬
кати, покликати, гукатиЗваться, називаться—зватися.
Звено—ланка.
Звенчатьій—ланкуватий.
Звеніть —чеберчати, теленькати, дзвеніти, дзенькати.
звенькотіти, черчатн, дзеленьчати, дзеленькотіти.
Звониі ь—дзвонити; бить вь
колокола калатати.
Звонкій—дзвінкий,
тремкий,
голосний, гучний;ч(о моніті) брязкучий.
Зішнокг.—дзіоннк.
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Заояь—дзвін.
Зданіе—будівля, будова, буди¬
нок, хорома, хоромина.
Звукорой— згуксвиЯ, голосо- ■
вий.
Здорованів, прив-Ьтствіе-здо¬
ровкання.
Зчукь—згук, гуи.
Звучать—згучати, гучати, роз¬
Здороваться — здоровкатися,
витатися.
лягатися, лунати.
Здорово— здорово.
Звучность — згучність,
гуч¬
Здорово—здоров був.
ність.
Звучньтй — згучний,
гучний,
Здоровость —здоровість; пожиточність.
зичний.
Здоровьій—здоровий;
(полезЗв-Ьзда—зоря, зіра, зірка; зірнинця, зорина, зориця, зореньій) пожиточний; (крупкій,
ниця, зоряниця, (падающач)
сильньїй) дужий, міцний,
кремезний.
трут.
Зв-Ьздистьій—зірчастий, гірку¬
Здоровье—здрров'я, здорорля
Здоровить—здоровшати.
ватий.
Зв-Ьздньїй—ЗВ:ЗД0ВИЙ, ЗВІЗДЯЗдоровякь—здоровань, здоро¬
НИЙ, зіркий, зоряний, ЗО'ЇЧ
ве- ь, здоровило.
вий, зірочний, зорешлі им
Здраво—розумно, розсудливо,
стаїрчно.
зоряжний.
Зв-Ьздообразньїй—звіздатний. і Здравомьхліе —яснодумність,
тямота.
зорястий.
Зг.р^вомьісляшїй —яснодумим.і,
Звйздоцв-Ьгь. раст. Язіег— кри
тямотний.
жи.
Зв-Ьздочет-ь-планетник, звіз
Здравствовать-добре ся мати
Здравьій—здоровий; — смьісл-ь
дяр.
—добрий розум.
Зв-Ьздочка—зірка; ряст. СаІІііЗд-Ьсь—тут, туга, тутки, тутегісНо—водозвідка.
чка, - чки, тутоньча,-кьки;
Звірина, зв-Ьрин. мясо—зві¬
рина.
воть-зд’Ьсь —ось-тут.
Зц'Ьшн й —тутешній,
тутесьЗвіринець —звірівник, звіри
кий, тутейлний, тутейший.
нець, звірник.
Зв-Ьриньїй—звірячий.
Зебра, зоол.—смугнач.
Зеленика, раст. (.усоросііііт ІеЗвіриствій—звірний.
Іасіо —нитота; С, сісузіит —
Зв-Ьробой,
раст.
Нурегісит
дереза; Ь, сотріаіит-зелерегїогаїит-іванок, стокрів¬
неиь.
ця; Н. диадгапбиіит—про¬
Зеленить—зеленити.
зірник; Н. топіалит, гор
Зеленичка, пт. МоІасПІа Па\'а—
ньій—трійця божа.
жовта плиска.
Зв-Ьрокт»—звіря, звіреня.
З в'Ьроловньїй—ловецький.
Зеленньж — городинний.
Зеленоватьій-прозеленуватий,
Зніроловство—ловецтво.
призелений, призеленкуваЗв-Ьроловь—ловець.
тий, зеленастим, зеленавим,
Зв-Ьрообразньїй — зв'Ьропочоб
позеленим;
(недозрільїіі)
ньій—звіркуватий.
свидуватий, свидови гий, зе¬
Зві^рски—як звір, люто.
ленкуватий, недостиглий.
Звареній, зв^риньїй- звірячим,
Зелсность— зеленість.
закатний.
Зеленушка, пт. РгіпдіІІа сЬІогіз
Звірство — заірячість, вакат
—дзвенкач, зеленяк.
ність, лютість.
З в-ЬрствОвать—звіру вати, лю- | Зеленщикч, -ца —зеленяр,-ка,
город инник.-ця.
тувати.
І
Зп-Ьрь—звір; собир,—звірина: |і .іелечьій—-зелений; недостпглий. свинуватий, свидовикрупньїй — нехар, нехаоа: і|
плотоядньій - мпсожерний. ||
тий.
Зверне, зв-Ьри—звірина, зпі- || Зелень—зсго, городина.
рОта, звірня. Зйірря.
І Зеленіть—зелен ітися
Зелье—зілля; волшеоное
члр»
Заяканіе —норки, брязкіт.
Звякать цоркоііги^ цоркати
дання, трійло.
Земельний — земельний.
брязкати, дзепенькаїи.

Зсм лея Леї

ЗемлевлахЬд ец п, - піца— зомл евласник,- ця.
Зсмледьлецтз—рільник, хлібо
роб.-нмк.
Землед-Ьліе — рільнчцтво, хлі¬
боробство.
Зсмлед-Ьльньїй — хліборобний,
рІЛЬНІЇЧіІЙ.

Землед-Ьльствовать — хліборо¬
бити.
Землед'Ьльчєскін — хлібороб¬
ський, рільничий
Згмлеи мьреніе—помір.
Землекопний— грабарський.
Землекопь—грабдрь, копач.
Землеморіе — помір, мірнчцтво.
Землемірний—помірний, мірничий.
Землсмірь -помірянії/ помір¬
ний, мірник, мірчий.
Землепзшець—плугатарь, плугатирь, плугач, о -.ач.
Землеройка, зоол. -.огех—рджок, ціпкор, ціпкур, жджок, скотка, чунок, ирджок.
Землесо-.-ь, тех. — ЗЄМЛЄСМОіЦ
грунтосмок.
Зсмлетрясеніе—з емл еструс.
З.емлеудобреніе—угноіння.
Землеудобрительньїй — угно лливий.
Землечерпалка — землечопниця; - р-Ьчная — днопроглибнич,-ця, землечерпальниця.
Землечерпаніе—землекопання;
(р-Ьчн.)
дмопроглиб, днопреглибмя.
Землечерг.ательньїіі — земле¬
копний,
землечерпннй,
грунточерпний.
Землистьій—землистий.
Зямлина—земелька; грунтик.
Земля—земля, персть, (суша)
суходіл; (страна) край, кра¬
їна; (земь, ПС'Л-ь) діл, по¬
міст.
земля;
(церковная)
руга; (д^вственная) цілина;
(нспаханная) рілля; (стсптанная) збій.
Земляки—земляцтво.
Земля кь—зе м л я к.
Землянина*-сумиці; - зеленая,
Ргадзтіа сиіііпа-трускавка.
Земл я ничньїй—суничний.
Землянка—погребиця.
Земляной— земляний.
Землянне ор-^хи, раст.
ги$ ІиЬегозик—’чина розої і.
Земно—аж до землі.

Зсмноззд іьій -землевлдннР.
Земно.і— І ЄМНИЙ. земляний.
Замекій —неводній.
Земство—селянство; народне

самоврядування.
Зеркало — верцадло; (трюмо)
свічадо.
Зеркалиіьіи— верцадловий.
Зеркальце—верцадлечко.
Зернисгьі й—зерн.ітий, зернаістий
Зернить—зернити.
Зерно — зерно, зернина; (малеїіькое) зерня; (отборное)
чоло;(лусгое) пужина; (осьі.-/азшсеся) падалиця;
(г-ь
косточк%
плода)
рпдг.і;
(ржаное) житмна;
(просяное) просина; (маковое) мачи на;
(герца)
перчина;
(пшеїіа») пшонина; (фаспг )
хвасолана;
(жемчужн е)
герлина.
Зерновая головня, раст. СігсЗа
5ЄДЄІШП—засніт, зана.
Зернбвикь-(с-Ьменмикь вь растечіях-ь) насінник.
Зерноной — зерновий;—хг.ібь
збіжжя.
Зерноядиьій—зерноїдний.
Зсрн. шко — зернятко, зірко;
(тьіквьі) почка.
Зефирг.—легіт.
Зигзаги—кривульки.
Зиждмтель — творець, утпориик, фундатор, засновник.
Зима — з'їм а; (сножная) павдльнз, залаяна зима (мачапо зимьі)—первозімки.
Зимній — зимовий, зимушній
Зимова гь—зимувати.
Зимовка—зимівля.
Зимовье—зимовище.
Зимой—узимі, узимку, зимо¬
вої доби.
Зимородокт., пг.—синевот. водомороз.
Зинзияей, раст. АІІМзєа оГГ сіпз1і5— калачики, проскурки.
Зинзубель, столяр.—жологембелн.
Зипунь—сукмана, с:ряк.
Зіяніе-зіхання.
Зія: ь -зіхаїн, зяяти.
Злакь—зілля зпакм—травин
сті рослини.
Злато—злото.
Златоглавий — золотоверхий
Златозарньїй — злотозОри;:
алотосяйний.

Златсру;

Зм-Ьепикь.

Н'-іи

1

Златорунньїй—злото еовний.
Златоселезеняик-ь, раст. СЬгузозріепіипі аеІегиіГоІіит —
жов.гяНііця.
Златс гканньій — злототканий.
Златоустьій — красномовний.
Златсцв-Ьтньїй — злотобарвий.
Златоцьі>ть,
р ст. СН узапІітетит Іеисг.піЬетит —
кралька; С. зедеіит—чим:
брас; С. іпосіогст — роман,
ромен, ромен зілля.
Злачньш — травнистий; хліб
ния.
Зли^ь — гнівити, злостите¬
ся гніватися,
злоститися,
злувати, г.іотуваї и, зл^сту
вати.
Зло. сущ.-лихо, кривда, зло,
шкода.
Зло, нар.—люто; зо зла.
Злоба — злосливість, завзя¬
тість, храп.
Злобиться — злусгти, злости¬
тися.
Злобность — злосливість лю¬
тість, фапарність,
фігля
вість, злобливість, завзя
ток.
л.бньїй — злісливий, злосли
вий, злобливий, фацарник
фіглявий, завзятий.
Злобствовать—я.с тувати, зло
СТЦТМСЯ, ЗЛОч-ТуьЗТИ, зло
бувати.
Злсвоніе—сопух, сморід.
Зловонньїй — смердю і:й, со
гушний.
Злої редньїй— шкідливий, шкі
дний.
Злодіщій.-е - лиховісний,-о
Злодій, ка — лиходій,-ка. ли
' ходільник.-ця, злочинець,
нниця.
Злодійскій—лиходійний, зло
чинний', лихоробський.
Злодійство—Л ИXоді Й ст со^, зл о
чі.нстпб, злочин, г.ихероб
СТІ о.
З л с д V». с т в о в а т ь — л и х о п о Д и т.и
лиходіяти, лихувати.
Злодіяніе — злочинство, зло
чин.
Злсжєланіе— злсз'.ічність.
Зложелательнія.і -• злозичнкп,
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Злорічиьость—лихослів'я,

л ІІ-

ХСМОВНІСТЬ.

Злор-Ьчивьій— лихослівний, лнХОМОБіІиЙ.
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нснасливий.
11
Зложелательство —
ЗЛОЗИЧ- • ;
НІСТЬЗложелательстБссзть — зле
ЗИЧИТИ.

Злой—лихий, злий, фігляЕіій,
згідливий, опришкуватий,
собдкуватий, нелюдяний.
Зл ока честьенньїй—шкідливий;
небезпечний
Злоклк ченіе—пригода, халепа,
нещастя, лпхе, лихбвина.
Злокознеинь:й—каверзний.
Злсуемірек носїь — злонамірлість.
Злонаміренньїй—злонамірнкй.
Злонравіе— лихота.
Злонравньїйт—лихотний
Злопамятность — злог.омнісі ь,
Злопамя гиьій — злог.омний, лцхоломний.
Злополучіс—недоля, пригода,
халепа, нещастя, лиховина.
Злсполучньїй — бідолашний,
горопашний, ЛИХОЬІІННИЙ.
Злорадкьій - зловтішний.
Злорадство—зло-гіха.
Злораде твосвЧь— зловтішати• ся, злорадіти.

Злословить, клезстать—обно¬
сити, обне-ти, чорнити, га¬
нити. злерічити.
З.тсслсБіе, наговерь—обмова.
Злослсвнші—обмовили, обпусний.
Злословящій—злоріка.
Злостивій — злосливий, ліцступний.
Злость—ЗЛІСТЬ,- ЛЮТОЩІ, лю
ТІСТЬ.
Злосчастіс—недоля, пригода,
Злссчастньїй—горопашний, 6ідслашний.
Злоумьіішіенникь.-иица - зломисн.ік.-ниця.
Злоумишясикінй — зломлений.
Злоумь:шлять.-оЛ»іть -зломисл.іт. , зл.вмнелити.
Злоупої рсбденіе — надуакиток,
надуживання,
зловжиток,
зловживання. _
Злоупот роблять, бить — наду¬
живати, надужити, зловжп. вати,-вжити.
Злоухищреніе — підходці, під¬
ступ.. хитрощі.
Злющій—злосливий.
Зм-^евядньїй зміястий.
ЗмЬевикь, раст. А і ізіоІс-сНіа
сіетаїіііз—хвилівник, хвиЛІЛЬНИК, хвойлнчнмк, хв 1-

Зміекикь—Знойньїй
Знаменитий — знакомитин,
ГСитех адиаіісиз - кінський
славетний, уславлений, го¬
щавель: м.,нер.-серпенті,н.
лосний,
раст. Роїудопит
ЬізіоічаЗкаменіе—ознака,
при,кмета,
криве зілля.
гасло; знамено.
Зм^>еньішь—гадюча, гадюченя.
Знаменовать—(мстить, помі
Змінная
трава, раст. Бььа
чать) значити, (изображат ь,
тесііа—трясуч ка.
представлять)
означати;
Змінний — гадючий, гадіоць
(предвішать) вістувати.
кий.
, Знаменосець—хорунжий, хоруЗміистьій—гадючний.
жий.
Змійка, раст. Вгіза ітіебіа
Знамо—відомо. сказано, знати.
трясучка, адрмжник.
| Знамя—хоругва, корогва, праЗмійки, раст. Уегопіса Іопдіїо
пір, прапор.
Ііа—язички.
Знаніе—знаття, знання, знайо¬
Змія—гадюка, казюка, соромість, відомість.
куля; — гремучая
Сгоіаіиз
Знатно—добре, добряче, ана
Ьоггісіиз тарахкавка;— оч¬
менито; . нати, видно.
ковая. СоїиЬег паіа — окуЗнатность — вельможність,
лярник; — мідянка, Уірега
значність.
сітег&еа — спижарка; — коЗнатньїй—вельможний, знач
зулька, Уірега Ьегиз—гадю¬
нии.
ка;—Реііаз сЬег5еа—Софія,
Зьатокь — знавець, знишка,
поганка;-удавь, Егух іи.сі- |
знайко.
сиз — полоз, полозюк; —
Знать—знати, відати; тямити,
удавь, Воа сопзігісіог—жевміти (чого); знатися (на
ретія; — змія - м+дяница,
чому): відома мати.
Апдиіз Ггадіїіз — веретільЗнать, нар.—знати, мабуть.
ник,-ниця, падалюк, падаЗнать, суш. — значні пани.
лець, падальник, падалиця;
вельможне панство.
,
Реііаз Ьегиз—фужела, гарч,
Знахарка шептуха, шептуни,
фнскавка.
баба, ворожка, примівпм»
Знакомець,-мка — знайомець,
ця, знатниця.
мниця. знакімець, мниця.
Знахарь- шептун, шептій, хиЗнайомить, познайомить—зна¬
мородник, чудан, чаклтн,
йомити,
зазнайомлювати,
ворож, ворожбит, гримів
зазнайомити, обізьанати,ник, знатник.
зн ти. спізнавати, -знати.
Значень — прапірок,
прапо¬
Знайомиться, познайомиться—^'
рець; одзнака.
зазнайомлюватися,- омити¬
Значеніе—значіння; вага, сила;
ся, зазнаватися, - знатися,
і ОВйга.
знайомитися, познайомити
Значит єльносіь—значність.
ся, спізнаватися,-знатися;
Значительньїй—значний, по¬
(ознакомливаться) рзспіз
важний, важний; виразний;
наватися, знатися.
чільний.
Знайомство—знайомство, зна
Значить — значити, означати,
кімля, знакім'я, знайомість,
визначати; важити;-ся—іузнайомість, зазнавання.
ти вписаним, занотованим,
Знакомьій—знаюмий, знаний,
зареєстрованим.
запізнаний; по знаку.
;| Знающій—знаючим.
Знань (признань)—признака, і Знобить студити, морозити,
ознака; (пг мітка)зазначкг; |
холодити.
ознака, знамено, свідоц
Знобкіи—мерзлякуватий.
тво;
прикмета:
гасло;
Знсбкость—мерзлякуватість.
тавро; — препинанія — зу
Знобь— дригота.
нинка: —мягкій — ір; меже
_ной—шквара, спека, спекота,
вой—кляк.
вар, жарота, сквар.
Знаменатель—знаменник
Знойньїй—шкварний, спекот
Знаменательньїи— знаменний.
ливий, жаротний, пекучий,
Згаменцтость —знакомитість
горячий.
липник,

филОнНик;

раст.

,1

Зобастий—Зуд^ніе.

Зобастий—воластий.
Зобать—умережувати. умина•ти; дзюбати.
Зобньїй корень, раст. ЗсгсрЬи
Іаііа ачиаііса—ранник.
Зобь—воло.
Зовь—поклик, клик, кликання.
Зодіакь—звірокруг.
ЗоДЧЄСКІЙ —буДІВНИЦЬК '«І.
Зодчество-будівництво.

Зопчій—будівник, будінничи І.

;
'
1
'

Зола—попіл, луг, спудза, зола; |
горячая сь огнемь — при¬
сок, жар.
Головка—зовица, зовухид.
Золотарнйігь
обнкновенньпі,
раст. Зоїісііідо уіпдаигел—
золотуха.
З -дотильщикь—золотник.
Золотистая бронзовка (жукь)
—оленка.
Золотистий—волотавий, золо
тастий.
і
Золотить-золотити, позолочу- 1
гати, злотити.
Золото—золото; (сусальное)—
позолотка, позлітка, сухо
злітка, шумиха.
Золотникь—золотник; (механ.)
ОДСІЧНИК.

Золотоискатель - - злотошукач.
Золотой, суш.—дукат.
Золотой—ЗОЛОТИЙ, ЗЛОТИСТИЙ.
Золотой
подорожників
ПТ.
ЕтЬегіга сіїгіпеїіа — жовто¬
брюх, жовтогрудка.
Золотоносний — золотнистий.
Золотообр’Ьзнь’й — золотобережний.
Золстопрсмйіш енникь —золо¬
та рь , злотопромисловець
Золоторотец-ь—раю о..
Золототисячник-ь, раст. Егу
ІНгае^ сепіаигіит — ценіур я, цениерія,
центаврія,
сердушник.
Золотошвейка — гаптарка.
Золотошвейньїй—гаптарськик.
Золотошвейство — гаптарство
Золотуха, мед.—скгофуля.
Золотушника, раст. Мпіегтгіа Зіоіса —цмин розовийЗолотушний —скро' ульовиі .
Золоченіе— позолочування.
Золочений—позлоткстий.
Зольникь—пспельнгк.
Зонд-ь-мацовилка, протичка,
свігер, штирь
Згнтикь — шагрпк. ін.расоль

Зонть—піддашшя; надь воро¬
тами— острішок.
Зоркій,-о — зіркий, бачучий,
гострозорий,
бистроокий,
пильний, зирний.-о.
Зоркость—зіркість, гсстрозорість, бистроокість, ПИЛЬ
ність.
Зоря, раст. 1_еуІ5Іісит оНісіпаїе —" любисток.
Зрачекь — попка, злрянка. зі- .
ниит, злрінна. зрінка, зрінко, зрілко, чоловічок.
Зритель,-ница— глядач, к?..
Зрительнин—зоровий (нервіь);
глядний (запь\
Зр-Ьлиіце — видовище, видо
енсько.
Зрілость — СТИГЛІСТЬ, ДОСПІ¬
ЛІСТЬ,
достиглість, дійш¬
лість.
Зрілий — СТИГЛИЙ, ДОСГПЛИИ,
ДОСТИГЛИЙ, Д'ЙІДЛІІЙ.

Зр-Ьніе—достигання, доспіван¬
ня; зір, зрок.
Зроть — усмагати, стигнути,
достигати, доспівати: (о лгаляхь) доходити до зросту,
до розуму; соглядати.
Зря — з опалу, навманя, на
осліп, згаку .
Зрячій—бачучнй, видючий.
Зубастий—зубатий; сущ.—зубань.
Зубеиь (вь зубчатомь колесі)
— палець; вообще — зубеиь;
вьіетупающій — визубень;
входяшій — зазубен.^.
Зубило—шрубель.
Зубной—зубний; зубовий.
Зубокь—зубок.
Зубоскалить—смішку вати.
Зубоскаль—смішко
Зубоскальство — смішкування.
Зубочистка — корпозубка.
Зубрина—щерба, щербина
зубрить — зубити, щербити,
зубкувати, вище бляти.
Зубровка , раст.
НіеіесМоа.
Ьогсаііз — наполоть, чапо¬
лоч, гірчак.
Зубоь, зоол.—тур.
Зубчатий — зубчастий; о ко¬
лесі—палечний.
Зубчикь—зубок.
Зубь- зуб.
Зудь -сверб, сверблячка, свербота, сверб'ячка, чсс, шіпавчз. свеобіж.
Зуц-Ьніе- сверблн V, , счог-пзннр,

судіть—-Иг, лстьій.
Зудіть — свербіти, сксмтаїи;. і
(о рані) ятритися.
Зуекь, лт. Сііагабгіиз—цівкун,
чиркун.
Зьібка—колиска.
Зо.бкІЙ

—

ХИСТКИМ ,

ХИТЛИ¬

ВИЙ, хибкий; трясовинний,

грузький

:І

Зьібкосгь — хисткість, хитливість, хибкість; трясопі.нність, грузькість
Зьібньій—брижуватий, жмуруватий.
Зьібучій—грузький, сипкий.
Зьібь—брижа, жмури.
Зьїкь-зіп, гарабак.
Зьічать—зігити, гарабакати.
Змчность—гучність, гарабачність.
ІІ
Зьічньїй—гучний.
]
Зівака — розвора,
роззява,
гана.
Зіваніе - позіхання.
Зігать.-внуть — зіхати, зіхнути, позіхати, - хнутії; гаьи
ловити.
Зівокь—позіх.
Зівота—позіхи.
Зівунь — псзіхлйло, зівайпс.
Зівь—(Раих) зіве; паща, хай
ло; отвір.
і:
Зіг.о- занадто.
Зіница — полка, здрянка, зі¬ іі
ниця, здрінка, зрінка, зрінко, зрілко.
Зюзя — хлюща; рюмса, рева,
тонкосліз; ніяк, піяка; роз¬
І
зява, Гава, розвора.
Зябкій—мерзлякуватий, мерз¬
лий, мерзьий, змерзлюк,
змерзлюка.
Зябкость — мерзлякуватість,
мерзлість, мерзкість.
Зяґлнкь, гіт. ГгіпдіІІа соеІеЬз букнвчак. букодірка.
3*бльій— мерзкий.
Зябнуть, озябнуть — пример¬
зати, примерзти, мерзти,
змерзти.
Зятевь—зятній.
І»«і
Зять (мужь дочери)— зят»;
(мужь
срстрьі) — швагер.
шб{іі ер.
и.

И—та, І, а.

Ибо—бо, ПОЗІіЯК, через те
Т.‘-М-ЩО.

І•

І

Ива серебристая, 5аІіх аІЬа—
лоза, шелюг; 5. герепз—ницелоз; 5. уітіпаїіь-т^лажчаник.
Ивановь
червячекь,
насік.
І_атругіз позіііиса-світун.
Ивань да Марья, раст. /Леїатругит петогозит—сестрики, братки; \По1а Ігісоїог—
полу ЦЕ іт, пслуцвіток, удо¬
вів чобіт, зозульки.
Ивань чай, раст. ЕріІоЬкнп
ап дизІіІоНигп — знітийник
хлопський; -видь
раїизіге—зніт ДІВОЧИЙ.
Иверень— уламок.
Ивнякь— верболіз;.папьмовьій,
раст. 5а1іх саргеа —смолоза.
Ивовьій — Еербовий, лозовий.
Ивопга, пт.— вивільга, ева,
вільга, фюкадло, іговна, ігола.іголий.іголій.-ка.олійник.
Игла—голка; (парусная, рогож¬
ная) циганська голка: (вязальная)
дріт; (деревян.)
глиця; (горн, механ.) жига¬
ло; (хвойн.) голка, колюч¬
ка. шпичка; (у яьна. кононліі) костриця;
(сезь ушка)
протір.
Иглиньїй — голковий.
Иглистьій—шпичакуваї ий.
Игловат вій—колючий.
Иглообразньїй— гольчатнй.
Игнорироеать— нехтувати, іг¬
норувати.
Иго—кормига, ярмо: неволя.
Иголочньш—голешннй.
Игольникг - голешник,
ігозник.
Игольньш—голковий.
Игольщикь,-ца-голькарь,-рка.
Игорньїй—гральним.
Игра—гра; грання; гулянка,
забавка, ігранка.
Игра пи ще—играшка.
И г ря л ьньї й—гра л в н и й.
Игра'ніе —грання.
Играньїй— граний.
Играть — грати,
вигравати:
гуляти, бавитися, жаргуі ати; удавати; грати, шу¬
мувати; (вь четь и нечетх)
цятатися.
Игривость — жартовлиа.сть ,
жвавість, ве.селість.

Игривьій -жартовт ивий, ж» авий, веселий.
И гристий—шумний,
шумли¬
вий.

Лгуменствовать—Изви~ ИСТЬій
Игуменствовать-игуменувати. і
Иг/мені.-нья нгумен.ня.
Идеаль - ідеал.
Идеальньїй— ідеальний.
Идіотизмг.' йолоп'нстсо.
Идісті — йолоп, йолуп.
Идолопсклонникт.,-ца— псга
недь,-мка , боввохвалець ,
ЛІВИЦЯ.

Идололоклонническій— поган
ськкй. бовзохваліний.
Идолопокпонство — погансхпо, І
боввсхвальстпо.
Идоль- бовван.
Идольскг* боввансі кий.
Идти—см. Итти.
Иждивен:* — держиво; нагла.-,
кошт.
Изба—хата, хатина, хижа.
Игрище- грище.
Игрок-ь гргль, грат.
Игрун-ь, нья« жирун, -ха, пу
стун,-ха.
Игрушечньїй—цяцьковий, за
б.аЕКОВИЙ.

Игрушка—цяцьча, цяцянка.вц
грашка, забавка.
Избавитель.ница—рятоБі.пк,
ця, визвольник, ця.
Избавгеніе—визвіл, рятунок.
визве лення.
1
Набавлять,-вить — вибавляти,
вибав.ли, визволяти, лити
Избавляться.-виться — вибав
лптися, вибавитися, визво¬
лятися, литися, збуватися,
збутися, позбутися;-оть —
здихатися кого.
~ •
Избаговать—спотворили, роз¬
пестити, зледашити; -ся —
розпеститися,
зледащіти,
розволочитися.
Избенка— хатчина, халуї а, ха¬
лупина, халупчина.
Набивать, бить—вибивати, ви¬
бити, каиіруЕати, скаціру
вати.
Избираніе—вибірзния, обіран
ня.
Избиратель, -ница-виборець,
ниця.
ИзбирательньїГГ- виборчий.
Избирать.-брать—вибірати, ві<
брати, обірати, обрати.
Избіеніе—перебій, скаціруноч
Изболать—сколоти (рогами).
Изболітьс я— переболіти.
Избороздить— пок' рбувати, г.г
.дряпати.
Избочениті ся - вибочитися.

Избраніе—обрання, вибрання,
вибір.
Избраниикь, -ца — обранець,нка, вибранець,-нка.
Избранньїй —обраний, вибра¬
ний; виборний, добірний.
Избродить—виходити, обходи¬
ти, сбідвендяти.
Избушка—см. Избенка.
Избь оать, избьіть—збуватися,
збутися, позбутися, зди атися, спекатися чого.
Избьіток-ь—переповни, зайви¬
на, достаток.
Избьіточествовать — достаткувати, зайвувати.
Избьіточньїй — достаточний,
зайвий.
Изб-Ьгать, гнуть — уникати,кнути, ухилятися ухилити¬
ся,
сахатися,
цуратися;
(встр-Ьчи) украдатися, укра¬
стися.
Изб"Ьгать—вибігати.
Изпаяніе-рсзблення; статуя.
Извсргательньїй — викидадьний; усувальний.
Извергать, -гнуть—викидати,кинути; вилучати,-Чити,усу¬
вати, усунути, відстаноьллти.-вити.
Извергь—кат, звір.
Изверженіе- (о вулкані) вибу х;
(изв. предметі.) виміт, ви¬
кид.
Извертьіваться, рнуться—вик¬
ручуватися, викрутитися.
Известеобжигательньїй — вс:інярний, ваг>нопальний;-на.і
пень- вапнярка, вагельня.
Известковьій—вапнистий, вап¬
няний, вапеиний, вапнистий.
Известникі—вапняр, вагегь
ник, вапеннкк.
Известняковьій — вапнгковин.
Известняк-ь, миис.р.— вапняк.
Известь-вапна, вапно; (гай сная)—попі льн уха.
Из ветшал ость—зі старіг їсть.
Изветшальїй- зістарілий.
Изветшат ь— зістарітися.
Извиваться — повиватися,-ви¬
тися: крутитися; (озм-Ьяхь)
кл «бачитися.
Извиаина — кривина; (ріки)
коліно.
Извивистьій—згертистий, кри¬
вий. колінкуватий, круче
н и й.

йзпипина— Маглажина^ьсЛ.
Ч
Извилина—закрючка, звертка,
закрут.
Извилистьій—звертистий, колінкуваїий, колінуватий. .
Извиненіе—вибачення, пере¬
просини, пробачення, перепрос. скуза.
Извините—вибачайте, будьте
вибачні, даруйте мені.
Извинительность—вибачність
пробачність
ИзчинительнмЙ, о—вибачний. |
пробачний, о.
Извинять, ни-ь—вибачати, ви
бачиш, пробачати, бачити,
дарувати, подаруеагп, зба
чати, збачиги.
Извиняться. -ниться—скузуеатися, перепрошувати, пере¬
просити;
(взаимно)—переирошуватися.
Извиняющій—вибачний.
Извяекать, влечь— витягати,
витягти виймати, вийняти:-пользу— спожиткувати,
зужиткувіти, сксристати.
Извлечепіе - витягання,
вий
мання; витяг.
Пзвнутри—з середини.
Извн4-з-окола, знадвору.
Изводить, извести—переводи
ти, перевести; страчувати,
стратити, збавляти, збави
ти; (о вещах-ь) махляритп,
перемахлярити.
І
Изводиться, известись—пере І
водитися,
зводитися, ве
стися; зжуритися, гинути,
забанутися.нищитгггя; змяр |

Изворотливьтй—в'юнкий, апкрутний.
Изворсть-викрутня, викрут,
викрутка.
. •
Изворочать—поперевертатиИзвращать,-тить — переиначувати,-чити, попереинл>-ува¬
ти,
перекручувати, пере¬
крутити, поперекручувати.
Изврсщеніе — переиначування,
перекручування; -факговь—
перебрех.
Изв-Ьдьіваніе—дізнання,
зазнання.
Изв-Ьдьівать — пізнавати, зна¬
ти, зазнавати (чого).
Изв-Ькоьать— звікувати. ,
Изв-Ьриваться. риться — зневі¬
рятися, -вірит ися.
Изв'Ьстіе—вість, вістка, зві¬
стка.
Извьстно—відомо.вказано, ві¬
дома р ч, знаті/.
ИзвЬстность- відомість; слава.
Изв^стньїй—відомий, знаний,
звісний; певний, визначений.
Изв^гь-обмова.
Изв-Ьчнмй—поконв»чниЙ.
Извіщать, -стить — звіщати,
-стити,
уловіщати.-стити,
завіщати,-стити, повіщати,
-стити, завідомляти, завідомити. .
Изн'Ьщеніе, ув-Ьдомленіе—опо¬
вість, повідомлення.
Изгадить—споганити,
згиди
ти, леренів члти, перека¬
постити, розгидити.
Изгара, раст. ІІгегіо зедеПігЛ
Н'ТИ.
зана.
И зводь—-трата, згуба.
|І Изгари на—жужелиця.
Извозничать —хурувати, хур* . Изгнбаніе—вигинання.
манувати,-волймн—чумаку
Изгнбать,
изсгпуть—гзигинавати.
ти.-гнути, згинати, зігнути;
Извозньтй—хурманський, фр
-ся—вигинатися, згинатися.
мавський.
1 Изгибина—закрут, лікоть, ви
Извозчикь - збіржаник,візник.
крут, коліно.
Извозь—хурманка, фірманка * ( Изгибистьій, излучистьій
Изволеніе—призволення.
|
ломистий, вигинчастий;гнучИзволить--призволити,
зве
кий, гнучий; в'юнкий, ви
ЛЯТИСЯ, ЗБОЛИТИСЯ.
:
верткий.
Изгибчивьій—гнучкий.
Изворачивать, ротить—винер
тати, перевертати, обер-а ' Изгибь—(криві зна) залім, за¬
лом; (повороть)
заворот;
ти, рнути; -ся — викручува
(ріки) коліно.
тися, обертат ися, нутнся.
Изглаживать,-дить —киріпнтоИзвор». ваться — роззлодіячи 1
вати, вирівняти, плянтутися.
І
вати, сплянтувати.
И вороіливость — В'ЮНКІСТЬ. І Изі наживаться,-диться — зни
викругність.
|і
кати, кти.
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Изгледать—Йзлучиетьій.

Изглодать—обгризти, згризти,
пообгризати, позгризати.
Изгнаніе— вигнання.
Изгнанник-ь,-ца — банита, ви¬
гнанець, нка.
Изгнивать.-гнить —згнивати,нити, погнити.
Изголовье—приголовач, узголов'я; у изголоьья — в го¬
ловах.
Изгонять,-гнать —вигонити, гнати, витуряти,-рити; изь
владаній — вируговувати.

гуьати.
Изгородь — опліт, пліт, ліга,
тин, горожа,
перегсрожа,
вір'я; живая—запуст, обсада, живопліт.
Изготовленіе — уготування,
злаштування, виріб.
Изготовлять, - вить — готува¬
ти, лаштувати, виробляти,бити.
Изгрьізать, зть — гризти, погризти, згризати, згризти,
Изгрязнить—забруднити, закаляти.
Изгуль —р.оспуста.
Издавать. издать — (газету,
книгу; видавати, видати;
(звукь, голос-ь) подавати,
подати; (законг>, приказь)
оголошати.-сити; оповіща¬
ти, оповістити; (теплоту)
пашіти, запашіти; (запахь)
визіхати, видавати.
Издавна — віддавна, здавна,
з давнього давна, з давніх
давен, зстародавна.
Издалбливать,-долбить —. видовбувати.-вбати.
Издалека — здалека,
здаля,
олдалік.

Издревле— см. Издавна.
Издьіханіе — конання,
скіи.
здих, здихання.
Издьіхать,-дохнуть — здихати,
здохти, поздихати, визди¬
хати.
Изд-Ьвательство — поглум,
глум, посміх, наруга.
Изд'Ьеаться. обижать—збитку¬
ватися, знущатися (з кого),
кепкувати, глузувати, кри¬
тися.

і

І
|
і
і
1

ИздяніЄ—видання.

И8датель,-нииа — видавець,вниі я.
Ивпательскій — видавничий.
Издательство ■—видавництво.
Издергив>ать.-гать - шарпати,
пошарпати; дерти, подерти.
Издерживать, -жать — витря
чати, витратити, утрача- п,
утратити.
Издерживаться, жаться утра¬
чатися, утратитися, обшугуватися,-гатися.
Издержка — утрата, пстрата.
наклад.
Издохльїй--здохлий.

І

1

|'

.
і

1

Изд'Ьвка, посмііяніе - наруга,
поглум, глум, глузування.
Изд-Ьліе—робливо, виріб.
Изжалить—пожалити.
Изжарить —стягти, спекти,
засмажи ти.
Нажариться — усмажитися,
спектися, спрягтися.
Изжелта—упрожовть.
Изжога — зага, печія,
згя,
згага.
Иззелена—) прозелень.
Иззубрить — нищербит и, позу¬
бити.
Иззубрпться—позубитися, ви¬
щербитися.
Иззябать, - бнуть — мерзти ,
змерзти.
Излавливать, ловить—ловити,
зловити, злапати.
Излагать.-пожить — виклада¬
ти,-сі и.
Излазить- вилазити.
Изламьівать.-ломать — зламу¬
вати,-мати.
Изливагь,-л-ть -- виливатн,лити; сипати, висипати.
Излишек-ь—залишок, зайвина,
перебір, передаток, зли¬
ток.
Излишество—надМір: збитої-;
неум4>ренность — надужи¬
вання.
Излишне, напрасно — зайго,
зайва річ.
Излишній—залиціній, ?(іг ний,
безпотрібний.
Изліяніе— вилив, виливання;
вияв, виявлення.
Изл- вчиться — схииитися.
ухиститися, умудруватися.
Изгоженіе — риклад.
викла¬
дання.
Изпомт- — за .іл, злом, пере¬
лом.
Излучина — залом, лукояина.
Излучистнй, изгибистьь*-за
ломистий, луковрнний.

Из;і4нит_ся—Язнемогать.

Изліннтьея — зледащіти, роз

дусати,
змучити,
зам рлінуватися.
дувати; (работой) спрацю¬
Изгічсміе — вилікування, го¬
вати.
їння, енгоіння, корування.
Измучиться — замучитися,
Изл4чивать,-чить — вилікову¬
змордуватися, змучитися,
вати , вилікувати, гоїти,
утанажитнгя; (раозтой) —
вигоювати, вигоїти, 'керу¬
спрацюватися.
вати, викорувати.
Измьіслигь— зморокупати, вму¬
Изл-Ь^имьій — вигойний.
друвати, змізкувати, ЗКОИзлюбпенньїй —улюблений,
верзувати.
укоханий.
Измьішленіе- вигадка, змудруИзмазь.вать,-зать — вимазува¬
вагня, змудрованка, зм:зти, зати, єимашувати, сти
кованка.
ти; вншмаровувати, - руваИзм^Ьна— зрада.
ти; забрулняги, нити.
Изм4неніе—зміна.
Измальївать, -молоть — змелю¬
Изм4нникь,-ца — зрадник, ця,
вати, змолоти.
перекинець, - нниця, пе; еИзмарьівать, - рать — каляти,
кинчик,-ця, невір НИК,-ця!
викаляти, покаляти, бру
Изміннически — зрадею, зра¬
днити, забруднити.
дливо.
Измачивать, измочить — зко
Изм4нническій—зрадницький,
чувати, змочити.
зргдецький.
Измельчавшій—здрібнілий.
Изм-Ьнчивость. — змінність,
Измельчать — здрібніти; лро
змінливість, несталість.
бить на куски— кавальцюИзмінчивьій — змінний, змок¬
вати.
ли вий, несталий.
Измельченньїй — здроблений,
Изм4няемость —* зміняльність.
покришений, подроблений.
Изм4няемьій—зміняльний.
Измельчить — подробити, по¬
Изм4нять,-нить—зм няти, змі¬
кришити.
нити ,
звихнути;
(ком,;
Измождать,-дить — виснажу*
зрад ж.іти, зрадити кого.
вази, жити, зкесилювати,Изм’Ьгеміе- вимір, гомір, мі¬
лиги, зморювати, рити,
ряння.
Изможденньїи, истощенньїй —
Изміренмьій — виміряний, змі¬
нужний, виснажений, ^змо¬
ряний.
рений,
нуждений , "змо¬
Изм4симьій—вимір ний, змірже ний.
!
ний.
Изможденіе—виснаження, зне
Изміритель—мірник. зміри их.
мога, зне.нлення.
Изм-крительньїй — змірничнй.
Измозжить—сгамузити, здруИзм4рить—зміряти, змірити,
зочити, розчерепити.
виміряти. Обміряти.
Измокать, - кнуть — мокти,
Измять—зім'яти, пом'яти, побЗМОКТИ.
ггти, зібгати.
Измяться-побгатися,зібгати( я.
Измокшій — помокрілий, змо¬
клий, змокрілий.
цзнанка—спідка, спід’низ, ви¬
Измолачилать, -лотить— вимо
воріт.
ло'уватй.-тити, перемоло¬
Из.часилованіе—згвалтугапня,
чувати,-тити.
обсилкувачня.
Изнасилогать — обсилкугати,
Измоло -ь—вимолот.
Измзль — змелювання, мозґвалтувати.
лоння; мливо-.
і Изнашивать, - но ить—зношу¬
Изморить—укодокати, утана
вати, сити; (обувь) стопту¬
жити, уморхати.
вати, тати: -ся- поноситися.
Изнедалека — зблизька.
Изморсзь— паморозь.
Измуслнвать,-сл ить—зо мурзу- ! Изнемогать, мочь — знемагати,
еати,-зати.
знемігти, немещіти, знемоИзмученньїй—Н) ждений, змор
щіти, знебуватиия, знебутнлований, змучений, кап о
ся. знесилюватися,-литися,
упадати, уг.асти на силах,
явний.
,
И мучить- укос дукати, зм р- л
утанажитися.
;і

Изнеможеніо—И зел Псованій

Изнеможеніе-знемога, знемо¬
га, немога, незмога, -знемощімня.
Изнеможецньїй (чімь)—знема¬
ганий (на що), знесилений,
знебулий, знемощілий, вис¬
нажений.
Износь -зніс.
Изної; енньїн—цундравий.
Изнуреніе — знуження, знужа,
виснага, зморення, знеси¬
лення.
Изнуренньїй— виснажений,змо¬
рений, знесилений, замлі¬
лий.
Изнурительньїн — виснажний,
знеси льний.
Изнурять,-рить—морити, змо¬
рити, знужувати, жити, ви¬
снажувати, виснажити, затомлювати, мити.
Изнутри—з-середини.
Изньївать, изньїть—понпвати
- понити, занивати, занити
нидіти, занидіти; (оть стра
ха) перемлівати, перемліти
ИзнЬженннй —пещений, випе
їдений, розпещений.
Изн-Ьживать.-житі. —пестити,
розпестити.
Изо—см. Изь.
Изобилій—поешя, ряснота, до¬
статок, тук.
Изобиловать—рясніти, повнувати, достаткувати.
Изобильньій,-о —рясний,_ достатний,-о.
Изобличать,-чить — висвіачати.-чити.
Изобличен,е- РИСВІДЧЄННЯ
Изобличитель. ница — внсеїд-

!
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і

і

'і

■
і
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Изображать.-зить — змальову- !
вати.-лювати,
вимальову¬ і
вати.-люнати.
Изображеніе—змалювання, ви
малювання; (изображ. пред¬
меті.) малювання.
'■їз.юразительньїй, о —мальов¬
ничий, о,
ИзобрЬтател' , ница винахід¬
ник, ця, винеходець.-днлця,
Гізсбр4тательпогть — винахід- >
ність, вигадливість, лрнму(
СН'СТЬ.
г'ззбр-Ьтательньїй—примусний,
і!
вчнахідний, вигадливий.
ИзобігЬтагь, -брЬсть -винахо¬
дити. винайти, вигадувати,
.і
вигадати,
НІ*К,- ЦЯ.

ИзобрЬтеніе—винахід, винайдення, вигад.
Изодрать —подерти.
Изолирсвать--відокремити, ві¬
докремити, ізолювати.
Изсрванньій--шлентавий, шонтавий, шанталавий.
Изорвать—пометати, подерти,
пошарпати.
Изощреніе— вправа; загострен
ня.
Изощренногть — вправність:
' загостреність.
Иззщренньїй—вправний; заго¬
стрений
Изощрять.-рнть — вправляти,вити; загост рювати.-рити.
Изощряться—вправлятися; ко¬
верзувати.
Изработаться — спрацюватися.
Изразець - кахля, кахель, кахоль.
Изразцсвьій--кахляниіі, кахльозий, кахольний, кахель¬
ний.
Изранить—поранити.
Израсходовать — витратити,
потратити, зужиткувати.
Изрекать. речь—вимовляти, ви¬
мовити. *
Изреч:ніе—вираз; приповідка.
И рубить (вь куски) —помета¬
ти, потяги, порубати, по¬
сікти.
Изругать—вилаяти.
Изрьівать.-рьіть — прошпити.
прошпитіти, розкопувати,
-пати; (копьітами) вибива
ти,
вибити;
(о курах-ь)
здрабисувати.
ИзрЬзанньій,израненньій—карбозаний.
Изрядкьій - неілпетний, чималий.
Изрьіскать — вибігати, вига¬
няти.
Изрьітьій, неровньїіі (о доро¬
гі) -понорисгий.
Изрі дка—уряди годи, неколи,
коли не-колм, деколи, уря¬
ди часи.
Изр'Ьзьівать. зать — порізати,
покраяти.
Изсаливать.-лить — заяяожуі ати, зити, засмальцьову¬
вати,-цювати; вишмарсну-рати.-руватн.
Ііз-'п'Ь'ованіе дослідж ванни,
доходження чого;
дослід,
т нсл-Д. розвідка.

ИзелЬдователь

Изслідователь.-ница —дослід
ник.-ця, доспІдувач.-ка.
Изсл-Ьтовать — досліджувати,
-дити.
Изсохльїй—висхлий.
Изсохнуть-висохти.
усхнути: (о кожі)—перекоржавіти
Изстари— здавна.
Изстрадаться—переболіти, настраждуватися.
Изступленіе — несамовитість,
нестям.
Изступленн‘--й —несам' витий.
Изсушать,-шить — висушувати.-шити.
ИзсЬкать,-с-Ьчь — вирубувати,
-бати, витинати, тяти; те¬
сати, витесати.
Изс-Ьра—сіраво.
Изсикать, кнуть — висихати,
-сохти; збавлятися, зо:витися, витренуватися, -ти
тися.
Изсякльїй—висхлий.
ИзувЬрньїй — б>зувірний, фа¬
натичний.
Изув-Ьрство—бузувірство, фа
натизм.
Изув^-рствовать—бузу вірити.
Изув-Ьченіе—калічення.
Изув-Ьччвать,-чить калічити,
скалічити, покалічити.
Изукрашивать, -сить — оздо¬
блювати, бити.
Изумительность -зачудувальність.
Иеумительньїй, о-зачудувальний,
Изумленіе— зачудування, дируяання, подив.
Изумленньїй —здумілий, зачу
дований, здивований.
Изумлять, -мить — здумпяти.
мити, зачудовувати, дуьа
ти. дивувати, здивувати.
Изумл>іться,-миться —диву а
тися, здивуватися. зяуми
тися, здуміти, чудува'ися.
зачудуватися.
Изумрупньїй — смарагдовий,
шмярагдо^ий.
Изумруль—шмарагд, смарагд
Изуродованіе -знівечіння. ска¬
лічення. покалічення, спо¬
творення.
Изуоод''вать -знівечити, ска¬
лічити, покалічити, спотво¬
рили
Изустньш, о—словесний, о.

ІізящнмЯ

Изучать,-чить—вивчати, вив¬
чити,
студіювати, висту¬
діювати.
Изученіе — вивчення, студія
студіювання.
Изь—8, зі, зміж, споміж, для:
изь-за—з-за, споза, через,
почерез; изь-за (кого, чего)
- за (чим, чим); изь-подь—
спід; и?ь-пслу—з половини,
изь среді-і—спромеж.
Изь%>дать,--Ьсть— з‘ідати, виїдати,-істи.
Изь-Ьздить—виїздити; з'їзди¬
ти,-ся -З'ІЗДИТИСЯ.
ИзьявительньпЧ,-ное наклен^
ніе— спосіб дійсности, пря
мий спосіб.
Изьявленіе —виказ, освідчен¬
ня. ознака.
Изьявлять,-вить — виявляти,
І
виявити, освїдчати, -чити;
(согласіе)— поволятися, поволитися.
Изьязвпять. -вить — ятрити,
з'ятрити.
Изьянь -шварунок, вада, ганж,
ґанджа, ганджа, сказа, хи
ба, школа, втрата.
Изьясненіе—з'ясування,
ви¬
яснення, тлумачення.
Изьяснимьій—3‘ясовннй, внясненний.
Изьяснитель, - ница —з'ясов¬
ний,-ця, тлумач,-ка. викла¬
І
дач,-ка.
Изьяснительньї к—ясувальний.
Изьяснять.-нить —тлумачити,
ростлумачити, викладати,класти.
Изьятіе—усунення, вилучення.
Изьять—усунути, вилучити
Изоісканїе—розвідки, досліди.
Изьісканность—добірність, ви
досконаленість.
Изьісканньїй—добірний; видосконалений.
Изьіскатель—дослідник.
Изьіскательскій — дослідниць¬
кий.
Изьіскивать.'екать — вишуку
вати, кати, добірати, добр ти.
Изюмина—родзинка
Изюмньїй
—
родзинковий.
І
озюмний.
І Изюмь —езюм. родзинки,
і Изяше твс -хупавість,
крагість.
Пггщньій—хупааий, краснн.і.

И квніе—Инкрустировать.
Иканів— гикання, шикання, хи- І Имперія—цісарство
Имущественньїй — майновий,
кання.
маєтковий, худобний-.
Икать,
минуть—гикати,-кпу
ти, шикати.-кнути, икати,- | Имущество — майно, маєток,
пожиток, статок, ужитки,
кнути. хикати, -кнути.
худоба; домашнєє всякое—
Икона—образ.
пенарстно; собственное —
Икочникь-богомаз.
1
своєщина; благопрю' рітенИ конньій —образоний.
ное — набуток, надбанок ,
И коноборецт» -образобореиь.
надбання, нажи+ок; недвиИконописецт»—см. Иконникь. ;
жимое— нерухомість, має¬
Икорньїй - кав'ярний.
і
тність; движимое — рухоИкота, икотка—гикавка, шя- і
м'сть, нащадок; родовое
чавка,
икаві^а,
хикавка, І
оть діда, отца, мптери,
хикалка.
брата — дідизна, батьків¬
Икра—ікра. Ікриця,
кав'яр;
щина, материзна, братівщи •
(мясистое тюлколінье) лит- ,
на; наслідственное — спа¬
ка: (лягушечьи) жабьячі па¬
док , спадщина; государцьорки, жабуріння; (рако¬
ственное—державне майно;
вая) пшеничка.
казенное-скарбове майно;
Икристьій- клшні й, кав'ярузаповідное — заказне; обватий; литкатий.
щественное — громадське;
Икриться —нереститися, тер¬
пожалованное — дароване ;
тися.
вещи—надібя.
Икряной —ікряний.
Имущій — заможній, маєтний.
Илемь раст. СІІтиз топіапаЙміте — маєток, маєтність’;
іпьма, в‘яз.
родовое — дідизна; вь.мороИли—-або. чи, ачя: то або теж;
ченное—відумерщина.
•—то бишь-чи то пак.
Йміть—мати; наміреніе—по¬
Илистьій—мулкий, мульникутягати; способность—-тямуватий, мулистий.
вати.
Иллюзія—мана, омана.
Имя—імення. Імя, м‘я, мення,
Иллюминовгть — люминувати,
намено.
світлювати;
кольорувдти,
барвувати.
* Иначе—инакше, овак.
Инбирь—імбер, имберь.
Иллюминаторь— люминатор
Инвалидньїй—штаковий, штаИллюст рировать — ілюструеа
кунопийти.
■
Инвалид-ь—штакун, штак.
Иловатьій— глеюватий.
Индеечій —индичий.
Илі—мул, глей, намул, твань,
Индейка—пулька, индичка.
шлям, підмила, ьемола, па
мула.
| Индексь—указник.
Именинникь,-ца менинник,-ця. ! Индивіть—шерженіти.
Индиго—палія.
Имениньї—менини.
Индиговьій—калієвий.
Именительнь'й (гадежі) — на¬
Индюкь— гуляк, пульпак, пузивний (одмінок).
ляш, индик, пульцан, инИменитьій—значний.
~
дор. индюр.
Именно—с?ме, а саме, власне; ,
Индюшка- гулька, индичка.
тогда—саме тоді.
Именной--менний.
І Иней — паморозь, намерз,
опасть.
Именованіе—менувсння.
Инжектор-ь, механ. — водогон.
Именованньїй (о числі)-^--назИнженер-ь—інженір.
взний.
Инишатива—привід.. почин.
Именовагь—менняти, менува
Иниціатор-ь — привідця , поти.
чииник.
Имитація—наслідування.
Инкрустація — «пароване.
Иммортель, раст. ІЧеІусЬгізиіп
Инхрустированньїи —жиров; агепагіит-безсмертник.
ний.
Императорській -цісарський,
Императорь-иісарь.
І Инкрустировать — упускати,
жировати.
Императрица—цісарева.
і

Инозі; оць—Иснсрененіе.

Иновірець—чужосі еііь.
Инов%ріе— чужов рство-.
Инов-Ьрньїй -чужовірний.
Иногва — подеколи, часом,
икоді, деколи, переймом.
Иногородній — иншоміський ,
чужомюький.
Иноземець.-ка—чужоземець, ка.
Иноземньїй—чужоземний.
ііной—онакий, ннший, другий,
деякий, дехто
Инокиня—черниця.
Инокь — чернеьь.
Иноплеменникь —чужородсць.
Иностранець — чужосторок,
чужосторонець ,
чужозе¬
мець, чужини, чужинець.
Иностранхл — чужанка, чужоземна.
Иностранньїй — чужоземний,
закордонний.
[Іноходець-ступак.
Иноходньїй—ступаковий.
Иноходь-ступ, ступа.
Иноческій —чернечий.
Иночество--чернецтво.
Иночествовать—ченцювати.
Иноязьічньїй—ЧУЖОМОВНИЙ.
Инстинктнвньій,-о — ІНСТИНКТОВНИЙ.-0.

Инструктігровать — інстругувати.
Инс.труктсрь— реґулямінатор,
інструктор.
^Інструкція — регулямін, ін¬
струкція.
Инструментальньїй— струмєнтовий.
Инструменть
— струм ент.
штруменг: (орудіе) начиння:
ми. струмешя, правилля,
(ремесл.) сарсама.
Инсургснть— повстанець.
Интєрваль-перерва. ^
Интересньїй, о—цікавЯй.-о.
Интересовать—цікавити.
Интересоваться — цікавитися.
ІІнтересующин я-цікавий.
1-1 ні єресь
інтерес, користь,
зиск, цікавість,
заціка
втення.
У
Интрига — кавепза; інтрига,
зав'язка (в п'єсі).
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Интригань, ка — фарон.-ка,
баламут, ка.
^
Интриговать — фарьйснувати.
коверзувати, баламутити, і]
І^скажать, - зить — спотворіс-

вати, спотворити; г.еремначувати, чити, перекручу
.вати ,-тити.
Искажєніе—спотворення, прреиначення,
перскручування.
Искальївать, - лоть —• колоти,
поколоти, поштрикати.
Искал-Ьчениній — калічений.

ИскалІЧлТЬ—покалічити, пе¬
ренівечити.
Покалічить,-ся, изуродовать,
ся—знівечитися.
Ис наніс— шукання.
Искапьгвать, копать — викопу¬
вати,-пати; покопати,
кахель—шукач, шукаяьни«;
приключеніи — пройдисвіт,
з ай дневі Ті
Искател ьньїй—улесливий.
Искательство — забіги, доме¬
тання.
Искать — шукати, шгтирйти;
судомь — лргвотнти ; обь
охот. ссбак-В-шкувати.
Исклевьшать, клєьать — дзю¬
бати, подзьобати; виклют
ваіи, в: дзьобати.
Исключая, кромЬ—завгеть.
Исключать.-чить — вилучат и,чити, вий мати,-няти,' вики¬
дати,-нути, викреслити, ЛИТ11.
•
Исключеніе— риняток4.Исключительность —винятко
ЕІСТЬ, виключність.
Исключктсльньїй — ВИНЯТ1.0В..Й, виключний.
Исковеркать—перенівечити.
Кскгізеркаться — перенівечи¬
тися.
Исковой—ПОЗОВНИЙ.
Исковьірять—поколупати, по¬
копирсати.
Искслачпвать,-летить — бкти,
робити, вії бити.
Исколоть — тющебатп, гоколоїиИсксмьій— шуканий.
Пскот.і-—спредвіку, спредкоЕЇку, споксидіку, зпервоВіку.
Исконньїй — спредковічний,
споконвічний.
Ископаемьій—копальним.
Ископьіть (свихь бабки у г.ошади) новини; раст. Оепііапа сгисаіа —лихоманник,
терлич, тирлич.
Искорєненл корчування, і:и-

Искорсгпть—Ислов^дьівать.

коріпіссаііня; вибава, заглада.
і: скоренять,-нить— корчувати,
викорчувати , викорімговати,-ня и; вибавляти.-пити,
гаг ладжу ватм.-гл адитн.
Кскорка—искория.
Искоса— ускосом, укосом, ско¬
са, з убоча, зизом, скрчвр,
кр- во, кокосом.
Искосить — покривити, поко¬
сити.
І
Искра—искра. тискра, огняна;
(оть соли. св-Ьта) скалка.
Искраинать.-кроить — викравати. викроїти.
Искоенній — щиггй, щиросер¬
дий, щирящяй.' і
Иокреиность — щирість, ще
рснька.
.
і
Искрпвлеміе—знабік, викрив,
кривуління.
•
І Іс:соивлять,-вить — перекри¬
вляти , перекривити, ви¬
кривляти. покривляти,-ви¬
ти, пзкрнвуляти, покривулити, спачупаї н,-чити.
Покривляться, виться—викри¬
влятися.-витися, знабочу
патися? знабочитися, спа
чуватися,-питися.
Искристьій — искрястий, не- і
крипий.
Некритісл—некроватїти, рях
т'ти. искрити.
І Тскрометньш—искрянпй.
Искромсать — покришити, по¬
чикрижити.
Искрсшить (ка.кь макароньО —
полокшити, покришити.
Искрящійся—искряний.
Искупать.-пить; (гр-Ьхи), нести
зпитемію— покутувати, спо
куту вати; викупати, відку
пляти,-пити.
Искупитель — рятовник, виз¬
вольник.
Идкупительньїй - покутний-'
Иг.купленіе—ВИЗВІЛ.Искуситель, - ница — споку
сник,-ця.
Искусительньж—спокусливий.
Искусникь—мистець. митець.
Искусность—мистецність, май
стерність, вправність, умін і
ність.
умілість,
штудер
ність, штепність.
„
;
Искусньїй —мистецчий, май
стернин, мистецький, умій
ний,
умілий,
вправний, ■

штудсринП, штапіиїй. штуч¬
ний; —очень—премудрий..
Ис.чусстеенность — штучність,
робленість, штукованість.
Искусственньїй-штучний,шту¬
кований, роблений.
Искусствс—артизм,
мистец¬
тво, умілість
Искуститься- накущитися.
Исчусь—спро' а, Іспит.
Покутять,-си гь --підкушувати,
підкусити, спеку шати.-сити,
підводити, вести
на спо¬
кусу.
Искушенїе—підкуса,
покуса,
. спокуса.
Искушенньїй, соблазнившійся
(ч-Ьмь)—поважений (на що).
Пень—позов.
Испакостить—спаскудити, зні¬
вечити.
Испанія—Еспанія, Гишпанія.
Испанскін—еспанський, гишпапський.
Испарсніе—опар, випар; виздь,
пара.
Испарина—потіі.
Испарять,-ся— парувати.
Испахать —виорати.
Испачканньїй,
грязньїй—киринний.
Ислачкать—покаляти, забруд¬
нити, (пальцами)—побалазувати.
Испачкаться, огадпться— об¬
гидитися, покалятися, заб¬
руднитися.
Испепеле н і е—спопеління.
Испепелить—спопелити.
Испечь—спекти.
Испещреніе (чертечками)—кар¬
бування; (полосами) смужіння
И'спещрен: ьій
(нарізками,
рі.зьбой)— карбований; (крапинкамн) капканистий, кра¬
повий.
Испещрять.-стрг.ть — (черточками) карбувати, покарбува¬
ти; (полосами) смужити, нісмужитн.
Испивать.-пить — випивати. •
пити;-ся—сп'янчитис я. ,
Испилить—попиляти.
_ ;;
Испов-Ьдальщикь —спсьідник
Испов^дакіе —спов-дання.
Ус погідная—спсвщниця.
Испсв^дник -спогвдач.
Испов-Ьдкь'.к - сповідний.
Испов-Ьдьіваїь, дать —сповіда

Испонідь—Ис'і аскиватк»

ги, висповідати; -гр^хи —
покутувати гріхи.-религію
—держати вІру;-ся - спові¬
датися.
Испов-Ьдь—сповідь.
Исподволь—спокволу, поволі,
пс малу.
Исподлобья (смотріьть)—сторч,
спохмура (дивитися); суро¬
во смотрящій челов-Ькь—
сторчогляд.
Исподній—спідній.
Испстишка—спстинка. спо¬
тання,
знишка, нишком,
тишком. _
Испод-ь—спід.
Исполинскій- велетенський.
Исполинь-велетень, велет.
Исполненіе — зроб, збуток, ви
конанняіпривести в'ьиспол
ненґе довести до зробу.
Исполненньїй виконаним, до
ведений ДО зробу.
Исполнимьпі—вик .нальний.
Исполнитель,-ннца — викона
вець.-виця.
Исполнительний—виконавчий.
Исполнять, нить—виконувати,
виконати, доводити, довести до зробу;-должность—
справувати.
Исполняться.-нитьс я—вигону
ватися, виконатися; спраїзц
жуватися, датися, здійсню
вагися.-ннтг.ся.
Исполосовать — пошпугулаї и,
посмугуваті ;
(итстегать;
обшмагати.
Истіолу—з половини, на піч.
Испортить—зіпсувати, попсу¬
вати, понівечити, понехту
вати, занівечити, перечівемити, знетушити, переве
сти.
потсряти,
збавити,
зб»-нітуватн, зрунтг.ти.
Испоугиться — зіпсуватися,
попсуватися, понівечитися,
збутвіти, перенівечитися.
Испорченность —зіпсованість,
попсованість.
Испорченнцім—зіпсований.поп
сований •
зуроченни
(о
сглаз’Ь)
Исправитель- напутивеиь.
И справ итєльньій —виправнім'!,
напутливий.
Исправленіе (нравствен.)—по¬
права; полагода: (должности) сп;авуеанмя, уряду¬
вання.

Исправлять.
мсправить—на¬
правляти, поправити, ви¬
правляти,-вити;
ладнати,
лагодити; (должность) спра¬
вувати, урядувати.
і Испровляться—поправу ватися.
Исправность
— справність,
оправка.
Исправньїй—справний.
Испражненія —послід.
Испражняться -- ходити
лп
вітру.
Испрашивать, - просить—про¬
хати, просити, попросити.
Испрошеніе —виєднання,
ви
прохання.
Испробовать—стрібувати; по
куштувати.
Испуганньїй— сполоханий.
Испугать—ужахнути, влякати.
перелякати.
Испугаться — уетрахнутися,
устраши і ися, острахнути- ся, улякнутися пожахнутися, опудитися, застраши¬
<
тися, залякатися, перестра¬
шитися, (разб^жаться) осторобитися.
1
Ислугь—переляк, СПОЛОХ, по
,
реполох,
перестрах, ляк.
Испусканіе—випускання, від¬
давання, визівання.
Испускать,-стить--вилуСкати,стити, віддавати,-дати, ви¬
знати,-внути.
Испьітаніе, проба — пробація
стрібунок, стробунок; зазна¬
вання, дознзття, посвідчен¬
ня; іспит.
Испьітанньїй —випробований,
спробований.
! Испьітлтельньїй—ісгитовий.
Испьітьірать.-тать —заживати,
зажити, зазнавати, -знати,
дізнагати, - знати, спитувати.
Иссопь аптечний, раст. Ро¬
зори? ор*ісіпаІі8 — юзефок,
{[
Іван-зілля.
Истаптьівать,- топтать—топі ати, потоптати, підтоптати,
толочити, потолочити,стоп
иьовурати,-иювати, тропи¬
ти. потропити, грасувати,
попрасувати, бродити,збро
дити.
Истаскивать, -кать (вещи) —
іерсувати,зтерсувати, змизковуваї и,-кувати.
яволо
)і
чуват и.-чити.

"

Истачать—И стикать.

топічьниця,
пічкур, -ка,
грубник,-ця.
Исторженіе—видирання,
ви¬
ривання.
Исторгать,-гнуть — видирати,
-дерти, виривати, рвати; ви¬
зволяти, -лити, увільняти,
-нити.
Историкь - історик.
Историческій—історичний.
Исторія—історія.
ДИТИ, ЗІЙТИ.
Истерз^ть, изорвать-пошка- і, Источникь (ключь)—джерело,
чуркало; (начало) поч ток.
мотати, пошарпати,
роз- !
Источничекь, анат.—тім'ячко.
шарпати;-ся-змордуватися
Истоідальїй—виснажений, ви
Истерика—гистерія.
силений, охлялий.
Истерическій—гистеричний.
|
Истощать, щить —виснажува¬
Иотець—позивальник, позов
ти,-жити,
висиляти,-лити,
ник.
схудити;
вичерпувати,-па¬
Истеченіе—витік, виливання,
ти; витрачувати, тити.
випливання; кінець, вихід. '
Истсщаться.-шиться —перепаИстина—правда.
датися. перепастися.
І Істинно—справді, певне, дій- і
Истоіценіе — виснага, висна
сне, запевне.
ження, висилення; витрата;
Истинньїй—справжній,
прав¬
вичерпання.
дивий, справедливий, щи
Истрачивать,-тить — витрачурий, певний.
вати.-тити; попусту — зба¬
Истица—позивальниця, позоевляти, збавити, переводити,
ни ця.
-вести, попереводити.
Истл-Ьвать, истл-Ьть—бутніти,
Истрачиваться, нздержаться побутніти, перетлівати, пе¬
обшугуватися, обшугатися.
ретліти. витлівати, зотлі¬
Истребитепь—згубник, вигуб
вати,-тліти. гнити, згнити,
ник, нишівник, нищовник,
трухніти, зтрухніти, перетлорнльник.
,трухати, трухнути.
Истребительньїй—згубний, ниПетлявшій- зотлілий.
щовний, тломильний.
Истл'Ьніе — зотління, побут
Истреблсніе, уннчтоженіе—за¬
ніння.
трата, потала, винищення,
Истово—як годиться.
знищення, вигублення; ви¬
Истокь—початок.
бава, вибавлення; иеревод.
Истолкованіе — тлумачення, і
звод.
товмачення.
Истреблять,-бить—губити, ви¬
Истолкователь, ница —тлумач,
губити, згубити, нищити,
-ка, товмач,-ка.
в
винищити, знищити, тлоИстолковьівать.-ковал ь —тлу¬
мити, потлумити, вибавля¬
мачити, витлумачити, тов
ли,-вити. потребляти.-бити.
мачити, витовмачити.
І
Истребованіе—виправа.
Истолочь—стовкти, потовкт .
Истребовать—виправити.
Истома—млость. змлость.
Исгрескавшійся, вт. щеляхг. Истомить -принудити. знуди¬
пощіяяний.
ти. перепудити, затомити, ,
змлоіти, умордувати.
|| Истрескаться, покриться трещинами—пошкагубити< я.
Потомиться —знебутися. уто
мити я; (скукой) перенуди- II Истукан-ь (каменньїй) — баба,
бовван.
тися, перенити.
Истомленньїй, изнеможенньїй " Потуплять, пить — витуплягн,
витупити.
—знебулий.
Истьій — справжній, правди
Потопить — напалити; вито
вий.
пити.
Истьгкать —потикати, поштр.іИстоплево— паливо.
кат и.
Пстопнич'ь,-ница —топільник, і

И стачат ь—по зши вати.
Истачивать.-чить — переточу¬
вати, переточити, сточува¬
ти, -Чити,
згострювати,
-стрити: поточувати,-чити.
Истекать.-течь — виливатися,
-литися; (о р%к-Ь) виплива
ти.-вти; (о времени) вихо¬
дити,
вийти,
кінчатися, 1
скінчитися; (о крови) зіхо- І

,1

Пстязаніе—Кабальний.

Истязаніе—катування, морду¬
вання, катівня.
Истл.- ател ь—кат.
Истязать — катувати, морду¬
вати.
І
Исхлестать—вистьобати. від¬
шмагати.
Исходатайствованіе — виеднанья.
Исходатайствовать- -вїтєднати.
Исходить—збродити обходити,
виходити; виходити.
Исходньїй—вихідний.
Исходящій — вибутний; жур¬
нале—вибутний реєстр, внписоаий журнал.
Исхожденіе—виходження.
Исхудальїй—схудлий, змарні
лий, охлялий.
Исхудать—перепадатися, пе¬
репастися, схуднути, змарнІти;-сильно—закашавіти.
И сцарапать—подряпати.
И сціжи вать,-дить—вицвжувати, вицідити.
ИсшЬленіе—дільба, вилікуван¬
ня, вигоіння.
Исці>лимьій—ВИГОЙНИЙ.
Исцілитель, ница—ліковник, |
-ЦЯ.
Исц'Ьлительньїй —цілючий.
Исц-Ьлять,-литр—цілити, сці
лити, гоіти, вигоїти; німо
го—рознімити.
Исчадіе—породіння, нащадок,
кодло. у
Исчахльїй — висхлий, змарні
лий. охлялий.
Исчахнуть—висхти, змарніти
Иг.чезаніе—зникання.
Исчезать.-знуть--зникати,-кти:
задіватися, дітися, зслиза- І
ти, зслизнути, слизнути,
здиміти (иноск.).
Исчезновеніе—зникнення.
Исчезнувшій — зниклий.
Исчерпьівать, -пать вичерну
вати, пати; вкбірати, ви¬
брати.
!
Исчертить (линіями) — почер¬
кати. порисуватн.
|
Исчисленіс—полічення, лічба,
лік, рзхув-ння.
Исчислять, лить — рахувати, і|
вираховувати, хувати, лічи
ти, ВИЛІЧИТИ, полічити, по- ;
рахувати.
Исшаркать — почовгати, вичозгати.
і
Пошастать-вишеретувати.

Исшататься — розволочитися,
розледащіти.

Исшелушить—вилущити.
Исшествіе—вихід.
Исшивать, -шить — сшиватн,
сшити; вишивати,-щити.
Исщипать—пощипати; вискуб¬
ти.
Исщупать — обмацати, обла¬
пати.
Итогь—підсумок.
Итти—іти, істи, ступати, хо¬
дити, (двигаться)—поступа¬
ти; (бьістро) чимчикувати;
(шатаясь) точитися; (впереДіі) передувати; (по грязи)
тьопатнся; (старч. походкой) чапати; (тянуть ноги)'
човгати; (переть) дряпати,
дридзати; (кь лицу)личити,
шталгити; (везти) щастити,
таланити; (о времечи) тяг¬
ти, пливти; (прямо) просту¬
вати; (шагсмь, о лошадн)
ступакувати.
Ишакь- мул, ослюк.
Ишь—ач, бач.
Ишь тьі—чи ба, чи ти ба.
Ищенка—дойда; о человьк-Ьнишпсрка.
Икояобсрстно —сбрззсборство

І.
•

?

Іезуитскій—єзуїтський.
Ісзуить— єзуїт.

Іерихонская рбза, раст. —Апазіаііса НіегосЬипІіса—:учка
Божої Матері.\
Іюль—липень, липець, кивень,
кивач.
Іюльсюй — липнєеий, липце\ вий.
Іюнь—червень, червець,
іюньскій—череневий, червмс
вий.

к.

4

Ка. межд. — но, лишень, пак,
смоіри ка—диЕИ-пак, гля
ди-но.
*
Кабакь — шинк, шинок, шиньок.
Кабала—не зо тя.

К« ба лить—заневогювати.
Кабальний —кріпацький, не
нільннцький.

кабан!Й-г-кал&№.
Казацкій — козацький, коза*

Кабаній -кнурячий, кабанячий.1
Кабвнь — кнур; (холошекьіЯ)
кабан.
!

Кабатчикь.-Ца—ш;<нкарьгрка.
Кабацкій — шинковий , шин
карський, корчемний.
Кабачник-ь,-ца — шинкарь.-ка:
гіяк,-чка.
Кабашничать—пиякувати, пи
ячити.
Каблук-ь — корок, закаблук,
кірка, обцас, підбір: дере
вянньїй, сбі янутьій кожей —
колодочка.
Каботажньїй — каб.тажовий.
Кабріолеть— кабрітка.
Кабуш-а—голька, гологка.
Кабь:—колиб, якби.
Кавалеристь—рейтар, комон¬
ник. лейтарь.
Кавалерія—кіннота.
.
Кавалерійскія шпорьі,
ра^т.
ОеІрЬіпіигп сопзоІїсЗа — ко¬
сарик.
Кавардакь -мішанина; гар ми
дер, розгардіяж.
Ковьічки—лапки.
Кадильница—кадило, кадиль¬
ниця; раст. Теисгіит сЬатаебіуз—самосил.
*•
Кадил ьньій— кадильний.
Кадить, накадить —накурюва
ти, накурити,' кадити, на¬
кадити.
Кадка — полібічок, полібочск,
діжка, діж, діжун. большая — кадіб, кадівб, кадуб,
для водьі — від ник; для ма¬
сла, сьіру -- фаска, хваска.
Кадочка —пасчинка, діжечка.
Кадочник-ь—бондзрь.
.Кадьїкь—борлак.
Кадь - кадіб, кадівб, кадуб.
Каемка—крайка.
Каемчатьій—крайкови"*.
Каждєніе—каджекня.
Каждогодно- шо-року.
Каждодневньїй, о — щодем
ний, -с.
Каждьій — кожний , кожди.-.
усякий.
Кажись—здається, бачим.
Кажуші.іся — позірний, уздрі
В НІІЙ.

Казакинь- чемерка.
Казакт.- козак.
Казарма—кас ар ня.

Казарменньїй—касарняний.
Казаться — уздріватися, з_а
ватися.

чий.

Казачка—козачка,

•
1
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Каземать — цюпа, шпаківня,
вежа.
Казенний—урядовий; скарбо¬
вий, скарбний.
Казистьж—показний.
Казна — скар'б; (касся) скарб
нпця; (вг. оружін) нгбо
івка.
Казначей—підскарбій,
скар¬
бівничий, скарбник, скарб¬
ничий.
Казначейстсо—скарбівня.
Казкачейша — скарбівничиха.
Кнзначея—скарбівнича. Казнить — страчувати, -тнти,
тратити, на горло карати,
скарати.
Казпояранитсль—підскарбій.
Казнохраннлище — скарбниця,
скарбівниця.
Казнь—страта, кара, кара на
гооло.
Казовой—показний.
Казусь—оказія, пригода.
Кайма, обшивка—иблямка, об¬
лямівка,
шляк. лямдпка,
крайка, окрайка.
Каймить—лямувати,
йшя ку¬
пати.
Как по—як: ач! чи—ба!
Канові—який, що за.
Какой—який;-то — якийсьрниСудь-аби який, будлі-який.
Кокорва, раст. Маігісагіа тагіііта —маруна.
Как-ь—як; як, коли;-то-якось:-.
бишь-як пакрб^дто неначе
• ніби;-бьт-мо9, ніби; -виднознати,
мабудк-вдругь-аж
ось, коли це; -должно -як
слід, як треба, як гожерже
а якже нарочно-як на тс;
-нибуль -яким будь спосо¬
бом, аби-як;-попало аби-як;
придется-до чог.о-дійдеться;
-ниб\дь, случайно - бува;такь? як то? яким робом;
. много -якого багато;-угодно-про мене як хочетеКаламбурний —прикладковин,
Каламбурі, острога- приклад¬
ка.
Каламенокь
(матерія)—кала¬
майка.
Каланча—хурдигар ія, башта,
дзвіниця.
Калачі— калач.

«сандали
лгпггат яка калганка, капле
кшкА.
і
Калган*. раст Магапіа даівпдп
—калган.
і
Каленларь — каландарь.
Каленіе —рослі канн я;
г вр-у
ваная, смаження.
Калсніїй—роспсчений: гарто
ваиий; смажений.
Кал иберт» —розмір.
Калиграфія—крзснопис.
Калиграфическій — краснописний.
Калильньїй—гартовний.
Калина, бот.—калина.
і
Калиновка. настойка —кали
'нівка.
!(
Калита—шиндокора. гзма т.
Калитка—хвіртка, фіртка.
Кадить—росп і кати; гартувати;
смажити; —ор4хи—калюва
ти горіхи.
Калмик*. -чка — комлик, -чка,
кімлик,-чка.

Калмьіцкій —
КІМЛИЦЬКИЙ.

КОМПИЦЬКИЙ,

Калуга—калюжа.
Калуферь. раст. Ваїзатііа уиідагіз—канупір, канупер.
Каль-гній, нечисть, виміт,

кіз, лайко.
Кальвинисгь -кальвинець.
Кальцій—вапквць, валень.
Кальщикь- гартівник.
Калька—каліка; собир.—каліч.
Кал*>чить—кал1чити.
КітЬчій — покалічений, калікуватяй,
Каяяканьо - базікання.
Калякать-базікати, клланта*
рити.
Калякн — базікання, баляси,
ляси.

Камбала, рьібй-'ОйиобОчка.
Камедь-гума.
Камежникь—кім ‘йітйщс.
Кнмелек*—комінок.
Камелина,
раст. Сапі ?Чііа—
рижій.
Каменистость — каменястість.
Каменистьій—каменистим.
Каменів - каміння.
Каменньїй—кам'япйй; ная соль
—крухова сіль.
Камеломка, раст. ЗахіГгада аігооп—кучерявець.
Каменоломний каменяоський.
каменоломня—каменярня, кам'янище.
каменолом*—каменяр.

\

.
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ІСамепот“ень»й - гдменотесельНИЙ.
Каменотес*—каменотесяя.
Каменноугольньїй — землевугальний.
Каменщнк*—муляр.
Камень — камінь: (вьіходящіТі
из* водьі)—скік;
(подводньш) клипень; (краеугольньій)
наріжний;
(точиль¬
ний) брус.
Каменіть—кам'яніти.
Камеристка—покоївка.
Камешек*—камінець; (в* перстч%)-Очко.
Камилавка—підкапок.
Камка— одамачгок.
Камнебурильница — свідерниця.
КамнебурильньїП—свідерний.
Камнепод*емница — каміннчниця.
Кампанія—кампанія, похід.
Камфорний камфоровий.
Камфорна фаєрка.
Камчатньїй -одамашКовий.
Камьішевка, лт. Раїив раіизітіз
- попичка, чорноголовий;
Р. Ьагтісиз—очеретянка.
Камьішевьш— очеретяний.
Камьішница, пт. СаІІІпиІа сН'огоріїз—кокошка зелена, кокошка яеленонога.
Камьтш* раст.—оч?рет; мояодой—спичак; Зсігриз, вид*
Іасизігіз—кпнка.
Канава—рів, фоса; (сточная)
—риштак;
Канавка—рівчачок.
Каналиаировать — фасувати;
риштакувати.
Канал*—Перекіп; протока; на
бологЬ — сТр'Лиия; пиШеПріемньїй— г’ялка.
Канальний—непальський.
Канальскій—ледачий; шахрай'
ський.
Каналья —гісгамець,, ледащо.
Ка нареечньгй—канарковий.
Канарейка, г.т.—канарка.
Канатний — липовий, линьб
вий, кедольний мотузовии;
дворі—крутіль.
Канатчикь—мотузяр, мотуз¬
ник.
Канать—ли ;ва, лина, кодова
галівнйк. (якорньїй, лодочньш)—косяк.
Канва—канва.
Кандальї — свірчі,
кайдани^

канделябр ь—кара::уНй.

кайданиці, кайдання, чинчериі, заков, заліза, пута,
(дерев)
диби,
крлодки,
скрипиця.
Канделябрі.—канделябр.
Каникульї—вакаціі.
Каникулярньш — вакац|йний.
Канитель (металлическая) —
сухозлотиця.
КаниЛасі (матерія)—дима
Канифолить—калифонувати.
Канифоль — живиця; калифонія.
Канонада — гарматнина. кано¬
нада, гарматнеча.
Канонерь—гарматій, гармаш.
Каноническій—каноничний.
Канть — лямівка, ільтиця, бе¬
режок; хвальна пісня.
Кануні—передодень;
на» анун^~на передодні.
Канура—закута, топа.
Кануть — крапнути; зннкти,
зникнути.
Канцеляристі—-писарь, писар¬
чук.
Канцелярія—писарня.
Канцелярскій писарський.
Канюкь, пт.—каня.

Каланів— цяпання, крапання,
цяпквння, капотікня, капа
нина.
Капать—цяпати, цяиути, цяпкати, крапати, капотіти,
канути, каптити.
Капелла—(хор-ь) капелі*; (паеовня) каплиця
Капеллан’ь—капалйн.
Капелька—цйтка, цяїбчка, ИХ
їина, цйпка, крапелька.

капель м«Йстерт> — диригент,
кагвльМййстер.
ктпилярность —скраплибість.
Капиляр.чьій—сісраллнвнй.
КапиТалиЗировпть — капиТагіИ
зувати.
КапиталИзМі—КапиТалМзм.
капиТалиг.тическій
дукар
ський, напитали тмчний.
капитали'. ть --дука, дукарь,
дукач.
К’питаль—капитЗл,
гроші;—
основной-іста, їсте» істина:-натічний — готівка, гото¬
вий.
К питальньїй -(оснсвной.
су
щественньїй) головний, капитальний;
капить ловім!,
істовий.
Ктплтані -копитан, калита».

Капптель, артит.—р^зетро*.
Капитулировать — капитулю,вати.
Капи ш о ні—к 'па, коба, кап¬
тур, богородиця, відлога,
хаптур, запинало, кобень.
Капище—божниця.
Капкані—ступиця. пастка.
Каплоухій—клаповухий.
Каплуні—каплун.
Капля-крапля, цята, ріска,
капка.
Капорі—очіпок.
Капризникі- перебендя, привередник, вередій, вередник,
вередун, комиза, Кимиз.
Капризничать — перебендюва¬
ти, химерувати. КОМИЗИТиСЯ,
вередувати,
витребенвку¬
вати,
Гедзатися, принди¬
тися, переб рати,
ьоровитися, кандричитися.
Капризний —вередливий, витребенькуватий, перебірли¬
вий. примхуватий. химородний
натуристий, строка¬
тий, норовливий, норови¬
стий, приндуватий, прим¬
хливий.
Капризі—комиз, комиза. прим¬
ха, принда, вереди, вереду¬
вання, витребеньки, химороде, химородь, норови, пе¬
ребір.

Каприфелій, раст. СаргіроІІшп
— КОЗОЛИСТ.

Капуста—капуста; ріпная ли>
стаєнная, раст. Вгаааіеа Ми-1
риз-суріпицх; —цвітная—
кучерява капуста;—молода*
для посадки—росада,-безі

кочнЯ—голената капуста;—
яаячья, Зебит ТеІерНіїіт—
заяча капуста.
Капустньїй--ка пустяний
Капуть--саксаг*н. кінець, краіц
капут.
Капюшоні»—каптур, коба, хал¬
тур, капа, богородиця, від¬
лога» запинало, кобень.
Карабкаться — чаряпкатисйі
дратися, дертися, здератися, здиратися, карабунмтися.
Караванний—валкопийі
Караванщикі—чумак.
Каравані—валка.
Каракатице, Зеріа—слимор.
Караковнй- карий.
Каракуля— кривулина (о дере1

Каракуль—КвсаїЬбЯ

№); іІрив?;>я, карлючка, бог !1 Карнь, рьіба—(урппиі ЬагЬи»)

гранима (о письмії).
Каракуль* °смушок.
Карандашньїй-оЛизцевиП/
Карандаш-ь— сйивець.
Карантинь—кал анти р»
Карапузь—курдупель,
6КЛС
цьок, опецьок, опеЦоК.
Карась, риба — карась, ка
рахфет; собир.- к-.рася<чя.
Каратель,-ница — карник, ця.
Карательньїй—карний.
Карать—карати.
Караулить—чатувати, варту
вати, стерегти, берегти,
пильнувати.
ІСпраулка—сторожка, абахта "
Карауль—чата, стійка, варта,
сторожа.
Караульньїй—чатовий, чатівницький,
чатовницький,
вартопиі.
Караульщикь — чатівник, ча
то вник,
стійчик,
варті¬
вник.
Карачунь — саксаган капут,
кінець.
Карбункул1- (мед.) —б корван;
(вєтєр.) паскудник.
Карбьішь, зоол.—хомяк.
Карболка—феноль.
Карга-ири-ця.
Каргаль. пт. Апоз Іабогба —
царанкарА. сгесса—чирані.а,
чиренка.
К-рдамонь- курднмОн.
Кг.рета--берлин, коч каруца.
кароца.
Каретник-ь —стельмах штель
мах, слицарь; вззозня.
Каретньпі—берлиновий, кочо
вий, каруцовиіі.
Карій—карий.
Карканье—крюкай ня.
Каркать.-кнуть —скрекотяти,тнути, кавкати.-кнути, крю¬
кати. крявчати. •
Каркашунь, раст.—хвилівник,
хвилілник, филонник.
Карличь — пуперник, курлупель, недорісток, КОВТГОХ.
Карманньїй—кешенькосий; (о
деньгахь) похіпни і.
Кармань— кешекя.
Карманщнкь—кешеннлк.
Карминньїй—бакановий.
Карминь —бакан.
ІСарнизь—кзрунка, залім, за
лом; (печной) примурок.

і

короп, сазан, черевань, череванька, ревуга: большой
—чортокрап, малий—1чор-

їаника, шаран.
Карта—карта; (геоґр.) мапа.
Картавить—хоркотати, Раркавити, тринькати.
Картавьій— шишрявий, гарка¬
вий, гаркун, гаркуша, гар
кавець, хоркотливий, хоркотавяй..
Картежникь,-ца — картяр, ка,
картіїзник, ця.
, Картєжничать—картярувати.
Картежньїй—картярський.
Картеж-ь — картярство, кг.ртівництво.
Картечина (артмл.)—гармате -

ник.

Картина — образ, малювання,
і
малюнок.
Картинка- малюнок, кунштик.
Картинность -мальовничість,
мальов.чість.
Картинний мальовничий, мальовний.
Картонний—тектуровий.
Картонь—тектура.
Картофели на—картоплина.
Картофель — картопля, бара¬
боля, картоха, картохля,
земняк; стебли — картопління. конферя.
Картофельний— картоппяний;кусть—каліво.
■ Кгрточка—картка
і
Карточньїй—кастовий.
Карту з-ь—кашкет.
Картушь—ьезерунок.
Карусель—релі, крутілка.
Карцерь —холодна.
Карча—корч.
Карчеподьемница, р-Ьчн. техи.
корчувальниця.
Карьерь — завід, заводи, скач.
Каряка -росхаряка.
Карячить -чепарити.
Кареагень-Картагена.
Кареагенянинь —корзагечець.
Касательчьій—дотичний, стич¬
ний.
Касательство, отношеніе -при¬
тока, стосунок.
Касатикь, раст. Асогиз Саіа
тиз—татарак, гав'яр; Ігіз
ЬоНеті, деїтапіса. рзеисіо
!
согиз—пірник.
Касаться.-нуться — торкатися,
і!
торкнутися,черкатися, кну-

Каска—Каяться.

тися, дотикатися, діткну |
тися, щуптати.-пнути.
Каска-шишак.
Каскаді—ускок, водоспад.
Касса — скарбниця; (типогр.)
кашта.
1
Кассаціонньїй—касаційний.
Кассировать—касувати.
Кассирі—скарбник. •
Кастаньетки—брязкітки.
Кастеляні—каштелян.
Касторка —рицина.
Кагтраторі—халаштун, холощ|й, валашал, валах.
Кастрать—халаштан, валахан.
Кастрировать—халаштати, ха
лащати, валашати.
Кастрюля—рондель.
Катавасія—буча, гармидер. ^
Каталогь—спис, реєстр, катальоґ.
Катальчьій—вальківний.
Катаніе (на льду)—сковзання,
ковзання; (сь горь) спус¬
кання; (біьлья) качання, тачання.
Катаракта, більмо—полуда.
Катаррг (бронхі)—хрипоти.
Катать—(б^лье) тачати, мах¬
лювати, качати; котити, то¬
чити; возити.
Кататься (по льду)—ховзатися, ковзатися.
І
Катафалкь—марсвіз.
Категорически—категорично.
Категорическій—ка^ еґоричний.
Катері—байдак, катерка.
І
Категь, геомет. — прпмка, приЛСЖгіИК.

||

Катехизись—катехизм.
Катить— точити, котити; іха
ти;-ся—котитися. точитися.
Каткій—котючий.
Каткость—котючість.
Катокі (ледяной)— ковзалка,
ховзаниця, скобзалка хвазанка, (шоссейньїй) грасов ,
ник; (для б^лья) качалка, |
качальня, маї'ель, магіль.
К^толик'ь.-чка — кателик,-чка,
косіельник.
Католичество—кателицтво.

Каторга—каторга; ґаляра, га
лера, галяра, галера.
Каторжникі—каторжник; га¬
лерник.
Каторжний — каторжний; ґа
лерний.
!
Катрані б-Ьльїй. раст. СгатЬо

іагіа пса—катран.
Катушка—покотьоло, цівка.
Катьіші—галька.
Катящійся, легко—котючий.
К^фтані—жуп н, каптан.
Качалка—колиска; гойдалка.
Качаніе (раскачиванье) — лохиг, хитання, гойдання, піхання, теліпання, вагання;
(вьїкачиваніе, накачиваніе)
помпування.
Качать — колисати, гойдати,
коливати, теліпати; хита¬
ти; помпувати.
Качаться — гойдатися, хвилятися, теліпатися, мої ли¬
тися, киватися.
Качель—релі, реля, гойдалка,
го' Дснка, орелі, орель.
Качественньїй — яковий, при¬
кметний, властивечний.
Качество — якість, яковість,
прикмета, властивість.
Качка—гойданмця, колихнем»,
хитавиця.
Качкій — хиткий, хисткий,
хибкий.
Качкость—хиткість, хисткість,
хибкість.
Качнуть — схитнути, хибнути.
похибнути, колихнути.
Качокь—похит. ■
Каша—каша.

Кашеварі,-ка—кашовар,-ка.
Кашель—кашіль.
Кашемирьвьій— кашмирськпй.
Кашемирь—кашмир.
Каш ица—кулешик.
Кашка—кашка; раст. ТііГоПит
ргаїепве — конюшина, івасик; Т. топіапит—івасик,
кошик; болая, Т. герепв—
сіре зілля, тройнячок; крас¬
ная, Т. тєсііит-мгрсйняг;
Т. гиЬепв— сисавка.
Кашляніе — кашляння, бухи¬
кання, кахика ■ня.
Кашлять—кашляти, бухикати,
кахикати.
Кашне—шийниця.
Каштановьій — каштановий;
(о масти)—цісавий.
Каштані, раст. Радив сазіалеа
—каштан.
Каюта—кабіна.
Каидей—кістяк.
Кающійся.-щаяся— покутник,
покутниця.
Каяться — покуту віл и , к?я
ТИСЯ.

Каеедра— Кирка.

Каеедра — катедра; казальни
ця, амбона.
К^еедральньїй—катедральний.
Квадоатньїй — квадратовий,
крнжевий.
Квадрать—квадрат; (на шахматной доскь) очко.
Кваканіе — рахкання, скреко¬
тіння, кумкання.
Квакать — рахкати. скреко¬
тіти, кумкати, крюкати.
Квакушка—скрекотуха.
Квартира — житло, комірнч,
мешкання, станція.
Квартирньїй — комірний;-ная
плата—комірне.
Квартировать сидіти,мешкати.
Квартиронаниматель, ница —
комірник,-ця.
Кварць, минер.—кремсень.
Квасить—квасити.
Квасной -квасовий.
Квасцочьій —галуновий.
Квасцьі — грецило, галун, галунина.
Квась—квас; (хлібний)—сирівець;(для квашенья яблокь)
ліспа.
Кваша—опара, запара.
Квашенье, квашенньїе очощи,
плодьі—квасиво, квасина.
Квашня—діжа.
Коерху — (куда) угору; (какь;
догори.
Квитанція -квит, квиток.
Квитаться—квиту ватися.
Кегли—скраклі, краглі, спра¬
глі, краклі; (ед )—скраголь,
краголь, краколь.
Кедровка, пт. — крячка, кедруша; пестрая, Согуиз са*
гуосаіасіез—лускорїх.
Кедрь—цидрика, цедрина, ке
дрина.
Келаг ня—спижарня.
Келарь—шафао.
Келейникь—слимак.
Келейно — потай, потайки,
таємно, нишком, на самттіКелейньїй-келійний; пстаєм
ний, таємний.
,
Келья—келія.
Кервель. раст. Бсапсііх сете
11 іт—теребуля.
Керосинка- бідон,петролянка.
ІСеросиновьій —гасо ний.
Керосинокалильньїй —гасогиртовний.
Ксросинь — гас, петроль карасір.

Кета, рьіба—хайко
; Кетовьш—хайковий.
Кефаль, рьіба — лобань, кефала.
Кибитка—халабуда.
Кивать, внуть—кивати, внути,
хитати,-тнути.
Киверь—чако.
Кивокь—кив.
Кивогь — божниця.
Кидать, нуть- швигати.-гнути,
!і
кидати,
кинути; лишати,
лишити, занехаювати,-іти.
Кизил евьій—дерновим.
Кмзиль, бот.—дерен.
Кизильникь, раст.
Соїопеазіег уиїдагіз Ьіпсіе- ирга.
Кикимора- почвара.
Кила, ІІептта- гила; гуля, морГуля (на дереві).
Килевой—трамовий.
Киль, кораб.—трам.
Кинжалг—запоясник, ч.інгал.
Киноварньїй—цинсбровий.
Киноеарь—цинобра, цинобря.
Кинуться (куда)—ткнутися
Кипа, тюкь-пачка, пака, багул.
Кипарисньїй — чамаришн» й,
ципгисовий.
Кипарись ніімєц., Татагіх дегтапіса-чамаришок; Сиргез5115 5ЄтрЄГ5УІГЄП5-ЦИ ірис.
Кипрей, раст. ЕріІоЬішп апдизіііоііит — знітийник хлогґ
ський*-видь раїизіге—зніг
дівочий.
Кипучесть-кип'ячість; запальчастість, палкість, підпри¬
ємливість.
Кипучій—кип'ячий; запальна стий.палкий.підприємливии.
Кипенів - кипіння; шумування.
Кипить—кипіти; шумувати.
Кипятильникь—казан, чавун
Кипятить—гріти, кипнювати;
топити, парити (молоко); ся
— грітися;—запалитися.
Кипяток—укріп, кріп, окріп,
ваV, кипень, кип'яч.
| Кипящій—кип’ячий.
!
Киразонь, рант.
Мгізіоіесійа
сІетаїНіз — хвилівник,
хви,
лілник, фнлонник.
Кираса—панцер.
Кирасирь,латникь панцерник.
І Кирил пииа—сл а п'янка.
і Кирка—копанипя. сокирянка,
мотика, лискарь: (к г. на¬
11
сікають жер юва) оскард.
*'
1

Кирка— Кладь.
оскарда;(сь клювомтОклевак,
Кист^нь—обушок.
Кистистьій — ґронистий, .гро¬
чукан, кльоф; (садовая, огонуватий.
родная) сапа.
Кисточка (у платья, ковра.
Кирка—кирх?, кирка.
сбру^)—китичка; (на конц-Ь
Кирпичикь—цеглинка.
кнута)—пукалка; (у живо¬
Кирпичина—цеглина.
Кирпичникь—цегляр, цегель¬
писцеві,) пензєльок.
Кисть—(руки) кисть; (маляр¬
ник.
Кирпичньїй — цегляний, цегло¬
ная)— щітяк;(живспиг.) пен¬
вий, цегельний; (о цветЬ)
зель; (бахромчатая) китиця;
цеглястий; (за вед»цегель•
(виногради.) гроно; (изь ще¬
ня, цегольня.
тини или волоса) щітка,
Кирпичг —цегла; (пережженк§ач; (цаіьточная или пло¬
ньій) залізняк; (нехорошо
довая) кетяг, китяг; (про¬
обожженньїй) недопал; (неса, свса) волот; (камьіша)
иьіжженньїй) спрівепь; (бикуниця; (кукуручьі) киях;
тьій изь глиньї сь мякичей)
(вь одежді и пр.)—кутас.
лимпач, тург.ук; (изь навоКитаєць—хинець.
за для топі .ва) кізяк, різак.
Китай — Хииа, Хйнська дер\
жава.
Киса-капшук.
Китай скій—хинсь кий.
Кисейньїй—се ланковий.
Кита тика—хинка.
Кисель—кисілі-; (изь бузини)
сапетон; (изь сливь и ку і Китель -чаймизеля.
кур. крупь или изь муки
Китобойньїй — баленобійний,
кукур., гречнееой, ржаной,
кульомс бійний.
Китовьій—баленоБнй, хульом* ЯЧМЄНІІОЙ
или овсяной) ки¬
ний.'
селиця.
Китоловь—кульомоловець.
Кисельньїй—киселевий.
Кисеть—гаман, кисетина.
Китообразньїй—кульомуватий,
баленуватий.
Кисея—серпанок.
Кить, зоол.—балена, кульома.
Киска- кицька.
Кислець, раст. Охаїіз ЯсеїозеіКичиться—пиндючитися,прин¬
дитися.
!а І_.-заячий щавель, ща ух.
Кичливссть—чвань, пиха.
Кислить— квасити.
Кичливьій — сераопишний. пи¬
Кислица, раст. Охаїіз—заячий
хатий, чванливий, коаошквас.
ний.
Кисличньїй—щавлевий.
Кишечний— кишковий.
Кисловатссть—кис ля вість.
Кишка—кишка; (тонкая)—стру¬
Кисловатьіи—кислявий, кваснний (прямая) кутниця, закуваїий.
днянка (де-Ьнадцати перстКислородньїй—кисеикий.
ная) перевалькувата киш¬
Кислородь, хим,— кисень.
Кислость—квасність, кислість.
ка. *
Кишкою— ключем, низкою.
Кислота—кислощі.
кислість;
Кишнець, раст.Согіопсіїитзахим -квас; карболовая феІигит—коляндра.
ноль; - азотная - сирвасер:
с^рная-вітроголь: уксуснаяКишать—кемашитнея, кишіти.
Кіеяскій—ки енський.
оцетоль; лимонная-цитриКій—кий, кийок.
ноль.
Кіоскь —ятка, таш, таша.
Кислотоупорньїй, хим. —кваКладбище—кладовище, кладосотривалий.
висько, гробовище, гробки.,
Кислушка—кислиця.
цвинтарь, цинтір; еврейКислий—киблий, квасний; по¬
ское—окописько, окопище.
нурий, невеселий; —очень—
Кладбищенскій — кладовищанкислючий; скисшій —ква
ський, цвинтарний
шений.
Кладовая— комора, хижа; теп¬
Кисяятина—кислощі.
лая—стебка.
Кисляй—маруда, тюхтій.
Кладчикь—кладій.
Киснуть—кваснути, квасніти.
Кладь-—скарб.
кисліти, киснути.

и

Кладь—Клич-ь.

Кладь — тяга, вантаж, тягар,
вага.
Кланяться—уклонятися: доу гь
другу—витатися; ч-Ьмь-да¬
рувати що.
Кланяйсь—клінно.
■Клапань (ві муз. инс.)—хлап,
хлипавка, хлипок; механ.—
клац, клацон.
Кпассифицировать — клясувати, клясификувати.
їЧлассическій—клясичний.
Классньїй — клясовии; ранго¬
вий.
«
Классь—кляса; розділ; ранг,
ста н. *
Кпасть - класти.
Клева іе — дзюбання, клю
вання.
Клезать — дзюбати, клювати,
клюкати.
Кл звань—оскарда.
Клеверь, раст.ТгіГоПит топіапигл, Іг. ргаїепве—івасик,
конюшина, орішок. кеманка, комана, команиця, ко
шик.
Клсвста—наклеп, обмова.
Клеветать— обмовляти, обріхувати, клепати» набріху
вати.
Клеветникь,-ца—обмовник,-ця.
Клеветническій —■ обмовний,
набрехливий.
Клевреть—прибічник.
Клеевой—каруковий.
Клеенка—цзрата.
Клеенчатьій- цератовий.
Клей — клей: столярньж—ка¬
ру к. карюк; вишневьій —
глей.
Клейка—клешня.
Клейкій—глизявий, держкий,
липкачиіі. липковатий, лип¬
кий, пипковатии.
Клейкость—глизявігть, держК'сть, липкачість, липковатість, липкість.
Клеипьньїй — клейний.
Клеильщпх ь.-па — клеільник,
ця, наручник, ця.
Клейменіе—штемпування, та¬
врування. клеймування.
Клеймильшикс—штемпарь, та► ранник.
Клейм -і гь—к є-шити, таврува¬
ти, ші емітувати.
Клеймо -штемп,тггро. кле ио.
5\ л е Гп-т о в щ и кь карбівничих.

Клейстерь—шліхта.
Клеить — клеїти, капучити.
Клень. бот. Ясег ріоіапоійер—
клен, полевой, раст. й'сег
сатрезіге — паклен, пакяінок, чорнокленина, неклен.
Клепало—калатало.
Клепать -клепати.
Клепка (закпепьіваніе) —кле¬
пання; шкал#, скала (вь
бочч-Ь,
кадк-Ь);
собир. —
скалля.
Клесгь, зоол. І_охіа—кукуру»зайка.
Клецка—галушка.
Клешня—клішня, клешня, щи¬
пало, шипа.
Клещакь, насЬк.—Гогтісиїа
аигісиїагіа -кореиь.
Клещевіїна, раст. Рісіпиз соттипіз—райдерево.
Клещеногій—клишавий, чеверногий, клишоногий.
Клеши—кліщі, обценьки; де¬
рев. лещата.
Клещинец-ь. раст. Ягееп тасиіаіит —козяча борода.
Клеиіь- кліщ; —овечій
МеіорНадиз оуіпи*— кліщ вівчий.
Клизм —лєватича.
Клйканіе—гукання, кликання.
Кликать,-кнуть - гукати,-кнути, кликати,-кнути.
Кликуша—крикливиця,
при¬
чинна.
Клнкь-поклик, гук.
Клнматпческіи —піде оняшний.
Клммать—підсоння.
Клинить—клинцювати; пліши¬
ти, заплішувати.
Клиновидньїй—клинчастий.
Клинок». —(клиньїшекь) кли¬
нець,
клинок, заплішка;
(стал. часть р£ж. еружія и
ножа) лізко; (косьі) поло
тенце; (у иожниць) обз«л.
Клинообразньїй — клинуватий,
КЛИНЧЯСТИЙ

Кл і; н цс вка—клинцювання.
Клинь—клин; (деревянньш)плішка;
(желіз.)
глоба;
(остр. уголг) косяк.
Кліїнмшечт»— клинець.
Клирикг -церковник.
ІСлирось—крилос
Клирошянинь— канархист.
Кпирь -духовенство.
Клистирь— лсн^тига.
Кличка прикладка, призвїіце.
Кличь—поклик.

Клобукь—Кнопка.
Кл: букь—каптур.
Клоковатьгй,
клочковатьій —
клочкуватий.
-Кпокотаніе—фльокання, клеко¬
тіння, клетіт, булькотіння.
-Клекотать—фльокгти. клеко
ТІТИ,

буЛі-’">ТІТИ, ЛОПОТІТИ, і

Клокг—жмут ( .їлось, шерсти)
—пелех, ко^ом; (кожи, ткани, бумаги}—клапоть.
Клонить—хилитиі-ся
(наклоняться)
никнути;
(итти)
ітися.
Клопець,
раст.
РЬіпапіЬиз
Сгізіа ОаІІі—бубовник; 5іа
рЬуІеа ріипаїа—клокічки.
Кчоповникь, раст. 1_еріс1іит
гигіегаїе — зайчик;
1_есіит
раїизіге—багно.
Клоповьій—блощичий.
Клопь, нас'Ьк.—блощиця.
Клотикь, морс.—гаевка.
Клохтаніе—квоктання.
Кпохтать—кв -ктати.
Клохтунья - квочка.
Клочекь — жмутик, клаптик,
клапоть.
і
Клубить — клуботатися;-ся —
кужелити, кужелитися, по
шиоати.
Клубиться, вихриться—курбелити.
Клубника, раст. Ргадзгіа соїІіпа—полуниці,
полуниця,
польовниця, половниця, кап¬
шук, хрускавки;-л£сн. или
альпійск., Р. уезса—ягідник;
(кусть) полуничник, полу
нишник.
Клубничньїй —полуничний, полунишний.
Клубокь—клубок, клуб.
Клубь—(собрдніе) клюб; (ша
ровид. вешь) клуб.
Клуша, пт. Согуиз топегіиіагалка; квочка.
Кльїкастьш -- ікластий, ікЛа
тий.
Кльїкь — ікло, кловак, хло,
клевак, клак.
КлЬтка—клітка; для птиць —
куча, коєць; четьірехуголь
никь - карта*
Кл^тчатха— п лі в*.
Кл^тчатьій — картатий, пар¬
тацький.
КігЬть — хижа, для птиць —

куча.

Кпювь—цзюб, носок.

Ключа >— костур; (кочерга)
ожог, ожуг, коцюрга.
Клюква, раст. Уоссіпіит охусоссіїз—жура вин а.
Клкжзенньїй— журавинний.
Клюнуть—у клюнути.
Ключевая (родниковая) осока,
раст. Сагех ріаесох — криничана осока.
Ключевой—ключовий; кричишний. джерельний, джере¬
лянки.
Ключица, анат.—шляма, дуж¬
ка. перепело.
Ключникь. ца — шапарь.-к*.
шахварь, ка. ша|іар,-ка.
Ключничать—шафарувати, ніапарувати.
Ключь — ключ; (источникь)
джерело, жерело, живець;
(горньїй) риньовка.
Клякса —плямула.
Клянчить—яклити, циганити,
канючити.
Кляпикь — (сапожньїй ножь)
ґнип. книп.
Кляпцьі—лабети, ступиця.
Кляль—затичка; цурка.
Клясть—кляс ги.
Клясться, поклясться—запри¬
сягати, заприсягти.
Клятва — клятьба; присягав
прокпін.
КлятвеннО|~прися ,-аючися.
Кпятвенньїй—присяжний.
Клятвопреступленіе — криво¬
присяга.
Клятвопреступникь, ца —крнвоіірнсяжник.-ця.
Клятвопреступньїй — криво¬
присяжний.
Кляуза-клявза.
Кляузникь,-ца — клявзовець,виця.
Кляча -шкапа, шкапина, шкапиняка, шкапійка, шкапій¬
чина,
шкаг.іка, шкінька,
ігевляга. хабета, патика,
хаба, пакінь. качциба.
Книга — книга, книжка.
Книгогечатаніе — друкарство.
Кннгопечатн я—друкарня.
Книгопродавець -книгарь.
Книголродавческій — кни гарсьчий.
Книгохранилищз — книгозбір.
Книжснка — ккижчина. . . Книжньїй — книжковий, пись¬
мен ний;(м а гази нь)кнтгарая.
Кнопка цвяшок, гудз^и.

Кнутикь— Кожвв ии чи ть.
Кяутикь -батіжок.

Кнутнще—батюга, батута, батура, батурмен.
Кнутовище — пужально, пу¬
скало.
Квутт,—батіг, поганяйло, картач; (кончиїгь хлопающій)лускавка. лупкавка.
Княгиня—княгиняКияжекь, раст. Мігадепе аірі¬
па—в'юнець.
Княженіе — князювання; кня
зівство, князство.
Княженика. раст. КиЬиз агсііси$—шведська малина.
Княжескій—князівський. кня¬
жий, КНЯЗЬКІІЙ, князьський,
княжевський , княженвцькнй, княжеиький.
І
Княжество—князівство, КНЕЗ-

Коврига—бухан, буханець, кулндка.

Коврижка — лірник; медяний
медівник.
Ковровьій--килимовий, коверцовий, коцарний.
Ковчегь—божниця.
Ковшикь—корчик, корячок
Ковшь—корець, коряк, ківи.
Ковьі—підступи.
Ковьілевьій—кейловий.
Ковьіль, раст. 5ііра саріїїаіа—
тирса, ковила; 5. реппаїа—
кіило, кеило.
Ковьіляніе
— Шкандибання.
• шкитильгання.
Ковьілять—шкандибати, шкитильгати, кривуляти.
Ковьіряніе—колупання, копир¬
сання, копиряння, кориання, ксрписання шкалубанСТБО.
ня, шпорі ання, шпиріання.
Княжествовать — князювати.
Ковьірять колупати, копирса¬
Княжичі, — княжа, княжя,
ти, копиріпи, корпати, коркнягня.
писати, шкалубати, шпор¬
Княжна— князівна, кчягівна.
тати, шпиртати.
Князеюь—князько, князя; пт.
Когда—коли, як, наколи;-бьі—
Рагиз таіог—сикір, сикорка.
коли-б, якби; то колись -жеКнязь—князь.
а як.—еще— іцеякрнибудь—
Ко—до, і еред, на.
аби коли, коли небудь, ко¬
Кобепь—пес.
лись.
Кобенить—корчити.
Коготь—кіготь, кіхоть, гіазорь,
Кобениться — корчитися, ви¬
пазурь, шпоня.
кривлятися.
Когтис • ьій—пазуристий.
Кобчикт», пт. — кібець, кібчик.
Кое гд-Б—подекуди, де-де, деКобура—покровець.
не-де.
Кобьша—кобила.
Кое-какой—сякий такий, аби¬
Кобьілица—лошиця.
який, який-небудь.
Кобьі лій—кобилячий.
Кобьілка — кобильчина; насік. | Кое какь—аби як. як небудь
Кое-когда, изрЬдка — неколи.
—кон-ік.
-деколи, коли не-коли.
Кобьі ляти на—кобил ина.
Кое-кго-і одеякил, дехго, хтось
Кованіе — кування, клепання,
Кое куда — подекуди, декуди
кованка.
аби куди.
Кованьїй —кутий.
КоечньїГЇ—лежал новий.
Коварньїй—підступний.
і
Коварство—підступ.
і Ксе что - дещо, ае-яке, аби-шо
■щось; дещиця, абищиця.
Коварствовать—лукавити, хи¬
Кожа—шкура, шкіра; ооолочтрувати.
ка—оболона, кожушок; (сь*
Ковать—кувати; підковувати;
ромятнаг) — лимарщина.
(о насік.) тріщати, свірчати.
Кожаньїй—иі^ура яний. шкуКоверкать—корчити, кривити,
ряний. шкіряний, шкірений,
калічити, нівечити
скіраний.
Коверник'ь.-ца—килимник,-ця,
коцарь.-ка.
І Кожевенньїй — чинбарський
гарбарсь ий.
Коверь—коць, килим, кобер: |
Кожевенньїй зароаг>—чинбарив
(стЬнной, продолговатьій)—
Кожевникь- чинбарь, чимбарь.
паратарь.
гарсарь, кожом'яка.
Ковка-кування; підковування.
Ковк>й—ковний.
, Кожевничать —чинбаруваіи„
гарбарувати.
Ковиость—ковність.
0

Кожяв ни чест во—Ко л есо.
^Іожевничество — чинбарство,
гарбарство.
[
Кожица—шкурка, кірка; (на !
молок-Ь. кисел-Ь) кожушок;
(шелуха)—лупвна.
Кожаньїй—шкурний, шкірний.
Кожура (потерян. гри лини¬
ні и)—линовище.
Коза—ксза, цапура; дикая —
сайгак.
Козакинь—козакин, козачина.
Козачка (вь плугі)—чепіга.
Козелець, раст. К'апипсиїиз
СаззиЬісиз—тагошник; 5со
гхопега ригригеа—стоголов.
стоголовник, 5. гозеа--змійовина:
Тгадородоп ргаІЄП5І5—ЛИНОК.

Козель—цап, цап)гр.
Козельи рожки, раст. Вісіепз
Ігірагіііа—собачі реп'яшки.
•Козельникь, раст. Тапасеїит
уиїдаге—пижмо, навротич.
Козій козячий, козиний.
Козленокь—цапеня, козля.
Козлиньїй — цапиний, ьапля
чий, цапів, цаповий.
Козлиться—котитися
Козлобородникь, р ст. Тгадородоп — побородник; видь
та)и5 — козелск, козельок.
•Козльї —передок.
• ^
Козльї (для распилки дровь)—
кобильниця, кобилиця; (у
бочаровь) стелюги.
•Козлянникь
вонючій,
раст.
Опоміз Ьігсіпа—царь-зілля.
Козлятина—цапина.
Козни—підступи.
•Козодой, пт. Саргігтшідиз еигораеиз - зозуля нічна, сплю
ха, дремлюга, лєляк, лежух.
Козочка—кізка, кізонька.
Козуля Сєгуііз саріеоімз —
сарна, (самець) — сарнюк.
Козьіристьні—світкуватий.
Козьіркьш—світкозий.
Козьірь—світка.
Козьірять (вь карт. игрі>) —
світкуватм; лзя іи.
-Козявка — комашка, кузька,
казюка.
•Козьекодобньїй—ксзупатий.
•Колдунь, нья — хнмородник,ниця, характерник, ця, ча
клуи, на, чакліи ка, знатник.-ця, чароці .ник. - ця,
чарівник, ия. опирик,-ця.
іКойка—лежалка.
«окарца—квіткара.

І

Кокетка — зальотниця джен¬
джеруха, придзигльованка.
омизниця.
Кокетливьш — фіцігорн й, за¬
льотний, придзигльований.
дженджуристий.омизливиЙ.
Кокетничать— кокетувати.
Кокетство — кокетерія, коцетування.
Кок люшь, мед.—скуса, кашлюк.
Коконь. куколка—засклеп.
Кокотка (на пальцахь) — щи¬
колотки.
Коксь—кокус.
Кокусь, раст. РоїепНПа уста
—кокус.
Колба, рьіба—пнскарь: (первг
кубикь) матра, перепуст.
Колбаса—ковбаса.
Колбасникь,-ца -ков6асник,-ця
Колдованіе — чаклування, во
рожіння, чахрування, хо
мороджіння.
Колдовать—чаклувати, чахрувати, химородити, характерствувати, чарувати.
Колдовство—химорола, хщио
роль, чинки,
чари, чарі¬
вництво, чарування.
Колбасньїй—ковбасний.
Колдунница, раст. Сігсаеа їв
Іеііапа—осот.
Колдунь, нья — характернии,ця, чаклун,-нка, химородник.-ця, ворожбит,ворожка,
чарівник, - иця,
чародій
ник.-ци.
Колебаніе—хитання, колйхан
ня,
коливання;
вагання,
непевність, сумнів.
Колеоа гел'ньій — хитливий,
похитнии.
Колебать-хитати хилитати.
хибати, фаятн, коливати,
колихати.
Колебаться- хитатися,
хиля¬
тися, хибатися, хвіятисх,
холітатяся; вагатися.
Кслеблющійся -хист кий, хицький, хитюччії, хибки-і. .
КочснкороВьій—перкалевий.
коленкор—перкаль.
Колесить— колуьати.
Колеси л кь — стельмах, сннцгрь, колоді и.
Копесниця— колісниця.

І Колесиьій—КОЛІСНИЙ.
Р Колесо-колесо, (маховое)--врутень.
Г

Колечньїй—Кольраби.

Колечкь;й—каблучкОЕИЙ, перстеньковий.
Колея—тор, колія.
Коника—колька.
Колировать—сч кувати.
Колировка- очкування.
Количєствєннь:іі—кількостний,
числовий.
Количсство -КІЛЬКІСТЬ, ЧИСЛО.
Колка—колення;
штрикання,
шпигання.
Колкій—ущипливий, уразли
вий, жалкий, колючий.
Колкость—ущипливість, ураз¬
ливість.
Коллактивний-гуртовий.
Копобок-ь—буханець.
Колобродить - броіти.
Коловорогь-иендибор, поворот.
Коловращатель, анат.—вертилець.
Кояовращаніе—колування.
Колода (для утрамбовки землі»,
вбиванія свай)—баба; (ле¬
жачеє толе, дерево) колода;
(гнилая) охабг; (зодопойная)
жолоб, корито; (каргь)талія.
Колодез ьій—студняний, коло¬
дязний.
Колодезь — студень, студня,
колодязь.
Колодка (кандали дерев.) скрипиця, (ц’Ьпк) кайдани,
кайданиці; (обувная) копил,
стрілиця, зраз.
Кол од ник-ь—в'язень.
Колоколенка— дзяінничка.
Коло кол ЄН НЬІИ—ДЗВ1ННИЧНИІ1
Колокопьнньїй
— дзвінний;
(язьїкг.)—телепень.
Колокольня—дзвінниця, турня.
Коїіокольчико раст.
Ддиіедіа
уиїдагіз —оксамит, орлик,
водозбір, голубки, орлики,
дзвіночки, римщина, Сотрапиіа
гапипсиїоісіез—збаня, звінка.звон-ць, пукалк^
С. рег^ісоіоііа аІЬоріепа—
котєлички; (деревянньїи для
скота) клокічка.
Колокольщикь—дзвінник.
Коле кь—кілок;
(у скрипки,
віолончели)—закрутка.
Копольщикь—колій.
Коломенка. ткань—каламайка.
Колонизаторь - осадник.
КоУюнизація —осадництво.
Колснизировать—осаджу вати.-

дити.

Колонисі ь—осадчий.

Колонія—осада.
Колоніальний—осадовий,
хольочіяльний.
Колонна—стовп.
Колоннада—стовпіння.
Колосистий—колосистий.
Колоситься—колоситися,
напосіти.
Колосник-ь, механ.—рушт.
Колосница, раст. Біаспуз гес
Іа І..—чистець.
Колссньїй- КОЛОСОВИЙ.
Колосоеать (молотить)— гарма. нувати.
Колоссальность—величезніс" ь..
веяетенність.
Колоссальньїй—величезний рєлетенний.
Колось— колвс;(проса или овс
волот.
Колосяной— колосовий.
Колотило—стукало, стукачка,
калатало.
Колотить - шустрити, лупцю¬
вати, штапувати, шпарити.,
стусувати,
репіжити, чу~
стрити, чухрати, товкти,
тіпати, чесати, тусати, та¬
сувати, човпти, прати, по¬
бивати, калатати, кібчити;
(бить)—лущити.
Колотиться, биться (о сердив)
—калатати.
Колоткій — грудкуватий, ви¬
боїстий.
Колотовка—копистка.
Колотушка—клепало, довбеш¬
ка; штурханець.
Кол отьі рить — крамарювати^
брехнювати.
Колотьірникь,-ка — плетун, ка.
Колоть, колоти; шпигати; ньіть
(о бол. )—скеміти; (лопать)-лупати.
Колотье — кслоття; рубання.
Коппакь—бонетка, ковпак: те¬
лепень, тюхтій.
Колтунт», мед.—ковтун.
Колчань (чехолг для лука «•
стр-Ьль)—сагайдак, сайдак.
Колченогій—кутельногий, ну~
терногий, клишоногий.
Кол ченожить— шкандибати
Колі—кіл, пала; (палк.) патик;,
(небольшой) паци-кілок.
Кольевой—кілковий.
Кольнуть — утрихнути, ушпи¬
гну. ч, шиминути, гребену ги_
Кольраби, раст. Бгаьвіса оіегасеа с иіогара — кальріпа.

Кольцевсй—Комі
Кольцевой — кільчатий;
каблучковий.
Кольцеобразньїй—каблучкуватий, ооручкуватий.
Кольцо (кругь) окільце; (ко¬
лечко) обідець, обручка, ка¬
блучка, каблука.
Кольчуга — панцеранка.
Кольчужний—панцеранковий.
Кольїбель—колиска.
Копьібельний—колисковий.
Кольїмага—дормез.

Кольїханіе— колисання.
Кольїхат^,-хнуть — фаяти, ко¬
лисати, - снути, холибати,
качати.
Колихаться—колисатися.
Ксліішекь —прикілок, кілок,
кілочок; (имікхцій назначеніе чеки) загвіздок.
Колінний — колінний, - ная
кость-околінок.
Коліно — коліно; покоління;
(изгибь)
заворот; (ріки)
заворотень, заворот.
Коліної реклоненіе — навколішкуз ання.
Колінце, Бо стеблі—колін^нк.
Колінчатий — колінкуватий ,
колінчастий, колінуватий.
Коліть -дубнути'.гинути.дг хтк.
Колюка. раст. Сагііпа уиїдагіз—
відкасник.
Колючій—колючий, шпичаку¬
ватий, остькуватий, кілкий,
колький.
Колючка — колючка, шпичка,
колька,
раст.
ХапІІііит
(зріпозит) — страхополох ,
коляк, чортополох, холера,
холерна трзвр; X. зігитагіит — залучник; Сагсіииз
даегіН—будяк.
Колюшка, риба Сазіегозіеиз
осиїеаіиз—чортик
Коляска—коч, коляса.
Колясочка, дітс.— фурик.
Команда (отрядь солдать, зкмпажь судна) — команда,
(команд, слов.) загад, на¬
каз, росказ.
Командировать, откомандировать—відряжати, відрядити.
Командировка—відряд, вшрядінка.
Команлирь— отаман, верхово
да, старшина, привідець,
приЕідця.
Ксі^ан доз ані.і—привід.
Конад зьзть — отаманувати.

старшинувати,
дити.

верхово¬

Комарь—комарь.
Комепіанть. тка—комедіян,- ка.
Комедія—комедія.
Комель—прикорень, відземок;
(связан. копець у метльї)
гичка.
Комета—віха, мітла, комета.
Комиссарь—комисар.
Комитеть—комитет, рада, ви¬
діл.
Комическій— комич.чий, кумед¬
ний.
Комкать—жужмити, бгати.
Комковатьій — грудкуватий,
жмачкузатий.
Комкомь -жужмом, жмачком.
Комли
(вьісско
скошенной
травм)—погривини.
Комментарій—ксмектарь.
Коммеутаторь—коментатор.
Комментировать — поясняти,
ясувати, коментувати, коментарювати.
Коммерц я—гаидель, гендель,
комерція.
Коммерческій — гандльовий,
гендльовий, торговельний,
комерційний.
Комнзта—покій, світлиця.
Комнатньй — хатній, покойо¬
вий, світличний.
Ксмодь—комод, комода.
Ком^кь-сгропа, грудка.
Комп ктньїй — стислий, компактовний.
Компанійскій —товариський.
Компанія —компанія; товари¬
ство.
Компаніснь. нкг-сгідьник.-цч,
товариш,-шка, сябср, сябро
Комг лексія—статура.

Комплектовать комплєктува
ти.
Комплекть —комплета.
Комплименть комплімент.
Компость— гноївня.
Компоть— узвар.
КсмпреСорь—натискач.
Компресь — грійливиці.
Компрометирсвать — комлромитувати.
Комфортабельний, удобньїй —
придобний.
Комфорт, удобство—придоба.
Комг - груда, грудка; кубаток;
ксмья— кубаття; (глиба земл.і) кийка, счиба;
ком.н
ше. отії—нові ки.

■'ЛСіпИСрТЬ

Конверті —копсрта.
Конвоировать— вартувати, кон¬
воювати, ескортувати.
Конвой—конвой, ескорт, вар
та.
Конвульсія—корч: мнсж —кор¬
чі, перелоги, (у д-Ьтей)-мимо
хід.
Конгломераті» — зліпище, зліпак
Кочдиторская—цукерня.
Кондиторіа- цукерник.
Конект»(для катанія на пьду)—
скобзун; (костямой) нарт;
(лошадка) коник; (насЬк.)
коник; (риба) коник; (на
крьіш'Ь) щит; (верх, косякь
у дверей и оконь) гловарь,
глосень.
Конець—кінець, край, кончи¬
на. послід, послідок; (села,
горола) кут; (причальний)
линва, кодола; (у саложника) дратва; (сходки, собранія) росходини.
Конечно—авжеж, атож, звич
ме. звичайно, звісно, пев¬
на річ, відома річ, запевне.
Конечний—кінцевий.
Конина—конятина
Коиическій—стожковий.
Конкуриргвать— іти
взаводи
з ким, конкурувати.
Конница— кіннота.
‘К оннозаводство — конярство.
Конньш-кінний. комонний.
Коноваль—коновал.
Коноводь—привідець, привід¬
ця, привідник.
Ко.човязь—пута.

Конокрадство— коноводство.
К онокрадь—коновіл.
Кзнопатить— гнобити, паклювати:-мхомт» — мшити; замазкой— шпаглюваги.
Конопать — глобня.
Конопаченье — паїслюванкя,
глобіння.
Конопельникт», раст. Еираіогіит саппзЬіпит -С'д*ш.
Конолля — коноплі, (мужекіе
стебпи)
плоскінь, (с-Ьмен
ная) СаппсЬіз заііуа
ма
тірка.
К^нопляникт»— підмет, коноп¬
лище.
Коноплянка, пт. РгіпдіПа Ііпа
гіа — коноплич; Е. саЬпаьіпа —- конопельник; раст.

К\.

. О.

Вісіепз Іхїрагіііа — череда,
стрілки.
Конопляний—конопляний; (о
масл'Ь) сім’яний.
Конская мята, раст. МаггиЬІиго
диіуаге шандра, шанта.
Конскж. лошадиньїй — кінь
ський, конячий.
Конскіи чеснокт»,раст.Теисгіит
зсогсііит — скордія.
Коистантинопол ь—Царіград.
Конституціонньїй — конститу
ційний.
Конституція—конституція.
Континентальний — суходіль
ний, континентальний.
Континенти — суходіл, конти
нент.
Контора—бюро, писарня.
Конторщикь — писарчук, пи¬
сак, писака.
Контрабанда—пачкарство.
Контрабандисті» — пачкарь,
пачко поз.
Контрабандний—пачкарський
Контрактний — контрактовий
Контракті»—умова, контракт.
Контрасті» — противність.
Контролері»—перевірник, зглядач, контролір.
Контрол ировать — перевіряти,
контролювати.
Контроль
(досмотр-ь) агляд
(пров-Ьрка) перевірка
Контр-ь-гайка—протишрубка.
Конусообразньїй — стожнуватий.
Конусі»—стожок.
Контурі»—обвід.
Конфекта—цукерок.
Конфискація - конфиската.
Констатировать — свідчити,
констатува ги.
Конфузиться, сконфузиться —
засоромлюватися, сороми
тися, засоромитися.
Конфузливий - соромливий,
Кончать-чить — кінчати Чити,
скінчнти;-ся- минати - ну
тися: конати, сконати.
Кончикт».— кінчик.
Кончина—скін, сконання.
Конь—кінь; (дикій) — тарпан,
(с-Ьг.ьіи сь черн. или ри¬
жими пяТпами) — таркач;
(ретивий) баский кінь, громак: (боеной)румак:(хорошо
идущій шагом) ступак; конь,
конекь,
риба. Зупдпаїие
МурросатріїБ-кенька.

к онькоьї.жєць —корзина.
Хонькобіжець—скобзач.
Конюхт»—форналь. машталїр,
стаиничии, коняр.
Конюшенньш -машталірський,
стаєнний.
Конюшня-стайня, стайниця,
станя. кінниця. кінник, стадарня, конярка.
Копальшикь—копач, грабарь.
Копаніе—копання.
Копать—копати, рити.
Копаться — копатися, рптися;
шпати. • шпити,
шпитіти,
порпатися,
шпортатися,
шурпатися,
шупортатися,
кичмагися.гомозитися, вов¬
тузитися, марудитися; (медлить)—мацатися.
Копеечка—копійчина.
Копеечньїй—копійчаний, копіЯШНИЙ.
Копійка-копійка.
Колей іцикь—пікжер.
Копил ка—карна вка.
Копированіе—копповання.

Копировать—копіювати.
Копировщикь—копіювальник.

Копить — збирати,
коптити.

збивати,

Копіист-ь —списовник
Копія — список; (рукописи) —
перепне.
Копна (сіна)—копиця; (хліба
Е"ь 60 снопові») копа.
Короткій—марудний.
Копотливьій. см. Копоткій.
Копотньїй—курний.
Копоть. сажа-кипоть,киптява.
Копошиться - ворушитися, комешитися, комашитися, колишитися.
Коптильня—лимарня, курня.
Коптить, закоптить—задимлю¬
вати. задимляти, задимити,
курити, закурити.
Копотун-ь.-тунья—маруд а.
Коптіть— коптіти.
лопченіе— піддимпения.
Копченое (ьоебще)—підяимок.
Копчень! й —піддимленнй.
КЛПЬ'ТИСТЬІЙ—копитатнй,

ко

питуватий.
Копьітньїи—КОПИТОВИЙ.
Копьіто - копито; раздвоен. ракотиця, ратиця.
Копьітчатьій—копитуватий.
Копь—копальня; -желізная —
— рудня;-каменоугольная —

вугальня-золотая — зояотня; соляная—солониця;-иавестко вая—8апнярка;-песчаная—пісчарня.
Копье—спис, ланча.
Копьевидньїй—списуватий.
Копьеви ще—ратище.
Кора—шкора, шкорупа, скору
па. корила.
Корабельний—кораблевий.
Корабельщ кь—корабельник.
Ко даблекрушеніе —кораблегин.
Кораблестроитель —корабель¬
ник.
Корабле.троительньїй —кора¬
бельний. ,
Корабль—корабель.
Коралловьій—коралевий.
Кораллі—пораль.
К ор га—ш к и р иь. да.
Корда—линка.
Кордегардія—буцегарня.
Коректировать—корегувати.
Коректура—коректа.
Коренастьіи, плетньтй—окадь
куватий,осадкуватий, заса¬
ди стий.
Коренистий (о раст.)—корінча¬
стий, корінист^й.
Коренникь—голобельник, го¬
лобельний Кінь.
Корекчой—засадний. Грунтов¬
ний; (о зубі) кутній, черевіоний. черенній; (первобьіт*
ньій) первсний. Давній.
Корень—корінь: собират.—ко¬
ріння; корост;-дубильний,
раст. Зіаіісе Іаііїоііг—кірмак, киромлн;-желтьій 5.
Іаіатіса — кермск; царскій.
А‘1гал1іа гп».)ог—гоюче зіл¬
ля. овсяньїй, раст. Тгадородоп роргіГоІШт — побородник. вслчій. більїй, Лсопіїигп Іусосіспшп Іиіеит —
цар-з'лля; М. плреііи* — косаткаг-грсмовмй, Лзрагадиз
5ІІУЄ5ІГІЧ — заячий холодок
-сухотний. Апіт гпасиїаіигг
—козяча борода; —солодко
вий. СІусуггіїі/а есіііпзіа —
солодець; красний, ЛпсНш
с..ісіп іі5 - медуница, оумянкз; -сердечний,
РоІепІіЛв
ІогтстіПа 5сЬгапк — крузілля.
Копешекь—корінеиь; спинка
Коожопить—шкарубити.
Коржавіть— шкаруоіти.
Корзина—кіш. кошик, кгшов-

Ьл-^чевеніе

Корзинщикь
І

ке; (ручная изь лозьі)—сапет, сапета, сапетка, лозаник, опаліса, кобеля, ко¬
шіль.
Корзинщикь—кошикарь.
Кори дорь—сіни.
Корить, упрекать — картати,
дорікати, докорЯти;-ся—ко¬
ритися.
Корида—цинамон.
Коричневокрасньїй — червінь¬
ковий.
Коричний—цинамоновий.
Корка — шкурка, лупесяння;
(хліба)—скорина, шкорина,
шкурина; (хліб, нижняя)
спідка;(плодовь, фруктомь).
—лушпиння, лушпа, (одинь
кусочекь) — лущина. луиіпок, лушпомка, лушпина.
Корма—корма.
Кормежка—годівля, (скота) по¬
пас.
Кормилсць— хлібодар, плекатар, плекач.
Кормило—стерно, керма, демено; трепло <у плота).
Кормить—харчувати, харчити,
стравувати, годувати, кон
тентувати,
контетувати,
«оптувати.
Кормиться—харчуватися, харчитися, стравуватися, го
дуватися, контентуватися,
контетуватися,«оптуватися.
Кормленіе — годування, стравування, контування, контентування, контетування,
харчування.
Кормовище—паша.
Кормовой—харчовий; стерно¬
вий, кормовий.
Кормчій — стерничий, демен
ний, керманич, стерник.
Кормь—конт, харч, стравні;
подножньїй — паша.
Корнать — чикрижити, обчикрижупати.
Корневише —коренище.
Корневой — корінний, коріксвий: (сділачньїй изь корня)
коріньковий.
Корнеплодньїй—коріннячний.
Корнеплодь —корінник.
Коробтйникь—пилипон, мар
кетан.
Коробить—жолобити, дубити,
карючити.
Коробка (изь луба) для гаодероба, шяяпі и т. п.— сі/-

!
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га, козуб, козубка;
(изь
картона) шабатура.
Коробокь—коробен.
Корова—корова; толстобрюха»
или сь більїми боками—
бочуля, бучуля.
Коровій—коров'ячий.
Коровка—корівка; божья, на¬
сік —сонечко.
Коровникь—ричквня» ричковня.
Коровница—рнчка.
Королева — краля, королева,
королиця; (жена короля)
королика.
Королевичь — короленко, королевзнко, королевич, ко¬
роля.
Королевнз—королівна.
Королевскій — королівський»
ковельський.
Королекь — королик; пт. Редиіиз—золотомушка.
Король—король.
Коромьісло—коромисло, коро¬
мисел.
*
Корона—корона.
Корсннмй — коронний.
Короновать— коронувати.
Коростель, пт.-деркач.
ч
Коростовикь, раст. 5саЬіо$ае —
постілки, свербіжниця.
Коротать—корота ги.
Короткій,-о — короткий, куртий, куций,-о.
Коротковатьій—покороткий.
Коротконогій — коротконогий,
куцолапий.
Короткохвостьій — куртатий,
куций
Коротьішка—куцан, курдупепь
(мальїшь); куцина (полукафтань).
Корочунь — саксаган, капут,
смерть.
Короідь, насік. ВозіхусНиз —
короїда.
Корпія—скубанка, шарпина
Корпусь (тіло) — тулуб, стан;
(зданія) корпус.
Корпіть—нидіти.
Ксрреспонденть —дописувач,
ор респонденти —^опис.
орреспондировать — допису¬
вати до.
Корсарь—ушкал.
Корсеть — шнуровиці,
шну¬
рівка.
Корточки—карачкиКсрчеаг. іе—кичуваяня.

Корчевать—КостенЬ гь

Корчевать—хичувати.
Корчевой—перелоговий.
]
Корчемникг-, -ца — корчмврь,ка, шинкарь.-кг.
І
Корчемничать— корчмарувати,
шинкарювати.
Корчемничество—корчмарство,
шинкарство.
Корчи— судома; (у скота) пе¬
релоги.
Корчить—судомити (стягивать
судорогами); (гнуть, перегибать)
кодюбити,
кан- дзюбити.
Корчма—корчма, шинок.
Коршунь, пт.— шуліка, ифляк, коршак, шульпіка, шмбак, красньїй, Тьісо тіІуи5
— розсоханя ;
курятник-ь,
МіКиз гедаїіб—каня, канюк.
Корьістньїй—грошолюбний; за¬
видющий; (вьігодньш) користний.
Корьістолюбецт, — грошолюб¬
ний, зисколюбник.
Корьістолюбивьій— грошолюб¬
ний, зисколюбнии.
Корьістолюбіе—грошолюбність,
зисколюбність.
Корьість (любостяжаніе) гро¬
шолюбність.зисколюбність,
(вьігода, польза) зиск, при¬
буток ; (рость, процентьі)
прибуток,
(зависть)
за¬
здрощі.
Корьіто—корито; (для стирки)
ночви; (у колодца, длинное)
колода.
Корьітообразньїй — коричуватий.
Корь, мед.—оспика, кір.
Корявьій — шкарубкий, шкарупиний, шкарублястий; ко¬
рячкуватий,
карлючкува¬
тий; дзюбатий, цзюбаний,
таранкуватий.
Коряв-Ьть (о кож'Ь) — шкару¬
біти , шкарубитися,, шка¬
рубнути, шерхнути, чучве¬
ріти.
Коса — коса; геогр. — коса,
стрілка.
Косарь—косарь.
Косатикь, раст. Асогиз саіати —татарське зілля; водяной, раст. Ігіз рзеибо саСОв — ужачки, коситень;
минер. Ьаріз сЬеІісіопіиз —
і.ас івчин камінь.
5

Косатка — ясочка, зірочкл
зоол. ОеІрНілиз огеа — дофен.
Косачь, пт. Геігао іеОгіх —
тетервак, тетереиь, тетера.
тетеря, тетерук, тетерюк.
Косвенность—скісність; посе¬
редність.
Косьенн^ій,-о — СКІСНИЙ, ПОС6редній,-о.
Косець— косарь.
Колодедь-колодязь.
Косилка -самоксска.
Косить—косі.ти. тяти.
Коситься — коситися, ЗИЗ,К
погллдати, скоса дивитися.
Косичка— кс шия.
Косматиться—космачіписв.
косматьиі — чі>ратий, патла
тий, кудлатий, волохатий,
кострубатим, лохматии.
Косматі>ть — кудлатіти, воло¬
хатіти, кошлатіти, патла
тіти.
Космачь — патлань, кудлань
Космьі— патли, кулла, коємак.
Косность - марудність, забар¬
ність, гайли*лсть.
Коснсязьічньїи — недоріким,
тяжкомоьний. недомовний,
криномовий, заікливий, гу¬
гнявий, харамаркач, недомова.
Косньїй—забарний, гайливий.
марудний.
КоснЬть — кацубіти, чапіти..
животіти.
Коснуться, зад-Ьть—почерки у,
тися, торкнутися.
Косо, наклонно — насклесьспохолом.
Косовище, рукоятка у коси—
кісся.
Косоглазіе — зизоватість, зизоокість.
Косоглааьій—зизий, зизоокий,
зизоватии.
Косогор-ь—узвіз.
Косой—косий.
Косолапьій, —шеверногій, кли¬
шоногій. клишавий, чеверьогий, кривоногий, кутерногий.
Косоплетка — упліт, кісник,
заплітка, росплітка.
Косоугол ьни кь—кривокутни к.
Косоугольньїй — кривокутний^
криЕобедрий.

Костен-ьт ь — костеніти; кляк¬
нути, ,;убіти.

*

Костеобжигательньїй—Кошачья трава

Ж остеобжигательньш — косто-

паньний.

Костерь - огнище, стуг, ба¬
гаття; тл-Ьющій — жариво;
Мь мящійся—курище.
Костерь, раст. Вготиз зесаііпиз—стоколос.
Кости (обь исхудавш. людяхь
я животньїх-ь) — храбори,
хорбури.
Костистий—окостуватий.
Костлявьій—кістлявий, коща¬
вий.
Костоломь. мед.—гостець.
Косточка (плодовая) — калинець.
КостоЬда, мед.—костоід.

Кострика — терміття, паздір,

паздір'я.
Кс стиль—милиця.
Костьілять—шкандибати, шки тильгати.
Кость—кість, кістка: (трубча¬
тая длинная берцовая) суреяя; (голень) гомілка, го
иівка: (плечевая) цівка (с±~
далищная) клубиця; (паль¬
на); Раїапда-маслачок; (игральн.) креніль.
Костюма роваться— вбіратися,
перебіратися.
«остюмь—убір, убрання.
Костяника. раст. КиЬиз захаііііз— камениця, костяниця.
Костяной— кістяний.
Косуля-см. козуля; рало; ко¬
вадло.
Косу шка—чвертка.
Косьба —косовиця.
Косить—косіти, кривитися.
Косякь (дверной) стоян, одві
рок, одвірсць; (у окна)лутка.
Котелг> саган. казан; желїзньій—залізняк; чуг'нньїй—
чавун; мЬдньїй — мідень.
'Хотеяьни кт»-саган ник.
Котельничать— саганувати.
Котельньїй—сагановий, каза
новий.
Котенокі — кошеня, котеня,
котя
Котикь—котугь, котик.
Котлета—січеник.
■Котловина—улоговина, уляго
вина; яма, наполн. водой—
ко; баня.
^Котсвикь, раст. Иереіа саіагіа — шанта, котяча мнята;
гольїй, раст. Нереіа писіа—

черевичник, СИНЬОЦВІТ, ма-

течник.
Котовьій —котячий.
Котом ка — тайстра, торба,
сакви, торбина, клунок,
кобеля.
Котомочньїй — тайстрозий.
то бинковий,
нлункоапй,
саквовий.
Которьій -(вопросит.) котрий,
який; (олредЬл.) що, що
він, який.
Коть—кіт, маиур.
Котятннкь,
раст.
ТпіоГшт
агуепзе—полиця.
Кофе-- кава.
Кофейникь—кавник.
Кофейница — кавпушка,
каварка.
'
Кофей ньій—кавовий.
Кофейная—каварня.
Кофта — юпка; маховая—ху¬
трянка.
Кочаниться, бот. — яавязуватися.
Кочань — (кукурузнмй) киях;
(капустньїй) головка.
Кочеваніе—таборування, шатрування.
Коченать—таборувати, шатрувати.
Кочети ще—таборище.
Кочевникь -шатерник.
Кочегой — таборовий, кочев
ний.
Кочегарь—пічкур, топільник.
Кочень—см кочань.
Кочені-ть — уклякати, кляк
нути, дубіти, терпнути.
Кочерга —коцюба, загрібачка,
погрібач. кутач.
Ко^ерьіжка- -качан.
Кочетки, раст. Сіїасііоіиз ІшЬіісаіиз— зрядник.
Кочегь—півень.

Кочка — грудка, зелень на
* кочьіі — куп'я, купина, куп'єнаха.
Кочкона'іьій — грудкуватий;
(путь) стрункий, струпуватий.
Кочсвье — кочовище; кочуЕання.

Кошачій горохт», раст. Дзігадоіиз дІусурЬіІІоз — ненаси¬
тець.
Ксшачья мята, раст. СІесНота
Ье егасеа — будра, котиЧІ
яйця.
Кошачья трава, раст. Мере!»

Кошелекь—Красная трава.

саіагіа — шанта, котяча
йнята.
Кошелект»--гаманець, капшук,
кабза. гаман, калитка; мошна — киса; вь поясі.—черес.
Кошельковьій—капшуковий.
Кошениль, насіьк. — черч.
червець, черець, черчеть;
(краска) манія, бакан.
Кошенильньїй — черцьовий;
манієвий.
Кошеніе —косовиця.
Кошечка—киця, кицюня, мачатко.
Кошка—кітка, кішка, мачка;
собир.-кошва; (якорь) кітва,
кітвиця; (г.леть) канчук.
Кошкодерь—котолуп.
Кошунник‘ь,-ца —блюзнір, ка,
блюзник.-ця.
Кощунскій—блюзнірський.
Коидунство—блюзнірство.
Кощунствовать — блюзнити,
блюзнувати.
Кравчій—чіпнарь.
Краденьїй—хапаний.
Крадущій—крадяший, крадючий.
Краеугольньїй —наріжний.
Краешок-ь—коайчик.
Кража—крааіж. крадіжка, хапанка, коадіния. злодійство.
Край (грань)—ру беж. рубіж,
пруг; (одеждьі) омег; (ок*
райка) закрайок; (страна)
країна, сторона; (матерій)
цруг; (тепльїй) вирій; (черезг, край) презвірх.
Крайнє — надго, навмір.
Крайній—(посл-Ьд ній,
конеч¬
ний)
крайній,
останній;
(чрезмі-рньїй) надмірний.
Крайность—(б-Ьдствіе, недостатокь) скрута, вриту а, нужденнігть;
(чрезм-Ьрность)
’налміоність.
Крамольник*. цг—уссбник,-ця.
Крах^ольничій —усопницький.
Крамольньїй—усобний.
Крамповать (и/ерсть)—гремп-

лювати.
Крань—грант, чопик; подьемньій --журавель, підойма,
підвага.
Кропива, раст. (ігіїса—жалива,
кропива; болотная, растиусопиз еигораеиз зюзник;
глухая б^лая,1.апшт аІЬиш
—глуха, біла, мертва кро¬

пива; Ідеологи з сагйіаса глу¬
ха кропива; водяная, СегаІорЬШшп «Іетегзига — куши'іь; глухая раст. Ваііои
підга-маточник.
Крапивная малина, раст. Си$сиіа
Еріііпит УаМ,— пов|"

ТИЦЯ.

Крапивник-ь, пт.—ТгодІо<1уІЦ5
рагчиїиз -тріщук, плотик,
зломча, зводмтель кропивянка. ломак, мишокрилик,
кропив'янка, кріль, коро¬
лик; пт. Ассепіог тосіиіагіі
—покропивник,
покропив
ниця.
Крапивница, мед.—красуха.
Крялияньїй- кропив'яний.
Крагинка-цятка, вягочка, цятина;
капка (пятньїшко);
крапля (ьапелька)
Крапчатьій—краплистий, кра¬
повий.
Крап-ь, раст. КиЬіит Гіпсіогипп - марена.
Краса нец-ь.-вица—уродник.-кя,
уродай, красень, красуня,
красюк,
подобень,
хоро
шень. красуха.
Красиво (грелестно)—надобно.
гарно, гоже, ловко, (кь лицу) подібно.
Кр;-.С> вость,

добність,
ВІСТЬ.

ИЗЯЩНОСТЬ —03-

крас.іість,

хула

Красивьій уродливий, утворний, гарний, гожий, лов¬
кий, налобний, красітний,
красовитип; (изящиьій) хупавий, красний.
Красив'Ьть — краще ти, гарні
шати.
Красильний—фарбовий.
Красильщикт, - ца, — фар
бяо,-ка.
Красить—фарбувати, хварбувати; красити, скрашати,
оздоблювати.
Краска—фарба. хв*рба; красная-червінка; сурикі манія:
б"Ьлая-побіль; зеленая м-Ьдная-зелінка; желтая жовти¬
ло; оранжевая - жовтожгр;
кпеевая-кольфзрба.
-Кра- ная верба, раст. ЗаіихасиііГоііз —красноталь.
Красная кашка, раст. ТгіГоІіит теїііигп—тройняг.
Красная трава, раст. ЯтагаоІи$ рапісиїаіиз — щиреиь.

Краснобай—Крестииігь.

Храсн.бгй — балахлій, базіка,
Крзткосрочньїй — недовгетермний.
базікало. балакун.
К раснобайство—балаклійство .
Краткость—короткість.
Красно-урій—червснобурий.
Крахмалистьій —крохмалювзКрасцогатьій — червонявий,
тий.
чеогонястий. червонуватий.
Крахмали гь—крохмалити.
Красноголовникь, расі--родо¬
Крамаль—крохмаль.
вик.
Крахмальньїй—«крохмальовий.
Красноднесникь
сибиргкій.
Крахмальщикь,-ца—крохмжкьник.-ця.
раст. Нетегосаііз дгатіпеа
—трав'пник.
Краше —краще, ліпше.
Красітоеобкя. пт.- димівка.
Крашенина (холсть) — фарбуКраснокожій — червоношкурий.
в«»нка.
Краснсгигьій — червоновидий
Крашеніе—фарбування.
червонопикий.
Крашеньїй—фарбований.
Кросноперка, рь;ба Зсгггііпііез
Краюха—партика, окраєць, цілушка.
егуіЬсорЬІІіаІтиз —чорнуха,
плотиця, червінка.
Края. поля—криси.
Краснорожій червонопикий.
Кредитивньїй - вірчий.
Краснорьч'-івьій—проречистич,
Кредитний— кредитовий.
красномовний,промовистий,
Кредитсвать — боргувати, на
промовляй.
вірятн. кредитувати.
Краснор^ч^е-красномовність.
Крвдитоваться—позичати,
Красно^а—червоність.
Жреди горь.-ка -кредитор,-ка.
Чрасношекій -червонощокий.
Кредить — кредит, борг; вь
Красньїй- червоний, червечий,
кредить—набір.
черпений,
ясновишневий,
Крейсеровать- ходкувати.
черчиковий.
Крейсерь— ходковик.
Красньїй дремликь. раст., ОгКремень, минер.—кремінь.
сЬї8 ригрлг^а. - сатЬисіпа
Кремешекь -кремінець, крей-любка, любжа.
мах. кремінчик, кремях.
Красньїй катрань, раст. Зіаіісе
Кремлепой (о кр%пкомь строСтеїіпі—кермек.
евомь л'Ьс’Ь)—буду вальний.
Красньїй перець—стрючок.
Кремлевскїй- вишгородський.
Красньїй уголь—покуття, по¬
Кремль- вишгород.
куть. покутя.
Крем>-евьій —кремінний.
Кремнезем ь—кременина.
г^расн+.ть—червоніти.
почер- воніти, шаріти, паленіти,
Кремнистьій — коемічуватий,
запалюватися: (вспьіхивать
кремінястий, кременистий.
оть гн'Ьва) займатися, заКрендель — обаринок. обарянімати^я.
ьеш-, плетеник, кручінка.
Красоваться — красуватися,
Крендельщикь,-ца -обаринник.
-ця.
красіти, красувати: охерашиваться— похорошуватися.
Кренить (наклонять) — канту¬
Крас та — урода, краса; изявати, кантуватися.
Кренг—кант.
іцество—хуплвіїть.
Красотка—красуня.
Кре овьій—фльореговий.
Коасочньїй—ф-- рбовий.
Крепь траурь—фльорес.
Красть — красти, злодїячити;
Кресло—фотель, оп^рач.
-ся — підкг адатися.
Крестеиь (хребеть)-—похребтина. крижі.
Кратерь—яндолд, яндила, со¬
пух.
Крсстикь—хрестик.
Крестильнииа— купіль.
Краткій—короткий, недовгий;
Крестильньїй—хрестинний.
(не требующій много вреКрестиньї—хрестини.
мени)—незабарний.
Кргститель— хрестильник.
Краткоєременность — недовго¬
Крестить—хрестити, протити.
часність.
Крестнкь, ца-хрещеник,-ця.
Кратковременньїй ~ недовго- .
псхресник,-ця, фін, фіна,
часний.
фіін, фііна.

Крестньїй—Кровньїй.

Крестньїй — хрещений; ход-ьпроцесія.
Крестовидньїй—хрещатий.
Крестовик-ь, раст. Зепесіо шп
Ьгозиз—таця; 5. егисаеГоІіиз
—самостай.
Крестовка. раст. СгисіаНеІІа —
крижівниця; насік.
РНаІаепа- нічник, нічниця; зоол.
—лис.
Крестовьій—хрестовий.
Крестоносець —крижак; собир.
—крижацтво.
Крестообразно—навхрест, кри¬
жем.
Крестообрязньїй — крижовий,
хрещатий, хрещастий, хрестачиий, хрестатий.
Хрестопоклонний —середохре¬
сний; неділя—хрестці, се
редохрестя.
Крестьі, хоругви—охрести.
Кресть —хрест, криж.
Кресгь петроп-ь, раст. КчігадаІи$ дІусурНіїїоз—ненаситець.
Крестьянинт», хлібопашець —
селянин, хлібороб, кметь.
Крестьянка — селянка, хлібо¬
робна, кметиця.
Крестьянскій — селянський,
кметський.
Крестья.чство—селянство.
Кречеть, пт.—білозорець.
Крещеніе— хрещення; (праздникь)—волохреще.
Крещеньїй—хрещений.
Кривая (линія)—косиня.
Кривда—кривда.
Кривизна —канд юба, криви¬
на. косиня.
Кривить—карлючити, кандзюбити.
Кривиться—карлючитися, кандзюбитися.
Кривляка—гримасник.
Коивляніе—гримасув ння.
Кривляться—гримасувати, ви¬
кривлятися.
Криво—криво.
Криве бок їй — кривобокий,
Кривоглазьій—бензенкий.
Кри воду ш * е—криводушність.
Кривпдушничать—не по правді
роби ги.
Кривой—копкий: одноокий.
Крив-'кь, пт.—морська сорока.
Криволинє -нь:и —кривульний.
Кривоногій—шеверногий, кли¬
шавий, клишоногий.
К р и вол л смій—криБоплєкий.

Криворотий—криворотий.
Кривость—кр- вість.
Кривосудіе—неправосуд
К-іивотолкь—криводумка.
Кривошеій—кривовязий.
Кризис-ь—криза.
Нрикливость —верескливість,
галасливість,
пащикуватість
Крикливий—верескливий, га¬
ласливий, пащикуватий.
Крикнуть—згукнути.
Крикунь.-нья — торохтій, -жа,
верескун,-ка, лащикун,-иа.
зіпа, зіпака.
Крикь — зик, Еереск, погук,
покрик; (воппь) репет, ле¬
мент;
(сильньїй)
гвалт;
(орла) клекіт.
Кринка глечик.
Кринь, раст. Ьіііит сапсПгіит
крин.
Кристалпизація — кришталювання.
Кристаллизовать— кришталю
вати
Кристаллизоваться — кришталюватися.
Кристаллическій — кришталічний.
Кристалловидньїй — кришталюватии, кришталястий.
Кристал ль-кришталь.
Критика - критика.
Критиковать -критикувати.
Критичееки- критично.
Критическій —критичний.
Крииа кричмл.
Кричать,-кнуть — зикати, зик¬
нути, гукати.-кнути. зіпа¬
ти, -пнути; галасувати, репстур^ти; (шумить) — леме тіти, (о перепелі) ха¬
вавкати. (о галкахь) кіяв•
кати.
Крооавникь, раст. СопуаІІагіаI
купина, куг.ена.
1 Кровавмй — кріьавий, рудяний, поііось—почеревниця.
Кро- ать ліжко.
Кровєльньїй—даховий, поігрієлевчіі.
Кровсльщикь —укривальник,
крить и к.
Кронсносньти — крепопливний.
Кровинка - крівця.
Кровля—гокрір.мя, дах, побій;
(ссломен.) стріха.

І
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КрПВНО_СТЬ — Г.ОК' ЛЙНІСТЬ.

Крсвньш — покреоний; чисто-

Кровожадность—Кругозорі.
аровний; (о нужд'Ь) пнль- ,
ний, наглий; (обь обид-Ь;
тяжкий.
Кровожадность — кровожер¬
ність, хижість.
Кровожадньїй - кровожерний,
хижий; (о зч-Ьряхі) стерво
Ідний, мясожерний.
Кровоизліяніе — кровозлив,
кровотеча,
Кровомститель — крсвоместннк.
Кровомщенїе- кровопомста.
Кровообрзщеніе — кровобіг,
кровозворот.
Кровопійца-кровопій, крово¬
пивець, кр вожер.
Кровоподтекі—басаман.
Кровопролитіе — крівавнеча,
крівавнява.
Кровопролитний — крівавнявий.
Кровопусканіе—кровспуск.
Кровосм^ситель-кровомісник
КровосмЬсительньїй — кровоМ'СНИЙ.

Кровосмішеніе— кровоміство
Кровососньж—кровоссальний. |
Кровотеченіе—кровотіч, кро
вотеча.
Кровохарканіе — кровохря
кання.
Крові—дах, покрівля; приту¬
лок. пристановище.
Кровь — кр/в, руда, кров, па¬
сена, пі.юха, мазк «, юшка.
Кровянистьіи — кріьапнястий
Кровяной — крівяний, рудя |
ний.
Кроеніе—краяння.
Кроильница стільниця(доска).
Кроильшикь, ца--краяльник,ця.
Кроить—краяти.
Крок» диловьій — кокодрпльо
вий.
Крокодилі, зоол,— кокодрипь.
Кроликь, Ьери$ сип!си]ц5 —
труха, трусь, трусик, кріль.
Кромка — крамна, чимбір, то
рок, груг, окранки.
,
Кромсать -чикр жити, почи
крижити, батувати.
Кром^_— опріч, опрічо, крім,
окрім, завгеть.
Кром-Ьшньїй — зовнішній, над¬
вірній.
Кронштейні, техн. — кремлі
леиь.
Кропатель, ллохой работникі

—напарник, партач.
Кропать, пачкать, худо до¬
лать—напарити, партачити.
Кропило—кропило; раст. МеІііоіиь оШсіпаїіз — бурку-»
ЖОВТИЙ.

Кропи льница—кропил ьня.
Кропить — кропити, бризкати,
порськати.
Кропкій—крихкий.
Кропленіе—кропління, порсь¬
кання.
Кропотливьій, требующій мноГи времени — забавний, за¬
барний, марудний, моро¬
чливий.
Кроткій — сумирний, плохий,,
тихий, лагідний.
Кротко. ласкоео - лагодом, лагодиком, лагодком.
Крбтость — сумирність, лагі¬
дність, тихість.
К оть — картина,
кертиця,
кріт.
Кроха—крихта, оцробина.
Крох ній—крихкий.
Крохотка — крихотка, крише
ня, кришенятко, кришеняточко.
Крсхотмьій — малюхний, малюпький. малючкий, чалюсенький.
Крошить — укришувати, на
кришувати, кввапьцювати.
к ишити, локшити, сікти,
рубати, шаткувати.
Крошка, крошечка — пяпочка..
кришка, кришечка крихіт¬
ка, ріска.
Кругли і ь- округлять
Круггоеаті й—кругла» -й.кру
глястиґі.
Круглолиций — круглоиидий,
круглотварий.
Круглость — круглота.
кр>^глість.
Круглий — круглий, округлий,
кругл я вий.круглястим,КСПІсчастий, коліечатий.
К-угльїші - кругляк.
Кругл 'Ьть—круглішати.
Кругонидньїй оборозат ий, ко¬
лу ватин, КСЛІСЧаТпЙ.
Круговой — круглови , коло¬
вий.
Круговороті—заворот
Круговращательно — обертом,
Ооертнем.
Кругозорі — обрій, круговіід,
кругогляд. КруГОСЕІТ, круг

Кругом ь—Кріпить.

сто; гостро, суворо; густо,
Кругомь—навкруги, надоколо,
твердо; прикро.
уколо,
околом,
округи;
Крутой — крутий, стрямкий,
округ, околеса.
стрімкий, спадистий; гост¬
Кругомь — обертом, обертнем,
рий, суворий, густий, твер¬
очертом, кружка.
дий; прикрий. Кругообразньїй—см. круговиКрутой мордовникь.раст. ЕсЬ}дньїй.
порз КіЬго—крутай.
Кругосбрашеніе — кругобіг,
Крутіть—тужавіти.'
кругозворот.
Круч сніе—крутіння.
Кругосв'Ьтньїй — уколосвїтній.
Кручина — фасола, журба,
Кругь—коло, очерт, круг, ко
туга.
лесо, кружало, кочало.
Кручинить-фасолити, журити.
Кружась- крутька.
Кручиниться—у тугу вдава¬
Кружевнвкь, - ница — мереж
тися.
НИК.-НИЦЯ, форботник,-ниця.
Крушеніе—крушнява,
загин,
Кружевной—мережевий, форруйнацтво'.
ботний.
Крушина, раст. К’латпиз саКружево—форбота, мережево.
ІНагЬіса-жостір; К. Ігапдиіа
Кружечньїй - карнавковий.
—крушина.
Кружать, колесить—колувати, )
Крижовая утка, Апаз ЬозсНаз
кружляти.
крижень.
Кружиться- крутитися; р'вятч
Крьгжоьниковьііі — агрусовий.
—кружляти; у меня круКрьіжовник. бот.-агрус, агрес,
жится голова — мені світ
агрис, агрист, агрост, клевернеться.
кацка,
оприни,
веприна,
Кружка — кухоль, кавратка,
космачки.
конов,
конввка,
лавлик,
Крьілатьій—криластий.
кінва; для сбора денегь—
Крилечко—^аночск; (безь кри¬
карнавка; церковная — ка¬
ши) рундучок.
_
вратка.
Крьіло—крило; (вь мельниць)
Кружкомь — кружкома, круж¬
рамено.
ка.
Крьільїшко— крильцеКружокь Гдерєвян., металлнч.)
Крьільцо—ганок; (безь криши)
покотело, кочало.
рундук.
Крупа—крупи.
Крьіса—- щур, пацюк; бо/ьшая,
Крупинка - зерня, крупина.
Миг сіеситапиз-паткань.
Крупистьій, изь крулинокь —
Крисенокь -щурик, пгцятко.
крупкий.
Крьіситься— визвірятися.
Крупица—щипочка, ріска
Крьісій пацючий, пацюковий,
Крупичатьій—п:;тльопаний.
щуровий.
Крупка, раст. РгаЬа уегпа —
Крьісолоека —пастка.
рижууа, чистець.
Крьпьій, покрьітьій-накритний;
Крупнозернистьій — ядряний,
(о возі) палубчастий.
ядерний, ядренистий.
Крьіть- крити, укривати; (кри¬
Крупний — великий, чільний;
шу соломсй) - н-шмвати;
(о соли) цуркий; (обь ово(носками) настеляти; (каг ту)
щахь, фруктахь) дорідний;
бити.-ся таітися; ховатися:
(о дождіь) крапластий, кра¬
укриватися.
пчастий, крапчистий.
Крьіша, кровля-накриття, дах,
Кру пніть—біл ьшати.
покрі ля, побій; (соломен.)
Крупчатка—питель.
стріха, (улья) палуба, піКрупчатий—питльовий.
луб; (вь шахті.) палига
Крутизна—строма, стром, бе
Кришка—покришка,
накрив,
скед, безсед, облаз, круча.
накришка; (дерев, кь котлу)
Крутильня, канатний дворь—
капкач, (гробовая) віко.
крутіль.
Кріпительнии,
подкріпляю^-іи-покріпний,
підсиль¬
Крутить —крутити, П7рувати;
ний. зміцливий.
(о в^трі.) хурделити.
К
Круто—круто; стрімко, спади- І; Кр-іпить—зміцнити, уміцшгги;
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Крупкій—Ку копка.

підсиляти;-ся-не поступа¬
тися.
Крупкій — міцний, чустрий,
цупкий, здоровим; твердий,
крутий; (о сн-Ь) товстий;
(плотньїй) зажіїнний.
Крапко —міцно, цупке; твердо;
напругом. напруго.
Крі>п олобьій—т.іердопобий.
Кр-Ьлнуть-міцнішатм, дужчати.
Кр-Ьпостной -фортечний; крі¬
пацький; сущ. кріпак,-чка. |
Кр%пость — міць, твердість І
міцність, сила, твердота,
зв'язь,
кріпота; фортеця,
. хвортеця.
Кр-Ьпчать—міцніти.
Кр-Ьпьішь-мсцак, дужак, дебелень, закрепа.
Крючекь-гак; (дверной) скоба,
защіпка:
(баюр-ь)
очепа;
(деревян.) ключа, карлюка;
• (загибь) закарлюка; (у бабьі
копровой) кафар; (для игрьі
на
струн.
инструменті)
біице; (повороти) закрут.
Крючок—гачок.
Крючкопатьій карлючкуватий,
гачкуватий.
Крючкотворь—кручкодер.
Кряж—стрілиця, пасмо, стяга
(горн ): прикорень, окоре
нок (дерева): верства, шар
(слой земли): цілик,’ щи
рець (материки).
Крякать,—кахкати, шапкати,
шапчит .
Кряхтунн, кряхтящій челов'Ькь
-крекотень.
КряхтЬті —кректати.
Кстати—доречі, дошпету, на¬
руч, до шмиги, до ладу, до
діла,
до
прикладу,
до
шпети.
Ктиторь —титарь.
Кто—хто;-то хтось; бьт ни хоч
хто;-нибудь-зби
хто.
хто
будь, буплі хто;-нибудь другой-хтось инганч.
Кубаремп— котком, клубком.
Хубарь - дзига.
Кубеба, р.іст. СиЬеЬа— кубеба.
Кубическій—кубичний.
Кубскн, чара, — келех, келіх,
келгох. пугар.
Куби (перегон. сссудх)—лем
бик. (кгкп мі,ра дровн иі.
’п.)-сііс. стос.
Кубьішка—банька, кубушка.
Кувшинка, раст. Г4утрНаеа-

умич; білая N. аІЬа —збаночок, капелюш, латаття,
лопушник водяний.
Кувшинньш -глековий.
Кувшинг» — глек.
Кувьірканіе — перекидання,
переверти.
Кувьіркаться.-нуться—переки¬
датися, перекинутися, беркицатися.-киинутися.
Кувьіркомь — перевертом, упе¬
рекидь,
перек-дки, бер¬
киць сторчака.
ЬСуда— куди, кудою, де;нибудьаби куди, аби де; то-кудись;
-каки диво як.
Кудахтаніе — кудкудакання,
кодкання, кодкодання, со¬
котання, сокоріння.
Кудахтать — сокотати, соко¬
тити, кудкудакати, кодкати,
кодкодати.
Кудри—кучері.
Кудрявка, раст. Тгадородоп
ргаїепзе побородник;липок;
види таіиз—козелок.
Кудесник, ца—чаклун.-ка,- ча¬
рівник, ця
Кудреватьій кучерястмй.
Кудряваяпестролистная мята,
" раст. Мепіііа сгізра Іоііе
уапедаїіз—кучерява м'ята.
Кудрявець.раст. СИепоросЗіит
Воігуз—кудрявець, марь.
Кудрявить.—кучерявити.
Ку'дірЯВИЧЬ—кучерявець.
Кудрмвость—кучерявість.
Кудрявьій — кучерявий, кудерний.
Кузнецкій—ковальський.
Кузнець— коваль; пт. Саргітцідиз еигораеиз — дрім¬
люга. сплюха.
Кузнечнчь, Огуїіиз сатрезігіз
—цвіркун, свердан, лрузик,
коник.
Кузнечньїй—ковальський.
Кузнииа— копальня, кузьня.
Кузовь-козуб, козубня;—акипажа- ящик, кельня.
Кукарекать—кукур ікати.
Кукишь—дуля.
Кукла—ляля, лялька, мамунка.
Кукооать—кувати, якккати.
КуколицЯ, раст. 5 Іепе (пиіапз) - смоланка біла, кутасик; Зііепе агіпегіа—литшінчики; 5. уі550па— липьнк.
Куколка—лялечка; засклеп.

Куколь —Курильньїй.
Я

Куколь, раст. Ьоііипп ІетиіепКумь—кум.
Іит—кукіль.
Куница, зоол.—кунд. куниця.
Кукольвань, раст.СоссиІиззиКуній—куничий.
Ьегозиз —кукольван.
Кун ткамера—музеум.
■Кукольникь,
раст. Уегаї'иш
Купальница, раст. Капипсиїиз
аІЬигп—чемериця біла, чер¬
асгіз—■терпі біда, искорник.
курячі очки, лиман.
кес.
Кукольньїй -ляльковий-театрь
Купальний — купалсвий, куПІЛЬНИЙ.
—вертеп.
Кукуруза—пшіика, тендерная,
Купальня—купіль.
кендериия. пшеничка.
Купальщикь, - ца — купаль¬
Кукурузньїй—пшінковий, теиник,-ця.
Ку паніє —купанка.
дерічний.
Купать—купати.
Куїсушечій -зозулячий.
Кукушка, пт.—зозуля, кукуКупель (для крещенія)—хре¬
личка, кукуліжка.
стильниця, купіль.
Кукушкинь — зозулин.
Куперь—купра, куприк.
Кукушкинь лень, раст.—І_іпит | Купець — кр-марь;
купець,
саіагіісит—льонок.
товт.
Кулага —кваша.
Купеческій—купецький.
Кулакь—кулак, кулачина: (мі
Купечество— купецтво.
ро-Ьдь) глитай, жмикрут,
Купечествовать—Лупцювати.
дерилюд.
| Купина- кущ.
Кулачище—кулай.
Купирь болот., раст. АедороКулачний — кулачний; навкусііит росіздгагіа — снитка,
яглиця.
лачний.
Кулдьїкать—белькотати, ГельКупить— укупити, купити.
Купля—покуп. Купівля.
готати.
Кулекь—ворочок.
'
Купно—вкупі.
Куликало—випивайло. .
Купньїй—спільний, гуртовий.
Куликь. пт.—кулик.
Куполь—баня.
Кулинарія—кухарство.
Купол ьньїи—банний.
Кулинарньїй -пекарський.
Купорось (м-Ьдньїіі)-синяк, СИ¬
Кулинникь, раст. УегЬазсит
НІЙ кам нь, куперчас.
ІусЬпШз — коров-як, заяче
Купленное. пріобр-Ьтенное—кувухо, дивина.
плеаина.
Кулиса — (театр.) лаштунок;
Купленньїй, покупной —купо¬
механ.—ріжнохід.
ваний.
Куличь — паска, папушник,
Купля, покупка - купля.
баба.
Купчая кр-Ьпость — покупний
лист.
Кулонь, ожерелье — нашийниця.
Купчиха—крамарка, купчиця,
Куль—лантух.
купчиха.
Культепа—кукса.
.Купчишка—крамарчук.
Культивировать — культиву¬
Куралесить — колобродити,
вати.
шурубуоити.
Культура—культура.
Кураяесникь—шурубура, колоКультя—кікоть; безпалько.
бродник.
Куралесничанье -шурубурство,
Кума—кума.
колобродини.
Куманекь- кумась.
Куманика.раст. РиЬизсаезіиз—
Кургань (насьтная гора)—рочорниця, ожини, колодюх,
блениця, могила,(песчаньїй)
кучугура.
дериннисг, острожина.
Кумачь. мануф.—китайка.
Кургузьій —к/ций.
Курєніе—куріння; (табаку) па¬
Кумачньїй—китайковий.
ління, смаління; курево. ка¬
Кумир-ь—божок, бовван.
дило.
Куренокь—курча.
Ку миться—куматися.
Ку рил ьница—кадильниця.
Ку мовство—кумівство.
Кумушка—кумонька, кумася
Курильньїй—кадильний.

Курильщинь—Куча

Курилмцикь—курець, курій.
Куриная сліпота, раст. Суподіоззит зурка; СаІіЬа Раїизігіз—лапики, латач, латат¬
тя, яотай, попик; мед.—ку¬
рочка.
Куриньїй -курячий.
Курптельньш—курильньш, па¬
лильний.
Курить—кадити, курити; (та¬
бань) палити, смалити, пакати; (водку) гнати.
Курица- курка, кура, кскошка.
Курльїканне (журанлиноє) — 11
крюкання, курлюкання.
Курлнкать-курліокати, крю- І
кати.
Курной—курний.
Курносьій -кирпатий.
Курникать — мугикати.
Курокь (ружейн.) — когутик,
зайчик.
Куролесить— см. куралесить.
Куропатка, пт.—куріпка, кріпка.
Куросліпникь, АпадаІІіз агуепзіз —курячі очки.
Куросліпь,
раст. Дпегпопе
петогоза-снігурка:
раст.
Согпиз запдуі' еа свидина;
Дпадаїіз
агуепзіз
курячі
очі, куряча сліпота; СаІїНа
раїпзігіз- лоцот, латач, ла¬
таття. яапики, потай.
Курочка—куі ашка.
Курспвь— письмівка.
Куртажь -факто не.
Куртизанка- підложниця.
Куртка короткая куцик; (су¬
конная)- катанка: (солдат
ская)-к бат; (на міху) ко¬
жанок.
Курчавая мята, раст. МепІЬа
сгізра крута м'ята, кучерява
мяга.
Курчавость-кучерявхть.
Курчавьій—кучерявий.
Курчавіть- кучерявіти.
Курье ний—кумедний,чудний,
чудасійний.
Курьезь —кумедія, чудасія.
КурьерсКіЙ —скороспішний.
Курьерь—гонець.
,
Крья сліпота, раст. РугеІНгит
согуптЬозит— приворотень,
марина.
Курятникь—курник.
Кусана, насік.—щипавка.
Кусать — кусати,
щипати,
пекти, тяти.
“

Кусище—кусман.
Кусковой—шматковий,
груд»
новий.
Кусокь — шматок, шматина,
шмат, канал, луста, шманделок, ковблтка, кусень, кусінь; большой- шкитирь;
кожи, ткани, бумаги-клапоть, клаптик; мяса, сала,
мелко порізаннаго-кришеник;
дерна, земли-кімса,
кицка; дерева, желіза-оцпенок; хліба—ошимок, край,
скиба, кімеп: засохшій хліба-осух. осушок; к. л. плотной массьі-грудка, грудочкз.
грудомаха; соли-дрібок, дрі¬
бочок, дрібка; отрепье-канцур; свернутаго холста—су¬
вій, кожи шкурат, шкурлат.
Кустарникь—ча арь. чагарник,
чагарняк, хащ, хабник, хамннк, харящ, хмизняк, туршук. .
Кустармьій-домодільний, домо¬
робний.
Кустикь—кущик.
Кустистьій— рунистий (о хлі¬
бі. и трав в); кущуватий, ку¬
пинястий, крячасіий, кор¬
частий, корчистий, куп чи
стий.
Куститься (о посіві)—урунюватися; урунитися,
руни¬
тися; кущитися, роскорчо
вуватися.
Кусгь—кущ, крак. корч.
Кутерьма—каба пні:, калабали к_
гармидер, буча, кравеція.
Кутать — затушковувати, уту¬
шковувати, тушкувати.
Кутаться, укутаться — утушковуватися-куватися, затуш¬
ковуватися, куватися,-туц¬
катися.
Кут еж-ь-гульня, гульба, гу.іьбощі, гулянка.
Кутило—гульвіса, гультіпака,
ДуЛоТЯЙ.
Кутить - гуляти, ппти-гуляти,
купражити, курити.
Кутузка-чорна, холодна.
Кутья—коливо.
Кухарить —куховарити.
Кухарка —куховарка.
Кухня—пекарня, куховарняКухонкьій—кухенний, кухіяний.
Куча-звая, купа, стос, стро¬
па, сгріп, кагат, турбиль,.

Кучерская—Лаком са .

кириння,
ворох,
палива,
бурт, копиця.
Кучерская— маштарня.
Кучерской —фірманськпй, маштал рський.
Кучерь -фірман, фурман, фірманина, хурман, машталір,
поганяйло.
Кучка—купка; хслмикь (кротовьій) кіпнина; толпа—ку¬
пець. купочок.
Кушакь— Пас, пасок; сь карманомь для денегь—черес.
Кушанье (’Ьда)—ідення, ідження, трапеза; (блюдо) стра
ва, потрава, їство.
Кушать, покушать—призволя
тися. призволитися, їсти,
поїсти, годуватися, пого¬
дуватися.
Кушетка—канапка.
Кушур-ь, раст. Зсігриз—осит
няг.
Куща—курінь.
Куяки— типяги.
Кь-до, перед, на, ід, п«д.

Л.
Лабазникь, ца —борошснник,
-ця.
Лабазь—гамазея, шпихлір.
Лабардань. рь.ба—каблюн.
Лабиринть—закрутос.
Лабораторія—майстерня.
Лава вулкан — гамула.
Лавина—сніговина.
Лавировать—бардіжати.
Лавка—крамниця, крамарня.
Лавочникь,-ца--крамарь.-оька.
Лавочньїй-крамний, крамовий.
Лавра—лавра.
Лавровьш—лавровий.
Лавруша обьїкн., раст. йарЬпе
тегегеит -ягідк<.
Лазрь, бот.—лавр.
Лагерньїй—таборовий.
Лагерь, стоянка—кіш, табор,
обоз.
Лагунка (для дегтя)—мазниця.
Ладань — кядило; земляної»,
раст. Азагит еигореит —
копитень, копатень, копит¬
ня. копитник, копитняк.
Ладить—(муз инст.) струнити; (чинить, поправлять)
— лагодити, підпаднувати,
ладнати, лаштувати; (уговаривать)—умовляти; (жить
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мирно) — ладнати, бути у
згоді; (мастерить)—злагод¬
жувати.
Ладно, (хорошо, пусть)—іносе,
інось добре, згода, сіль¬
кісь; у згоді.
Ладньїй—згідний; добрий, хо¬
роший, гарний.
Ладонка—подушечка; кадило.
Ладонньтй—долонний.
Лад; нчатий—цолонюватий.
Ладонь—долоня.
Ладунка—ладівниця.
Ладь (порядокь)-полад; (мирь,
согласіе)—згода.
Ладья—човен.
Лажньїй—промінний.
Лажь - промінне.
Лазаретььій -шпитальний.
Лазареть— шпиталь.
Лазейка—пролазка.
Лазить — лазити; плазувати;
п'ястися, чаряпкатися.
Лазоревка, пт.—блакисинивя.
Лазоревьій—блакитний.
Лазупь —лазій.
Лазурь — (небесная) оболоки,
блакить, блакнття; блакитфарба.
Лазутчикь — вивідач; (воєн.)
пластун.
1
Лазь—хід. суточки.
Лай—звяга, звяка, гавкання,
гавкотня, валування.
Ланливьій, любящій лаять —
зв'ягливии,
гавкотливий,
гавкучий, гавхущий.
Лайникь простой, раст. Ргипеііа уиїдагіз—купатень, суховерх; Р. дгапсШога крутсголовчики.
Лакей—/ьокай, пахолок, слу¬
га; (і резрит.) лакиза, лакуза.
Лакейничать—льокаквати, лакизувати, лакузувати.
Лакейскій- льокайський, льокайов.ій.
Лакейство-льокайство, лакизування, лакузунання.
Лакеишкс—лакизкг, лакузка.
Лакированіе—покоіцування.
Лакированньї й--лакований.
Лакир звать—поко лунати.
Лакомиться—халасувати, ла¬
сувати.
Лакомка—халасун, халус, ла¬
сун. ласько, ласій, лягоминець, смакук, ласач, подупельник.
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Лакомство—ЛеС еда

Лакомство—присмака, ласощі,
лагоминка,
лакостка, лакітка.
Лакомьій.-о — сласний, ласий
(охочій до сластей): (вкусньїй) смашяий; ласний;
(прпвлекотельньїй) — зала¬
сний.
Лаконизмь—короткомовність.
Лакрииа,
раст.
СНусуггЬііа
есЬіпаїа—солодець.
Лакт>—політура, покіст; (лак.
поверхность) покіст.
Лама, зоол.—ляма.
Лампа — лямпа, гасник, га¬
сниця.
Лампаса—лямпадка.
Лампасі,— лямпас.
Ламповщикь- лямпарь.
Ламповьій — лямпозий.
Лампочка—лямпха, лямпочка.
Ландкарта—мала
Ландьішь, раст. СопуаИагіа
(шиКіГога)—кукурічка, ску¬
пія. С. таіаііз —конвалія,
купека; Азрегиіа обогаїа —
пахучка; днулистьж, С. Ьіїоііа —когутик.
Ландшафть — крайонид, країіобрач.
Ланита—щока.
Ланцеть — пущапло, лущало.
Лань, зоол —лань, ланя.
Лапа—лапа.
Лапистьій—лапатий, лабатий.
Лапотнпкть- гохлопник.
Лапоть—(посплетенньїй пенькой) похлопеиь; (кожаньтй)
ходак, постіл, верзун; (кожаньїй истоптанньїй) ости
нок; (изь льїка) личак; (из
иошенньїй) злиток.
Лалоухій—каплавухий.
Лапочка—лапонька.
Лапушникь, раст. 1_арра —
лопух.
Лапчатка сребристая, раст.
РсНепІіІІа агдепіеа—чсрвншник, червець; Р. а’Ьа —
пятилерстень; Р. апзегіЬа —
гусятник, золотник.
Лапчатьтй—лапатий.
Лапша—локшина, локша, рі
занка.
Ларець—см Ларчикь.
Ларчикь—скринька, схованка.
Парь—рундук, штандари, па
луба.
Ласка — пестощі, милування.

любування; (любовньїя) милощі; зоол.—ласка.
Ласкатель, ница—(подлипала,
прихвостень) облесник,-ця,
лизун, ха. похлібець.-бниця.
Ласкательньїй — облесливий,
облесний, похлібний.
Ласкать — милувати, пестити,
пестувати, любувати, голу¬
бити; (друг-ь друга) милу¬
ватися пестуватися;-ся —
пригол)блюватися,
ласти¬
тися; (подольщаться) приммлятися.
Ласкающій, н-Ьжньш — лести¬
вий.
Ласкирь, рьіба Согуіпа підга—
горбиль.
Ласковость—ласкавість.
Ласковьій —ласкавий.
Ластиться — лащитися; лакузитися.
Ластовень, раст. Уіпсеїохісит
оГГісіпаїе — бородач, ломи¬
ніс.
Ласточка, пт.—ластівка; бере¬
говая—щур.
Ласточки н-ь—ластовиний.
Лататньїй горшокь, раст. і_оІиз согп сиіаіиз—лядвекець„
медівка.
Латкик-ь-тиляжиик.
Латньій--тиляжний.
Латунньїй—мосяжний.
Латунь, метал.—мосяж.
Латьі (нашит. на ткани) — тиляги.
Лафа—зиск.
Лафегь гарматека.
Лацкань (вт, одежд-ь)— кляпа.
Лачуга — халупа, халупина,
халупчина, хижка, хатина.
Лаяніе — гавкання, гавкотня,
звяга.
Лаять — гаркати, брехати; (о
многихь собакахь) валу¬
вати.
Лганье—брехання, брехня.'
Лгать—брехати, (иногда) по¬
бріхувати.
Лгунишка — брошко,
бреху¬
нець.
Лгунь-брехун, брехало, брехака, б єха, ш.атало, плетюга, скоробреха,
чистобреха, чигтобр'-оха; (помогающій врьть) підбрехач.
Лгунья — брехуха.
Лебеда, раст. Сііепофот А
тпріех—лободв.

Лебеденокь—Ленникь.

Лебеденокь лебедя, лебедятко.
Лебединий—лебедячий.
Лебедка—лебідка,
лебедиця,
лебедка; механ.-катеринка. ]
Лебедь, пт.—лебідь.
Лебезлить—стели ися, кі утя¬
тися, підлещуватися,
під¬
сипатися.
Лебяжій—лебедій, лебедячий.
Левкасить—шпаглюпати, шпа¬
рувати.
Левкой, раст. МаШііоІІа іп.сапа
—лепкокія.
Левь, зоол.—лев.
Легенда—легенда.
Легендарний—легендо вий.
Легкій— легкий, латвий, не '
важкий, рухливий; верткий;
нестатечний, поеерхонний:
(о воз-Ь, зкипажь) роскотистий, бігкий: (о земл-Ь) пу
хкий;
(о
пнщ-Ь)
лехкостравний.
Легковатьій — полегкий.
Легковоспламеняющійся— за¬
пальний.
Легковий (обь ИЗВОЗЧИК’Ь)—
дорожкарь.
Легков-Ьріе—лехковірність.
Легковірний — лехковірний,
ймовірний.
ЛегковЬсний-лехксважний.
Легкое, анат.—легеня.
Легкоисполнимьіи—латвий.
Легкомьісленнссть- лехкодумність, лехкомисність, не- і
розважність, нестатечність,
легкодушність.
1
Легкомнсленньїй - лехкодумний, лехкомисний, нероз¬
важний, нестатечний, лех [
кодухий; сущ.-полегклрь.
І
Легксмьісліе — лєхкодумство,
лехкомпсність.'
Легкоплавкій—топкий.
Легкоплавкость —топкість
Легкость Члсхкість; латвість;
швидкість.
Легонькій—легенький.
і
Легонько—легені ко, злегень¬
ка, поволі, помалу.
Легохонько—леге-енько, злегесенька.
Легочница, раст. Гиїтопагіа (
оШсіпаїіз—медунка.
і
Легочний—легеневий.
і
Легчать—лехчати, відлягати.
Легче— лехше.
Лехчить—лехшити
Леденвць—цукралик.
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Педенить—крижнити.
Леденіть—крнжніти;
дервзніти, дубіти.
Ледешникь, пт. — водомороз,
синєвод. морозюк, іванок.
Ледниковнй- льодовиковий.
ЛеДНИКЬ"(ХОЗЯіІСТ.) льодовня,
лідниця; (геогр.) льодовик,
льодовець.
Ледовитьіч-кригастий.
Лепокольний-льодоломний.
Ледоколь- льодолом.
Ледорьз-ь—накрижник.
Ледоходь-льодоплав, кр,.гоплав.
Ледь—лід, криг?,: мелкій на
рікі-шерех, і ерешечь, шерсшінь, шерет; перзьій на
рікі-шуга;
берегозой, у
берега- забережень; на окоп,
стеклі - намо&озень;
оть
слежавшагося сніга-натоп*тень.
Ледяная гора- заледа
Ледянка -громак.
Ледяной—крижаний.
Лежа--навлежачки, ліжма.
Лежальїй- злежалий, леглий,
злеглий.
Лежаніе— лежня, лежанка, ле¬
жа, лежання.
Лежать--лежач и.
Лежачі й—л еж ач и к.
Лежачка—лежа’.
Лежебока — полежаха, полежака, лега, легмас, легіїрь,
бабак, лега, лежень, бинджук, лихун.
Лежень,архит.-- лігарь, ліґарь.
Лежка—лежа, лежання; (логовище) лігво, барліг.
Лежмя— ліжма,
навлежачки,
лежачки.
Лежнемь—лігма, ліжма.
Лезвее—гострій, лезо, жало.
Лейка - поливальниця, поливаика, поливачка, лійка.
Локсиконь— словник.
ЛелЬямньїй, внхолемьій—прикоханий, пещений, випеще¬
ний.
Леліять взлел-Кять—прикохуєати, п'иксхати, голубити,
пестувати, пестити, леліти.
Лемехь, землед.—леміш.
Ленникь обь.кнсвенньїй, раст.
І_іпагіа уиїдагіз-зайців
льон, ль нок, корсвяк: дроколистньїй, Ь. депізІаеЛогіа
косюрки.
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• Лея а—Лпнія.

Лепта—стрічка, стьожка, стложина, бинда, скиндяк, скнндячка. хві'змна; вь косЬкісник; шелковая, гаруснаяполітина; красная шерстяная-жичка; бархатная - ок¬
самитка.
Леаточньїй—стрічковий. биндовий, стьожковий.
Лент, раст.—льон.-текучка-лу- і
щик: дикій І_іпагіа уиІдагі5 —
коров'як:(чесанньїн для пряденья) кужіль, | куделя, ку
депнця, кудель', кудівка.
!
Леопардовий—лямпартовий.
1
Леопард-ь, зоол.—л^мпарт.
Лепестковьіп—РЄЛЮСТКОБИіЧ.
Лепестокь —пелюстка.
Лепетаніе—белькотання, ще
бет :ння, белькотіння.
Лепетать—белькотати, щебе¬
тати, кокотіти.
Лепетливий — белькотливий,
щебетливий.
Лепету н-ь,-нья^белькотун,-ха,
щебетун.-ха.
Лепеть—белькот, белькотня, :
жебоніння.
Лепешка—корж; (на пахтаньі)
сколотяник; (хлібі, лепешкой)—ляпушка.
!
Лепта—пожертва.
І
Леса швара, волосінь, волосня.
Лестньїй,
о—похвальний, о;
знадний, жаданий, бажа¬
ний. о.
Лесть—лестощі, лестка, обле
стка.
Летаніе—літання.
Летаргическій — летаргичний
Летаргія - летарг. обмірання.
замірання;-впадать, нпас.ть
вь летаргію-обмірати, об¬
мерти.
Летатсльньїй —літальний.
Л стат ь—” ітат и.
Летучая мьішь, зоол.—кажан,
чепиргач, ночниця, лвлик;
миш-пкргач.
Лету честь—леткість.
Летучій — (ис.паряемьій) лет¬
кий; (летающій) летючий.
Летучка (печат. листокь)-ме
телия.
Летчикь—літун.
Леть—літ, літання.
;
Летить—летіти, полинати. ли .
нути: вихрені,—курбелити.
Лсчь— ляпи. полягати.
ІЇецрь, рьіба, ЯЬгатіз Ьгагпа—

тараьник, чабак; Сургіпиз
Ьгата— лящ.
Лжеприсяга -кривоприсяга.
Лжесвид-Ьтель — кривоприсяж ник.
Лжесвид'Ьтельство—кривопри¬
сяга, кривосвідчення, криВОСВІДОЦТВО.
Лжесвид-Ьтельствовать —кривосвілчити.
Лн^еученіе— фальшнаука.
Л-кеці,—брехун.
Лживост ь—брсхлизость.
Лживий — брехливіш, неправ¬
дивий.
Ли—чи, а чи, а.
Лмб >— або.
Ливень—пролій, улива, хлю¬
ща, спиЮ'тіа, злива, залива, сь бу(.еи плова.
Лмверь-{легкій, еєрдце и пе¬
чень) отріб; (насосикь) духовик.
Ливмя (лить) — як з відра
(лити).
Пу воєнний—барвовий.
Лиьрея-барза, либерія, Лібе¬
рія.
Лизаніе—лизання, лизькання.
Лиз »ть — лизати, лизькати,
лизкати.
Лизун-ь.-нья—полизач.-ка.
Ликницаціонньїй—ліквидаційний.
Ликвидація—ліквидація.
Ликвидирорзть— л іквидувати.
Ликованіе—ралвння.
Ли конать—радіти
Лпкон-ь, раст. І-усориз (ехаїїаІиз)—вовча ступа.
Ликь—обличчя; образ.
Лилейньїй — лелійний, лілійовий.
Лилипуть—малик, куиак.
Лилія, раст. ІЛіит сапаісіит—

лелія, крин, лілея; Ь. тагіадоп — ма лянка; разновидность посл"Ьдней - масло
вороняче.
Лиловьій—хвіялкопий, бузко¬
вий.
Лимонаді,- цитриняк.
Лимонний—цитриновий.
Лимонь—цитри а.
Л имфя—пасока.
Лимфатическій--па соковий.
Линеваніе— линювання.
Линеваї ь—линювати.
Линей ка—ли лійка.
Линія—риса; лава, коліно, рід

Линовище—Лицемірить.

сторона улицьг—перія; пря¬
мая — прякець, лростеиь;
кривая — кривець, косиня;
лцманная— зломець.
Линовище—линовище.
ЛнНОЗИрИСЬ,
раст.
1_ІП05ІП5
уіііоза—чахниця.
Линь, риба — лин.
Линька—линяння.
.'Іннючесть—линючість.
Л ИНЮЧІЙ— линющий.
Линяльїй—ПОЛИНЯЛІІЙ.

Линяніе — линяння ,
блякування.
Линять — линяти, блякувати.
Липа, бот.—липа.
Липкій—липучий, беркий, липкопатий.
Липкость—липучість, беркі сть,
липковатість.
Липнуть — липти, ліпчитися;
чіплятися.
Липнякь—липник.
Липовьій—липовий.
Лира (муз. и астр.)—ліра.
Л п рическій--ліричний.
Лиса —лис, ли а, лисиця.
Лисенокь—лисятко, лисеня.
Лисица—лис, лиса, лисиця.
Лисій - лисячий.
Лисохвості», раст. Яіоресигиз
ргаІеп5і5— пирій.
Листва—листя.
Лнственная
капуста,
раст.
Вга55іса паріз — свиріпа,
свиріпиця.
Листеенница, !_агіх еигораеа—
чубатник, мудрина, ленде
рево; 1_. сіесісіиа — модрень,
модрина.
Лиственний—л.,ств»ний, ли‘СТЯНИЙ, листястий.
Л иственіть—листвітиГ
Листовень
сипійскій,
раст.
Лзсіеріаз Ьугіаса — ласто¬
вень.
Листовой—листовий; аркушо

рий. ‘
Листокт» — листик; аркушик;
бумаги- карта.
Листообразньїй — листуватий.
Листопаді»—падолист.
Лг.стоідь, насік.—СНгузотеїа
—попик.
Листь — лист, (сумаги и пр.)
аркуш; кзпустньїй — пе¬
люстка.
Литаври — котли; тулумбаси.
Литаврщикь- дпвбиш, котляр.
Литейная—гісерня.
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Литейньгй—гісерний.
Литейщикь—гісер.
Литераторь—літерат.
Литература — письменство;
научная—наукове письмен• ство; изящная— красне пи¬
сьменство.
Литсвье (четвер, желудокь у
жвачн.)—сліз.
Литой (изь металпа)--сипаний.
Литонья (третій желудокь у
жвачн.)—книжка.
Литургія—служба божа.
Лить-лляти, лити, сипаїи,
точити, цюдити; о дождіпіуити, піжити, чустрити;
струей-дзюрити,
чуркати,
чуркот-ти.
Литье, тех.—лиття.
Литься—литися; сильно-бурити,
цебенити.
хлющити,
хлянути; о крови -юшити;
о сильномь дожді-періщити, піжити, тюжити; струейдзюрити, чуркати, чуркотіти.
Лихачі» (удалой парень)— зух.
Лихва—ріст.
Лихоїй— хвацький, (о лошади)
баский;лихий, злий.
Лихоимець—хабарник, халтур¬
ник, хапуга, драпіка, здирець.
Лихоимньїй —хабарний, хал¬
турний, здирний, драпіж¬
ний.
Лихоимство — хабарництво,
хаитурництво,
здирство
драпїжництво.
Лихоимствовать —хабарувати,
хаптурувати.
Лихорацка — лихоманка, про¬
пасниця, поганка, шухля,
трясця, тряс.тя. трясучка,
•трясокіїця, трясавяця. хиндя, хвиндя, тетюха, тітка,
зімни ця, гні тючка.
Лііхорадочньїй —лихоманний,
Т' ж цевий.
Лихошерстпьій—(о
собакахь)
потайний, лихий.
Лииевать — лицювати, иицюрати.
Лицєеой—передній.
Лицевий—актор, актьор, ар¬
тист.
Лкцезр-Ьніе— баченжя.
Лицезріть —бачити.
Лицемірить — облуцуплти.
фальшувати, лукавити.
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Лицемірів—Ложбина

Лицеміріе-облуда, облудність,
фальш, фіглявість, фігляв- І
ство.
Лицемірний—облудний, фіглявий, фальшивий, лука¬
вий.
Лицемірь.-ка — облуд«ик,-ця.
Лицепріятіе—сторонність.
Лицепріятньїй—сторонній.
Лицо—вид,
обличчя,
лице,
парсуна. образ, тварь; (личность) особа.
Личико—видок, видочок.
Личина—машкара.
Личинка — осклеп, замоток;
(майс. жука) салених, бедрак,
і.оборозняк,
понур,
хробак
білий; РЬгудапеакубрак;
муравьиная - пе¬
ринка.
Лично-особисто, персонально.
Личность—(отд. существо) осо¬
ба, персона; (кь лицу, осо¬
бі, человіку относящееся)
особистість.
Лячний—особистий,
Лиша —лишай.
Лишайникь, раст.—лешедь.
Лишать, шить—збаЕлЯїи, зба¬
вити, позбавляти, позбави¬
ти; (жизни) тратити, стра¬
тити, віку зб вити; (свобо¬
ди) зневолювати, зневоля
ти, зневолити, заневопюватн, волити; слова-забороняти мови;-дівственностисправичити.
І
Лишаться, шиться —збувати- <
ся, збутися, позбутися, поз¬
бавитися, рішатися,-шити¬
ся, втрачати, тити;-чувствь
-зомліти, знежитисярсознанія-ошемоніти; сили -зне¬
могтися, знесилитися; ума- '!
збожеволіти.
Лишень —рештка, зайвинка,
лишниця.
і
Лишеніе—збайлення. позбав¬
лення, втрата.
Лишенія—(бідность) злидні.
Лишній—зайвин; непотрібний;
(о деньгахь) лежакий.
Лишь—тільки, ледве; бьі-аби,
аби б, коб, коби;-би гдіабиде; бьі то-аби то;-бьі чтоаби то; только-скоро, за¬
ледве; -только-какь-тількиаж.
Лобзаніо—цілування; цілунок.

Лобзать—цілувати.
Лобний—чоловий, чільний.
Лобокь, аньт.—поріг.
Лобь-чоло, лоб.
Ловелась—зальотник, дівчур,
подупельник. бабій, джигун,
залицяльник.
Ловець—мисливець.
Ловитва—улови.
Ловить—ловити, хапати, за¬
попадати, запопасти; на¬
лапувати, налапати.
Ловиться—ловитися, іматися,
шитися.
Ловкій — (удобньїй) зручний,
ручий; (смьішленньїй) вми¬
сний, спритним; (складний
вь движеніяхь) чамняний,
секерний, зграбний; (изворстливьій, уміющій обойти,
завлечь) прикібний, про¬
мітний.
Ловко—зручно; зграбно; хва¬
цько, стоком, стічно; спри¬
тно.
Ловкость — зручність; зграб¬
ність; хвацькість; сприт¬
ність.
Ловля—улови, лови, ловитва,
ловійво, ловіння.
Ловушка—хапка, пастка; (для
вороб- евь) стріока;
(для
птиці.) сільце; (для ліс.
звіря) застава.
Ловчій—псяр, псярник.
Логовище—тгрло, скота, лі¬
гво, барліг, кублище, куб¬
ло, мнрлугг.
Логь- яр;
річище;
переліг,
обліг.
Лодарь—смовдирь. ледарь.
Лодка—човен, човно; вьіволблен. изь дерева-душогубка;
вьідолбл. сьобшивкой досками рази, разміра каюк;
такая же рьібацкая небольшзя-жвкорик;
большая,
вмістимостью до 200 300 п.
-дуб. шугалія; лсдводная
—підрядник;
плоскодонная
-кайсра.
Лодочнпкь-човникарь; весляр;
перевізник.
Лодочний—човновий.
Лодижка, анат.-МзІІеоІиз-кісточка, щиколотка.
Ложа, театр.-льожа; (ружейн.)
-•сада.
Ложбина, оврагь- яр. звір.

Ложбистьі^— Лохань.
Ложбистьій—яркуватий.
Ложе—;.оже, ліжко, ліжниця;
(р^>ки) річище.
Ложементь— шанець.
Ложечка,
анатом. — долок;
(чайн.) ложечка.
Ложзчникь—ложкарь.
Ложечньїй—ЛОЖКОЕИЙ.
Ложиться. лечь—лягати, ляг¬
ти, кластися, покластися,
полягати, облягтися.
Ложка—ложка; разливная —
ополоник.
Ложковидньїй—ложку ватий.
Ложность—омильність, похибність, хибність, фальши¬
вість, неправдивість.
Ложньїй—омнльний, кривий,
хибний, похибний, фальши¬
вий. негіраздипий.
Ложь-брехня, ог.жа.
Лоза—(пруть) різка, лозина;
раст. 5а1іх аІЬа лоза, ло¬
зиння.
Лознякь—лози; 5а1іх зсиііГоИа—шелюг; Заііх
саргаса
—верболіз.
Лозунгь—гасло.
Локализировать — льокалізувати.
Локать, хлебать — хлептати,
жлуктати, сьорбати.
Локонь- кучерь, пуколь, лока.
Локогной— локтьовий.
Локотокь.- ліктик.
Ломаніе ламання.
Ломанньїй (геометр.) — зломчастий, .уламчастий.
Ломать. ламати; ся-ламатися.
Ломить—.суд мити,
ломотіти
(вь костяхь)*
Ломка-ламання, ломець, ла
манна.
Ломкій—хрусткий,
крушний,
крихкий, ламкий, лзмучий.
Ломкость хг.усткість, крушність. крихкість.
Ломовикь — (извозчикь) бен¬
дюжник; (конь) ппуговик,
Ломовой —ломнии;-вое жел-Ьзо
-залізяччя;-вая
пушка об
лож на гармата;-вгя лошадь
*плуговик;-вая работа-важка
робота; вой извозчикь-бендіожник.
Ломонось сьн:й, паст. СіетаІі5 іпіедг Гої.а - циганка, за
бий йруча.
Ломота—ломець, ламанина.
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Ломотний—ломцевий.
Ломоть—скиба, пуста.
Ломь—лом; (для разбив. льда)
—плішня.
Лонзикь. пт. Тоіапив-холоводник.
Лоно—груди, перса, надро.
Лопасть—(кожаная у сідла)
потебня;
(у пароход. ко¬
леса) шуфля; (весла) лопать.
Лопата—лопата.
Лопатка копистка, копирстка,
лопатка; (анат.) окіст; (у
косарей) мантачка,клепало;
(для шпаглевки) шпадля,
шпаґля; (штукатурная) ке¬
льня.
Лопать — харкати, халасати,
халасуьати, халавкати, трі¬
скати, жерти.
Лопаться — репатися, луска¬
тися. тріскатися.
Лопнуть—луснути,
репнути,
трїснути.
Лопотня —луск.
Лопуха, Уагіоіае -адиеае-гвіздочки, вітряна віспа.
Лолушникь.раст.—5аМа уегіа- сіїїаіа—свинісх, свинушник.,
Лосій—лосьовий.
Лоскуть — шмата, шматина,
клапоть.
Лоскутникь,- ца—старожечник,
-ця. тандитник,-ця; голо¬
дранець, ка.
Лоскут.інй—тандитний; (рядь)
танднта, товкун.
Лоскуть-плат, рянда, шмат,
клапоть; (бумаги) шпаргалЛоскь-полиск, глянець, лиск.
Лоснистость—лосн якість.
Лоснисть'й—ЛОСНЯВИЙ.
Лосниться — посвяти, вилиску¬
ватися, лощитися, полискуватися, лисніти, лисни¬
тися
Лососина—сальпина.
Лососій—сальдовий.
Лосось, рьгба—сальма.
Лось, зоол,—посунь.
Лотерейний—льотерийний.
Лотерея- льотерия.
Лотокь (корито) ночви, нецьки, вагани; (водостокь) рин¬
ва, потоки.
Лоть—(вЬс. м'Ьра'ілот; (мооск.)
оловниия; раст. Ьоіих соїпіси1а*и5-горицвіт.
Лохань-цебер; (для помоевь)
ПОМИЙНИЦЯ.

“Іоімотникь — Львенокь.
Яохмотиикь^-ца—голодранець,
-нка.
Лохмотье—цукдря, цундрина,
хабоття, хпаміття, цуря,
канцуоря, ряндя, рубатє,
риззя, дрантя, рам'я, руб'я.
Лохь садовий, раст. Е1еадпи$
Ьогіепзіз-царігрлдська лоза.
Лоцмань—лоцман.
Лошаденка—конячка.
Лошадиньїй — нільський, ко¬
нячий.
Лошадка—коник, конячка.
Лошадь—кінь; ди—кінва.
Лошаковьій—ослюковий.
Лошак-ь—ослюк.
Лощеніе—полірування, глянцювання.
Лощина, ложбина—яр, звір,
перебалок, лощовина.
Лубочньїй—луб'яний.
Лубь—луб, путина.
ЛубянЬт ь—шкарубіти.
Луговодство—луківництво.
Луговой—лучний.
Лугь—лука, лукань; поемньїй
—заплава. ~
Лудидьщикь—біляр.
Лудить—бшити.
Лужа—калябура, синпвка, ка¬
люжа, калабаня, охаб, оха
ба, охабисько; -длинная, поСЛ'Ь разлива—потязь.
Лужайка—моріг, мурїг.
Луженіе—біління.
Лужица—калябурка, калюжка.
Лузга—луска.
Лука (сідельная) — каблук,
облук.
Лукавить — хитрувати, лука¬
вити, на хитрощах ходити.
Лукавство — прохірство, під¬
ступ, облуда.
Лукавий — прохірний, хитрий,
підступним, облудний; челов%кь-прохіра, мудрагель.
Луковица—цибулина.
Луковичний—цибулинний.
Пуковка—цибулька.
Луковьій — цибульний, цибуляний.
Луком орье—затока.
Лукошко—козуб, козубня, коаубка.
Лунь. раст. АНіигп Сера — ци¬
буля; - порей, Н. роїтит —
прас, пір.-зелень—пір'ячко,
пір'я;-шнить, А. зсЬогосіоргазигп—требулька; порода
мвлкая, продолговатая —

зубка; (оружіе)—лук, сагай¬
дак.
Луна—місяць; пер в. четверть—
молодик, перша кватиря;
вторая четверть—перечрій,
перекруг, друга кватиря;
трегья четверть—шдповня,
третя кватиря; полная —
повня.
Лунатик-ь—сновида, місяшник.
Лунка, ямка—кубах.
Лунньїй—місячний, місяцевий
Лунь, пт.—сироватень.
Лупить—лупити, облуплювати,
лупесати, здирати; (кожу)
білувати ; - ся - лупитися ;
(нзь яйца)--вилуплюватися.
Луска — лушпайка, лушпак,
лушпехина, лушпина.
Лучевая кость —передраменниця.
Лучевой — промінсв їй, пару¬
совий.
Луч ‘зарность—промінистість ,
осяйливість.
Лучезарннй — промінистий,
осяйливий.
Лучеиспусканіе —промінюван¬
ня, світотеча.
Лучеобразноїй —променястий,
парусуватий.
Лучепреломленіе — проміноалом, парусозлом.
Лучина — скалка, скіпа, скепка, скіпка, тріска, щамба,
шпатар, шпадер, скаля, задера. ког.отвиця, колотиця,
липина.
Лучинньїй — скалковий, скіп¬
ковий.
Лучистьій—ПООМІНИС1ИЙ.
Лучше —краще, ліпше.
Лучшій—кращий, ліпщий.
Луч-ь - промінь, пас, парус.
Л ущеніе—хухршня.
Лущить—хухрити. лузати.
Лижа—нарт а, лижва.
Льіко(содранное)-паздір'я, паздір, лут, луття.
Ликовий — личаний, личако¬
вий, лутовии.
Лисина
лисина; бг.езно (вт.
матерій).
Льісуха чорная, Риііса азігапіп, лисак, лиска.
Льісьій— ли^ий; (шутл.) голо¬
мозий; суш.—лисак, голомозько.
Льіс-Еть—лисіти.
Льрєнокь—левеня, левенятка.

Гьвиньій—Л-Ьс*.

Львиньїй—левовий, ЛЬВОВИЙ.
Львиньїй хвость. раст. І.еопогиз сагсйаса—псячка.
Львица—левиця.
Льгота— пільга.
Льготить—пільгувати.
Льготньїй—пільговий.
Льдина— крижана: (большая)—
турнаш, креля.
Льзя- можна.
Льнуть—тулитися, горнутися.
Льняньїй-лляний, льонний.
Льстець, подляпало—знимеиь, |
ж. р. — знимйа, забігайло,
лестун, облесник, лестець.
Льстивость^улесливість, під¬
лесливість, облесливість,
облесність, підлепливість,
підлеглість, підллзкстість,
залесливість, лестивість.
Льстивьій —підг.епливии, підлепнии, улесливий, підлес¬
ливий, облесливий, залесливий, підлазистий, облес¬
ний, лестивим, лесливий,
лесний.
Льстить —лестити, хлібити,
облещувати.
Льститься, зариться —квапи¬
тися, ласитися, зазіхати.
Лівизна—лівина.
Ліво -ліворуч.
Лівша--шульга, мзнько, манькуг, лівак, лівачка, лівкутник,-цЯ, лівцун, ка.
Лівьій—лівий.
Лізть (вверхь, наружу), взбираться—п'ястися, пнутися;
пхатися; пертися; лізти,
вилазити.
Лікаришка-лікарчук.
Лікарскій—лікарський.
Лікарственньш, цілебньдй —
помічний, ЦІЛЮЩИЙ,ЛІЧНИЙ,

медичний.
Лікарство - лік, ліки.
Лікарство—лікаріс вання.
Л1карь,-рка- лікарь.-рка.
Лінивець — лодарь, ледарь,
ліногуз, лінтюга, лінюга,
легарь, лега, лежень, легейда, ледай, ледака, леда¬
що, нероба, полежай, полежак.
Лінивица—розварня, лінка,
ледащиця.
Яінивьій —ледачий, безлільний. опішілий, оспали мирявий.
Лінитьея—лінуватися

Ліноватьій—полінивий.
Ліьюсть—лінощі, ліньки, лі¬
нивство. лінування.
ЛІН'яй — полежай, ліногуз,
лінтюга, полежак, бабак,
бездільник; см. Лінивець
Лінтяйка—см. Лінивица.
Лінь-лінощі, ліньки, баглаі.
лінок.
Ліпить—клеїти; зліплювати,
бгати._ тулчіи;-ся—ліпити¬
ся, зліплюватися, кі еітися;
тули ися, моститися, щу¬
литися.
Ліпка —сницарство.
Ліпкій—липким, беручкий.
Ліпкость—липкість.
ЛІпной—ліпним, сницдрний.
Л1 п щи кь—с н и ца р ь.
Ліса—риштування.
Лісенка східці; приставнаядрасинка.
Лісистость—лісистість.
Лісистьій — лісистий.
Лісная фисташка, рас-л. 8іарЬуІеа ріпцаїа— клокічки.
Лісникь (ліс. сторожь)—гай¬
овий. карбінничий; (лішій.)
лісовик, гайовик.
Лісничестно—лісництво.
Лісничій -ЛІСНИЧИМ.
Лісной — лісовий, гайовий;
оріхь, раст. Согуїнз ауеіІпа — ліска; груша, яблоколі« ниця.
Лісоводство—лісництво.
Лісокь—лісок,
гайок; (жидкій)—стрелиця; вь стели—
мечет.
Лісопильний — тартацькии,
трацький.
Лісопильня —тартак, трачевня, фірас. пильня^
Лісопромьішленник'ь — ЯІсспромисловець.
Лісосіка —ділянка.
Лісопромьшіленньїй—лісопро¬
мисловий.
Лістница (неподвижн.) —отупанка, лютра, східець, схід¬
ці, сходи; (передвиж.) стромина, драбина,
літорке,
літря.
Лісь—ліс; красньій-б»р; березовьій-березник;
дубовьійдубняк; ольховьій-вільшнна: дівственньїй - праліс;
темньїй синета; вьісохшійсухоліс;
лиственньїй - дн
стовняк; вьігорівшш згарь

Латній—Мазаолей

Лїтній—ЛІТНІЙ, літошній.
Л-Ьто—літо; рік; (сухое)-сухоліття;(урожаьное, благопріятное) поліття; (лїта) вік,
життя
Лїтовье—літо вище.
Лїтомь улітку, уліті, облітку.
.іїтописеиь - літопис.
Лїтописньж—літописний.
Лїтопись —літопис.
Л Ьтосчмсленіе -Л1ТОЛІК.
Лїтось—торік.
ф
Лїтошній-торї-шній.
Лїчебник-ь —лікувальник.
■Іі>чебница —лікарня.
'їчебньїй —лікарський, ліку¬
вальний.
1-Ьченіе—лікування, коруван¬
ня, ГОЇННЯ.
Лїчить - лікувати, корувати,
гоїти.
Лїшій—полісун, лісовик, гайовнк, лісун.
Любееобильньїй —коханливий.
Любезничаніе — лицяння, же¬
нихання.
Любезничзть—липятися, же¬
нихатися. мизгатися.
Любезньїй — коханий, любий;
(вїжлиеьійі гречний, чем¬
ний, увічливий.
Любезнїйшій, мильїй — росто
милений.
Любимец-ь, -мица — улюбленець.-нкя, милованецр. нка.
Любимий—улюблений, укоха¬
ний, коханий, люблений,
любовний.
Любитель, -ница — любовець.
-ниця, аматор,-ка; охочий,
-ча. даси, ,-са до.
Любить—любити; кохати; на
видіти.
Пюбоваться —милуватися.
Любовиик'ь -ца -коханець,-нка.
любас.-ка, любанка, полю¬
бовник, ця, хабаль, хабальниця, хабалицн.
Любовний—закоханий, укоха¬
ний, любосний; -напитокь—
кохай зілля.
Любпвь—любов, люба; кохан
ня, закохання.
Любознательньїи—цікавий, до
питливий, довідливий.
Любой-першим ліпший.
Любопьітньїи—цікарии.
Любопьітство -ціклрість.
Любопьітствовать - цікавитися.
Любоотрастіе - розпуста.

Любострастньїй —роспустний.
Любостяжатель, н ца — зажира. хтивець.-вниця, зисколюб,- ка.
Любостяжательньїй — зажиракуватий,хтивий, захланний.
Любушка—любка, коханка.
Любящій—люблячий; (прогиворїчить)—зарічанки; (пїть)
— співучий.
Люди—люде.
Люцишки—ЛЮДЦІ.
Людньїй -людний.
Людоїдка — сироідка/ людо¬
жерка.
Людоїдство—сироядство, лю¬
дожерство.
Людоїдь — сироїд, людожер.
Людская—челядня.
Людской—людний.
Люкь — ляда.
Люлька - колиска.
Люнетг —шанець.
Люстра—жирандоля.
Лютеранскіи—люгерський.
Лкликч. раст. Капипсиїиз—
чічка жовта, козельці, чистник. болотне зілля; К.
аяиаііііз—самостій; К. Ііпдиа
—натяж натягач; Асопііит —
царь-зілля, чорне зілля; А.
па реііиз—косатка.
Лютость—суворість, лютість.
Лютий —суворий, лютий.
Люцерна хмїлееая, раст. Месіісадо Іириііпа — горошок;
М. заііуа —равлинняк.
Лягавьій —вижлий.
Лягаиіе—брикання, хвицання,
фацигання, вихання.
Лягать — фацпґати, брикати,
хвицати, фиркати.
Лягушенокь — жабеня, жабе¬
нятко.
Лягушечій—жаб'ячий.
Лягушка
жаба скакавиця,
кряча; (колодезная боль-.
шая) — раоер; (древесная,
Нуіа огЬогеа)-раканя.
Лядвенец-ь рогатьш, р ют. ЬоІиз согпісиїаіиз—медівка.
Лкднся —стегно.
Ллдь -халепа.
Лямка —тягло.
Ляпать, пнуть--ляпати,-пнути.
Ляшка—стегно.

М.

Мавзолей—надгробок.

Маароть—Малодушіс.
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Мавроть, раст. Суіізиз ЬіНодагіз — саляник, хрусталь,
гиз—зіноват ь.
хрущ;
М. зоізііііаііз хрущ
Магззинньїй—гамгзейник, гаволоський.
мазійкии,
магазиновий,
Маканіе—мочання, умочання.
шпихліровий.
Манать—мочати, умочати.
Магазинь—гамазей, гамазея,
Мгклакь фактор.
гамазій, га мазія, гамазин;
Маклачить—факторувати, ма¬
книжньїй книгарня;
хліб¬
хлювати.
ний—шпихлір, магазей.
Маклерскій—факторський.
Магаричь— могорич.
Маклере: вовать факторувати.
Маги страть— майстрат,
ра¬
Маклерь—факто >.
туша.
Маковка—(головка маку) каМагическій—чародійний, ма¬
чулея, кзчулка; (глава цер¬
гічний.
кви) банька: (головка на
шестЬ, шпиці.) коьилка.
Магія - магія.
Магнетизерство — магнетика.
Маковникь—маковик, маків¬
Магнеіизерь — магнстиз&тор.
ник.
Магнетнзировать—магнетизу¬
Маковьій—маковий.
вати.
Макрель, рьіба—баламут.
Магнетизм-».—магнетизм.
Макушка щслопок(верхушка),
Ьіагне.ическіи ма нетичний.
тімя (темя)
ГИагнитить—маґнесувати.
Макь- мак; восточньїй,' РараМагнить—маї нсс.
уег огіеп'аіе слігіак; дикій
Магометанинь—агарянин, ма—зіркач; (вь заі адюЬ)-тріс- гометан.
кач.
,
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Магометанка—агарянка,
ма¬
Маленькій — маленький, магометанка.
ненький.
Мать— маг.
Маленько— замало.
Маевка— іхигарцара.
Малехонекь — малюсінький,
Мазальшикь. -ца—по^азун.-ха,
манюсінький.
мастільник.-ця, мазільник,
Малецг—хлопець, малюк.
-ця. мазій, ка.
Малина — малина; полевая,
Мазаніе — мастіння; шмарураст. РиЬиз саезіиз-коловання.
дюх. герипник.
Мазанка—ліплянка.
Малинньїй малиновий.
Мазать—мастити: шмаруватщ
Малипорка, гт. Моїасіїїа $аІі(пачкать) їлозити.
•
сагіа или 5у1уіа Ітоііепзіз—
Мазилка —(плох. живописець)
очеретянка.
квачомаз; (кисть) квач.
^ Малиновьій (цві.ть)—кармази¬
Мазил ьница—мазниця
новий.
Мазня (о картині)—льдпи.
Мало-трохи, мало, омаль, не¬
Мазунья — мазійка.
багато.
Мазурикь — шальвіра, ракло.
Малов^жность — малозначМазурничать — шальвірити, '
НІСТЬшахаувати.
{ Маї оважньїй— малозначний.
Маловато - намалі, намаль,
Мазь- мастило,
шіяаровіїло.
ма зя; (колесная) коломазь.
обмаль, обмалкугато
Мгисої ьій -шишковий, пшеничМаловатость- лрималість, поковий.
малість, обмалкува іість.
Майсь, раст. 2еа Мауз-пшінка,
Маловать.й—прималий, помапшеничка.
льй, обмалкуватий.
Маіі рань.
раст.
Огідапіші
Малов-Ьріе — иедпвірство, матаіогапа— майран.
ЛОРІрСТВО.
Май—т равєнь.
Малов'рньїй — недовірок, недовірний.
Майская букашкз. Ліеіоі ргоМалосЬрь- маловір.
5сагаЬеиз-майка опійна.
Малон-Ьсност ь — недоважність.
Майскіи — травневий,
майовии, майовний.
Маловісньїй—недоваж ний.
М а л о ду ш і е—л егко дух і сть.
Майскіи жукг, МеІоІопІЬа уиі-

192

Малодушний—Марг аритка

Малодушний—бездухий, легко¬
духий.
Малозначавцїй— малозначний.
Малогначительннй —малозна¬
чний.
Малоизвістность— маловідомість.
Малоизвістннй -маловідомий.
М а лон му щік—незаможній.
Малонскусньїй — недотепний,
немайстерний.
Малокровіе — малокровність;
блідниця.
Малокровньїй — недокровний,
малокровний.
Малолітній — малолітній, не¬
долітній.
Малслітокі— недоліток, малоліт, малолітка.
Малслітство — мгленьство,
мальство.
Малолюдний—нелюдний.
Мало мальски—мало на мало.
Маломоіцннй — легкоснлий,
не ужий.
Малоопьітньій--малодосвілний.
Малопомістннй — дрібноземельний.
Малоплодородний (о землі)—
пісний.
Мало по малу—потроху.
Малоприбильний — малоко¬
рисний.
Малорослий —низькорослий,
куций; - и толстнй — прикадкуватий, присадкуватий.
Малосвідущій—малосвідомий.
Малосильний — малосилий,
маломоцний; -сущ.—худопахолок.
Малость — мализна, цьопка,
цьопинка, трошиця, криха,
марнота.
Малоуміе - недоумство.
Малоумннй — недоумкуватий.
Малоупотрвбительний— маловживаний.
Малоцінний—низькоцінний.
Малочисленньїй — нечислен¬
ний, малолічний.
Малий-малии: невеликий.
Мальїшь — малюта; (призємистий) — приземок, малюк,
маля, малятко.
Мальва, раст. АІіЬаеа оіїісіпа
Ііі — рожа; Маїуа таші*
Папа-дзіндзіпер; М. гоїип
сііїаЙа—проскурка, лроскурень; М. 5ііуез1гі5 -слиз, тен¬
дерних, пацірник, турець

:
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кий сльоз; М. сгізра — ску
лсчник.
Мальчикі — малюк, хлопко,
хлопець, хлопчак, хлопчи¬
на, хлогак; мгльчугані —
пахолок; маленькій—повшонок, повшук, пахоля.
Мальчишескій —хлоп'ячий.
Малійшій—найменший.
Малютка—немовлятко, маля.
Малишко, манушечка, манушка.
Малярний —фарбярний.
МалЯ|_-ь—фарбяр.
Мама—неня, ненька, мама.
Мамалига — токан, мамалига.
Маменька—мамуня.
Мамка, кормилица — плекачка.
Мамснть, зоол.—мямут.
Маневренний—дженджеоовий.
Маневрировать —дженджерувати. маневрувати.
Маневрі — дженджера, вере¬
мія.
Манеж*ь—маніж.
Манера —маніра; поведенція.
Манерь — манір, узір, спосіб,
побит, рсб, кшталт, штиб,
штиль,
шталт,
шкнль,
штиб, чин, ярміс.
Манжет а-манкет; шерстяная
—зап'ястний.
Манжетка обьїкноЕенная, раст.
АісЬетіІІа уиїдагіз — наворотник, наворотень.
Манжетний— манкетовий.
Манить— (звать знайомі) ки¬
вати; (привлекать) вабити,
надити.
МоНишка—шемізетка; (отмашка при встрічі річн. су¬
дові) майН'Бка, майтала
Манкировать -лехковажно ста¬
витися до обов'язків.
Манозеніе—помах.
Мантія—керея.
Манускрипті - рукопис.
Мапуф ктурннй—мануфактур¬
ний.
Маразмі, мед.—чев'яда.
*
Мар? ховать — тямити, розу¬
міти.
Маранье—каляння; базграння.
Марать—брудити, калити; базграти.
Маргаритка, раст. ВеИіз регеппІ5 — цяточка,
сирітка,
стокроть, нечуй-вітер, цукрвка.

Марен*—.Мать.
Марена настоящая, раст. КиЬіа Ііпсіогит—крап.
Маринаді— меживо.
Маринованньж—межений.
М а р и н о ват ь — меж йти.
Марк—марка.
Марній— плям-мстий: кальний.
Мармеладі— мгрмсл»да.
Мартовскій—березневий, марцьовий.
Марті— березень, березіль.
Маршировать — маршу вати.
Маршировка- картування.
Марші. суш.- марш.
Марші, межд. — руші хода!
гайда!
Маска - машкаря, личпна.
Маска рал ньій—маш каре бий.
Маскирсвать—маску ва ги, лич¬
кувати.
Масленикі (грибі)—масляк.
Масленица — масниця, ма¬
сляна.
Масленьїй —масний, масткий;
(о кра кахі) олійний; (залачканньїй) засмальцьова¬
ний, заяложений.
Масл- на (деі єно) — олива;
(плоді)— оли вка
Маслить — мастити, маслувати.
Масг-ичньїй- олирний.
Масло—масло: расіитрльное—
олій, дерен.—олива, ксноил.
—сім ина олія.
Масло* ой — масляр; олійник
Маслобойка — масничка, ма¬
слянка.
Маслобойньїй — маслярний; олійнчй.
Маслоооиня масгяр ня, олійня.
Масляникь. грибі маслин
Маслянистий - масткий. маслистий; (о вох.1. гокрьітой
слсемі масла) осугчеатиЯ.
Масляница-масниця, прислільниця.
Масляни'-кьій —масничний.
Масл* ньій — масткий: (облитьій
касломт) мащений.
Масса—товша,
купя, .хмара,
хлань. загал, обкат.
Мессажисті.-тка-містушар -ка.
Массажі-кістушіння, кісгуш.
Массивньїй — тілистий, тільчастий, литий.
Массировать — містушити.
Иастерить—майструвати.
Мастерица—тімаха.

Мастеровой—майстровий; ре¬
місник, робітник.
Мастерская—майстерня, май¬
строва, робітня; художника
-малярня.зкигажей, кареті,
телігі стельмашня, шіельМашня; сапожннка- шевня;
шорника- швальня; скорняка
-куш-ірня.
Мастерской—майстерний, ми¬
стецький.
Мастерство—майстерство.
Мастері— майстер;
тімаха,
митеиьМастнкя — мастика.
Мастичний — мастиковий.
Масть- (ивіті, ьі картахь)
масть.
Мзтежі—сстуди.
Материні—суходілпя, суходіл.
Матеріалі- знадіб, знадібок,
матеріал, мьтріпн;
п} иготовленнсій
для
чего-за¬
грава.
Матертя-матерія: (покупная,
лавочная) кгьмина,
крам¬
нина; мед.-гній.
Мат^роГ;—здороьий, великий.
Мате рщина— матюки.
Магеріть—тверднути; рости;
гьртуоатиія до чого.
Матииг (балка полі потолкс м*»)
-сіолек: (сі судні) биндюг.
Матка -ма-'и; матка, самиця;
анат. ураз, матиму, плод¬
ник. дитинних; (у свиньи)
-і ацятник.
ч
Маткина душка, раст. Уіоіа
п ігаЬіІіз - фійгка
лісова;
Оіідапит чиїдаге зіновка.
маришка. материнка.
Мйі ЬЬі Й— ТМИНИЙ.

Маточная трана. раст. РугеїІгигп раг епіиіп ростопаїть,
рестопаш, земизегеня, маруна.
Матсччикі. раст. Меіізха оГГіспачь Ь.—роьоьик; анат.уразник.
Мат рац>—матрац.
Мат-осі матрос.
Маттіола, раст. МаМЬїоІа аглта—сокирки городні.
Матушка—гані-матка.
Матушки ні-матінчин.
Маті—мат; рогожа. м£та.
Мать—мати, матір; (.крестнгяї
-нанашка, хрешена мати.
Мать и мачеха, раст. Гизміадо

т

Маунь— Ме.ждлмет і*'.

іагіага- купайлв, купала, під¬
біл.
Маунь, раст. Уаіегіапа оГОсі
паїіз-смердючка.
Мгхальньїй—махальний.
Маханіе— махання.
Махать — махати, майдалати,
мантиляти, мая>и.
,
Махнуть (побажать)—югнути
чкурнути, почухрати, май¬
нути, дременути, дмухнути,
дмухонути.
Маховой—замаховий, маховий.
Махомь—миттю, вмах.
Махорка,бакунт». раст. ІЧісоІіапа ги5Ііса—ппотовець.
Махровий—повний.
Мах-ь—гемах; (мельн. крило)
крило.
Маче> а—мачуха.
Мачта— щогла.
Мачтовои—щогловий.
Машина —машина.
Машинист-ь — машинник, машинистий, машинист.
Машинне й —машиновий.
Маякг.—фигура, хвигура.
Маятникь—зииса, вагадло, ма¬
ховик.
Маяться — нудитися, мордува¬
тися.
Маячньїй—фигурний.
Мгла - мла. імла; сухая—юга;
густая, мокрая—мряка.
Мглисіьій—млуватий. імлува*
тий.
Мгнсвеніе—мент, мить.
Мгнсвенно- умент, у мить,мигком.
Мебель—меблі.
Мебельний — мебльовий.
Мебельщикь- мебельник.
Меблированіе- меблюрання.
Мсблироиать - меглювати.
Меблир-ака— меблі; умеблю¬
вання.
Медаль— медаля.
Медальонь—медайльон, личман.
Медвеникі», насік. - джміль.
МедвЬдина- ведмежина.
Мепв-Ьдь.иа—єедмедиця; астрон.—віз.
Медв-Ьдка обьїкновенная, насЬк,— ОгиІІоІаІра уцідагіз —
земледух, ведмедик.
МедсЬдь ведмідь; с-Ьрий (галиційскіи) —полоняник.
Медв-Ьжатник-ь—ведмедник.

Медві.женокь—ведмедя, тулук,
ведмедятко.
Меди Ьжій — ведмежий.
Медв-Ьжья ягода, — винограді.,
раст.ЯгсІозІарНуІоз,Сіуа игзі
5ргепд. росхідкик, мучниця.
Медвяний—медовий.
Меделянка—британ.
Медистьій—медний.
Медленіе—баріння, гаяння.
Медленно—прокволисто, грокволо, г.рокволом. покволом,
повагом, златом, звільна.
Медленность, — повільність,
звільнить, капарність, за¬
гайність, забарність, леГурнкть.
Медленньїй— повільний, звільний, капарний. загайний,
забарний, легурний.
Медги іель--капарник,загайно,
забарник, легурник.
Медлительность — забарність,
забавність, легурність, ка¬
парність.
Медлительньїй—легурний, за¬
барний загайний, опішілий.
марудний.
Медлигь — баритися, гаятися,
марудитися.
МедО' аренньїй - медоварний.
Медова тьіи— меду ватий.
Медовикь. раст. ТгіГоІіит герепз — хрестики, кашка,
троннячок, сіре зілля, лиш¬
ки; (, ряникі)— медяник.
Медовичекь. раст. Риіп.опагіа
тоїііз—крокіс, крокіш, кро¬
кус Р. оШсіпаІі*»—медунка,
медуниця.
Медовьій—медяний, медяниш
ний.
Медоиосньїй—медодайний.медьИИ.

Медоносний дзнникь, раст.—
5рігееа Зііірепсіиіа —липка.
Медоточивий — медотечнии;
солодкий.
Медуница, раст. Риїтопагіа
тоІІІ5—крокіс, крокіш, кро¬
кус.
Медунка серповидная, раст.
Меііїсадо їаісаіа—горошок.
Медь—мед. мід; (засахарившійся, ет> крупинкахь)—покрупини; безь іоску пато¬
ка, липовий ли ень, липняк.
Межа—край обміжок, хитарь.
Мсждоме іе. грам.—оклик, ви¬
клик. викрик.

М’ждоусоб-е —Меридіакг*^

ЇИежяоусоб'е—чвари.
ІЛеждоусобньтй —чварний.
Между, среди- між, поміж, ме¬
жи, проміж, посеред, з,
змежи,
зпосеред -Т"Ьмі>
проте, а проте, прецінь,
аж; тим часом; -прочимь
- між иншим.
Международньїй — міжнарод¬
ній.
Межлуцарствіе—безкоролев'я.
Межеваніе—помір
Межевать—поміряти.
Межевой— мірничий; погрячичньій-обміжний, межовий. Межевщикь— мі н^к. мірчий.
Мезга—біль (ЯІЬиггшт вь де¬
реві);

Мельница—млин; (конная)-ступак, топчак; вітряная віт¬
ряк. водян. ст, наливи, коле¬
со мь млин
коречний; сі»
подливн. колесомь- гідсубійний млин; крупчатая-питель;
пловучая-наплавний
млин, плавик.
Мельничиха мірошничка, мли¬
нарка.
Мельничньїй—млиновий.
Мельчать—дрібніти, дрібніша¬
ти, переводитися, нікчем¬
ніти.
Мельче—дрібніше: міліше.
Мельчить - дрібнити.
Мелюзга — мільга,
мілька,
мулька, мулякка.
Менструація--пола, цвіт.сплав
_ ня червона, глембеі. мі¬
сячна.
Мень (палимі.), рьіба І_оІа уиідагіз—мпюх, ментуз, мень.
меньок.
Меньше-см. Мен%е..
Меньшинство—меншість, иен
шина.

(вижимки)—жмакк,

жмихи.

Чездра—ніздра, пліва, мерлятина, мнзка.
Меленькій—дрібненький.
Мелкій — дрібний; неглибо
кий, мілкий, малий.
Мелковатьій—потрібний; помілкий.
Мелководний—мілкий, негли¬
бокий.
Мелкозернистьій —заміркува¬
тий.
Мелкопом^стньїй — дрібноземельний.
Мелкота — дрібнота, подріб;
мелкіе людишки —низота.
Мелодическій (голось)—струн¬
ний; мельодійний.
Мелодія —мельо дія.
Мелочной —лрібячковий, дріб'язний; дрібний; (челов-Ькь)
пічокруп, ка.
Мелочность — дрібязковість,
лічокрупство.
Мелочь—абищиця, маліч, др|бязок. дрібнота, подроо» ця.
Мель —переміль, мілоч, мілковина.
Чельканіе — блимання, сликання.
мигавка.
миготання,
миготіння, мигтіння, мая¬
чення.
Мелькать,-кнуть — блимати,
мнути, бпикати,-кнути. ми¬
готати, - гомути, миготіти,
мигтіти, мигкати, - гнути,
шуснути, маяти, змайнути,
майнути.
Мелькомь —мигкгм. мигцем,
ПроГУЛЬКОМ. мельчкоч.
Мельнив-ь — мірошник, мли
нарь.

’ '5

Меньшій—менший.

Меньшой—МОЛОДШИЙ.
Мен^е—менш; Есего-як най¬
менше, що найменше.
Мертель, минер.-рухляк.

Мергепьяшй—рухляковий.

;
і

і
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Мерещиться—снуватися, вви¬
жатися, верзтися, припиджчвятися. меоеконіти, мигатися, мрітися.
Мерзьнець - шволюга, пога¬
нець. подпяк, мерзеник.
Мер’КІЙ - гидкий, бридкий,
мерзений, поганий, паскуд¬
ний.
Мерзлоеатьій— мерзпяяии.
Мерзл .с гь —намерзпість.
Мерзльїй—намерзлий.
Мерзпякь, зчбкм чепов'Ькі» —
змерзлюх.
Мерзнуть ґзябиуть) — мерзти,
морозитися.
Мерзосгньт -бридотний, мер30 ний, гидотний.
Мерзость - б плота, гидота,
шкарідь.шкарсц огида, пас
кудство, погань, мерзота,
плюгавство. мссзз, шкарарать, негіці . огидність.
Мерзіть—гісганітн.
Меридіань, гесгр. — південним,
гол>дсньик.
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Меридіональний—Мзд а

Меридіональний—пі вденнико
вий.
Мери нось—шпанка.
Меринь -валах.
Меркнуть—мерхнуть, мерхти
Мерлушечій
— смушковий,
линтваревий.
Мерлушка — смух, смушка,
личтоар.
Мертвенность — мерч-зотність.
умерлечність.
Мертвенний—мертвотний, умерлечний.
Мертве икая—трупарня.
Мертв-'цки —мертво.
Мертвець — умрсиь. мрець,
умерпець, умерчнк. мерліік.
мертвяк, меризяк. мерцвя.
Мертвечина- мерлитина, мертвешима; пздло. стерво; (безжизненная скучная матерія)
мертвота.
Мерт^вительньїй —мертвучий.
Мертвить- меотвіпи.
МертпОрОЖДсНН >іи—мерчук.
Мертвсядь, ЗіІрЬа — мершавиця.
Мертвий — мерлий, мертвий,
безживний.
Мертвіть-мертвіти.
Мерцаніе—мигавка, блимання,
блиКоННЯ. мигоіання, МИТО
твння, митті ня, маїшення.
Мести — мести; (о меіелп) —
куйовдити, віхолити, віхтелити. xVГ)а^пити.
Месть - помста.
Метйлл.і <ескш — металічний,
крушений.
Метаг.ловидньїй — металюватий, крутуватий.
Мета ппообрабатьівающій—кру •
шеобробний.
Метаплоплавильиьій — гамарний.
Метаплургія— гамарство.
Мета ллургь—гамар ник.
Метзлль-круш. металь.
Метанів - кидання.
Метательньїи-метний, кидаль¬
ний.
Метать—кидати; (и ру)-тер¬
тися, нереститися; (вши¬
вать) пастригуваті : (банчь)
тримати банк; (бомбьі) бом¬
бувати.
Метитдся.-тнуться — шзтлтнся-тнутнся, шибатися, —
бнутися, цабатися, — бну
тис я.

Метелять — хуоденити, ВІХО¬
ЛИТИ, віхтелити.
Метелка — віничок; (камиша)
кун -ця; (ов-'а) волот;(проса)
китяг, китях. киях.
Метель—хуря, хуртука. хурто¬
вина, хунта, курд хуртеча,
хура, курява, курбель _>ха,куш іел і.завкхіль. задувка,
завірюха, куречиця, курзвіиницп, задимка, замета.
заметіль, охича, фуфалиця.
фуфелиця, фуфеля, - фуферни. фуфловиця, фуфулиця.
фукавицч, х за, ф--рфела,
ферфелиця метелиця, ме¬
тінь, завія, сніговиця.
Метельньїй — завірюшлнвий,.
хуртовинний.
Метельн яй —мтловий.
Мє'Єльщ >кь.-ца - метільник.ця; мітляр, ка.
Метеніе —замітання.
Мегсорь. астр. — мигунець,
трут
Мети ь -покруч.
Метла—мітла, помело, збірниця.
Метл.чка, раст. СаІатлдгсзІІ*
ерідеіоз—чзпуга. чапол^ть.
чаполоч.чапула.
Метлонпще —мітлище.
Метлообразньїи —мі гластий
Методи чески — методично.
Ме ГОДИ ческіи—методичний.
Метраннажь, типогр. — плянТОННИК.

Метрическій - метричний.
Метр. свид-Ьтельство — мет¬
рика.
Механнчесхи—механично.
Механическіи—ме аничний,
Меченосець— мечник.
Мечеої разньїй—мечастий.
Мечеть— мечеть.
Мечга —мрія
Мечтаніе—мріяння, маоіння.
Мечгатель. ница —мрійник.-ця,
марівник, ця: (вьісоком-Ьрньій)-зарозумілець, лиця.
Мечтательї ость — мрійність,
мр'йлнвість, марівність; зарозумілість.
Мечтттельньїй -мрійний, мрій¬
ливий маячливим, марівний; зарозумілий.
Мечтать—мріятп, марити.
Мечт, —міч меч.
Мзда—нагорода, платня, при¬
буток, зиск.

Мі лоимець— Миролюбне

Мздоимець—здирця, хабарник,
халтурник.
. Мздоимство-хабарництво, хаптурнииті-о, здирство.
Миганіе — мигавка, блимання,
блнкання, миготання, мито
тінмя, мигтіння, лупання.
Мигать, гнуть — бпимати, мнути. бликати.кнути, морга¬
ти, зморгнути, лупати.-і.нути, миготати, -тнути, на
мигнути (оком).
Мигомь—умент, миттю, вчерк.
Мигунь.-ха—моргун,-ха, кліпко.
Мигь—черк, мент, мить, змиг.
Мидельшпангоуть,
рі>чн. и
морск.—бої я.
Мизаночникь.
раст. Оасіуііз
дІотегаІа--мтлиия.
Мизинець -мизішок.ми инець.
Микстура— ліки.
Милашка-любий, любка.
Миленькій — любенький, ми¬
ленький; гарненький.
Милиція (надворная)—надвір
ня корогва.
Мило—пю)о, любенько.
Миловані^—помилування.
Мипованіе—милування, голубління.
Мнло&ать—милувати.
Милоьать—милувати, голуби¬
ти.
Миловидность—гожість, ладність, вродливість.
Миловидньїй—гожий, ладний,
вродливий.
Милосердіе —милосердя.
Милосердствовать — милосердувати. Милосердний—милосердий.
Милостивець—ласкавець.
Милостивьж (кь кому)—ласка¬
вий (до кого). ЗИЧЛИВИЙ,
прихильний;-государь—ша¬
новний пане; ласкавий па
не.
Милостьіня—милостиня.
Милость—змилування, ласка,
ласкавість; нагорода.
Милочка-любуня, любця.
Милий — любий,
коханий,
любко.
Мимика—мимика, миґи.
Мимическій—мимичний.
Мимо—гоуз, попроз, попри,
уз. проз, поміж.
Мимолетньш
— миттьовий,
ментовий.
Ми моходом-ь— мимохідь,
на- |

.
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вертом, хапком, хватком,
хватькома.
МіжаЬздомь—МИМОІЗ-ЮМ.
Мимо-Ьзжій - мимоіздень.
Мина — (подз. ход-ь) підкіп;
(снарядь) м іна, вибухівка;
(гримаса) мина.
Мина еть—минарег.
Миняалевйдньїй — мнГдалюватий.
Минлаль мигдаль; сибирскій,
раст. ДпіудсіаІІиз паппа 1_
-заяч? горішки, черсак.
Миндальньїй -мигдалевий.
Минераль. — нерість. копалина.
Мин^ральньїи — нерістевий.
КОПе/іИННИЙ.

Минер-ь—підкопник; вибуховник.
Министерство— министерство
Мичнстр-ь— мнйистер.
Миніатюра—миніятюра.
Миніатюристь—миніятюриста.
Минньїй—підкіпний; вибухівновий.
^
Минованіе—кінець, скінчення;
минання.
Миновзть—хибити, минати.
Минога,—рьіба, лямпрета.
Миномет-ь, воєн. — миноквдник, минокидень.
Минуншій—м.и чулий.
Минута—хвилина.
Минутньій--хвилинннй,
хви¬
льовий.
Миражь- омана, марево.
Мпрволить -потурати.
Мирить—годити, єднати, ми¬
рити.
Миріада—сила. тьма.
Мириться,
помириться —зго¬
джуватися, згоджатися, зго¬
дитися. миритися; (согла*
шаться)
злагоджуватися,
злагодитися.
Мирно— сумирно, тихомирно,
спокійно, у згоді, згідно.
Мирньїй—спокійний, тихий.
Мировая—помирна.
Мвролюбиво, мягко—лагодом,
лагодиком,
лагодком, л«г.дно, згідливо, згодливо.
лагідно
Миролюбивьгй — згідливий,
згодливнй, лагодливий, ла¬
гідний, іихолюбний, тихо¬
мирний,
Миролюбіе—лагідність, ЗГІДЛИ¬
ВІСТЬ.

Мирь-

Мирт» -сумир, згода, спокій,
лагода тихом’- рство.
Митинговьгй—вічовий.
Митингь—віче.
Миткаль—перкаль.
Мишень—мета.
Мишура—сухозлітка, сухозло
тицт, яозлотець, позлотка,
шумиха.
;
Мишурньїй— сутозлотиіі. позлотний, шумихсвий. •
Миеическій - мітіїчнмй.
5 иеолсгія — мітольогія.
Миеь- міг.
Міровозгр^ніе—сетогляд.
Мі розданіе—світобудова.
Міровои—світовий.
Міроправитель—світоправець,
світорядець.
Міросоздател ь — світо^ворець.
Міросо-ерцаніе—світогляд.
Міростроитель—СБітотворець.
Міроустройстно—світолад.
Міро-Ьд'ь — задавійко: глитай.
Мірской—світовий, свіцький;
громадський.
Мірь— (вселенная) світ; (сель
ское обшествс) громада.
Мірянмнь. нка — громадянин,
-нка. селянин, нка.
Млаиенеігь — немовля, немо¬
влятко, молоток.
Младенческая (конвульсій у
. д-Ьтей), мед.—мимохід, пе
рехід
Младенчеокій—немовля чий.
Младенчество—дитинство.
Младшій—молодший.
Млекопитяющее (животное) —
ссавець.
Млечньїй молошний; - путь—
чумацька дорога, божий
шлях.
Мліть -мліти, умліватиМнимоумершій —завмерлець,
летаргик
Мнимьій — гаданий, уданий,
вимріяний; (смерть) зав
мсртя.
Мнительность -- підозрілість,
помисливість,
недовірли
ві^ть, непевність.
Мнительньїй -1-підозрілий,-по¬
мисливий,
недовірливий,
непевний.
Мн ить—гадати: (зазнаваться)
•зарозуміватися.
Много — баї ато. сила, чимало.
.Многобожіе — мчогобозство,
МКОГОбОЖ'КЯ

МнОГОСЛОЖИЬ'Й.

Многсводіе- повідь.
Многоводньїй—повідний.
Многов-Ьтвистьій — ГІЛЛЯСТИЙ,
гільчастий.
Многоглаголаніе — велемов¬
ність.
Многоглазьтй—велеокий,
Мнсго''ранникь — гр-нч*їник.
Многогранньїй — гранчастий,
гранястий, гранястий.
Многогр-^шньї —вепегрїшний.
Многод^тньїй—літний
Многоженець—полігамі-.т.
Многоженство —полігамія.
Многоземельньїй — великоземельний. „
Мпогознаменательнмй — веяиковажний. вел икозначний.
Многозначительньїй—см. Многознаме^ательньїй.
Многокол-Ьннмй— колінчатий.
Многокоатньїй— гу сторазовий,
кількоразовий.
Многпкпсвньїй, — крочуеатий.
Многод’епестноїй — пелюсткуватйи.
Многолнственньїй — рясноли¬
стий.
Мкого ліліє-довголіття.
Многилюдіе--велелюдпість.

Многоліодньїй — велелюдний,
людний.
Многомачтовьій — щоглистий..
Многомужіе—поліандрія.
Многоногій—рясноногий.
Многоногь, нас!>к. —стонога.
Многопбразіе — розманітність.
велевзірністі-.
Многообраз-- ьій — розманп ний,
ріжноманітний,
велевзірнии.
Многопарусньїй—чаймистий.
Многоплодньїй — рожаістий,
плодючий.
,
Многолольньїй—ріжнозмінний.
Многоразличіе — різноманітнкть.
Многоразличньш—різноманіт¬
ний.
МногорЬчи'вьж — широкомов¬
ний, великомовний, прссто^ ікуватий, велемовний,
мівнии.
Многосемейньїй—сем'янистий;
презрит.—кодловатий.
Многословіе— велеслів'я
Многословньїй—велесловний.
Многосложньїй — рясносклядовиГ:.

Мног ^снЬжньш—Мокріть.

Многосніжкьій (о зим-Ь)—за
валистий, завальковий, за¬
вальний, закидний.
Многостворчатьій — дверцюватий.
Многосторонне—всебі 'НО.
Многосторонкій—ряснобічний,
всебічний.
Многострунньїй—ст рунистий.
Многострадальньїи — великострадний. велетерпний.
Многосімянньїй семенастий.
Многотерп-іливьій — великотерпний.
Многотомньїй—велетомовий.
Многоточіе— краг ки, цятки.
Многотрудньм—трудовитий.
Многоуважаемь й — високопо¬
важаний,
вельмиповажаний, високошановний.
Многоугольникь — густокутник, ріжкатник.
Многоугольньїй— густокутний,
ріжкатий.
Многоусачка р-Ьчн?я,рьіба-Сургіпиз Ьагоиз—мерена.
Многоученьїй — велико вчений.
Многоцьіьтность —барвистість.
Многоцв-ітньїй—барвистий.
МНиГОЦІННЬІЙ—коштовний.
Многочиспенность — числен¬
ність.
Многочисленнмй, о — числен¬
ний, о.
Многоязьічньїй-многомовний.
Множеніе—збільшення.
Множественность — силеченність.
Множественньїй —навальний,
силеченнии;-ное
число —
множина.
Множсство—силеча; м?ранча,
хмара, хлань, тьма, безліч,
безлік. навальність.
Множимое. ариф.—множимок.
Множитель, ариф.—множник.
Множить збільшувати.
Мн-ініе—зданья, подум, думка,
гадка.
Могила-яма; могила.
Могильница, раст. Уійса шіпог
— барвінок.
Могильньїй- могильний.
Могильщикь — погребарь, ко¬
пач. грабарь.
Могота—сила, м ць; не вь мо¬
лоту—не гід силу.
Могучесть— потуга, сила.
Могучій—потужний, сильний.
М< гучникг, раст. ТурНаапдиз-
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Моїіа—палочник.
Могущественньїй — потужний,
великоможний, могутний.
Могущество — потуга, ..илг,
можність, великоможність.
Мода—поведеної я.
Моле.'ь—(жив. натура)—жиеолзір; ствон, модло: (для отливки металла) фірмам.
Модистка—мсднярка.
Модница—модарка, моденниии.
Модньж—модній.
Можжевеловьій — ялівцевий,
фісмаковпй.
Можжесельчикь, раст.—.іипірегиз соттипіь — фіомак,
ялівець, яло.-еиь.
Можно—можна; вільно.
Мозгльїй—гнилий, притхлий,
трухлявий.
Мозглявьій—хирний, хорориТий.

Мозгляк-ь—миршавець, хирявець.
Мозгнуть—псуватися: гнити,
трухлявіти;
хиріти, мар¬
ні ги.
Мозговина—мізківка; пасердя.
Мозговой—мізковий.
Мозгь-мізок, мозок; костньїйшпік.
Мозжечоїеь, анат.—мізочок.
Мозжить— мізчитк.
к озолистьій—мозолявий.
Мозі лить—мулити.
Мозоль—мозоля, мозуль, мо
зуля, наростень.
Мозсльньїй —мозолевий; (трудньій) мозолений.
Мой, моя, моє—мій, моя, мсє.
Мойка—миття, прання. •
М окать'—умочати.
Мокльїй—мокрий, вохкнй.
Мокнуть, смокнуть—змокати,
мокти, змокти.
Мокредина — мокляк, мокла,
мокряк.
Мок; ець, ветер.—мокреа1Мокрица, раст. 5іе11агіа ікссііа
— мокряоник. черевець, на¬
сік. Опізсиз тигагіиз—стсніг, овечка.
Мокров- тьій — мокравий, помокрий.
Мокрота-мокр.як,мск) г.к.мсква.
Мокрота— хрипи, хр котиння,
хлятіЬу, харкотиння.
МскрОТ МЬ.Й— Хйркот 1.1:НИЙ •

Мс-крьін—мокрий.
IV. скріть— мокрішати.'

Ми два—Молча/. иєьій.

І іолва —поголоска, учутка. сла¬
ва, гославка, чутка,ьістка.
їЛолвить—мочити, казати.
Молебень—м'олебінь.
Молельня— божн» ця, каплиця.
Молельщикь— МОЛІЛЬНИК.
ЇЛоЛЄНІЄ —МОЛ'ННЯ.

Молитва —молитва.
1 Іолитвенникь—молитовник.
і. олитвенньїй — молитовний,
молебним.
ї-.Іолитель,- ница— молитвеник,
-ця.
Молить—молити, благати;~сямолитися.
Молка- -молоття.
Молніевидний —блискавковий.
Молніеносиьій —блискавичний.
Молнія -блискавка, (зарница)
миту тика.
Мслодокь—молодь, молодеча,
молодкеча, молсднича.
Молоденькій—молоденький.
Молодехонєкь — молодесень¬
кий.
Молодоцки—зуховато, хвацько.
Молодецкій—зухова-і ий, Хваць¬
кий.
Молодець, — левенець,
зух,
юнак, легінь.
Молодечество — молодецтво,
юнацтво.
Молодило, раст. 5е<1иш ТеїерНіит—заяча капусіа, рос
хідник.
Молодилг кровельньїй. раст.
5етпегуіуит
Іесіогит —
СКОЧКИ.
Молодить — відмолоджувати;
молодити; ся — підмолоджу
ватися.
Молодка—молодиця.
Молодожень—молодий, моло¬
дан.
Молоднякь—молодник. молод
няга.
Мо одой—молодий.
Молодость—молодість, моло¬
дощі.
Молодцозатьій —молодецький,
бадьористий.
Молодчикь— молодан.
Мслсдчина—зух, молодець.
Молод-Ьть — молодшати, молодніти.
г/оложав'Ьть — відмолоджува¬
ти.
Моложавость — свидуватість,
: ледявість.

Моложавий —свидуватий, сви
донлтий, молодявий.
Молоканка,
оаст
ЕирІюіЬіа
Езиіа—молочай, молочак.
Молоки, сімян,
снарядь? у
рьтб. самцовь—молочко.
Молоко —молоко;
(материне.)
покорм; парное-тепле мо¬
локо. (сьірое) сигооай; (кнелое) кі-сляк, самокиш, самокиша, самокнсє, самокись;
(сняюо)
збіргне молоко,
сг.ідняк: (топлечое) пряжте
молоко; (послі, родовь) моло?иро, колястра.
Молокосось—і ахолок.молодяк
Молотилка — молотня,
моло¬
тарка, молотарня.
Молотило —б як.
Молотильньпї—молот ний.
Молотильня - молстарнл, ТІК.
гарман.
Мояоіильщикь- молотник.
Молотить —молотити, гарма
ииги.
Молотохь -клееець; кузнечньїй
-обушник; деревянньїй-ки¬
янка, чекуха; для отбиванія
косьі - клепало,
клепець,
клепач; палка сь мелоткомь
-кепев, келеп; сь длин. концомь-носаль; для передвиж
шпаль ковапдоМолотьій—мелений, меляний,
мелятий.
Молоть—біяк, довбня, шляга,
вершляга, чекуха, обушник.
ковапДо.
Молоть МОЛОТИ.

Моротьба— молоча. молотіння
Молотье— мливо, молоття.
Молочай, раст. ЯсНугорЬогц*
- тасиїаіиз —туговка; СЬеіісіопіит та)из — глекопар;
ЙирЬогЬіа атудсіаіоісіез-самозелень; Ье< пЬсіоп Іатахасит кульбаба, май.
Молочная— молочарня.
Молочникь. раст. Тгадородоп
Иоссочит—трав'янка.
Молочница — молошниця; (болізнь язьіка)мед. пліснявка
Молочньїй— молошний; (о коро¬
ві) молошливий.
Молча — мовчки,
безмовно,
німо.
Молчаливо—см. молча.
Молчаливость- мовчазливість,
мовчазність, німуоатість.
Мопчдливьій —мовчазний, німу

Молчалькикь—Москоть.

ратий, *іов»азлнрий.
ковчлнвий, мовчущий, мало¬
мовний.
Молчильникт». -на — мовчан,
мовчак, мовчун, мовчуха.
Молченіе—мовчанка, мовчок.
Молчанка (игра)— мовчан.
Молчать—мовчати;
молчатьіпитьі
Молчкомт»—мовки, нишком.
Т-Толь—мов, мовляв.
■Моль, нас£к.—міль: вощинная
мотилиия. метениця.
Мольба —благання.
Мольбе .ть—сталюга.
Молюск*. — м*якун, слимак,
скойка.
Моментально—)мент. миттю.
Моментальний, о—миттьовий,
ментониий.
їЛоментт,—мент, мить.
Монархическій —монархичний.
Монарх!—монарх, монарха.
Монаршій—монарховий.
Монастьірскій—манастирський.
Монастьірь—манастирь; като¬
ди ческій-кляштор.
Монахиня — черниця, чорноризка.
Монахг—чернець, ченець, ка•лугирь,
чорноризець; (насм"Ь'пл.)- каптурник.
Монашескій —чернечий, чернеиький.
М он а шїГство—чернецтво.
Монашествонать —чениювати.
Монета—грошина, монета.
Монетний—монетний; дв.>рьменниця.
Монетчикі —монетник.
Монисто— намисто.
Монотонньїй—одноманітний.
Монументальний — монумен
тальний, вікопомний.
Монументі. — помник, мону- мент.
Мопсь -муц.
Моргай іе —моргання.
Моргать—моргати.
Морда—личчя, мидза, хавка
хавчура, писк, пика, мур
мило, мурло, морда.
Мордастьій-мидзатий, хавка
тий,
пискатий, пикатий,
мордатий.
Мордашка пичка, пицюрка.
Мордовникь крутой и сибирскій, раст.—ЕсЬіпорз Кііго—
крутай.
Мордочка—см. мордашка.
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Море—мореМореплаваніе—мореплавство
Мореплнватель мореплавець
Моржозка, раст. Сиситіьтеіо
— зимівка, дубівка.
Морись, зоолморскінь.
Морить — мертвити, збанля■»■»«
життя; утомляти; обр.ід.і
ти, уідатися; смішити.
Морконньїй—морквяний, мор
К ВЯНИЙ, Мзрковий.
Мсрковь. бот.—морква.
Мзркотньїй,о - моторошний, о
Моровой — моровий; -язва—мо¬
ровиця, помір. помірок.
Мороже ница—пушка,
Мороженье— мороження.
Мооожєное—морозиво.'
М розить- морозити.
Морозка — грсмак
(кусокь
льда для катайся сі» горки)
Морозникь. раст. НєіієЬогиі
підег—стародубка.
Морозньій, о—морозяний, моро
зовий,о.
Морозь—мороз; 'небольшой —
паморозь; первьій—заморо- зок; шесенній—озимки.
Моросі.ть -імусити, мрячнти.
мжити.
Морочить—туманити, дурити,
морочити.
Морская свинка, Сауіа соЬауа
— мурчак, мурчок. морське
порося, паця, морща, морщак.
Морская трава, раст.—камка
Морской — морський.
Мортира - мущирь, моджера.
. мужчир.
щ
Мортирньїй—мундирний, моажерний.
Морфологія —словозміна.
Моріцина—брижжа, зморшка,
зморшка, моршок, шмор
шка, брижа, брижик.
Морщинистий — зморшкува¬
тим, орижнастий. брижува¬
тий. моршкуватий.
Морщить —набрижжувати, на
брижкувати, моршити.
Морщиться—моршит и^я, морхнути; хмуритися,супитися.
Морь—промір, помір, помірок,
умірачка,
моровиця,
по¬
шесть, мертвячка.
Моря кь—моряк.
Москотильньїй—фанакоріниий.
Москоть—фанакоріння.
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М-'стикь—М іі.іеіімі- С- я;і

Мостинь. мостки - кладка, мі¬
стах. місточок.
Мости льщикь—брукарь.
Мостить - боукуваї и, буркувати
(мостовую):
МОСТИТИ,'
стелити (псмог.ть)
Мостки — кладка; строит. —
риштування.
Мостовая —бурк, брук.
Мостовина—мостина, стелина.
Мостовой— бурковий;
мосто
БИЙ.

Мостовшиїгь—мостовничий.
Мостоьщин а—мостове.
Мостокь- місток.
Мость—міст; каменньїй-муро
ваний; понтонньй-наплавний; ціпной висючий, лан
цюговий.
Мотаніе--(непроизв. трата)манТачення, циндрення. шиндрення, гайнування, тринь
кання;(нитки) сотання; (ма
ханіе) кивання, коливання.
Мотать -мантачити марнотравити, цпндрити, шиндрити.
гайнувати, тринькати, шах¬
рувати. шахвувати; (читки)
сотати;
(махать) кивати,
коливати, майтал*тч.
Мотивировать—мотивувати.
Мотиви рсвка—мотивування.
Мотив-ь—мотив.
Мотовка — циндря,
шиндря,
марноїравиця; тринькачка,
марнотратка,
марнотрат¬
ниця.
Мотовской —циндрявий, марнотравний.
Мотовство—мантачення, цин¬
дрення,
марнотратство,
марнотравство, шнндрення,
гайнування, тринькання.
Мотокь—міток, моїашка, мотошок.
Мотористь—руховничий.
Мотор-ь—руховії к.
Моть— марнотрат,-ник,
мар
нотравець, тринькало, агег,
масалиґа.
Мотьїка—оскгрд, оскарда, ко¬
паниця.
Мотьшекь —метелик, мотиль,
мотиляк, літайка, літавка;
ночной, РНаїаепа опар.
Мотьіль, механ.—вітряниця.
Мотьільковьш —метеликовий.
Мохна—мушта, кудла, мичка*
1.1 охнатость -кошлатість, муш-

татість, волохатість, кудлатість.
Мохнатьій — муштатий, кошла¬
тий, кудлатий, волохатий.
Мохнатьть— муштатти. кош¬
латії и, волохатіти, кудлатіти.
Мохноногій—штанатий.штанькуватин.
ГЛоховой—моховий: імшедовмй.
Мохорь—паиворка.
Мохровни (о цвітахь)—пов¬
ний.
Мохровіть—-повнішати. •
Мохь— мох, імшедь; исландскій. раст. Сеігагіа ізіапсіісагемена грань;
(плісень)
мооох.
Моча—сеч, сциклини.
Мочала - мачула.
Мочалина - лико.
Мочалистьій— ликуватий.
Моча лить—волокну ваги.
Мочалка—лико; віхоть.
Мочальний—личаковий,
ли¬
чаний.
•
,
Мочевина —калюжа; химич
сечина.
Мочевой—сечний;- пузьгрь-се¬
чівник, міхур; -камень-сечнии камінь.
Мочегоніше—сечегін.
Мочегонь, раст. Меііііз теїі*$орЬу і Іит —кадило.
Мочеиспусканіе—сечотеча, се
чування.
Мочепспускательньїй —сечний;
каналь сечник.
Мочеточникг.—сечетока.
Мочить— мочити.
Мочиться — мокти; до вітру
• ходити, сцяти, щати.сикати. пудити.
Мочка—(нить) волокно; (уха)
кляпка; ‘(клокь,
пучокь)
мичка, куделиця.
Мочь, суш.—міць, сила.
Мочь, смочь—могти; подужу¬
вати, подужати.
Мошенникь— шахрун. шахрай,
шальїіра, шальрір. шаливіра, махляр, шалиган. агег,
дурисвіт, махляр,
шели¬
хвіст.
Мошенничать — шахрувати,
шатирити, шахраїти, дури¬
ти, шальвїрити, ошукува¬
ти, махлювати.
Мошеннически •• шахрайським
способом, як шахрай.

Мої) еі ническій- Мурагьиньїй

Мошен ническій—шахрайський.
Мошенничество—: шахрайство,
шалапутнява,
мошенстго,
шальсір-тво.
Мошка — мошка; (собир.) му¬
шка. „
Мошна-киса, шиндокора. ка¬
пшук.
Мошонка, анат. — калитка,
шиндокора.
Мощеніе—буркування, бруку¬
вання.
Мощений—буркований, бруковани'й. кований.
Мощи—мощі.
Мощньїй - потужний, міцний,
дужий, сильнийМощь — потуга, креп, міць,
сила.
Мразь—нікчема.
Мракь-померки, темня, тем¬
ноті. темрява, морок.
Мраморньїи—мармуровий.
Мраморь- мармур.
Мрачньїй —тмяний, морочний;
хмурний, хмарний, похму¬
рий, понурий, сумний.
Мріять—пум ніти.
Мститель.-ницл -помстник,-ия,
помстнтель, - ка, местник,
-ця.
Мстительность—мстивість.
Мститель .ьій—мспивии, местний.
Мстить (кому) — мстцтися.
помілатися (над ким).
Муаровьій—хвилястий.
Мудрено—мудро, хитро; тру¬
дно.
Мудреность— мудрація.
Мудрсньїй—мудріш, хитрий.
Мудрець—мудрець.
Мудрить—мудрувати.
Мудоость—мудрісіь, мудрощі;
трудн сть.
Мудрствовать — мудрувати,
мудрячити, розумувати.
Мудрствующій
(умствующій.
фантазерь) — зайдиголова,
мудрак.
Мудрьій —мудрий.
Мужать — мужніти; (входить
вь возрасть) до зросту, до
ліг доходити.
Муженекь—чоловіченько.
Мужественность — мужність,
відвага, сміливість.
Мужественньїй — мужн.й. від¬
важний, сміливий.
Мужество—мужність.

Мужиковатость- мугирякуватість, бамбулуватість.
Мужиковат-ій — мугирякуратий, бамбулуватий.
Мужикг — хлоп; селюк; мугирь, гевал.
Мужицкій—хлопський; мугирний.
Мужичество—гевальство. мугирство.
Му жччье—мужва.
Мужлань—мугирь, мугир* з
Мужній - чоловіків.
Мужск .й— чоловічий.
Мужчина—чоловік.
Мужь — чолоьік, дружи с а;
(шутл.) старий.
Муз’Й—.музей, музеум.
Музьша—музика; грання.
Музь.кальность — музичпість
Музьїкальньїй—музичним
Музьїкантскій- музицький.
Музьїканть — музика, капелянець. капелиста . плохой -музична.
Мука- мука.
Мука—борошно; (крупичатая}питльоЕане борошно; (гречневая
изь
вьісіянньїхь
крупь) покруп'янка, покрупини; (изь см-Ьшян. хп%5ньіхь зерен а) суржик.
Мукомоль — мірошник, МГИнарь.
Мукомольньїй— мел.ючий.
Муль. лошакь—ослюк.
Мумія—мума.
Мундирь -мундур; (солдатскій;
— катанка.
Мундшенкь—чіпнзрь.
Мундштукь — (гіриборь для
взнузданья лошадси) цуга,
цуглі, байрак; (курит.) ци¬
гарничка.
Мурава—полива, покіст.
Мурава—т’пчина. муріг.
Муравей — комаха, комашка,
мурашка, муравель. мурях.
мураль, муранділь.
Муравеьннкь
комашниі ■».
мурашник, муравник, » машня. муравище, мураві ня, мупавлиння, мур іц. ■>в^на, .мурашинник.
Мурггейньїй
мурашковий.
мурашиними.
Муравленньїй—полив'яний.
Муравці дь, з^ол.—мурахоїд.
Муравьнньїй — мурашинкмй.
мураіелькнй муоашкоі'ий.
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мурльїка — К'.ьісль.

Мурльтка -воркіт, МруКи.
| Мучица—борошенце.
Мурль.кан е — воркітня. рорМучникь— борошенним.
кота. муркотання, го; коМучнистьін-борошнуватий."*
тання. муркотня, муркіт; і Мучни гь— борошнити.
курпікання, курникання.
Му чной—борошенний.
Мурлнікать — муркотати, %іру
Мучной хрушь. МеІоІопіЬа ІиІкати, муркати, мурчати: се- і
ІО — ЛИІІПИК, липняк.
6-Ь под-ь носі. курникати,
Мушка —мушка; краг ка. цятка.
кургикати, мугикати.
Мушчатии —крапчастий, цятуМ/риать (урчать)-гарчати.
ватий.
Мускать — му ш кат.
іЛховина—мочар, мо*-ерет.
Мускулистий—м'язкий, м'язуМчать-курбедити, гнати.
ВІТИЙ.
Мчаться уляг »ти, майнувати,
Мускуль—м'яз.
курити, гнати.
Мускульний—м'язовий.
Мшанка, раст. 5адіпа ргоситМускусь—мошус.
Ьепз —мокрець.
Муслить — ялозити, мурзати,
Мшарина—моховнна.
масльонити.
Мшарить—(конопатить мхомь)
Муслякь-мурза, замазура.
омши і и; (ер->шить) кудлати,
Мусорить—смітити.
кошлатити.
Ліусорньїй—смітниковий.
Мшина—моховина.
Мусорщикь—смітникапь.
Мшистьій -мохастий.
Мусорь — сміття; (Зитьііі каМшить—ом шити.
мень, кирпич-ь сь углемь,
Мщеніе- помста.
окалиной и т. д.) груз,
Мьі—ми.
валяна.
Мьіза — фільварок, шдварок,
Мутить, возмушать — каламу¬
окономія*
тити, колотити,баламутити.
Мьізгать—швендяти.
Мутиться (о воді) — каламу¬
Мьїкать — (лень) чесатит-ся—
титися.
шмигляти; тинятися, поне¬
Мутноватьій—ломутний.
вірятися
Мутний— каламутний чірєний.
Мьілить—милити.
Мутніть - мутнішати, мутніти,
Мьіловареніе— милярство.
каламутитися.
Миловари ьій-милярський, ми
Мутовка—кої отівка, колотов;
лярний.
(сплетница) талалайка.
Мьідоварня — милярня.
Муфта—муфта.
МьіЛоварь— мил яр.
Муха — муха: собир.-мушва; |
МьіЛОВИДНЬІЙ— мнлуватнй.
шпанская, Ьуііа уізісаіогіа—
раст.
Зарілбо*
майка.
і Мьіловникь,
ьаропагіа -миляк.
Мухоловка- моримуха.
Мьіло дикое, раст. ОуаШЬия
Мухоморь, раст. Адагіси^ тиззиоегЬиз- крутовежа.
сагіи$ — тросика, моремух,
Мьіпонииа мильничкл.
моримуха, мушарка.
Мьіпьньїй—мильний.
Мученика. иа— мучень.-ниця.
Мьільнянка
аптечная, раст.
Мученическій—мученський.
Заропагіа оГГісшаііз- -стягач,
Мученичество —МучеНІ.СТРО.
звоздик.
Мученіе, пьітка — мука, кату
Мьіляшіпся (хорошо)—милкий.
ша, катування, мор у ання.
Мьісленньїй — умисловий, уяв¬
Мучитель,-ница -душман, морний, уявленниі.
дуванець-нка, кат, катівка,
Мь’СЛНМОСІЬ— можливість.
тортурник, - ця,
мордовМь'СЛИМЬТЙ— можливий.
ник.-ця.
Мьіслитель—думач, подумаль
.Лучительность—бОЛІЗН'СТЬ.
ник, уми.сленик.
Мучительньїй—болізний.
Мучительскій—катівський.
Мьіглительньїй — умислснний.
Мучительстно—катівня.
МьіСЛИТЬ— умисляти.
Мучиться — катувати, морду¬
Мисль-умисел. думка, гадка,
вати:
мордуватися, кара¬
погаданка, подумаймо
тися.
,і

Мьісь— Місто.
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ш
Мись, геогр,—ріг; (вь шіатьі)
виоіжок.
Мить— ми ги: прати (стирать):

(полоскать) полокати.
Мьітьє—миття; прання, праття
(стирка).
Мьгчаніе- мукання.
Мьічать— мукати.
Мьішастьій—мишятий.
Мьішеловка—паї тка.
Мьішенокь — мишеня, мише¬
нятко.
Мьішечньїй —м'язовий.
Мьішиньїй—мишачій.
Мишка—мишка: паха, пахва.
Мьішки, раст 1_аіїіугиз ІиЬего5из-чина розова.
Мьішлсніе уміїслення.
Мь шца—м яз
Мьішь -мииі?; собир—мишва:
полевая, Нурисіаеиз агуаііз
—нориця: Агуісоїа — п.льх;
лісная, Миз зііуаіісиз —
скочка, риточ а миш; (ле¬
тучая) кажан пергач, ночниця.
чепир.ач,
ЛИЛИК,
М"Ш пиргач.
Мьішьяковьій - аршениковнА.
Мьішьякь—аршеник.
Мьіщелокь, анат. —щиколотка
(у пальцеві); кісточка (на
ногі).
Мідистий -мідянистий.
МІДНИКЬ —КІТЛЯр.

МІДЯр.

Мідническій—мідярський, кітлярський
Мідничесіво—м дярстао, кітлярство.
Мідноплавильньїй — кітлярний:—заводь—кітлярня.
Мідний—мідяний.
Мідяница зоол. Апдиіз (гад:1і5—сліпець, пчдалеиь. в' ретільник,
ниця. падаліок.
падчльник. падалиця, мі¬
дянка.
Мідянка, зелен, углекие. мідь
—тришпан; насік. Сиргезнз
—смердюха; змія, Уірега
сЬегзеа — спижапка.
Мілоной крейдяний.
Мілокь—крвйдочча.
Міль- крейда; красний—любрика.
Міна — промін, міна, заміна,
м ньба.
Міновой—замінний.
Міновшикь— міняльник.
Міняла—столеш ник.
Міняльний—міняльний.

Мінять — міняти,
заміняти:
мінжуьати.
МІНЯТЬСЯ — черятися,
МІНЯ¬
ТИСЯ.

МІНЯЮЩІЙСЯ—мінливий,
Міняясь— міньма.
Міра — міра; спосіб, -заходи.
засоби.
Мірило—мірево.
Мірит ель—мірник.
Мірктетіьньїй — вимірний.
Мірить—міряти.
Мірка—змірок, мірка.
Мірность- мірність.
Мірний- мірний.
Міропріятіе—заходи.
Міршикь—мірник, мірчий.
Міряне—міряння.
Мірять- міряти.
Міряться— мірятися;силами —
моцуватися.
Місиво - замішка.
Місилка—копистка.
М1сильіцикь,-ца —мішак, мі¬
ці р.
Місить- місити.
Містносіь- місцевість: (незаселенная)-пустизна, (низменная) поділля; (иногда
заливаемая водой) подина.
Містньїй—місцевий.
Містб—міс це; закрьітое, укроммое —зас і ум, затишок, за¬
хист, захистя, захищ; скритое, секретное - пох оіоніса;
для пряганья — запр*тка;
освіщаемое, обогрінаемов
солнцемь- осоння, пригрів;
низменное — приплдк; ровное-р ннина; низкое песчаное піскуваха; заливаемое водси — година, моква,
затон; очищенное оть за¬
росли—теребіїля; вьіжженное- палеьина; открьітое —
белебень, гопотеча; позади
гумна — загуменск;за плотиной — загребелля: нобозаселенное — новоселиця;
уса сбное — грунт, гле.іь;
отдьіха, стоянки скота —
стігло; покрьітое тінью —
застум, затінок, холодок;
мсйки еілья на рікі— пратв-, прало; сь тихимь теченіемь — тихогід, ТИХОвіддя: сь бьістр. течєнісмь— бистря, прудкоьід: с.ь об¬
рати. течен емь у берега—
одміть; чистое, не заросшее
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Містоблюститель-—Мяяица.

на воді — плесо, чистова:
в-тьсяі втручатися, встря¬
болотистое—мокляк; ра?вавати: (ст, ума сходить) бо¬
линь — руйнонише р*?важеволіти.
*
нинь замка—замчище, замМішетчатьій — торбинчастийчисько: гді росходятся до¬
Мішечекь—тсрбинка.
роги - розвилля, розвилка;
Мішечник’ь—міхоноша.
за столомь—застілля: убійМішечньїй—торби новий.
стна-сукровище; дітскоє,
Мішканіе — баріння, гаяння,
анатом.-містище, ложисьгаянка.
ко; должность— посада, по¬
Мішкать-баритися. гаятися.
місти; общее (вь литер.) —
Мішковатьій,
неповоротлизагальник.
вь,й — міхуватий, лантухоМІ ст облюститель—заступник,
ватий. бамбулуватий, вайнамісник.
лакуватий. незграбний; бахМістожительство— мешкання,
матий (о.т> одежді).
місиепрожиеання, житво.
Мішкообразньїй —торбинува¬
Містоимен.е, грам. — заіментий.
ник.
Мішкотность-магудність, баМістоположен е — місцевість.
рІНЧІСТЬ, мирявість.
Містопребьіваніе—місцебутгя.
Мішкотньїй- марудний, барій
Місторождене — місцевродиний, мирявйй.
ни: геолог. — поклади, ро
Мішок-ь-лантух, торба, тор¬
довище.
бина, кавук, чувал, кай
Місяцесловь— календарь.
стра: для керма лошади
\і1сяць — місяць, (молодой) —
овсомь—теребка.
новак, молодик; на ущер¬
Міщанинь—міщанин; (бран >бі, -щербатий.
салогуб.
Місячное—см. менструація.
Мішанка—мішанка.
Місячньїй- місяшний.
Мішане кій—міщанський.
Мітить —цілити, лучити, влу¬
Міщанство—міщанство.
чати; значити.
Мягкій—м'який, м'ягкий.
,
Мітиться (намічаться, обоМягковатьій-м'якуватий, мня
значиться)—значитися, по
куватий. ПОМ'ЯКИЙ.
значитися.
Мягкокожіи—м яхкошкурий.
Мітка ціха, познака., значка,
Мягкосерлечньїй — лагідчи.
карб, мпа.
чулий (человік-ь) -м'якушка,
Міткій — цільний, цілкий, умчякушка.
лучниіі.
Мягко» ть—м'якість, мнячість.
Міховсй-хутряний; бурдюгом'якота, мну кота; (хараквий.
тера) хибкість, хибливість.
Міховщнкт. — кушнирь, куш¬
Мягкотіль—м'якун.
нір, футрарь. хутрарь.
Мягкотільїй— мякунний,
М1хт> — хутро, шлям, футро.
Мяг^ительньїй — розмпгчальфутрина;
бурдюк; димач
ний,
(поддув. снаряда).
Мягнить- м'якшити.
Міченіе—значіння.
Мягчіть — м'якшати, мнякМіченьїй - таврований, позна¬
шати, пам якшати,
чений, карбований; (замітМякина — паренина, полоса,
ньій) зчачк* й.
мнякнча.
Мішалка— копистка.
Мякинньїй -полов'яний.
К'ішаніе мішання.
Л'ішать—(сміши вать) мішати;
Мякишь—м'якушка; (хлібиь:Г)
(тасоват ь) талірунати; (прем'якушка, мнякушка, глен
пятстйозать) пергшкоьжа
тяк.
ти, перебаранчати, пере¬
Мяк^уть- м*яктгі.
бивати, перечіплювати.! биМякоіь—м якуш, инякуш; м'я¬
ьать сь толку) непутитн;
кота, мнякота; (-ь тьікві)
(вь печи) перегортати.
нізка, м зка; (ягодн. разваМішаться - (ссидаться) міша¬
реннач) молот.
тися, плутатися; (пмкшч- " Іі'лиаа—терл «ця.

Мямлить —Набережньї й.

Мямлить, невнятно говорить—
Мяукать — нявкати, нявчати,
папляти, мимрити, варня¬
явкати.
кати. спебізувати; марудити,
Мяхунка обьїкновенная. раст
хамелити.
РНузаІіз Дкекепді — моМямля—м’яло, мняпо.лемішка,
хунка.
маруда, макуха.
Мячь—опука.
Мясистьій—м’ясний.
Муро—миро, масло
Мясная муха, насік. ЗагеоМуропомазаніе—маслосвяття
рііада сагпагіа—заплюаиця.
Мурохранительница -мирниин
Мясная трава, раст. Сагпрапиіа зіЬігіса—звоночок.
Мясник'ь— м’ясарь, колій, різ¬
ник.
Мясницкій—різницький:
На, предл.— на; до; по; у; про;
під.
Мясное—м'ясиво, мяясиво.
Мясной — м ясовий. мнясний,
На, межд —наі бери! маєш!
м'ясний; рядь—різниці.
. Набавка—наддаток, придаток,
Мясо -м'ясо; (сь ребрами, бокь)
додаток; накидка; поход.
схаб; жаренос—смаженина,
Набавлять,-вить — наддавати,
печеня,
(кусокь
вь лопридавати, додавати, дати,
вушкі) пастрьома.
накидати.
Мясопустньїй—пущальний.
Набавочньїй -додатковий, при
Мясопусть—лущання.
датковий.
Мясорубка —мясосічка.
Набаклушничать— набайдикуМяссідг—м'яспиці, мнясниці.
ватися. наледарюватися.
Мясцо—м’ясце.
Набалагурить — набалакати,
набазікати.
Мята, раст. МепІЬа — м'ята;
Набалдашникь -ковилка, галь¬
пестролистная кудрявая —
ка, головка.
МепЇЇіа сгізра (оііе уагіедаїіз
—кучерява мята; водяная— і Набаловать—напустувати-.
Наоалтьівать.-тать — наколо¬
полій; огородная, Тгораеочувати, наколотити, набаІіит игіпуз— любидра; англамучуватн.-тити, намішу¬
лійская, М. рірепіа—холод¬
вати, - шаги; (наговорить
на м'ята: коиачья, Иереіа
вздору)нобал-ндраемти, надІесЬота розходннк; діесіїбелькотати ,
нахлявкати,
ота Несіегасеа—будра, ко¬
нагуюритн: набазікати, натячі яйця.
ляпотіти чаляпати, наляс¬
Мятежникь- повстанець, бун¬
кати , і
'ов. пошлостей)
тівник, ворохібник, колот¬
набляг)
и.
ник.
Набальзат
,ать— набальза¬
■Мятежннческіії — бунтовницьмувати.
кий. .
Набарабанит
— наторохтіти ,
Мятежньїй — бунтливий, буннабубнити.
товливий.
Набарахтаться — наборсатися.
Мятежь — розрух, повстання,
навовтузитися,
наборіка
колот, бунт, ворохібня, вотися.
рохібн ицтво.
Набатньїй—гвалтівний, гвал¬
Мятлика. раст. Роа Тгіуіаііз—
товний.
тонконіг, вибіжка.
Набат-ь— гвалт.
Мятньгй —м'ятний.
Набедерникг (сукон, покри¬
Мять—мероити. М’ЯТИ, МНЯТИ.
вало на сідло) -- чапрак.
м’яшкурити,
мняшкурити,
Набедреникь - набедреник.
м'яцкати, наминати.
Набездільничать — нако.'тн,
Маться — М'ЯТИСЯ, мняіися,
нашахрувати.
(ежлться) немжитися, {во¬
Набек^ень — набакир, наба
зиться) монятися: (переми¬
КТ:рь.
наться)—мул итися.
Набережная—наберед'жя

Н.

Мяукянье — нявкання,
Явкання.

нявк,

Наб-'режньїй- поберем-ний, по¬
бережній. надбережний.

Набес-Ьдоваться— Набраживать.

Набес-Ьяоваться — набалака¬
тися, нагомонітися.
Наби вал ьшикь—вибійник.
Набивать.-бить—набивати, на¬
бити; (пл тно) товкмачити,
натовкмачити. натолтувати.-таги, пакувати, напа¬
кувати; натик*ти, - ткати;
(кольїшки) клинцювати, накллнцювати, (гвоздики)цвяхунаги.нацьвяху; аги (огкомину) оскомити, _>скомитися, пооскомнтися: (голову
вздоромь) наоахтурити (го¬
лову); (наполнить) тасува
ти. натасувати.
Набиваться — напрохуватися,
утискатися; (наповняться)
набиватися. н; товплюватися, натискуватися; (заая
зать, заомзнуть) нав'язати,
нав’язну и.
Набивка—-набивання; (грубий
миткаль) вибійка.
Набивной — набиваний: (о ма¬
терій) вибійчаний, (о
' н-Ь) підвищений.
Набирать,-брать — набирати,
брати; (типогр.) складати,
скласти; (в-ь армію) :-атягати.-гти, вербувати зв*рбувати.-ся — набиватися, братися: нагромаджувати¬
ся, - мадитися. збиратися,
дібратися, н-збиратися, по¬
назбиратися; (типогр.) скла¬
датися, скластися; (нахва
тяться) ньб 'ишкати я, напелешкатися.
Набитьій (плотно) — натопту¬
ваний, натопкуваний, топтувгтий.
Наб.пагодариться — надякува¬
тися
Наблевать—наблювати.
Наблеять-намекати.
,
Наблудить—нашкодити, н; ко
добродити, наброїти, нашудурити, нашолобродити.
Наблюдатель, ница — покмі
тець. тниця. кміта, спосте¬
режник, ниия, спостерігач,
-ка. назирник,-ля; (надзиратель.-нииа) доглядач, ка,
дозорець, дозорця, дозор І
ниця.
Наблюдательность - покмітливість, замітливість, кміт¬
ливість, наз».рність, спо-

стережність, спостережли¬
вість.
Наблюдательньїй,
прим'Ьтлі:вьій — покмітливий, заміт¬
ливий, кмітливий, назирний. спостережний, спосте¬
режливий: (о пуикгЬ, ко¬
місій) назорчий.
Наблюдать. наблюсти — (при¬
мочать) покмічати, кміти¬
ти , спостерігати, - регти ;
(присматривать,
стеречь)
назирати, рнути, догляда¬
ти.-глянути,
пильнувати,
стерегти.
Наблюденіе - покмічення, спо¬
стереження; нагляд, догляд.
Набожно — побожно, набожно.
Набожность—побожність, на¬
божність.
Набожнь й — побожний, набо¬
жний.
Набойка — (для придержки
гаект.) ключ, (у бочгрон-ь)
набивач; (холстг.) вибійка,
вибиванка.
Набойникь-(родь песта) тов¬
кач; тлом ол.
Нлбойчатьій -виб йчаний
Набойшикг>—вибійчик.
Набокій— кривобокий.
Набольшій—г айстярший.
НаболЬльїй —наболілий; натружений.
Набол-кть —наболіти.
Набористьій - збористий, ря¬
сний; беркий.
Наборка^-нзбирлння; складан¬
ня (типогр.)
Набормотать-намимрити. набелькотати.
намурмотати.
Наборньїй — напористий (о
збр-1», сЬддІь); складальний
(типограф.).
Наб розлить — наборознити,
насчоосдити.
Набороновать—наборонити.наскородиіи.
Набор щикь -(типогр.) складач;
(рекрутові» вь армію) вербонник, затягач.
Набоот» — (иризьівь) бранка,
вероунка, гзерб^нок; (собяраніе) збіранина; (типогр.)
складання, (инструменговь)
справилля.
Набраживать.-бресть -натрап¬
ляти. пити, ! адигати. нади¬
бати набрести; (сходиться*
с-ь рази, стороні») збирати-

пабражничаться— Наверстьшать
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Набуть—забіг, набіг, наскік;
ся, зібратися, назбиратися,
напад.
згромаджуватися, - дитися.
Наб^докурить,
набуянить —
Набражничаться—налигатися,
нашурубурити;
наброіти,
нагалунитися,
назезюлинакс побродити,
нашудутися.
рити.
Набраннть—налаяти.
Набранньїй, навербованньїй—
Наб-Ьдствоваться—набідувати¬
ся, нагсрюватися.
(о войскі) затяжний.
Набрасьшаємьій—накидальний.
На б4ду—на хирю, на лихо.
Набрасьівать, набросать,-броНабуло—начисто.
На біситься—наказитися.
сить—накидати, накидати,
Набісноваться — набіснуванашпурляти, понаскидати;
тися.
накреслювати,-лити.
Навага, рьіба—дорш.
Набрасьіваться,-ситься—наки¬
Наваживать,-возить,-везти —
датися, накинутися, допа¬
навозити, - везти, понаво¬
датися, пастися, дориватизити.
ся,-рватися до; (сть бранью)
наскіпатися, наскіпуватися, ц Назакшивать^-с-’ть —ваксува¬
ти, наваксувати.
наскіпатися, накочуватися,Наваливать,-лить—накидати
котитися, наштопатися.
кинути; (тйжесть) наванта¬
Набредить—наверзти,
напле¬
жувати, - жити, хурувати,
сти.
нахурувати, накрякувати,Набродиться—набродитися.
крякати. теркилувати, наНабрсдяжничаться —наволочи¬
теркилуватн, ладувати, натися.
ладувати; (чЬмь -либо тяНабросокь —начерк,
накрес,
жельїмь) н-аворочати, .нанарис.
ворочувати, навертати, на¬
Набрьізгать-напорськати.напвернути,
привертати,-вер¬
лескати, накрапати.
нути, нагатити;(сб^гаться.
Набрюзжать—набурчати, насходиться) насунути, зібра¬
буркотіти.
тися, перхнутн.
Набрюшникь—начеревник.
Навал иваться,-литься—(вт* ку¬
Набуравить—насвердлити.
чу) навертатися, наверну¬
Набухать,-хнуть — набрякати,
тися, накочуватися»-коти¬
набрякнути, бучавіти, натися.
бучавіти, бубніти, набубніНавалка—накидання. .
ти, набубнявіти.
Наваль — (куча)
кучугура;
Набухлость — набучзві.пість,
(хламь) мотлох.
набубнявілість, набряск.
Навалять —накидати; набаз*
Набухльїй —набучавілий, на¬
грати.
бубнявілий, набряклий.
НагарИЕать,-рить —нагарюваНабучить — назолити, налу¬
ти, наварити; (много) наво¬
жити.
дити,
навести;
(сталью)
Набушевать—навойдувати, насталити, насталити.
буяти.
Наваристьій—накипчастий.
Набуянить — нашурубурити,
Наварка--навар!ованяя,з варка.
наґвалтувати.
Наварной — накипчастий, зва¬
НабЬгать
(что) — добігатися
рений.
(до чого).
Навастринать, вострпть —на¬
Набігать—набігати,-бігїи, нат¬
гострювати, - рити,
пона¬
рапляти,-трапити, иаскокувати,-скочити, забігати, загострювати.
Навахлять— напертолити.
бігти; (стекаться) збігатися,
збігтися, назбігатися, по¬
Наващивать, шить — вощити,
назбігатися,
натовпитися,
навощити.
Наведеніе—навід; індукція.
перхати, -хнути; доганяти,
Навербовать — навербувати,
яігнати.
Набігаться—набігатися.
настягати.
Наверстка—надолуження.
Наб-Ьгом-ь—наскоком, нашЕид-.
ку; од>г»}М нападом.
Наверстьз вать,-стать—над олу-
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жати, надолужити,
навер¬
тати-вернути,
наворочувати,-чати, натягати,-гтн
Навертка—навірчування, нак
ручування; шрубка; сверд¬
лик.
Навертьівать,-рнуть — навір¬
чувати, - вертіти, накручу
вати,-тнти; навивати, - вп¬
нути.
Н вверху—угсрі.
Наверхь — угору; — поверх
(сверху).
Навеселиться — навеселитися,
набавитися.
Навеселі — напідпвтку, під
чаркою.
Навести, націлить—нариштувати,
нарихтувати,. налучити, наставйти.
гіавзничь—навзнак, навзнаки,
горілиць.
Навзрьідь—ридма.
Наоивать,-вить, намотать —
накидати накинути, нави¬
вати, - винути;
сплітати,
сплести.
Навивка—навивання.
Навигаціонньш—плавнйй, навигаційний, плавбовий.
Навигація—плавба, навиґація.
На-видь—навбач.
Навинчивать-нтить—нашрубовувати,-бувати, нагвинчувати,-титн, накручувати, тити.
Навирать,-врать — набріхува¬
ти,-брехати, понабріхувати.
Нависать,-снуть — звисати,
звнсти, нависатн,-снути.
Нависшій—навислий, звислий.
Навитьій, намотанньїй—навиняний.
Навлекать,-влечь(гн,Ьвь, неудовольствіе чье - либо) — на¬
ражатися, наразитися кому,
набавляти, - бавити (гнів,
прикрість).
Наводить, навесть—наводити,
нанести; насилати,-слати;
лучити, цілити.
Наводка—натяг; (воєн.) націл.
Назоднсніе (половодье) — по¬
відь, повінь, водопілля; (потспь) потоп а.
Наводнять,-нить — понімати,
поняти (водою), підтопля¬
ти,-пити, заливати.-лляги.
Навожденіе—мана.
Навозить—см. наваживать.

Навозить—гноіт.і.
Навозиться (бьіть навозиму)
навозитися; (нашапитьс )
напустуьатися; (наклопота¬
ться, намаяться) наморочи¬
тися, намучитися.
Навозньш—гнігний, гнойовий;
гнояний; привозний; - ная
жижа, вь кот.мокь навозь—
гноївка мостівка;-ная куча
— гноівня, гноїсько, гнойовисько, гноярня, гноіще.
Навозньш жукь,
БсагаЬаеиз
5Іегсогагіи5 — рийка, гній¬
ник, гнояк; СеоІгире5 5Іеісогагіиз—лайняр, лайняк.
Навозня -*■ гноівня, гноїсько,
гнойовисько, гноярня, гно¬
іще.
Чьвозь—гній, гайно, лайлак.
кізяк, обірник, котях.
Навой, валь (ткацк.)—навій.
Наволакивать,-волочь — наво¬
лікати,-локтуї, стягати,-гти,
наношувати, наносити.
Наволока — пошивка, поши¬
ванка, (первая для перьевь)
насипка, напірник.
Наволокь — (поем, лугь) зап¬
лав, заплава.
Навомять—напсетити, насмер
діти.
Навораживать, -рожить — на¬
ворожувати, - жити; наві¬
щувати, напророкувати.
Наворачивать, -ротить—навер¬
тати,-рнути,
нагромаджу¬
вати,-дит и, накладати,-клаI
сти; накидати,-нути.
І Наворовать—накрасти.
Наворотень—вулик, колодка
Наворсить—начухрати.
Наворчать,-ся—нагарикати, на’
бурчати, намурчати,-ся.
Навострить-нагострити; (уши)
-насторочити (вуха).
Навощить—навоскувати.
Навредить—нашкодити.
На время—про час, на час.
Навсегда—псвішно, назавжди,
назавше, навік, навіки.
Навскачь-навзаводи, навскоки.
Навстр'Ьчу — назустріч, нав¬
стріч, наздиб, напроти; наперер"Ьзь-навперейми.
! Навьівороть, наобороть—опак,
. назворот, навбакир, нави¬
верт, навспак.
■ Навьіискивать-навишукувати

Навьїкать—Нагноеніе

Навьїкать, -кнуть — звикати,
звикнути, навиглядати, навиглядіти.
Навьікльїй—звиклий'.
Навиків— навичка, звичка.
На вьітяжку—наввипинки.
Навьючивать,-чить—батувати,
набатувати, ладувати, наладувати, вантажити, на¬
вантажити,
отерхувати,
хати, уючити, науючяти.
Нав-Ьваніе—навій, навівання.
Навівать-віЬяТь—навівати, на¬
віяти, навінути;
намітати,
-мести, понамітати.
Навідьіватьсії— навідуватися,
навідатися,
відвідувати,
-дати.
Навіки—навік, навіки, повік,
довіку.
Навврное—напевне, запевне,
певне.
Навьрняка—найпевніше.
НавЬсь—дашок; повітка; (балдахинт., шатерь) намет, ха¬
лабуда; (над-ь крьшьцомь,
дверью)—піддашок, піддаш¬
шя; (наклонь) нахил.
Нгвьтка—нападня, пеня, дар■
ми ця.
Нав’Ьтренньїй- накладний.
Навіть—обмова, намова.
НавЬчно—см. навіки.
Нав’Ьшивать-сить навішувати,
навісити, понавішувати, по¬
розвішувати;
наважувати,
-важити, зважувати, зва¬
жити.
Навіщать.-стить — перевіду¬
вати, перевідати, перевіду¬
ватися. перевідатися, наві¬
дувати,-відати,
навіщати,
-ьісіити, навіджати, заві¬
дувати,-відати, созвідати.
На вязать,-знуть— учеплятися,
п ;з и чеплятися,-питися.
Навлгеаь—(молотило) біяк.
Навязчивость-нав'язь, учепист;сть, нгв'язкуватість, натрутливість.нгбридли вість,
уїдливісГь, причепливість.
Навязчивьій—учепистий, натрудливкй, уідлгівий, при¬
чепливий,
нав'язкуватий,
набридливий.
Навизьівать, зать — накидати,
накинути;
нав'язувати,
зати.
Навя?ьгваться,-заться — наки¬
датися накинутися, наби¬
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ватися,-битися, нарипатися,
-рипатися,накараскуватися,
-катися, усилятися, усили¬
тися.
Нагаживать, нагадить—йапо
ганювати, напоганити, напаскужувати, - паскудити
нагиджувати.-гидити,
на
каляти, наробити.
Нагайка, плеть—нагай, нагай
ка, малахай,
малахайкь
карбач.
Нагарцоваться — нагарцювс
тися.
Нагарь—нагорь;
(в-ь труб",
шкрум; (вь кур. трубні »
чвир, ггарь; (на металл-' )
жужелиця;
(сухость
ьязьїк'Ь, на устахь) смага.
Нагибаніе—нахиляння, наг;а нання.
Нагибать,-ся, нагнуть,-ся—
гинати,-ся, нагнути,-ся.
Нагибь—нагин, нахил.
Нагишка—голяк.
Нагишом-ь—гольцем, голяк:,
гільцем.
Нагладить (утюгомь)—напр
сувати.
Наглазникь—наочник.
Наглазньїй—наочний;
очев.*
стий.
Наглаз^ться—надивитися."
Наглецки—нахабно, зухвал
Наглець—нахабник,
зухв •
лець.
Наглость-нахаба, зухвальств
Наглотаться —наковтатися.н
глитатися, наликатися.
Наглумиться— наглузуватис ••
наглумувати,
накепкув
тися, накпнтися.
Наглухо—щільно.
Нагльїй—нахаоний, зухвалиіНаглядность —наочність.
Наглядньїй—наочний.
Наглядать—нагледіти,
я вві¬
рити.
Наї ладиться—надивитися, нь
видатися.
Нагнаивать, -гноить—нагиоь
вати, - гноіти;-ся - ропіти,
зропіти, нагнивати,-гниті
Нагнетательньїй,
тех.—вать
гальний.
Нагнетать,-гнесть—нагнітати.
-тити, натискати,-снути.
Нагнивать,-гнить— нагниЕатв..
нагнити, ропти, зрепіти
Нагноеніе- заятрення.
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Наговариваміе—Нагулять.

Наговариваніе — намовляння,
обмовляння, натуркування,
набріхування, нашепти.
Наговаривать.-рить — набалакувати; набалакати, набесідувати;
намовляти,-мо¬
вити, обмовляти, -мовити,
набріхувати,-брехати,
на¬
туркувати,-кати.
Наговариваться.-риться — набалакуватися,
набалака¬
тися, нагомонітися, виба¬
лакатися.
Наговорщикь,-ца — обмовник.
ця, шепотильник,-ця, шепитинник,-ця.
Наговорь — намова, обмова,
нашепт, шепоти.
Нагой—нагий, голий; чистий,
явний.
Наголо—наголо; (до тла) ге*ь
пусто, до останку, до пня.
Наголодаться-наголодуватися.
Нагоняй — прочухан,
гонка;
(давать) - струнчити.
Нагонять, - гнать — доганяти,
наздоганяти,-дігнати;
нагромаджувати,-дити; наби
вати,-бити,
натягати.-гти
(обручи); вимовляти,-вити
(кому);
виганяти, - гнати
(спирть).
Нагораживать,-родить —наго¬
роджувати,
перегороджу¬
вати,-доти;
чнакладати,
-класти, накидати,-кинути,
понакидати,
нагромаджу¬
вати,-дати, копичити.
Нагорать, р^ть — (напаляться
"вь огн£) росг.алятися,-ли¬
тися; (покриваться нагаромь) напалитися,-литися.
Нагореваться,
наплакаться
—попотужити,
нагорюва¬
тися.
Нагорньїй—горовий, нагірний.
Нагорье—горовина.
НагорЬльш — нагорілий.
Нагоститься— нагостюватися.
Нагота—нагота, голизна.
Наготовиться—настачити.
Наготовлять,- вить- налашто¬
вувати,-тувати, налагоджувати.-дити; настачати,-чити, насправляти.
Наготов-Ь—напоготові.
Натравить- нагарбати, награ¬
бувати, напліндрузати.
Награвировать—виритувати.

Награла—нагорода,
заплата,
віддяка.
Награждать,-дить — нагороджати,-дити; дарувати, об.
дарувати кого чим.
Награжденіе— нагородження.
Награфить, разграфить-наритглювати, нарисувати.
Нагребать,
нагрести—нагор¬
тати, нагорнути, нагребати.
нагребти.
Натрезить— намарити, цамріяти.
Нагрем"Ьть,-нагуркати, нагуркотіти, нагрімотіти.
Нагрем-Ьться— ііагремітися.
Нагрозить—нахвалитися.
Нагромсждать—стордзувати
Нагромсжденіе-стордзування.
Нагрубить—нагрубіянити.

І

,

Нагрудникь-наперсник, перси.

І
|
;

Нагружать,-зить,-ся —хурува- тися,
навантажувати,-тажити, ладувати,
наладувати, теркилувати, натеркилувати. наришгуцати,-ся.
Нагрузиться, напиться (пьяньімь)—наджулитися.
Нагруженньїй—навантажени й,
наладований, натеркил.ований, нахурований.
Нагрузка—надування, теркилування, навантаження.
Нагрузчикт.—ладівник,. носак,

вантажник.
Нагруститься — насумувати¬
ся, нажуритися.
Нагрьізать,-зть —паїризати,
-зти, понагризати; налус¬
кати, налущити.
Нагр-Ьвальник—огрівальний.
Нагр^еаніе-нагрівання, огрів.
Нагр^вать-гр-Ьть— нагрівати,
огрівати,-гріти.
Н а гр-Ьєаться,-граться — нагрі¬
ватися, нагрітися, огріва¬
тися, огрітися.
Нагр-Ьвь—огрів.
Нагр-Ьшить—нагрішити.
Нагрязнить—набарложнтн, набагнити, набруднити, накаляти.
Нагрянуть—наскочити, набіг¬
ти, вдарити.
Нагудіть, нашумить—нагуго¬
тіти, нагусти.
Нагуливать—випасати.
і Нагуль— випас.
| Нагулять, ся—нагуляти,-ся

Надавать- Надобность.

Надавать—назд-вати, пон^да
вати.
\
і
Надавливаніе—натиск.
Надавливать, нажимать—на¬
тискати, натиснути, нагні¬
тати, -гністи, надушувати,душити; мулити, намулити,
Надаивать.-доить —; надоювати.-іти.
І
Надалбливать, - долбить—на¬
довбувати, понадовбувати.
Надарить—надарувати, пона¬
даровувати.
і
Надбавка —поступок, наддаток, придаток; підвищення.
Надбавлять,-вить— нгддавати,
додавати, придазати,-дати,
підви їдати,- вищити.
Надбавочний — придатковий,
додатковий.
Надбивать.-бить — надбивати,•бити.
Надбрасьівать,- бросить — під¬
кидати, докидати, прики¬
дати,-кинути.
Н адбровньїй—надбрівний.
Надвиганіе—насування4, насо
вування.
Нддвигаться, двинуться—насу¬
ватися, насунутися.
Надвиі ать,-нуть — насувати,сунути, понасувати; (на сто-і
рсну)-надавати, надати.
і
Надподньїй—надводний, надвідний.
Надвоє —навпіл, надвоє.
Н,з дворньїй—надвірний.
Надворье—надвір'я.
Надвязьівать.-зать —надпліта¬
ти.-плести, доплітати, понадплітати.
Надгибать,-дотнуть —надгина
ти,-дігнути, понадтинати.
Надгнивать, гнить — надгни¬
вати, гнити, понадгнивати.
Надгнившій — надгнилии.
Наягробньні — надмогильний; |
погрібовий.
Н адгрьізать.-зть — надгриза¬
ти,-зти, понадгризіти.
Н а ддзлоливать,-дслбить—над¬
довбувати, додбати.
Наддана—додаток
придаток;
перевишка.
Надсжда—надія,
сподіванка,
сподівання, надіяння.
Належно—надійно, цевне; міц¬
но. тривало.
І
•Надежность—надійність, пев¬
ність; міцність, тривалість. :і
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Надежньїй —на. ійний, певний;
міцний, тривалий.
Надергать—нашарпати, насми¬
кати. насіпати, наскубти,
нарзати, наторочити.
Надзв-Ьздньїй—надзірній.
Надзелень—зеленцем, усвид.
Надзираніе—доглядання.
Надзиратель,-нииа—доглядач,ка, дозорець,-рннця.

Надзирательскій-доглядницький.
Надзирательство —доглядництво. Надзирательша —доглядачева.
Надзирать—поглядати, дози¬
рати, пильнувати (чого).
Нздзсрь—догляд, дозір, наг¬
ляд.
Над ивить—надиву вати.
Надивиться—надивуватися.
Надирать, надрать—надирати,
надерти, наскубти, начубити (волосся);наскубти(вуха).
Надкальївать, -лоть—надколю¬
вати, надколоти, наколю¬
вати, наколоти.
Надкальїваться, лоться—нако¬
люватися, наколотися.
Надкашивать, надкосить—над¬
кошувати, надкосити.
Надклевьівать.-клевать —над¬
дзюбувати, наддзюбати.
Надковьірять.-надколупати.
Надколь —розколина;
(расщепь) роскіл.
Надкусьіватв.-сить —надкушу¬
вати, надкусити.
Надламьівать.
надломить —
надламувати, надламати.
Над' ежат ь — приналежатисч,
належати, випадати.
Надпежащій, приличньїй—на¬
лежний, належитип, слуш¬
ний, відповідний, спосібний.
Надлобье, анат.—надчілля.
Надломить—надломити.
і
Надломиться—наломитися.
Надломь-вилім, вищерб.
Надмеват ься—надиматися.
Надменность,— пиха, фудулія.
чвань.
Надменньїй—фудульний, пиха
тий, гоноровитий.
Надмогильньїи- чадмогильнии.
Ні дн'Ь —у споді.
Надо—треба.
Надоблачиьж—надхмарний.
Надобность, д-Ьло — потріб,
потреба; (польза) пригода.

Надобньїй— НадуватгльстБО-

Надобньїй—потрібний.
Надодраньїй, иадорванньїй —
наддертий.
Надокучить—усвиріпитися.
Надолба—стовпчик.
На дол бить—надовбати.
Надолго—надовго.
Надорваться—повередитися.
Надоумить—напоумити, нарозумити, напутити.
Надоіданів—набридання.
Надоілать, надоість—набри¬
дати, - бриднути, огидати,
огиднути, предокучйти.-кучнти.
наприкрятися, на¬
прикритися,сприкрювати ся,
спрйкритися, налазити,-ліз¬
ти, остивати, остити, укучатися, укучитися, ускучатися, ускучитися, назоляти,золнти, надокучати, надо
кучити, надолужати, надо¬
лужити, навнувати, осто¬
бісіти, онавісніти, обісіти,
осоружитися, осоружитися.
Надоідлиеость — набридли¬
вість, назолисікть, настир¬
ливість, настнрність, навратливість, навязкуватість,
улізлиність,
улазливість,
уїдливість, осоружливість,
навнуватність.укучливість,
предокучливість.

Надрастать, рости— надроста¬
ти.-рости.
Надрубать,-бить, надрізать—
надтинати, надтяти, надцюкувати, кати,
надрубу¬
вати.-бати.
Надрубка—над рубання.
Надрьівать.-рват ь—наддирати,
наддерти;
надсаджувати,
-дити; (коня бьістрой іздой)
переганяти,-гнати.
Надрьіваться,-рваться — над¬
саджуватися, надсадитися,
надвереджатися, - дитися,
сідатися, сістися.
Надрьівь — надсада, пору* а.
уверед, увереда; наддирана.
Надрізь—утин, надкрій, надтин, надріз.
Надрізьівать,-зать— надкрзювати, надкраяти, надкроювати, надкроіти, утинати,
утнути, утяти.
Надсматривать, - смотріть —
доглядати, - гледіти, нази¬
рати.
Накмотрщикь.-ца — доглядач,-ка.
Надсмотр-ь—догляд.
Н адсосать—надсмоктати.
Надставка—доточка, наточка,
наштуковина.
Надставлять,-вить— наштуковувати, наштукувати, доточувати,-чити, наточува¬
ти,-чити.
Надстраивагь.-строить— над¬
будовувати,
прибудовува¬
ти,-д-увати.
Надстройка — надбулування,
надбудівля.
Надстрочньїй—надрядковий.
Надсьіпать.-сьіпать — досипа¬
ти, присипати.-сипати.
Надсьтпка—надсипання, при¬
сипання.
Надсьіпной — досипний, при¬
сипний.
Надсідать, -сість — опадати,
опасти; похилятися,-литися;-ся-надсідатися,-сістися.
Надсікать,-січь — надсікати,
надсікти, надтинати,-тяти.
Надтесьівать,-сать — надтісу¬
вати, надтісати.

Надоідливьій — набридливий,
настирливий, настирний, назолистий', навратливий, навяз кувати й, улізливий,улаз¬
ливий. уїдливий, осоружливий, навнуватний, укучливий, предокучливийНадпоять—на дл юту вати.
Надпивать, пить ^надпивати,
надпити.
Надпиливать.-лить — надпи*лювати.-ляти.
Надписаніе—надписаи-ня.
Надписатель—надчисач, надписник; (на вексел. блан¬
ка) жирант.
Надписьівать, сать— надпису¬
вати, -сати.
Надпись-напис, надпис; (на
векселі) жиро; заголовок,
титул.
Надплечникь (вьішитьій вг.
женск. сорочкі)—полик.
Надтрескираться, -снуться —
Наапрестольїаїй — надаівтарнадколювати ся.-колотися.
ний.
Надувало—дурисвіт.
Надразниться-надратуватися. І Надувательство—шалапутня-

Надувать—Наживной.

ва, обмана, хвальш, підду¬
рювання.
Н адувать,-дуть-набундючува¬
ти, дючити,
набубнювати,
-бубніти,
наприндісватн,
-приндити, надимати, на¬
дути; навівати,-віяти, намі¬
тати,-мести; піддурювати,рити, дурити, обдурюваї к,
рити.
Надуваться,-дуться — надима¬
тися, надутися, напужуватися.-пужитися; пишатися,
пизитися, набундючитися,
наприндитисп. напиндючи¬
тися, нажабитися, намур¬
моситися, похмуритися.
Надумьіваться, - маться—наду¬
муватися,-мати ся.
Надурачиться—надурії и.
Надутость—надутість; пиха¬
тість, чванливість.
Надутий — надутий; пихатий,
чванливий.
Надушать, шить — напахати,хтити.
Надушиться, пропитаться запахомь—напахатися.
Надхряшевая плева — охрястниця.
Надь—понад, лад; верх, по¬
верх; .вище (чого).
Надьіденньїй (о траві,) — поурмлений,Надимлять, - мить— някурювати,-рити, надимляти,-мити.
Н а лишать—над ихати.
На лишаться—надихатися.
Надіванье — надягання, одя¬
гання;
(обуви) ©бування,
узування,
Надірвать, -діть — надягати,
одягати,-гти, уві вати, удіти, убирати, убрати; (на но¬ І
ги) назувати, назути, узу¬
вати, узути; (обувь) узува¬
тися, узутися.
Надаваться, надіться— набу¬
вшися, набутися.
Наділать—наробити, йачинити; (плохого) накоїти, на*
броіти; (накупить) наспра¬
вляти; (наготовить) напо¬
рати; (убьітку, вреда) на¬
шкодити.
Наділеніе—наділ.
ІІад-Ьль—поділок.
Наділять.-лить—наділяти,- ли¬
ти.
Надіяться —надіятися, споді¬
*
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ватися; (положиться на ко¬
го) зданагися, спускатися
(на кого).
Наедині—на-самоті, поєдині;
сам* на-сам, зіч-нз-еіч.
НзежкЕать, вздьімать—настобурчувати,
настобурчити.
наїжувати, іжити.
Нае-киваться, ньежмться— на¬
їжуватися, наїжилися, :;австопужуватися. -лужитися,
натутурюнатигя, -тутуритнся, настобурчуватися, бурч йтися.
Наемка—найми.
Наемникь.-ца — наемець, на ємиця, наймит,-чка, найма¬
нець,- нка.
Наемническій-наемничий,най¬
митський.
Наемничество—наємність.
Наемкьій — найманий; (плата)
найманщина, найми ця.
Наемщикь,-ца — наймач, -ка.
найомець.-миця.
Наемь— найми; (спрось на наемь) найманка.
•Наерошивать — козубити, на¬
стовбурчувати.
Наершиться,нахохлиться(разсердиться) — отабуритися,
настовбурчитися, настовпужитися.
Нажалсвать—надарувати.
Нажаловаться- наскаржитися,
нажал куватися.
Нажаривать,-ритЬ—на пікати.пекти» понапікати, насмажувати,-жити, понасмажу¬
вати, напряжити,-гти; на¬
палювати,-лити.
Наждакь—шмергель.
Наждачньїй—шмерґельовий.
Нажезаться, наісться— нажвакатися.
Нзжелать—назичити.
Нажелаться— набажатися.
Нажива—зиск, користь, набу¬
ток, доробок; живець, при¬
нада, жирокиця.
Наживать.-жить - наживати,житн, набувати,-бути, над¬
бати.
Наживаться,пріобрітать деньги—наскарблятися.
Наживка (для удочки)—паша'
жировиця,принада, живець.
Нажнвной,
благогріобрітенньій— нажитний, наживний,

•6

На* игьні: — Наиграться-

набутний, зароблений, прид¬
онний.
Нажиганіе— напалювання; росгалювання.
На жигать, -жечь — напалюва
ти,-лити, роспалювати,-ли
ти; випалювати,-лити, ви
пікати,-пекти.
і
Н ажилиться—нап'ястися.
Нажимать.-жать, придавить—
нагнічувать, нагнітити, на
чазлювати.-чавити, начави¬
ти, примулювати, -муляти,
натискати,притискати,-снути.
На>:симь—притиск, нагніт, на
чавка: давило.
Нажинать,-жать —нажинати,жати.
Нажинистьій—ужинкуватий.
Нажині»—ужин, ужинок.
Нажираться.-жраться — нажи
ратися,-жертися, накепка
тися, набехтатися, налига
тихя, набревкатися, нарепатися, нарепкатися, налу¬
питися.
Нажитое. благопрюбрітеннсе
—надбанок.
Нажитий —набутий, придба
ний.
Нажитокь—набуток. надбанок.
Нажиточньїй, о—корисний, о.
Нажужжать- напзижчатн, над
зирчати, надзинчати.
Нажурить—налаяти, накартати.
Назади-ззаду, позаду.
Назаль—опак,
зусп!т, узад,
ритьми,
ритю,
навспак,
успак.
Названіе—назвище, назва, наз
висько.
Названкьій—названий; мене
ний,
(брать)
побратим: І
(сестра) посестра.
|
Названьице—меннячко.
Назваться, напроситься—нак
кликатися.
Назвонить,-ся -надзвонити,-ся.
Наздравствоваться—наздороч
матися.
Нчземь—додолу; долі.
Назиданіс — навчення, напу¬
чення.
Нязиддтельньїй, о — навчаль¬
ний. напутливий, о.
Назидать — навчати, напучути.
Назло—на злість.

Назлобствоваться—налютуаатися.
Назначать, назначить —приз¬
начати, призначити, приділяти;-лити, настановляти.вити (на уряд), складати,
скласти (цІну>.
Назначеніе—призначення; на¬
станова (на уряд), пріуррченье кь к.-л. місту, ділу—
придял.
Назойливость — уїдливість,
уїлість, улізливість, налазли вість,
навязкуватість.
унадність,
унадливість.
улазливість, набридливість,
назратливість,
натрутливість, настирність.
Назойливьій—уїдливий, уілий",
улазливий налазливий, на¬
в'язну ватий, у над ний, унад¬
ливий, улазливий, набрид¬
ливий, навратливий, натрутливий, настирний.
Назрійаніе —доспівання, до¬
стигання; вистигання (Нйрьгва).
Назрівать,-зріть —доспівати,
доспіти, достигати,-гти; ви¬
стигати, - гти (о нарьшахь,
бользняхь).
Назубокь— зубило.
Назубрив^ть.-рить — зубити,
назубити;внщербляти, бити.
Називать, -звать — нарікати,
наректи, називати,узивати,
-звати, менувати, намрнувати;
накликати, накли¬
кати.
Називаться,-зваться —звати¬
ся, назватися; напрошува¬
тися.-ситися,
набивати¬
ся, набитися.
Назьівь—скликання.
Називаться — напозіхатиси.
наґавитися.
Назюзиться — наджулитися.
нагалунитися, намоняти-ся.
Інахлющитися.
Назябнуть.-ся — намерзти,-ся
Наибсльшіи -найбільший.
Наи6оліе--найбіпьше, над усе,
найпак, найпаче.
Наивеличайшіи — найвеличезНІШИЙ.
Наивность—наівність.
Наивний—наівний.
Наиграться —нагулятися, наг¬
ратися.

іаигрьівать—Накладная

Нангрьівать
—
вигравати;
пилю вати,-лити; (дровь)ру
бати, нарубати; (щепокт"
(шутл.) триндикати.
Найденьїшь — найда, найдух,скіпати, паскіпати; (камней
шка, знайда, знайдух.
налулати.
'
Накапякать —набазікати, на
Наизвороть—навиеерт, нави
гомоніти.
воріт; навспак,
навпаки,
навпік.
Накамникт»
черньїй,
раст.
Етреігигп підгит —водянка
Наиздіваться (наиграться) —
Накануні—на передодні.
награватися,
награтися;
Накапризничаться-наксмизн
(насміяться)
накгіитися,
назневажатися, наглузува- .
тися, накаиризуватися, навитребенькуватнея.
тися, наглумитися.
Накапьівать,-пать — накра¬
Наизнанку--навиворіт, наруби.
пати, крапати.
Наизусть — на память, з пам‘яти, з голови.
!! Накапьівать,-копать— накопу¬
вати,-пати, понакопувати.
Наилучше — найкраще, най- (
Накаркать—накрукати, накрзліпше.
кати.
Наилучшій — найкращий, най- '
Ііакармливать, накормить —
ліпший.
нагодовувати, нагодувати.
Наименованіе—менування, на¬
Накататься—наїздитися.
зивання; імення, назва.
Накатка—качалка.
Напменовать—нам.енити, наНакать- повала.
менувати, назвати, найме¬
Накати вать,-тать—навивати,нувати.
• нути, нам о ту в у ти,-тати; на¬
Наименоваться, назваться —
кочувати,-тити, наточувннайменуватися.
та,-чити; накачу вати,-чат ч;
Наименьшій—найменший, що¬
накручувати,-тити; навалю¬
найменший.
вати,-лити.
Наискивать.-искать— вишуку¬
Накать!Еаться,-титься —нако¬
вати, нашукати.
чуватися, накотитися.
Наискаться— попошукати.
Н в качивать.-чать—помпувати,
Найскоріе — найшвндче, найнапомпувати.
хутніше.
|
Накачивать,-тить —накочува¬
Найскорійшій — найшвидчпй,
ти, тити, наточу вати,-чиї и.
найхутніший.
Накашйвгть.-смть — накошу¬
Наискось, косо—навскіс, напевати, накосити.
рекіс. назукісь, скосом, ко- |
Накашляться— набух икатися.
сяка, с ієно, навкіс, нав¬
коси.
Накваса—ліспа.
Накиашивать, сить—наквашу¬
Наитіе (вдохновеніе) — надих,
вати, сити; заквашувати,натхнення, наслання.
ситії.
Накадить — накурити, нака¬
Накидка —накидання; накидка.
дити.
/
Накидной—накиданий.
Наказаніе — кара, укарання,
Накидьшать, накинуть—наки¬
покарання.
дати, кинути, (одежду) наНаказуєм ость—карність.
хопити (едежину); -ся-накиНаказуемьій—карний.
датися,-кинутися нападаНаказь — (инструкція, полотися,-пасі ися.
женіе) регулямін.
Накипать, накипіть—накипа¬
Наказьшать.-зать — карати,
укарати, покарати, нака¬
ти, накипіти.
Накипь—накип; см. Піна.
рати, скарати.
НгкилІБШій— накипілий.
Накаливать, лить — нагартоНакипятить—нагріти, накипвувати,-тунати.
Накалка — нагарт, нагартунити.
Накисать—накисати.
нання.
Накладка — накладання;
на
Накальївать, наколоть, натк¬
кладка.
'
нуть-наштрикувати, наш¬
Накладная —фактура,
кра^отрикнути, наколювати, наколот'и;(прикальівать)приш - И#
квіт, долучка.
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Накладной—На краю

Накладной—(о серебрЬ) аплі- \
ке; (о волосахь) фальшн- і
вий, роблений; (о деньгахь)
додатковий.
Накладьібаніе—накладання.
Накладьівать, класів — нак¬
ладати,-класти.
Накланяться—накланятися.
Наклєваться— наклюватися.
Наклеветаться — набрехатися.
Наклеветьівать наклеЕетать—
набріхувати, набрехати.
Наклевьівгть.-евать —надзюбувати, надзюбати.
Наклеивать.-клеить — наліп¬
лювати, наліпити; (нось)
утерти носа.
Наклейка—наліплечня: наліп- '
ка.
Наклеймить—потаврувати, по- і
клейнити. позначити.
!
Наклей щикь,-ца - наліпник,ця.
Наклепь—накліпка; набрехи,
обмова, сбрехи.
Нгклепь:вать,-пать— наклепу¬
вати,-клепати;
набріхува¬
ти,-брехати, обмовляти, ви¬
ти.
Наклобучивать.-чнти — насуватн.-сунути.
Наклобучка — нагана, прочу¬
хан.
Наклоненіе—нахилення; грам.спосіб.
Наклоненньїй (вь одну сторо¬
ну)—набокуватий.
Накдонивь—у нахил ку.
Наклонно—слухово, спуховато, спуховисто, набокува¬
то, спохолом, спохова, нахило.
Наклонность — схилистість,
збочистість, скісність, скосистість, спохилість, нахилість, похилість, похили*
стість, згористість; (склонность, влеченіе) нахил, на- І
хилок, потяг, схильність.
Нзклснньнї— схилистий,
збочистий, скісним, скосистий,
спохилий, нахиляй, похи¬
лий,
похилистий,
згори¬
стий; (склониьій кь чему)
схильний, прихильний до
чого.
Наклснь—похил, схилок, спад,
навал.
Нгклснясь—схилком, хильиі.
Наклонять.-ниіься—ухилити-,

лити,
перехиляти, -ЛИТИ „
схиляти,-лити, хиляти,-лити;-ся, перехннбитися.
Наклюнуться—трапитися.
Наковальня (маленькая)—наковань; (большая) ковадло.
Накопать, ььїкоЕать -накувати,
укувати.
Наковьірять, - ся—наколупати,
надлубати, надовбати,-ся.
Накожньїй—нашкірний, шкір¬
ний.
Наколачивать, -тить—набива¬
ти, бити, понабивати; на¬
колочувати, -титл.
Накслдсвать — начаклувати,
наворожити, навідьмувати,
начарувати.
Наколка— очіпок, мережок.
Наколотить—набухати.
Наколоться, наткнуться —на¬
штрикнутися.
НаколЬнникь—наколінник.
Накомкать-зжумати; набгати.
Наконець — упослід, урешті,
нарешті,
упослідок.
на¬
останку .наостанці, наскінчу.
Наконечникь, (металлнческій,
оковка палки) — заківка;
(стріли) площик; (копья)
клюга.
Накопирсзать— накопіювати.
Накопленіе, — нагромадження,
скуплення, набірання-.
Накоплять.-пить — нагромад¬
жувати,-дити,
нгбирати,
назбирати; (имущества) напожнткуватися.
Накопляться,-питься—(о платежахь, недоимкахь) зави¬
сати, зависнути.
Накоптільїй-закурений, за¬
димлений.
Накоптить—закуритись,
за¬
димився.
Накормленньїй,
сьітьій—наї¬
дений, нгіджений.
Накорчевать — накорчувати,
накичувати.
Накоченіть—поклякти.
Накрадьівать.-красть — накрадати.-красти, понакрадати.
Накрапьівать, -пать- покрапати,
покропляти,
накрапати,
крапати.
Накрасніться —начервонітися.
Накрахмалить—накрохмалити.
Накрашивать,- сить —нафарбо¬
вувати,-булати.
На краю, вь конці—накрай.

Накреніїться -Наличньїй.

Накрениться—перехнябитися, Ц
окантуватися
Накресть—охрест, навхрест.
Накричать—нагукати, накри¬
чати; наверещати, наґвалтувати (нашумить); нагу- і
чати (вьібранить).
Л
Накричаться — накричатися,
нагукатися; (наплакаться)
налементуватися.
Накромсать, нарізать — начикрижити.
Накропать—напартачити, набазграти.
Накрошить —укришити,
на¬
кришити. надробити.
Накружиться — накрутитися,
навертітися.
)
Накручивать, — накручувати,
накрутити. намотувати,-та-і!
ти, навивати, нути.
І
Накручинкться— нажуритися,
насумуватися, натужитися.
Накривать,-крьіть—накривати,
-крити,
напинати,-п'усти;
злапати, застукати.
Накрьітіе—накривка.
Накрьішка—покришка.
Накріпко—наміць, міцно.
Накувьіркаться — наперекидатися.
Накудесить—начаклувати, навідьмувати,
начарувати; ,
наброіти.
нашурубурити, 1
наколобродити.
Накуковать—накувати.
Накуковаться -накуватися.
Накупать, пить ямлити, наямлити, накуповувати, - пувати, накупляги,-пити.
Накупка—накуп.
Накуралесить—наброіти,
нашурубурити,
наколобро¬
дити, напрокудити, наду¬
ріти.
Накуривать-рить-накурювати,
-рити; димити, надимити.
Накутить—нагулятися.
Накущаться—наїстися.
!
Налавливать, -ловить— налов¬
лювати,-вити; (рьібьі удоч- і
кой) нанадити.
і
Налатать,
наложить—накла- |
дати, - класти,
накидати, і
накинути; (много) натаганити; (повязку) завити.'
Налаживать, дить,устраивать
—лагодити, полагодити, на¬
лагоджувати,
наладити.
направляти,-вити; (приго- і
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товить) капосудити; пра¬
вити, торочити.
Налазить, - лі>зть —налазити,
налізти.
Налакировать,
наглянцевать
—налощити.
На ла помиться—наласуватися,
насмакуватися.
Наламьівать.-мать — наламу¬
вати, наламати, трощити,
натрощити.
Налаяться —нагавкатися, по-

погавкати. набрехатися.
Налгать -набрехати.
Налегать, налечь,- прилягати,
прилягти, натискати,-тис¬
нути; (напрягать вс-Ь сильї)
напблягати.-гти,
напосі¬
дати, насідати,-сісти, нама¬
гатися, -могтися.
Налегкі,—улегщ, злехка, лехко; порожнем.
Наледені.льій\— наледенілий,
накрижнілий.
Наледен-Ьть—накрижніти, наледеніти.
Належаться—належатися.
Налетать,-ті.ть—на линати. на¬
линути, налітати, - летіти;
спадати, впадати,-сти
на
кого.
Налетньїй— перелітний; ман¬
дрівний.
На лету—ульот.
Напеть—наліт; напад; (ржавчина на водЬ)-осуга; (химич.) цвіт; (на камні.) іржа.
Наливать, - лить — наливати,
лити, лляти; насипати, на¬
сипати; уточувати,-чити.
Наливка—наливання; нагивка.
Наливной—наливний; (колесо)
корчак.
Налимониться,
нализаться
-нямонятися, наджулитися.
набратися, нагалунитисяНалинеить, разлинеить — нариглювати, нарисувати.
Налипать пнуть — налипати
-липти.
Налипшій—налиплий.
Иалнчникь, строит.—лиштва
Налиться—о колось- наброщуваіися, наброститися.
Наличность—готовизна, готовина, готівка; (войска)-компут.
Наличньїй—(лицрвой) чільний,
дійсний,• справжній;' при¬
сутній; готовий, готівковий-
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НалоОникь—Намьіливаться.

Налобвикь—начолко; набрівник.
На лобньїй—чільний.
Налогь, подать — оплать,
оплатка, податок, подереча,
наклад.
Наложеніе —накладання.
Наложница—шудра,
підлож
ниця, лідбічниця,
приспанка, хабалиця, хабалка,
хабальниия.
Налсжническій —підложниць
кий, підбїчницький.
Наложничество — підложництво, підбічництво.
Налой —налой.
Налопаться—нахлептатибя, нахлестатися, нахлеськатися.
Налопаться—налигатися. •
Налущить—налузати.
Нільстить — налестити.
Наліво—ліворуч.
Нз.тЬзать.-л-Ьзть,
нападать,
-пасть—напасуватися,
на¬ І
пасатися, налізати,-лізти, І
поналазити.
Наліпка наліплеьня; наліпка.
НалЬпной—наліпний.
Налюбєзничаться — наженихатися.
ІГалюбо аться-намилуватися.
Наляжь, налєгай! (на весла)
—наймись.
Наляпать—наляпати;
нама¬
зати.
Намагничивать.-ннтить — магнсг.увати, умагнесувати.
Намазувать,-зать — мастити,
намастити, шмарувати, на¬
шмарувати, на смальцю вати,
наялозити, наквацювати.
Нам&рьіваїь, - рать — каляти;
накалити, бруднити,
на¬
бруднити; базграти, набазграти.
Намасливать-см. Намазьівать.
Наматьівать.-тать-насотувати,
-тати, навірчувати, навер¬
тіти, навивати, навинути,
навити.
Намачивать,-мочить—намочу¬
вати, ЧИТИ.
Ньмащнвать, намостить—на
мощувати.-стити; настелюватн,-лити; (камнрмь) бур
кувати, вибуркувати;
нагружати, нагрузити (щебнемь); (фашиною) тарасувати, витарасувати.
На маяться—натомити ся.

Намедни, недавно—оногди, ні
- що давно.
Намекать.-кнуть — натякати,
потякувати.-кнути.
Намекая-навтяки, навманякйНамекь—натяк, натяма.
Намерзать,-зну гь —намерзати,
-зти.
Намерзнуться - намерзтися.
Наметка — (р£чн.) футшток;
латка (на платні); фастрига (портняж.).
Н аметьівать,-тать—накид ати,кидати, вергати, навергати;
фастригувати, уфастриґувати (портняж).
Намечтаться—намріятися, на¬
маритися.
Наминать,-мять — наминати,м'яти; намулювати,-ляти;
(коноглю) терти, натерти.
Намозолиеать,лить —мулити,
намулити.
Намойньїй—намиваний.
Намокать.-кнуть —мокти, на¬
мокти.
Намоклий--намоклий.
Намолачивать. намолотить —
умолочувати, умолотити.
Намолоть —умолот, вимолот.
Н»молоть—намолоти; (чепухи)
—наверзти.
Намолчаться—намовчатися.
Намордникь—нампдзник.
Наморозь (узори на оконномь
стеклЬ) —ЛИСИЦІ.
Наморщивать.-щить — змор¬
щувати, щити, позморщу¬
вати; насуплювати,-супити,
понасуплювати.
Намотанньїй, навитий—навиняний.
Намошенничать — нашахру¬
вати.
Намудрить—намудрувати.
Намурльїкаться — ндмуркотатися, намугикатися.
Намусливать,-лить —ялозити,
наялозити.
Намутить, произвести смуту—
набаламутити;
накаламутити, наколотити.
Намучиться—нг мучитися.
Намучнить—наборошнити.
НамьіБать,-мнть — наносити,нести,
намулювати, - лити
(песокь, иль).
Намикаться—напінитися.
Намьіливаться.-иться — нами¬
люватися, нам і- литися.

Намьічка—Напачкать.

Намьічка- мичка.
Нам-Ьнивать.-нять — наміню¬
вати,- НЯТИ.
Нам-Ьреваться-мати намір.
Нам-Ьреніе — примір,
намір,
замір; ґумьісел-ь) замисл,
замір, заміряння.
Нам-Ьренно, нарочно — нав¬
мисне, зумисне.
Нам£ривать,-рить--міряти, на¬
міряти;. нарізувати.-зати.
Намариться, попробовать —
наменятися.

Нам-Ьстникь—намісник.
Нам^стническій — намісниць¬
кий.
Нам-Ьстничество—намісництво.
Намічать.-тить — назначати,
значити, назначити, позна¬
чити; (прим4тить)н4зорити.
НамЬшивать, шать— намішу¬
вати, - шати, наберберити,
накалапуцати.
Намякать,-кнуть — м'якти, нам'яктн.
Намямлить—намимрити. ,
Нанашивать.-нрскть — наношз’вати.-сити.
Нанесеніе—наношення.
Нанизу—усподі.
Наннзьів?.ть,-зать,-ся—посиляти, лити,чанизувати,низати,
наборсувати.-сати, наволі¬
кати, наволокти,-ся.
Нанизь— нанизування: низка.
Наниманіе, наемь— наймання.
Наниматель.-ница — наймач,
-ка, найомець,-миця.
Нанимать,-нять — паймати,няти;- ся — нанмаіися,-ня;
ти с я.
Нанимагсщійся, наемньїй—зарібннй.
Нанка—псйстрина.
Нанковий—пейстриновий.
Наносить.-несть — наносити.
-нести;наганяти,-гнати; на¬
мітати^-мести; навії ати,віяти;
справляти, - вити,
вчиняти,-нити, за вдавати,дати; (ущербь матер.) забі¬
лити.
Наносний —нанесений, нами¬
ваний; (о болізняхь) замет¬
ляний.
Нанось—наніс, насип, кучу¬
гура; намул, наплинок.
Манежиться, —напестуватися.
Нанюхаться—напахатися.
Нанянчиться — напанькатися.

НанятьіГі (на сроісь) — сгрокоЕИЙ.
Наобороть—навпаки, навспаї,
навверле, навпак, наверл*
назворит, наопак, наопач.
Наобумь—навмана, навмани,
навманиі, навманя, осліп,
на гялай на балай.
Наоб-Ьщать—наобїиювати, нао¬
біцяти.
На опашку—нззпашкн, наопаш, наопашки, наопашку.
Наотмашь—навїдлі, на відлів.
навідліг.
Наотнимать—навидирати.
Наотрубьівать—навтипати.
Наотр-Ьзь—твердо, рішучо.
Наохотиться — наполюватися
Нападать,-пасть — нападати,пасти; (пресл-Ьловать) нагабати; (придираться) накасуватися.-гатіїся; (задавать!
напастувати.
Нападеніе—напад.
Нападки—нападок, пеня, (при
дирки) напастування; (поклепг) нагрубка.
Нападчивьій, о—напасливий, о.
Нападника», иа—напасник,-пя.
Нападьівать,-падать —напас лти^падати.
Налазить—нажолсбити.
Напаивать,-паять —налююву
вати.-туЕати.
Напаивать,-поить — напоювати.-поіти.
Напайка—на лютування.
Напакостить — накапостити,
нашкодити; напаскудити.
Напалзьівать.-ползти- налази¬
ти,-лізти, поналазити.
Напамять—назгад, Ьа спогад
на спомин; (говорить) з го¬
лови; (учить) напам‘яток.
Напаривать.рить —напарюва¬
ти, рити.
Напасать,-сти— напашити, ви¬
пасати, напасати,-сти; за¬
пасати, назапасати.
Напастись—настачити.
Напасть—напасть, пеня, напа
док, нахаба.
Напахпвать.-хать — наорюва
ти,-ратн, понаорювати.
Напахтать—назбивати.
Напачкать,—(нагадить) накаляти, наваляти; (накаракулить) набазграти^(напа¬
костить) наплюгавити.
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папекгть-Направлять.

Напекать, - пень — напікати,пекти, понапікати.
Наперебой—наввипередки.
НаперевЬгь—навпереваги.
Наперегонки — наввипередки,
• навипередки.
Напереди— спереду, попереду.
Напередь — наперед, лоперед.
Налерехорь—насупереки, нав
супор,
наекір, - навкіркн,
навпір, наперекір, навпік,
всупор, назлість.
Наперерьів-ь—наввипередки.
На-перерізь— навперейми.
Наг.ерсникь — вірник, улюб\ денець.
На ерстсхь —наперсток.
Наперсточнь.-й—наперстковий.
Наперстянка
вед иколі.пная,
раст. Оідіїаіія дгапвіНога—
ползковий цвіт, наперстник, ця.
Наперчить — наперчити, напоприти.
Нгпечатаніе-видрукування.
Напечатать — .видрукувати,
надрукувати.
Напиваться,-питься — упива¬
тися, упитися, налигатися,
намонятися,
набіратися,
-братися, бражитися, набра¬
житися.
Напильникь — терпуг, підпияск, капипск, дерій.
Напирать,-реть — серенити.
посереннти, пертися, перти,
наперти, натискати,-снути;
бгати, набгати.
Напироваться — набенкетува¬
тися.
Напиток-ь — напій; (спиртньїй)
трунок; (Еолшебньїй)даний.
Написать — написати; (крас¬
ками) намалювати.
Наиитьівать.-тать— нагодову¬
вати.-дувати, навохчуьати,чити.
Напитуваться, напитаться —
натягатися, натягтися (пропитьіваться);
годуватися,
нагодуватися.
Няпихивать.-хать, хнуть — на¬
пихати, пхати, набгати.
Напичкать, — напхати, напа¬
кувати, набгати.
Напнчкаться — наістнся, нап¬
хатися.
Напяав-ь—наплав; поплавецьраст Роїатодеіоп—куширь’

Наплакаться, насіт:ваться —
нажалкуватися.
Наплевьіваїь.-плевать — напльову вати,-плювати.
Наплески— плискання.
Наплескнвгть.-екать —наплю
скувати,-кати, набовтувать.
набовтати,
нахлюпувати,
-хлюпати.
Наплетгть,-стн — наплітати,
-плести; наковчити (наго¬
ворить).
Наплечникь—наргмінник.
Наплодиться, намножиться —
наплодитися.
Наплутовать—нашахрувати.
Напливать,-пльїть — напливати,-вти, наплинути.
Напльївь—наплив.
Наплясаться—натанцюватися.
Напсваль — відразу, лоском,
покотом.
Напоцоб^е—накштаги-, на штиб,
на взір, на зразок.
Напоенньїй—напитий.
Напойка—понюх.
Напопненіе— наповнення.
Наполнять,-нить, заподнить—
запевняти, заповнити, (по¬
суду) ущерити, ущирити.
Наполняться, наполниться —
набіратися, набратися, спо
лонятися,-питися.
Наполовину— наопуль.
Напомаживать.-мгдить—пома¬
дити, напомадити.
Напоминаніе—упімнненя, упоминок, нагадування.
Напоминать.-мнить — упоминати, упімнути, нагадува¬
ти,-дати, наганути, наме
'нути (на що)»
Напопрошайничать— налабаю
кати.
Напорньїіі—навальний.
Напор-ь—навал, натуга.
Напосльдяхь — наприкінці,
(о беременной) на зчосі.
Напотчев&ть, напоить—начас¬
тувати.
Напот-Ьться—попоморочитися.
натрудитисяНаправка — (бритвьі) наго¬
стрення.
Направленіе—напрям, напря¬
мок, прямування, правець,
(прямое) простець; (принять) спрямуватися.
Направлять,-вить —наводити,
навести, направляти,-при-

Напразляться—НапЬванІе.
вити,керувати, накерувати,
напрямляти, - мити; напу¬
чати, - тити;
нагострити,
-рити.
Направляться,-виться — на¬
правлятися, напрямитися,
правитися,
награьихися,
простувати, прямувати, попростати.
Направо — направець, право¬
руч.
Напраслина — дармиця,
нападня, пеня.
Напрасно—шкода, даремне, да¬
ремно, марно, надаремне,
надаремно,
запропаде,
дурно.
Напрасньїй—пражній, марний,
даремний, надаремний, запропалий.
Напрашивать.-просить, — на¬
прошувати, - просити, - про¬
хати;
накликати, накли¬
кати, понакликати;-ся—на¬
магатися, -могтися, набива¬
тися. - битися, напрошуватися.-ситяся._ _■
НапредсказьіБать — навіщу¬
вати, напророкувати.
Наприм-Ьр-ь — наприклад, як¬
ось, якот.
Напричитать—наголосити.
Напроказить — напрокудити,
наброїти, накоіти, пошудурити, нашкодити.
Напрокгзничать, см. Напроказить.
Напрокать—унаем.
Напролеть—наскрізь; навиліт.
Напроломь-напропуд, пробоєм.
Напропалую — до загину, на
всі заставки.
Напророчить — см. напредсказьівать.
Напроти вь-проти, супроти, на¬
проти, напротив; навпаки,
навспач.
Напруживать, -жить — напру¬
жу вати,-жити.
Напрьігаться—настрибатися.
Напрьіскивать,-скать — напорськувати,-кати.
Напрягать, напречь—напручувати, прутити, натужити,
натужити, напружувати, на¬
пружити,
напруджувати,
напрудити.
Запрягаться, напречься — напручуватися, напрутитися,
напружуватися,-житися.
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Напрядать,-прясть — напряда
ти,-прясти.
Напряженіе—напруга, натуга
напруження; чрезмЬрное —
ьадсила.
Напряженно—напруго, напру
гем, натужно, напружено.
Напряженность — напрупсть.
напруженість, нат>жність
Напряженньїй — напругий, на
пружений, натужний.
Напрямикь, прямо—навпрям¬
ки,
навпрямець, навпро
стсць, напростець, навпро
шки, навг.рачки, напрошки,
простяком, прямцем, наьверле, нгверле, напрямець.
Напрятать — наховати.
Напуганньїй, пуганньїй—по.Юханий, наполоханий, наля¬
каний.
Напугать,-ся—наполохати, на¬
лякати, настрахати, настра¬
шити, нажекати, припудити, злякати, переполохати,
-ся.
Напудрить—иапудрувати.
Напускать,-пустить —напуска
ти,-пустити; но себя—уда
вати з себе;-ся на что—на
сідатися, накидатися на.
Напускной—напущений;
уда
. ний.
Напустословить — наблягузка
ти. наверзти, наплести.
Напутать — наплутати, пона
плутувати; (нитокь) набор
сати.

Напутствзнньїй—виряжальнии
Напутствіе — виряжання; за
прияащення.
Напутствовать—виражати; яа
причащати.
Напухать,-хиуть — набрякати,
набрякнутя, пухти, напухти.
Напухлость — опух, пухлина,
пухленина, пухлятина.
Напухльїй—напухлий, пухлин
Напучивать,-чиіь — надимати,
здимати.-дути.
Напьіжиться, надуться—нап*
зитися.
Напьтить—напорошити, наку¬
рити.
Напьіщекность — великоважкість, напуженість, пиха¬
тість.
Напьіщенньїй — вєликонажний,
напужений, пихатий.
Нап-Ьваніе—виспівування.

Нгпівать— Наривать.
Напів?.ть,-піть —виспівувати,
|
наспівати.
Напівиьій — співний, поспіз- ;!
ннй, виспівний.
Напівь—поспів, спів, виспів;
голос.
Напінивать,-нить — запінюва¬
ти,-нити.
і
Напяливать, накривать — на¬
пинати, нап'ясти, понапи¬
нати,
напрядати, напрянути; натягати,-гти.
Напяг иваться,-литься — натя¬
гатися, натягтися.
Напячивать.-пятить — накочу¬
вати,-котити, насувати,-су¬
нути.
Наработать — наробити; заро¬
бити, запрацювати; - ся—на¬
робитися, напрацюватися
Наравні — урівень, нарівні, за- .
рівно, рівно, врівні, порівно.
Нарадовать—натішити, навтішати;-ся—натішитися, нав¬
тішатися.
Чаргждать,- родить — родити,
народити, породити.
І
Чараспашку—наросхрист.
Наоасгіів-ь (говорить)—миччу.
Нарастать, увеличиваться —
лривершувстися, наростати.
Чарасхвать—уросхіп,
уросхап...
І
Наращать, -расти — зрощати, і
• СТНТІІ.

Наовгть, нарізать (кускові)
— на шмату вати; (насбирать)
назривані.
Чарекать, - речь — називати,
звати.
г ’ареченіе—названня.
і ариссвать—намалювати.
•іарицательньлй—іменний, на¬
званий, номінальний,
за¬
гальний.
Чаркотическін — наркотичний,
дурманний.
Народника— народовець.
Народи ичество— нароповство.
Чародность—народність.
Народний—народній, народо¬
вці:; люловиїі, людський.
Чародовластіе — народоправ¬
ство.
Чародсвідініе — народознав¬
ство.
Ч о родон ас елекіе—людність.
Чародь—нарід, народ, люд.
Чарсжденіе—народження.

Нарознь—різно, нарозно. нарізно.
Наростить—виростити.
Парость—нарість, наростень,
мудзуля, наросля, ялина,
гуля,
гурґуля,
приріст.
(на плоді/ струп,
Нарочито—значно, чимало.
Нарочитий—значний, чималий,
Нарочно-умисне, назнарошки,
набнарошне, нароком, нав¬
мисне, нарошне.
На рочннй-на вмисний, умисний,
назнарошчий;
сущ.-посланель.
Нарощеніе—наріст, наросток.
Нарубить, нарізать—натяти:
нарубати.
Нарубка—нарубування; карб.
Наруганіе—наруга.
Наругать-налаяти;ся — нас¬
міятися, накпитися, наглумувати.
Карз’жи -з-окога.
Наружно-позверховно, зверху;
з окола, з нозору, на окоНаружность—(осанка) постава,
статура; обличчя (физіономія); (внішность) ровнішність, позверховність.
Наружньїй, внішній--околич¬
ний, околишній, надвірній;
порверховний.
Наружу—на около, з окола; на
верх, на поверх. .
Нарумяпивать-нить — рум'я¬
нити, нарум'янити; -ся—ру¬
м'янитися, нарум'янитеся.
Нарушать.-шить—(покой чей)
рунтати, порунтати; (слово,
закон-ь, присягу) ламати,
зламати; поломити; (запрещеніе) переступати, - пити;
(цілості.) розгрунчити; (об¬
ряді, обьічай,
благопри
стойность)-огрішитися.
Нарушеніе—(покся) рунтання(закона) праволомство; лн
мання; переступ.
Нарушитель, - ница- рунта ї,
-ка; зламач, ка; пересту
пець,-пниця.
Нари—піл.
Нарьіваніе (о нарьіві)-вьтп о
ювання.
Наривать,-рЕать (о нариві)—
накручувати,
накрутити,
вистоюватися, -ятися; на¬
ривати,-рвати.

Нариваться—Наскрсе і
Нариваться,-рваться —наско¬
чити, нахопитися.
Наривная трава, раст. Капипсиіиз зсеїегаїиз — табачка,
царь-зілля.
Нарнвной—витяжний.
Наривний—б олячкпвий.
Нарив-ь—нарва, богячка, чи, ряк, скула; (прорвавшій)
нириця. І
Нарьіпьникь— намидзник.
Нарить, накапать—накопати.
Нарізать—(насічь) накарбу¬
вати;
(кусочками) надро¬
бити; (больш. ломтями) на¬
батувати.
Нарізвиться—нагулятися, напустувагися.
Нарізка—нарізування;
карб;
нарізка.
Нарізной—карбований.
Нарічіе —(діалекть) говірка; І
(грамат.) прислівник.
|
Нарізь— рубеж, рубіж.
Нарядность—ь.атність, ошат- |
ність, лрибірність, прихор- 1
ність. стрійність, хупавість,
одягність, одіжність.
1
Нарядний, о—шатний, ошат¬
ний, одягний, одіжний. прибіриий, прпхорний,стрійний І
хупавий, о.
І
Наряду поряд, врівні.
Нарядь -стрій,
убір,
шати;
наказ.
Наряжать, красиво одівать—
косорити, строіти, чепури¬
ти, убирати, вистроювати.
хахулити.
Наряжаться,- рядиться — уряжатпся, урядитися, чепури¬
тися, причепуритися, строї¬
тися, вистроітиря, прихахулитися.
Насадка—насадження.
Насажденіе— садіння.
Насаживать, ждать,-дить —на¬
саджувати, дити; набива¬
ти,-бити;
нашивати, при¬
шивати, шити; заводити,вести,
запроваджувати, дити.
Насаливать.намасливать(жнрно) нгяложувати,-зити, налоювати.-лоїти;
насолить
кому- надолужати, - лужити.
■ Васаривать, -сорить—насмічу- |
вати,-тяти; натрушувати,сити.
Насасьівать.-сосать — насиса¬
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ти,-ссати; смоктати, насмо¬
ктати; натягати,-гти.
Насахаривать, рить—цукрува¬
ти, нацукрувати.
Насверливать,-лить (дьірь)—
навірчувати, навертіти.
Насвистаться—насвистітися.
Насвистьшать —висвистувати.
Населеніе—(народь) людність;
(заселзніе) залюднений.
Населенность —залюдненість.
Населять, лить —залюдняти,днити, осаджувати, -дити,
оселяти.-лити.
Насил:е—скломаття, силування, примус, фрикг, гвалт.
Насиловать—силувати, нево¬
лити, примушувати, гвал¬
тувати.
Насилу—насилу.
Насильно—силом,
силоміць,
силоміццю, силопихсм, самолихом, насамсппх, \лором, наснлком,
насильні,
накидом, пробоєм, с»уюю_
живосилом, неволею, через
силу.
Насильньїй—силуваний, зне¬
волений.
Насил ьствєнньій -по невільний.
Гвалтовний.
Насинювать,- нить— насинюва¬
ти, нити.
Наскабливать, - скоблить _
скребти, наскребти, скро¬
мадити. наскромадити; на¬
стругувати,- гати.
Насказь—набрехи, обрени.
Насказьівать, зать—наказува¬
ти, -зати, набалакувати. ка¬
ти; (на кого) набріхуаати,брехати.
Наскакаться (о коні)— набасуватися.
Наскакивать, скочить —наско¬
ку вати,-скочити.
Насквернить-—напаскудити.
Насквернословить — налихо¬
словити.
Насквозь—наскоізь, навспіл.
Наскитаться—натинятися, на¬
вештатися.
Насколько—оскільки.
Наскорбльїй (ссохшійся и очерствівшій)— зашкарублий. *
Наскоро—швидкома, нашвид¬
ку, хапком, похапки, похап¬
цем, хватькома, хватком,
направо, хапкома.
Наскресть—нашкрябати.
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Наскрі ітЬть— Насрамить.

Наскрмп Ьть—нарипіти.
Наскучить-ускучитися, укучитися, накупити, набрид¬
нути.
Наслаждаться.-диться —усоложатися.-дитися, тішитися,
милуватися, радіти з чого;
смакувати в чому, роскошувати, зазнавати,-знати
роскошів.
Наслажденіе —любота, втіха,
надсолода, насолода, роскіш.
і-іаслаивать, наслоять— нашарювати, рити.
Наслащивать,
насластить —
насолоджувати, насолодити.
Наслюнивать,- нить—наслиню¬
вати,- нити.
Наслоеніе- нашаріння, навер¬
стування.
Наслоняться — навештатися,
натинятися.
Наслужить—послужити.
Наслуиіаться—наслухатися.
Насльїшаться— наслухатися.
■Наслідить - натоптати; нат-

Насморкать — насякати,
нашмаркати.
Насморкь — нежит,
нежить,
нежид.
Насміхаться — шкундувати,
шкилити, глузувати, кеп¬
кувати, кпити, шкилювати,
шкалювати, насміхати, на¬
сміхатися, (давать лрозвища) прикладати прикладки.
Насміхь — на глум, на жарт,
на посміх.
Насмішить- усмішити.
Насмішка- поглумка, посмі¬
шка, висміх. поглузка. глуз,
глум, глузування, прантика,
насміхання;
(прозгище)
прикладка.
Насмішливость— глузливість,
глумливість.
Насмішливьтй — глузливий,
глумливий.
Насмішннкь.-ца —глузсвник,
-ця,
глумільник, ця,
на¬
сміх, насмішко, насмішок,
смішко.
Насмішничать — см. Насмі
Р-ПНТИ.
хаться.
Часл%д е,—спадок. спадщина;
Насмішничество-кепкупаиня,
(отцовское) отчина, отчизна,
глузування, глумування.
батьківщина.
отневшина, | Насміяться, - (наиздіваться)
(оть предковь) предківщи¬
наглузувати; (похохотать)
на. дідизна.
нареготатися.
^.асл-Ьдникь.-ца -спадкоємець,
Насобирать—назбірати.
-миця, наступник,-ця.
Насоболізноваться— нажалку
Насд-Ьдньїй—наслідній.
ватися.
Наслйдованіе — спадкування,
Насовьівать, - совать. - сунуть
сдідичення, наступува ня.
—насувати, сунути; напи¬
Насл+^довать — спадкувати,
хати,-пхати, бгати, набгати.
одідичувати, наступувати.
Насовітовать—нараяти, нара¬
Ч дслі,додатель -спадкодавець.
дити.
Насл'Ьдстьенность— спадщинНасолить,—(надіслать зла) заність, спадковість, дідичзлостити. упектися, допе¬
ність.
кти кому; (посолить) насо¬
'НаслЬдственнь'й — спадкогий,
лити.
спадщинний, дідичний, наНасолодиті— наголодити.
слідний. '
•
Насосньїй—помповий, смоко¬
Насл+.дство—спадок, спадщи¬
вий.
на, спадки: (оть бабки) 6а
Насось — цмоковик,
помпа,
бизна; (оть д-Ьда) дідизна;
смок, всдстяг; (воздушньїй)
(оть матери)
материзна;
духотяг, духовий смок
(оть брата) братовизна.
Насочинять-накомпонувати.
Насплетничать-наплести, на¬
іНасматривать.-тр'Ьть, увид-Ьть
плескати.
— наглядаїи. наглядіти, на¬
гледіти,назирати, назирити.
Наспориться—назмагатися.
С-І а сматриваться,-траться—на¬
Наспіть—наспіти,
настигти,
приспіти.
дивлятися, надивитися; поНасрамить—ославити; - ся-наназдивитися, наглядітися.
братися сорому.
'Часмерть—до смерти.

Наставать —Наступать.

Наставать.-стать—надходити, !|
надіходити, надійти.
Наставительньш—навчальний,
настаений.
Наставлять, вить—(надоумливать)напучати, напучувати,
напутитк, призводити,-вести, навчати, навчити
на
що; настановляти, - вити,
понастановляти;
доточу¬
вати, штукувати, надштукувати, приточити; рихту¬
вати, нарихтувати, напра¬
вляти,-ви ги.
Наставникь,- ца-напутник,-ця.
Наставническій — напутницький.
Наставничество — напутництво.
Наставной—доточений,
надштукований, приточений
Настаиваніе — настоювання;
налягання, домагання, настиряння.
Настаивать—настоювати, -йти;
докучать — настирати, на¬
стирюватися, _ настиритися,
напосідати,-сісти,
наполя¬
гати,-гти.
Настаиваться, -стояться — на¬
стоюватися,-ятися; натяга¬
ти, -гти, набиратися, -бра
тися.
Насталивать, насталить — на¬
сталювати, насталити.
Настегивать, гать — шмагати,
нашмагати, стьобати,
на¬
стьобати, фастраґувати, на
фастриґувати.
Настежь—навстяж, навстяжи,
навстіж, навстежень.
Настигать,-тичь — спобігати,спобігти, спостигати,-тигти,
постигати,-тигти, наспіва¬
ти, наспіти, нас інути.
Настилать, настлать — намо
щувати, мостити, намости¬
ти,
стелити,
настеляти,лити.
Настилка—настеляння; поміст;
стелина, мостовиння; (сапожн.) устілка.
Настирать—напрати.
Настойка—настоянка; (на тра•-.) травням; мочена.
Настойчиво — настирливо, на¬
посідливо, завзято, наупорно.
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Настсйчивость — напосідли¬
вість, завзятість, настир¬
ливість, наупорність.
Настойчивьій — напосідливий,
настирливий,
наупорнип.
завзятий.
Настольньїй—настільний.
Насторожить—(уш •) нащур «ти, нащулити, наштурити,
'нашорошити.
Нзсторож-Ь—на чеку.
Настояніе—налягання, напосі¬
дання.
Настоятель,-ниця—ігумен, ігу¬
меня;- настоятель,-ка.
Настоятельно—притьмом, на-,
гло, пильно.*
Настоятельность—нагальність,
пильність.
Настоятельньїй — нагальний,
пильний.
Настояться, простоять-попо¬
стояти; настоятися.
Настоящее—теперішність.
Настоящій—теперішній; (подлинньїи)—притаманний, сутий;(д1>йстяитепьньій) прав¬
дивий, '’равдешнцй; (чисто¬
кровний) неприторений.
Настраивать. настроить — на¬
будовувати, набудувати; на¬
ладжувати,-дити. направляти,-правитн; н мовляти,-мо¬
вити, лідтроюжувати, юди¬
ти.
Настрачивать,-строчить—стебнувати.
настебнувати (вь
шить-Ь).
Настращать—налякати, поля¬
кати.
Настригать.-стричь — настри¬
гати,-гти.
Мастрогать — настругати, нагемблювати.
Настрого -суворо гостро.
Настроеніе—настрій.
Настройка — надбудова; (муз.)
ладнування.
Настройщикь,-ца —ладнач,- ка,
ладновник,-ця.
Настрілять —настріляти, на¬
бити.
Настряпать—зготувати, напо¬
рати.
Настудить—нахолодити, осту¬
дити.
Наступательво, р'Ьшительно—
наступаєм, наступом
Наступательньтй —наступовмй.
Наступать, наступить—насту-
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Насту пленіз—Натолпитьсй.

9

Насіька-карб; оскард; булава
Насікать.-с-Ьчь — ндтинати,тяти, насікати,-сікти; кар¬
бувати, накарбувати.
Наськомое —комаха, цюцька,
кузька.
Насько моя дньїй—комахоїдний.
Насість (для курь)—сідало,
подра, підра.
Нас-Ьчка—карб.
Наталкивать.
натолкнуть —
натручувати, натрутити;-ся,
-надибувати, -бати, споіикати, натраплювати.-пити.
Натанцоваться — натанцюва¬
тися.
Натапливать,— топить — на. палювати, напалити; на'■ топлятн,-пиги.
Натаптьінать,-топтать —утоп¬
тувати, натоптувати,-тати.
Натаскивгть,-скгть,-щить—на¬
Насух -—насухо.
Насучивать,-сучить — насуку¬
тягати, -гти,
наволікати,вати,-кати,
накручувати,локти, натнрговати,-тирити, напирювати.-ряти; наутити.
Наг'мпиеать.-шить—насушати,
чу вати,-вчити.
НатачиваТь. точить — нагост¬
• ШИТИ.
І
Насушка—сушіння.
рювати, вигострювати.-рити,
Насущний—річе ви.", життьо¬
наточувати,-чи ти.
Натворить, над'Ь.лать—накої¬
вий, побутовий.
ти, наробити; учинити.
Насчитьшать.-тать—нарахову¬
вати,-хуваги,
налічувати,Натекать,
наїечь—набії яти,
набігти; (струйкой) дзюри¬
чити.
ти. надзюрити.
Насилать,-слать — насилати.слати; насилати, напуска- І Нат^ребить—нарвати, насми¬
кати.
ти, стити.
І
Натерпіться — натерпітися,
Насьілка— насилання.
назнатися; ьабідствоватьНасипать,-сьіпать— насипати,ся—набідуватися.
сипати.
Натертьій (наж тьій)—мулянпй.
Насьіпаться.-спаться —висип¬
Натирать, натереть— намулю¬
лятися, спатися.
вати, намуляти, намулити;
Насипка— насипка, насипання.
намуляти; (ссадить кожу;
Насьткой— насипаний.
пошмугляги;
натирати,
Насьіпь — наспа, виспа, —пе
терти.
респа.
Натискивать.-тиснуть—натис¬
Насихать.-сохнуть — присиха¬
кати, притискач и,-тиснути;
ти,^-сохти.
надушувати, -шити; напи¬
Нас-. щать,-тить — годувати,
хати. пхати, бгати, набгати,
нагодовувати.-дувати, сити
напаковувати,-кувати.
ти, наситити, заживлнти, |
Нагискь (давленіе) — нагніт;
живити, ся.
(толпа) тиск, натовп; на¬
Насьіщеніе— насит, наїдок.
пад.
Нас-Ьвать, с-ьять — насіЕати,Наткать—наткати.
сіяти, понасівати.
Натолкать—наштурхати, 'на¬
Насівь—засів, висів.
товктися натовктися.
НасЬдать, насість - напосіда¬
Натолковагься —набалакатися.
ти, насідати, насісти.
Натолочь— натовкти.
Насьдка — квочка;
астрон,Натолпиться
понатнскатися,
квочка з курчятами.
натовпитися.
НасЬць (вь яйцЬ)-зарід.

пати, пити:
нападати,-пасти,
кидатися, кинутися:
(ногой) настоптувати, на¬
стоптати, надходити, надій- і
ти, приходити, йти; напіра- •
ти,-перти.
Наступне, ле—наступ.
Наступчйвьій— напасний.
Настурція, раст
Тгораео|ит
таіиз- красоля.
Настьівать.-стьінуть, -стьіть —
холонути, нахолонути, по¬
холонути.
Настінний — настінний.
Насудачить — обмовити, обрехати.
Насудиться—напозиватися.
Насуетиться — наметушитися,
наклопотатися.
Насупить—наобшити.
Насупроти вь — навпроти.

Натомить—Нафаршировані ь.

Натомить—зморити, натомити,
натрудити; ся - знебутися,
змогтися, зморитися.
Н -.топать—натупати.
>1 утоптаться — намугхатися,
/іамурхатитися, перєтупцюнатися.
Н ;топьірить — настовбурчити,
настовпужити.
Наторговать—накрамарювати, 1
нагандлювати; уторгувати.
Нзтормошить — насіпати, на- 1
смикати.
І
Натосковаться — нажуритися,
натужитися.
Натошакь—натще, натщесерце.
Натравливаніе—цькування
Натравливать,-вить —підцьковувати, - кувати, зачвати,
зачвати, цькувати, нацьку¬
вати.
Н ттрепать—натігати.
II атрескаться— нажертися.
Натрешать—натріскотіти; нацвенькг.ти, наторохтіти.
Натрубить — насурмити; (вь
уши) натуркати.
Натрудиться - напрацюватися;
устать-намонятися.
Натруска—натру с; порошниця.
Натрясать,-сти—натрушувати,
натрусити, понатрушувати.
Натуга—напруга.
Натужиться, понатужиться —'
натинатися, натятися, на¬
пинатися, нап‘ястися, натя¬
гатися, гтися.
Натура—натура, прирола;вдача.
Натурялизація—уприроднення.
Натурализировать — уприрод.
пяти.-нити.
Натуралисть-природник, при¬
родознавець.
Натурально — природно; за¬
певне.
й
Натуральность — природність,
натуральність.
Натуральний—природний, на¬
туральний.
Натурщикь,-ца—живозвір, на¬
тури ик,-ця.
Натущевьівать.-шевать- натушовувати.-шувати.
Натьікать, тьїкать— натикати, тикати, утикати, уткнути.
■Натикать,-с я, наткнуть,-ся—настромляти, мити,-ся, нати¬
натися, натятися, нахоплювати, хопити.-ся. напороти¬
ся, нахромитися.
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Неті>сниться — нат’иснутися,
натовпитися.
Натішить —розвеселити, навеселитн.
НагЬшиться.
нарадоваться—
навтішатися.
Натягивать.-тянуть —натяга¬
ти.-гти, напинати, -п'ясти.
Натягиваться.-нуться — напи¬
натися. напнутися; наволі¬
кати ся, - л окт и ся.
Натяжка—натяг.
Натянутость — прпмушевість,
неприродність.
Натянутьій - примушений, не¬
природний, невільний.
Наубой—назаріз.
Наугадь, куса попало—навмана, навмани, навманці, навманя, нгвгадь.
Наугольник-ь—наріжник.
Н ау гол ьньї й—пар Ежни й.
На-удачу—безбач, нащастя.
Наудить—на надити.
Наука- наука.
Наурізьівать—натинати.
Науськиваніе, подзадорисаніе
—навчання, цькування, нацьковини.
Науськивать,науськать-цьку¬
вати, підшиковувати,-кува ти, підтроюжувати.-юдіїти,
надрочуватч, надрочити.
Наутекь—навтікача, навтіки.
навтеки, навтек, утском.
навдьори, навдери, навдераиці, навдиранці.
Научать, чить, наставить—на¬
важувати, наважити, нав¬
чати, навчити, напоруднти.
Научаться, научиться —навча¬
тися, навчитися.
Научно т^ — науковість.
Научньїй—науковий.
Наушникь— шепотинник: ка¬
пель.
Наушнииа— шепотинниця.
Наушничанье, нагсворь — на¬
шепт.
Наушничать, наговариЕзть —
нашіптувати, натуркувати.
Наущать, подстрекать — на¬
правляти, направити, під¬
мовляти, мовити.
Наущеніе, подговорь—намова,
нямовина, иамовка, підмова,
направа, нату. кування.
Нафабрить— нафарбувати.
Нафаршировать, начинить —
начинити.
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Нафьіркать—Нац-Ьлить.

Нафьіркать—напирхати.
(встр-Ьтить) надибати, зди¬
Нафуфьіриться — напиндючи¬
бати, натрапити на ще»; по¬
тися.
дибати: (ощупью) намацат и.
Нахаль.-лка — нахабник,-ця,
налапати;заставати.-стати;
зухвалець.-льниия.
(изебр^тать)
винаходити,
Нахальничать, бьіть дераккмь
винайти (узнать м£сто нась к.-л.— косоритися, наха¬
хожденія)
навідувати.-ві¬
бу єати.
дати; (внискать) нащ уку¬
Начально— саме пихом, на савати.-кати; (уб-Ьжище) примопих, налопом, навісом,
становитися. бачити, вба¬
нахабно, зухвало
чати, побачити; (возможНахальньіи —нахабний, зухва¬
ность, время) найтися.
лий.
Г Находиться, найтись — знахо¬
Нахальство— нахаба.
дитися, знайтися,-бути, про¬
]іахаркнвгть,-кать — нахрякубувати, обертатися, повер¬
вати,- кати.
татися. матися; (вьіискаНахваливать,-ли ть — вихваля¬
ться)оббіратися, обібратися,
ти, -лити.
обратися.
ІІя хвастать—нахвалитися.
Находка—нахідка, нагибка.
Нахватать — нахапати; награНаходчивость — спритність,
баздать— нагарбати.
доте-ність,
мислппість^
Нахвататься, набраться—наб¬
приумілість.
ратися.
Находчнвий—спритний, приуНахвораться — нахоруватися,
мілий, дотепний, (умньїй)
наслабувагися.
мисливий.
Нахлебаться — насьорбатися;
Находчмк-ь.-ца—знах!дн»ік,-ця.
нагалунитися, намонятися,
Нахожденіе — знахід; бугтя,
упитися.
перебуток.
Нахлестать—нашмагати, нахНахозяйничать—нагосподарю¬
виськати.
вати.
Нахлобучка — прочухан, про¬
Нахолаживагь.-лодить— нахо¬
чуханка.
лоджувати, -дити;-ся—холо¬
На-ІГяопать, нашлепать — на¬
нути, нахолонути.
плескати, наляскати.
Нахохлиться, надуться —нагсНахлопотаться — наклопотаюшитися, настовпужи гися.
ті ся.
Нахохотаться—нареготатися.
Нах'льнуть, собраться массой
Нахребетникь (вь шле^)— на— григромити.
насунути;
крижник.
(о водні) нарину» и, повиНахулить- наганити.
ну ги.
Нацарапать (написать караку¬
Нахл’Ьбникь, ца — годованець,
лями) - награмузляти; (на¬
-нка; дармс|д,-ка.
чесать) нашкряоати.
Нахтсстаться—н агалунитися.
Національний-- національний.
налигатися,
намонятися,
Нація— нація.
упитися.
Над'Ьживать.-ц-Ьдить —уточу¬
Нахмуренньїй — заворсений,
вати, уточити, наточувати,
заг.охмурений.
-точити, уціжуиати, уцідити.
Нахмурить-заворсити, насу¬
НацЬливаніе — налучання, на¬
пити, насумрити, насурмоціляння, наміриння.
нити.
Націливать- ц-Ьлить-налучати,
Нахмуриться — заворситися,
налучити, наміряти,-рити,
похмуріти,
насумритися,
націляти,-цілити, нарнхтунасурмонитися, (о небЬ) нава, и, нариштувати.
кондубачитися.
Нацкливаться. - литься—намі¬
Нахньзкаться —напхикатися.
рятися, наміритися, наці¬
Находить,-найти — находити,
лятися, цілитися.
найти, понаходити; знахо¬
Нац-Ьловаться— націлуватися.
дити, знайти, познаходити;
Нац-Ьпить, навісить — поче¬
(набресть, наткнуться слупити,^начепити, навісити,
чайно) нагулити, нагибати;
понавішувати.

Зачавкать—гіащипьівать.
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Начавкать—наплям-.ати, начНачинка, фаршь—осередок.
макати, нацямкати.
Начистить —начистити.
Начало-початок, зачаток, за¬
Начисто—начисто; цілком,зов¬
чало, почин, починок; під¬
сім, рішучо.
става, основа; (начинаніе)
Начитанность—очитаність.
завід, завод; (почин-ь)зачин;
Начитанньш—опитаний.
(в'Ьков’ь) первовік.
Начитаться—начитатися.
Начальника, ца—старшинник,
Начитьівдть, честь—нарахову¬
-ця, начільник,-ця, кероввати,-хувати,
налічувати,
ник,-ця, зверхник.-ця, ота¬
-ЧИТИ.
ман.
Нач пхаться—начхатися.
Начальний—починальний; по¬
Начудиться—надивуватися.
чатковий.
Нашалить—наброіти, накоїти.
Начальственньш —старшинсь¬
Нашаркать—начовгати.
кий, зверхничий, старшинНашаромьіжничать— нашахру¬
вати, нациганити.
ничий.
Начальство—старшина, зверх¬
Нашататься—нахитатися; наність, команда.
тинятися; натоптатися.
Начальствованіе —старшину¬
Нашатьірньїй -саломяковий.
вання, отаманування, переНашатьірь—салом'як.
довництво.
Нашейникь—нашийник.
Начальствовать — старшину¬
Йашелушить—налускати, на¬
вати. верховодити, отама¬
лущити.
нувати.
Нашепти вать,-тать—нашіп ту Начатіе—починання.
1
вати,-шептати.
Начатокь —первісток.
Нашестніе —нахід,
наступ,
напад.
Начеканивать,- нить — карбу¬
вати, накарбувати.
Нашивать,-шить —нашивати,
Начелокь—набрівник.
-шити;
(заплату)-налаі увати.
Начернить—начорнити.
Начертаніе—нарис.
Нашивка—нашивання; нашив¬
Начертательньїй — описовий;
ка, лямівка.
рисувальний.
Нашивной — нашиваний, при¬
шиваний.
Начерчіїв^ть.-ртить —нарисовувати.-сувати.
Нашильничать—нашахрувати.
Начесьі — пачоси,
пачіски,
Нашинковать—цаш.аткуиаі и.
Нашколивать,-лить — муштру¬
музьки,
вати, вимуштрувати.
Начесьівать, начесать,—начісувати,-ч£сати,
поначісуНаш лепать—наляпати.
вати; начухувати,-хати, на
Нашляться—наблукатися, нашвендяти.
дряпати.
Нашпиливгть.-лить — пришпи¬
Н ачетверо—начетверо.
Начетчикь.-ца - внчитач,-ка.
лювати,-лити.
Наштопать—нацюрувати.
Начинаніе,—зачин, зачинання,
Наштукариіь — накрутити.
роспочинання; замір, за¬
права.
Наштукатурить-нащекотурити.
Начинатель,-ница —починальНашумить, поднять шумь—на¬
ник,-ця, починач. ка.
галасувати, завихрити.
Начинательньїй—починальний.
Нашутиться, наиграться- нажартува тиси.
Наминать,-мать—зачинати, за¬
Нашь — наш, насЬкий.
чати. започинати,-почати,
Нащекотать—налоскотати.
роспочинати.-почати.
Нащелкать — наляскати; на¬
Наминаться,-маться -зачина¬
лускати.
тися, зачатися,
почина¬
тися,
роспочинатися,-чаНащелочить, — назолити
Нащепать — наскіпати, нако¬
тися.
Начинак-щій — починальник,
лоти.
Нащигіьівать.-пать—нащипу Ба¬
-ця.
ти, пати, надирати, дерти,
Начинить,- набити; нафарши(Ь.ПОСЬ, лерья) скубти. На,
^ова т-начинити.

Нащупнвать—Непаречіе.
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Н ебл а говременньїй, о—невчас¬
ний.о.
Неблагоговїйиьій — нєпобожний.
Неблагодарность -невдячність,
невдяка.
Наблагодарньїй—навдячний, о;
сущ.-невдячник,-ця.
Неблагонам^ренньїй, о —злоМИСНИЙ/о.
Неблагопристойньш, о—нечем¬
ний. неґречний, незвичай¬
ний, о.
Неблагопріятньїй. о—непогодний, непогожий; неслушний;
несприятливий, о.
Неблагоразуміе — нерозсудність, нерозважність, неро¬
зум.
Нсблагсразумньтй, о—неровсудний, нерозважний, безстатечний, о.
Неблагородньтй, о—нешляхет¬
ний; нікчемний, о, ницим.
Неблагосклонньїй, нсрасположенньій,.о —неприхильний,
неласкавий, о.
Неблагочинньїй —непорядний.
Нсбньїй—ліднебенний.
Небо — піднесення;
мягкое,
анат. —вилочки.
Небо—небо.
Небожитель,-ница —небесник,ця.
Небольшой—невеликий, неве¬
личкий.
Небосклонь—нєбосхйл, край¬
небо.
Небоязливий, о-небоязкий.о;
сущ. небій.
Небрежно, кое-какь (дїлать)—
набесом.
Нсбрежньїй—пенявий,
недба¬
лий, о; сущ.-нсдбалець, нед¬
байло, недбалиця.
Небритий—неголений.
І Небнвальій-(необьікковенньііі)несвітній, неподобний, ви¬
гаданий; (небнвшій) небу¬
валий; (неслиханний) нечуканий.
Небьілица—небувальщина, бай¬
ка, вигадка.
І Небнтіе—небуття, небут.
Небнтность — непрсбутність.
Небїленнй —суровий; небліховакий.
“Неважний, о —незначний, оНевареніе —нестравність (о
желудкї).
Ь

скуб пі; (зелень) наривати.рвати; (пень, коноплю) на¬
бирати,-брати.
Нащупьівать.-пать- налапувати,
нала.іати, намацувати,-маца¬
ти; намамрити, обашпорити. |
Нащупьіваться.-ться — налапу¬
ватися, налапатися.
Наддаться (наїсться) — наїда¬
тися, наістися, набухатися;
(напиться) накластися.
І
Наїздиться—нпздитися.
Наїздка (коня)—уїжджання.
Наїздникь—комонник, їздець;
(пирать) ушкал.
Наїздница— гарцівниця. *
Наїзди ическіи—комонницький,
гарцівний.
Наїздничество —комонництво,
гарцювання.
Наїздь—заізд, наїзд, надізд.
І
Наїзжать,-їхать, сьїхаться—
наїздити, наїхати; натрапляти.-пити на.
■і Наїзживать.-здить—уїжджати,
-їздити.
Наїзжій—наіздний.
Наябедничать—наклепати, об¬
мовити.
Наяву-наяв, увіч.
Надривать — витинати, шква¬
рити, затинати.
ІІЄ--НЄ.

,

'

НеаккуратньГи, о — (неисправньій) несправний, неретель¬
ний; (неопрятньїй) неалюрний, нечепурний, о.
Неаполитанець,-нка — НаполІєць,-лійка.
Неаполитанскій — наполійський.
Неаполь—Наполі.
Небезвьігодньїй, о — небезко¬
рисний, о.
Небезопасньїй, о — небезпешний, о.
Небезосновательньїй, о—небезпідставний, о.
Небезсильньїй, о — небезсилий, о.
Небезспорний, о—небезперечний, о.
Небгрежливьтй, о — неощад¬
ний, о.
Небесний—небесний, надзем¬
ний.
Неблаговидньш, о—негожий, е,
негарний, о.
Неблаговоспитанньїй—неодукований, невнхований.

Невдалек^—НевьтразимьіЛ.

Нездалек-Ь—неподалеку, неподалеці, неподалець.
Невдомекь —невтямки, невдо¬
гад.
Невеселий, о—невеселий, маркітний, о.
Невещественньїй —нерічевий,
нематеріяльний.
Невзв^шєнньїй — незважений.
Невзгода— знегіддя, пригода.
Не взирая—не вважаючи.
Невзлюбить—незлюбити.
Невзначай—невбачай, зненаць¬
ка, раптом, нагло.
Невзносг.—невиплата.
Невзнузданньїй--незану зданий,
незагнузданий.
Невзрачньїй —миршавий, по¬
ганкуватий, непоказний.
Невзьіскательность —невибаг¬
ливість. невиможність.
Невзьіскательньїй, о — неви¬
багливий, невиможний, о.
Невидаль — диво, дивовижа,
невидальце.
Нсвнданньш —невбачаний.
Невидимка- невбачанка.
Невидимьій— небачний.
Невидний—непоказний, дріб¬
ний.
Нсвидящ'й—небачучий.
Невинно, бєз-ь виньї—забезвинно, безневинно.
Невинность—безвинність, без¬
невинність; вінець, панянство.
Невинний, о — безневинний,
безвинний, о.
Невиновность —безневинність,
невинуватність,безвинність.
Невиновньїй — безневинний,
невинуватний, безвинний.
Невкусньїй—несмашний.
Невм"Ьняемьій — нестямний,
неосудний, несамовитий.
Невм"Ьстителькьій—немісткий.
Невм-Ьшательство—невтручан¬
ня.
Невниманіе — неувага; занед¬
бання.
Невнимательньїй, о—неуваж¬
ний; безуважний, о.
Невнятньїй, о — момотлнвкй,
невиразний, о.
Невовремя—невчас, невчасно.
Невод-ь—невід; частик, бродниця; с-ь большими очками
—мережа.
Невозбранчьій, о — кезаборонний, незаказаний, о.
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Невозвратньїй, о—безповорот¬
ний, о.
Невоздержан;е—нес грим, не¬
погамовність.
Невоздержньїй, неум^ренньтй,
о—нестриманий, непогамований, непоміркований, о.
Невозді.ланньій — невправлений, необроблений.
Невозможно — неможливо, не-"
спроможно, незмога, немога, не спромога.
Невозможность—незмога, немога, неспроможність, не¬
можливість.
Нсвозможньїй—неможний, не¬
можливий, неспроможний.
Невсзмужальш — незмужнілий.
Невозмутимьій, о—спокійний,
лагідний, байдужий, о.
Невознаградимьій —невіджало
ваний.
Неволить—силувати,
приму¬
шувати, змушувати.
ІІевольник-ь.-ца — невільник,ця; бранець.-нка.
Неїзольмическій —невільничий.
Невольннчество — невільниц¬
тво.
Невольно — МИМОВОЛІ, мимо¬

хіть, несамохіть, знехотя.

Невольньїй—невільний, мимо¬
вільний: силуваний, при¬
мушений.
Неволя—неволя; примус, при¬
нука.
Нсвосбразимьій,
нєизт>яснимь:й, о -неспогаданий, неуяв¬
ленний.
Невооруженньїй- -неозброєний.
Неноспламеняемьій — незапальний.
Невпопадь—невгаразд, невлад,
недоляду, не до шмиги.
Невразумительньїй, о—незро
зумілий, о.
Невредимьій — неушкоджений.
Нсвредньїіі, о — нешкодливий,
незавалний, о.
Невтерпежь —приспічило, кор¬
тить; до нестерлу.
Невьігода -страта, шкода.
Невьігодньїй, о — некорисний,
незгодний, шкодливий, о.
Невьідать—похитити; похити
мене-не вьідай меня.
Невнносимьін.о—нестерпний,о.
Невьіработанньїй —невирсблений.
Невьіразимьщ, неизг.ясіп‘мьій.
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Невьіразительньш—Недобру:!

о—несказанний, незмовле- |
ний. невимовний, невимовленний, о.
Невьіразительньї й, о—невпраз ний; невисловний. о.
Невьісокій, о—невисокий, о.
Нев’Ьдомьій, о — недовідомий,
невідомий, незнаний, нес¬
відомий, безвістний. о.
Нев-Ьд-Ьніе, незнвніе - невідо
мість, несвідомість.
Нев-Ьжа —нечема, негречкик, І
мугирь.
Нев-Ьжда — невіглас,
сліпак,
неук.
Нев-Ьжественньій-темний, не
освічений, несігласннй, неодукований.
Нев-Ьжество —темнота, невігласся, неуцтво, тьма.
Невіжлігвьій, о — негречний,
неввічливий, нечемний,нез¬
вичайний, о.
.
!
Нев-ьріе — невіра, невірство,
кедовірство.
Нев-Ьрность (ненадежность)—
непевність; невірність; недокладність, хибність.
Невірний —непевний; изм-Ьнчивьій зрадливий, невірний;
недокладний, хибний.
Нев-Ьроятньїй, о—неімовірний,
нечуЕаний, неподобний, о.
Невіьрующій—невірний, невіра.
Нев^сомьій—безважний.
Нев'Ьсга — наречена. молода,
фраірка; відданниця.
іевістка—невістка, невістиця,
невіхна, ум. невістонька,
невісточка,
невіхнонька,
чевіхночка; жена сьіна-си
нова, синиха; жена братабратова;
жена
мужнина
брата-ятрівка, ятроха.
-.ев-Ьсть—невідь, незнать.
Негашеньїй (обь извести) —
неперепалений.
Мегд-Ь—нема де.. .
Иегибкій—негнучкий.
гіегладкій, о—нерівний, о.
Негласний, о—неявний; неприлюдний; нишковий, о.
Неглижировать — нехтувати,
лехковажити.
Неговорящій немовлячий.
Негодникь.-ца. безпутникь —
охаба. гультай.-ка, ланець,
ледащо.
Пегодньїй — негідний, несудчіій,
нікчемним;
нездат¬

ний до, негодящий; него¬
жий; ледачий.
Негодованіе — обурення, неза¬
доволення.
Негодозать—обурюватися, на¬
рікати.
Негодяй, негодяйка — ледащо,
ледащиця,
негідник, - ця,
лодлнк.-чка, поганець,-нка.
Негостепріимньїй. о — него¬
стинний, о.
Неготовьій, о—неготовий, с.
Негоціанть—купець, крамарь
Неграмотний, о — неписьмен •
ний, о.
Неграціозньїй, о— нехупазкЛ,
незграбний, о.
Негритенокь— муриня.
Негритянка—муринка.
Негритянскій — муринськнйНегрь — мурин.
Негустой, о—негустий, о.
Недавній—недавній.
Недавно—недавно, не що дав¬
но, оиогди, свіжо.
Недалекій (ближайшій)-нед іленний, недалекий;(умомь)
недоумкуватий,
благень¬
кий.
Недалеко — недалеко, неподалець, неподалеку, неподалеці.
,
Недальній—недалеким.
Недальновидньїй —короткозо¬
рий, недобачливий, низько¬
зорий.
Недаромь—недарма.
Недвижимость — нерухомість,
непорушність; им’Ьиіе —облада, маєтність, маєток, не¬
рухомість.
Недвижимьтй—нерухомий, не¬
порушний.
Недвижний, о—нерушний, Сезрухий, о.
Недобор-ь — фураж, недобір;
недоимка—залеглість,
зависка, недоплатка.
Нєдобитьій- недобиток.
Недоброжелатель,-ница — недоброхіт,-ка,
недобрсзмчник, ця.
Недоброжелательньш, о — не¬
доброхітний, незичливий, о.
Недоброжелательство —недоброхітність, недоброхіцтзо,
незичливість.
Недобросовіістньїй, о- несум¬
лінний, о.
Недсбрьій— недобрий.

Недоварг» —Недостача.

Недоварь -недовзрення.
Недовольньїй— незадоволений,
НЄВДОВОЛЄНИЙ.

гіедовольство —незадоволення,
невдоволення; ремство.
Недовиручка- фураж, недобір. ,
ііедавіріе - невіра, недовіра.
Недов-Ьрчивий, о—недовіркуватий, неймовірний, невір¬
ний, о; суш.-невіра.
Недовірять кому - не мати
ВфИ до кого, не йняти віри
кому.
Недов ось —недовага.
Недов+.шивать,-висить —недо
важу вати,-жити.
Недогадливий, о — нетямкий,
невторониий,
недогадли¬
вий, о.
Недоглядіть—недодивитися.
Недодача—недодання.
Недод^лка—недокінчення.
гіедожигать,~жечь—недопалю- 1
вати,‘лити.
!
Недозволенньїй-недознолений,
заборонений.
НеДозріьвать.-зр-Ьть—недостигати, - гти,
недоспівати,
-спіти.
Недозрілий,
зеленоватьій
—свидуватий, свидовитий,
недостиглий,
недійшлий;
(чуть-чуть) свидовий, свид¬
ини.
Недоимочньїй—залвглий,
недоплатний.
Недоимщикь.-ца — недоплатник, ця.
Нсдокись—недоквас.
Недоконченньїй —нескінчений.
Недолгій, о—недовгий, о.
Недолгов-Ьчньїй,
о - недовго¬
вічний, о.
Недолюбливать — неполюб¬
ляти.
Иедомоганіе—слабість, слабу¬
вання.
Н едомогать—слабувати.
Недомолвка—иедосказ.
Недрмоль- недомел.
Недомьісліе—недорозум,
не¬
домисел.
Недом-Ьривать.-рять — недомі¬
рювати, ряти.
Недом"Ьрь—недомірок.
Недонимающ'ій—недошкулкий.
Недоносокь,
ВЬІКИДЬІШЬ—не,дорід;-женск.пола—недоношениця; (о яйці) виливок.
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Недснось
(преждевременньїв
родьі)—недоцос.
Недопека—глевтяк.
Нєдопеченное—недопічка.
Недопитеє—недопипек, недо• литок.
Недоплата—недоплат, залеглість.
Недоплаченньїй—залеглий.
Недоплачиеать.-тить — недо¬
плачу вати, -тити.
Нсдополучпть—недовзяти.
Недспродавать,-дать-невипро¬
дувати,-дати.
Недопродажа— недопоодаж.
Нсдопустимость—неприпушенність, недозволенність.
Недопустимий,
о- неприпу¬
щенний, недозволенний.
Недоп’Ьтое—недоспів.
Недоработка—недороб.
Недоразуміппе,—непорозумін¬
ня; спорь зачіпка.

НеДОрОГО, ПО ПОДХСДЯЩеЙ ЦсН’В—поцінно, поцінному.
Недорогой—ПОЦІННИЙ.
Недород*ь—недо, ід.
Недорослий-недорослий, недоверший, малекуватий.
Недоросль недорісток, ье::оліток, підліток.
Недорсстокь — пімперля; недогін.
Недосижпвать, сидіть —недо¬
сиджувати,-сидіти.
Недосльїшать—недочути.
Недос пьііика—недочування.
Недосмотрь— недогляд.
НедосмотрЬть — недобачити
недодивитися.
Недосоль — недосіл.
Недосп-Ьлим—свидуватий, сви¬
довитий, недостиглий;(чут ьчуть) свидовий, свидний.
Недоставать—бракувати.
Недостает-ь—бракує; (кому) —
недогод' о (кому).
Недостатки—нестатки, злидні.
Недостаток* — (порокь, де¬
фекти) хиба, вада, шварунок, ґандж, ганджа, сказа,
хибч, (отсутствіе чего либо)
брак,
невистачка, недоймитка.
Недостаточно — недосить, недосталь.
Недостаточньїй—недостатній.
Недостача — невистачка, недо¬
стача.

-2-5С

НедостижкмЬі* - Незал%чимьіїї.

гіедостижимьій, о — недосяж¬
ний, о.
Нсдгстов-Ьрность —Непевність,
. неправдивість,
невірогід¬
ність.
II
Недостовірний. о—неправди І'
вий, непевний, невірогід¬
ний, О.
І
Недостойность—негідність.
І
Недостойньїй, о—негідний, не- !
вартий, о.
■
і)
Недоступний, о — непрпступ- [
ний, о.
Уедосугь—недозвілля, ніколь- !
стно.
„едосужно—ніколи.
Недосчитьіваться.-таться — не¬
долічуватися,-читися.
Недосипать, сьіпать — недоси¬
лати,-сипати.
Недосьіпать,-спать —-недосипа¬
ти,-спзти.
!
НедосЬвь—недссів.
'
і
Недосягаемость—недосяжність.
Недосягаемьш,
о — недосяж
ний, о.
Недотрога—недоторканий, недотиркливий; недотика, маця, незаймзйло, недотогка.
Недоуздокь — уздениця, уіді. ниця, оброть, оглав, оглавець.
Нсдоум’Ьвать—не тямити, нсвторопати,
недомислятися;
вагатися.
ЧедоумТиіе-нетяміння, непев- І
ність, сумнів, вагання.
Недоучений—неловчений.
Недоуч ка—недоук.
Недочеті—недолік; вада, хиба.
-Іедоі-дать,- доїсть —недоїдати,
-істи.
Іедо-Ьдки—недоїдки, недогриз- І
ки; (сіна, соломи) з'їди, переіди.
Недругь—неприятель.
Недружелюбіе—неприязнь.
Недружелюбний, о — неприяз¬
ний, о.
Недружно—неприязно; неодностзйно.
Недугь—хороба, хвороба, хво¬
рість, недуга.
Недурен-ь—непоганий.
Нед-Ьйствительньш, о—недій¬
сний, о.
Нед-Ьлимое — особина,
окремець.
Неділимий—неподільний.
'Неділь ка—тижник.

Недільний —тижньовнй; (неосновгтельньїй)
недодільний.
Неділя—тиждень; крестогтоклонная—середохресний тиж¬
день: мясопустная- пущальний тиждень; світлая—ве¬
ликодній тиждень; св. Троицьі—клечальний тиждень,
зелені свята; бомина—про¬
відний тиждень.
Недіятепьньїй — неактивний,
недіяльний, нечинний.
Неестественньїй. о—неприрод¬
ний, ненатуральний, о.
Нежданньїй, о — нес одійний,
несподіваний.
Нежел^ніе—нехіть.
Нежели—ніж, аніж, як, над,
за, від.
Нежонатий—нежонатий,
без¬
парий.
Нежипець—-тонкопряд, тонкопрядець.
Нежилой (домі»)—пустка.
Незасвенньїй — незабутній, ві¬
копомний.
Незаботливость (кь чему)—не¬
хтування. недбалість, нед¬
байливість.
Незаботлнвьій, о — недбалий,
недбайливий, о.
Незабудка, раст. Муозойз раІизігіз—люби-мене, світцян,
незабудь,
ммлость божа;
горная, Л*«. аїрезЬгіз—гадячі
очі; М. іпіегтесііа — очка
жабині. ’
Незавидно—аби як.
Незавидний—аби-який.
Независимьій, о—незалежний,
непідлеглий,
непідвлад¬
ний, о.
Независтливьій, о— незаздрий,
незаздрісний, 6.
Незадолго до—незадовго перед.
Незаживающій, плохо заживающій—негоістий.
Незажиточний — незаможній,
нєзасібний. нестатечний.
Незазорньїй, о—бездокірний, о.
Незаконно—неправно.
Незаконнорожценньїй — при¬
житими,
неправоложний,
падалишний,
саморідний;
сущ. — байстря, байструк;
(насмішл.) безбатченко, семибатченко.
Незаконний, о—неправний, о.
Незалічимьій—незагійний.

Незгмедлительньїй— Нєистовствоваї ь.

Нездмедяительньїй, о—негай-І Неизвістньт—невідомий, безний, о.
вістний, незнаний.
Незамолимьій, незамоленньїй— І, Неизгладимьій—(о посуді, венеспокутувьний.
щи) незарівняниїї; (о впеНезамЬнимьш, о — незамін¬
чатлініи)>незабутній.
ний, о.
Неизл Ьчпмьій, о—невиліков¬
Незам-Ьтно—невзаміту, незавний. невигойний, незагійний, о
важно, незавважливо; невгално.
Неизмінньїй. о—незмінний, о.
Незам-Ьтиьій — незавважний.
^еизм-ьняемость—незмінність.
незавважлиьий,
непоміт¬
Не изм-Ьняемнй—незмінний.
ний.
Неизм'Ьримо,
безмірно —нез •
Незамочать,-тить — недобача¬
мірно, незміренне,
незміти, ЧИТИ.
рено, незміряно.
Незанятсй—гулящий, вільний.
Неизм-Ьримость безмір'я, без¬
Незапамятньїй—давній, пред¬
мір, незмірність,
неомір1-ІСТЬ.
ковічний, споконвічний.
Незапя і нанньїй, о — незапляНеизм^римуй, о—неомірний,
мований, о.
незмірний, неміряний, о.
Незаслуженньїй, о—незаслужНеизобразимнй — незмальовний, о
ний.
Незат-Ьйливьій, о — нехитрий,
Неизсякаемьій-безперезодний,
невичерпний.
нехитрований, невигадли¬
вий, о.
Неизьяснимнй—неспогаданмй,
Незаурядньїй—не аби який.
нез ясовний.
Незаходкіцій —незахідний.
Неизяшний, о-нехупавий, нез¬
Незваньїй—некликаний.
грабний, о.
Нездоровиться—нездужатйся.
Неимущій—немаючий,
незасібний, незаможний.
Нездоровий —слабий, недужий;
шкодливий, вадливий.
Неим^ніе—брак, недостача.
Нездоровье— слабість.
Неискрснній.о-нещирий; хвальа.ивии, о.
Неземной—неземний
Нсзлобіе — незлостивість, неНєискупленньїй — неспокутуЗЛССЛИЗІСТЬ.
ваний.
Незлобний, о — незлостивий,
Неискуснь'й о—немайстернії*!,
кезлосливий, о.
немистецнии, оНєзнакомец'ь.-мка — незнаііоНеиспов’йдимьій, о—недовідо¬
мець,-мка.
мий, о.
Нсзнакомьій—незнайомий.
Неисполненіе — НЄДОЕЄДЄНИЯ
Незнаніе — невідомість, нездо зробу, невиконанню.
навство.
Неисполнимьіи, о—нсзробний.
Незначительньїй, о ■— незнач¬
Неиспорченность— неї опсований. о.
ність. незіпсованість.
Незримий, о—небачний, неба
Неиспорч мньїй — непопсогачаний, о.
.
ний, незіпсопаний.
Незрілий, неспілий—недійш
Неисправимьіи,
о—непоправлий, нестиглий, неспілий.
нип, о.
Незьіблемнй, о — непохитний,
Неисправность,
нєаккуратнепорушний, о.
ность - несправа,
не¬
Неизбирательньїй- невибірний. |
справна.
Неизбіжннй, о — неминучий,
Неисправньгй,
неаккураткь іі,
конечний, о.
— несправний; недбалий.
Неизвинитетьньїй, о—невибач¬
Неиспьітанньїй — несилробо аний. о.
ний.
Неизвіданннй, о—незбагнснНеистл%.нньій, о —нетл'ннт”. о.
нии, о.
Неистовч—шалено, скажено.
Неизвістно — невгадно, неві¬
Неистовство—шаленість, »кадомо, незнать.
жечість, сказ, актування.
Нсизвістность — невідомість,
Неисговствовать — лютувати,,
безвість.
шаленіти, скаженіти.
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Неистовнїї—Ненастньїй.

Неистовьш—несамовитий, ша- І
лений, скажений.
Неистомньїй—невтомний.
Неистощимьій -безпереводний,
невичерпний.
Нєисходимьій — непереходний,
несхоже ний.
Неисчерпаемьій — невичерпа¬
ний, НЄВИВОДНИЙ.
І
Неисчислимьій—незрахований,
незліченний.
Неисц-ьлимьіи о, — невигой¬
ний, о.
Нейтральний—невтральний.
Ь'гказистьій —неповидний, не¬
показний.
Некласскьій—неклясовий.
Неклень, раст. Асег Іаіагісит — чорноклен, чорнокленок, чорноклина, паклен.
Некогда—ніколи, нема колй.
Некрасивий, о—поганий, не¬
гарний, невірний, о.
Некрешеньїй—нехрешений.
Некрупній, о—неміцний, о.
кстати—недоречі, непошпету, недоладу, невлад.
Некуда—нема куди, нема де,
ніде, нікуди.
гіеладньїй—недолппний.
Нелегкая—мара, чорт.
Нелицепріятньїй, о — безсто¬
ронній, о.
Неповній—незручний; незграб¬
ний; (нескорьій) неметкий;
(неудобньїй) недогідний.
Неловко—незручно; ніяко, нія¬
ково.
Неловкость—незручність, не¬
зграбність; ніяковість.
Неложньїй.
о — правдивий,
справедливий, о.
Нельзя — неможна, невільно,
нільга.
Нел-Ьпица—невідь-що, незнать
-шо, казнащо.
Нел-Ьпьій — недоладній; недо¬
речний, дурний.
Нелюбимьй —нелюбий.
Нелюдимка—нелюда, відлюд¬
ка.
Нелюдимь — безлюдень, без¬
людько, нелюдько, нелюда.
Нелюдимий—нелюдний, від
людний.
Немало—чимало.
■Немаловажний, о — немалозначний, о.
Немалий, о—чималий, о.

Немедленно — негайно, неба¬
вом, н-еобавки.
Немедленньїй—негайний.
Немилосердний,
безжалостньій, о — немилосердний,
нем лестивий, о.
Немилость—неласка.
Немилий—нелюбий.
Неминуемьій, о—неминучий, о.
Немногіе—небагато, мало хто.
Немного—трохи, небагато, невередь, омаль, щось, гтокус,
трошки, мало.
Немогущій неспособньїй —не¬
спроможний.
Неможется—нездужається.
Ьемолчно—без угаву, не вга¬
ваючи. '
Немолчньїй—безугавний, невгавальний.
Нсмочь— нездужати.
Нсмощь, нездорові.е — неміч,
слабість; несила (безсиліє).
Немощнмй — недужий, хир¬
ний, хиренний.
Немстительньїй— беземстний,
немстивий.
Немудреньїй. о—немудрий, о.
Немислимий, о—неподобний,
неможливий, о.
Ненавидіть—ненавидіти.
Ненавистникь,-ца — ненавидник, ця.
Ненавистньїй, о—ненавидний,
ненависний; обридливий, о.
Ненависть— ненавість;
вражда-зазлість.
Ненаглядний -- любий, доро¬
гий, коханий.
Ненадежньїй, о—ненадійний, о.
Ненадлежаще—неслушно; не¬
належно.
Ненадлежащій — неслушний;
неналежний.
Ненадобньїй—непотрібний, не¬
придатний.
Н енадс лго—ненадовго.
Ненаказанньїй—непокараний.
Ненаказуемьій—безкарний.
Ненамірекно—без заміру.
НенаполИенньїй несповнений.
Ненапраеньїй, о недаремний, о.
Ненарочно-незнарошно, нев¬
мисне.
Ненарушимьій, о — непоруш¬
ний, о.
Ненарядньїй—неошатний.
Ненастньїй—негодяний, непогогчий, непогодний. .хурто¬
винний, елітний.

Ненастье—Незпрятнзсть.

Ненастье — чвиря,
сльота,
фльора, негода, нетеча.
Нснасьітность—ненатля.
ненаість, несить, ненажернгсть.
Ненаситний — ненаідний, не
наїсний, неситий, ненажер
ний.
Неначатьтй—непочатий.
Ненормальний — ненормаль
ний;
психопать--неприта¬
манний.
Ненужно—нетреба, непотрі( но.
Ненужньтй—безпотрібний, не
потрібний,
непридатний,
охаблений.
Нсобдуманний,о —незважений,
необміркований, нерозваж¬
ний, о.
Необезпеченньїй — назабезпечений.
Необитаемьтй — незалюднений,
незаселений.
Необозримьік, о — неоглядний,
неозорний, неосяжний, о.
Неоооримьій — непереможний,
необорний.
Нсобосноваиньїй, о—безоснов
ний, необгрунтовани , о.
Необразованность — неосвіче¬
ність.
Необразованннй —неосвічений.
НеоСузданньїй —нестриманий,
непогамований.
Необученньїй—неукий.
Необходимо—треба, необхідно.
Ндобходимнй,о--необхідний, о.
Необходительность — негреч¬
ність, неввічливість, нелтодськ сть.
Необходительньтй — негречний,
неввічливий, нелюд.ький.
іїеобходньїй, необходной —необ
ходимий.
Необь^зженньїй— неізджалий,
неукий;-конь-неук.
Необьяснлмьій. о — нез'ясов- |
ний, незрозумілий, о.
Необьятньїй — безосяжний.
неосяжний, безмежний; нез¬
мірний; (недоступньїи уму)
незбагненний.
Необьїкновенньїй, сверхьестественньїй — ^несвітній, не
світський, незвичайний.надзвичайний.
Необьічайньїй. о—незвичайний,
надзвичайний, о
Необьічньїй, о — незвичайний
нещоденний, о.

Неооязательним, о—нсобов'язковий, о.
Неоглядною—не озираючися.
Неогороженньїй—обіхідчастий,
обхідчастий.
Неограниченньїй, о — неомежний, необмежений, о.
Неодииаковнй, о — неоднако¬
вий, о.
Нєоднокрапнмй—таркаиисти*
Неоднократнмй, о — кількара
зовий, о.—
НеодноцвЬткьііі—тарканистий
Неодобреніе — нагана, непохва а.
Неодобритсльньїй, о-наганний
непохвальний, о^
Неодолимьій, о—необорний, о.
Неодушевлемкьій— бездушний,
неживотний, бездухий.
Неод'Ьтьій- неодягнений.
Неожиданно. вдругь — спро¬
жогу, нагло, зненацька, знебачки, Знебашки, несподі¬
вано.
Неожиданность -несподіванка;
несподіваність.
Неожиданньїй — нееродіваний,
нссподійний, неспогаданий;
наглий, напрасний.
Неозабоченньїй- безклопотний,
безжурний.
Неокончаї ельньїй, о — неоста¬
точний, о.
Неоконченньїй —несквнчений,
недоведений до краю, до
зробу.
Неопалимий—неспалений.
Неопасньїй, о- безпешний, о.
Неоперившійся—безперий.
Неописанний — невимальованийНеописуемьтй - см. Неописан¬
ний.
Неоплатний- невиплатний.
Неопомниться - несчутися,несхаменутнея.
Неопраьданньїй —невиправда¬
ний.
Неопред-Ьленньгй, о-невианачений, непевний, невираз¬
ний, неясний, о; найлоненіе -дієїменник.
Неопред’Ьл имьій — невнзначенний.
Неопровержимий, о—неспро¬
стовний, незаперечний, нсзбитии, о.
Неопрятность—нехарність, не¬
охайність, неалюрність, не-
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Неопрятньїй—Нерадивепь

чепурність,
нехлгойність,
нехлюйство.
Неопрятньїй — нехарнин, не¬
охайний, неалюрний, не¬
чепурний, нехлюйний; сущ.
—нехлюй, нечепура, “ечупайда, нечупара, неохая,
нетшанець, -нка;
задріпанець, нка, пелеханець.-нка,
затьопанець,-нка, нетіпаха,
нетьопуха.
Неоиьітность—недосвід, недо¬
свідченість.
Неопьітньїіі—недосвідний, не¬
досвідчений.
Неорганическій — несрґанич
ний.
Неоскопленньїй — незвалашении, несхапащений, некладений.
Неоскорбительньїй, о—необра
зливий, о.
Неослабньїй, о—пильний, о.
Нєосмотрительность, опрометчивость -неопанті ованість,
необачність, нерозважність,
необачна.
Неосмотрительньш
(безпечньій)—необачний, (опрокстчивьій) неопантоований.
Неосмнсленньїй —недоумкуватий.
Іеосновательннй, о — безпід¬
ставний, безгрунтовний, о.
іеосторожньїй, о — необереж¬
ний, небережений, о.
Чеосудимьій—неосудний.
Неосуш мьій—невисушний.
Неосуществимьій, о — нездій¬
сненний, о.
НеосЬдльїй — неосілий, кочевний.
Неосязаемьій—недотиканий.
Неотвергаемьж —незідпертий,
незбивчий.
Неотвратимьій, о — немину¬
чий, о.
Неотвйтственньїй — невідповідальний.
Неотвязньїй, о—невідчепний, о.
Неотеса — хамудь, незграба,
хамло, маштула, лобурь,
чвалай, фик. флекев, нескреба, мугирь,-ка, мурло,
мурмило.
Неотесаний—нетесаний, необструганий;
неодукований,
неокресаний.
Неоткровенньїй, о — невідверТИЙ, О.

Неоткуда—нізвідкіля, нізвідки-,
нема звідки.
Неотложньїй, о—пильний, на¬
гальний, негайний, о.
Неотлучний, о—невідступний,
невідхїдний, о.
Неотмолимьій — неспокутований.
Неотм'Ьняемьій—невідмінний.
Неотрадньїн- нерадісний.
Неотргзимьій- неьідбійний; не
одкидний.
Неотрицаемьтй—не’аперечний.
Неотстуг ньій.о—невідхїдний,о.
Неотчуждаемьій-неї іддаваний.
Н еотье м ле М ЬІ й—н е в і дб р н и й.
Неофить — неофит; новскрй|
щенньїй—новсхрещенець.
Неохота—нехіть.
Неохотно— неохоче.
Неоціненний-неоцінний; (по
достопнству) — неошаноєа- ний.
Неоцінимий, безцінний -нсоцінитний, неоцінний.
Неочередной — безчережний,.
неврядний.
Неощутительний, о— нечутли¬
вий; непомітний, о.
Непарний — непаристий;-ньіе
воли, сапоги — роспарки.
;
роспари.
Непартійний—безсторонній.
Непромокаемьій—водощільний.
Непронйцаемьій — нелропускний.
НепросігЬщенньїи—нессвітниїі,
неосвічений, темний.
Непростимий — непрощенний.
Непростительннй, о—невибач¬
ний, непробачний.
Непростнвшій—нелростиглич,.
неохололий.
Непроходимьій — непрохідн;іЙ,
НепрсЧНЬ!-'. о — нетривалий,
неміцний, о.
Непро1=здньій — иег.ереіздний_
І Непугливнй—нелякличий.
Непустой,—непорожній.
Непьющій— непитущий.
Непахну щій—бездухим.
Непереводнмьій, о — непеге=кладний, о.
Неперехсдящій—неперехідний.
Неплавкій—нетопкий.
Неплатежь -неплата.
< Неплательщикь,-ца — неплат¬
ник, ця.
І
Неплодіе-неплідність;
неро¬
І
дючість.

НеплодньГй—Непотопляемьій.

Неплояньїй,
безплодньїй—не¬
плідний, неродючий.
Неплодородньїй- неродючий.
Неплотньїй, о—нещільний, о.
Неплохой, довольно хорошій
—незгірший.
Непоб-Ьдимьій — незвнтяжний,
непереможний, необорний.
Неповинний— безвинний.

Нєповиновєніє—нєслух'яність,
неслухняність.
Неповоротливьій — макулуватий, товбуватий, бамбулуватий, хамулуватий, неоковерний, неоковирний, немний,
неповоротний, завалий, загг.емезий, заважуватий, нестелепуватий, розсу¬
каний, вайлуватий, міхуватий,
лемішкуватий,
нез¬
грабний, лемехуватий; сущ.
хамула, товба, бамбула, нестелепа, торопа, розсолода,
вайло, мамула, лемеха, ле¬
мішка.
Неповрежденньїй— непошкоджений, неушкоджений.
Непогода, ненастье — негода,
чвиря, фльора, халепа.
Непогрішимий, о — безгр пі¬
ннії: непомильний, о.
Неподалеку — невдалеку, неподалець, близько.
Неподатливий - непідхильпий,
завзятий, упертий.
Неподатной— неподаткований.
Неподвижньїй. о неповорушний. нерушний, непоруш¬
ний, нерухомий, нездвижний, незднижений, о.
Неподвідомственньїй— непід
леглий,' непідвладний, не
підзарядний.
Неподдільньїй, о — притаман¬
ний. сутий, щирий, о.
Чепод’супньїй —непідкупний.
Неподрзжаемьій, о — ненаслідопний, незрівняний, о.
Неподсіупньїй, о—неприступ
ний, о.
Неподходящій — непідхожий,
негодящий.
Н еподчиненньїй — непідлеглий,
непідвладний.
Нєпозеолитєльньій,
о—недоз¬
воленний, о.
Непокаянньїй — неспскутуванйй.
Кепокойньїй— неспокійний.
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Непоколебимьій,
с—непохит¬
ний, непохильний о.
Непокорность- непіцхильність,
непокірливість.
Непокорньтй, о—непокірливий.
непідхильний, о.
Непол но—неповно.
Неполнота—непевнеча.
Неполньїй, о—неповний, о.
.Непомірно—надміру, немірно.
Непомірний—кемірний, над¬
мірний.
Непониманіе—нетям, нетяма,
нерозуміння.
Непонятливость—безтямність,
неіямність,
нетямучість,
безглуздя.
Непонятлигзьій, о—безтямний,
нетямний, нетямучий, безглуздявий, о.
Непонятньїй.
о — незрозумі¬
лий, о.
Непоправимьтй, о — непоправ¬
ний, о.
Непорочну й-чисти й.безвад ний.
Непорядочньїй—неладний, неладен, непорядний; безпут¬
ній, безстатечний.
Непосильний,
о — надсиль¬
ний, о.
Непослушаніе—непослух, не¬
слухняність.
Непослуїдньїй — неслухняний;
(чел о пікь)-неслух.
Непослідсвагельность —непо¬
слідовність.
Непосл-ьдовательньїй. о—непо¬
слідовний, о.
Непосредственнорть— безпосе¬
редність.
Непосредственньїй, о—безпосередний, о.
Непостижимьій, о—незбагнеи
ний, недовідомий, о.
Нспостоннньїй -несталий, нестаніпкий,
нестатечний
перепадиотий.
Непостоянство — несталість,
перепадистісіь,
нестатеч¬
ність.
Непостидньїй, о нзганеблий, о.
Нелосіда—шеєндя. побігайка,
побїгуця.
Непосидливий- непосидющий,
непосидячий,
похожалий,
невендючий.
Непотерянньїй - незагублений,
невтрачений.
Непот опляемьиї — неатонний,
невтопний.
16
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Непотреби икт.—Непролазний.

каність, недотиканість; не¬
Непотребникь,-ца— бахур. бапорушність.
хурь, бахурка.
Неприличіе—неґречність, не¬
Непотребство—бахурство, росзвичайність.
пуста.
Неприлично, нехорошо — не¬
Непохвальний, о — нехвальгоже, неподоба, не до зви¬
ний, о.
чаю.
Непочемт,—байдуже, ні гадки.
Неприличкьій—непристойний,
гіепочтеніе, неуваженіе — не¬
неподобний, безпичний, со¬
повага.
^
роміцький.
гіепочтительньїй, о—непогаж
Непримиримость-^ нелримиреливий. о.
ність.
Неправда—неправда.
Неправдивий- криводушний.
Непримиримий,— непримире¬
ннії, о.
Непраедоподобньїй, о—неймо¬
Неприм-Ьнимьій, о—непристовірний, о, неподібний до
совний, о.
правди.
Непринужденньїй, о—невиму¬
Неправедний — нелоправдній.
шений, непримусовий, о.
Неправов^ріе—безувірство.
Непринятіе—неп ри ниття.
Неправосудіе, беззаконіе—не
Непристойний — сороміцький,
правість.
стидкий.
Неправосудний —неправий. Неприступний - непідступний;
Неправота-вина.
гордий—мисливий.
Непредвиденний--см. непредуНеприсутственннй — непри¬
смотр-Ьнний.
сутній, святковий.
Непредусмотрительньїй, о—не
Непритворний, о щирий, о.
опантровьний, необачний, о.
Неприхотливьтй, о—невибагли¬
Непредусмотрінньїй — неспо¬
вий, невередливий, о.
діваний. незавбачанйй.
Непричастннй — непричетний.
Непрехлонньїй, о — непохильНепричесанньїй — нечесаний;
ний, непохитний, незлом¬
сущ.-нечоса.
ний, О
Непріемлемьій, о — непринятНепреложньїй,
о—неперерічний, о.
ний: неодмінний, о.
Непріязненньїй, о — неприяз¬
Непрем-Ьнно—конче, конечне,
ний, о.
доконче,
доконечне, нейНепріязнь, враждебносіь—заминуи.
взятск, неприязнь.
Непрем'Ьнннй— безпремінний,
Непріятель,-ница — неприядоконечний, неодмінний.
тель,-ка.
Нег.ресдолммьій,
о— непере¬
Непріятельскій—ворожий.
можний, необорній, о.
Непріятно-неприємно. грикро.
Непререкаемьій-иеперерічний, 1 Непріятньїй неприємний, при¬
безсуперечний.
крий; нелюбий.
Непрермвно — безперестанку,
Непріятность - долегливість.
без упину, без угаву, по¬
Непробудний — безпробудний,
спіль.
безпросипний; мертвий.
Непривлекательний — непри¬
Непроглядний, о—безпросвіт¬
вабливий, непринадний; не¬
ний, о.
красивий—нічбидний.
| Непродолжительньїй, о-недовНепривьікшій—незвиклий.
готний, недовгочасний, о.
Непривьічка—незвичка.
Нелрсзрачньїи, о — непрозо¬
Непривнчннй, о-ьезвичнпй, о.
рий, о.
Неприв-Ьт лисий— непривітний.
Непроизводительность—непроНепригодннй — непридатний,
дукційність.
Непроизводительньїй,
о—ненеспосіб-ний. негодящий.
прсдукційний; марний, да¬
Непригоже — негоже,
не ГО¬
ремний, о.
ДИТЬСЯ.
Непригожій — негожий.
не
Непроизвольньїй, о—мимовіль¬
ний, о.
>
гарний.
Неприкосновенность—недотор¬
Непролазний — непролазний.

ИераСочій—Нгсгла -киває іьій

непрохідний, нспротовпний,
недоговпний
Нерайочій, прилагат.—неробі
тний; гулящий.
Неравенство—нерівність.
Неравно—бува.
Неравносторонній — нерівно¬
бічний.
Неравньїй — нерівний; неодна¬
ковий.
Нерадивеції,- ца — недбалець,
недбайлиця,
недбайличок.
недбалиця,
недбаха, недбальниця, неглядкя.
Нерадивость—недбалість, нед¬
бальство, недбання, недбай¬
ливість.
Нерадивьіи — недбалий, нед
байливий.
Нерад-Ьніе, пренебреженіе— за¬
нехай ня.
;
Нераді>ть—недбати, занехати. :
Неразборчивьій, о — нерозбір- І
ний; нечитальний, невираз¬
ний, о.
Нераззившійся —нероз^итний.
Неразвитой—нерозвинений.
Неразвяаньїй — соромливий,
несміливий.
Неразгаданньж—кевідгаданий.
Нерачговорчивьтй неговіркий,
немівний, маломовний, не¬
балакучий. небалакливий.
<Неразд-Ьльньій, о — неподіль¬
ний;
негіоді лени Гі, спіль¬
ний, о.
Неразлучньїй, о — нерозлуч
ний, о.
Неразм-Ьнчьій — нерозмінний.
Неразрушимьій — незруйновний.
Неразрьіпньїй, о — нерозри іний. оНеразр'Ьшимьій, о — нерозвязальний, о.
Неразсудительньїй—нерозваж¬
ний, нерсзсудний, о.
Неразуміе — недорозум, неро¬
зум, нетям.
Неразумньїй, о—нерозумний, о.
Нераскаявшійся — неприкая¬
ний.
Нераскаянньїй—запеклий.
Нерасположеніе—незичливість,
неприхильність.
Нерасположенньїй — кезичливий, неприхильний; неохо¬
чий до.
Зіераспорядительньїй —нерос-

У
І
1
І
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порядний.
Нерастворимьій, о —нероспускальний, о.
Нерастсропньїй— потикуватий,
немоторний, неметкий.
Нерасчетливьій, о —безрахубний,
неощадний;
необач¬
ний. о.
Нерачительньїй, о —недбалий,
недбайливий, о.
Нервньїй, о—нервовий, о.
Неробкій —небоязкий, неляк¬
ливий.
Іїсровно— нерівно
Неровньїй —нерівний; (покрьітьій бугорками)—струпуватий.
Неровня — нерівня.
Нерукотворєнньїй — неруко¬
творний.
Нерушимьій, о—непорушний, о.
Нерідко —почасту.
Нер^шимость—вагання.
Нер-Кшимьій —нерозвязний.
Нер-Ьшительность — вагання;
нерішучість.
Нері,шительньій — нерішучий.
Неряха — нетіпанець.*нка.-ха,
підтіпанець,-нка.-ха. задріпанець.-нка, зателепа, зателепанка, нечепура, нечу¬
пара, захвоі“дьха,нечупайда,
неохайник, ця, неохая, нех¬
люя, шмонд я, коструб,дримба.
Неряшлнвьтй, о — зателепкуватий, зателепуватий, не¬
чупарний, тирхатии, нехлюйний, о.
Несбьіточкьій— незбутний, хи¬
мерний.
Несвареніе (желудка)-нестра¬
вність.
Несварнмьій, неудсбоваримьій
— нестравний.
Несвобсдньїй—невільний.
Несвсевременно — невчасно,
не на часі, не в час, безчасу.
Несвоевременньїй—невчасний,
неслушний.
Несвойственньїй, о—невласти¬
вий, о.
Несз-Ьдущій — нетямущий;(человЬкь) нероззнака.
Несвязньїй—недоладній.
Несглажиеаемьш (оть сглазу)
—невріклизий,
неврочли

вик.
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Несгсворчивьік—Нестоль.

Несговорчивьпї—упертий, завзягии, тугий.
Несгораємьій—неспане ний.
Несгибаемь'й—негнучкий.
Несдержанньїй — слабкий на
втори, нестриманий.
Несеніе—несіння.
Несердитьш—негнівливий.
Несильний — недужий, неміц
ний.
Несказанний, невьіразкмьій—
незмовлений.
Нескладний, неуклюжій—недо¬
ладній, розсуканий.
Несклоняемьій, грам. — невідмінний.
Нескончаемьій— нескінченний,
непереробний.
Нескоро, кропотливр—марудно,
загайно, нешвидко.
Нескорьій, о —непрудкий, не
швидкий, нехуткий, о.
Нескромний—нгеплохий.
Нескрьіваемий—неприхований.
Не сладкої—не медяно!
Несльїханньїй, о--нечуваний, о.
Несльїшньїй, о—нечутний, о.
Несмотря на—невважаючи на.
Несмьіслящій, непонимающій —
нетямущий.
Несмілий, о—несміливий, о.
Несм-Ьняемость—незмінність.
Несм-Ьняемьій—незмінний.
Несм-Ьтно, без-ь счету — незлі
ченне, незлічено.
Несміьтньїй—незлічений.
Несносньїй, о—охаблений, не
стерпучий, о.
Несоблюденіе — незаховання,
недодержання.
Не соверш^нно—не ЦІЛКОМ.
Несовершеннолітній — недо¬
літній, неповнолітній, ма
лолітній.
Несовершенний, о—недоконаний; нецілковитий, о.
Несовм’Ьстимий. о — невміст
ний, о.
Несовм'Ьстний - несумісний.
Несогласіе—незгода; разладь
— незлагода, розрада, сва¬
ра, нелагода, сунерека, без¬
ладдя, безлад.
Несогласно —незгодно.
Несогласньїй, о — незгодний;
неладний, різноголосий, о.
Несознательно, безсознательно—нетямки, несвідомо.
Несознательньїй—несвідомий.

Несоизміфимьж, о — незмір¬
ний, о.
Несокруши.чьій, о — незлом¬
ний, о.
Несомн-Ьнньїй, о—безперечний,
безсумнівний, о; (испьітанний довіряний.
Несообразительность—безтям¬
ність.
Несообразительньїй — безтям¬
ний, нсвторопний, неспритний, нетямкий.
Несообразньїй, о — неподоб¬
ний, о.
Несообщительний, непривЬтливьій—огурний.
Несоотв-Ьтственньїй, о—невід¬
повідний, о.
Несоразм-Ьрньїй, о — непомір¬
ний, о.
Несостоятельность—неспромо¬
га, неспроможність.
Несостоятельмьій—неспромож¬
ний, невиплатний, немогущий.
Несострадательний — безжа'лісливий, нежалісливий
Несподручньїй, о-незручний, о.
Неспокойньїй — невгомонний,,
невпокійний.
Неспорий (о работ^)—неспірний.
Неспособньїй—безкебетний, не¬
зугарний, невданий, нездольний, невгарний, нездіб¬
ний, нездатний, нестіпний,
сущ.—недотега, невдалиця,
невдаха, невдалюга.
Несправедливо —несправедли¬
во, .напрасно, неправдиво,
неслушно, неправо, кривдиво.
Несправедливий —несправед¬
ливий, неправдивий,
не¬
правий, напрасний, кривдивий.
Несп-Ьльш—недійшлий; нести¬
глий.
Неспіша — полегом, повагом,
помалу.
Несравненно—незрівняно; не¬
помірно—невзаміру.
Нєсравненньїй—незрівняний.
Нсстарательний.о—недбалий, о.
Нестерпимий, о—нестерпучий,
невтерпучий, нестерпний, о.
Нести — нести;-ся-нестися (о
птицахь); гнати, летіти; пли¬
нути, линути.
Нестсль, неотолько—нестак.

Нестоющій—Неукротимнй.

•Нестоющій—безвартний.
Нестроевой — нешиковий, нешереговий; невойовий.
1 естройно, несогласно — нез¬
годно, не в лад.
Нестройний — незгодний; без¬
ладний.
Несудоходннй—неплавний, неплавбовий, ненавигаційний.
Несуразица—неподобність.
Несуразньїй—неподобний.
Несущественньїй, о — несутьовий, о.
•Несходннй (непохожій)—непо¬
добний на, неоднаковий з,
той, що не скидається на,
несхожий з; (о ц-Ьн-Ь) висо¬
кий.
■Несчастье—безщастя, нещастя,
безділлй, бездолля, безта¬
лання, неталан, упад, ха¬
лепа, безголов'я, напасть.
Несчастньїй — нещасний, без¬
таланний, безщасний, без¬
дольний, бездільний; сущ.
—нещасник, -ця, безталанник.-ця, бездольник,-ця, бі¬
долаха, бідаха, сердега.
-Несчетньїй, о-незліченний, не¬
врахований, о.
Нес'ь-Ьдобньїй—неістивний.
Нетвердий, о—нетвердий, о.
Нетель—ялівка.
Нетерпимий, о — нетолєрантнии, о.
■Нетерп-Ьливиг, о — нетерпля¬
чий, о.
Нетерп^ніе—нетерпій, нетер
плячка.
Нетлінний, о—нетлінний, о.
Негождественннй — нетотожній.

Нетопнрь, зоол. — чепиргач,
пиргач,
лилик, ночниця,
кажан.
Неторопливнй, о — неметкий,
несквапни/і, тихоплавний, о.
Нетрезвнй, о—нетверезий, о.
Нетронутьш—незайманий, не
початий, цілинний.
Нетрудовой—нетружений.
Неуваженіе-неповага. зневага.
Неуважительннй — неповаж¬
ливий; малозначний, мало¬
важний.
Неуві,ренность, сомн-Ьніе—не¬
певність.
Неувядаемнй—неоцвітний.
Неугаси мий—непогасний.
Неугодний—недогодний, нев¬
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годний; неугодившій, сущ
-невгожай.
Неугомонность— безугавність,
невгомонність.
Неугомонний—безугавний, не¬
вгомонний.
Неудаться—схибити.
Неудача — невдача, нелагода.
неталан.
Неудачникь,-ца—безталанник,
-ця.
безщасник,-ця.
не¬
вдаха.
Неудачннй, о —невдалий, не¬
вдатний, о.
Неудержимнй— неприпинний.
невгамовний.
Неудивительньтй, о — недивний, о.
Неудобннй, о — невигідний, о.
Неудобоваримнй—нестравний.
Неудобоисполнимьій — невико
наявний.
Неудобопонятньтй -- незрозумі¬
лий.
Неудобоприложимьтй -7- непри- тульний.
Неудобопроизносимнй, труднопроизносимьій— невиворотний.
Неудобство—непридоба, неви¬
года, недогода.
Неудовлетвореніе — незадово¬
лення.
Неудовлетворитепьньїй— незадовольчии.
Неудовлетворяющій,
неугод¬
ний—недогодний.
Неудовольствіе — незадово¬
лення; прикрість.
Неужели, разві — невже, чивжеж, неке.
Неуживчивнй, сварливий —
незлагідний.
Неузнаваемий—невпізнаний.
Неукатанннй (о дорогі) — за¬
бивний, невторований.
Неуклонно — нехибне, неу¬
хильно.
Неуклонннй—нехибний, непо¬
хитний, неухильний
Неуклончивий—невхильний.
Неуклюжій—мамулуватий, лемішкуватий, хамулуватий,
незграбний; хамула, хамло,
розсолоса, чвалай.
Неукоснительнии, о — невідгальний, нагальний, негай¬
ний, о.
Неукротимьін —непогамовний,
невтихомирний.

Неулаженньт — неявка.

Неулаж'нньїй—нєвладнований.
Неуловимьій —кевпійманий.
Неумирающій, безсмертний—
невмірущий,
невмирака,
невмірайко.
Неумойка—невмивака.
Неумолимьій—невблаганий.
Неумолкньїй, о—неумовчний.о.
Неумьітьій—невмиваний,невми¬
вака.
Неумьиьленньїй, о — невмісний, о.
Неум-Ьльїй—недотепний, безкебетний: ни кь чему нсспособньїй, сущ — нестула.
Неум-Ьніе—невміння.
Неум-Ьренность— непомірність,
непоміркованість;
излишество—надуживання.
Неум-Ьренньїй, о_ — непомірно
ваннії, непомірний, о.^
Неум-Ьстнии — недоречний, не¬
доладній.
Неуплата—невиплат.
Неупотребительньїй — невжи¬
ваний.
Неупоіребленіе— невживання.
Неурожай—недорід, нерод, не
врод.
Неурожайньїй — недорідний,
невродний.
Неурочний — невизначений;
незагаданий.
Неурядица—безладдя, безлад.
Неуслужливьій. о — неуслужний, непослужний, незділивий. нездільний, о.
Неустанньїй—безуг инний; неугомонньїй — невгавучий,
невгавущий, невгавний.
Неустойка — неміра, недо¬
держка.
Неустойчивьій—перекидистий,
кантовний, хитливий, хитванний, хибкий; нестанівкий.
Неустраоїимьій, о — небояз¬
кий, о.
Неустройство—безладдя.
Неуступчивьін, упрямьій — затинчивий, затинчливий, пенякува'ий,
закатований,
завзятий.
Неусьіпньїй, бдительнуй— нев
сипущий.
Неуюмимьін, о — кевгамований, о.
Неутолимьій —
невтомний,
невтомливий.
Неут-Ьшньїй— нерозважний.
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Неученьїй—невчення. •
Неучтивьій, о—нечемний, не¬
гречний, о.
Неучь— неук.
Неуязвимьій — невронен їй, не¬
вразливий.
Нефрить—залаління нірок.
Нефтеносное (мЬсю)—ропище.
Нефтеносньїй—нафто цайний.
Нефтепромьииленность— наф¬
топромисловість,
нафтярствоНефть—нафта, ропа.
Нефтяной—нафтовий.
Нехваленьїй- нехвалитьий.
Не хватать, не доставать времени—ніколитися.
Нехозяйственньїй — негоспо¬
дарний.
Нехорошій—недобрий.
Нехорошо — недобре, погано,
зле; негоже.
Нехотініе —нехіть.
Нехотя—нехотячи,нехотя; нев¬
мисне.
Нецв-Ьтущій, безь цвЬтовь—
нецвічений.
Нец-Ьлесообразньїй, о — недо¬
цільний, о.
Нецінний—безцінний, безвартний.
Нечаянньїй—незнарошн-ий, не¬
сподіваний.
Нечелов^ческій —нелюдський
безчепов%,ч;іьш--нел*ОйЯний.
Нечестивець,-вица — незбожник,-ця.
Нечестивий, о—незбожний, о.
Нечестивій, о—нечесний, о.
Нечеткій, а—нечитальний, о.
Нечетньїп — непаристий.
Нечеть—лишка.
Нечисто—нечисто.
Нечистоплстньїй, о — тирхатий,
зателепкуватий, не¬
чупарний, НЄХЛЮЙНИЙ, нео¬
хайний, нехарний, о.
Нечистота — нечистість, нечисл ь;неопрятность-нехарь;
вь вод'Ь-муть.
Нечистьій-нечистий; нечепур¬
ний; на руку хаповитий,
хапкий, хваткий; (духь)—
мольфар, морок, морока.
Нечувстаительььій — нечулий;
непомітний.
А
Нешто— хіба.
Нещадно- безощадно.
Неявка непскагаішя;нестакнй •
(вь судь).
*»•
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Нсявственний — Ничкомь.

і. •
і

НеЗвствеїтьій — неясний, неви
Низкзпробньї й—без вартний.
разний.
Низкоросльїй—низькорослий.
Неяловитьій нетрутний,неот
Низлагать, ложить — скидати,
-нути.
рутний.
Неясньїй, неотчетлмвьій. •—
Низложеніе — скидання, ски¬
невиразний, о.
нення.
Нива —нива.
Низменность—низовина, низь¬
Иивел ировать—ни велю вати.
коділ, под'л, уложина, ни¬
Нивел ирь— шмига.
зина, пониззя.
НивЬсть — не знати, бо-зна,
Низменньїй (о землі,)— припадхто його зна; вуже, незмірно.
лиаий, низьким; (инєтинкть,
напр.)-н іший.
Ннгд-Ь—ніде.
Нигелла, раст. МідеІІа заііуа—
Низовье, поннзсвье—пониззя.
чорнушка.
Низость—низькість; підлота.
Ни-гу-гу!—нічичирк! ані те
Низринуть- звалити, скинути.
лень!
Низушка (нижн. корка хліба»
Нижайше—найнижче.
—підспідок.
Нижайшій—найнижчий.
Низшій—низчий.
Ниже, нар.—нижче: під; приНизь—діл, спід.
лаг.-нижчий. а, е.
Никакой—жадний.
Нижеизложенньїй — нижчезга¬ І Никань—ніяк.
даний.
Никнуть—хилитися, схиляти¬
Нижеименованньїй— нижченаз¬
ся.
ваний.
Никогда—ніколи, зроду, до ві¬
Нижеозначенний — нижчевизку, повік, зроду-віку.
начений.
Никоимь сбразомт — жадним
Нпжеподписавшійся — нижче¬
способом, жадною мірою.
підписаний .
Никто-ніхто.
Нижеприведенньїй — нижченаНикуда—нікуди, ніде; ні на що,
ведений.
ні до чого.
Нижесказанньїй — нижческа¬
Нимало—ні трохи, ні трішки.
заний.
Н иоткуда—ніс-зідки.
Нижесл-Ьдующій — наступний.
Нипочемь—ані гадки,байдуже.
Нижеуіомянутнй — нижчезга¬ • Нисколько—нічого, ані трохи.
даний.
Ниспадать.-спасть — спадати,
Нижцикь—спідняк.
спасти.
Нижній—долішній (внизу леНиспаденіе—спад.
жащій); спідній (подь ниНиспосланіе—при посилання.
зомь): низовий (расположенНиспосьілать,-слать--припосиньій ниже по теченію ріки).
лати, припослатм.
Низать— силяти.
Ниспровергать,-вергнуть —пе¬
Низверга гь,-гнуть — скидати,
ревертати,-рну ти.
скинути.
Ниспроверженіе—переверт, пе¬
Н извержен і е—скидання.
ревертання.
Низводить.-вести — спускати,
Нисхсцить.-зойти — припосхо-СТИТИ.
дити,-зійти.
Низка—лучка, полузка, стальНисходящій—зступнип, СХОДО'
ка, сталка, силянка, ланка. І
вий.
Низкій — низький, невисокий, і Нисхожденіе—припосхід.
ниций, підлий, нікчемний; і Нисшествіе—зступлення.
(коротконогій, толстьій) приНитевидньш—ниткуватий.
кадкуватий,
присадистий,
Нитка—нитка; множ,—ниття,
присадкуватий.
нить; вьшіиваяьньїя—запо¬
Низкопоклонникь —ницак, по
лоч, модря.
хлібець, підлабузник.
Ниточникь,-ца -нитяр,-ка, нитНизкопоклонничать-'Шапкувакар,-ка.
ти, ницювати, підлабузню¬
Нить—нитка,
ватися.
і Нитяньїй—нитковий.
Низкопоклонньїй-шапковитий, | Ниць—ниць.
ниций.
Ничкомь—ницьма, ниць-
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Ничто—Носильщикь.

Ничто —ніщо; неаіщо; нівець.
Ничтожествз—нікчемність, НИ¬
ЦІСТЬ.
Ничтожность — нікчемність;
марність.
Ничтожньїй — нікчемний; ни¬
ций, хирний;
незначний,
малезниіі.
Ничуть—ані крішки, ані гич,
нічого.
Ниша— фрамуга.
Нищать — убожіти, злидніти,
мізерніти.
Нищая— жебрачка, баба, про¬
хачка, старчиха.
Нищенка—см. нищая.
Ньщенски —злиденно.
Нищенскій—старчачий,
жебрачмй; злиденний.
Нищенство харпацтво, жебри.
жебрацтво, старцксання.
Нищета— злидні, худорба, зли¬
дарство.
Нищіе—старчота.
Нищій—харпак, харлай, харлак. харлань. лигирь, тор
ботсяс,
прохач, старець,
жебрак, нищун.
Но—але, та, аж, а.
Новенькая, новичекь (ж
р.)
—мовобранка
Новенькій—новенький.
Новехонекь—новісінький.
Новизна—мовинеча.
Новина—новина.
-Новичекь—ноезк, первак.
Новобранець—некрут,
ново¬
бранець.
Новобрачньїй—молодий, моло¬
дан, новоженець.
Новозведеніе—новина.
Ново всту пивші й-новопристанний.
Новогсдньїй—новорічний.
Новое (вообще)—новина.
Новоизбранньш — нововибраний.
Новозаьітньїй -новозаконний.
Новоизданньїй— нововиданий.
Новоизобр'Ьтенньїй — НОВОВИнайдений.
Новолуніе—(молодон місяць)
-молодик, новак, нів.
Новомодньїй—НОВОМОДНІЙ.
Новообразовавшійся — новоповсталий.
Новсобразованньїй—новоутво¬
рений, новосформований.
Новооткрьгтьій — новоодчинений, новозаснований.

Новопоселенець—осадчий.
НовопріФзжій — новоприбулий.
Новорожденньїй- нарсжденець.
Новоселье—ухідчини, уходини;
(поселеніе) новоселиця.
Новость—новина.
Новий—новий, новітній.
Новь—новина, цілина, ціпиця,
цілик.
Нов'Ьйшій—найновіший.
Нога—нога.
Ноготки, раст. Саіепбиіа оГГісіпаїіз—нагідки.
Ноготок—нігтик; раст. Асіопіз
уегпаі/з-горицвіт. '
Ноготь—ніготь, пагність.
Ногтевой— нігтьовий.
Ногто^да, мед —загнітиця.
Ножевка—пилка
Ножевщикь—н. жар.
Ножикь—ножик; перони н.-цизорик, складной-чепелик.
Ножи ще—ножака.
Ножка—ніжка, у стопа—дибка.
Ножницьі—ножиці.
Ножнои—ножаний, ножений.
Ножньї —піхви.
Ножь—ніж;
(складной) чепелик, чепеля, чепілик, складаник; большой - колодач,
колодій;
карман.-забигач;
для сЬченія капустьі-косак;
для обр-Ьз.
копьіть-затинач.
Ноздреватьтй, пористий—ніздруватий, діркуватий, дір¬
чавий, макухуьатий, подіркуватий.
Ноздрн—ніздра.
Ноздряной—ніздровий.
Номері—число.
Нонче —ниньки.
Нора—нора, скота.
Норка, зоол. Мизіеіа Іиігеоіа
-нурка, кірка.
Нористьш—скоту ватий.
Норовить—цахати, гнути, схи¬
ляти.
Норсвь—норов.
Норокь, зоол. Мизіеіа Ьіуаіів
-ласка, ласиця.

Носатикь, насЬк. — шашлак,

свинка, носай, довгоносик.
Носатьій—носатий; (человіікь;
-носач.
Носилки—носили, ноші; для
умершихь мари.
Носи льньїй—носильний.
Носильщикь— носії,
носиль¬
ник, носак, тягуя.

Носить—Нічто.

Носить—носити, двигати*, (тас-.
кать одежду)-тягати.
Носиться -носитися:
ріять.
-буяти, ширити; (о слухахь)
ходити; (проноситься) пере¬
ходити, перейти.
Носки—шкарпетки, карпітки.
Носкій--міцний.
Носовьій— носозий.
Носок-ь—носик;
(сапога)-носак;о6уви носок, перед.
Носорогь, на<?ік.—одноріг.
Нось—ніс; (корабля) пика, пе¬
ред; (у птиц-ь) дзьоб.
Нота—нота.
Н отаріу с*ь—нотарь.
Ночевать—ночлігувати, ночу¬
вати.
Ночевка—ночівля.
Н оч легь—ночівля.
Ночлежникь—ночліжанин. ночліжник.
Ночная бабочка—нетля, потемряк.
Ночникь—каганець.
Ночной—нічний;(сторожь) стукарь.
Ночнянка, РНаІаепа—смертка.
Ночь—ніч
Ночью—уночі.
Ношеніе, носка—носіння.
Нонбрскій — грудневий.
Ноябрь- грудень.
Нравиться — подобатися, при¬
падати до вподоби; подо
бати шо.
Нравньїй—норовистий.
Нравоописаніе—побутопис.
Нравсописагельньїй — побуто
вий.
Нравбученіе—мораль.
Нравоучитель—морал ист.
Нравоучительньїи — навчаль¬
ний.
Нравственчьтй—моральний.
Нравь—норов, натура, вдача.
Нравяшійся—уподобний, спо
добний.
Ну—ну; отож.
Нужда (иесбходимость)—надоба, потреба; (недостатскь)
нестаток.
Нуждаться (вь комь, чемь)—
потребувати (кого, чого).
Нуждающійся (крайнє)—нуж¬
денний.
Нуже. ме>кд.—та нуж! та нуж
оо! нумо!
Нужникь —відхідник.
Нужно -треба, тра.
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Нужньїй—трібний, потрібний.
Нука, межд.—ну лишень.
Нукать—нукати.
Нуль—оник.
Нумеровать — числувати, перезначати.
Нумеровка —числування, перезначка.
Нумер-ь—число.
Нутро, внутренность—отріб.
Ньіиі—ниньки, тепер.
Ньінішній—теперішній.
Нирець, пт.—рінець.
Ньіркомь, ньіряя—наввиринки.
Ньтрокь, чомга, Робісерь сгі$1аіиз—пірникоза.Мегдиз аіЬеІІиз—норець.
Нь:рять,-рнуть--поринати, упоринати, поринути, пірнути,
упурнути.
Ньіряя—нирцем.
Ньіть, боліть—скеміти.
Ньітье—скеміння.
Ніга—пестощі, млость.
Нідро—надро, нетро.
Ніженка — пестун,-ха; ніжнотілок.
Ніжить—пестити, пестувати,
голубити, милувати.
Ніжникь, раст. НеІіапіНетит
уиїдаге—сліпота, нітник.
Ніж н мчать-маніжити ся,па нькатися (сь кімь).
Ніжний—(ласкательмьій) приголублнвий, лестивий; (тон¬
кій, мягкій) тендітний, де¬
лікатний.
Нікім—якийсь.
Нікогда—колись.
Нікоторьій—якийсь, певний;
которий, деякий.
Нікто—хтось.
Німая—німкеня.
Німецкій — швабський, ні¬
мецький.
Німець—німець, німчик, нім¬
чак, німчак, шваб.
Німка—швабка, німкеня.
Німо—німо.
Німой—нікнй, безмовий, без'¬
язикий, німтур,
німтура,
німінь, безріка.
Німота - німота.
Німцьі — соб.— німота.
Німьіе (соб.) —німота
Німіть—німіти.
Нісколько—кілька, скількісь,
скількись, декіяьки
Ніть—нема; ні.
Нічто—щось; дешо, деяке.

Нюханіе — Об.тЬтриоать.
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Нюханіе—пахання, нюхання.
Нюхать, обонять— пахати, ню¬
хати; (табань) — табанити;
(о животньїхь)
нюшити,
нюшкувати.
Нянинь—няньчин.
Нянька—нянька, пестунка.
Няньчить — няньчити, песту¬
вати.
Няньчиться — цяцькуватися,
пеститися,
цяцькатися,
панькатися.
Няня—нянька. *

О.
#

О, обо, обь, предл.—о, об; про;
за, на, з: у.
Оазись—оаза.
Оба, об4—обидва, обидві; обоє.
Обабить- збабити.
Обабиться—збабіти.
Обабокь. грибь Воіеіиз зсаЬеі
—бабка.
Обагрять,-рить — червонити,
почервонити: (кроЕью) крівавнти,скрівавит и.
0балд4ть — ошаліти, стеря
тися.
Обанкротиться — збанкруту¬
вати. збанкрутитися.
Обасурманиться — побусурма¬
нитися.
Обаяніе—чари, зачаровання.
Обаятельньїй, о—чарівливий,
чарівний, о.
Оббивать, оббить — ушмагувати, ушмтгатп.
Сббиваться, отлеіать(о пьіли,
листьяхь, шелух4,
напр.)
обшугуватися, обшугатися.
05валивать,-пить,-ся — обва¬
лювати,-лити. обсипати,-си
пати, завалювати,-лити, за¬
падати .-пасти,-ся.
Сбвалинать.-лять — викпчу
пати.-чати.
Обваль — обвалювання; про¬
валля; (лавина) сніговина.
Обваривать, рить — парити,
опарити, ошпаоити.
Обвариваться,-ріпься—опарю¬
ватися.-ся. опарити,-ся.
Обварка-опарення•
„
Об варной—опарений.
Обведеніе — оточення; окре¬
слення.
Сбвертка — обгортання; окла¬

дника, обгортка; бот., Лпуо -

• 1исгцт--чскрива.
Обвертьівать,-рнуть — обгор
тати,-рнутн.
Обкетшальїй — остарілкй, зі¬
старілий.
Обветшать—зістар.тися.
Обвиваніе. обвсрачивсніе —
завірчування,
усотування,,
завивання.
Обвивать, обертьівать—усоту¬
вати, тати, повивати,-вити,
завірчувати, завертіти, за¬
вивати.-винути, оповивати,
опоеити.
Обвиненіе—винування, обвина;:
ложное—наклеп.
Обвнннтель.-ница — завинитник,-ця, винувал.ьник,-ця»
винувач,-ка, обвинник.-ця.
Обвинительньш --вину вальний,
обвинний.
Обвиняемьій — обвинувачений,..
звинувачений,обвинений.
Обвинять. нить — впнуватит
завинувати,
винуватити,
звинуватити, оскаржувати,
-жити, (уличать) — доказу¬
вати, -зати.
Обвисльїй—звислий.
Обвиться—обвихнутися.
Обвитий, обмотанньїй--обвиняний.
Обводить,-весть — обводити,..
-вести; (скружать) оточати,-чити; (очерчивать) окре¬
слити,-лити, обрисовувати,
-сукати.
Обводньїй—обводнстий, обвід¬
ний.
Обвозить.-везти — обвозити»,
-везти.'
Обволакивать.-волочь — обво¬
лікати, лскти.
Обвораживать.-рожить—чару¬
вати, зачарувати.
Обворовьівать. ровать — окра
дати, окрасти.
Обвороженіе —зачаровання.
Обворожительнь'й, о — чарів
ліівий, о.
ОбвТ.вать,-віять — овівати,,
-віяти.
Обвінчать—перевінчати, звін¬
чати,-ся, зв'язати.
Обвінчаться —перевінчатися*,
зашлюбитися.
Обв-Ьсь—недовага.
Обв-Ьтривать.-рить —обітряти,
-рити.

Обвішивать—Обезьяничанье.

Обв-Ьшивать,-сить—недоважу¬
вати, жити.
Обвішивать,-шать — обчепля1
ти.-пити.
Обвязьівать.-зать — об'язу ва¬
ти,- зати.
Обгаживать.-гадить — паску
дити,опаскудити,поганити,
упоганити.
Обгладь) вать,- гл'одать— обгри¬
зати,-гризти.
Обглаживать,-дить —сбглажувати,-дити.
Обгонять,-гнать—переганяти, гнати,випереджувати,-ди ги.
Обгорать, ріть — обгорати,
ріти, опалятися,-литися.
Обгорільїй — опалений, обгорілии.
Обгризать,-зть — обгризати,
-зти.
Обгрьізокь—недогризок.
Обдавать,-дать — обливати,
-лити, обілляти.
Обдаривать.-рить — обдарювати,обдарувати, ударувати.
Обдергивать, -ргать, -рнуть —
обсмикати,-смикати.
обсі¬
пувати,-пати, обшморгува
ти,-ргати;обскубувати, -бати.
Обдирало — здирця, драпіка,
дерилюд, дряпіжник, дря¬
піка.
Обдираніе—дряпота, дряпня.
Обдирательство — здирство,
драпіжництво.
Обдирать,-драть — обшморгу¬
вати, обшморгати, обшмор¬
гнути, обчірати, обчерти,
обдирати,-дерти; (кору древесн.) осксрувати, лупцти,
облупити.
Обдзгвало—шахрай, дурисвіт.
Обдувать,-дуть — одмухати,
-хнути; дурити, одурити.
Обдуманньїй, о — обміркова¬
ний, о.
Обдумьіваніе -обмірковування,
обміркування.
Обдумьівать, мать — обмірко¬
вувати,-кувати,
метику
вати, зметикувати.
Обділанньїй, оправленньїй — 1
опранчий. ‘
І
Обділка— оброблення, опра- '
влення, оброба; оправа.
і
Обдільївать.-лат ь—обробляти,
бити; оправляти,-вити.
Обділять,-лить — недолітніи, ■
і

•

«у
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Обезглавленій
— стинання,
кара на горло.
0безглавливать,-вить — сти¬
нати. стяти, зітнути.
Обездоленньій,-ная — безщасний.-нипя.
Обездолить—знедолити.
Обеззубіт ь—збеззубіти.
Обезкураживать.-жпть — бен¬
тежити. збентежувати.-ит-.і,
мокрим рядном накривати,
-крити.
Обезлюдить—ви люд нити.
Обезлюдіть—вилюдніти, зкеяюдіти, зпюдніти.
Обезлісеніе—знелісіння.
Обезлісить—знедісіти.
Обезсбраживать, -зить — спот¬
ворювати, спотворити, шпе¬
тити,
пошпетити, ошпетитиОбезопасить—забезпечити.
Обезоруженіе—роззброіння.
Обе'оруживать, жить — роз¬
зброювати,-іти.
Обезпеченіе — забезпека, за¬
безпечення,
запевнення,
зарука.
Обезпечивать.-чить- забезпе¬
чити, забезпечать запев¬
няти,-нити.
Обезпоко-нвать.-коять— турбу¬
вати, потурбувати; затур¬
бувати, непокоїти, знепокоіти.
Обезсиленіе—хляння, ослаба.
Обезсиливать,-лить — знеси¬
лювати,-лити,
виснажу¬
вати,-жити, зв'ялити.
Обєзсилівать,-літь — хляти,
зхляти, хлянути, зхлянути,
підупадати, насти на силах,
знесиліти.
Обезславі.енньїй — знеславле¬
ний, безславний.
Обезславливать.-вить — осла¬
вляти
ославити, знесла¬
влювати,-вити.
Обезсмертить—зажити слави.
Обелуміть--збожеЕолітн, зна¬
вісніти.
ОбезцЕічивать. - цьітить —
збарншовати.-вити.
Обезчещивать.-стить — несла¬
вити, знеславити,ганьбити,
зганьбити, уводити, увести
у неславу, збагнітуг.аги
Обезьяна- мавпа.
Обезьяничанье -ма влучання.
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Обезьяничать— Обительскій.

1 Обивать, обить—оббивати,-би¬
Сбезьячичгть—мавпувати.
ти; вибивати,-бити, вистеОберегаемьш— бережений; (совЬтомг.)-порадний.
ляти,-лити; (гвоздями) цвя¬
Оберегатєльньж—охоронний.
хувати, вицвяхувати; (со¬
сками) шалювати, вишалюОберегать, - речь — стерегти;
устерегти, пильнувати, до¬
вати; (обоями) шпалерувати,
пильнувати
(кого, чого);
ошпалерувати; (драницею)
опікуватися (ккм, чим).
решетувати, вирешетувати;
Обернуться, усп-Ьть—звинути—ся обтріпуватися,-патися,
витератися.-ртися.
ся.
Оберточньій.-наябумага-бібула.
Обпвка —оббнвина.
Обертьівать.-рнуть—завивати,
Обида,—образа, шваба, ураза,
завити,
загортати, рнути;
кривда,
котора,
оскорб.
перевертати,-рнути.
оскорбнота.
Обжалованіе—оскарження, заОбидно—завкривдно,
запно,
скарження.
уразливо,
кривдно, дотк¬
Обжаловать,
пожаловаться
ливо.
—заскаржити, оскаржити.
Обидньїй—завкривдний, ураз¬
Обживаться, обжиться—ожи¬
ливий, запний, кривдний,
ватися, ожитися.
доткливий.
Обжиганіе— опікання, випал,
Обидчивьій- -образливий, вражвипалення.
ливий.
Обжигательньїй — випальний,
Обидчик-ь.-ца — напасник,-ця.
до вип'-лу.
Обижать,-д1>ть — окривджати,
Обжигать.-жечь—опаляти,-лиокривдити,кривдити,скрив¬
ти; (оуку) упікати, упекти,
дити, укривдити, закривопікати, опекти, опарювати,
дити,
покривдити, обра¬
-рити; (кирпичь, известь)
жати,-зити, збиткувати,-ся.
випалювати,-лити; (волоси)
Обижаться,
обидіьться—ура •
засмалювати, ошмалюватижатися, уразитися, обра-л ити.
жатися,-зитися, кривдуваОбжигаться.-жечься — упіка¬
тися, зкривдуватися.
тися, упектися; опалитися,
Обиліе—рясота, ряснота.
-литися, випалюватися, ли¬
Обильньїй — рясний; (рмбой)
тися.
рибний; (птицей) пташний;
Обжигь—опаленні; опік, опар;
(зв'Ьрями) звірний;
(гри¬
випал.
бами)
грибний; (лісами)
Обжираться, обожргться—об¬
лісний.
жиратися,-жертися.
Обиняками—науверти,
надоОбжора—ненажера,
прожра,
гад, наздогад.
бревкало. хавкун, пажера,
Обиняки—манівці, підходці.
бревко.
бревтій, халасун,
Обирало—здирця, драпіка.
хавдіії, хгландрусь, поже
Обирательство
— здирство,
рач, зажира, жерун, проїсть,
драпіжницгво, здирщина.
жеретій,-я
і
Обирать, обобрать—оскубати,
Обжерливий—зажиракуватий,
-бти (перья); обдирати, дер¬
пажерливий, ненажерливий,
хавдійливий
обжерливий,
ти; окрадати, окрасти, об¬
голювати.-лити.
обжирл ивий.
Обжорньїй (рядь)—харчодайня.
Обитаемьій—заселений; мешОбжорство-ненажир, нензсит,
кальний.
Обиталище—Леля, житво, жи¬
проїсть, грожирь.
тло, домівка^.
Обзаведенье — статкування:
Обитатель,-льнйца — краянин,
статок.
Обзаиодить,-вести.-сь -статку¬
-нка, мешканець,-нка, житець,-иця.
вати, устаткувати,-ся.
Обитать—жити.
Обзорь — оглядання;
огляд,
Обитель—манастирь; оселя.
п°регг,яд.
Обительскій
—
манастир•Обзьінаїь, обозваїь—узивати,
узвати.
Н
ський.

ч^ОИХОДНЬІЙ—ОилИватьс»

Обиходньїй-щоденний, повсяк¬
денний; потрібний.
Обиходь,
(потребность)—обіхідність; (текущ. ргсходь)
обіхідка.
Обкальївать.-колоть— обколю¬
вати, - лоти,
обрубувати,
-бати; обшпилювати, лити.
Обкапать—укапати.
Обкапьівать,-копать— обкопу
вати, -пати.
Обкармливать, кормить—обго¬
довувати, -ду вати.
Обкарнать—обчикрижити.
Обкатьівать.-тать-об'їжджати,
-лити (повозку,
дрожки);
обкачувати,-чати.
Обкачивать.-катить — обли¬
вати,-литиОбкладьівать.
обложить—об¬
кладати,-класти,
пообкла¬
дати; обмощувати,
обмо¬
стити;
обгортати, -рнути;
накладати.-кгасти (налогь);
обшивати, обшити.
Обклеивать, клеить — обліпля¬
ть,-пити.
Обковьіривать. отбивать (обма¬
зку) — облупувати, обколу¬
пувати.
Обколачивать.-колотить —об¬
бивати,-бити.
Обкрадьівать,-красть —■ окра¬
дати, окрасти; (понемногу)
-підкрадати, красти.
«
Обкуривать.-рить- окурювати,
-рити.
Обкусьівать, - сать — обкушу¬
вати,-сити.
Облава—облава, оплава.
Облагать,-пожить—обкладати,
-класти; накладати.-ложити
(налогь); оточати.-чити, об¬
лягати,-гти, о6ступати,-пити;
(податью)
оподатку.
вати, обмнтити.
Облагод-Ьтельствовать — удобродійнити.
Облагороженіе — ушляхетнен¬
ня.
Облагороживать,-ди гь—ушляхетняти.-нити.
Облагороживаться — шляхет¬
ніти.
,
Обладаніе—посідання
(чого),
володіння (чим).
Обладатель.-ница — володарь,
рька, державець,-виця, владар.-рка, посідач,-чка.

2ЬЗ>

Обл зживать,-зі ;ть — вилежу¬
вати, вилазити. •
Облака-хмари. памеги; (лазурь
небесн.)
оболоки ;
(облако дьіму, пьіли)—-ку¬
рище
Обламьівать, ломать, - ломить
—обламувати,-мати; ламати,
розламати, поламати, обтрощиги; (обсрвать) обчу¬
храти, обчнмхати, о 5чемсати.
Облапа, ра'-т. Язагит
еигораецт—копитень, копитець.
Облапить—обхоп ити.
Облалошивгть.-шить—обдурювати.-риги.
Обласкать—обмилувати.
Областной—краєвий, крайовий.
Область—край.
Облатка—облатка.
Облаточньїй—облатковий.
Облачать,-чить—опара ту вати,,
з'опаратувати.
Облаченіе (свя щенническое) —
опарати.
Облачко — хмарка; (б-Ьльїя)помолодки,
Облачньїй—хмарний;хмаровий.
Облегать.-лечь-оточати, -чити,
огортати,-рнути; облягати,
гти.
Облегчать,-чить — улегчати,
-чити, злекиїити, пільгувати, упільгувати, відволо¬
жу вати,-ложити.
Облегченіе—полехкість, улехкість, угехшсння, попуст,
попуск; (душевное) відволо¬
га, відволода. відлига.
Облегчительньїй— пільговий,,
пог.егкий.
Обледенілий — обмерзлий,
окрижнілий.
Обледеніть - обмерзти, окрижніти.
Обл екать,-лечь— одягати,-гти,
окривати,-крити.
Облетать, тіть
— облітати,
-летіти,-линути, вилітати;
опадати, опасти, обсипатися,-сипатися.
Обливаніе -обливання.
Обливать,
облить—уливати,
улити, обливати,-лити, пе¬
реливати,-лити;
(кровью)
об'юшити.
Обливаться, -литься — улива¬
тися,
улитися;
слезами
-засльознтися.
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Облизни;—Оочнрат.».

Обливина—с-бапол. _
Облизьівать,-зать— облизува¬
ти ,-зати.
Обликь—обличчя, вид, тварь.
Обл йнять—полиняти.
Облипать.-пнуть- залип.ти,за¬
липнути, облипаї и, липти.
Обл ицевать—облицювати.
Облипать, чить -виявляти, ви- і
явити
кого,
виказувати,
виказати на кого.
Обличеніе — вияв, вияелєння,
виказ, виказування. ’
Сбличитель,-ница — вияеник,ця, виказчик.-ця.
Обличительньій--виявний, виказливий.
Облобьізать—поцілувати.
Обложка (книги) — окладина,
окладна, обгортка.
Облокачиваться, - котиться —
спіратися,
спертися лік¬
тями.
Обломокь— уламок,
зломок,
(сухой ьіьтни) оскомелок.
Облупать,-п;іть — обколупува¬
ти, -пати, полупати; обдира¬
ти,-дер ги.
Облучекь—полудрабок.
Обльїжньїй, о—брехливий, о.
Облисілий—вилисілий.
ОольїсЬть—вилисіти.
Облизать,-л-Ьзть — облізати,
-лізти; випадати,-ласти.
Облізльїй- облізлий.
Обл"Ьниться —заледащіти, оледащіти, зледащіти, розле¬
дащіти, розлінуватися.
Облуплять,-пить — обліпляти,
-пити; обступати,-пити, об¬
сідати,-сісти.
Облюбовьівать, бовать — лю¬
бувати, улюбувати.
Обмазка—обмащення, мастін¬
ня, ошмарування.
Обмазьівать, обмазать — ума
щувати, умастити, обмащу¬
вати,-сти ги, ошмаровувати,
-рунати.
Обмаклваїь,-мокнуть —умоча¬
ти, умочити.
Обмальївать,-молот ь—обмелю¬
вати, молоти; молоти, змо¬
лоти.
Обманньїй, о — підступний, о.
Обмануться—ошанутися,
по¬
милитися, омили гися.
Обманчивьій — підрадливий,
оманний, манливий, о.

Обманщикь,-ца — харамтн.-ка,
ошуканець,-пка ошукач,-ка,
ошуста, дурисвіт.-кг, ман
тяр.-ка, звідник,-ця.
Обмань—обдурь, ошук, ошу
канка, хараманка, хараман
ство, звід, звідня
Обманьївать.-нуть — дурити,
одурити,
піддурювати,-ду¬
рити,
надурювати, -рити,
циганити, уциганити, хараманити, ухараманити, об¬
литу вати, обли-ати, зату¬
манювати.-нити, ошукува¬
ти, -кати, зневіжити, змантити.
Обмарьівать,-рать--каляти, по¬
каляти, бруднити, забруд¬
нити.
Обмасливать, обмаслить—об¬
мащувати, -егнти, умащува¬
ти. умастити; засмальцьо¬
вувати.-цюватн,
заяложу¬
вати,-зити.
Обматьіваніе, обертьіваніе—за¬
вивання, уповивання, умо¬
тування.
Обматьівать,- мотать,-ся—умо¬
тувати, -тати, уповивати,
завивати,-винути,-ся
Обмахивать.-хнуть — обмаху¬
вати, -хнути; - ся обмахува¬
тися.
Обмачивать,-мочить —обмочу¬
вати, -чити, берберити, за\ берберити;
усцикати, усцятн; слезами-засльозити.
Обмащивать, мостить —обмощувати,-стити.
Обмел^ніе—поміління, помільшання.
ОбмелЬть—поміліти,
помільшати.
Обмерзать, обмерзнуть — об¬
мерзати, - зти; покриться
инеемь-ошадіти.
Обмершій—обмерлий, примерлий.
Обметать,-мести — обмітати,мести, пообмітати.
Обметьівать, обме ать, обшить
—обкидати, обкидати.
Обминать,-мять —утоптувати,
-тати.
Обмираніе, летаргія—замірання, завмірання.
Обмирать, обмереть — завмірати, завмерти, умлівати,
-мліти, змертвіти.

Обмокать—Обоготворять.

Обм зжать, - кнуть — мокти,
змокти.
Обмокнуть—умочити.
Обмолачивать.-лотить —обмо¬
лочувати,-тити.
Обмол виться—прохопитися.
Обмолвка—прохопинка, недо¬
мовка.
Обмолоть—замолоти.
Обморокь—млость, зімлість.
Обморочивать,-чить —тумани¬
ти, затуманити.
Обморочньїй—млосний.
•Обмошенничать — обмахлярувати, обмахорити,сгулити,
обшахраіти.
Обмундировка—одежа.
Обмундировать — умундурувати.
Обмьіваніе, омовеніа — обли¬
вання.
•Обмивать,-мьіть — обмивати,
-мити, змивати, змити, ба¬
чити, оббанити.
Обмьіеки — помиї; (мьільн.)
змилини.
Обмьїкать— обтіпати член-ь).
Обм улки-змилини.
•Обмінивать,-мінять. - манить
— заміняти, зміняти, вимі¬
нювати,-няти; мінькувати,
змінькувати.
Обміниваться.-няться-замінюватися, замінятися, мінькуватися,
змінькуватися,
зробити мінька.
Обмінь—замін, заміна; вь
- обмінь-міньма.
Обміривать,-мірять,.- марить
— обмірювати, вимірювати,
ряти; недомірювати, - мі¬
ряти.
•Обмірь — помір, міра; недомір.
Обмягчать.-чить — м'ягчити,
зм'ягчити.
Обмякнуть—пом'якшати.
Обнадеживать,-жить — запевняти,-нити, забезпечувати,
-ЧИТИ.

Обнажать,-жить,-ся— заголю¬
вати, заголити, обголюва¬
ти,-лити,-ся, (оружіе) зпіхвувати;-ся (о деревьяхь) обголіти.
Обнаженіе — заголення, ого¬
лення.
Обнаженний—заголений, ого¬
лений.
Обнародованіе — оголошення,
оповіщення.
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Обнародовать—оголосити,опо¬
вістити.
Обнаруженіе—прояв, вияв.
Обнаруживать.-жит ь,-ся—про¬
являти, проявити, виявля¬
ти,-вити; відкривати,-кри' ти,-ся,
очуматися, очути¬
тися.
Обнашивать.-носить — обноси
ти,-нести; (обь одежді)»5ношувати.-носити.
Об несен іе—обгородження. ТГ>чення; (забором-ь) заділування; (кам. стіной)збму рування.
Обннжать.-низить — знижати,
-зити.
Обнимать,-нять —(охватьівать
руками)
обіймати, - няти;
(окружать,
облегать вокругь) огортати,-рнутн, оточати.-чити; (занимать со¬
бою, покрьівать місто, просторь) осягати,-гти, понімати,-няти; (постичь, по¬
нять) зрозуміти, збггнути.
Обнищальїй—зубожілий, пілупалий, зубожений.
Обнищать—зубожитися, зголо-

лрабити.

Обновитель,-ница —поновник.
-ця.
Обноска—обнова.
Обновленіе—половини, понов¬
лення, віднОЕа, відбудова.
Обновлять
(заново отдільївать)—новити,
приновляти,-вити. відновляти,-вити;
(возстановлять) ьідбудонувати.-дувати.
Обносить,-несть — ©бмосити,нести; (при угошеніи) об¬
минати.-нути кого; (огораживать) тинити. обтинити.
бзрканити. обаркачити; (оклеветать) обріхувати, обрехати.
Обносокь—лахмання.
Обнюхивать,-хать —обнюхува¬
ти,-хати.
Обобщать,-щить -узагальнювати.нити.
Обобщеніе—у. агальненкя.
Обогащать,-гатить — збагачу¬
вати,-тити;-ся багатіти, зба¬
гатіти,-гитися. золотіти.
Обогащеніе—збагачення.
Обоготворені? - убожествіння.
Обоготворять,-рить —убсжествляти. вити.
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Обо тривать—Оборогь.

Обогрі.вать.-'Ьть,- ся—перегрі¬
вати,-ріти, огрівати, огрі¬
ти,-ся.
Ободокь — обідець, обвідка;
(бубна, сита, р-Ьшета) оби¬
чайка.
Ободраннь'й—облуплений, оскорований; обшарпаний.
Ободреніе — заохота,
отуха,
осмілення.
Ободрительньш, о—заохотли
вий, отушливий, о.
Ободрять,-дрить — осміпяти.
осмілити, заохочувати.-хо
тити, ся, зосмілювати, ляти.
Ободь — обід: множ.-обіддя,
(вь р-Ьшегь) решетище, о
бичайка.
Обоесторонній—обопільний.
Обожаніе—убожествіння; адо
рація, адорування.
Обожатель,-ница
—
величник,-ця; закоханець, ка.
Обожать—божествити; адорувати.
Обознаваться,-знаться — невгадувати,-дьти.
Обозначать,-чить—зазначува¬
ти, зазначити, позначати,чити, назначати,-чити; (кольішками) палькувати; (зна¬
ками) сбзначати,-чити; (ознаменовать) назнаменати;
(срокь) натерменувати.
Обозначеніе—визнана, ознака,
означення; вказання.
Обозрі>ватель,-ница— оглядач,
-ка.
Обозр-к.пать(-р-Ьть —оглядати,
оглянути, озирати, -рнути,
перезирати, перезріти.
Обозь— валка, ходка.
Обои—шпалери, шпалір.
Обойма—(с ковка, ібручь) урвант, вірвант; (для пуль)
кулечниця.
Обоиньї—жужелиця.
Обойньїй—шпалерний.
Обойщикь.-ца--шпалерник,-ця;
обивач -ка.
Обокт.—субіч, побіч.
Оболакивать,-лочь —заволіка¬
ти,-локти.
Оболгать—обрехати.
Оболонка—(кожица, покров-ь)
облудна, тулубець; (перенонка) болона.
Обольститепь.-ниця— перелес¬
ник, -ця, оманних,-ця, зводитег.ь.

Обольстительньїй — оманний»
перелесний, зводливий,зва¬
бливий.
Обольщать,-стить —оманювати, оманити, лудити, злудити, зводити, звести.
Обольщеніе—омана, злудаОбомл'Ьвать.-мл'Ьть — умліва¬
ти, умліти, зомлівати,-млі¬
ти.
Обомл'Ьвшій, безчувственньїй
—нетямний, зомлілий.
Обоняніе—нюх.
Обонятельньїй — нюховий.
Обонять-нюхать, чути носом.
(о
ЖИВОТНЬІХ'Ь)
нюшити,
нюшкувати, вітрити.
Обора (у лаптей)—волока.
ОборачиЕать.-ротить—оберта¬
ти, перевертати.-рнути; повер:ати, &авертати;-ся обертатися, перевертатися;
перекидатися , - кинутися ;
(кругомь)перекручуватися,
-титися.
Оборванецт» — шлапатник,
отіпанець, шарпак, дранець*
дрантогуз,
голодрабець,
драб, голодранець, голодрига, голодраб, дрїпло, голоколінець , голокодїнок »
лахмай, лахман, обідранець»
обшарпанець, сшара, ошарпанець, харпак , харлай»
харлак,
харлань,
торбо¬
тряс, гольтіпака, халамид¬
ник, лахмітник.
Оборванньїй—обідраний,
об¬
шарпаний, цумдравий, ряндавии, лахмануватий. лахавий.
Оборвьішь—ошара.цундрій, ха¬
ламидник, дріпло, ланець»
Оборка — шлярка, фапьбана;
(внизу юбки) підчинка.
Оборона - оборона.
Оборонитель, ница — оборонець,-нниця.
Оборонительнь;й —оборонний,
оборонний, відборонний.
Оберонять.-нить - боронити»
обороняти, нити , відберо
няти, нити.
Оборотень —вовкулака.
Оборотливьій, о — спритний»
меткий, О.
Обоооть (повороте) —обертак,
обеотас,
(рі.чи)
зверот;
(движеніе вокругь,
обращеніе) обхід.

Оборотний — Обращаться.
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стороні) ВІД- І
утворення;
формування;
■оротний; (возвратньтй) по¬
(просвіщеніе) освіта.
воротний; (круговой) обхід¬
Образованньій,-ость — освіче¬
ний.
ний,-ність; утворений; зфор •
мований.
Оборудованіе— справиллювання; (предмети) справмлля,
Образователь.-ница — заснов¬
ряжа.
ник,-ця, фундатор,-ка; наячитель,-ка.
Оборудованньїй — справилпьованнії.
Образо аательньш—освітний.
Оборудовать—справи плювати.
Образовьівать,-зовать —утво¬
Обоснованіе— обґрунтування.
рити, -рити,
формувати
Обосновьівать, -новать — об
сформувати,
уформуяати
ґрунтовувати,-тувати.
освічувати.-тити; (гроздьяі
Обособленіе—відокремлення.
ґронитися, погронитися.
Обособпенность — Відокремле
Образумиться — схаменутися,
ність.
оханутися.
Обособленньїй — відокремле
Образумленіе — напоумлення,
ний.
навчання на розум.
Обособлять,-бнть — відокрем0бразу.мливать,-мить — напо¬
лювати.-мити.
умляти, мити, навчати,-Чи¬
Обострять,-рить—за гострю ва¬
ти на розум.
ти,-рити.
Образцопьш—зразковий, взір¬
Обочина—бік; бильця, баляси.
цевий, взоровий.
Обоюдно, взаимно — навзаєм,
Образчнкг. —зразок.
обопільно.
Образі. — (видь, наружность)
Обоюдньїй,
взаимньїй — обо¬
подоба, вигляд; (фигура)
пільний.
постат ь, статура; (слособь.
Обоюдуострьій—двулезий.
І
средство) побит, роб, чин,
Обрабатьівающій -обробливий, |
штиб, лад, спосіб; (икона)
опрацьовний, обробливний,
обоаз.
робливний.
Обримл ивать.-мить — облямоОбработка—оброба, обробка.
.
вувати,-муввти.
Обработьівать.-тать—обробл я
Обратно — ьавшворіг, назад,
поворітьма, навспак.
ти,-бити, опрацьовувати,цювати,
уробляти, -бити,
Обратньїй -зворотний; відво¬
зробляти,-бити, упооядко
ротний.
вувати, • кувати, порати,
Обращать.-ратить— (поворачи
упорати.
і
вать, направлять, устремОбравнивать, нять — рівнати,
лять) обертати, звертати,
зрівнати.
поверт ати,-рнут и (до чого);
Обрадовавшійся зраділий.
(переворачивзть) перевер¬
Обрадовать — урадувати, уті
тати, -рнути,
перекидати,шити.
кинуги; (вь віру) кавертаОбрадоваться — обродІтм, уті- ;|і
ти. рнутн,
нзворочувати,■шитися, урадуватися; всз І|I
чати; повертати,-рнути на
що, уживати, ужити до чо¬
ликовать-звеселятнся, зве
селитися.
го, обертати, рнути навко¬
Образеїгь — зразок, шталт,
ло; (нниманіе) вважати,-жи¬
штем, штиль, штиб, узіо.
ти, зважати, тугати, позоузірець, кшталт,
шкнль,
рувати,
звертати, - рнути
шиб: приклад, модло.
увагу: (вг. щепки; скіпати.
Образина — мацапура, мидза,
Обращат ься.-т иться поверта¬
мармуза, мармиза, личина.
тися, повернутися, оберта¬
Образная—божшіця.
тися,-рнутися до; зверта¬
Образник-ь—богема «.
тися.-рнутися до; зголошаОбразница-божник; каплиця. !
тися, ситися до; удаватися,
Сбразной—образовий.
удатися де
кого з чим;
Образность—мальовничість.
обертатися навколо, коду¬
Образньїй - мальовничий.
вати; (во что) перекидати¬
^бгазояаніе — (созданіе ч. л.) І
ся,-кинутися на що, переОборотний—(о
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„ібращеиїв— Обр4в%.

у що; (вь ВІру) навертатися,-рнутися;
-ся сь кімь— поводитися,
повестися з ким.
Обращеніе—(вращеніе) оберт;
(воззваніе) відозва; (кь ко
му) удання; (вь віру) на
вертання; (обхожденїе) по¬
водження; (граммат.) оклик-,
слово поклику.
Обревизованіе — ревидування,
зревидування.
Обревизовьівать.-зовать — ре
видувати, зревпдувати.
Обрекать,-речь — призначати,
ХОДИТИ.-ЙТИ

Обрусеніе— змосковлення. ой
московлення. московизація

Обрусить—змссковити, обмосковити, московизуваї и.
Обрусієш ій—змоска лі лий.
Обрусіть — змссковитися, сбмосковитися,
змоскаліти.
Обручальний (о кольці.) —
шлюбний.
Обручать,-чить, ся — заручати
заручити,-ся.
Обрученіе—заручини.
Обрученньїй, ная—засватаний,
зарукований,
зрукований,
заручений, на.
-ЧИТИ.
Обручникь— бондарь.
Сбремененіе—обнатуга, обтя
Обручь -- обруч; (желізньїй)
рихва.
’ження, затяжнява, при ту
жовина.
Обрушивать, рушить—зава
Обременительньїй, о — обтяж
люЕати, завалити; окошуний; притужкий, обнатужвати,-шити.
ний, утяжливий, о.
Обрушиватц-ся.-шить.-ся -за¬
Обременять, -нить—обнатужу
валюватися,-литися,запада¬
вати, обнатужити, тяжити, І
ти,-пасти; окошитися; о 5/.
утяжити,
затяжити,
об- ,
рювати,-ся, обурити,-ся; на¬
тяжувати, перетяжувати,- |
пастися, вдарити на кого.
жити.
Обруши на— провалля.
Обреченньїй—невтеклий, при¬
Обрьівать. обрьіть—обкопува¬
значений.
ти, -пати.
Обрисовьіваться, -соваться —
Обрьівать, оборвать—уривати,
малюватися, змалюватися.
увірвати, урвати, обрива¬
Оброкь— подача, чинш, чинч.
ти, обірвати.
Обронить—V пустити, загуби
Обрьіваться, оборваться—ури¬
ти, посіяти.
ватися, увірватися, урва¬
Обросльїй — порослий.
тися;
спадати,
звалюва¬
Обростаніе—поростання.
тися.
Обрьівистьій —крутий, облазуОбростать, обрости—пороста
ти,-рости; (мхомь, волоса¬
ватий, К| утсбокий, зарвуватий.
ми) мохнатіти, омохііти.
Обрьівокь—уривок.
Оброчникь, ца—подачник, ця,
Обрьівь — круча, урвисько,
чиншовик -чка.
зарва, облаз, кугава, стре
Оброчньїй- подачний, чившо
мя, рипа; (подрьітьій водою)
вий.
глижа.
Обрубать.-бить — обрубувати,
Обрьізгивать. гать,-ся —сприс¬
-бати, обтинати,-тяти, по¬
обтинати; (вітки) обчухра¬
кувати, сприскати, кропи
ти; (платки и пр.) обрублюти,
скропити;
сгорськувати,-кати; уляпувати, уля¬
вати,-бити, пообрублювати;
пати, уплескувати, - кати,
(ледь на рікі) ополонити.
ухлюпувати.-пати, ухлюстуОбрубокь- оцупок, оиупалок,
вати,-стати,-ся.
утинок, оклеиьок, кнмак,
Обрізанець- обрізам.
сунець, сніт; (палки, тон¬
Образа н і е—обрізання.
ких ь сухихь стеблей, хвоОбрізанчпкь (обріз, монета)
роста)
цурпалок,
цуру¬
— обрізанець.
палок.
Обрізной — обтятий, обкрая¬
Обрубь--цямра, цямриння.
Обрубьівать, об і есьіват ь--крем
ний.
І Обрізокь >— скравок, утинок,
саіи.
обрізок, зрізок
Обругаїь— вилаяти, налаяти, і
зпаяти, нагаиь&ити.
і Обрізь-(книги, бум; ги) бс-

Сбрізмвать—Обтрепьтвать.
ріі*: (ножь) різак; (полубоч
ка, чані) шаплик, шеріт
вас, переріз.
Обрізьівать.-зать —урізувати,
зати; обтинати,-тяти; об¬
краяти; чикрижити, учикрижити; (обломать) обчух¬
рати, обчимхати.обчемсати.
Сбрітать.-брість—знаходити,
знайти, винайти; - ся-бути,
матися де.
Обрітеніе—знахід; винахід.
ОбрюзглмЙ — одутий, забрезглий, брезклий, брезкий,
брезький.
Обрюзгнуть — забрезкнути*
озизти, опухти, (оть сна)
заспатися.
Обрюхатіть—зачереватіти, заваготіти.
Об рядньїй—обрядовий.
Обряді—-обряд; обхід.
Обсаживать,-сажать, садить —
обсаджувати, - садити, по¬
обсаджувати.
Обсаливать,-лить — ялозити,
виялозити.
Обсасьівать,-сосать — обвмоктувати, ктати.
Обсахаривать.-рить —обцукро¬
вувати, рувати.
Обселять, лить-оселяти, -лити,
жувати,-дити.
Обссрваціонньїй, воєн, -чато¬
вий.
Обсклбливать,-скоблить — обскромаджувати.-дити.
Обсл юнивать,-нить,-ся—засли¬
нювати, заслинити,-ся.
Обсохлий—обсохлий.
Обставлять.-вить—обставляти,
-вити.
Обстановка—обстанова.
Обстоятельньїй.о—ґрунтовний;
докладний; статечний, о.
Обстоятельственньїй —обстав¬
ини.
Обстоятельство — обставина;
пригода,
випадок;
річ,
справа.
Обстоять—йти; бути.
Обстрагивать,-строгать — об¬
стругувати,-гати.
Обстраивать,-строить- забудо¬
вувати, -дувати, позабудо¬
вувати.
Обстрочивать, строчить — обстебновуватн,- нувати.
Обстригать,—стригти, обстри¬
гати,-гти.

259

Обструкцівнньтй — обструкцій¬
ний.
бстріливать- обстрілювати.
06ступать,-пить — обступати,
-лити, оточати,-чити, об¬
лягати,-гти.
Обсуждать,-дить — міркувати,
обмірковувати, кувати, обраджувати,-дити, обговорювати,-ритн,
розглядати,
-глянути.
Обсужденіе — обміркування,
обрада, обговорення, роз¬
гляд.
Обсушивать.-ся,-шить,-ся—пе¬
ресушувати,-ся, ,
пересушити.-сяОбсчитать.-ся-зарахувати,- ся.
Обсьіпать,
обсьіпать—обтру¬
шувати, обтрусити, обси¬
пати, обсипати; - ся-(о зе¬
млі и пр.) западатися,-пастися, обсуватися, - суну¬
тися.
Збсьіхать.-сохнуть— обсихати,
-сохти.
Обсівать,-сіять — обсівати,
засівати,-сіяти.
Обсівки —висівки.
Обсівокь —огріх.
Обсідать, - сість — обсідати,
сісти.
Обсікать,-січь — обтинати,

-тяти.
Обе Ьмененіе—засів.
Обсіменять,-нить — засівати,
-сіяти.
Обсічка (кузнечн.)—обтинач.
Об гаивать.-таять- -відтопл яти,
пйти, ростопити.
Обтачивать, точить —відточу вати-чити.
Обтачивагь.-чать-пришивати.
-шити ідно на друге.
Обтекать, обтечь— обтікати,
обтекти,
опливати, - пли¬
нути.
Обтесьівать.-сать—затісувати,
затесати.
Обтирать, обтереть (трепіемь)
—обчовгувати,-човгати, обтирати.-терти.
Обтирка—обтирання.
Обтрепанньїй—обторганий, об¬
тіпаний.
Обтрепаться— потерман.п ися,
обтіпатися, обторгатнея.
Обтрепьівать, обтрепагь-об¬
тіпувати, обтіпати, обторгу вати,-торгати.

ж

Обтьткать - ОбщвупотребительїГмЙ

Обтьїкать.-тикать — обтикати,
-тикати.
Обтягивать.-тянуть- обтягати,
тягти; (шинами) шинувати,
пошинувати.
Обтяжка—обтягання.
Обтяжной (вь обтяжку сіиитий)—прилспистьій, підлепчастий, підхватистий.
Обувальньїк - взувальний.
Обувать, обуть—обувати, обути; узувати, узути, назу¬
вати, зути, зазувати,-зути,
набувати,-бути.
(Збуваться,обуї ься—узуватися,
угутися, озуватися, озутися.
Обувь—обуття, обув*я, зобува,
узуття; изь ц%льн. куска
кожи—павлик.
Обугливать,-лить — звуглюва¬
ти,-лити.
Обуза—тягар, тяж, глоба.
Обузданіе—загнуздання; вгамова, ускрома, приборкан¬
ня, загамування.
0буздьівать,-дать — загнузду¬
вати.-дати; гамувати, уга¬
мувати, приборкувати,-ка¬
ти, ускромляти,-мити.
Обуревать—збуряти.
Обусловливать,-вить — зумлвлювати,-вити.
Обухь -туплина. .
Обучать, -чить—навчати,-чи ги.
Обученіе—навчання.
Обученньїй —навчений, укпй;
одукований.
Обуять—охопити, огорнути.
Обхвать—обіймище, обмах.
Обхватьівать.-тить—обіймати,
-няти, обчепирювати.-пирити, огортати, загортати,рнути.
Обходительньїй, о — обіхідпивий, о. •
Обходить, обойти — обходити,
обійти, обминати, обмину
ти; ся обходитися, обійтися
з ким (безь чего) перебуватися,-бутися, перебувати,
-бути; (хорошо кончиться)
перемеженитися.
Обходить - виходити.
Ооходньїй— обхідний.
Обходь—обхід; обмин; дозор.
Обходя, кругомь, вокругь —
ОКОЛЯСИ, околясом, окуля
сом.
Обхожденіе—поводження
Обчвсться—уді ЧИТИ.
Іі

Обчищать,-чистить — обчищати.-чистити; (облупить) по¬
лупити.
Обшалевать, обить шалевками—зашалювати.
Обшаривать,-шарить —нишпо¬
рити, винишпорити.
Обшастать—стовкти.
Обшелушить —облущити; (вь
мельниц-Ь) обшеретувати.
Обшивать, обшить—обшивати,
шити; шалевкой — піцшальовувати,
підшалювати,
підшильовувати;
(бахромой) торочити, заторочити.
Обшивка—обшивка; (маховая)
опушка, лямівка; (на паро
ход-Ь) фальшборт.
Обшивной—облямований; об¬
шиваний; підшальований.
Обширньїй, о—широко просто¬
рий, широкополий, широ¬
кий, обширий, розлогий,
розлогпст|чй,
розложи¬
стий, о.
Обшлагь—чохла, чохлиця, закарваш, карваш.
Общаться—спілкуватися, во¬
дитися, товаришувати.
Общедоступньїй—загалі непри¬
ступний.
Общежительньїй — товяриськ и Г*.
Общежитіе — спільне життя;
спільне житво. інтернат.
Общеизв-Ьстньїй — загальНов домий.
»
Общенародньїй — загальний,
повсюдній, цілонародній.
Общеніе—спілкування,
това¬
ришування.
Общеполезньїіі — загальноко¬
рисний.
Общепонятньїй — загальнозро¬
зумілий.
Общепринятьиі—см. общеупотребительньїй.
Общественникь — суспільний,
громадянин.
Общестненног.ть — суспіль
ність.
Общественньш —громадський,
мирянський;
суспільний;
товариський.
Общество—гремада;
суспіль¬
ство; товариство;
спілка;
компанія; (публика широ¬
кая) загал.
Общеупотребительньїй — аагальновживаний.

О^тцина—Обтинать.

Община—громада.
Общинньїй—громадський.
Общипьівать,-пать — обскубува ги,-бати.
Общитепьность — товарись¬
кість.
Общительньїй —товариськиіі.
Общій, всеобщій —загальний;
(деньги, квартира, интересьі и пр.) спільний.
Обідни кь,- ца — спільник,-ця.
Об щность —спільність.
Обьединеніе
—
об'єднання,
злука, з'єднання, сполука.
Об-ьедин ител ьн ьі й--спо лучн и й,
об'єднавчий, об'єднальннй.
Обьемистьій—засадний, обшируватий, обсягз'ватий.
Об-ьемь—обширь, обсяг.
Обтявшійся—-налиганий.
Обь-Ьдало—дармоїд.
ОбтгЬдать.-'Ьсть — об'ідати, І
об'їсти, оббірати, обібрати,
обгризати,-гризти.
Обьідокь—недоїдок, зіда.
Обь-Ьздной—об'іздний.
Обь-Ьздь—об'їзд; обмин.
Об-ь-Ьзжать, -Ьхать— об'їздити, і
-іхати; обминати,-нути; випережати.-дити.
Обь-Ьзженньїй—уізжений.
Обь-Ьзживать,- жать,- зцить —
уіжджати.виіжджати,-здити
(о лошадяхь).
Обь-ьзжій -об'іздний.
Обьявитель.-ница — опсжіснйк.-ця. .
Обьявленіе — оповістка, оголоска, оголошення, опові¬
щення, повідомлення.
Обьявлять,-вить — оповіщати,
-стити,
оголоиіати, - ситії,
повідомляти,-мити.
Обьяден і е—смакота.
Сбьясненіе — з'ясування, тлу¬
мачення, товмачення, пояснення.'вияснення.
(
Обьясннтель,-ннца
—
тлумач,-ка, товмач, ка.
Обьяснительньїіі- ясувальний. 1
Обьяснять-нить — ясувати,
з‘ясовувати,-сувати, тлума¬
чити, ростлумачити. тов- ;
мачити, утовмачити, поя¬
сняти, - нити;
викладати,і
викласти.
І
Об-ьясняться. Миться — ясунатися, з'ясовуватися,-сува
тися; висловлятися, висло¬
витися;
освідчитися, - чи- І
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тися; розмовляти з ким;
порозуміватися,-мі ги ся.
Об-ьятіе—обійма.
Обьятньїй—осяжний.
Обьіватель.-ннца — житеиь,
-иця.
Обьівательскій- житеш кий.
Обьігрьівать,-грать- обграваї и
обіграти,
пограти
кого;
(муз.
инстр.) вигравати,
грати.
Обьіденка, насЬк.—шашка.
Обьщенность— повсякденщина.
Обьіденньїй— повшедний, по¬
всякденний, поточний.
Обьїкновеніе — звичай, пове¬
дінка, псведенція, налога,
/станова, заведенція, повелачка, звик.
Обьїкновенная
листоенница.
раст. І_апх бесісіиа—мудренець, мудрень, мудрик, модрень, модрина.
Обьїкновенньїй, о- звичайний,
обичайний, о.
Обьїкновенньїй
бараночникь,
раст. Ргігпиіа уегі5—ключик.
Обьіскивать.-скать — обшу :увати.-кати; трусити, потру¬
сити.
Обьтскинагащій—трусій.
Обьіск-ь—трус, труска, труса¬
нина.
Обьічай — звичай, ужанція.
звич; (правила приличія)
-лад,Обьічньїй, о—звичайний, о, зви¬
чаєвий (о правЬ).
Об'Ь—обидві.
Обідать,-жать-обігати, бігти;
випереджати, дити.
Обігать—вибігати.
Обідать — обідати, трапезу¬
вати.
Об’Ьденньїй—обідняшній, обід¬
ній;- ая вазз-салятирка.
Об-Ьдн-Ьвшій—підупалий. схудобнілий, за вбожілий, поз- лиднілий, забіднілий.капьр.
Об’Ьдн-Ьніе—збідніння.
Обіднить-схудобніти, завбожіти, позлидніти, забіднітн,
перенестися на, зубожіш,
збідніти.збіднюватися,зоі і
нитися.
Обідня —служба божа; (католическая) мша.
Обідь—обід; обідання.
Обіливать.-лить -білити, по
білити; виправдувати,-даі н.

Об^тованньт— Огневбй
О'іітовгиньїй с б р і к о ‘ 211 и й.
Обі.і ь-обрікі, обрік, обітни¬
ця; давать—рочиті.ся, сбрі
катися.
Об’Ьщаніе —обі і ниця, обіцянка.
Обкидать, пообсідать—обріка
ти. обректн, обітувати. обі
цяти, помінити.
Сбязанность—повинність, обо
в'язок.
С бязанньїй—повинний.
( бязательно — обов'язково;
конче.
Сбязательньїй — обов'язковий;
конечний, доконечний; чем
ний, ввічливий.
Обязательство—обов'язок, умо
ва, зобовязання.
0бязьівать,-зать — обов'язува
ти,-зати; ся обов язуватися.
помінитися.
Овалі»—закруглість.
Оьальньїй—закруглий.
О в довСльїй—повдовілий, зав
довілий.
_
О вдовСть—повдовіти, завдовіти.
Овесь.Яуепа заііуа — овес;~Яуепа пи
овес голин; заячій,
А. риЬечсеиь-мітпиця.
Овечій-овечий, вівчий.
Овечка—овечка.
Овинь, амбарь—пелевня, пе
левник, пелевень, клуня.
ОвладСвать.-д'Ьть — опанояу
вати. нувати (кого, що), по¬
сідати. посісти (що); здобу¬
вати, здобути; (собою) пере¬
мотатися, перемогтисяОкладСніе—опанування, здо¬
буття.
Овод-ь—ґедз, дрік, дзиз; бьічій,
Оегігиз Ьоуіз огарь.
Овощи (огородньіе)-огородина
Оиощникь,-ца — огород ник,-ця.
Овощь—городина.
Оврагь—яр, язвина, звір; овражекь;-приярок; поперечний
• переярок: пороешій лСсомт.
байрак, степной балка; от
роги оврага - вибалок; -сь
обрьівнстьіми берегами-про
валля.
Овражистьій —яркуватий.
Овсяница, раст. Резіиса еіа
Ьіог — мітлиця, мітличнна,
Резіиса кустриця.
Овсянка. п г. ЕтЬегіга сіїгіпеїіл
жовтобрюх, жовтогрулка
Овеяньїй — вівсяний; корень),
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раст.Тгадородоп роггіГоІішіі
побородник; (кисель) джур;
жур; (лепешка) вівсяник,
(мука) вівсянка.
Овца— вівця.
Овцеводство —вівчарегво
О чцеводь —вівчар.
Овчарка—чабачка, кундель.
Овчарня—чабарня, кошара.
Овчарскій —вівчарський, ча¬
банський.
Овчарь-чабан, вівчарь, гайдарь, гойдарь.
Овчина—смушок.
Овчинник-ь--чинбарь, кушнирь,
, кушнір, кожнярь.
Овчинньїй —смушевий, смуш¬
ковий.
ОвШИВСт ї—звошивіти.
Огарки (вьігорСвшіе остаткн)
—жужелиця, жужіль.
Огарокь—недогаро к.
Огарочньїй— жужіл^овий; недогарковий.
Огибь -обгин.
Оглавленіе —оглав, зміст.
Оглавль (у уздьі) — наголовач.
Огласка— яса, ясина,
розго¬
лос.
Огпашат«,-сить — оголошати,
сити, розголошати, - сити,
окликати, окликнути.
Оглашеніе (церковное о бракС)
оповідь, оглас.
Оглобля -голобля.
Оглохльїй—оглухлий.
Огпохнуть — оглухнути;(«єм¬
ного) приглухнути, (потерять слухь) занечуяги.
Оглуи'Ьть—обезглуздіти, злурніти.
Оглушать,-шить — приглушу¬
вати, приглушити, (ошело*
мить) зачмелити, (ударомь)
ошепулити.
Оглушеніе—глушіння, приглу¬
шення.
Оглушительньїй. о—глушиий,
заглушний, приглушяий, о.
Оглядка--оглядання, озирання.
Огляди вать,-дСть — оглядати,
-глянути, озирати,-рнути.
Оглядьіваться.-нуться — огля¬
датися,- мутися, озиратися,
-рнутися.
Оглядіться —огледігися: сха¬
менутися; оговтатися.
Огневидньїй —вогн истий.
Огневик-ь, мед.—бокерван.
Огневой—огневий, вогневий.

Огиедь.щащій- Одарять.
Огнедьішащій—огнепашілий. |
Огненная фасоль, раст. РЬазео- |
Іив тиІШІогиз — Королів
цвіт.

ОгненньїЙ— вогняний.
Огнепоклонникь — вогнехва
лець.
Огиестр-Ьльнь-Й — стрільний.
пальний, (-ое оружіе)—стрі
льба, пальба.
Огнетушитель, тех. — вогнс
гасник.
Огнеупорньїй—вогнетривалий.
Огниво-кресало, кресиео.
Оговаривать,-рить — обгуджу
вати, обгудити, обмовляти,
-вити, ославляти.-спазити.
набріхувати.-брехаги; поя¬
сняти,-нити.
Оговорка — пояснення: засте
реження собі чого, умова.
Оговорщикь,-ца- набрехач,-нг..
обмовник,-ця.
Оговорь—на(5рехи, обмова, дсказка.
Огол-Ьть—обгол іти.
Оголять, лить
— обголяти,
-лити,

ЗГОЛИТИ.

Огонекь—вогник.
Огонь—вогонь.
Огораживать,-дить — хистити,
обхистити;
(заборомь) —
опарканквати, оппрканити.
тиниги, обтинити.
Огородная мята, раст. Зіорае
оіигп игіпиз—любидра.
Огоредничество—городництво.
Огородньїй- городний.
Огородь — город,
загорода,
зільник.
Огорожа— дінниця.
Огорошить— ошарашити.
Огорчать, чить — завдавати,
дати жалю кому, засмучати, тити.
Огорчаться,-миться— розжали
тися, розжалитися.
Огорченіе—згризота гризота,
грижа, прасунок, зазнобкн.
Огорченньїй
(недовольньїй) —
маркітний.
Огорчительньп", о —гризотний,
прикрий, о.
Ограбить, отиять — за грабу
вати, зграбувати, порабувати. обдерти.
Ограда—огорожа, горожа, ого¬
рода, заграда; сплетеннап
нз ь хвороста—тин,
пліт,
ліса; дощатая—паркан, пар-
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кання, баркан, діловяннч;
изь кольевь —частокіл: изь
жердей — вір я, завора; рФ,шетчатая — штахети, шта¬
хетник; изь кольїшковь мли
в^твей—завірки.
Ограждать,-дить — городит-і,
загородити; захищати, хи
стити, захистити.
Огражденіе—городьба; захист
Огранивать, -нить—шліхуватл
ошліхунати.
Ограниченіе—обмеження.
Ограни ченность-обмеженість;
помірність.
Ограниченньїй — обмежений;
недоумкуватий.
Ограничивать, чить —обмока¬
ти, межити: спиняти.-нити.
Оі раннчительньїй — обмежливий.
Огранка — ш лі хованка.
Огребать, огрести—оскромаджувати, оскромадити.
Огромньїй — силющий, вели¬
че ний, величенний, деОе •
ленний.
Огруб-Ьвать.-б-Ьть —огрубати,грубти; шкарубіти, зашкарубіти.
Огрубілий —огрублий.
Огрубініе- огрублість.
Огрузать.-знуть— занурятися,ритися.
Огрьіза—сварливець, виия.
Огризаться, ссоритьія—осва
рюватися.
О) рьізокь—недогризок.
Огузокь- огузка.
Огузье— підхвістя.
Огуломь—навгул.
Огурець, Сисигпіз за'іЬих—огі¬
рок, Гурок, гірок; (моло¬
денькій) пуп'янок; (старьп )
жовтяк; (солений и пусте, )
тяка.
Огуречник-ь, раст. Воггадо оГ
їісіпаїіз—огірочник.
Огуречньш—ог рковий.
Оіурчикь—огірочок, гурочок,
гірочок.
Огустівать, стіть—густішати,
погустішати.
Огуст'Ьгмі —згугклий.
Одапой, раст. ЕирЬогЬіа ргосега—мс. лочаїі, молочка.
Одареніе—обдарення, надагічня; (пргданьїмь)
вироса-

ження.
Одарять,-рить —обдарити, ри
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Однобортньїй—Однорядну й.

Одинь, одна, одно—іден, ідна,
Олноб^тньїй - однорядний.
Одновессльньгй — одновесло¬
вий.
Одновременно — одночасно,
рівночасно.
Од новременньїй — рівночасний,
одночасний.
Одноглавьій—одноголовий.
Одноглазьій—одноокий, оцнозорий.
Одноглазь—однозор.
Од ногодок-ь—одноліток,
річ¬
няк.
Одногорбу й—одногорбий.
Одногородньїй—з ідного міста.
Одногубу й— одногубий.
Однодневньїй—одноденний.

ідно: єдиний, єдина, єдине; 1
сам, сама, само.
Одичалость — роздичалість,
роздичілість,
здичалість.
здичавілість, одичавілість,
д ича.
Одичальїй — роздичалий, роздичілий, здичалий, здича
вілий, одичавілий.
Одичать— здичавіти, здичіти;
сд-Ьлаться нелюдимьімг, —
знелюдіти.
Однаждьі—раз, якось, одного
часу, ідного разу.

Однако—проте, одначе, пре
цінь.
ти, надаряти,
надарити;
(приданьїмь) випосажати,-жити.
Одежда— одежа, одіж, одія,
одягало, одіва, приодіва,
покриття, зодяга, хвантя,
ноша, (богатая) шата; (вг.
кот. кто либо пересд-Ьлся)
—перевдяги.
Одеревені,лос ть — здераені
лість.
Одеренен-Ьл ьій — здервенїлий
Одеревен-Ьть — здервеніти,
подревніти.задеревіти, зде¬
рев'яніти задерев'яніти, зацупіти, збучавіти.
Одержать—(верхь) гору
Взя
ти. перемогти.
Одсржимьій— опанований(ким).
підлеглий (кому).
>дерь -шкапа.
Одесную.по правую сторонуподесьбіч. праворуч.
Одииаково— однаково, зарічна.
зарівно, нарівно, так само.
Одинаковьій—однаковий,
тп
кий самий: (односортньні;
однолишній; (на обі. сіоро
ньі. оматеріяхь) - личкозий.
ОдиначньгГі—непаристий.
Одинешенеюь — самісінький,
саміський.
Одиннадцатьій — оди най ця і ий.
одинадцятий.
Оьиннгдцать — одинайцять,
одинадцять.
Одинокій—самотній, самітниі.
безпрнхильний ,
безпри
кальний,
Одиночество — самота. самотипа, одиноптво. єдина.
Одиночка - самітник; єдинак.
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Одиночньїй—окремий, осібний; ,
непаристий.
11

Однозвучньш—одногучний.
Однозначащій— однозначний.
Одногубу й—одногубий.
Одноименньїй— одноназивний.
Одной рукой—одноруч.
Однокалибернуй- одномірний.
Одноколка—біда.
Одноколі, н ну й—одноколійний.
Однокол-Ьнчатьій — одноколінковий.
Одпоконечньїй—однокінчастий.
Однокснньїй— однокінний.
Однокомнтньїй—ОДНОКОПИТІ їй й.
Однократний, о — одноразо¬
вий, о.
Одрокровнуй— кревний.
Однолепестньїй — однопелюст¬
ковий.
Однолистньїй—сднолистий.
Однолітній—ОДНОЛІТНІЙ.
Однолітокг, ровесник-ь—одно¬
літок.
Одномаст нуй—однобарвий.
Одномачтовьш —однощоглий.
Одном^стньїй—на ідне місце
Одном'Ьсячникь,
раст. Але *
тОПЄ 5ІІУЄ5ІГІ5— білий сон.
Он ноногій—одноногий.
Однообразньїй, о—одноманіт¬
ний, о.
Однопольш-однорядний; одностатний.
Одноплеменник'ь. единоязьічньій —одномовець.
Однорогій - однорогий.
Однорідньїй, о—оди колінний;
одно^аховий; цільну»! —од
ностаї ний. о.
Однорукій—однорукий.
Одиорядньїй—однолавний.

Однослсжньїй—оживленій.

Одиосложньж--односкладовий. І
Одноствольньїй—поєдинчий.
Одностворчатьпі— однодверцятий; однокслепний (о рако¬
вині).
!І
Одностебельньїй- одностеблий.
Односторонній,
о — однобіч
ний, о.
Односустазньїй — односуглобний.
Одноугольньїіі—сднокутний.
Одноухій —однолухий.
Однофамилець.-лица - фамиліянт,-ка.
Одноцв-Ьтньїй— однобярвнй.
Одношерстньїй — одномастий;
однововний.
Однозтажньїй—одноповерхий.
Одобреніе— похвала.
Одобрительньїй,
о—похваль
ний, о.
Одобрять, одобрить — похва¬
ляти. похвалити.
Одолжать, одолжить —споєужати, спосудити. позичати,
“ЧИТИ.

2Ю

охандужуватИ.-жити, здур.
няти, пошити в дурні.
Одуреніе-одур, заморока.
Одурникь
ядовиїьіи,
раст.
Шгора ВеІІагіопа-матригам.
Одурь- одур.
Одур-Ьвать,-р-Ьть — чманітиочманіти, туманіти, зтума
ніти, потуманіти, оцаиіти,
здуріти;(впасть вь безсозн.
состояніе) очемеріти.
Сдур-Ьльїй — тороплений. сту¬
манілий, зачумл«ний, (человікь) очмана.
Одурять—дурманити,
маківчити, морочити.
Одуряющій—дурманний.
Одутловатьій — задутий, нсбресклий.
Одухогвореніе—олуховлення.
Одухотворять,-рить —одуховляти, вити.
Одушевленіе—одушемня.
Одушевленньій — (с предметахь) -животиій.

Одуиіевлять,-вить — одушеОдолжаться (у кого чі>мь),обравляти.-внти.
щаться вь нужд-Ь—принужОдьішка—ядуха, днхавицч.
дагися (до кого чим).
Од-івальщнкь—олівець.
Одолженіе — позика, позичка;
Од-Ьванье — прибірання, приуслуга,
послуга;
приєм¬
бір, одіва. одягання.
ність, ласка.
Одівать. од-Ьть—одягати, гти,
Одол-Ьвать.-'Ьть — перемагати,
удягати, удягти, вбирати,
перемогти.
презмагати,
убрати, надівати,-діти на
-могти, намагати. замагати,
себе.
-могти, побивати,-бити, пе¬
Одіваться,- даться -одягатися,
реважувати, - жати, - жити,
одягтися, удягатися, удяг¬
посідати, присідати,-сісти,
тися, прибиратися,-братися.
погулати,
поконати, здо¬
Од'Ьлять.-лить
—
обділяй!
лати, здоліти.
-литй.
Одол^ніе- перемога, презмога,
Од-Ьтьій, хорошо од^тьій -одіжзвитяжство, звитяга.
ний, убраний, вист роєний,
Одрань—шкапа.
зодягний.
Одрь—ложе; мари.
Одняло—ковдра, ковдря, коОдряхліть—зістарітися.
вер; (шерстяное) ліжник;
Одуванчикь, раст. 1_еопіо<іоп
(тканое) коць.
іагахасит—кульбаба,
чічник, молоч городовий, мо¬
Од-Ьяніе-одіння, одіво.
лочай; Тагахасит Оеп$ 1_еоОжега—опік.
пі5 Оезі.-кульбаба.
Ожерелье — нашийннця, на¬
Одувать,-дуть
—
здмухати,
мисто, (у индюка) пабороки.
-хнути.
Ожесточеніе—зажіртість, зав¬
Одуматься — хаменутися. сха- !
зятість, запеклість.
менутися,
поміркуватися,
Ожесточать,-чить — озвіряти,
оханутися, обміркуватися.
-рити.
Одурачивать.-чить—осту почу¬
Ожесточенньїй — зажартий,
вати,- пачити, шалапутити,
завзятий, запеклий.
ошалапутити, облазнювати,
Оживать,-вить — відживати,
облазнмти, забаламучувати,
-жити.
-ТИТИ,
отуманювати, нити, І Оживленіе -віджива; жвавість.
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Оживлять— Окаянний.

Оживлять,-вить—ол оживляти, !
ОПОЖИВИТИ.
І
Ожидаемьій-сподіваний.
І
Ожиданіе — чекання, споді "
ваиня, сподіванка.
Оживать — чекані на, споді
ватися.
І
Ожидающій,-шая
бумагя — І
неодлистоване
запідом
г.ення
!
Ожиріть—розситіти, розгляд 1
ча-’И, розситчати.
;!
Очаботить склопотати,закло-',
потати.
Озгботиться. позаботиться (о !
комь) запіклуватися; (чімг.) |
журитися чим
Озабоченность-уклопочаність,
заклопоченість, затурбованість.
Озабоченньїй -- уклопочаний,
заклопочений,
затурбова¬
ний.
Озаглавливать.-главить— да
вати,
дати
заголовок,
назву.
Озадачить — завдати мороки,
збити з пантелику.
'
Озареніе-оспння.
|
Озарять.-рить—осявати, ося |[
яіи, освінути.
і
Оз.юравл» вать, ровить—уздо
ровляти, ВИТИ.
|
Оздоровленіе — у здоровлення.
Озем-ь—об землю.
Озерньїй—озерний.
'•
Озеро—озсро; большое и глу
с оководное-лиман; малень- ;
кое— патолсча,
ковдоба,
длинное-потязь.
Озимьій—озимо вин, назимиь.
Озимь—озимина.
Озлащать, тить — позолочу ;
вати.-тити.
;
Озлить—узлити.
|
Озлиться - узлитися, розлюту
ватися.
І
Озлобленіе — злість,
зажар- І
тість, лютощі.
.1
Озлоблять, бить—ОЗГ.ЯТИ, 03- І
лити, зазлити.
Озлобляться,-биться озлятися,
озлитися, злобу взяти на
кого.
'
Ознайомить— освіг.омити,
сбзнайомити.
Ознайомиться, узнать (кого) !
—обізнаватн. обізнати. сні і
знаїися.
познайомитися
\

(сь кімь).

У

Ознаменованіе—ознака, зчак.
пам'ятка.
Означать, чить — см. обозна
чать.
Означеніе-см. обозндченіс.
Ознобі» — дриж. дрижаки.
Озолоти гь— позолотити; зба¬
гатити.
Озорник-ь, ца—паливода, ва¬
ривода. колотник,-ця.
Озорничать—зухвалити, бен¬
кетувати.
Озорническій — зухяальчнй,
збитошний.
Озорничество — зухвальство,
збитошництвс.
Озорньїй—зухвалий.
Озябльїй—змерзлий.
Озябнуть—змерзти.
Ой—ой; ой ли! хіба! невже!
Оказаніе—висвідченнн, вияв,
показання.
Оказаться (годньїмг. к-ь чему,
способньїмь) придаватися,
придатися.
Оказьівать.-заті.--чинити. ро¬
бити.
давати, віддавати,
-честь-звеличати.
Окаі-млять,-мить
(обшивать)
—лямувати,
заламувати,
облямувати.
Окаймляться, миться—облямо¬
вуватися, облямуватися.
Окалина—жужелиця.
Окаменить,
сділать
тнердьімь—засклепи! її.
Окамен-ьлость— скам'янілість;
окамечизна.
Окаменіль.й—скам'янілий.
Окаменіть—закаменіти, зака
мяніти.
Оканчивать.
окончить—кін¬
чати, скінчити, викінчити;
(дЬло)
повершити; ся-кін¬
чатися, кінчитися.
Оканчивать,коптить коптити,
обкоптити;
обдимляїи,
-мити.
Окапьівать,-копать — обкопу
вати,-пати.
Окармливать,-кормить —обго¬
довувати, дувати.
Окатьівать, тать— округляти,
л ити.
Окачнвать.-окатить
— обливати.-лити, обілляти.
Окаячникг., - цг — окаинець,
-ниця, неокаянеиь, нниця.

Окаянний—охаблений,

неока-

океані»

яний, неприкаяний, окая
нець.
Океань—океан.
Окидьівать,-нуть — обкидати,
-кинути; (взоромь) озирати,
-рнути.
'
І
Окисаніе- кисніння.
!|
Окисать,-снуть—кисніти, ски
сніти.
Окисель, ХИМ.-ОКИС.
Окисленіе— квасні ння.
Окислять,-спить — квасніти. І
сквасніти.
Окладистьій—(о бороді) широ¬
кий.
Окладно?.—шатний, листь,раскладка подати—компут.
Окладі»— шати (на иконахь);
платня, сембри ля, сембреля
Оклеветать—обрехати, осла¬
вити, обмовити.
Оклевать—обдзюбати.
О клеить—обліпити.
Оклейка— обліпка.
Оклейщикь—обліпник.
Окликнуть, позвать (кого)—
нагукати, окликнути, гук
нути.
Окликь—озов.
Окно—вікно
Окованньїй—окутий, кований.
Оковать—укувати;
закувати;
(колеса шинами) бушувати.
Оковьі—кайдани, чинчерні, за
ліза, пута, заков.
і
Околачивать,-колотить--обби- І
вати, бити;-ся-бай дику вати
Околдовать —учаклувати, за
чарувати, завідьмувати.
Околдовьіваюіцій
(напитокь)
—приворотний.
і
Окоп есить—об'їздити.
Окслесица—банелюки, бридня (
Околица—околиця, округа; ма .(
швець; царина.
І;
Околичность — околиця; під
ходці.
і
ОКОЛО—(В..ЗЛІ) коло, біля, по- ,
біля, поміж, уз. (кокругь)
навколо, навкруги; близьке
край чого.
Околоплодникь, бот. — насік
ник.
Ок^лосердіе, анат.—осердя.
Околотень—убойце.
Околотокь — ОКОІІІІЦН. куток,
округа.
Околоточньїй — су І' ІДНІЙ, ІІОМІЖНИЙ, ОКОЛИШНІЙ.

Околпачить—одурити.
*

•

окроьавить.

Окольїшскь- околиця.
Окольньж — поміжннй, сусід¬
ній; —путь-манівці.
Околіть — сковизнути, дуба
дати.
Окомелина—окорен ок.
Окомелокь—дерка і. дряпак.
Оконечность — кінець, кран;
ріжок.
Оконница—рама, варцаби.
Оконньїй— віконний, (стекло) тахля,
шибка;
(косяк ь)
лутка.
Оконопачивать.-патить — глобити, пс.лобити.
Оконфузить—засоромити.
Окончаніе — скінчення, укінчення;(конець)при конеччя.
Окончательньїй, о — остаточ¬
ний, о.
Окопаться, засість-ошанцю¬
ватися.
Окопникь — закіпнпк; раст.
ЗугпрЬуІит оШсіпаїе-живо¬
кіст.

Окопь—закіп, шанець, окіп.
Окорокь -окіст.
Окосматіть —закошпатіти.
Окостенівать,-ніть —костені¬
ти, закостеніти; заклякти,
одубі и.
Окостенільїй —закостенілий.
Окостенініе—закостеніння.
Окоченільїй—закляклий,
ук¬
ляклий, заціпенілий, одублий, одубенілий, окацублий,
дублений.
Окочепьть — одубіти, одубти,
одубеніти, заклякну-іи. окдцубнути, заціпеніти, укляк¬
нути.
Окошечко — віконце, віконечко.
Окраивать.-кроить —обтинати,
тяти.
Окраина—край.
Окрасить—забарвити, пофар¬
бувати; вь красньїй цвітьзачервонит и; вь синій цвіть
осинити.
Окраска— пофарбування.
Охрестить у хрест увести.
Окрестность окопиия, уколиця,
округа, окіл, окруж¬
ність.
Окрестньїй — ОКОЛИШНІМ.
Окрестт—навколо.

О кри віл ьій—безокий.
Окрикнуть - гукнути.
Окровавить закрівавити, пикріїмзити, заюшити.

Окровави гься —Опаивать,
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Окровавиться—закрівавитися,
укрівавмтися, покрівавитися, заюшитися,
замазчитися.
Окровавленньїй —закровлений,
скрівавлений, укрівавлений.
Окроплять,-пит-.— закропляти,
закропити,
спорськувати,
-кати, шпувати, пошпувати.
Окрошка—холодець, холодник.
Округленіе— закруглення.
Округлить—закруглити.
Округльїй — круглявий, круг¬
лястий.
Округляться—кругліти.
Округь—округа; окіл; обвід;
ииркул; окружність.
Окружать,-жить—оточати,-Чи¬
ти, обводити.-вести.
Окружность—околиця; кружина, кружиня.
Окружньїй — округовий; око
ллшнии, окружний.
Окрьілйться—окрилапти.
Окрьілягь—надкряляти.
Окріпнуть—уматерніти. уматеріти, умоцюватися, під¬
жити. окремезніти, остербати.
Октябрскій—листопадовий.
Окгябрь — листопад.
Окулировать — щепити, очкуватн.
Окунуть—занурити, окунути.
Окупь. рьіба - окунь.
Окупать,-пить,-ся — скупляти,
-лити,-ся.
Окуривзть,-рить—накурювати,
накуритиОкурок-ь—недокурок.
Окутьшать.-тать
(плотво) —
обтулювати,обтулиги;(силь
но, для испариньї) тушку¬
вати, затушкувати.
Окучивать,-чить -підгортати,
підгорнути, обгортати,-рнуги, підбивати, бити.
Оку чник-ь—сапа.
Оладьи—оладки.
Олеяндрь, бот.—олеандер.
Оледені.льій — зледенілий; закрижнілий.
Олрденіл ь—зледен і ги,закрижІІІТИ.

Оленій — оленячий, рагляко
БИЙ.

Олень, зооп. раглпк, олінь.
Олснь-жу-о, — рогач, рогаль,

щ ипун.

і

,
і

!
і
'
•
||

|
І
1

Оливка, ОІеа еигораеа — мас¬
лина.
Оливковий — оливчаний; ма¬
сло—олива.
Олово— цина.
Оловяньш -циновий.
Олух-ь—бей бас, бельбас, цимбал, йолоп, бевзь.
Ольха зеленая, ЯІпиз уігїсііб—
леліч, лемич, вільха.
Ольхсвина—віл ьши на.
Ольховьій—вільховий.
Ольшанка. раст.
МоїасіЧа—
трясихвістка.
Оляйка, пт. Сіпсіиз аяиііаіісиь
— ріпник.
Омегь пестрьій, раст. Сопішп
тасиїаіит —свистюля, бле¬
кота, сикавка, дудва.
Омела
б"Ьлая, раст. Уі5сит
аІЬит — ямег.ина, шульга,
ивилга, івилга, імела, оме
льга, обмила, помело.
Омерзіпельньїй, о—мерзений,
огиднии. гидотний, о.
Омерз-Ьніе — огида, мерзота,
брид, бридота.
Омертвившій—змерт вілий.
Омертв-Ьніе-змертвіння.
Омертвіть—змері віти.
Омовеніе—обмивання.
Омочать, чить —умочати, -чити, закропляти, закропити.
Омрачать.-чить—темнити, за
темнити, темрити, затемрити.
Омугь-глиб, яма, водонороть
—крутіж, крутило, круши*
вець, крутлиьнцл.
Оммвать—см. обмьів’ать.
Онанизмь—солодійство.
Онанисть—солодій.
Онь, она, оно він, вона, воно.
Оньїй—той, отой; він.
Онімечиться- перенімечитисл,
знімчитися.
Онім-Ьльїй-занімілий.
Онімініе—заніміння.
Он-Ьм'Ьть—заніміти.
Опавшій— опалий.
Опадать.опасть — обсипатися,
-сипатися, облітати, летіти;
спадати, спасти, стухаги,
-хти.
Опаздьівать, опоздать— спізня¬
тися, - нитися,
припізня¬
тися,-ншися;
забарятися
ритися.
*
Опаивать, опоить— 0П0Ц2ватй'

ОЛПІТИ.
%

*

•

* •

Опала—Опозоренньїй.

Опала—неласка.
Опаленньїй
(солнцемь)—приражений.
Опалзьівать, • ползти — обла¬
зити, лізти; сповзати,-зти.
Опальньїй — унеласкавлений;
занедбаний, занехаяний.
Опаливать, лити — засмалю¬
вати,
засмалити, зашмалити, (битую птицу) забужуватн.
Опамятоваться—очуняти, стя¬
митися.
Опара—запара, розчина.
Опаршив-Ьть-ошолудивіти.
Спасаться — опасуватися.
Ог.асеніе—опаска.
Опасливьій—бережкий.
Опасность—небезпека, небез¬
печність, непевність.
Опасньїй, о—небезпечний, о.
Опахало —вах ля р.
Опахизать.-хнуть-обмахувати,
-хнути; ся
обмахуватися;
обгортатися,-рнутися.
Опачкать-укаляти, закаляти,
забруднити.
Опачкаться—укалятися, зака¬
лятися, забруднитися.
Опека—опіка.
Опеканіе—опікання.
Опекунскій—опікун чий.
Опекунствовать
(надь ч%мь)
—опікуватися (чим).
Опекунь,-ша-опікун,-ка.
Опеленать —сповити.
Опенокь, грибь—опеньок.
Опепелить—спопелити.
Олережать.-дигь— спережати,
спередити, попережатися,
-дйтися.
Оперенньґй—оперна гілий.
Опериться—опернатіти,
опе
ритися.
Опечаливать.-лнть — смутити,
засмутитй, зажурювати, за¬
журити, заикорбити.
Опечаливаться.-литься, — за
журюватися.
зажуритися,
засмучатися. титися, засу
міти, засмутніти, засмут)вати, стужитися, посуміти,
охмиріти, осмутніти.
Опечатка — помилка, друкомилка.
Опечатьівать, -тать — запечату¬
вати,-тати.
Опивки—недопивки.
Опиливать,-лить — обпилюва
7Я, ляти.

Опилки—трини, трачиння, різовини, тирса, тротовина,
(метал.) ошурка.
Опираться.-реться —спіратися,
спертися (на чому).
Опираясь —опірці.
Описаніе опис.
Описатель.-ница —описач, ка,
описувач, ка.
Описательньїй—описовий.
Описка—помилка, писомилка.
Описьівать,-сать — описувати,,
-сати; цінувати, поцінувати.
Опись-спис, реєстр; (оцінка
имущества) цінування.
Опій— опій.
Оплаканньїй — оплаканий.
Оплакивать,-кать — оплакувати,-кати.
Оплата—оплат, виплат.
Оплачивать,-тить — оплачувати.-тити.
Оплевьівать.-плевать — опльовувати.-пг, ювлти; зневажа¬
ти,-жити.
Оплескивать,-кать— обхлюпу¬
вати, обхлюпати.
Оплетать, оплесть—поплітати,
поплести.
Оплеуха— ляпанець, личман,
фацка, лящ, намордень.
Оплодотвореніе—заплід.
Оплодотворительньїй •— зап¬
лідним.
Оплодотворять.-рить
літити,
улітити. заплодняти, нйти.
Оплоть - тверджа, твердиня.
Оплошать—помі.литися, схи¬
бити.
Оплошность — необачність,
неувага, недбальство.
Олльївать.-пльггь — опливати,
-нути.
Опл1.сневі>льій—цвілий.
Опл'Ьснев'Ьть— зацвісти.
Опл-Ьшив-Ьльїй — голомшивий,
голомозий.
Опл-Ьшив-Ьть—вилисіти.
Оповістить—сповістити, опо¬
вістити.
Оповіщеніе оповістка.
Оподлиться — знікчемніти.
Опоекь— габельок.
Опоздальїй—запізнілий, спіз¬
нілий.
Опсзданіе — запізнення, спіз• нення.
Опознавать,-знать— роспізна-

Еати,-знати.

Опозоренньїй —зган еблени£.

270

Ол І N/0 орить—Опрятньїй.

Спозорить — знеславити, зга
небити, зганьбити.
Опойковьій—габельковин.
Ополаскнєать, - лоскать, - лос
нуть—обмивати,'Мити.
Ополчать,-миться — узброювати, оітн.-ся,
употужни
тИся на кого.
Ополченец-ь—рушенець.
Ополчеиіе—рушення.
Ополячить,-ся— полишити,-ся
полячитися, зляшитися.
Опомниться—хаменутися, сха
менутися, стямитися, обаторитися, обатуригися.
Опера— підпора; оборона, за
тула; тверджа.
Опорки, туфли—капці, (един.)
капець.
Опорньїй —підпорний; оборон¬
ний.
Опорожнять,-нить — перепорожнювати, перепорожняти,
перепорожнити, спо¬
рожняти, випорожняти,-ни
ти.
Опорочить—зганьбити, огиди
ти, зганити, знеславити.
Опостьільїй — оприкрпвмй, осо
ружний, огидний, огидлий,
обридлий, остобісілий.
Опостьіліть — сприкритися,
огиднути, осоружитися, об¬
риднути, остобісіти.
Опохміляїьоя — похмелятися.
Опочивальня —спочивальня*.
Опочивать, чить-ві діючи вати,
-чити: засинати, снути.
Опозтпзировать— упоетизунати.
Опоясать,-ся—оперезати, - ся,
' упасати.-ся, підв'язати,-си,
запрезатн.-ся.
перепнут.і,
-ся.
Оправа—оправа, омста.
Оправданіе — виправдай ня; скузя (извиненіе, отюверка).
Оправлательньїй—виправдний,
виправдзльнпй; (документі,)
посвідковий
Опраедьіьагь.-дат ь
оправ до
кувати.
оііравдитп,
шіправдуь.гги.-дати; правди
ти, виправдати; уопраиед
ливлюваги.-ііиви гм; (слона, і
мадеждьі) справджаги, лит и
Оправка -оправляння.
Сг.равпенньїй—оправ <нй.
Справлять,-вить— оправляти,
-вити.

Оііравляться.-ниться —попра¬
вляти на собі що; одужува¬
ти,-жати.
Опрастьівать.-тать — перепорожнювати.
перепорожни
ти, нерепорожнят и.
Опрашива ь,-сить — питати,
виспитатм.
Опреділеніе—визначення: (судебное) постанова, вирок,
присуд; настанова (на должность); призначення (жалованья, платні),• (грам.) при¬
даток прикметниковий.
Оп ред'Ьленность—певність, ви¬
разність, визначеність.
ОпредЬленньїй, о — певний,
твердий, визначений, допо¬
відний, о.
Опреділимьій—визнач енний.
Опре'д-Ьлительньїй--визначаль¬
ний.
ОпредЬл ять,-лить—визначати,
визначити;
постановляти,
-вити, присуджувати,-дити,
вирікати. - ректи; призна¬
чати,-чити;
настановляти,
-вити.
Оприходовать — заприбутку¬
вати.
Опровергаї ь,-гнуть —спросто¬
вувати, тувати.
Опрснерженіе — спростування.
Опрокидьіваніе -перевертання.
Опрокидьівать, кинуть —пере¬
вертати. перевернути,пере¬
кидати,-кинути, передба¬
чувати,-ба чити,-ся.
Оирометчивость — неопантрованість.
Опромеїчивьтй, о — неопантрований,о.
Опрометью—стрімголов, протепом, прожогом.
Опрось—допит, випитування.
Ол роти вівшій—остогидлий.
Опротивіть—огиднути, збрид¬
нути, обриднути, оприкритпся. осоружитись, осгогидіти. остобісіпі.
Онрьм кн ва і ь, - екать - снуть
-спорськувати.-снути.
Опріснень—маца.
Опрнтность—чепурість, охай•
иість, іюпрегність, чупар
ність, хендогість, хаипість,
харність,
харапу: ність,
штепурність,
шлеї ність,
ОХаЙЛИБІСТЬ.

Опрятньїй,

о
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чепурний^

ОпТичвскІГ:—і’р/діб.

охайний, охайливий, шпет¬
ний,
штепурний. харний,
жаристий, харапутний, хай
ний, попретний, чупарний,
хендогий,
кукібний,
ку
кібливий, о.
Оптическій - оптичний.
Оптовий—гуртовий.
Оптомь—огулом, гуртом, за¬
галом.
Опубликовьівать, -ковать,
—
оголошувати, оголосити.
Опускать, стить — спускати;
спустити;(внизь) присад¬
жувати, присадити; (голо¬
ву) хнюпитися,
хнюпити
голову, понурити; (шлюзь)
заставляти,-та вити.
Опускаться,-ститься —падати,
спадати, впасти,
спасти;
похилятися, -литися
під
чим, уклякати, кти, зане
падати, підупадати, розле¬
дащіти; вь глубину заглиб¬
люватися.
Опускной—спускний.
Опускь—спуск; спуст.
Опустоїхать, шить —плюндру¬
вати, сплюндрувати, переплюндрувати.
Опустошеніе плюндрування.
Опустошитель,-ница — ллюндровник, ця.
Опустоиіительньїй^ллюндрівний, плюндровний.
Опустіть—спорожніти,
спу¬
стіти, спусткувати; вилюд
нитися.
ОпусгЬльїй
— спорожнілий,
спустілий.
Опуст-Ьніе—пустка, спустіння.
Опухать,-хнуть— пухти, спу¬
хати, спухти.
Опухльїй—спухлий.
Опухоль—опух; шишка—моргулл; (вьімени) осовище.
Опухшій-запухлий, опухлий.
Опушать,-шить — обхутровувати, рувати.
Опушка— ілЬса) узлісся, узлі¬
сок,
залісок,
надулісся;
(маховая) бабак.
Опущеніе—опуст.
Опьітность—досвідність,
до¬
свідченість, вправність.
Опитний—досвідний, досвід
чений. вправний, пробант. ний; (челоиіжь) пробьнг.
Опьіть -- досвід;
спробунок,
спнток, експеримент.

Опьянить—сп'янчити.
Опьян1=льіи—підпилий.
Ольяніміе—упій.
Опьянить,—сп'я вчитися, упи¬
тися.
Опьяняющій—п'янкий.
Опушить-збентежитися, сто¬
ропіти.
Опять—знов, знову.
Оранжевий— чзрвоножовтий.
жовтогарячий,
жовтожар.
Оранжерейний—тепличний.
Оранжерея—теплиця.
Ораторскій—промовницький.
Ораторь—речник, промовець,
красномовець,
бесідник,
промовник, казатель.
Орать—галасати,зіпати,
ре¬
петувати,
галасувати, зі¬
пати, зіпонути.
Орбита—орбита.
Орган изація—организація.
Организмь—орган изм.
Организовать—орган изувати.
Органисть -органистий.
Органическій—органичний.
Органь.муз.—нігран.
Органний—віграновий.
Органі» — орган;
(половой)
природжіння, природа.
Оргія—гульня.
Орда—орда.
Ордень—ордер, кавалерія.
Ординарний—звичайний.
Орель—орел.
Оржав-Ьлий— іржавий.
Оригиналь—оригинал, первотвір; чудасій.
Оригінальний — оригинальний, первотворнии;чудний.
Оріонь, астр.—чепіга, косарь.
Оркестрі —оркестр.
Орленок—орля, орг.Ятко.
Орлики, раст. Ддиііедіа уиідагі5—голубки, орлики.
Орлиний—оргячий, орловий.
Орнаментировать—орнаменту& аги; (точками) цяткувати.
Орнаменть — орнамент’,
фи~
Гель.
Оробинець, раст. ТурЬа апдиьІііоііа—рогіз.
(Зробить— злякатися.
Орошать.-сить—зросити,
за¬
росити; (слезами) припла¬
кати.
Орошеиіе—росіння.
Оруд і е, инструменть—знаряд¬
дя, справилля, начиння, пу¬
шка—х-арм а >а

т

Оружейникь -ОсиплоРті».

Оружейникь—збролонмик.
ОружеІІИЬій
— зброііоьчин;
складь збройовня.
Оружіе—зброя:
огнестрі-льнос зброя пальна; холодно'-зброя січна.
Орхись-Дремликь. раст. Оі
сЬіз Могіо—зезюльки.
Ор"Ьхог<ьій —горіховий.
Ор"Ьхг—горіх; (пустоії, заллє
сн-Ьвшій)-снітяк;
(двойной;
спариш; (пустой) дутель,,
мскляк. свистун; (вьілгвшій
изь
скорлульц вилущок;
(грецкій) волоський, кістяк.
Ор^шекь (чернильньїй) — ду
бівка.
Ор'Ьшина—горішина; ліщйна.
Ор-Ьшникь-ліщина, ліска, ліщаниця, ліщебник.
Ореографическій — ортоґрафичний, правописний.
Ореографія—ортоґрафія, пра
вопис.
Оса, Уезра—оса.
Осадка-(судна) углнбка: (зданія) осідання.
Осадньїй —обложний.
Осадокь- хус, хвус, фус, джу
мита,
гуща; (атмосферическіи) опад.
Осадочньїй — фусовий, джумижний.
Осаждать,-дить — облягати,
-гти, пожити: - хим. фусувяги, зфусувати.
О. ажцаться, осість — осіда
чися,
осістися,
осідати,
осісти.
Осажденішй—обложений; сущ.
—обложенець.
Осаживать. - дить — спиняти,
нити; внизь-присаджувзти.
присадити; (лошадь) - зби
вати, збити.
Осанистьій, о — штатульний,
ставний, поставний, о.
Осанка-постава, статура.
Осванвать, ся ить,-ся
приз
вичаіоватися,-ітися,обговту
вати ся, обговтати,-ся, об
викати,-внкнути,
пригов
татися, оббутися,
оговта¬
тися.
Освидітельствованіе— освідування.
Освидітельствовать — освідувати.
Освиріпіть — розлютуватися,
озвіритися.

І!
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Освистьівать.-тать —оспистувати.-стіти.
Освободитель, липа- визволь¬
ний, ця.
Освободитепьньїй — визволь¬
ний.
Освобождать,-дить— визвопяти.-лити, увільняти,-нити,
опрощувати. оііростати.
Освобожденіе-визвіл. визво¬
лення, увільнення.
Освобожденньїй — визволений;
сущ. - визволенець.
Освідомительньїй — інформа¬
ційний.
Осв'Ьдомленіе—інформація.
Освідомлять,-ить — інформу¬
вати, поінформувати.
Освівомлят ься,-миться—дові¬
дуватися,-датися, звідува¬
тися, звідатися.
Освіжать,
жить — свіжити,
відсвіжити.
Осві>жевать—оббілувати.
0<;ві>женіе—відсвіження.
ОсвЬтительньїй —світловий.
Освящать.-тить, ся — освітлю¬
вати, - тит.і,
усвітляти,
-тлити.-ся.
Осв%щеніе—освітлення;
сві¬
тло; (напр , на л-ЬстницЬ,
при операцій) присвітка.
Освьщенньїй—освітлений.
Освящать,-тич ь,-ся— освячати,
освячувати,-освятити, ся.
Освященіе — посвячіння, посвятство.
Осель—осел.
Осен ній— осінній.
Осель—осінь, осениця.
Осеребрять,-рить — срГблити,
посріблити.
Осерчать—розгніватися.
Осетрина осягрина, ясетрина.
Осетрь осятер, осетер, ясетр.
Осилизать, осилить—подужу¬
вати, подужати, замогати,
перемагати,-могти, переси¬
лювати,-силити.
Осина, Рориіиз Ігеглиіа — осика,
трепета, осичина.
Осинникь—осичина.
Осиновикь. грибь- Воіеіиз 1иіеиз—маслюк.
Осиновьій —осиковий, осичаний.
Осиний—осиний; гн’Ьздо—осд-

ще.

Оселокь—брусок, оселка, брус.
В Осиплость—хрипка, хрнпавка.

Оси пнуть—Осмали ватьс я.

О сипнуть — охриптиОсиротить—засиротити.
Осиротить — усиротіти, засисотіти.
Осіять—осяят и.
Оскабливать.-лить —оскромаджуЕати, оскромадити, об- :
скрібати,-скребти.
Оскал ивать,-лить —вищеряти-рнтн.
Оскверненіе-опоганення; зне¬
вага, знечестя.
Осквернять,-нить -опоганюва
ти; опоганити; зневажати.
-важити.
Оскверняться,-ниться —опога¬
нюватися, опоганитися.
Оскабливаться.-иться —оскирятися. оскиритися.
Осколокь—скалка; (стекла) —
скляничина.
Оскомина —оскома.
Оскопитель—халаштун, завертайло, валашал; валашайник.
Оскопленньїй—валашний; халаштан, валахан.
Оскоплять,-пить —халаштати.
халащати, валашати, ова
лашити, завертати,-рнутн.
Оскорбитель,-ница—образник,
-ця, уразливець.-виця
Оскорбительньтй, о — уразли
вий, образливим, о.
Оскорбленіе — образа, шваба,
ураза, зневага.
і!
Оскорблять. бить — ображати.
уражати, разити, кривдити,
п'-рекривдити.
Оскоромить.-ся—поскоромити. 1
змаститися, спорзкигн,-сн. іі
Оскребать.^оскрести — обскрі¬
бати,-скребти.
Оскудівать, д'Ьть нікчемніти,
знікчемніти,
скудуоатися,
скудатися.
Оскуд'Ьльїй—знікчемнілий,ску
далий.
Оскуд-Ьніе—знікчемніння, оку і
дання.
Ослабленіе — ослаба; попуск |
Ослаблять,-бить(веревку.напр) і
—попускати,-сгиіи, надда
вати,-дати; (смльї) знеси¬
лювати,-лити.
ОслабЬвать, бЬть— хляти, хля¬
нути,
охлясти, за хлисти,
замлівати, - мліти, отати,
подаватися; (расшатьівать
ся) послабити, лшзувіти¬
*І
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ся, поохлябуватися. схлябнути; (о морозі) перемісти¬
ся.
Ослабивший—підупалий. охля¬
лий, замлілий.
Ослсщать, осластить—солоди¬
ти, підсолодити.
Осленокь—осля, ослятко.
Ослизнуть—посня ДІТИ.
Ослица—ослиця.
Ослушаніе—непослух.
Ослушиваться.-шаться-неслухатися, непослу•атися.
Ослушник-ь —неслух.
Ослушньїй—неслухи я:-! ий.
Осльїшаться —недочути.
Осльїшка — не д ослу х.
Осл'Ьпнтельньїй.о—сліпу’! їй,о.
Осл-Ьппеніе- осліп; заслін, за¬
сліплення.
ОслЬппять, пить —осліпляти,
-пити;
засліпляти, заслі¬
пити.
•

ОслЬпнуть— утемніти, затем¬
ніти, отемніти, осліпнути.
ОсітЬпью — сліпма, сліпицею.
Ослякь—ослюк.
Ослятнихь—осляр.
Осмал ивать,-лить — усмолюпати.-лити.
Осматрпваніе— оглядання, ог
ляди, розглядини.
Осматринать. тр^ть —огляді
ти, діти, розглядати, діти,
ся зоглядатнся. -ГЛЯДІТИСЯ
озиратися, рнутися.
Осматриваться.-р Ьться-зогд я
датися, зоглядітися.
Осьмерикь- вісьмерик.
.Осмолка-усмолення.
Осмотрительность— опантоо
ваність,
обачність, тура
лість.
Осмотрительнь'й, о—опантроьаний, обачний, туралии, о.
Осмотрщикг>— оглядач.
Осмстрь—огляд, оглядини.
Осмьісленньїй— умкуватий.
Осмьіслнвать,-лі:ть — умкувати, з'умкуваги,
Осм%ивать,-см4ять —висміва
ти, сміяти, глузувати, зглузувати. ,
Осм вливаться,-литься —нава¬
жуватися, наважитися, ос¬
мілятися. осмілитися, на¬
смілитися,-мілитнся. насмі¬
ти, присміти, усмілитися,
зосмілитися, зважитися.

ОсмЬяніб
ОСМІЯНІ* — посміх, пересміх,
згуда.
Осм%янньій—посмішенний. ви¬
сміяний.
Основа - ослона; тло. грунт;
підстава, підвалина.
Оснояаніе — (фундаменть) селитва,
заклад, підстава;
тло, грунг; фундація, заснування; (стога, печи) під;
(хвоста у позвоночн-.) репи
ця; підстава, рація; хим.засада;
Основатель.-ница —фундатор,
-ка. засновник,-ця, "нада
вець, нааавця, надавиця.
Оснсвательность —засаднісз ь,
грунтовність.
Основатеяьньгй, о —засадний,
грунтовним, о.
Основной — основний, істот¬
ний.
Основьівать, основать—засно
вувати, заснувати, закла¬
дати. -класти,
фундувати,
зафундуеати.
Особа - особа.
Особенно — окроме. окремо,
відрубно;
нарізно,
різно;
відмінно, инакше; надто,
найбільш, над усе. особше.
Оообенность — окромість, ок¬
ремість, осібність; відмін¬
ність, особливість, иншість.
Особенньїй - (отд-Ьльньїй) ОК
ромий. окремий,
осібний,
відрубний; (отличньїй отг>
ирочихь) ВІДМІННИЙ, ОСОбшаний, особливий, особітний.
Особнйкомь. отді>л ьно—навідшибі, наодшибі, осторонь,
напідльоті.
Особняк—осторонець.будомок,
Особо—окроме. окремо, осібно.
Особьій — окремий, окремий.
осібни-й.
Осооь - окремець
Осовьіваться, осунуться —осу
ватися, осунутися.
Осовіть—П ОСОВІТИ.
Осока, раст. Сагех. !_. аспід,
уиїдапз, — смичка, осока.сое5рію53 кочковата;- ргае
сох іасу крі кичка; Р5еис1о
сурегиз польова;ЬігІа-карус.
Осокорь, раст. Рориіиз іпдга —
*~окір, сокорина,
осокір,
с.жора.
Осоловіть- ПОСОЛОВІТИ

ог'Гагкй

Осоть, раст. СІГ5ІШП агуепзе—»
жербій;- красн., раст. Сагбииз сгізриз хробуст, храбуст; ЗопсЬиз оіегасеиз-мо(
лочап городній, свинський;
і
-желтьій, Сігзіит оіегасеит
$сор—жовтий хробуст.
Оспа —віспа.
1 Оспаривать.-рить —заперечати,-ЧИТИ.
|
і Оспенньїй— вісповий.
|! Оспопрививатель, ница — шепій.-ка, щепільник.-ця, ві' спарь, шкип‘яр,-рка.
Оспопрививательньїй — щепільний, віспарський.
Осрамленіе — сором, сором¬
лення.
Осрамлять,-мить — соромити,
засоромити, ганьбити, по¬
ганьбити.
Оставаться,-статься — лишатитя,-шитися, залишатися,
І
залишитися, позостати, позостатися; (навсегдг) аавікуваги.
Оставленіе-залишення; занед¬
бання,
занехаяння; (гр-Ьхов-ь) РІдпуст.
Оставлять,-вить—лишати, ли¬
шити, залишати, залишити;
кидати,
покинути, зохабити; занедбовувати.-бати,
занехаюватиму аяти; (сл£дь)
слідити.
’
Остальное—решта.
Останавливать.-внть — заті¬
няти, запин ити, зупиняти,
спиняти, - нити, затриму¬
вати, мати; тамувати, за¬
тамувати
(кровь),
гаму¬
вати, вгамувати (ссору).
Останавливаться, виться—зу¬
пинятися, спинятися, при¬
пини гися.-нигися, запинятися, запинитися; (задер¬
жаться,
лріостановигься/
затнутися, затятися: (замк¬
нуться) затинатися, затну¬
тися, затятися, (упереться)
—зоп'ятитися.
Останки—тіло (вмерлого).
Остапевка — постоянка: зу¬
пинка, упин, устрмм, нрипйн; (вь работі.) загайна;
(крови) -гамування.
Остатнії —послідки; (стариньї)
забутки; (войска посл-Ь по¬
ражений едобитки;(раз чаго
іі
пигья олитьіе) сточки;( не-

Остатоісь
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годяьіе) отеребини; (табаку)
Острога, багор-ь (для ловли
потерть, потеруха; (ч.-л. на
рьібьі)- ость, ості.
Лн-Ь) оденки; (корма, травні)- 1] Остроглазьій — гострозорий,
з'іди, з'їдини.
бистроокий.
Остатокь — решта, остача, і Остроголовьій —спичастий.
останок,
ощадок, (зерна
Острогубцьі—обценьки.
ПОСЛ’Ь в^янія) послід, по
Острогь — острог, в'язниця,
вежа, турма.
задь,
позаддя;
(матерій)
укравка.
' Острожник-ь,-ца
—
тиряжник.-ця, вязень.-нниця.
Остегивать, - гать. - гнуть — і
хльостати,
вихльостати; , Остроконечіе—спичка
Остроконечно — стрімко, сіт¬
фастригувати, прифастричасто.
гувати.
Остроконечньїй — спичастьій,
Остепенять,-нить— устаткову¬
стрімкий, кінчастий, кінвати,-кувати; ся - устатку¬
чаїий.
ватися, постаткувати.
Остроконечньїй — шпичастий,
Остервенізльїй—озвірілий, розкінчзтий,
кінчастий, (сь
стервілий.
1
длии. концом-ь)—довгоклюОстервен-Ьніе—озвірення. роз- 'І
гий.
стервіння.
Острость—гос грість.
Остервенить,-ся — розстервиОстрота—гострість;
(острсутнся, озвірітися,
посатаміе) дотеп, прикладка, док¬
' н!ти.
ладна.
Остерегаться— постерігатися,
Остроугольньїй — гострокут¬
берегтися, стерегтися.
ний.
Остистьій — усатий, остюку- !
Ос троумец-ь—дотепник.
ватий.
Остовь—снасть.
.
: Остроуміе—дотеп, прикладка.
Остроумн ичать—дотепу вати.
Остолбен-Ьть — остовпіти, цо- 1 Остроумньїй, о—дотепний, о.
кувати, загутатися.
Острьій — (хорошо р^жушійу
Ост^лопт,—телепень, бовдур,
гострий,
яркий,
різкий;
добас.
(остроконечньїй) кі> частий,
Остережно—обережне; бачне;
кінчатий; (на вкусь) гост¬
помалу.
рий; (о вітр^.) дошкульний,
Осюрожность — обережність,
шпуйний; (остроумньїй) до¬
бачність.
тепний; ( о камні) скалку¬
Осторожньїй —^обережний, бе¬
ватий.
режкий, сторожкий,
бач
Острякь—дотепник.
НИЙ.
І]
Остуда—остуда.
Острастка'—пристрашка, ост¬
Оступиться — зашпотатися,
рашка.
спіткнутися.
Острів—штих, вістря, гострій, І Остьівать, остьіть—прохелонялезо; (копья) клюга; (игльї)
ти, прохолонути, холонути,
жало.
вихолоти,
вистигати гти,
Остреніе—гостріння.
(о гор.блюд-Ь) чахнути,учахОстригать, остричь—обстри
нути.
гати,-гти.
|| Ос/, ь'льїй—вистиглий, прохо¬
лолий.
Острпть—точити,гострити,-ся:
Ость - остюк.
остроумничать дотепувати,
прикладати.
Осудім ель, - піша — судеб¬
ник,-ця, судник, ЦЯ.
Остре гос Гро; (остроумно) де
чемно.
{ Осудительиьій—осудний.
Островатьій— пригострий.
і осудливий—пересудливий.
Осу ждать,-дить — засуджу¬
Островитянин’ь.-пка — остро
вати,-лити- ганити, зганити,
вик.-чка.
Ос тровь—острів; (небольшая ;
гудити, огуди-и. иихв: рувати. цирклювати, потріпу¬
частьземли, временчо окру- ,
вав и.
ж^-нная еодой) обтік; пло
$учій—плав.
і! Осужденіс—О^уд, (оговор>? пп-

ОсужденньїЙ—Отваживать.

ресудьі)
осуда,
осудок,
судьба.
Осужденньїй — засуджений;
(на смерть)-стратенець.
Осунуться—змарніти; з лиця,
з тіла спасти.
Осушать,-шигь,-ся — висушувати.-шити; вихиляти, ви¬
хилити,-ся; (переносно) —
дмухнути.
Осушна—п исушка.
Осуществимьій, о — здійснен¬
ний, о.
Осуществленіе — здійснення,
справдження.
Осуществлять, вить — справ
джувати, справдити, здій¬
сняти,-нити, допевнятися,
питися.
Осчастяивливать, вить —щас¬
ливити, ушаслиЕити.
Осьіпанньїїї— обсипаний; (драгоц. камн.)-саджений.
Ось.пать—обсипати; (густо)рясити.
Осьіпаться, сьіпаться — сипа¬
тися, висипатися; обсува¬
тися,-сунутися, обвалюва¬
тися,-литися; облітати, об* летіти.
Осьірі>ть—відвохти, від вол о житися.
Ось—вісь.
Ос-Ьданіе—западання;осідання.
ОсЬдать, осість — западати,пасти; осідати, осісти; сдвг
нуться—зступатися, зсту¬
питися.
Осідлать—усідлати, засідла
ти, осідлати, окульбачити.
ОсЬдлость —осілість.
Ос%дльій, о—осілий, о.
ОгЬненіе—оклоніння.
ОсЬнять,-нить (образами, кре
стомг, при богослуженіи) —
оклоняти оклонити.
ОсЬчь, обрубнть—ос кати, ОСІКТИ.
Осязаемость — дотикальність.
Осязаніе—дотик, доторк.
Ог.язательность —доти нові сть.
Осязательньїй.о - дотиковий, о.
Осязать—дотикати.
О апливать,-пит ь— опалюва¬
ти, лити, огрівати, гріти.
Отбавка —надбирання.
Отбавлять.-вить —надбирати,
надібрати, уймзти,-мити.
Отбарабанить—відтарабанити.
Оте'и ват ь,-бить — відбивати.-

бити,
відперати, - перти;
відколупувати,-гнути; добу¬
вати, здобути, відборонити;
(жениха, невЬсту) перелю¬
бити; (косу), наклепати.
Отбивной — відбивальний; ная
котлета битеник.
Отбираніе—віднімання.
! Отбирать, отобрать—відніма¬
ти, відняти; вибирати, ви¬
брати, добирати,-брати, пе¬
ребирати, - брати; свидііт.
і
показанія-вислухувати, ви¬
|
слухати свідків.
Отбитіе—відбит; відборона.
Отблагов-Ьстить—віддзвонити.
Отблагодарить — віддячити,
здячнтися.
Отолескь—відлиск, луна.
Отбой—відпір; відгін, відбій;
відступ.
Отблеснуть— відлиснути.
Отборка—вибиранка, добірання, перебиранка.
Отборньїй—добірний, чільний;
спинковий.
Отборщикь,-ца —добірник. ця,
перебірник, ця.
Отбор-ь-добір, вибір.
Отбояриваться,-риться — спекуватися. спекатися, від¬
караскуватися,- катися від
чого, викручуватися,-титися, збуватися, збутися чого.
і
Отбрасьівать.-бросить —відки¬
дати,-кинути; відбивати, бити, відсвітлюваги, - лити
(о свІьт'Ь, блеск-Ь).
Отбривать,
отбрить—голити,
зголити;
відрубати,
від¬
тяти.
Отбросок-ь—ПОКИДЬ, покидьок,
покидька, непотріб; (мясо)
требіж.
Отбьіваніе —відбуток, відбутка, відбула.
|
| Огбьіаать, бьтть — в^бувати,бути; від'їздити, їхати.
Отбьітіе—від'ізд, виїзд.
Ото Ьгать,-жать — відбігати,бігти.
ОтбЬга п—відбігати: набігати.
Отвага—відвага, звага, безбояззя, сміливість; (стойкость) завзятість.
От вадка— віднада.
Отеаживать, дить —віднаджу¬
вати,-дити;
відстрашать.
шити.
-

і

Отважиться —Отв-Ьдьіваніе.

Отважиться (осмалиться) —
зважитися.
Оттажний — відважний, безбоязний, сміливий.
Отваливать.-лить — відвалю¬
вати,-лити,
відкочувати.типи; (о судахь) відплива
ти, плинути,
відшиб..тп,бти;-ся-відпадпти, пасти.
Отваль — відвал; (у ппуга)полиця;
(судна) відплив,
відшиб: (горн.) галда.
Отвалять—(войлон-ь) вивали
ти; (поколотить) віі.шма
гати.
Отваривагь.-рить —вііиарюва
ти.-рити. варити, зварити.
Отварка варіння.
Огварной—виварений, зваре
ний.
Огварь-юшка; (рьібньїй) щер
ба; (говяжий) дзяма.
Отве-еніе — відпроваджений,
(квартирь и лр.) прнзначен
ИЯ (пОМЄШКг ннів).
Отвезеніе-ВІДВОЗ.
Отвергать,-гнуть— відкидати.кинути, відтручувати.-тити.
Отверді>вать. ліьть — закляка
ти, заклякнути, тверднути,
затверднути.
ОгвердЬльїй —
стверділіп:,
ствердлий.
Отверженець,-ница — відкинчик, ця.
Отверженіе—відкиненмя; зре¬
чення.
Отверстіе—дуча, дучай, дучай
ка,
дучейка,
відтулина,
дучка.роззявина,(дня шнурковь вь ботинкахь) острі¬
вок; (вь уль^)очко, льоток;
(•ть муз. инстр.) голосник,
(гортаннеє) голосниця; (-тія
вь печномь поддувалі>)прогари.
Отверіьівать,-рті>ть,-рнуть —
відкручувати.-крутити.
Отвертіться—викрутитися.
Отдиливать, льнуть, — огина¬
тися. огкутися, уникати,
кти,викручуватися, титися.
Отвинчивать, тить -відкручувати, тити, відшрубовува¬
ти,-бувати.
Отвисать,-снуть - обви аги,
-висти, звисати, звиснути,
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-відвертати,- рнути;
(развлечь)-загуряти. загурити;
(
-ся-загурятися. загуритися.
Отвлеченіе—(мьіспи, воли на
иной путь) загуряння. (свойства или признаковь оть
самого предмета) абстрак¬
ція.
Отвлеченность—абстракція.
|| Отвлеченньїй, о -абстрактний,
і
абстракційний.
І Огбм%—зокола.
Отподить.-вести — відводити,
заводити, вести, відверта¬
ти.-раути; відпроважувати,
садити,
запроваджувати,
дити;визначати, признач»ти,-чити.
Отнодка—відводини.
Отв дньїй — (каналь) дільни¬
це вин.
Отвод-ь—відводини.
Отвоенать -звоювати, здобути,
1
відборонити.
О гвозить,-везти — відвозити,
І
-везти.
і Отвозка—перевіз.
Отволакивать,-лочь —відволі¬
кати,-локти.
О 'волочка—відволікання.
! О гнораживать.жить — відчаро лу вати.-ру вати.
О гворачивпть. нуть — нідвертати, - рнути;
відгорт іти,
-рнути, закочувати, за отити; кожу - залуплюа'аі н,
пити.
Огворотньїй, отложной вило¬
!
жистий.
Отвороть—закот, закота, ви¬
лога.
Отворять.-рить — відчиняти,
-нити.
Отвратительньїй, о—огидний,
огидлий, огидливии, шкаредний, мерзении. шкаворіжний, бридкий, відворот¬
ний, гидкий, о.
Отвращать, вратпть-відверп ати,-рнути;
бридити кому
щось;-ся-лід вертатися,-рну¬
ти ся.
Отвращеніе, омерземіе збри¬
ла, бридь, огидь, обрид;
нехіть, знеохочення.
Отвьїкать, кнуть —відвикали,
відгзикти, відзвичаюватися,
ЗМІСТИ.
-ітися.
Отвисльїк —обвислий.
О т пьі к л ьт й—р. і дз а и ч ає н и й.
Отв.пекать, лечь — відтягати,
Оти-Ьпьіва.ніе —покуштувіння.
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покушання,
куштування;
завідування.
Отв-Ьдьівать.-дать — куштува¬
ти, скуштувати, закуштувати, покуштувати; завіду¬
вати, завідати.
Отв4сно — сторч, сторцом,
стрімко.
Отві>сньій—стрімкий,(-но стоя
щій)-сторчовий.
Огв-Ьсь—повіс. шнур, грунт
вага, строма, сторчовий.
Отв-Ьтньїй — одказовий; одпи
совий (о ПлСЬМ-Ь).
Отв'Ьтственность відповідаль¬
ність.
Отв^тственньїй —відповідаль¬
ний.
0 гв'Ьтчик’ь.-ца—позваний,
а,
відповідник.-ця.
ОтвЬть — відповідь,
одказ:
письменньїй-відпис.
Отв-Ьчать.-тигь — відповідати,
-вісти, одказувати,- затн;
(письменно)
відписувати,
-сати; (нести отвЬтственность) відповідати.-вісти.
Отв%шивать,-сить — відважу
вати,-жити.
0т8язьівать,-зать, - сл — відвя
зувати, зати;
відчепляти,
-пити,-ся: збутися, спека
тися, відкараскатися.
Отгадка—відгадка.
Отгадчикь.-ца—угадько, ©ід
гада.
Отгадьіваніе—угадування.
Отгадьівать.-дать—угадувати,
-дати.
Отгибать, отогнугь — відги
нати. відігнути.
Отглагольньїй—віддієсловний.
Отгнивать,-гнить—відгнивати,
відгнити.
Отговариваніе — відмовляння,
відраджування.
Отговаривать,-говорить — від¬
мовляти, мо шти, розраджу¬
вати, - дити, розбакувати,
)акати;
ся-відмовлятигя,
мовитися, скузуватися.
Огговорка—відмова, еідмаїа.
Огговорщик-ь—розгудсць, роз¬
радник.
С ігоі.осок-ь—абомовня, відля
СОК, СіІДГтМІН, ВИЛЯСКИ, Ґ.у

на; огголоскп лунання.
Отгонять, отогнать-шдганяі и,
відігнати.
Отгсревать—пересумувати-

Отгораживать,-родить —пере¬
городжу вати,-дити.
От гостить—ві дгостювати.
Отгребать.-гресгь—відгрібати,
-гребти; (часть)-надгребаіи,
надгребти, надгортати, надгорнути.
Отгоеміть—псрегріміти.
Отгрьізать,-зть — відгризати,
-зти.
Отдавать,-дать — віддавати,
-дати.
Отдаваться (о звук%)-лящати,
розлягатися, лунати, розпи¬
натися.
Отдавливать,-давить — відти¬
скувати,-кати;
натоптувати,-тат-и.
І)
Отдаленіе—в;ддалення; (даль)
відлеглість.
1 Огдаленность —
далекість;
відлеглість.
Отдаленньїй, о—* віддалений;
1
далекий, відлегли , о.
Отдалять.-лить—далити, від¬
даляти,-лити.
Огдаляться—віддалятися; цу¬
ратися, сахатися.
| Отданіе—віддання.
Отдаривать, рить—віддарову¬
вати,- рувати.
Отдатчикь—відаавець.
Отдвижпой—висуваний,
ви¬
су вний;-ящикь-шухляда.
Отдежурить—відстій кувати.
Отдергивать,-дернуть — від¬
смикувати,-кнути.
О гдневать—перед н юе ати.
Отдсхновеніе—супзчивок. від¬
починок, спочинок, спочи¬
вок, перепочинок.
Отдубасить—відшмагати, від¬
лупити, відчухрати.
Огдувать, дуть — віддмухати,
-хнути; (побить) відчухрати,
відшмагати.
Отдуваїься випинатися; від¬
дихуватися. відсапуватися.
Отдушина —продухвина, про¬
духовина.
От душник ь—продух.
Оьшхать.-ну гь - припочивати,

започивати, відпочив^ ги,
спочивати, - чити; (между
работой)
перепочивати,
ЧИТИ.
■Отдьіхь—СПОЧИНОК. ОПОЧИНОК,
спочивок, опочн.чка. спо¬
чив, спочивок, супочивок,
відпочинок; (кратковрсмрн-

і
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ньій) перепочинок; (м^сто
отдьіха) сії ннз/іщ*.
Отцьішаться — продихатися,
віддихатися, відсапатися.
Отдьішка —віддих.
ОгдЬлечіе — (д^йствіе) відді¬
лення, відлучення, відріз¬
нений: (отд4ль, часть) відділок: (еь шкафу, кладо
вой) прикалабок, прикара
бок.
Отд-Ьленскій—ВІДДІЛ КОВИЙ.
Отд-Ьлиться,
разділиться —
зрізнитися.
Отд-Ьлка-обробка; (украшеніе)
—оздоблення.
Отд-Ьль— відділ: розділ.
Отдіільївать,-дать—доробляти,
-бити; опоряджати, - дитн,
причепуряти, - рити; оздобити, приоздобити; оброб
ляти, бити.
Отд%иьіваться,-аться — здиху¬
ватися, здихатися.
Отд'Ьльно — окроие, окремо,
порізно.
зрізна, порічці,
нарізно, різно; (вь стороні,
особчякомь) наодріз, наодрізні, навідшибі.
Отд-Ьльность
— окрімність,
окремість, окремість, від¬
рубність.
Отд4льньій — окрімний, окромиіі, окремий, відрубний.
О гублять,-лить — відділяти,
-лити, відлучати,-читн; відр зняти,-нити; відокремлю¬
вати,-мити; вибірати, виб
рати.
Отекать,
отечь — опливати,
опливти (о св-Ьчахь); пухтн,
иапухти, набрякати,-кти.
Отекшій—набряклий.

Отекь—пухлина.
Отелиться—уположитися, по¬
ложитися.
Отеребливать,-бить — обску
бати, бти, обсмикати,-сми¬
кати.
Отесьівать, отесать—обгісу
вати,-тесати.
Отерпать.-пнуть — замлівати,
замліти, затерпнути.
Отець—батько; тато.
Отечески— по батьківському,
Отеческій—батьківський.
Отєчеетвенньїй—отчизний.
Огечество
— батьківщина,
отчизна, вігчина.

Отжарить—відчухрати.

|І Отжинзть.-жить — пережида¬
ти,-жити.
:
І Огжившій. очень дряхпьій —
збудь-вік, збуй вік.
Отжигать.-жечь—відпалювати,
-лити.
Отжимать, жать — видавлю¬
!
вати,-вити,
вичавлювати,
-вити; (сьірь) відціжуватії,
,
-дити; (біілье) викручувати,
- крутити.
Отжир'Ьльш — годований, ви
пасений.
Отжир1.ть — відгодуватися;
випастися.
Отзавтракать—поснідати.
Отзванивать,-звонить— г.ере•
дзвонювати.-нити.
: Отзвукь—відгук.
\
Отзвучать—відгучати,
пере¬
•
дзвеніти.
Отзолотить—позолотити.
Отзаівать, отозвать—відкли¬
кати-кликати.
Отзьіваться, отозваться—ози¬
ватися, озватися, відклика¬
тися, - кнутися, відгукуватися.-кнутися; зголошува¬
тися, зголоситися, (чувстви
ваться) очуватися; очутися,
(о голосі, звук-Ь) лунати,
розлягатися,розкочуватися;
(припахивать)
відгонити,
тхнути; даватися у знаки;
окошитися.
Отзьівньїй — відкличний; (о
голос-Ь) розкотистий.
Отзьівчивьій, о— добросердий,
добродійний,'доброчинний.о.
Отзьівь — відклик: (отвйіь)
відповідь, відпис; (мн'Ьніе,
закпюченіе) здання, подум,
думка: (откликь) обзив, відголос, відгук.
Отзябнуть -відмерзти.
Отзябшій—відмерзлий.
Отказньїй—відмови ий.
Отказь — відмова; оть чегозречення чого.
0тказьівать,-загь (вь чемь) —
відмовляти, мовити (чого);
ся-відмовлятися,-МОВИТИСЯ,
зрікатися, зректися чого;
відцуратися: (оть службьі,
престола) зложити (уряд,
корону).
Откаливать.-лить — вигарто¬
вувати,-тувати.
|
г; Откальїваніе. отламьіваніе —
(|
лупання; відщеплювання.

Откальївать— Откупной.

Откзльївгть, колоть —відщеп¬
лювати, - пити; відпинати,
-пясти; (штуку, словечко)
платати, зплатати, ушкяарити, утнути, утяти: (тре
пака) вибивати (тропака).
Откаиьіваніе—відкопування.
Откапьіваїь.-копать—відкопу¬
вати,-пати.
Откараулить — відвартувати,
відстійкувати.
Откармливать,-кормить — від¬
годовувати,-дувати, тучити. |
утучити.
І
Откатьівать,-катать — (б^льс)
маґлювати, відмаґлювати;
відчухрати, відшмагати.
Откатьівать,-тить — відкочу¬
вати,-тити.
Откачивать,-чать — (утопленника) відкачувати, - чати;
(воду) відсмокувати, - смокувати, помпувати, зпомпувати.
Откачнуться — відхитнутися,
відсахнутися.
Огкашливаться,-ляться — від¬
кашлюватися, лятися, хрякатися, відхрякатися.
Огкидать, откинуть — відки¬
дати, - кинути,
обкидати,
обкинути;
відгортати,
-рнути.
Откипать,-п-Ьть — перекипати,
-піти.
Откладной—закотистий.
Отклгдь — відволока, відро
чення.
Откладнвать, жить (часть) —
надкладати. надкласти;(затягивать) отягатися, отяг¬
тися, відволікати, - локти;
вілрочувати,-читн;
випря
гати, гти (лошадей).
Откланиваться.-няться — про¬
щатися, попрощатися.
Отклеиваїь.-кпеить —відліп¬
лювати, пити.
Отк лейка—від ліпка.
Откликаться, кнуться —вїдгукатися.-кнутися.
Откликь—відгук, ВІДКЛИК.
Отк поненіе— відхилення.
Отклонь—відхил.
Отклонять,-нить — ухиляти,
-лити, відхиляти.-лити, від¬
раджувати, - радити; усу¬
вати, усунути.
Отклоняться,-ниться — відхи¬

лятися,
нахилятися. - ли¬
тися; усуватися, ухилитися.
Отковьіривать.-рнуть — уколу¬
пувати, - лупати, - лупнути,
улуплю вати,-пити, укорпувати,-пнути, надколугіува-

ти,-пнути.

Откозьіривать.-рять — світкувати, вневіткувати.
Отколачивать,-лстить —відби¬
вати, - бити;
лупцювати,
відлупцювати.
Отколь—звідки.
Откомандированіе — відрядіння.
Откомандировьівать.-рсвать —
відряжати, - дити, виправ¬
ляти, виправити.
Откопаніе- відкопання.
О гкормка—годівля.
Откормл е чи ьій—відгодований,
корми ми.
Откосг.—укіс, убіч.
Откровеніе—відвертя.
Откровенно, прямо—відверто,
навпрямки
навпрямець,
навпростець,
навпрошки,
навпрачки.
Откровенньїй—відвертий, непотайний.
Откраивать, откроить—украюваги, - аяти,
закраювати,
-аяти.
Откручивать,-крутить— відк¬
ручувати, -крутити.
Открьівать,-крьіть — відкри¬
вати,-крити; дверь-відчиняти, росчиняти,-нити две¬
рі; глаза — росплющуватн,
щити очі; роть-ростуляти,
лити рота; книгу-розгортати.-рнути книжку; пальбу-почати стріляти; тайнувиявити таємницю; лавкузаложити крамницю.
Открьітіе—винайдення, вина¬
хід, винахідка; виява.
Открьіто — відверто,
уявки,
некриючися, привселюдно.
Открьітка (письмо)—листівка.
Открьітьій—відвертай; (о воздух-Ь)
вільний; (о пол£)
чистий; (о врагЬ) явний.
Откуда, нар.—звідки, відки,
звидкіпь,
звідкіля;
де;
союзь-через що.
Откупать.-пить— відкупляти,
-пити; викупляти,-пити.
Откупной—орендований.

Отку поривать—Отмежеваніе.

Откупоривать.-рить •— відкор¬
ковувати, -кувати.
Откупорка—(бучьілокь) відкоркування, (ящмкобь)—распакування.»
Откупщикь — посесор, орандврь;—вннньїй—пропїнатар.
Откупь- посесія, оренда;-вин- І
ньій— пропінація.
ОткусьіЕать,-сить — відкушу¬
вати,-сити.
Сткучіать — поїсти, попити;
покуштувати.
Отлагательство — відрочемня,
відволока. _
|
Отлагать.-ложить — відділяти,
-лити; нідк.'іа дати,-класі и,
відрочунати.-читн,
відво¬
лікати, - лскти, відтягати, ,
-гти;-ся-відкладатися; від¬
падати,-пасти; відлучатися,
-митися; осідати, осісти.
Отламьівать.-ломать,-ломить—
махати, відмахати, чахнути,
відламувати, - ламати, -ло- І'
. мити.
Отлегать.-лечь — осідати, осі- І
сти, легшати, полегшати.
Отлеживать.-жать — пєреле- ;
жати, перележати; ся —ви¬
лежуватися.-жатися.
Отлетат&і— відлітати,летіти,
-линутії; (сь шугсомь) фур¬
кати.
І
Отлетньїй-перелітний.
|
Отлеть—відліт, виліт.
Отливать, лить — відливати,
-лити; (изь металла) си¬
пати,
виливати, - лити;
(рази. цв^тами) мінитися.
Отливка-відливання, відлив;
(изь металла) сипання.
Отливной—(изь металла) си- І
паний, литий; виливний.
Отливокь - виливок.
Отливистьій (о ЦВІ.ТІ)—селезНИСТИЙ, МІНЛИВИЙ.

Отливщикь-ливарник.
Отлмрь — (изь металла) ги
манпя; (геигр.) відплив; поблиск (цб'Ьтной).
Отличать, мить — відрізняти,
розрізняти, нити: відзнача¬
ти, чити;-ся - розрізнятися,
відрізнятися: відзначатися;
різнитися в чому; зверта ї и
на себе увагу.

і

і
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І
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відрізняльний,
ний, о.

різнит- І
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Отличіе — відміна, ріжниця;
відзнака.
Отлично—(различно) відмінно,
різно; (превпсхс.дно) чудово.
Отличньїй — відмінний; чудо¬
вий.
Отлсгій—спадистий, розлогий,
походистип, (И ДЛИННЬІЙ)
потяглий.
Отложен;е—відпад, фус, хвус,
(геолог.) відклад,
(р-Ьчн.)
наплинок, наплин.
Отложвой— закотистий. закочкстий, виложистий.
Отломокь—уломок, зламок.
Отпомь- злохг, відлом.
Отлупливать.-пнть — відколу¬
пувати, пати;
відчухрати,
відлупцювати.
Отлучать, мить — відлучати,
-чиї и.
Стлучаться,-миться — гідгожаі не я, відгодичися; (на ко¬
роткеє время) відвихатися,
-впхнутися.
Отлученіе—від лука.
Отлучительньїй — відпучальний.
Отлучка—відгі)да.
Огльїгаться, охолгаться — від¬
бріхуватися.- брєхатися.
Отльїжка—відбріхуваннч.
Отльїнивать, манкировать —
одникувати, уникати, ухи¬
лятися.
Оч луплять,-пить -відліплятл,
пити.
Отмаливать.-лить — відмолквати,-лити.
Отмальївать,-молоть - відмелювати, молоти.
Отманивать.-нить — віднаджу
вати,-надити, відпаблюва
ти, вабній.
Отмахинать,-хать, хнуть - від¬
махувати, -хати, хнути, від¬
ганяні, відігнати; відрубу¬
вати, бач и, відтинати,-тяти;
учистити, ушкварити.
Очмачивать,-мочить — відмо
чувати.-чити.
Отмашка-—відмах; (манишка,
коей
отмахивають
при
всчр'Ьч^ р-Ьчн. судсвь) майнівка, майтала.
Огмашь — відліг; на отмашьна еідліг.
Отмежеваніе—(земли) покір;
відмежування.
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Отмежевь . *

Ь

Отмежермвать.-жегать — м|
ряти. зміряти; відмежову¬
вати, жувати.
Стмелистьій — закілюгзатий,
мілкий
Отмель—заміль, мілина.
Отмерзать, знуть — відмерза¬
ти,- мерзти.
Стместка—помста.
Отметать, мести — заміїати,
-м«сти.
Отметать, тнуть — відкидати,
•кинути.
Отмскать. мокнуть — ьідмока
ти,-мокти.
Отмораживать, розить- відмсрожувати. розити.
Отмшать, отмстить — мститися, помститися (на кому).
віддячити.відплат ити(кому).
Отмщеніе — г.омста, віддяка,
відплата.
Отмьівать, мьіть — відмивати,
-мити; (5-Ьлье) відперати.
відіпрати; підмивати,-мити.
Отммкать-(горе) перебідувати;
(лень) почесати.
Отмьічка, механ.—витрпх.
Отм-Ьна — знесення, скасу¬
вання.
Отм-Ь.іньій, о - відмінний; ви¬
борний, о.
Отм-Ьнять, нить — касувати,
скасувати, зносити, знести.
Отм£ривать,-рять.-рить — від¬
міряти, - міряти,
міряти,
надміряти.
Отмірь- відмІр.
Отмстить (покрьіть значками,
мЬгками)—зозначити.
Отмітка—(замітка) нотатка;
(признака) прикмета, нак,
ціха, зазначка.
Отм'Ьчать, тить — зазначати,
-чити, намутить назначати,
назначити; (записьівать) но¬
тувати. занотувати; (знанами) сбзначати.-чити.
Отмякнуть — зм‘яктн, рсз
м'якти.
Отнесеніе—віднесіння, відне
секня.
Отнимать, отнять — уймати,
уймити, уня ги, віднімати,
-няти,
забирати, - браги,
згарбувати. згарбати.
Относительньїй, о — віднос¬
ний, о.
От носит ь,-нести — Відносит и,
заносити, занести; застс-

Отпадь.'ШЬ.

сову вати ,-сувпти.
Относиться — відноситися,
стосуватися, мати З'ЯЗОК з
чим; (кь кому, чому) ста¬
витися (до кого, чого) на¬
лежати до; удаватися, уда¬
тися до.
Отюшеніе — сюсунрк: (діло¬
вая бумага) завідомпення;
о"ношенія-відносини, етанлини; взаимньїя взаємини;
вь отношеніи-з погляду.
І Отньїні.—відтепер.
Отн'Ькираться.отговариваться,
стбояриваться — ехараскуі
ватися,
відмовлятися, мо¬
■
витися.
Отнюдь—в жаднім разі, зов¬
сім, нічого.
І
і Отнятіе — віднімок; відруб,
відрубані.,..
Отобраніе—віиі брання.
Отоб'Ьдать—поосідати.
Отовсюду— зусіль,
звідусіль,
з усіх боків.
|
• Отогр-Ьваніе- відгріванка.
Отогр'Ьвать, гр'Ьть — відгрівати,-гріти.
Отодвигать -дгинуть — відсу
вати,-сунути.
Отозваніе—відкликання.
Отолочь—стовкти.
Отомстпть—помстіп ися пімстити.
Оточки—вишкварки.
Отопленіе—опал, отопка.
Отоплять, пить
— опаляти,
опалити.
Отопр’Ьвать, пріль— від вол о
жу ватися,-житися.
Отсроп-Ьльїй.о—тореп денний, о.
Оторопіть стуманіти, сторспиіися, оторопатіти, оте.еріти. оіетеніти.
Оторочка — облямівка, (махо¬
вая на туяупЬ) иршлиия.
і! Отосл ані е—віді слання.
Отохотить — знеохоїити, від¬
пад і-, ти.
Отощалость —охлялість, захлялість.
Огощальїй—охлялий.зах лялий.
| Отощать -охляпнути, схляоти
охлянути, охрянути.
Огпадать, пасть — відпадати,п.’сти;
відколупуватися, І
пнутися.
Отпаденіе —відпад; відступ.
Отпадьішь—падалиця; сиіговіжа.
І

Отпаивать—сттускаТь.

Отпа ивать,-паять—відлісгову
вати,-тувати.
Отпаивать.-поить — випоювати,-поіти;відпоюьати,-псітіі.
Отпайка—валютування.
Отпалзмвать, ползать —відла¬
зити,-лізти.
Отпаривать,-парить—напарю¬
вати,-рити: (вь бан"Ь) парити, випарити; (вьісЬнь) шпа¬
рити, вишпарити.
Отпарьівать.-пороть — відпо¬
рювати,-роти.
Отпахнвать.-пахать —відорю¬
вати,-рати.
Отпечатокь — одслід, одзнак,
(оттискь) відбиток; познак,
знак.
Отпечатьівать, тать — друку¬
вати, видрукувати, відби¬
вати,-бити, витискаги,-тиснуги.
Отпивать.-пить — надпивати,
-пити.
Отпиливать,-лить — відпилю¬
вати, -ляти.
Огпираніе—відмикання.
Отпирательство—відмага, відрікання.
Отпирать.-реть — відмикати,
відімкнути.
Отгіираться.-реться —відмика¬
тися; (не признаться) за
таюватися, затаїтися, від¬
магатися,-могтися, відрікатися.-ректися.
Отпировать — відгуляти; відбенькегувати.
Отписка—відпис.
Отпись*вать,-сать —відписувати.-сати.
О гпихнвать,-хать,-хнуть—відпихати.-хнути, відіпхнути.
Огплата — відплата, віддяка.
Отплачивать,-платить — відл*а іувати.-твти;
віддячу¬
вати, -нити.
О гплевьіваться — спльовувати.
Отплескь—випліск, відплюск.
Отплетать.-плесть —відпліта
ти, - плести;
виплітати, •
плести.
Отпяьівать.-пльїть —відпливати.-плинути. .
Отп лясьівать.-сать--відтанцьо¬
вувати,-цювати; витанцьо¬
вувати, цювати.
Отполировать —виполірувати,
вишліхувати.
Отполосошать—відшмагати.

Отпорньїн—відпорнии, ОДСІЧн;ій.
Отпорь —одсіч, опір.
1 Отпорхнуть—відлинути.
Отпоститься--від посту вати.
ОтпогЬть—спітніти; ВИПОТІТИ.
Отг оясать- відперезатіг.
Отправитель.-ница—лерег.иль
|
ник,-ця.
Отправленіе—(ксго-либо) ви¬
права,
виряжання; (чего
либо) пересилання, пере¬
силка;
обязанностей, повинностей - відбуток; служебн. обязанностей—уряду¬
вання, справуєання.
Отправлять,-вить —виправляти.-вити, відряжати,-дити;
пересилати, -слати, відси¬
лати, відіслати; відбувати,
-бути; служебн. обязанности-урядувати, справувати.
Отпранляться, отлравиться —
вибіратися вибратися, виіздити, від'їздити,-їхати, ру¬
шати, вирушити, виража¬
тися, вирядитися, манжати, ломанжати.
Отпраздновать — відсвятку¬
вати.
Отпрост ься—відпроситися.
Отпруживать,-дить —відгачува ги.-тити.
Отпрьігнвать,-гнуть —відскокувати,-скочити, відстри¬
бувати,-биути.
Отпрьіскивать.-снуть — відбризкувати.-знути;
паро¬
ститися, бростатися.
Отпрьіскь —парост, парость,
брость, пагін,
відросток,
бросток; (молодьіе поб-Ьги)
памолодь.
Отпрягать,-прячь—випрягати,
-гти
Отпугивать,-гнуть— відстрашати,-шити, відполохувати, - шити, сполохувати, шити.
Отлускать.-стить-пускати, в і дпускати, випускати, попус¬
кати, -стити;
виправляти,
-вити, вивозити,-везт •; ви¬
давати, дати; (волосьі)запускати.-стити; дарувати, по¬
дарувати, вибачати, виба¬
чили, нагострити,-рити, вь
!
долгь—давати набір; о моро¬
вії —звільжити.
і
!|

т

бтпускная— ')тр4зЛс; Ь.

Отпускная— рільпий лист.
Отпускной— (отпущенньїй) урльопований; (билеть)— урльопас; (о товарі — отвоз-

курначчя. лахи; лахман.лахманка. лаха, лах, канцур.
Отреченіе — зречення; відцурання; (оть иска, тяжбьі)
ной) ВИВОЗОВІ!».
відступ.
Отпускь—відпустка,
урльоп;
Отрицаніе — заперечення, невивіз,
видача;
чернетка
ґування.
(копія д-Ьлов. бумаги.)
Отрицательньїй, о — запереч¬
Отпутьівать,-тать — росплутуний, відмовник, негативний.
«
вдти.-тати.
Отрнцаїь — заперечати, від¬
Отпущеніе — відпуст, відпу¬
мовляти, негувати.
щення,'розгрішення.
Отрогь—віднога; (оврага)-виОтпущенникь.-ца — визволе
балок.
Отродье— кодло; накоренок.
нець, ниця.
Отп%вать,-п1іть -відспівувати,
Отроекь—парій
Отроковица—дівча.
• вати.
Отработка—відробок.
Отрокь—хлоп'я; слуга, челяд¬
Отработьівать.-тать — відроб¬
ник.
ляти,-бити.
. Отростать,-рости —виростзти,
Отрава—отрута, трутна, отро-рости.
ва, трійка, трутизна, труОтростокь —парость, накоре¬
тина, трутівка; (для рьібь)нок; (у вьющихся р'астетруйка, трійка.
Ній) павороз; (роговой надкопьітньїй
у
двухкоп ЬІТОтрав:ітель,-ница — трутник,
ньтхь) прапірка.
-ця, отруйник, ця.
Отроческій—хлоп'ячий.
Отравленіе—отруя, затруя.
Отрочеотво—хлоп'яцтво.
Отравлять.-вить (кого) — зат¬
Отрубать,-бить—утинати, ут¬
руювати, затруїти, отрую¬
нути, утяти, відрубувати,
вати,-Іти.
-бати, повідрубувати, цю¬
Отрада — відрадість, відрада,
кати. уцюкнути, усікатц,відрадність.
-кнути.
Отрадньїи, о-• відрадісний, о.
Отруби—висівки; мелкіе — ме¬
0тражать,-зить -(ударь.св-Ьть)
жи сітка.
відбиваги.-бити,(цв-Ьт-ь) від¬
Отрубокь — утинок, оцупок,
давати,-дати.
рубанець, цурупалок, цур¬
Отражаться.-зиться —відбива¬
палок, цурпалка.
тися, - битися;
(в-ь
воОтрубь (поперечное сЬченїе)
д-Ь) відкидатися,-кинутися.
—перетинок.
Оіраженіе—відсіч, відлір; відОтрьівать, оторвать — урива¬
биванка,
відсвіт (св*та);
ти, увірвати, урвати.
відкид (вь вод-Ь).
Отрьіваться, оторваться—ури¬
Отрасль —(отпрьіскь) парость,
ватися, увірватися, урва¬
брос'гь,
пагін, відросток,
тися.
бросток; (отрогь горьі) від¬
Отрьівать, отрьіть — відкопунога; (науки) галузь.
вати.-пати, вигрібати, ви¬
. Отребіе—вибірки, негідь.
гребти.
Отрезвленіе — витверезіння;
Отрьівистость —уривчастість.
(оть сна)-продрухання.
Отрьівистйй, о-уривчастий, о.
Отрезвлять,-вить —тверезит и,
Отрьівной—уривний.
Відрив¬
в;ітвережувати,-зити.
ний.
Отрекаться, рс.чься — зріка¬
Отрьівокь- уривок.
тися, зректися, запрещатиОтрьівочньїй, о—урИВЧОЕИЙ. О.
ся, запретит ися; відступа
О грьіжка—нахта.
ти,-пити від; цуратися, від¬
Отріззаніе—відрізання, відкра
цуратися від; (оть престо¬
яння.
ле) складати, зложити (ко
Отр-Ьзной—відкраяний; відля
рону).
тич, утятий.
Отрепанньїй—страпатий. . .
Отр-Ьзокь — утинок,
украоон,
Отрепье—струп я,
сірапки,
урізок; (дерева)
надіби ;

*

Стрізг—бтсьіпать

(землп) скиба; Гмяса) кри- І
шеник.
1
Отріззь—розріз, переріз; шмат,
утин.
Отр%зьівать,-зать — утинати,
утнути, утяти, відкривати,
-краяти, урізати, урізати,
укравати, украяти, учикри
жити, устригги; (куси ще)
отчемесувати.
Отрядь—(изьіскательскій) пар¬
тія; (военн.) загін; (разв'Ь- і.
дочньїй) чамбул;
(войска 1
навербованньїй) затяг; (налначен. для стражи) чата.
Отрясать, -трясти — трусити,
струсити.
Отрясьіваніе (плодові. ст> де¬
рева) струс.
Отряхивать,-ся-у путь,-ся-об¬
трушувати, обтрусити, - ся.
Отсаживать.-садить — переса
жувати,-дити.
Отсасьівать.-сосать відсисати,
відіссати.
Отсв-Ьть—відсвіт.
Отсв-Ьчивать—відсвічувати.
Отсел-Ь—звідси; відтепер.
Отсиживать,-сид-Ьть — відснжувати.-сидіти.
Отскабливать,-скоблить —відскрібати, скребти, відскромаджувати.-мадити.
Отскочить, увернуться—змикнути.
Отслуживать,-жить — вислу
жувати,-жити; відправляти,
-вити (литургію); відслугувати,-жити.
Отслушивать,-шать— вислужу вати,-хати.
Отсовьівать,-сунуть — відсу¬
вати,-сунути.
ОтсовЬтчикь —відрадник, роз¬
радник.
ОтсовЬгьівать — розраювати,
розраяти, розраджати, роз¬
радити.
Отсрочивать,-чить — відрочувати, чкти.
Отсрочка— від речення.
Отставать,-стать—відставати,
-стати, відбиватися,-бити¬
ся; уступати.-пити кому в
чому;
відступати, - пйти,
усуватися, усунутися; від¬
ставати,-стати, відпадати,
-пасти, відлипати, - липти;
спізнятися, - нитися;
идя
—стягатися.
І
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Отставка—-абшит, від-тава.
Отставлять,-вить —в дсуваги,
-сунути; (оть должносги)
-відставляти.-вити, скид іти,
скинути.
Отставной—абшитованпй, віястаноянима
Отстзнвать,-Стоять — отстоювати, яти; -ся-устоюватися,
-ятися, ущологати.
О і стальїй—відсталий.
Сстанавливать.-новить- зупи¬
няти, нити.
Отстегивать,-гнуть-відпинати,
-п'ясти, відстібати, б нуги.
Отстегивать, отстегать (кнутомь)—батожити,
вибато¬
жити, шмагати, одшмагати,
пошмагати, обшмагати.
Отстой - фус, хвус.
Отстоящій—відлеглий.
Отстрадать—витерпіти.
Отстраивать.-строить — відбу¬
дову вати,-ду вати.
Отстраненіе-відсторона, усу¬
нення, відстанова.
Отстранять,-нить — відстороняти,-нити; відстановлятп,
-вити; усувати,
усунути,
відхиляти,-лити.
Отстричь—устригти.
Отстр-Ьливаться — відстрелюватися.
Отступать,-пить— відступати,
-пити.
Отступаться,
отстулиться—
одступатися, одступигися.
Отступая (шагь за шагомг)
—поступцем.
Отступленіе— відступ.
Отступникь,-ца—перевертень,
перекинчик, - ця, перекинець.-ниця, - перекид ько.
Отступническій — перекинчицький.
Отступничестго — перекинчицтво.
Отступное—відчіпне.
Отсудить—випозивати, вису¬
дити.
Отсутствіе—відсутність.
Отсутствовать—не бути.
Отсутствующін—відсутній,
Отсушить—в исушити.
Отсчитать—улічити, підраху¬
вати.
Отсьілать, отослать — відси¬
лати, відіслати.
Отсьіпать, отсьіпать — надси¬
пати, надсипати.

Сїсьіпч

Ся— лцгпЛЯЇЬ.

Ш

Отсьіпаться, оте■'паться виси- 0 Оттушевать—відтушувати.
Уттінка—тінювання.
плятися,-спатися.
ОттЬнокг—відтінь.
Отсьіпка— надсип.
Отсьіпной—відміряний.
ОтгЬснять,-снить—рідни: аги,
відіпхнути, відкидати, від¬
Отсьір^лий—липкий,
від О
кинути.
хлий.
Отсьіріьть—відвохти, відволо¬
Оттягивать,-гать —випозивати.
гнути, ВІДВОЛОЖИТИСЯ, РІПОттягивать, - нуть — отягати,
отягти.
вохнути, змокравіти, змо¬
Оттяжка — відволока, тягани¬
кріти, звохчіти.
О гсьіхать,-сохнуть — усихати,
на; (снасть)—вуси.
усохти, повсихати.
Отужинать —повечеряти.
Отсквать, сіять- — відсівати,
Отупілий— ступілпй.
пересівати,-сіяти.
Отупіть—ступ іти.
Отуречивать,-чить — турчити,
Отсівь—відсів.
потурчити.
Отсідина—розколина.
Отуречиватися, - читься—турОтсікать,-січь—усікати, усі¬
кти.
ЧиТИСЯ, потурчитися.
Отутюжить—відпрасувати.
Отсікь—утинок;
(вь судні)
Отучать, отучить — відзвича¬
засік.
ювати, - чаіти; віднаджува¬
Отсіченіе—відрубами я.
ти, надити.
О гсюда—відси,
звідси, від¬
Отучніть--погладшаїи.
ціля, звідціля: з цього.
Оттаивать.-тачть— відтавати,
Отхаркаться—схрякатися.
Отхватьівать,-тить — відти-танути.
няти,-тяти; затинати, зат¬
Отталина—таловина.
Отталкивать.-толкнуть — від¬
нути, устригти, ушкварити.
Отхлебнуть—сьорбнути.
пихати,-хнути; відтручати,
Отхлестать—вихльостати, на
-трутити.
пірити.
Оттаптьівать.-топтать — від¬
Отхльїнуть—відри нути.
топчу вати,-тати.
Отхсдить кого—відхаяти кого.
Оттаскать — натягати, вичу¬
Отходить, отойти,—відходити,
бити, вискубти.
і
відійти; відступати, - пити;
Оттаскивать, щить — відтяга¬
кидати, покинути: конати,
ти, -гти, відволікати, локти.
Оттачивать, точить — загосконати; відставати,-стати:
відмерзати,-мерзти:(о плостряти,-рити.
дахь. овощахь) минатися,
Оттаявшій—талий.
минутися.
Оттепель—росталь, роспари,
Отходная —відхідна.
відліж, відлига, відволога,
Отодчивьій—відхідливий.
відволода, відволож.
Отход-ь-відхід; кінець.
Оттеребить -віддерти.
Отхожій — (лромьісел-ь) назаОттереть— відтерти.
робітній; (місто) відхідник.
Оттиснуть, (отлечатать)— ви¬
Отхотіться—ВІДХОТІТИСЯ. II єребити, відбити, видрукувати.
хотітися.
Оттискь- відбиток.
Отцарствовать—перецарюй ати.
Оттого — тим, тимто, того,
Отцбітать, цвість — г.ерецві
тому, через те, для того.
тати, перецвісти, перекві¬
Оттолі—звідти.
Оттопьіривать,-рить,-ся -випитувати.
Отцеубійиа—батькогубець.
нати,-п‘ясти,-ся;-губи - за¬
Отцовскій—батьківський, откопилювати,-лити губи.
цевий, отцевський. отець¬
Отторгать,-гнуть— відривати,
кий.
відірвати; відлучати,-чиги.
Отціживать, отцідить — відОтторженіе—відлука.
ціжувати,-дити;
надточу¬
Оттуда — звідти, відти, від¬
тіль, відтіля.
вати, надточити; зціджу¬
вати, зцідити*.
Оттухнуть—стухти.
Отц'Ьплять.-пить—йідчіпляти,Оттінять,-нить— тінювати.тіченити.
нмти.

»

Отчалн^ать —Охваткгиать.

X

Отчалииать.-лить — відпливе
ти,-плити.
Отча ль—відплив.
Отчасти — подекуди, почасти.
Отчаяваться, яться—роспачувати, роспачити.
Отчаяніе— роспач, роспука.
Отчаянньїй—безнаді ний, без¬
порадний; очайдушний, на¬
вісний, шалений, сміливим,
запеклий.
Отчего, нар.—чого, чому, чом;
союзь—через що, а через
те, тим то; то — чогось,
чомусь.
Отчеканивать, нить — карбу¬
вати, викарбувати.
Отчеркивать,-черкнуть — від¬
значати,- ЧИТИ.
Отчєрпьівать,-черпнуть — начерпувати.-пнути.
Отчерчивать, ртить—відрисо вувати,-сувати.
Отчество—призвіще по Сатькові.
Отчетливьій, о — виразний, о,
докладний,-о.
Отчетньїй—звітний, справсздавчий; відповідальний.
Отчеть — звідомлення, звіт,
справоздання, перелік.
Отчизна — батьківщина, вітчина.
Отчим—вітчим.
Отчисленіе—-відлічування, в;д
раховування.
Отчислять.-лить — відлічува
ти,-чити,
відраховувати, хувати.
Отчитьівать. таТь— від> итувати, - тати; відшіптувати. шептати; вимовляти, ьимо
вити, зробити нггану.
Отчитьіваться.-таться—(с-.ста
влять отчеть) спрааоздавати,-здати, звітувати, позвітувати.
Отчуждать.-днть—вивлащати.
Еинластити, ускарбовлювати, бовити.
Огчужденіе —
вивлащення,
ускарбовлення.
Отшатнут ься—ухптпутт я.
Отшельникь — беЗЛЮДНІІК; ЦЯ,
самітник,-ця, пустельник,-

і;я.
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От шельническій- ВІДЛЮДНИЦЬ- 1
кий, пустельничий.
Оішествіе-відхід.
У
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Отши6ать,-бить — відбивати, бити.
Отшивать,-шить—відшивати, шити; віддирати,-дерти.
Отшлепать — відляпати, ьичльостати.
Отшлифовать—ви шліхувати.
Огштукатурить - потинькува
ти.
Отшучиваться —жартами виккручуватися.
Отщелкать—відлупити, від
чухрати; нагану зробити.
Отщелкать — переляскат.і; (о
соловь-Ь) перетьохкати.
Отщемлять.-мить— прищикувати,-кнути.
Отщепенець— відкиччик.

Отщєпєнстео—відкиччицтво.
Отщеплять,-пить—чахаги. від¬
чахнути, відколювати.-лот и.
Отщепокь—тріска, скалка.
Оть—від, я.
Отьемлемьій —відніманий.
Оть-Ьдать. -Ьсть—з'ідатм, з'їс¬
ти; відгризати,-гризти.
Оть-Ьдаться, ■Ьсться — гладчати, погладчати.
Оть-Ьздь—від'їзд, ви>тд.
Оть-Ьзжать.-^хать- від'їздити,
ві:іздит:ц-їхати.
Отьявленньїй — неприторенні:.
Отьігрьівать, грать — відгравати. відіграти.
Отьіскивать,-екать — вишуку¬
вати, в'дшукуЕзти, роешу
кувати, кати.
Отяготительньїй, о—сутужниіі,
сутяжннй, о.
Отягот^ть — отяжіти, обваж¬
ніти.
Отягошать.-тить — отяжатч,
отяжитн, обтяжлти. жити,
тяжити, утлжити, обважу¬
вати, обважити.
Отягощеніе -- заьага, обтд
ження, утяження; (притЬсненіе) налога.
Оіяжєліі ь-оти;катн, обваж¬
ніти.
Офпиергкім- офіцерський.
Оішцерь—офшпр, старшина.
Оффииіальиьйі, о урядовий, п.
Охаиіе- охи, ухи.
Охайна—оберемок, жмут. жмак.
Охать, стонать — кригнатг,
охати; жалоратьоя-ех і п
Охвать:вать.-тить — обіймати,
няти; засягати, гти; збаг¬
ну їй (умомь); (о страхЬ»
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Охладительньїй—Очески.

ОШанути; (обвивать) пере
Охулнть — заганити, огудити,
зганити.
литувати, перепитати.
Охулка—погудка, догана.
Охладительньїй—остудний.
Охладівать,-діть- хопонут і, | Охьі ахь!—ох! оле!
охолонути,
похолонути,
Оцарапьівать.-пать —обдряпу¬
охолоти;
озимніти: бай
вати, обдряпат и, задернути,
дужніти, збайдужніти.
удряпнути.
Оиінсніе — цінування.
Охладільїі.—охополий.
Оцій енний—цінований.
Охлаждать.-дить — охолоджу
вати,-дити;похолодити, схо ; Оцінивагь.-нить — цінувати,
оцінувати, уцін/вати, таклодити, остуджати, осту |
совати, утаксувати.
дити;-ся—холонути, прохо¬
Оцінка —Ціну вання,
обцінка,
лонути,
прохолоджатися,
зацінка;
имущества для
прохолоджуватися, прохо¬
аукиіона-поці новка.
лодитися, нахолоджувати¬
ОціпеніваГь, н-ьть— прикипа¬
ся,-лодитися, нахолонути.
ти, прикипіти, заціпнутм,
Охлажденіє — охолода; збаизаціпити.
дужнінни.
Оціпенільїй—одублий, заціпОхлопки—кпоччя; клан; раст
лий.
.Сіа1ісе Іаііїоііа — кпрома.і,
Оціпенініе —слубтість, заціпкірмак.
нігть.
Охлопье—клочча.
Охмелить—захмелити.
і Оціпленіе—от очення.
Оціпля гь.-пить
— оточатп,
Охмелілий — підпилий.
-чити: обчепляти,-пигн.
Охмеліть—упитися.
Оіагь—Огнище; (вь землі, вь
Охолаживать—холодити.
сіняхь или на дворі,) ка¬
Охолащнвать,-стить — см. Кабиця.
стрировать.
Очарованіе—чари, мана, ома¬
Охсрашиеать.-ся — джеджулнна, урок.
ти,-ся, чепурити,-ся, приОчарователь—чарівник.
чепурятщся, хорои:ити.-ся.
Очаровательница— чаріин иця,
Охота — хіть, охота; улови,
чарівка.
полювання, погуляння; мис
Очаровательмьій — чарівний,
ливство, • стрілецтво, ло¬
чарівничий, чарівницький.
вецтво.
Очаровьівать, ровать — зача¬
Охотиться—полювати.
ровувати, зачарувати, ча¬
Охотникь — стрілець, мисли
рувати, учарувати.
вець, польованець, ловець;
Очевидець- самовидець.
желающ'й, - щая— схотун,
Очевидно —наочне, очевидьки,
-т уха.
очевидячки.
Охотничій — стілецький, мис- і Очевидний — наочний, очссиливський, ловеиький.
І
стий.
Охотно — охоче, охічно, за
Очеловічиться—полюдніти.
любки,з охотою,радо.дячно.
Очень--дуже, вельми.
Охотний—ухітний, охочий.
Очепь (вь колодці) - звід.
Охра—вохра.
. Очервивіт ь—почервивіти.
Охрана—охорона; сторожа
{< Очередной чережмий, черго¬
Охраненіе—охорона.
і
вий, рядовий.
Охранитель,-ннца — сторож.
Очередь- ряд, чергаохоронник.-ця.
;! Очсркь—нарис, зачєрк, зарис;
шкіц.
Охранитеаьньїй -охоронний.Очерніпь — почорнити; обмо¬
Охранньїй -охоронний.
вити, обгудити.
Охранять,-нить — охороняти,
-нкіи,.стерегти, устерегти, І Очерствіть- зачерствіти.
пильнувати, допильнувати • >І Очертаніе —зарис, рисунок.
Очерчивать, нить — зарисову
чого, ховати, заховати.
вати.-суватп.
Охриплость—хриплість.
пачо н,
Охриплий-хриплий.
Оческн, вьічески
пачіс ки.
Охро МІТЬ-ОприВІТИ.
І
І

Очинивать—Паленіє.

Очинивать (перья,
карандадаши)—темперувати, затемперувати.
Очинка—темперованка.
Очистительньїй—чистовний.
Очистка — вичистка; (желудка) — прочистка.
Очитокь пестролистньїй, раст.
ЗесЗит асге—мошкач.
Очищать, - стгіть — очищати,
оч мстити; (прибирать)опрятувати, опрятати; дорожки
вь саду—грасув-ати; овчину
оть мездрьі — пляшувати;
прудь оть ила—шлямувати;
оть шелухи—теребити, опи*
хати; кого оть гр"Ьховь —
розі рішити кого.
Очищеніе—очищення.

Очки-окуляри.

Очко - брунька (у растеній);
вічко (вь картахь).
Очковая зм^я-окулярник.
Очная помощь, раст. ЕирЬга$іа оШсіпаІіз—очанка.
Очнуться-прокинутися, очу
нятч, очикнутися.
Очум'Ьть— зачуміти, очманіти,
очамріти.
Очутиться—опинитися.
Ошал-Ьвшій — чмелений, чма
лений, шалений,
очмані¬
лий, ошалений.
Ошаліть,—очманіти, рчамріти.
О шеекь—ошийок.
Ошейникь—нашійник.
Оше ломить — пришоломити,
причмел іти. при голомшити,
загутати. обамбурптм.
Ошеломленньїй —тороплений,
приголомшений,
обамбурений.
Ошелушить — облускаги, облузати: (зерно)—оборотати.
Ошельмовать—зганьбити.
Ошибаться,-биться — хибити,
схибити, помилятися, - ли¬
тися; (промахнуться^осковзнутися, огупитися, зблуджувати, зблудити, змилю¬
вати, змилити.
Ошибка—хиба, помилка, омилка, обмила, похибка.
Ошибочньїй, - о — хибний,
омильний, помилковий, похибковий, помилешний, помильний.
Ошпаривать,-рить — обпарювати,-рити.
Оштукатурить—обтинькувати.
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Ощелачиваться, - лочиться —
визолюватися,-литися.
Ощетиниваться, нитьс'я — на¬
стовбурчуватися, - читися,
наіжуватися,-іжитися.
Ощипьівать —общипувати, об¬
скубувати; (битую птицу,
сзин. тушу) патрати.
Ощупьіваніе — облапування,
лапання, мацання.
Ощупь — омац, полап; наощупь—наголап.
Ощупью—полапки, полапцем,
обмацки, омаць, помацки,
навпомацки, навполапки.
Ощутительньій,-о — чутливий,
-о; дошкульний,-о.
Ощуіцать,-тить,-ся — відчу¬
вати.-чути,учувати,-чути,-ся.
Ошущеніе—відчуття, вчуття.

П.
Па—(вь танці,) па; (шутливо)
дригулька.
Пава—паьа,
павурка, павуриця, павичка.
Павилика—см. повилика. .
Павильонь-альтана, альтанка.
Павіьнь, зоол.—павіян.
Павлиниться—пишатися, чва¬
нитися, пиндючитися, индичитися.
Павлиній—лавовий, пав'яний,
павиний.
Павлинь, пт.—павур, павич,
павук.
Павлиньїя очки, раст. АдиІІедіа уиїдагіз—орлики, дзві¬
ночки.
Паводокь—павідь.
Паву шка—павонька.
Пагуба загуба, загубі ль, згуба.
Пагубность- загубність, згуб¬
ність, шкодливість.
Пагубньш, о—загубний, згуб¬
ний, шкодливий,-о.
Падаль—шкадло, стерво, падло, мерша
Падать, пасть—падати.упасти;
(гибнуть) гинути, загинути;
(приходить
вь
упадокь)
підупадати.-пасти; (о волосахь) вилазити.
Падежь—упаць, упадок, падь,
виздих.
Падожь, грам—еідмінок.
Паденіе—упад.

*$3

зиа&Гі.сй-=Попоротн икь»
ли ґа,палим©н; толстая—магелкжа-коцюрга; священннческая-патериця; сь
рукояткой вь внд-Ь топора—
келеп, топірець; (вь плетн£)- запрута.

Насит—сквапний,
квап ніг б,
квапливий, ласий до.
Павдб-ь, дерево—ясень.
Падучая бслізнь—неволя, чо¬
рна неміч.
Падчерица—пасербиця.
Падшій—упали й.

Паломникь,-цд — прочанин,

Паевой—пайовЕзй.

Паекь—пайка.
Па жить — постівєнЬр пастівкик.
Паж-ь—джура, тура, цгора.
Пазило—хуГанок, уторник.
Пазить—буртувати, жолоб ку¬
вати.
Пазуха -пазуха.
Пазь—жолоб,
рівчачок; вь
бочкй-утори.
Пай—пай, ділениця.
Пайка—лютування.
Пайщикь,-ца—спільник,-дя._
Пайщина—спілка.
’
Пакетний—пакетовий.
Пакеть—пакет.
Пакибьітіе—новонастання.
Пакленокь, раст. Лсег сатре
зіге—чорноклен.
Пакля—згріб'я, клоччя, клак,
пачоси.
Паковать—теркилувати, паку¬
вати.
Пакостить—капостити,
шко* дитя; псувати, партачити.
Пакоститься, караться—перзенитмея.
Пакостникь,-ца—капосник,-цо,

шкідник,-ця.
Пакостньїй—ппкісливий,
па¬
кісний, капосний, уредний.
П акос гь—капость.
Палат?—(дворець) палац; па¬
лата; казенная-финапсова
палата;
оружейная зброй пиця.
Палатка—намет, шатро; яр
марочная—ятка, таш.
Палачь—кат.
Палать—паляш.
Палевий—ясножов ггні.
Палець — палепь: (большоіі)
палюх; безьшенньїй'Підме
звїиєць; (перчатки) на палок.
Полисадникь—садочок.
Палнсздь, ограда—обгорода.
Палйтра—палета.
Палить — палити; шкварити,
пекти; стріляти.
Палииа—паяетвця.
Палка—ціпок; кий; . большаяціпураг ціпун, ці пуга, па¬
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-нка.
Пал омничество—проща.
Палочка—цура, ціпочок, кий©чок.
Палочникь,раст.Турііа апдизііГоїіа —рогіз, киях, чакан;
Т. ІаІіГоІіа-султанчик; ОасІуііз діотегаїа-мітлиця.
Палуба—чардак, чердак.
Палубний—чердаковий.
Палустень—краюха.
Пальба — стрілянина, стрільнгча, стрільнява; пушеч. ная- гарматнеча.
Пальма—пальма.
ПальцеобразньїЙ —пальцюватий.
Пальчик—палю шок.
Палящій —жерявий, пекучий.
Памятливий—пам'яткий, пам'ятущий, тямкий.
Памятникь-честонь, помник,
пам'ятник; остатокь древности—забуток; придорож¬
німи со статуей святоГо-святець; надгробний—надгро¬
бок.
Памятно—помни, упомки, по¬
мок, упомку, помка, утям¬
ки, упам'ятку, узнаки.
Памятньїй — пам'ятливий, не¬
забутній.
Память — пам'ять;
спомин,
згадка; пам'ятка.
Панель—лиштва; пішоходи
Паника—поляка.
Паникалило—свОтич.
Панихида—панахида, задуши иця, подушеньство.
Панихидньш— панакидний.
Паническій— полячиий.
Панорама—панорама.
Пзнгалсньї- штани.
Пантсмима—мглга.
Панцирний— панцерний.
Панцьірь—панцер; черспашій
-корито.
Папа—тато; (римскій) папа.
Папироса—цигарка, куричка.
Пппиросникь — цигарник.
Папиросньїй— цигарковий.
Папка—пал ятурка.
Папоротникь, раст. Язрібіїїгп *
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Папскій 'Пасмурньш.

т

НІеїтаз. 5му. и Гетіпа 5л^. | Парламенті»—парлямент.
Парни (собир.) — парубоцтво,
Роїуросііит уиїдаге, Ріегіз
парубота.
адиіііпа, 51гаІерІегі$ дегтаПарни кь —тепляк.
пієо МИ.-папороть, .папеПарнишка— см. Паренект».
рушина, солодиця лісова,
кзчедижник;
(древн'Ьйшій
Парной—теплий.
Парньій--паристий; двукінний.
видь) орляк.
Паровикь—паровик.
Папскій—папський.
Паровозний—паровозовий.
Папство—папство.
Паровозі,—паровіз.
Пара—пара; рівня.
Паровой—паровий.
Парабола—параболя.
Парабол ическій--параболічний.
Пароконньїй—двукінний.
Параграфі» -параграф.
П ароксизмт»—перепалок.
Парадно—урочисто,
святко¬
Пароль- -слово.
во; ошатно.
ІІаромньїй—поронний.
Парадньїи — (торжественньїй)
Паромщикь—перевізник.
урочистий, святковий; (на¬
Паромь—порон.
рядний) ошатний.
Пароперегр-Ьватель, тех.—паПарадь—парада; убір, стрій.
роперегрійник.
Паразить—чужо ід.
Парораспред-Ьленіе— паропо
Паралитикь—параліжець, паділ.
рал іжник.
Парсраспред'Ьлитель—паропоПараличь—параліж, паралюш, I
дільник.
родимець.
Пароходньтй—пароплавний.
Параллаксь—паралякса.
Пароходовлад^лець— пароплаПараллелограмь—рівнобіжник.
вовпасник.
Параллелопиледь — рівнобіжПароходовлад-Ьльческій — паностінник.
роплавовласницький.
Парачлєль—рівнобіжник, рівПароходство—пароплавба.
нолижник; порівнання.
Пароходь—пароплав.
Параллельность — рівнобіж
Партгкулярньїй — приватний.
ність, рівнолежність.
Партитура—партитура.
Параллельньтй —рівнобіжний,
Партія—партія.
рівноліжний.
Пг русина—чай мови на.
Парзфинь—парафин.
П ;■ русин ньпІ—чай мови нний.
Парашка-катеринка.
П? русить—чай мувити.
Г.аренекь-парубіка,. парубій,
Парусньїй—чаймовий.
парубійка, парубійко, па¬
Парус ь—чайма.
рубчак.
Парча—злотоглав.
Пареніе - ш иряння, шугання,
Парчовьій—злотогл авий.
буЯННЯ.
Парті* — шолуді, пархи.
Пареніе—парі нн я.
Паршивець — шолудяй, шолуПарень—парубок, пахолок.
дивець, пархач, торавець.
Пари—застава;-держать - за¬
Пзршивьій — шолудивим, парставлятися.
хатий, шіпавий, торавий,
Парикмахерскій — перукарсь¬
миршавий.
кий. цілюрницький, стриПарш ив-Ьть—шолудивіти, мир¬
жійський.
шавіти.
Парикмахерь — перукярь, ці
Парь -пара; (попе) — парина,
люрник, стрижій, голяр.
переліг, обліг, толока; (СанПарикь—перука.
ньій) парло; жара млява.
Парильня -парня.
Пасеніе—паства.
Парильщикь.тца — лазнюк,
Пасквиль—пасквіль.
-чка.
Паслеиь, раст. Зоїапит підПарить—ширяти, буяти, кру¬
гит—псинка, паслін; 5. сіиіжеляти.
сатага-підтинник.
Парить— парити.
Пасмурньїп. о — похмарний,
Паркетньїй —тахльованнй.
прихмаркиГі.
похмурний,
Паркетг —тахл"я.
тімрявий, нахмур ним, пахПаркі,—парк.

Пассвгть- ПачкатьсЯ.

мутний, хмурний,
Х'ЧфПатронь—(зарядньїй) ладунок;
ний, о.
(вь механик-Ь) вібпик; (пок¬
Пасовать—пасувати.
ровитель) патрон.
Паспортньїй—иашпортовий.
Патрулировать—чатувати.
Паспорть—пашпорт.
Патруль—чата.
Пассажирскій — пасажирний.
Патрульний—чатовий.
Пассажирь—пасажи р.
Пауза-зупинка.перерва, пзвза.
Пастбище—луговина, попаси¬
Паузить, р£чн.—лихтувати.
ще, пасовище, пасовисько;
Паузокь, р-Ьчн. — шугалія,
(огороженное вблизи жилья)
' лайба.
пастівень, пастівник; (бо
Паукосбразньїй — павучастий.
Паукь—павук.
лотистое) поплава.
Паства—парахвія не.
Паутина—павутиння.
Пасти—пасти; (вь дорогі) по¬ ] Паутинньїй—павутиний.
і Паучекь—павучок.
пасати.
Пастила (густое варенье изь , Паучій—павуковий.
растертьіхь фруктовь)-паПафь, межд.-бах, бабах.
ЕИДЛС.
і аханіе—оранка, орання.
Пастись (кормиться)—пастися,
Паханьїй—ораний.
жиркуваги.
Пахарскій — хліборобський,
Пасторь—пастор.
рільничий, ратайський.
Пастухь — пастух; овець-вівПахарь—орач, плугатарь, плу
чарь. югас, ватажник, гайгатир. плугач, ратай.
дцрь, учар, увчар, чабан;
Пахатньїй — орний, хлібороб¬
стада коровь-чередник, чений.
редарь;
лошадек-стадних,
Пахать—орати, ралити.
стадарь;
рогатаго
скота
Пахнуть — війнути, дмухнути.
скотарь, чердаш; свинейПахнуть (издавать запахь)—
свинарь, свин< пас: помощпахти, душіти, запашіти,
никь пастуха-підпасач, під
тхнути.
тсич, підпасок; старшій
Паховая грьіжа— надими.
Гіахови на—пахвина.
пастухь - отаман, личман,
отагас.
Паховой—пахвовий.
Пахотньїй—орний.
Пастушій—пастуший.
Пастушка—пастушка.
Пахота-пах^ття, нив'я, рілля.
Пастушокь, пт. Каїїиз аяиаіГ
Пахталка-маслянка.
сиз—хорустіль, хорустільПахтанье —ског.оі ини. маслян¬
ник, х^ростіль.
ка; (дЬйствіе) збивання
Пастушья сумка, раст. СарзеІ
Пахтать—колотити, збивати.
Паху честь—зап і- ш ні сть.
Іа Ьг.гза разіогіз - очки.
Пастьірскій--душпастирський.
Пах-чій—запашний, духови¬
Пастьірство —душпастирство.
тий.
Пастьірь—душпастир
Пахь—пахва.
Пасть—паща, роззквина.
Паче—дужче, більше.
Пасть—упасти, полягти.
| Пачка—пачка; (табаку вь листахь)-чумів, пагуша
Пастьба -пасва,
напасочка.
Пачканіе — каяяння, мамулінПасха —вел и клень; (кулинарн.)
баба, папушник.
ня, брудніння; базгранвя,
Пгсхальнь.й—великодній.
партачення.
Пзсьінскь-пасерб, пасербок.
Пачкать— брудити, бруднити,
Пься, пасясь- попаски.
лідити, калити, Сагнити,
бешпетнти, кнринити, баб¬
Патока (сахгрная) — патока;
рати, мастити, мамулити,
свекловичная- маляса.
Пзтрізрхь—патріярха.
поганит»; (лицо, руки) мур¬
Пгтрютическій- патріотичний.
зати, (ч.-н. жирпьімь) яло¬
зити, смальцю? ати; (мукой)
Патріоть—патр от.
борошнити; (краской, жидПгтронньїй—л а лунковий.
костью) квацювати.
Патронташь—тараптть, ладів¬
Пачкаться — брудитися, бруд¬
ниця, ладунка, кулешниця,
нитися, калятися, багнитикулішниця.

ііачкотня—Перебалтмвать.

ся, вибратися. поганитися,
умазуватися,
песькатися,
(о лиці, рукахь) мурзатися.
Пачкотня —базгранина, таляпанина.
Пачкунь,-нья —таляпало.-лка,
нехар, нехара, киринник,
партач,-чка.
Паша—баша.
Пашня-рілля, пахіття.
Паюсний—прасований.
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Пеня—пеня, напасть.

Пенять — нарікати, ремству¬
вати.
Пепелиться—попеліти.
Пепелище—попелище, димо*
вище, домівка.
Пепель— попіл, спудза.
Пепельний — мишастий, мишатий, попелястий.
Первенець— первісток, первак,
(діво чка)-первістка,
первачка.
Первенство — першість, першенство, перед.
Гіервенствовать — первувати,
головувати.
Первинка—-першина.
Нервичньїй — переітний, пер¬
вісний.
Первобрачньїй — первошлюбний.
ПервобьітньїГі—первісний, по¬
чатковий.
Іервожитель --первожителець,
первожитець.
Первозданний — периоствореНИЙ.
Первоисточникь—пер вод жере-

Паяльним»—клюхта.
Паяльница -лютівниця.
П^яльньїй—лютовний.
Паяніе—лютування.
Паясничать—блазнувати.
Паять—лютувати.
Паянь -блазень.
Пегась, рьіба—сарган.
Педаль—лаба.
Пебзажисть—крайовиста.
Пеизаж-ь -крайовид.
Пекарка — печільниця, перепічайка.
Пекарня—хлібопекня.
і
Пекагскій—пекарський.
Пекарство —пекарство.
Ііекарь —печільник, пекарь.
Пек п е ванний—питльова ний.
Пелена—обрус; укривало; спо¬
Первоклассньїй — перзоклясовиття, сповиток.
вий; першорядний.
Пеленальньїй -уповивальнин,
Первомученикь—пере ом учень.
сповивальний.
; Первоначало — первопочагок;
Псленаніе —уповивання, спо
і
первопочин.
кивання.
і Первоначальньїй —первісний;
Пеленить, спеленать — пови¬
початковий.
вати,
сповивати, повити,
Первообразь—пероовзір, первотвір.
сповити.у повивати .уповити.
Пеленка — пелюшка;-нки-поПервопутокь—первозім'я.
виття, сповиття.
І Мервородньтй — перворідний;
Пелен очний—пелюшковий.
(сьінь)-пеовор ідем ь.
Пелерина— дармовиШс.
Первородство —перворідність,
Пеликань, пт. Реіесапиь сгізПервородь—прарід.
риз-баба, неясить.
Перворожденньїй — перворіцний.
Пельмень—ушка, вушко.
Пенал ь— напірник.
Первосонь —первосни.
Пенекь—пеньок.
Перлостепенньїй — перворядГІентюхь — штурмяк, тюхтій,
ний, першорядний.
штурбак, розгамуза, теле¬
Первоцвіть Ьесенній. раст.Ргїпало, бамбупа.
тиіа уєгі5— ряст, медяник,
Пень—пень,
штуртк, корч,
ключик; Р. еІаНог—оведкн.
прикорень;
дуплистий-па¬
Первьій — перший: первий,
луб, палуба; трухлий вну
стапший, переший.
три осли в; (болЕань) йолоп,
Пергаментний — паргаміновий.
бондур.
П :ргаменто—паргамін.
Г епька — коноплі, (для пряжи)
Перебавлять, бавить — надда¬
— куделя, кудель, кудели¬
вати.-дати, переборщув; ти
ця, кудівка, пряди<і)во.
-шити, перебивати,-брати
Пеньк'. «ий—конопельний;пряПеребалтьгвать.-болтать —пе-*
ДИВ яний.
ребовтувати, - бовтати, пе-
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Перебивать—і ібреьйва'їі.

реколочувати, - тити; виб¬
ріхувати, вибрехати.
Перебивать,-бить — вибивати,
вибити, повибивати; (вдребезги) трощити, перетро¬
щити, товкти, витовкти,
перетовкти; (ь'Ьчь'і — пере¬
хоплювати, перехопити, пе¬
репиняти,-пинити.
Перебиваться.-биться — пере¬
бивати, ся,-битися;
поби¬
тися, потовктися. Перебивка—перебивання, пе¬
ресипання; перебій; перетрує.
Перебираніе — перебирання;
перебори;
перебір;
пере¬
носи.
Перебиратель,-ница — перевір¬
ник,-ця.
Перебирать, - брать — перебіратн,-брати; перебендюва¬
ти, вередувати; перегор¬
тати,-рнути; перетрушува¬
ти,-сити.
Перебираться, перебраться,—
забіратися, забратися, ге
ребіратися, -братися, пере¬
носитися, нестися.
Перебодать—переколоти.
Перебой -перебій.
Перебол-Ьть — виболіти; пере¬
слабувати, перехоріти, пе¬
рехворіти, переболіти.
Переборна — перебірка; пере¬
носний; перегана; пересіч¬
на. перетинка.
Перебороноваїь -переволочу¬
вати, переволочити.
Перебороть — перемогти, по¬
дужати.
ІІереборчивьій — перебе дюватий, вередливий.
Переборь—перебір, перевишка.
Персбраковать — переганити,
перепокидгги.
Иеребраниться— перелаятися.
Перебранка—сварка, ланка.
Перебрасьівать, - бросить —
перекипати,перекинути,пе¬
реметати, - метнути, персмітувати,-мет ати.
Перебр.сьіваться, - броситься
—перекидатися, перекину¬
тися. перемітуватися, пе¬
реметатися, пересягнути.
Перебрести —перечвалати, переплентатися,
перелізти,
перебрести.

Перебривать,-рить—переголкЗ!
вати, переголити.
е >ебродить — перешумувати,
змусуватися,
переграти,
вигратися; виблукати.
Перебудить — побудити, побуркати.
Перебушевать — перебурхати.
ІГе^ебьівать.-бьіть — перебува¬
ти,-бути,
перевертатися,
перевернутися.
Перебігать,-б-Ьжать — перебі¬
гати,-бігти; передаватися,
- дат ся, перекидатися,-ки¬
нутися; випереджати.-дити.
Перобігь—пербіг; перекид.
Перебідствовать — перебідкатися.
Перебіжка—пергін.
ПеребЬжчик-ь — перекинчик,
перекинень, перекидько.
Перебіли вать.-лить — перебі¬
лювати, білити;
вибілити,
побілити.
Перевіситься —- переказитися.
Переваливать,-лить — переки¬
дати,-кинути;
перевозити,
-везти; переходи і и,-йти.
Переваливаться.-литься — пе¬
ревалюватися,-литися, пере¬
валювати, перевалити, пе¬
ре хилятися.-литися.
Переваливаясь — перевагиваги, перехильцем.
Перевалка — перекидна,
пе¬
рекид.
Перевалять—перекачати.
Переваляться — викачатися,
в.ч валяти ся; переслабувати.
Переьаризатр. переварить —
переварювати, переварити;
травити, перетравити.
Перевариваться,-риться — псреварюватися, . перевари¬
тися;
перетравлюватися,
-витися.
ГІереварка—перевари.
Переве.деніе— перевод.
Перевсзеніе—перевіз,
Переверстьівать,-тать — рївнати, вирівиати, плянгувати, сплянтуватм.
Пере вертка—переверт.
Псревертьівать.-рнуть— пере¬
вертати, - рнути;
переки¬
дати,-кинути; перегортати,
-рнуги,
повєртатн.-рну ги;
перекручу вати,-тити.
Перевивать,-вить-перевивати,

Неревиїка—перегнивать.

ио^СоИТИ, ПереііЛіТо > И,'Пле¬

сти, пересолити,-вести.
Перевивкг—перевивання, пе
реплітання.
Перевидать-перебачити.
Перевинтить—пер шрубупати.
ГІеоевираніе—перебрех.
Перевирать,-врать — перебрі
хувати,-брехати, перекручу
вати,-тити.
Переводить, перевести—пере¬
водити, перевести; перево¬
дити: (литерат.), перекла¬
дати, перекласти, (стихами)
переспівувати.-спізати; виводити,-вести, повиводити;
переселяти, лити.
Переводиться, перевестись,—
переводитися, перевестися.
Переводньїй—(о книгЬ, статьі)
перекладний; (о векселі.)
трасо-заний.
Пврев9дчикь,-ца—перекладач,
-чка.
Переводь—(книги, статьи) пе¬
реклад, перекладання; (сти¬
хами) переспів; (сь одной
должности
на
другую)
перепосаження;
перене¬
сення.
Перевозить,-везтп — -перево¬
зити,-зти, поперевозити.
Перевозиться,
перевезтись
—перевозитися,
перевез¬
тися.
Перевозка—перевіз,
перевозини, перевози.
Перевозньтй—перевозовпн.
Перенозчик—перевізник, персвозець.
Перевозь— переБІЗ.
Переволакивать.-вслочь- пере
волікати,-волокти, перетя¬
гати гти.
Переволноваться —пепехвилгсватися. перетурбуватися.
Перевооружать,-жить —пере
зброювати.-броіти,
Перевооруженіе персзброіння.
Переворачиваніе перевертан¬
ня; перегортання; перели
цьорування.
ІІереворачивлть, -ротить-пере
гортати, перегорнути.пере
гортуваги;
перевертати,
-рнути,
перекабачувати.
-батитн, лєре/ійцьовувати.
-цювати.
Переворачиваться,
перевер' вуться—перевертатися, пе-
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ревернутися; перегортати
ся,-рнутися.
Перевороті»— переверт.
Переворчать — перебурчати,
перегарчати.
Перевьі ручка—перевишка.
Псревьіочить — переуючити,
переладувати,
перетеркилувати, перевантажити.
Перев-Ьнчивать,-чать- вінчати,
звінчати;-ся- шлюба брати,
узяти.
Перевірка—перевірка.
Перевір ять,-рить -перевіряти,
-рити.
Перевісь—перевага, перамога.
Перевіьшать—вивішати.
Перевіїьивать.-сить— перева¬
жувати, переважати, пере¬
важити; перевішувати,-бі¬
сити;
перемагати,-могти,
гору брати; ще раз зва¬
жній.
Перевішиваться, ситься— пе¬
реважуватися.
переважа¬
ться, переважитися; пере¬
висати. - ся, - снути, - ся
перехилятися,-литися.
Перевіять—перевіяти.
Перевязка — перев'язування;
перев'язка; перепаска; (на
па пьці)-на палок.
Перевязь'ваї ь.-зг.ть— перев'я¬
зувати, перев'язати; пов'я¬
зувати,- зати.
Перевязь- черезплічник.
Перегаживать.-гадить — пере¬
паскуджувати,- ди ти.
Перєгарь—перепал.
Перегибать,
перегнуть. - ся
—перегинати,
перегнути;
перехиляти,-лити, ся.
Перєгибнуть—погинути,
ви¬
гинути.
Перагибь—перегин,
переги¬
нання; залім, залом.
Перегладить— перепрасувати.
Персгпохнуть — поглухти; поглушитися.
Переглзтать—поковтати.
Переглядка —перегляди.
Переглядьівать, дьть — пере¬
дивлятися, -ВІП ися.
Переглядьіратьсн.-нуться - пе
реглядатися,переглянути ся.
ззиратися,-рнутиея, згля
дуватися. зглядатися, а,-«я' нутися.
Перегнивать,-нить — перегни-
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Перегнившій —Передовой.

вати, перегнити, перегн [[ ГТерегуд-Ьть—перегусти.
сти; вигнисти, погнисти.
Перегуль—перепій.
Перегнившій—перегн илий.
І Перегулять- перепити.
Перегной—перегній.
Перегущать.-стить — перегу
Перегн-Ьваться — перегніва
щати.-стити.
Передавать,-дать — переда
тися.
Перегоеаривать.-рить — пере
вати,
передати; (черезь
говорити,
переговорити,
кого)— ким;(устно, словами)
наказувати, - зати, перека¬
перемовляти,-мовити, пе¬
зувати, зати, переносити,
ребалакати.
Переговариваться —перегова-нести, переповідатіїся.-вістися чого: віддава и,-дати;
рювг -’-и-ся.
Переговори—перемовини, роз¬
пересилати,- слати.
Передаваться, даться — пере¬
мови.
Перегодить—перегодити.
даватися, передатися; пе¬
Пе; ег нка—перегони; хим.-переказуватися.
Передавить — поча^чити, по¬
репускання.
*
Перегонньїй—перегінний.
чавити, видушити, пере¬
Перегонь—перегін.
давити.
і
Перегонять, перегнать—пере¬
Передарить — передарувати,
ганяти,перегонити, пере
обдарувати, роздарувати.
Передатокь—наддаток.
гнати, випереджати,-дит и;
Передаточньїй—передавчий.
хим.- перепускати,-стит и.
Перегсраживать,
перегоро¬
Передача—передача; переказ;
дить (стіною)—перетинати,
віддання;
наддаток;
від-тяти, перепинати,-п'ясти,
ступпення (свого права).
Передбанникь—роздягальня.
забірати, забрати, переді¬
Передвигать,-нуть — пересу¬
ляти,-лити,
перегороджу¬
вати, пересунути,-ся, пере¬
вати,-дити.
ставляти,-ставити.
Перегорать, р^ть — перего¬
Передбиженіе—пересув, пере¬
ряти, перегоріти, перепа-ЛЯТІІСЯ, литися.
сування;
войскь-військоПерегоревать — перетужити,
вий рух.
Передвижной — походящий,
пересумувати.
перегорю
вати, пережуритнся.
походюший, Г0Х0ЕЮЧИЙ.
Передертиеать, передергать—
Перегоркнут ь—згіркнути.
пересмикувати,
пересми¬
Перегородка — переділка, пе¬
кати, пересмикнути; шах¬
ресічна, перетика, перило.
раювати; скручувати, скру¬
Перегостить—перегостювати.
тити.
Пе. сгребать, перегресть—пе¬
Передерживать,-жать — пере¬
регрібати, перегребти, пе¬
регортати,-рнути, перегро¬
ховувати,-ховати; перетрачз’вати,- тити; (при работ-Ь)маджу вати,-дити.
перепускати, перепустити.
Перегружать, зить - перекла
Передирать,-драть — переди¬
дати, перекласти, переладовувати.-дувати, перевал
рати,-дерти; пошмагати,’ пе¬
тажувати, -жити.
редраться—побитися.
ГІсредникь запаска, катран,
Псрегрузка —переклад, пере
хвартух, катранець, хі ар
клгдання,
перевантажня
туиіина, запінка, запілка,
г.ерелапня.
запільчина, завіска; кожаПерегрьізать,-грьізть — пере
!
ньій—шуствап.
гри- ти, перегризти; ви¬
Передній — передній, передгризти, певигрпзати.
ніший, передущий.
Перегрьізться—перегризтися.
Передняя — передпокій, сіни,
Переграть—перегріти, пере
1
вередник.
парити.
ПереДОБИКЬ—НапереДОЕРЦЬ.
Перегрязнить
побрудити, і Передовкца— провідниця
покаляти.
i Г редсвой--передовий, напеПерегубить—вигубити.
ii
редовий, передній, начіль-

Передовірять—Перекачивать.

нир; (прогрсссипкьій) по¬
ступовий.
Передовірить,-рить — переві¬
ряти. рити.
Пс.-р-'докь — передок; плуга —
колісня. колішня.
Передохнуть—передпхнут и.
Передохнуть, — виздихати,
поздихати, повиздихати.
Передразнивать, -нить,—перекрпвпяти, перекривити, пе¬
редражнювати.-нити.
Передрогльїй- перемерзлий.
Передрсжать, гнуть- перетрем¬
тіти, перетрясатися, пере¬
трястися,перемерзати,-мер¬
зти.
Пєрсдолбльїй — струхлий, по¬
трухлий.
Передрябнуть — струхти, потрухт .
Передряга-замут, замута, ве¬
ремія, клопіт.
Передумьівать, мать—переду¬
мувати, передумати, переміркувати, перегадати.
Передушить—видушити.
Передь—перед; чоло.
Передишка перепочивок.
Переділка-переробка.
Переділь—переділок; (о зем¬
лі) передуванка.
Переділи вачіе-лерероблянн я.
Пер,'д,Ьлмвать,-лать,-ся—пере¬
робляти, переробити,-ся, пе¬
релагоджувати, - лагодити,
перетворити.
Передільний — переділковий.
Переділять,-лить
переділя¬
ти,-лити; (о землі) передуванювати, -ванити.
Пережаривать, -рить — пере¬
смажувати, пересмажити,
перешкварити.
Пережевьівать, -вать—переми¬
нати." перемяти.
пережо¬
вувати - жувати; жвачку
-пер еремигати.
Пережелкнуть — пожовктй.
Переженить —переженити, по¬
женити.
Переживаніе—переживання.
Переживать, жить- пережита
ти, пережити; перебувати,
-бути; (горе) переконувати.
Пережигать,-жечь -перепалю
вати, перепалити, ся.
Пере-^кда ~ь,переждать—пепеГОДжати,-дити,
пере жида
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ти, пережгати, перечекати,
перечасувати.
Пережитокь. остаток-ь стариньі—.забуток.
Пережужжать—передзижчати.
Перезванивать, звонить — пе
редзгонювати, нити.
Перезвономь—перебопком.
Пеоезвонь—передзвін.
Перезимовать — перезімувати.
Перезлиться — перелютувати.
Пере нобгггь — переморозити:
перетрусити.
Перезрівать, ріть— переспі¬
вати, переспіти; перестарітися.
Перезрілий—переспілий, пе*
рестиглпГі.
Перезудить—пересвербіти.
Перезьівать, перезвать — пе¬
рекликати,-кликати, перемовляти, перемонити, пе¬
резивати,-звати.
Перезьівь — перемапка, перемова.
Перезябнуть — перемерзнути.
Переигрьівать.-играть — пере¬
гравати, переграти.
Переименованіс — переменування.
Песеименовать-переменувати.
Переимка—перейма.
ІІереимчивьій, о—перенятливий, о.
Переимщик-ь—переємець.
Переиначивать, читься—пере¬
плачувати, переиначити,-ся.
Перепочивать,-кскать — пере¬
шукувати,
перешукати,
геретрусювати,-трусити.
Переиспьітать-перєпробувати.
Перекалять—перегартувати.
Пергкал-ь-перегарт.
Перекаливать,-лоть — переко¬
лювати, переколоти, вико¬
лювати,-лоти; перешпилю¬
вати.-лити;
перепинати,
-п'яти.
Перекапризничать—перекомезитися.
Перекапьірать.-пать — переко¬
пувати, перекопати, пере¬
ривати,-рити.
Перечать, річн.—жбирь.
Перекати вать,-тить — переко¬
чувати, Перекотити.
Перекативаться. титься-перекочувгтися, перекотитися.
Перекачивать,-чнуть—перехитувати,-хитнути.

Перекашиваті —Перекупка

Перекат ивать,- сить— переко¬
шувати, перекосити, вико¬
шувати,-сити; кривити, по¬
кривити.
Перекидной—перекидний; мо¬
сти кь—похідня.
Перекидьівать, - дать, - нуть
—перекидати,-кинути.
Перекипать.-п-Ьть — переки¬
пати. перекипіти.
Перекисать, - снуть — переки¬
сати, перекиснути.
Перекись, хим.—перекис.
Перекладина—перечка, пере¬
клад; (между ножками сто¬
ла или стула)-обніжок; (для
котелка сь пищей) псварець; (на крест-Ь) перехре¬
стя; (в-ь пристави. л-Ьстниц^) щабель;
(чрезь ручей) кладка; (подь потопкомь) сволок; (между стро¬
пилами) банта, бантина.
Перекладка — перекладання;
переставна.
Перекладьіваніе — переклад,
перекладання.
Перекладьівать,-класть —пере¬
кладати, перекласти, попе¬
рекладати.
Перекладьіваться, -класться—
переташовуватися, переташуватися.
Переклеивать.-клеить — пере
ліплювати,-пити.
Переклеймить—переклейнити,
перетаврувати;
потавру¬
вати.
Перекликаніе— перекликання,
перегукування.
Перекликаться.-нуться—пере¬
гукуватися, перегукнутися,
згукуватися,-кнутися.
Переклинить—переплішити.
Перекличка—оклик, оклична. |
Переключатель, злек.—пере¬
микач.
Переключать,-чить — переми- !І
• кати,-микнути.
Перековеркать-перековерсати,
перекрутити.
Перекопка— перековування.
Псрековьівать.-вать перекову¬
вати, перековати; покуЕати.
Перековьірять—поколупати
Переколачивать,-лотить-перебивати, - бити;
вибивати,
бити; потовкти.
Лерскомкать-побгати, пожуж¬
мити.

Переконопачивать, - патмть—
пеглоблювати.-глобити.
Перекспь—перекіп.
Перекоробить— пережолобити.
Перексрь-перекір, суперечка.
Перекоряться — перекорюватися, змагатися, спереча¬
тися.
Перекосина—косина.
Перекоситься—скособічитися.
Перекочевьівать.-чевать — та¬
борувати, перетаберувати.
Перекраивать,-кроить — пере¬
кроювати перекроіти.
Перекраска - перефарбування.
Перекрашивать,-сить — геремащувати, перемастити, пе¬
рефарбувати.
Пєрекрестить— перехрестити.
Перекреститься— перехрести¬
тися.
Перекрестньїй —перехресний.
Перєкрестокь — перехрестя,
перехресток,
Хрещатик,
хрестик, роздоріжжа.
Перекрещенець,-ка — пере¬
хрест,-тка.
Перекрещивать, - крестить —
перехрещати,-стити; обхрестити.
Перекрещиваться — поперехрещуватися.
Перекривить—покривити.
Перекричать—перегукати,- пе¬
рекричати.
Перекройка-перекрій.
ГІерекропить—покропити.
Перекрошить—покришити.
Перекручивать.-тить — пере¬
кручувати, перекрутити.
Перекрь.вать,-крьіть- перекри¬
вати, перекрити; покрива¬
ти,-криги; побити (карту).
Перекувьіркиваясь — переки¬
дом.
Перекувьіркнуться — перекабатитися, перекицнути, перекіцнутися, перебздикиути.
Перскудахтать — переквохт ати.
Пгрекуксвать—перекувати.
Переку миться—покуматися.
Перекупать,-пить - перекупо¬
вувати, перекупити; викуповувати,-пити.
Перекупка — перекуп,
перокупля.

Перекупнси—і іеремвжка.
Пврвкупной — перекуплений,
вккуплений.

Переложеніе — переклад, пе¬
рекладання.
Перекупщикь, - ца — перекуПерелой, мед.—капачка, нако¬
пень,
перекупник,
пере¬
нечник: раст. Рагпазіа ракупка.
ІЦ5ІГІ5—білозор,гадай зілля.
Перекусать- покусати.
Переломь—злам, полом, за¬
Перекусьівать, сить —перекулі м, залом; (вь болізни)
сувати,
перекусити;
пі¬
пересилення.
д'їдати, під'їсти, підживи-' Перелущить — полускати, по¬
лузати.
тися, перехамнути.
ПерелЬзать,-зть— перелазити,
Псрекутьіьать.-тать— перетуперелізти.
шковувати, кувати.
Перел'Ьсокь — переліс, пере¬
Перелазить — перелазити; ви¬
лісок.
лазити.
Переліісье—перелісся.
Переламьівать,-мить —пере;, а
Перемгзьівать.-зать —перема¬
мувати, переломити; пола
щувати, -стити.
мати.
Перемальївать, лоть— переме¬
Переламьіваться, переломить¬
лювати, перемолоти; мо¬
ся - переламуватися, пере¬
лоти, помолоти.
ломитися.
Переманивать, переманить—
Перелаять—перегавкати.
переваблювати, пере вабити,
Переметать, перелечь — пере
перенаджувати, - надити,
лягати, перелягти;
переперемовляти,-мовити,
певертатися.-рнутися.
реіднати.
Перележ-; льій - злежалий.
Псреманка—перемова.
Перележать—перележати, від
Переманщикь,-ца — перемовлежатирся — злежуватися,
ник.-ця.
-жати,я.
Перемарка — перекрес; поп¬
Перелетать, • т£ть - переліта¬
равка.
ти,
перелеііти,
перели¬
Перемарьівать.-рать —каляти,
нути; (сразу) герешугнути.
покаляти, бруднити, побру¬
Перелетньїй—перед ітний.
днити; викреслити, викре¬
Перелегь—переліт.
слити.
Переливаніе—переливки.
Перемасливать.-лить — пере¬
Пер^ливать.-лить,—перелива¬
мащувати,
перемастити;
ти,-лляти, пересипати,-си¬
виялозити, внемальцювати.
пати, переточувати, пере¬
Перематьівать.-тать —перемо¬
точити.
тувати, перемотати, переПерепиватися, литься — пере¬
сотувати.-таги.
ливатися перелитися; цен¬
Перемахивать,-хнуть — пере¬
тами, крапками—хрястіти,
стрибувати,-бнути, пересколеліти.
кувати.-кочити, перебігати,
Переливна—переливання.
бігти.
Переливной—переливний.
Перемащивать,-мостить — пе¬
Переливчатьій — селезнистнй,
ремощувати, перемостити;
хрястл ивий.
перебурковувати, - кувати;
Перелив ь — перелив.
перестелювати, лити.
Перелизьівать, зать — вилизу¬
Псремаяться—змогтися, змувати,-зати; попилизуватн.
1
читися.
Перелиневать—переґлювати.
Перемежатьс я —перериватися,
Перепикяпьш- вилинялнй.
перепадатися, перещеплю Перелистьівать,-стать - пере
ваіися.
гортати.-рнути.
Персмежающійся — перепаПерелицеваніе —лицювання.
дисгий; (лихорадка)
гніПерелицовьівать,-влть —пе;.етючка.
лицьовузати,
перелицю¬
Перемежевьівать.-вать —пере
вати.
межовувати,-жувати, розмеПереловить—половити, виложову вати,-жув ати.

~ вити.

Перемежка—перерва.
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Перемежяивьій—Перенось.

Перемежливьій—перериваний.
Перемереть—намерти, підмерти, вимерти, повиміратн.
Перемерзать,-рзнуть — перемерзати,-зти;
вимерзати,
-зти, повимерзати.
Перемерзльїй — перемерзлий;
померзлий.
Переметний—перекидний.
Переметчивьій — несталий, не¬
статечний.
Переметчикь — перекинчик,
перекинець.
Переметьівать,-метать, - мет¬
нуть—перекидати,- кинути.
Перемигиваніе—миги.
Перемигиваться,
перемнг
нуться — переморгуватися,
переморгнутися, зморгуватися,-гнутися.
Переминать, перемять, ся—пе¬
реминати, перемяти. - ся,
перем'яшкурити;
м'ятися,
мули*гися; сь ноги на ногутупцюватися, топтатися.
Персмирить-помирити, погодити: поєднати.
Перемиріе — примиоок, примнр’я;-заключить - примирок узяти.
Перемокать,-мокнуть—перемо
кати,-кти, вимокати, кти.
Перемоклий—перемоклий, ви¬
моклий.
Перемолачивать,-лоть — пере¬
молочувати, перемолотити;
помолотити.
ПЄСЄМ.)ЛВИТЬ (слово)-розмоВІІТИСЯ (з ким).
Перемоль— промел.
Переморить—виморити, вигу¬
бити.
П ереморозить—переморозити,
поморозити.
Переморосить—перемрячити.
Перемочь—ПереСИЛнТИ.
Перемудрить—перемудрувати.
Перемутить — скаламутити,
сколотити; побаламутити.
Перемучить— перемордувати,
перекатусати,
вимучити,
вимордувати.
Перемучиться — перемордува
тися.
Перемьіваніе — перемивання,
перемивки.
Перемивать,-мьтть — перемп
вати,-мити; (білье) иерепе
рати,-прати; помити, попи
мивати попрати,побачити

Перемикнвать,-микать —пере¬
чісувати,-чесати;
витерп¬
лювати,-піти.
Перемичка-склепління; тама,
гатка, загата; перечіска.
Переміна—переміна, відміна,
«зміна.
N і Перемінний—несталий, змін¬
ний.
Перемінчиььій-перепадистий.
Переміняєм ость—змінність.
Перемінять,-нить — зміняти,
відміняти, нити.
Переміняться,-нить ся— змінянися, відмінятися,-нитися;
переводитися, перевестися
(о погоді).
Перемірить - переміряти, вмI
Міряти.
'
ПеремЬрка - перемір.
Перемістить,-ся —перемісти¬
ти, переміститися.
Перемітить — перезначити;
і.означит и.
Перемішивать, перемісить—
•перемішувати, перемісити.
Перемішивать, мішать-(сьпечи)—перегрібати, перегреб¬
ти, перегорт ати,-рнути; пе¬
ремішувати, - шати, ломішати.
Перемішмваться. перемішать¬
ся—Перемішуватися, пере¬
мішатися, рапотати, урапотаї и.
Перем.іщеніе—переміст, пере¬
міщення.
Перенашивать.-носить —пере¬
носити, нести, попереноси¬
ти; носити, ПОНОСИ Т,І.
Перенесенії—переносний, пе!
реноси.
Перениманіе— перей манка.
Перенимать,-нять—переймати,
!
перейняти, переняти, пеі
реяти;
нарозумляї и.-мі ги;
перехоплювати,-пити.
Переносить.-нести—порено ити,-нести; дізнавати, діз
нати, витерплювати, витер¬
піти, перетерпіти: (наказа|
ніе, несчастіе) накаратися.
ГІереносица перенісся; (у жи
і
вот.)—храпи;
І Переносна- переносиш!.
І Переносной — пеходяший, г о
ходющий. походючий; (про
изводньїи)—парост кочий.
Пере.чосчикь. -ца—плетун, -хн.
Перенось—переносини.

,

І

•

П«рвноч*«ать—Гїереползать

Первночевать —переночувати,
обночувати.
Перенюхивать,-хать —обнюху¬
вати,-хати.
Переобувзнье -перезування.
Переобувать.-обуть,-ся —пере¬
був *.ти. -бути, перезувати,зути,-ся.
Переодіванье-перевдяг, перелягання, перебірка, пере¬
бори.
Переодівать,-діть —передягати, перелягти; перебірати,
перевбрати.
Переодіваться,-Даться— пере
дягатися,
передягнутися,
перебіратися, перевбратися.
Переорать -перегортати.
Переосвидітельствовать —пересвідувати.
Переоцінивать,-нить — пере¬
цінювати, перецінити, перецінувати.
Переоцінка—перецінування.
Перепадать—попадати.
Перепадать,-пасть —перепада¬
ти,-пасти.
Перепаивать,-паять —перелютовувати.-тувати.
Перепаивать, гпоить — упоюва.ти,-іти.
Перепаксстить —попаскудити,
понівечити.
Перепалзьівать — перелазити,
перелізти.
Перепали вать,-лить—пересма¬
лювати, пересмалити; по¬
палити.
Перепалка-стрілянина,стрільнеча; сварка, суперечка.
Перепальівать,-лоть —перепо¬
лювати, переполоти.
Перепархивать.-порхнуть—перепурхати, перепурхнути.
Перепгрьшать, -пороть —роспорюватн,-роти, попороти;
хльостати, вихльостати.
Перепахивать,-хать—переорю
вати, переорати;
(ралом)
перералювати,-ралити; (на
ново) переганяти,-гнати.
Перепашка — переор, переоранка.
Переиекать,-иечь,-ся-перепіка
ти, перепекти.-ся; попекти.
Перепеленать—переспов іти
Перепел иньїй — перепелиний.
ІІерепелка -перепела, перепе¬
лиця,
перепілка; перепе¬
лина.

Перепель— підпал ак, підпа¬
ла йка, перепел.
Перепелятникь, пт. — крогуй,
крогулець.
Перепечатка—передрук.
Перепечатьівать,-тать — пере¬
друковувати, передрукува¬
ти.
Перепивать,-пить— перепива¬
ти,-пити, попереливати.
Перелившійся —опилнй.
Перепиливать.-лить— перепи’лювати, перепиляти.
Переписка — перепис; листу¬
вання. •
Перепйсчикь.-ца — перепису¬
вач,-ка.
Переписьтваніе —переписуван¬
ня.
Переписьюать.-піісать —переписувати.-сати; (наскоро)—
перемахлювати.
Переписуваться,-саться — пе¬
реписуватися, переписатитися; (сь кімь нибудь) ли¬
стуватися.
Перепись—перепис, спис.
Перепихивать.-хнуть — пересЮвувати,-суму ти.
Переплавлять,-вить — перето¬
плювати,-пити; по р-Ькі —
переганяти,-гнати.
Переплакать—переплакати.
Перепластать—уш арувати.
Переплата—надплата.
Переплачивать, - платить —
надплачувати.-тити.
Переплескать— перехлюпати.
Переплетать, -плесть — пере¬
плітати,-плести; сплітати,
посплітати;
оправляти, вити.
Переплетная — оправня, шабатурня, палітурня.
Переплетньїй — оправний, па¬
літурний. шабатурний.
Переплетчикь—опрауник. па¬
літурник, шабатуряїік.
Переплеть—шабатутка. опра¬
ва, палітурка; (окон. рамьі)
рямено слупик.
Перепливать,-, лить — пере¬
пливати, перепливти, пере¬
плисти переплинутиПе епой—перепій.
Перепола-кивать, кать— пере¬
поліскувати, переполоска¬
ти.
Переползать - вилазити.

переполненіе—і іерерьзьівжть
Переполкеніе — переповни,
переповняла.
Переполнять,-нить — перепов¬
няти,-по в нити; народом-ь—
перелюдняти,-нити.
Переполошить — переполоха¬
ти.
Перепонка — болчна; (плавательная)—полотенце.
Перепончатокрьільїй — косто¬
крилий.
Перепончатьій — болонуватий.
ТІерепортить — понїзечити,
попсувати, перевести.
Перепоясьівать,-сать — підперізувати.-перезати. .
Переправа — перевоза,
пе¬
ревіз. •
Переправлять,-вить — перенозити.-везіи.
Переправляться.-виться — пе¬
ревозитися,
перевезтися,
перебіратися,-оратися, пе¬
редаватися, - датися, пере¬
кидатися, - кинутися, пе¬
ремкнутися, (на веслахь)
перегрібатися,-гребтися.
1
Перепробовать — покуштувати.
Перепродаваіь,-прсдать — перепродувати.-дати, відпро
ду вати,-дати.
Переподавець — відпродавник.
Перепродажа—перекупня, пе¬
репродаж, відпродаж, пе¬
репродування.
Перепродажний — відпродаж ний.
Герепрудить—перегатити, за¬ |
гатити, затамувати.
Г.еі-епрьігивать.-нуть —переп¬ І
лигувати.
переплигнути,
перестрибувати,-бнути.
Г ірепр'Ьвать.-р-Ьть—перєпріва
ти, перепріти; перемлівати.
-мліти.
ПерепрЬлость —перегнилість,
перепрілість.
Перепрягать,-пречь —перепря¬
гати.-прягти.
Перепряжна—перепряг.
Перепрятьівать, тать—перехо
вувати, переховати;-ся-ви
ховатися.
Перепугивать,
перенугать —
пеоелякувати, перелякати
перестрашати.-шиїи; спо:
лохувати.-хнутн,
переко
лошкати, перепудити, пе
реполохувати, - полохати. \

-полошити,
перепол опіку¬
вати,-лошкати.
Перепугь - переляк, перестрах,
переполох.
Перепускать.-стить —перепус¬
кати, -стити.
Перепутьівать, перепутать, ся
■^переплутувати, переплу¬
тати,-ся,
заборсувати,-сати.-ся;
(волосьі) закуйов¬
дити,-ся.
Перепутье —роздоріжжа.
Переп’Ьвать.-п-Ьть —переспізувати, переспівати; виспі¬
вати.
Переп-Ьвь—переспів.
Перепиниться —перемусувати.
Переработка—переробка.
Переработьівать,-тать — пере¬
робляти,-бити.
Переранить—поранити.
Перерасходовать —перетрену¬
вати, тратити.
Перерасход-ь—перетрата.
Пере жаві.ть •— перержавіти;
поржазіти.
Перерисовувать, совать — пе¬
ремальовувати, перемалю¬
вати.
Перерождать.-ся — перероджу¬
вати, переродити,-ся.
Перерожден-е—перерід, пере¬
родження.
Переростать,-рости — переро¬
стати.- рости.
Перерубьівать,-бить —перети¬
нати, перетяти, перерубувати.-бати.
Перерубка—перерубування.
Переругать -полаяти, Еилаятн.
Перерьівами—переймом.
Перерві ваше—перерви.
Перерьтвать.-рвать — уривати,
увірвати, урвати, переди¬
рати, передерти, передра¬
ти, перешматувати.
ІІерерьівать,
см
Перекапьівать.
Перериваться.-рваться урива¬
тися, увірватися, урватися.
Перерьівь — перерва; перер
виця.
Перер±-зь—переріз.
Перерізувать, зать — перети¬
нати, перегя ги; (лополамв)
перекраюваї н, - краяти; (о
рікі, оврагі) переймати,
перейняти що; перебатувати, перечниці жити.

Перерішать —Перестраивать
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Пере рушать,-шить —перерадПересмішникь.-ца —сміховажувати, перерадити, пере¬
нець,-нка, смішко, сміховасуджувати, -дити.
лець,-лиця.
Переряжать,-дить — перебіраПереснащивать, - снастить ти,-брати.
перекодол ювати, - лити
Пересадка—пересад, пересад
пеоел инвувати, -вати.
ка.
Пересоздать—перетворити.
Пересаживать.-дить - пересад¬
Пересолодіть— пересолодат ч.
жувати. пересадити.
Пересоль—пересіл.
Пересажигаться,-сість—переІересохльїй—пересохлий, ви¬
сідати,-сісти.
сохлий.
Переспливать,-лить —пересо¬
Переспорить-перемогти, перелювати, пересолити; пере- ;
перти.
борщувати.-щити.
Переспрашивать.-сить — пере¬
Переселенець - переселець.
питувати, перепитати, по¬
Переселеніе—переселення.
спитати.
Переселять.-лить — переселя¬
Переспрось—перепит.
ти,-лити.
Переспівать,-спіть—переспі
Переселяться,-литься — перевати,-спіти.
селятися,-лнтися, перебіра
Переспілий — перестиглий
тися,-братися.
переспілий.
Пересердиться —перегніватиПерссрочнват ь,-чить —відозся. Відсердитися. .
чувати,-чити.
Пересиживать, сидіть — переПересрочка— відрочення.
сиджувати.-сидіти; підсид¬
Перессорить,-ся—пересварити,
жувати,-сидіти
посварити, - ся, перегриз¬
Пересиливать,-лить — перема¬
тися.
гати
перемогти, перева¬
Перестать—угамуватися, по¬
жати,-важити, подужувати,
кинути; (о вітрі) ущухати;
-жати.
(напр., о дури, пог.) переПересказьівать,
пересказать
коітися.
— переказувати, переказати,
Перестапка — перестанови,
переповідати,-повісти, переперестава.
повістися (чого).
Переставлять,-вить —переста¬
Пересказь—переказ, перепоновляти,-пити, переставля¬
відь.
ти,-вити.
Перескакивать.-чить, — пере¬
Псрестаивать,-перестоять,- ся
скакувати,
перескочити,
—перестоювати,перест оятм.
перестрибувати, - бнути,
Перестарившійся-перестаропереплигувати,-гнути, пере¬
ватий.
сягнути.
Перестаріть—перестарітися.
Перескакивая—перескоком.
Перестегнєать,-гнуть —• пере¬
Переслащивать, - сластить—
стібати,-бнути.
пересолоджувати, пересо¬
Персстеклить— певескгитн.
лодити.
Перестилать,-стлать— пересте¬
Переслушивать,-шать — пере
ляти,-лити; перемощувати,
слухувати,-слухати; вислу
-стити.
хати.
Перестилка — перестеляння;
Пересматривать.-ріть— пере¬
перемощення.
глядати, переглед'ти. перс і Перес гирьівать,-рзть, -ся — пеглядіти, переглянути, пере¬
’репіратм, перепрати.-ся.
дивлятися,-витися. .
Перестой—перестій.
Пересмотрщикь,-ца- перегля¬
Перестрадать — перестраж¬
дач,-к а.
дати, перетерпіти; витер¬
Пересмотрь—перегляд.
піти.
Переоміивать. міяіь — висмі¬
Перестраивать, перестроить—
ювати, висміяти.
перебудовувати, перебуду¬
Пересміюваться — пересміха¬
вати, перекидаги,-кица ги;
тися.
(воєн.) перешиковувати,-ку¬
Переч, иішить—ПОСМІШИТИ.
вати.
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Пврестрачивать—Пвреть. ч

Г.ерестрачиеать, - строчить
—перестебновуеати, - бнувати.
Перестрашать — настрахати,
наполохати,, на лякати.
Перестригать.•'"гпичь— пере¬
стригати.-. и.
Перестроика
перебудова,
перебудування.
Перестріливать,-лягь — стрі¬
лити, постріляти, вистрі
ляти; вистрешсЕати, повистрелювати, ся перестрілюсатися.-лятися.
1ереступать,-пиі ь — переступати, - пити, переходити,
ЙТИ, ПЄІ есягати,-гнути, (ст
ноги на ногу) тупцюватися

і

і

'
!
'
,
,,
||

Пересудчикг.,-ца—перегула
Пересуду—поговірка, поговір,
слава, пльотки.
Пересужі'вать.-дить—переряд¬
жу сати перерадити; пере
суджу вати диги.
ПересучиБать,-чить — пересу
кувать, пересукати.
Пореї.ушива ь,-шить—пересу
шувгти.-шити;
поннсушу
І ьти.
Псресчитьіванье — перелічу¬
вання, перераховування
Пересчитьіпать, тать—перелі чити, г.срергхопуьати,-ху у
гати; лічити, полічити, рау угати, порахувати.
і|
Пересьілать,-слать — пересилати,-слати.
•
Пересьглка —пересилка.
Пересьільньїй—пеі есиланийПересь.пать, сьіпать —вереси
пати, сипати;
перетрушу
вати, перетрусили.
Пересьіпь-переспа.
Пересьіхатп, сохнуть—переси
хати, - сохти;
повсихати
посохти.
Пересівать, - сіять — перешвати, сіяти,
відсівати, сіяти.
•
Пересівь—пересів.
Пересідать, сість — пересідати, пересісти.
Перегідльївать. лать—пересідлувати, пересідлати, пере
кульбачувати, бачити.
Перепікать, -сі’-ь— пересікати,
пересікти,
пег втинати,
-тяти;
переймати. - няти,

перепинапуп'ясти.

;і
||
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Пересукаться —перетинатися;
пер хрещуватися.
Пег^^^ченіе — гересіч, пере¬
тин.
Перетслкивать, нуть—перепихати,
перепхати,
перемхнути,
перештовхувати,
- хну. и.
Перетаплквать,-топить— пере¬
топлювати,- пити.
Перетаптьівать.-топтать- топ¬
тати, потоптати;
витоп¬
тати.
Перетасклвать, переташить,—
переволікати, переволокти,
перепірати.-лерти, перетя¬
гати, -гти,
перетаскувати,
кати, пе; еплентати ,-ся.
Перетасовувать,- совать (као
тьі)—перемащувати, пере¬
мастити, талювати, переталювати, лопатити, пере¬
лопатити,
перемішувати,
• мішати, перемахлюі?а~и.
Перетекать.-течь — пере :иватися.-литися.
Перетерпіть—витерпіти.
Перетесьгвать -сать—перетісу
вати, перетесати.
Перетирать, реть,-ся— перети¬
рати. перетерти,-ся.
Перетліть - пережевріти, пе¬
ретліти; переструхіг.
’еретолкованіе - перекрути,
перекручування.
Перетолкователь, ница — пе
рекрутів, ка.
Переточковмвсть, ковать-пе¬
рекручувати, ти и.
1 Іеретс ' очь,-ся-перетсвкти,-ся.

Переголить - потопити,
ПИТИ.

ВИТО¬

Переторг', вьівать,- говать —перекупля и, - куповуватй,
пити.
Пере; оржка- переторг.
іереграв-ть — віПр/ітм, потр>іти.
Перетрев житься— перетурбу¬
ватися, перехвилюваться.
Перетрсскат ьси- потріскатися.
Перетрубигь—пересу[ мити.
Перетрусить — перелякатися,
перебевтися.
Перетруска— перетрушування.
Пзретряска- перструс.
Перетряхивать.-хнуть -- пере¬
трушувати, перетрусити.
Переть,
напирать — перти;
(итти) дрипати, дридзати.

Перєтягивать—Перещеголять

Перс ГЯГЙВ-іТЬ,-муть — перево
лікати, переволокти, пере
тягати,-гтй.
Переузить—помилити.
Переулокь —провулок, (глухой) заулок, притока, зазубень; (очень узкій)суточкй,
сутки.
Переумничать — перемудру¬
вати.
Псреупрямить—перевперти.
Переуступать.-гїить — відступати,-пити (чого).
П :реуступка—відступ.
П їреутомиться — перевтоми¬
тися; (работой) перепрацю-

•' витися.

Переутомленіе— перевтома.

Переучивать.-учить,-ся — пе¬
ревчати, перевчити,-ся.

Ге^еучка переучування.
Г еоехваливать. перехвалить—
перахвалювати, - лити, переславити.
Перехватка—перейма.
Перехватчикь. ца
— перее-

меиь,-€М‘ иця.

Перехвать—перейма.
Перехватьіваніе — перехоплю¬
вання; перейма.
Перехеатьтяать,-тить — пере¬
хоплювати, перехопити; по¬
хапати; переймати, йняти;
позичати,-зичити у кого.
Перехворать— переслабувати;
виболіти.
Перехитрить— перемудрувати,
перехитрувати,
з мудру¬
вати.
Переходить, йти — переходити,
-йти: (вь бродь) переб оджувати,- брести, - бродити;
(о времени) перекочувати¬
ся, -котитися; (іта чью сто¬
рону) - перекидатися, пере
кинутися.
Переходньїй — переступиий;
часовий.
Переходчивьій — змінний, не¬
сталий.
Переходь —перехід; ходка.
Гіерехожденіе—перехід, пере¬
ходи н и.
Перехожій — походющий, походящий.
Псрехолажиеать.-лодить — пе¬
рехолоджувати, дити.
Перехотіться — перекортіти,
переманутися, перехотіти,

забайдужитися.
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! Перехулить—переганнти.
' Перецарапать — передряпати,
і
подряпати, перелпфибати.
; Перець—перець, попер, пап!
рика,
поприк,
хвехвер;
стручковьій-калитковий пе¬
рець.
Переціживать.-дить —перето¬
чувати, переточити.
Персціловать,-ся — перецілу¬
вати,-ся.
Перечеканить — перекарбу¬
вати.
Перечень—перелік.
Перечеркивать,-кнуть— перек¬
реслювати,-л^ ти.
і! Перечернить—перечорнити.
Перечерчивать. ртить— пере¬
рисовувати,-сувати.
Перечесьівать,-сать,-ся — пере¬
чісувати, перечесати,-ся.
Перечеть—перелік.
Перечинивать,-нить— перела¬
тувати, - тати;
лагодити,
полагодити; (перья, карандаши) темперувати, потемперувати.
Перечи: леніе — перелік; пе¬
репис, переносили.
Перечислять,-лить - перелічу¬
вати,-чііти; переписувати,
!
-сати, переносити,-нести.
Перечистка-перечист.
І Перечитьівать,-читать,-честь—
1
перечитувати,-тати,
попе¬
речитувати.
Перечить—суперечити.
Перечищать, -чистить—перечи¬
щати. -чистити.
Перечная мята, раст. МепІЬа
рірегііа—кучерява м'ята.
Перечница — перчанкз, хнехьерянка.
Псрешагнуть — переступити,
пересягнути.
Перешаритк— винишпорити.
Перешеекь (геог )-ушийок.
Пегешептьіваиье -шушукання,
шушкання, перешепт.
Псрешептьіватьсч — перешіп¬
туватися.
Псрешибить—перебит и, пере¬
ламати; перемогти, пере¬
важити.
Перешив ані е—перешивання.
Перешивать,-шить — переши¬
вати,.шити.
ПярешиЕка—перешив.
Перещеголять — перехверцювати; перевершити.
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Перещипьівать—ПетрушечньїЙ.

Перещипьівать,-пать—переску¬
бувати, бти.
4
Лерещупьівать,-щупать — пе¬
ремацувати, - мацати,
пе¬
реглядати, перегледіти, переглядіти, переглянути.
Переїдать,-їсть — переїдати,
їсти.
Переїздить—ВИЇЗДИТИ.
П ереїздь—переїзд.
Переїзжать,-їхать —переїзди¬
ти, переїхати, перемкнути¬
ся, скочуватися; (бистро)
перехоплюватися,-питися.
Перезкзаменовка—переспит.
Перезкзаменовать — переспитати.
Перила—поручча, баляси, биль¬
ця, держачка, кобилиці.
Перина—пухови ця.
Перинний—пухо винний.
Періодически,-кій —періодич¬
но,-чний.
Періодь—період; грам.—уступ;
ариф.—наворот.
Перламутровий —перльомутовий.
Перл амутрь—перл ьомут.
Перловий—перловий.
Перлі»—перло, перлина.
Перо—перина, пір'їна; павлинье, цвїтокь на
шляпї
мужекой — покрейта,
покрейтка, павун.
Перочннннй ножйкь—цизорик.
Перпендикулярно-сторч,сторцом, стрімко простопадно.
Перпендикулярний — сторчо¬
вий, стрімкий, простопадннй,
Перпекдикулярь —простопад.
Персиковий — бросливовий,
бросквиновий.
Персикь -брослива,бросквина.
Персидскій- персіянськии,пер¬
ський.
Персона—особа.
Перспектива—прозір; вигляди.
Перстень — перстінь, перстелина, каблука, каблучка.
ГІерсть—галець.
Перхоть—лупа.
Ііерцсвка—перчаківка.
Перчатка рукавичка.
Псрчаточньїй— рукавичний.
Пер іить—перчити.
Пер шить—дерти.

Перншко — пірінка, пірина,

пірце, (вь поплавкї) накістск.
Песикь—цуцик, цуценя.
Песковатнй—піскуватий.
Песокь — пісок;
(наносной)наплинок;
(глубокій)
пі¬
щуга.
Песочница—пісошниця; раст.
Нгепагі® ЗеріІІііоІіа—топілька.
Песочньїй—пісковий.
Пестикь—товкачик;
бот,-маточка.
Пестредина—матербас, тяжина.
Пестреніе—рябіння.
Пестрить—рябити.
Пестроватьій—прирябий.прикрасий.
Пестролистньїй очитокь. раст.
Зесіит асге*—мошнач.
Пестрота—рябизна.
Пестрьій—строкатий, сорокуватий, рябомизий, рябканистий, тарканистий, красий, дзябканистий, (вь крапинкахь) семенастий, цят¬
кований, цятований,
Пестрядь — матербас, тяжина.
Пестрїть—рябіти.
Пеструшки, раст. Ечиїзеїит
агуепзе сосонка, тіннчка,
падиволос, ялинка, илець.
Песть—товкач; деревянньїй—
м'яло, мняло; кухонний —
макогін, вь ножнойтолчеї —
кліопа.
Песчаникь, минер. —пісковець;
вь больпі. кускї — небіль.
Песчанка. зоол.—молож; раст.
Ягепагіа—пісочник.
Песчаньїй — піскуватий, пісочаний, пісковий.
Песчаньїй, пьірей, раст. КоІІегіа сгізіаіа—тонконіг.
Песчанистьій—піскуватий.
Песчинка—пісчина.
Песь—пес.
Петелька—петелька; метал.—
бабка.
Петлица-гафт.
Петля —петля; силокь — сіло;
глазекь—око; дверная— заі
віса.
Петровь кресть, раст. Азігадаїцз дІусурЬуІоз-дев ятилітник,
нена'ситець,
фасолька дика.
Петровь пость—петрівка.
і ІІетрушечньїй—петрущ ний.

Гі етру ш к а— і їйсать.

Петрушка, раст.—петрушка;
—собачья кскориш.
Печалить— журити, смутити.
Печалиться—сумувати, смут¬
кувати, журитися, фрасуватися.
Цечаловаться — бідкувати за;
піклуватися, побиватися.
Печаль—туга, утуга, сум, сумота, сумування, фасола,
грижа,
гриза, фрасунок,
тужаночка, побивання, запечалля, крушина, гризота,
журба, журбота, жура, журиця, журіння, жаль, сму¬
та, смуток.
Печальний, о—сумний смут¬
ний,
смутлипий,
тужний,
журний, журливий, уретний,
журбовий, жальний, тмяний, хмурний,-о.
Печалящійся
(постсянно) —
сумливий, журливий.
Печатаніе—(книгь) друк, дру¬
кування; (писемь, бути¬
ло кь) печатання.
Печатать — печатати; друку¬
вати.
Печатникь-друкарь.
Печатний—шіемпований; дру¬
кований.
Печатня—друкарня.
Печаточникгь—печаткарь.
Печаточньїй - печатковий.
Печать — (сь гербомь) печат
ка; (типогр.) друк; (пресса)
письменство.
Печеніе — печиво; обаринки.
Печеночньїй—печінковий.
Печень — печінка;^ рьібья —
макса.
Печенье—см. печеніе.
Печникь-муляр, грубар.
Печной — пічковий,
пічний,
грубний;-зі>вь —ковбиця.
Печурка - закапелок.
Печь—піч, комнатная—груба;
кухонная— вариста.
Печь—пекти.
Печься, хлопотать — падкати,
падкатися, падкуеати, падкупатися коло кого, чого,
піклуватися,
опікуватися
ким, чим.
Пешня — напешень плетень,
плешня, плішня.
Пещера—печеря, печера.
Пещерньш—печерний.
Пивная—пиварня.

ЗОЇ

Пивной—пивний.
Пиво—пиво.
Пивоваренье—броварство.
Пивоваренньїй — броварний;
заводь-бровар,
броварня,
броварниця.
Пивоварь—бровар,
бровар¬
ник.
Пигалица, пт.—чайка,кигитка,
кигичка, кигиця, книга.
Пигмей—куцан.
Пика—спис, копи я.
Пикантньїн (анекдоть)-г-зано
зуватий.
Пикеть—бекет.
Пики (картьі)—вино, множ,вина.
Пикнуть—писнути.
Пиковьій—виновий.
Пила—пилка; (сь одной ручкой) ножівка.
Пиленіе—пилянина, пилянка,
пиляння.
Пилигримь, - ка — прочанин,
■ -чанка.
Пиликанье—терликання, ци¬
гикання.
Пиликать—терликати,,
циги¬
кати.
Пилить — пиляти; (ножемь)
чепельгати.
Пилообразаьій—пилкуватий.
Пильщикь—пиляр, драч.
Пинохь — стусень,
стусан,
штурханець, стус, тичок,
товченик.
Пирать—ушкал.
Пирей—перій.
Пирсваніе—бенкетування.
Пировать—бенкетувати.
Пирогь—пиріг.
Пнронсное—пундик.
Пмрожокг—пиріжок.
Пирушка—погуляння, бесіда,
комашня; (посл'Ь крестинь
почеревина,
Пиршество—бенкет.
Пирь—бенкет, учта.
Писака - письмак.
Писаніе— писання; священное
-святе письмо.
Писаний— писаний;
мальо¬
ваний.
Писаришка—писарчук.
Писарскій—писарський.
ІІисарь—писарь.
Писатепь, ница—письменник,
-ця.
Писать—писати; (дурно) ри-

лив

Ііисоць—Плавкость.

ч
Пихта, бот. Ріпи* рШа—свирґувати; (красками) малю¬
ка; Р. аЬіеь; АЬіез ехеїза
вати.
-смерека, смерек, смеречє.
Писец-ь—підписок.
Пихтобникь—смеречина.
Пискарь, рьіба СоЬіо НиуіаПнхтовьігі—свирковий, смереІЇІІ5—скоблик, підкур.
Пискливий, о-вересклнвий, о. '
ковий.
ІІичкать—напихати.
Пискотня—писклява.
Пискулька—пищик.
Пишка, пт. Моїасіііа — плиска,
Пйскунь,-нья—вереску н,-ха.
трясихвістка, трясидупа.
Пнща—поживління,
пожива,
Пискь—пискнява.
живність, іжа, харч, по¬
ІІистолетньїй—пистольний.
корм, ідло; приготовленная
Пистонь—(всякій) капсепь.
— мерендя; подкріиляющая
Писулька—цидулка.
—засилка; мясная,-м'ясиво,
Писчебумажньїй—папіровий.
мнясиво; постная-піснина;
Писчій—листовий.
духовная—покорм духовний.
Письмена—письмо.
Пищаль — (оружіе)
пищаль;
Письменно — листовне,
ли¬
(свиріль) сопілка, жолсмІя,
стовно.
дуда, дудка, фуяра, флоПисьменность — письменниц¬
яра.
тво.
Письменний писаний; — ли¬
Пищальникь, раст. ЗатЬисиз
стовний.
гасетоза—червона бузина.
Письмо-лист; открьітое—лис¬
Пищать—явкотіти, пискотіти,
тівка. одвертий лист; отпікати, верещати, пискати.
вітное-відпис;
поздравиПищевареніе—травлення.
тельнсе-віншувальний лист;* Пищеварительньїй—травний.
безденежкое-яловнй лист.
Пищевой—харчовий.
Письмовникг.—листовня.
Пищепріемньїй каналь — іжПисьмовньїй, письменньїй-лисни ця.
тоний.
Пищуха, пт. СегШіа Їаті1іагі5
Письмоводитель—писарь.
—ковальчик.
Гїисьмоводительство— писарПіеса—п'єса.
ство.
Піонь, раст. Раеопіа оШсіпаПисьмоводство—писарство.
Ііз—пивонія.
Письмоносець—листоноша.
Піявка—п'явка.
Питаніе—заживок, віджива.
Пі явочньїй —п'явковий.
Питательность
— ситність,
Плавальхцикь, - ца — пливак,
тривність, травні сть, заплавач.
живність.
Плаваніе—плав; (на судахь)
Питательньїй—тривний, трав¬
плавба.
ний, заживнии, ситний.
Плаватель-пливак; (водоход-ь)
Питать,-ся —живити, спожи¬
плавач.
вати, стравувати,годувати,
Плавательньїй — пливнин,
харчунзти, харчити,ся.
• плавцевий.
Питейньїй - (медь)
питний;
Плавать—плавати; ріять-ши(домь) шинковий.
ряти, буяти
Питомець,-мица —вихованець,
Плавиленньпі—гамарний.
-нка.
Питомникь—садібня.
Плавильника—тигель.
Плавильня—гамарня.
Пить—пити;
(тянуть) - цмоПлавильщйкь — гам ар ник.
лити,
цмулити;
(жадно)
Плавить—топити,
гамарити
жлукт ати.
Пиіье—питво. напій; для ско(о металлахь); гнати (лісь
та-пійло; волшебное— чаропо рікі).
Плавка-топлення,
с топлен¬
вина, дання.
ня
(метал.);
сплавачка,
Пихать,-хнуть—тиснути,
по¬
сплавляння, плавачка (по
тиснути, совмати, совманутн, пхати, пхнути, поп¬
рікі).
Плавкій—топкий.
хнути, штурхати,-хнути; ся
-Пхатися, штовхатися.
Плавкость—топкість.

Плаяленіе—Плекать.

Плавленіе — стоплення, топ¬
ряженіи для веретена шелення.
стерни)- павириця.
Плавники (рьгбьи)—пір'я.
Пластнчески,-скій — плястично,-чний.
Плавно—плавко, легко.
Плавность — плавкість, лег¬
Пластовать — платати, шару¬
вати.
кість.
Плавщикь—плавач,* сплавник.
Пласть, слой—пластів'я, шар,
Плавь(расплавлен. вещ.)—топплат, верства.
Пластьірь —поліпка, плястер.
ленина.
Плакальщикь,-ца —жалібник,
Плата—заплата, платня; впередь-платня 8 гсри; за
-ця.
Плакать — плакати; (рюмить)
квартиру-комкрне; зар.іботрюмсати; (причитая) тужи¬
ная зарібна платня; за нати,
голосити;
(стонать)
ходку-перейма; за помольсухомельщина, розмір, проскиглити, квилити.
Плакса — тонкосліз,-ка, мизя,
мел; за потраву-спашне;
плаксій, нюіія, рюмса, ре¬
за праЬздь по мосту-мостове.
ва, ревун, йойлик.
Платежньїй — рс сплатно вин.
Плаксивость-ьюнявість, мазІ
виплатний.
гливість, плачливість. '
Платежь— росплатка, виплата
Плаксивий-нюнявий,
мазгПлательщикь,-ца —виплатни с
ливий, плачливий.
Плакунь, раст. І_уІгит Заііса-ця.
Платина—плятииа.
гіа—залізняк червоний; НуПлатинньїй—плятиновий.
ропсит, вид-ь питіГизит—
Платить—платити,
виплачу¬
коса богоматерина.
вати; віддячувати.
Пламенистьі й—пслум'ястий.
Платний—заплатний.
Пламенникь—(факель) смоло¬
скип, світич; димарь.
Платокь—хуста, хустина, хустиця, хустка, ширина, пла¬
Пламенно — поломко; гаряче,
тина, плат, запинало.
палко.
Платочньїй—хустковий.
Пламенньїй — полом'яний, поПлатне—одежа, одіж, хвентя,
ломний, гарячий, палкий,
жерявий.
убрання,
ноша; женскоеПламеи-Ьть—полум'яніти; па¬
сукнч.
Платьецо—сукенка.
лати, жаріти, палахкотіти.
Платяной - одежний.
Пламя—прлумінь, полуміння,
Плаунь, раст. 1_усоробіит (апполомінь; синєє надь жапоііпит)—п'ядики; Ь. с!ауаромь—жерій.
Планета -планета.
Іит — дереза; Ь. видь зеїадо —баранець.
Планетньїй—планетний.
ІІлаха—(зшафоть) риштован¬
Планированіе — плянтування.
ня; (бревно) колода.
Планировать — плянтувати;
плянувати.
Плаць—майдан.
Планка- лиштва.
Плачевньїй, о—смутний, жа¬
лісний, жалісливий, о.
Плантація—плянтаиія; арбуз
Плачь—плач; (гь лричитаньяьая—баштан; винограднаями) тужіння, тужба, головиноколо; табачная-тютюи и ще.
• сіння; (хньїканіе) сквирк;
Ппантаторь—плянтатор.
(стенаніе) квилина, квилли,
Плань—(чертежь) плян, рису¬
зойк, йойк.
*
Плашкоуть, рі>чн.-—плавиня.
нок; (нам^.ренье) замір.
Пластами—суп лаш.
Плашмя—плазом, плиском.
Плащь—кішея.
4
Пласганіе—платання.
Пласгать—-платати.
Плева—болона; (сЬменная)-луПластика—плястика.
пина; надкостная-окісниця;
Пластинка—платівка; (метал.)
надхряшевая—охрясниця.
Плзвака—плюзака.
бляшка;
жел-Ьзная сь чеПлева ль ница—плювачка.
тьірехугольньїмь отверстіПлевать, плюнуть— плювати#
ет*ь Гвь мельничнсмь сна-
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Плевели—Плоскодонний

Плечико—плічко.
плюнути, чвиркати, чвирк¬
Плечистий—плечастий.
нути.
Плечо— плече, рамено.
Плевели—полова; раст. ЯдгоПлеядьі, астр.—баби, Волосо¬
5іеша діІЬадо-кукіль.
жар, квочка.
Плевокь—плюй.
Плинтусь—плинта.
Плевьій—казниякпй.
Плисе—карбочки.
Пледь—плед.
Плита—палга, плита; каменПлеменитьій -сем'янистий.
ная-пола, тахля.
Племенной—племіннийПлитка—тахля, тахелька.
Племя—плімя, нарід; поколін¬
Плитняк—пал говик.
ня, рід, нащадок; раса.
Плитообразньїй—г-алгоЕ атий.
Племянниюь — небіж; синь
Пловець—плавак.
брата-братанець, братанич,
Пловучій — плавний, наплав¬
братан,
синовець;
сьть
ний; (о мельниц-Ь, напр ) по¬
сестри-сестрінець, сестріхідний.
нич,
сестрінок, сестри ч,
Плодить —плодити, розводи¬
сестричний.
ти, заплоджувати.
Племянница — небога;
дочь
Плодовитий - плідливий, плодбрата братанка, братаниця,
’
ливий, плоднистий, ПЛОДЮ¬
братанлчка, синовиця; день
ЧИЙ,
родючий, родюший,
сестрьі-сестріниця, сестрів(о животн.)котючий;(с свиньниця, сестрінка.
ях-ь) псросливий.
Пленка — плівка, шкурка, ко¬
Плодовий—овочевий;
(о дежушок.
ревьяхь) садовинн. й.
Плесканіе—хлюпання, плюс¬
Плодоносная вая, раст., ОрЬкання, плюск; оплески.
іодіоззит
уиїдаїит Ь. —
Плескать—хлюпотіти, хлюлобез'язичник.
стіти, хлюпати, хлюскати,
хлиськати, хлепотіти, ля- • Плодоносний— родючий, родющий, зарідливий, жйзпотіти, ляпонути; оплескуний.
вати.
Плодоперемінньїй — плодо¬
Плескаться — хлюпостатися,
змінний.
хлюпатися,
полоскатися,
Плсдородіе — родючість, ро¬
(вь грязи, грязн. работЬ)
довитість, тук, жизність.
талапатися.
Плодородньїй — тучний, жизПлескь — плюскота, хлепіт,
ний, родовитий.
плюск; оплески.
Плодотворить—закбняти, ужиШгЬснев-Ьть, запліснев-Ьть —
знятн.
зацвітати, зацвісти.
Плодотворний — живодайний.
Плести—плести, сплітати.
Плодь—плід, дитина; садовьт
Плестись — повиватися коло
— садовина; огородньїй —
чого; цурганитися: човпти,
городина; осипавшійся —
плугани гися, цупитися,човпадалиця; треснувшій—пегати, човгатися, чвалати,
ререпанка.
сундачитися, сунбелитися,
Плоить—фалдувати.
тюпорити, плентатися, те¬
Плой—фалд, фалда.
лепатися, воліктися.
Плойка—фал дування.
Плетельщикь,-ца —плетій,-ка.
Пломба—пльомба.
Плетенка—оплетя. плетениця;
ПломбироЕать—пл Бомбувати.
пеньковай-косіика;
корзиПлоскій — улогий, плюскова*на кіш.
тий, плескатий, плаский.
Плетень—тин, пліт, ліса.
Плоско —улого, плюсковато,
П летка—батіжок.
плескато; недотепно.
Плетневий - плетений.
Плосковатьш—лриплаский.
ІІлетушка—кошик.
Плоскогоріе — полонина, виПлеіь — малахай, малахайка,
сокорівень.
сергій, хвайда, батіг, пуга,
Плосксгубци (родь клещей,
канчук.
щипцовь)—обценьки.
Плечевая кость—цівка.
ПлрскодонньїГ:—пласкоденний*
Плечевой—раменний.

Плсскость—Пліснен-Ьть
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Плоскость—плосінь, уложина,
хибити, помилятися; гір,
рівняна, площина.
шати.
Плотва, риба—плітка.
Плошечньїй—каганцевий.
Плотина —гребля, гатка.
П поїлка—каганець.
Плотинньш—гребельний.
Площадка—майданчик, майдьПлотничь — сокйрник, тесля,
нець.
тесляр.
Площадньг —майданень, май¬
Плотнить—тужавити.
данний; (брань) базарний.
Плотничать — теслювати, те¬
Пл^щадь—майдан; торговаяслярувати.
торг, торговиця.
Плоткичество—теслярство, тсПлугь—плуг.
сельство.
Плужникь—леміш.
Плотничій '— тесельский; те¬
Плутишка—шалаган.
слярський.
Плутни — шалапутнява, вик¬
Плотность — збитнїсть; гус¬
рутні,
крутійство,
крутість; щільність, шитність;
тарство, харамижка.
стехлість; дебелість, тілиПлутоватьій — хірхильний,
стість, окладкузатість, нашахраюватий, махлюватий,
топтуваність;
напругість;
крутіюватий.
ополистість.
1 Плутовать—махлювати, шах¬
Плотньїй — (сжатьій, гус гой)
рувати.
збитний, густий; (безьдьірь
Плутовка — махлярка; хит¬
и щелей) щільний, щитруха.
ний; (о дерев-Ь) стеклий;
Плутовской — шахрайський,
(о тЬлосл оженім) дебелий,
махлярський; хитрий.
тілистий,
окладкуватий,
Плутовство—харамижка, шах¬
натоптуваний; (упругій) нарайство.
пру/гий; (широкій) ополиПлуть—крутій, плутяга, мах¬
стий. ляр, шальвір,
шальвіра,
Плотнить—збитніти, гуснути,
шаливіра, шахрай,
шах¬
тужавіти; гладчатн, дебе¬
руй,
шалигаи,
махляр,
лішати.
хитрун.
Плотовщикь—сплавник, пла¬
Пльїть—плинути, плисти.
вай, флисник.
ПлЬненіе—ясирувлння, брануПлотоугодіе—змислопість.
вання, полонування; чару¬
Плотоугодливьій — змисловий.
вання.
Плотоугодникь—змис ловець.
Плі.нитеть, - ница — чарів¬
Плотоядное (животное)— М*яник, ця.
сожерець.
ПлЬлительность — чарівли¬
Пяотоядний —м'ясожернийі
вість, принадність, поваб¬
Плотской—тілесний.
ність.
Плоть (изь сплавного л£са)
Пл-Ьнительньїй, о-чарівливий,
— плит,
сплав, дараба,
принадний, повабний, о.
тальба.
Пл"Ьнникь,-ца —бранець,-нка,
Плоїь—тіло; (ксрпусь) тулуб;
полоненик,
полонянин,
крайняя —залупа.
-нянка, ясирник. ПлЬнньїеПлохо—погано, кепсько,, зле,
ясир, полоняне, бранці.
негарно, не до ладу, не га¬
Пл%нньій —занятий у полон
разд; аби як. не добре.
Пл-Ьнь—полон, бран; взять вь
Плоховатьій — поганкуватим,
пл-Ьнь — заняти у полон.
приплошистнй, поганень
Пліінять.-нить-полонити, за¬
кий, нічогий.
полонити, ясирити, з'ясиПлоховидящій —нед обачливий.
рити; чарувати, причару¬
Плохой—поганий, утлий, кеп
вати, прилюблятн.-бити.
ський. аби який, леданкий,
Пл'Ьсень — цвіль, (мохь) момізерний, невірний, нуж¬
• рох.
денний, (обь обстоятепьПлйсневица (болйзнь язика)—
ствахь) суятний.
пліснявка.
Плошать — гавити, недбати,
Пліснев-Ьть — цвісти, цвіллю
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Плішивець—Побо.іще.

Псбарьтшничать — гобаришувати.
Побасенка—побрехенька.
Побаючагь - поколи аги.
Побаять—побалакати.
Побе.чдільничать — побайднкува■и.
Побезпокоить — потурбувати.
Побережний — прибережний,
набрежний.
Побережье—узбережжя, над¬
бережжя.
Поберечь- попильнувати, при¬
ховати, пошанувати; ся -сте¬
регтися. пильнувати себе.
ПобесЬдовать—порозмовли і н.
1 Побираться
— старцювати,
І
жебрувати.
Побирущка—старчиха.
Побить, поколотить — почустрити, потлумити, (до кро¬
ни) помазчити, (градомь)
поколошкати, вибити.
Побиться — побитися;
обь
закладь— заставитися.
Поблагов£стить — подзвонити
до церкви.
Побгагодармть—подякувати.
Поблагопріптствовать — поща¬
стити, пофортунити, пос¬
прияти.
| Поблажать—потурати.
Поблаженствовать — пораю¬
вати.
Поблажка, потворство—потур,
попуск, потурання.
Поблек-льїй -побляклий,збляк¬
лий.
Поблекчуть—зблякнути, зблякувати. зів яти; змарніти,
помарніти.
Поблест^ть — поблищати, по¬
блискотіти, поблискати.
Поблистать— поясніти, поблнскаЕГИчити.
Поблудить — поблукати; побахурувати.
ПоблЬдн'Ьвшій —побілілий, по¬
блідлий, зблідлий, сполот¬
ніли й.
Побл £дні.ть—побліднути, по¬
біліти, збліднути, сполоті
піти, збіліти; помінятися.
Побогат^ть—побагатшати, зба
гатіти.
Псбанить—помитії.
Побарабанить—потарабанити.
Пободать-поколоти рогами.
Побарахтаться — побрукатися,
Побожиться —забожитися, запоборсатися, поборікатися.
присягтися.
І Побои—побій.
По барони—по панському.
Побарствовать -попанувати.
ІПобоище -побій.

братися, перецвітати, сня
діти.
Пл-Ьшивець— лисак, лисун.
Плішивьій -лисий, голомши
вий.
ПльШИВ^ТЬ — лисіти.
Плішь лисина.
Плюгавець,-вка — миршавець,
-вка.
Плюгавьій—миршавий.
Плюха-ляпас, лящ.
І лющить—росплющувати.
Плющь сбьїкновенньїй, мелколистьій
раст.
Несіега
Ііеііх —прочитай.
Ілясать — танцювати, халясуватн.
Пляска- танець,
Плядовой—танечний.
Плясунь, нья — танцюра, танцюриста.-тка, танечник, ця.
Пневматический — пневматич
ний.
Пнистьій—пенякуватий.
По—по; за, після; до; на; для;
в; через, в; по закону-по
праву; по сов-Ьту-за пора¬
дою; по согласію за згодою;
по адресу—на адресу; по
д-Ьлу-в справі; по несогласію - через незгоду,
по
происхожденію - з роду, з
походження; по случаю - з
нагоди, з оказії; по любвиз кохання, з любови; по
уполномочію - з
уповажнення; по моей просьбі—на
мо€ прохання; по моєму
предложен ю—на мою пропо¬
зицію; пс мнінію-на думку;
по приказанію-з наказу,
з росказу; по желанію на
жадання; по степямь, л-Ьсамь-по
степах,
лісах;
суди по атому - міркуючи
після цього, по цьому.
Поахать—поахкати.
Побагровіть — погоріти, по
червоніти, ечервоніти.
Побаиваться—прибоюватися.
Побалагурить—побазікати.
Побаливать—поболювати.
Побаловать—попустувати, по¬
жартувати.

Побоище—ПобЬждать.

Побоище—баталія, бій, бой
овище, бойовисько.
Поболтать — побовтати, поко¬
лотити; побалакати, побазі
кати; поколихати, пох та
ти; (ногами) подригати, по
махати.
Побольше—більше, дух че.
Поболить-п-боліти; послабу
вати, г.охоріти.
Побормотать — побуркотати,
потуркотати; помурмотати,
помимрити.
Поборникь, цз — оборонець,нниця, прихильник, ця.
Побороновать—заволочити, за¬
скородити.
Побороть—перебороти,
побо
роти, перемогти, подужа¬
ти, ЗДОЛІТИ, гору ВЗ Я 1 и.
Поборь-побір, данина; подереча, здирство.
Побочньїй - поидатковий; (ре
бенок-ь) неправоложний, саморідний.
Побо.іться— побоятися; посте¬
регтися.
П обра ж ничать—погуляти.
Побранить—налаяти, полаяти.
Побраниться — залаятися; по¬
сваритися.
Побранка-лайка, звада.
По братски по братерському.
Побрезгать—згидувати, поги
дувати, погребати; погорду¬
вати.
П бренчать, позвикать — по¬
бренькати.
Побрести, готащиться — потелижитися,
потелепатнся,
побриндзати, почвалати, по¬
плентатися.
Побрить—поголити, виголити.

Побродить — поблукати, по¬
вештатися.
Побросать —покидати, повики¬
дати, повергати.
ІІобрьізгать — попорськати;
збризкати; слегка — приро¬
сити.
Побрюзжать-побурчати,
по¬
мурчати.
Побрякнвать—поцокувати, побренькува ги, побрязкувати.
Побрякунч-к і — іюбренькачі,
постукачі.
ГІсбрякушка—брязкало, бряз¬
кальце, бряакотьоло.
Побряцать—побрязчатн.
ГІо6удитель,-ница—порушник,-
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ця, спонукач,-чка. заохотник, ця, підтрутник,мдя.
Побудительньїй—спонукливий,
підтруїний, заохотнии, порушливий.
Побудить — побудити, пороз¬
буркувати.
Побуждать,-дить — порушати,
порушити.
підражати,-ра- дити. понукати,понукнути,
(до чого), піднімати,-нятн
на що.
Побужлсніе -понука, спонука,
заохога. похіп де чою.
Побуйствовать— повойдувати,
побеш кету вати.
Побунтовать—побунтувати.
Побуравить—посвердлити.
Побурлачить —побурлакувати.
Побурлить—поклекотіїи;
ловойдуватп.
Побурчать— побуркотати.
Побуріть—порудіти.
Побучить—позолити, полужи
ти.
Побушевзть-гобуятн; повой¬
дувати, побешкетувати.
Побувать—побувати,
побути
(де); відвідати (кого).
Побігать—побігати.
Побігушки — побіганки, побігання, побігашки. побігень¬
ки; на побігушках'ь у по¬
бігеньках.
Побігь—утік, утікання, утіканка, уті жа, утеча; бот.—
парост, паросте, пасинок,
памолодь, памолодок, пагін,
пагонець, пагінчик, пасерб;
собир. — обрости.
Побіда—пе: емога, подуга. зви¬
тяга побіда.
Побідитель,-ница — перемо¬
жець-х<ниця,
звитяжець,
звитяжник, ннця, побіденник, пниця, побідник,-ця.
Побідньїй—переможний, ЗЕИтяжний.
Побідоносець^-побіденник.
ЇІобідоиосньїй,
о — побіденний, о.
Побідніть—побіднішати.
Побіжать— побігти; черкнути,
улупити, дризнути, дмух¬
нути, дременути, утвори¬
ти, псмихтіти, покапотіти,
перхнутн.
Побіждать,-диі ь — перемага¬
ти, перемогти, звитлжати,-

Побілить —ПОВИННОСТЬ.

жити, побивати,-бити, пе¬
реборювати,-роти.
Побілить—побіліти, вибілити,
повибілювати.
Побілка—побіл, побїлювання.
Псбілівшій — побілілий, збі¬
лілий.
Побілініе—побіління.
Побіліть—побіліти, збіліти.
Побісить—подратувати; ся-подуріти; показитися.
Побісноваться— подрочитися.
Повадиться—унадитися.
Повадка—унада, налога, звич¬
ка; потур, потурання, попус.
Повадливьш—унадний,
унад¬
ливий.
Повадньїй, о—унадний, о.
Поваживать,-дить,-ся- принад¬
жувати, принадити, спонаджувати,-надити, занаджувати,-надити, роспонаджувати,-надити,-ся.
Поважничать — попишатися,
повеличатися.
Поваксить — пошварцувати,
поваксувати.
Повалить—повалити, звалити.
' Поваль
(падежь) — упадок;
убить наповаль-на смерть
забити.
Повальний — загальний, по¬
головний.
Повараксать — побазграти.
Поваренньїй- кухенніш.
Поваренскь—кухта.

Повариха—куховарка.
Поварничать—куховарити.
Поварня - куховарня, пекарня.
Нов^рской—кухарський, кухо¬
варський.
Поварство- кухарство, кухо¬
варство.
Повар-ь—кухар, куховар.
Повахлять—побазграти,
лопартолити.
Поведеніе—поступування, по
-^одження, справування.
Поведерно—відсами.
Повезти-повезти, посчастливиться-захвортунити,
по¬
щастити,
попайдити, побердитися, поталанити.
Повелитель.-иица — вебвлад
ник,-ця.
Почелительньїй,
о—владний,
наказовий,
о;-ное наклоне^іе-вольовий спосіб.
.
Повелівать,літь—наказувати,
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роск азу вати,-вати, загаду- звати, дати; орудувати, вер¬
ховодити.
Повелініе — наказ,
росказ,
загад.
Повергать,-гнуть — валити,
звалити; складати,- зло¬
жити, скласти; подавати,
-дати; ся падати, упасти до
• ніг.
Повернуть—повернути, завер¬
нути.
Поверстньїй,
о — відверстовйн, о.
Поверстьівать.-тать(типограф)
-плянтуватм, сплянтувати.
Повертьівать-рнуть—обертати,
--рнути, закручувати,-тити.
Иовертіть—покрутити.
Поверхностньїй, о— позверховний, побіжний, поверховний,
Поверхность — поверхня, по¬
верх.
Поверхь,—на, зверх, над, по.
Повеселить—звеселити,
роз¬
важити.
Повеселіть — повеселішати,
звеселіти, розвеселитися.
Повести—повести.
Повечеріе—вечірня.
Повечеріть—завечоріти, зве¬
чоріти.
Повечеріло -смерклося, зве¬
чоріло.
Повздорить—посваритися.
Повздьіхать—позітхати.
Повивальньїй — поліжничии;
-бабка-повитуха.
Повиваніе—повивання,
ейовиття.
Повивать-вить — повивати,
сповивати,-вити.
Повндаться—побачитися.
Поізидимому—як здасться.
ГІовизжать — поскавчати, по¬
скавуліти.
Повилика, раст. Си сиіа — канянка; Сопуоіуиіиз агуепзіз
—берізка, оплітка, полятиця, полотиця, повійка, павутиця.
Поеилять — покрутити, (хвостомь) ПОМОЛОТІ .
Посинить —обвив, вати;-ся —
признатися до вини.
Повинная—признання.
Повинносте--повинність, обов'¬
язок; (натуральная,
обще-

Повинний—ПовторительньїЯ
ственная) відбутка, відбу¬
ток, відбуча, шарьарок.
Повинний— винний,слух'яний,
покірний; що признався до
вини, що покаявся.
Псвиноваться—слухатися, ко¬
ритися, підлягати.
Повиновеніе—слух'яність, по¬
слух, покора.
Повирать — побріхувати; підбрйхувати,
прибріхувати.
Повируха —брехун,-хуха, брешко.
Повисать,лвиснуть —зависати,
зависнути, зависти, обви¬
сати,-виснути, почепитися.
Повислий —звислий.
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тати,-рнути, наворочувати,
- чати, привертати,- рнути,
(туда и сюда) мутушати.
Поворачиваться.-нуться — по¬
вертатися, повернутися, на¬
вертатися, - рнутися, привертатися,-рнутися.
Поворковать — поворкотати,
побуркотати.
Поворовать—покрасти.
Поворовьіват ь—красти.
Поворстливий, -о—повороткий;
, меткий, моторний, шам¬
кий,-о.
Поворотний—зворотний; зворотникозийркругь, геогр.—
зворотник.
Повороть — поворіт, зворот,
ПовисЬть—ПОВИСІТИ
наворот; на дорогі—повоНовитель, раст. Сизсиіа—хме¬
рітка; сь дороги вь сторо¬
лина; С. топо.діпа — прину— поворотень; р^ки — завітиця; С. еріїіпиш — повілім, залом; (изгибь) за¬
тиця, сплітачка;
Роїудо
крут, заворот.
лиіп «іитеїогит—повім.
Повить—поплести, покрутити.
Поворчать — побурчати; по¬
гарчати.
Повладьічествовать — попану* вити-.
Повострить—погострити.
Повредить — ушкодити, пош¬
Повлад-Ьть—поволодіти.
кодити, зашкодити, попе¬
Повлечь—поволікти, потягти.
редити; руку — скалічити
Поводить,- вести —поводити,вести; ч"Ьмь — ворушити,
руку; внутренности — надповорушити; безл.-корчити,
вередити нутрощі; (подї>йствовать врсдно)
запроскорчити, зжолобити.
тивити.
Поводь-(упряжн.) повід; (при¬
Поврежденіе — ушкодження,
чина) привід, прикліп, за¬
пошкодження, шкода, ушчіпка, (ссорьі) завід, за¬
кода.
вод.
Повременить—застрявати, пеПоводян-Ьть—звйдпіти.
речасувати, почекати, поПовоеяать—повоювати.
трівати.
Повоень—см. повилика.
Повременньїй, - о — періодич¬
Повозить—понозити.
ний, часовий,-о;- ное издзПовозиться-поморочитися, поніе—часопис.
поморочитися.
Повсегодньій,-о— щорічний,-о.
Повозка—віз,хура, лойтрак,фіПовседневньій,-о — щоденний,
ра;(крьітая)—палуба, палуб.
Повой—сповиток; растХусіит,
повсякденний.- щодня, пов¬
сякдень.
бидь Поз
сисиїі — кашка
ПовсемЬстньїй,-о—повсюдний,
червона.
усюдний, обліжний, обло¬
Повойннкь—у кацапок головговий,-о.
нйй убір; раст. АШіаеа оіїіПовссм£сячньш,-о — щомісяшсіпаїіз—калачики, проскур¬
ний, щомісяця!
ник.
Повстр^чаться — зустрітися,
Поволока—млава.
здибатися, спіткатися.
Поволочить—поволікти.
Повсюду—усюди, по всіхусюПоиолочь—поволікти, потяг¬
дах, скрізь.
ти.
Псвторєніе—проказ, проказПовольничать — посваголити.
няьа; понови на. пог.овленПовопить— погаласувати, порепетувати.
'
ня<
ГІоворачивать.-воротить-- за¬ І Повторительньиі,-о другеразовий; повторний.
вертати завернути, навер¬ I

Зі б

Повторять—ПогнусИ-РЬ.

Повторять,-рить — проказува¬ І Повість—-повість.
ти,-зати; поновляти,-вити. І Повітріе—пошесть.
Повьібросать—повикидати.
Повіять — повінути, завіяти*
дихнути.
Повьівезтіг—повивозити.
Повьівестись — повиводитися,
Повязкч—завій; бинда.
попереводитися.
Повязьівать,-зать— зав'язува¬
Повьідергать —повисмикувати.
ти, зав'язати.
Повьіділать—повиробляти.
Повязьіваться.-заться
(платПовмжать—вичавити, викру¬
комь)—запинатися, запну¬
тити.
тися.
Повьшскивать—повинорювати,
Повялить—посушарити.
повишукувати.
Повяльїй—зів‘ялий.
Поеьінєсти—повиносити.
Погадать—поворожити.
Повьірубить— вирубати, пови¬
Погасать-гасти, згасти.
рубувати.
Погасить — загасити; (долгь)
уморити.
Повьішать, сить—підвищувати,
підвисити; підносити, -не
Гіогашеніе—гасіння; (долгов*ь)
сти; ся — підноситися, не¬
уморення.
стися.
Погибать.-бнуть—загибати, заПовьіше—вищий, більший; ви
гибнути. гинути, згинути,
ще.
погинути, загинути,
про¬
Повьішен:е—підвищення, під¬
пасти, занапаститися.
несення; (в-ь должности) —
Погибель — погуба, згибель,
промоція.
згуба, загиб, заТиба, заги¬
Повівать,-віять — подимати,бель, загин.
димнути, подихати, подих¬
Погибельний — згубний, понути, повівати.-віяти.
губний, згибельний.
Повідать—оповісти.
Псгибнуть—загинути, згибти,
Повінчать,-ся-звінчати, повінзгибнути.
чати;-ся (сь кім*ь) — поПогкбшій — згиблий, пропа¬
щий.
шлюбувати (кого).
Повірепнь’й — вірник, повір¬
Погибь—кривина, залом.
ник.
Поглаживать, дить — гладити,
Повірить—повірити,
поняти
погладити.
віри.
Поглазіть—поґавити.
Псвірка — перевірка, звіра,
Поглодать -погризти.
звірість.
Поглотать, поість (жадно) —
ГІопірочньїй—перевірний.
полягати.
Повіріе—переказ.
Поглохнуть—заглушитися
Повірять, ріп ь відпоручати,
Поглощать,-тить — гламати,
-чити; звіряти, перевіряти,
згламати, глитати, погли¬
-рити.
нути, ковтати, проковтну¬
Повіса — гульвіса, шибеник,
ти; втягувати,-гнути.
паливода.
Поглощеніе—глитання; втягу¬
Повісить—повісити, почепи¬
вання; всмоктування.
ти; ся—повіситися; (голо¬
Поглум иться- поглузувати, по¬
ву)—похнюпити,-ся,
посу¬
кепкувати.
пити (голову).
Поглупіть —здурніти, подур¬
Повісничзть—мизгатися, гуль¬
нішати.
тяювати, гульрики справ¬
Поглядьівать-поглядати, по¬
ляти, байдикувати.
зирати;
наглядати, нази¬
Повіствованіе—оповідь, опо¬
рати.
відання.
По глядінье—подив.
Повіствователь, ница—оповіПоглядіть—подивитися.
* дач,-ка, полідач, ка.
Погнать — потурлити, погу¬
ПовістЕопательньїй — оповід¬
дити.
ний.
| Погнаться—потурнутися, погПовіствовать—повідати, опо
натися.
відати.
Погноить— погноїти.
Повістка—повідомлення.
Погнусить— погугнявити.

І

Погнуть—ГІогрьізть.
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Погнуть —погнут.і, позгинати. I
гарбати; погромадити, по¬
ГТогнушяться—погребати, по¬
гребти.
гидувати.
Погранить—пошпіху вати.
Погніваться—погніватися.
Пограничье—узгряниччя.
Поговаривать — подейкувати,
Пограничньїй— узгряничний.
дейкати, джерґати.
Погребальньїй—погребний, поПоговорить—побалакати, роз:
грібовий; -звон ь-подзвін.
мовитися.
'"Погребаніе—ховання, погріб.
Поговорка — (пословица) приПогребать, похоронить — хо¬
мівка, приказка, прислів'я;
вати, поховати.
(слухь) поголоска, чу!*ка.
Поі ребеніе-погріб, поховання.
Поговіть—поговіти.
| Погребець—пуздро;-дорожньій
Погода — (хорошая)
година;
-пуздерко.
(дурная) негода; (сухая, вих¬
Погребница (входная
часіь
реная) суховітриця; (мок¬
погреба)-г-пригребиця.
рая) папля, сльота; (пасПогребной—пивничний, льохомурная) потемрява; (сніж¬
в ий.
ная) сніговиця.
‘
ч
Погребщикь—винник.
Погребь -льох, холодник, тем¬
Погоди—стривай, тривай.
ник; пивниця.
Погодить-перегодити, згоди¬
Погрезить -помарити.
ти, зачекати, почекати.
Погремушка — чернітка, черПогодя—перегодом, ЗГОДОМ.
кавка, торохтілка,
бряз¬
Погодишка — негода,
него¬
кало, брязкальце, брязкілдонька.
ка, брязкітка, брязкотало.
Погодливьій— сльотавий, еліт¬
Погреміть—погуркати, погрений.
міти, погрімотіти,
погур¬
Погодньїй, о—щорічний, о, що¬
котіти.
року.
Погресть—погребти.
Погожій—годиняний, ясний.
Поголовно—геть чисто всіх,
Погрозить,-ся—насварити,нас¬
варитися; (накричать) нагвсі чисто, всі як ідей.
рімати.
Гоголовщина—посполите ру¬
Погромля гь,-мить—розбивати,
шення.
бити, порозбивати,
ни¬
Поголодать—поголодувати.
щити, знищити.
Погонньїй - подовжній.
Погромь — руйнація, спусто¬
Погонщикь — погонич, пога¬
шення, розбиванка.
няй ло;-ословь-осл яр.
Погромьтхивать-нагрімати.
Погонь, воєн.—нараменник.
Погрохотать—погуркотіти.
Погоня—погонка, погонь, по¬
Г Іогрубнть- погрубіянити.
гоня, догін, нагоня, здоПогрубіть—згрубнути, згру¬
гоня, здогін, здегонки.
біти.
Погонять (лошадь) - паняти.
Погружать,-зить.-ся — ванта¬
Погорать.-ріть — палитися,
жити;
навантажити; (вь
спалитися, попалитися; по
воду)-зануряти,
занурити,
горіти, згоріти.
-зануритися,
затопляти,
Погоревать—посумувати, по¬
-пити; - ся-заринати,-нути,
журитися.
-рнути, пронуритися, проПогородски—поміському.
нурити, затоплятися, - пи¬
Погорілець—погорілець.
тися.
Погорілий — погорілий, спа¬
Погруженіе—затоплення, за¬
лений.
нурення.
Погарячиться — роспалитися.
Погрузать,-знуть — затопля¬
Погоспо.хски—ПОП енському.
тися,-питися, іти на дне;
Погосподствовать — попану¬
грузтн, загрузти.
вати.
Погрузка—надування, ванта¬
Погостить—погостювати.
ження, теркилу.Еання.
Погостньїй цвинтарений.
Погрустить—посумувати, по¬
Погость
цвинтарь, цинтір.
журитися.
Пограбить—пограбувати, поПогрьізть—погризти.
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Пограть

Погріть — погріти; -ся-погрітися.
Погр1шать,-шить — грішити,
погрішити;
помилятися,
-литися.
Погрішеніе — логрішка; по¬
милка, хиба.
Погрішность — (ошибка) по¬
милка, похибка, прогріх,
охиба; (вина) завина.
Иогрязать,-знуть—грузти, загрузти; затоплятися, - пи¬
тися.
Погрязніть—закалятися, по¬
брудніти.
Погубитель, -ница-згубник,-ця.
Погублять,-бить—занапащати,
занапастити, збавляти, зба¬
вити; світ зав'язати, з сві¬
та звести.
Погудка—голос, спів; приказ¬
ка, примовка.
Погуливать — розгулювати;
підпиєати часами.
Погулять—погул яти.
Погустіть—погустішати, по¬
туж авіти.
Подаваніе—подання.
Подаватель.-ница — подавяль
ник,-ця, подавач,-ка.
Пода вать.-дать-подавати-дати;
давати, дати на стіл.
Подаваться,-даться — посура
тися, посунутися; посту¬
патися,-питися.
Подавиться — заглитнутися,
подавитися.
Подавленіе—притлума, затлума, притлумлення, затлумлення.
Подавливать — причавлювати,
притискати.
Подавлять,-вить — душити,
придушити
пригнітати,
-тити; (чувство, совість,
движеніе,
возстаніє) при¬
тлумляти,
затлу млятп,
-мити; себя - псрегнітити
себе.
Подавно—поготів.
Подагра, мед.—подагра.
Подай, подайте—ке. кете.
Подаренное—дарівщина.
Подаренчьій—-даріжний, ларо
ваний, подарований.
Подарить—подаруеати.
Подарок-ь
дарунок, подару¬
нок, дариця; поцарки—подарря; - сяацебньїе — даро¬
визна.
І

і ібдбой.
Подарсчнмй—дарунковий, по¬
дарунковий.
Податель,-ница — давець, по¬
давець, подавалиця.
Податливьій —схильний, уляглий, здатливий; легко поддающійся обработкі — по¬
датний,
Податной — податковий, податкований.
Подать, налоги ~ оплать, по¬
даток; (поборьі) подереча;
сборь на общест. потрсбности—порубок.
Подача—подавання, подання.
Подачка—датка, даток.
Подаяніе—милостиня, -даток.
Подбаєка — придаток,
дода¬
ток.
Иод5авлять,-вить‘—придавати,
додавати, - дати; підкида¬
ти,-кинути.
Подбалтьівать,-болтать — під¬
бовтувати, підбовтати, підмішуватщ-шати; заправля¬
ти,-правити.
Подбережник-ь, раст. 2уІНгит
Заіісагіа, — плакун, тройчак, твердяк, залізняк чер¬
воний.
Подбивать,-бить — підбивати,
підбити, попідбивати, під¬
гонити, підігнати; (міхомь)
хутрувати, ухутрувати;під¬
шивати,-шити; (подговаривать) підмовляти, намов¬
ляти,-вити,
наштирювати,
-рити, настренчувзти.-чити.
Подбивка — підбивання; під¬
шивка.
Подбмрать,-брать —підбірати,
підібрати, збірати, зібрати,
назбірати,
поназбірати;
(г.учшее кь лучшему) лич¬
кувати, зличкувати, доби¬
рати.-брат и: (платье) під¬
тикати,
підкасати, зака¬
сувати ся,-сатися.
Подбираться,-браться— підбіратися. відобратися;' під¬
мощуватися, моститися,під¬
добрюватися,-бритися, під¬
лещуватися,-ститися; підкрадатися.-крастися.
П ідбпюдник-ь -підтарільни-ця,
підтарілок.
ІІодбодрить—підбадьорити.
Подбодриться —- побадьгрнішати.
Подбой—підбивання; підшивка.

Подбойка—Подвозі,

Подбойка, сапожн.—бабка.

Подбойньїй—підбивальний.
Подборньїй—добраний.
Подбородникь—підгубник.
Подбородокь—підборіддя.
Подборщикь, -на—добирач,-ка.
Подборь — добір, вибір; каблукь—кірка, корок, око¬
рок, закаблук, підп'яток.
Подбочениваться,-ниться — у
боки братися, взятися.
Подбрасьшаніе—піджидання.
П одбрасьі вател ь—п і д ки дач.
Подбрасьівать, - бросить
(вверхь) — підкидати, під¬
кинути,
підвертати,-верг¬
ну ти; (о сЬн4) підтрушувати,-сити.
Подбрасьіваться.-броситься —
підкидатися, підкинутися.
Подбривать,-брить,-ся — під¬
голювати, підголити,-ся.
Подбрю шина— підчеревина.
Подбрюшникії—попруга.
Подбрюшньш—підчеревний.
Подб'Ьгатьгжать — надскякувати,
надскочити,
над¬
бігати, -пи (до кого, чого);
підбігати,-бігти (під що).
Подбутая—підбігцем.
Подб^лива гь,-лить,
припра
вить — забілювати, забіли¬
ти. підбілювати,-лити.
Плдбі,лка—забіл.
П до-Ьль, раст. РеіизНез уиі* дагіз—маточник; апгечньїй.
Реіазіїез оНісіпаііз — кремениця; Гиззііадо ГагГага —
ПІДбІЛЬ.

Подваливать,-лить —підкочу¬
вати,-тити, підсувати,-су
■ нути під що.
Подваль—льох; темник.
ГІодвальньїй— льоховий, тем
никовий.
Подвергать,-гнуть,-ся (чему) —
наражати,-зити,-ся (на що);
опасности — наражати" на
небезпечність; испьітанію.
мучєнію, питні —взяти на
спиток, на муки, на тор¬
тури;-ся наказанію— під¬
пасти під кару; испьітаніюпіддатися іспитові.
Подвеонуться, случайно встрі
титься—навинутися; * наго¬
дитися. наскочити;
(под
жаться) підібгатися.
Подвертьівать.-вернуть — під¬
гортати, рнути; підсуоати,-

і

і

|
,
|
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сунути; підтикати,-тикати;
підкочувати,-тнги; підкла¬
дати,-класти.
Подвесель—напідпитку, напідпитках.
Подвеселить — підвеселити,
пі дпоіти;-ся-підвеселитися,
підпити.
Подвздсхи, анат.—здуховина,
здухвина, голодніщя, гоподнівка.
Подвздошньїй—здуховиний.
Подвивать,-вить —підвивати,
-вити; закручувати,-тити.
Подвивка—завивання.
Подвигать—порухати,
посовати.
Подвигать,-двинуть -посувати,
-сунути, порушати.-шиги.
Подвигаться—посуватися.
Подвигающійся бьістро (о раб оті)—поступний.
Подвигая, подвигаясь—посувом.
Подвигь — велесправа, веле-

I „Подвіцкникь,-ца
труя*
— труджсиик,

!|
-ця.
' Подвижной-рухливий, юрливий, меткий, рушний, не¬
посидющий, побігущий.
Подвигаться—трудитися;бороI
тися.
Подвннчивать.-тить-лідшрубовувати,-бувати.
Подвирать.-врать— підбріху¬
вати, підбрехати, підбрех|
нути.
; Подвластньїй — підвладний,
і
підручним; состочщій подь
властью- присуди ик.
Подоода, — хурманка,
хура,
фіра.
, Подводить,-вести —підневіжуі
вати.підневідіти (поддіть);
1
приводити,-вести; застосо¬
вувати, -сувати (до чого).
Подводньїй—підводний; лодка
-підводник.
Лодводчикь—підвідних, хурі,
маняик.
Чодьодь—направа, наштирка,
Лодвое — по два, по двох,
і І Іодвозить,-везти.—надвозити,
надвезти, привозити,-везти,
Подвозньїй—перевезений, над¬
везений; надвозовий.
Подвозчнкь—підвізник, возій.
Подвозь, привозь—навіз.
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Повсдакивать—Поддерживать.

Поволдкивать.-лочь —підволі
кати.-лікти, підтягати.-гти
Псдворгчнвать, подворотить.
і.одЕеркуть, -єя-підвертати,
'підвернут*\-ся, підгортати,
-рнути.-ся,підкочувати, тити.-ся.
Під всротня—під ворітниця.
Подворье -заізд; подвір'я.
II дворянски—поштяхедькому.
!
Подвох-ь- пі дневі дка.
I
Подвьіпи вшій —пі дп млин.
І
Подвьіпить—ПІДПИІ и.
Подвівать.-віять —підвівати,
підвіяти.
Подвідомственньїй-підлеглий,
підвладний.
Псдвінечньїіі—шлюбний.
ПодвЬска, привіска—теліпанчик.
Подбісньій—причеплений
Подвісокь- під важок.
Подвітрєнньїй—підвітряний.
Подв1шивать,-сить —чіпляти,
причіпляти,-ГіИТИ.
г
Подвязи, архит.-риштовання.
Подвязка—підв'язка; підв'язу¬
вання.
Подеязьівать.-зать— підв'язу¬
вати, підв'язати; (поясомь)
підперізувати, резати.
Подгадить—підкапостити.
ГІ ідгибать, подогнуть,-ся-під¬
гинати,
підігнути, загинати.-гнути, ся; підгортати,
-рнути;
підкотити, підкасати,-ся.
Подглазньїй—підочний. "
Гіодглядчикь-ца — підглядач,
-каПодглядьівать.-діть — підгля
датн.-гледіти.
Подгнивать,-гнить — підгни
вати, -гнкти.
Подгнпвшій—підгнили», дря глий.
Подговариваніе—підмова.
Подговаривать воригь — під¬
мовляти, намовляти, - мо¬
вити.
ПодгоБОрщик-ь,-ца — підмов
ник.-ця. направник, ця.
Псдгсьорі—підмова, підмов¬
ляння, намова, напрана.
ІІодголовокь—підголовач.
Подгонять, подогнать — підга¬
няти, підгонити, підігнати;
(кь чему) надгонити, надіг¬
нати; (лошадь) підторку- І

вати.-кнути;
прилаштову¬
вати,-ту вати.
Подгорать.-ріть — припали¬
тися,-литися, припікатися,
-пектися.
Подгорньїй—підгірній.
Подгородньїй-передміський.
Подгорье—підгір'я, підгірок.
Подгорільїй—припалений, при¬
печений.
Подготовка — підготова, проготова.
Подготовлять,-вить,-ся—підготОвувати,-тувати, підучува¬
ти, -чити;-ся прияадновувати,-нувати, підлагоджувати,
-лагодитися.
Подгребать,-гресть—підгорта¬
ти, підгорнути, підгрібати,
-гребти.
Подгребки—вигрібки.
ГТодгрифокь—приструнник.
ІІодгрудньїй - підгрудний;-ная
кость-грудниця.
Подгрудокь (у рог. скота)—
підгорлина, підгорля, підгірля, підшийок.
Подгрьізать,-зть— підгризаіи,
-зти.
Подгуливать,-лять — підпива¬
ти,-пити.
ГІодгущать.-стить — густи ги,
згустити.
Поддабріїва гься, подол >щаться — примилятися, примилитися, добритися.
Поддаваїь, дать,-ся — піддава¬
ти,
піддати,
підхиляти,
-лити,-ся.
Поддакивать—підтакати, підбасовувати (кому).
Поддакивающій— потакач, потаковник, потакайло.
Поддалбливать,-бить -піддов¬
бувати, піддовбати.
Подданная—підданка.
Подданническій — п дданчий,
п-дданський.
Поддлнньїй— підданий, підда¬
нець.
Подданство—підданство.
Поддевка—чумарка, чумар’чина, чемерка. чинарка, чемліт, чинарчина.
Поддергивать,-рнуть —підсми¬
кувати, підсмикати, підсми¬
кати, підсмикнути.
Поддерживать,-жать —підпірати, підперти, підтримувати,-мати,
шдбичувати,-чу-

Пвддвржнв—Педкермливать.
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вати; (кого вг. чем-ь) похліПоджарьій—худорлявий, сухор¬
лявий.
бити (за ким); (переписну)
Поджелудочньїй — підшпунколистуватися.
вий
Поддержка- спомога, / підпо¬ 1
мога.
підпора, Підсобна,
Подживотниюь —попруга.
Подживотье—підчеревина,
підпертя, заратунок.
і Поджиганіе-підпалювання.
П 5ддонник"ь— підставок.
Поцжигатель,-ница-пал ій,-ка.
Лоддувало—піддувало.
• П одду вать,-дуть — піддувати, 1 Поджигательство—підпал, піді
палення.
піддути.
Поддівать.-дьть — підсідати,
Поджигать.-жєчь — підпалюва¬
підсісти, зневіжати.-віжити, підпалити;’ припалюва¬
ти, піднев іжувати.-відити,
ти,
прнш малювати.-лити;
під ідати,-істи, під'їздити,
підбурювати, рити, направ
-їхати; зачіпляти, пмти.
1
ляти,-правити.
Поддіьлка-підробка, хвальш.
Поджиданіе—чекання.
Подд'Ьльївать.-ді.лать—підроб¬
ГІоджидать, -ждать — чекати,
лювати, підробити, хвальочіф'вг.тн, наджидати, няшувати.
!
діждати, (подстєрегать) ча¬
Подд^льїваться, поддіьлаться тувати.
підбармовуватися. піцбар- І Поджилкн—жижки. '
муватися, лакузитися, зла
Поджимать, поджать—прмкоркузитися, підсипатися,-снчувати.-чнти. підібгати.
патися, підстелятися,-лити¬
Поджогь—підпал.
ся, (словами) підмовляти¬
ГТодзадоривть, -рить — пілся. мовитися.
цьковувати, кувати, піпдроПодд'Ьльньїй — підроблений,
чувати,-читн; підохочувати,
підробний, непритаманний,
-охотити.
хвальшмвий, підборний.
Подзатьільннкь — залстилишг оденка, насЬк.—шашка.
ник, ошийник, спотикач.
Поденньїй, о—цілоденний; по¬
Подземелье—підземелля, льох.
денний, о.
Подземньїй — підземний, під¬
Поденщица- -поденниця.
земельний, попідземний.
Подергиваніе—дриґання;
не
Подзоль-луг, зола.
произв. мускуловь-мишка.
Подзориьій—прозірний.
Подергивать.-гать — смикати,
Подзьівать,-звать - підклика¬
посмикати,
сіпати, посі¬
ти, підкликати, прикликапати, шморгати, пошмор¬
ти,-кликати.
гати.
Подивиться—подивуватися.
Подергиваться—тіпатися, сми¬
Подирать,-драть — роздирати,
катися.
-дерти; скубти, поскубти.
П одержанню й—підтоптаний.
ПодкальїваТь, подколсть — підПодернуть—заволікти, потяг¬
штрюку вати, під штрикну ти;
ти, затягти: (льдсмь) за
підпинати,-п‘ясти, підшпи¬
шерхнути; (дьімомь) потяг¬
лювати, лити.
ти димом.
Псдкапьіваніе—підкопи.
Подержаніе— зажиток.
Подкапьівать,-копать,-ся- під¬
Подержанньїй, бьіпшій вьупоткопувати, підкопати,- ся.
ребленіи—заживачий.
ІІедкараулинать,-лить — прпПодержать - потримати, по
і
стерігати, пристерегти, со¬
держати; заживати.
нати, присочити, пантру¬
Подешевіть—задешевіти, зде¬
вати, упантрусати, чигати,
шевіти, подешевшати.
вичитати.
Поджаривать, рить,-ся — під¬
смажувати,
підсмажити,
Подкармливать, мить — підго¬
підпікати,-пекти,-ся;
(вь
довувати, підгодувати, під¬
харчовувати,-чувати,
підмаслі,)
засмажувати, сма¬
контовувати, -тувати;
пожити,-ся.
толстіть—отягтися, узяти
Поджаристьій — підсмажений,
ТІЛО.
підпечений.

?1
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Подквтьіватк—ПсдливноА.

Подкатьівать.-тать — підточу¬
вати, -чити,
підкочувати,
-тити.
Подкачивать.-чнуть —підхитувати,-тнути.
Подкашивать,-сить—підкошу¬
вати, підкосити.
Подквашивать,-квасить— підквашувати, сити.
Подкиднсй—підкийений.
Подкидьівать,- кинуть — підки¬
дати, ткинути;
підсувати,сунути.
Подкидьшгь—підкидьок.'
Подкладина—лі гар
Под кис лить—закис лити.
ІІодкладка—підшивка, підбій,
підбійка; підставка. *
Подкладочньїй — шдшивковий,
підбійковий,
підкладаньний.
Подкладьіваніе—підкладання.
Подкладьівать, подложить —
підкладати, підкласти, під¬
мощувати,-мостити; підши¬
вати,-шити.
Подклеивать.-клеить — підліпляти.-пити.
Полкова—підкова.
Гіодкованньїй—кований.
Подковка — підкупання; під¬
ківка.
Подковньїй—підковний.
Подковообразньїй — підковува¬
ти».
Подковьівать.-ковать —підко¬
вувати, підкувати.
Подковьіривать,-рять—піддов¬
бувати, піддовбати, підко
лупувати.-пнути.
Подкожнжй- підшкурний, зашкурннй.
Подколачивать.-лотить — підбивати.-бити.
Подколодникь, пт. МоїасШа —
трясихвістка.
Подколодньїй — підкслодний.
ГІсдколь— підкол.
Подкол’Ьнокь—жижка, підко¬
лінок.

Подкопньій—підкопний.
Подкопт»— підкіп; підступ.
Подкось - підпора.
Подкрадьшаться, крається —
підкрадатися.-красіися.під
біратися підібратися.
Подкрапивница, пт. Моїасіїїа
гедиІи5—королик.
Подкрзснить—підчервонити.
Подкрашивать,-скть —-імдбар-

мовувати,
підбармувати,
підмальовувати, - лювати,
-ся.
Подкручивать.-крутить — під¬
кручу вати,-тити.
Под кр-Ьпа—підпора.
ПодкрЬпленіе — засилок, під¬
ситок,
підпора, лідмога;
(•Ьдой) піджива.
Псдкр-Ьплять,- пить—посилити,
-силити, засилювати, заси¬
лити, підсилювати,-силити,
покріпляти,-пити; підпирати,-перти.
Подкріпляться, питься
(пищей)—під'ідати, піц'істи.
Подкузьмить — підвести, під¬
манити, підкувати.
ІІодкупать.-пить —підкупляти,
підкупити;
докупляти,питй.
Подкупной—закупний, підкуп
ний.
Подкупщикь—закупник,
підкупник.
Псдкупь—підкуп, підкупство.
Подкуривать.-рить — підкурюват и,-рити.
Подкучмвать.-тить — підпива¬
ти,
підпити,
підпіячити,
підгуляти.
Псдяаживаться, -ладиться ~
придобрюватися, придобри¬
тися, лакузиіися, підлакузиіися.
Подлаза—підлабузник, лакуза.
Подламьіва гь.-ломи гь —підламувати.-ламати.
Подлегать, лечь—лягати,-гти
під що.
Подпедньїй—підл водний.
Подлежать — підлягати, -гти,
підпадати,-пасти, належати.
Подлежащее, грам.—діяльник,
підмет.
Поплежащій—властивий;
на
лежний.
Подлегать,-ті.ть, прилетіть —
надлітати, надлетіти, надлииути. підлітати,-летіти,
линути.
сдлець—подлчк.
Подливаніе—підсипання, під¬
ливання.
Подливгть.-лить —підсипати,
підсипати, підливати.-лити.
Под і,ивка--підливання; (соусг.)
мідлева.
Подливной — розливальний
підсу-бійний (о колесі.).

ГІ одлиза—Подм-ЬниНа+ь.
Подлиза, льстець—лизун, під¬
шивайло, підлепа, підлепливий, підлепний.
Подл изьіваться.-заться -підси¬
патися, підсипатися,
ла¬
бузнитися, лакузитпся, під¬
лабузнитися,
підлакузнтися.
Подшінник-ь—первотвір.
Подлиниьій, собственньїй —
притаманний, автентичний,
справжній,
правдивий,
власний.
Подпипала— см. Подлиза.
Подлипательство — підлесли¬
вість, улесливість, підси¬
пання.
Подлипать.-пнуть —приліплятися,- питися.
Подличать—подлякувати.
ГІ одл о—підлотно.
І Іодлобньїй— підпільний.
Подлобье—підчілля.
Подлогь—підбор.
Подложньїй, о — підборний,
хвальшивий, о.
Подлость—-підлота.
Подпунньїй—підмісячний.
Подльїй—підлотний.
Подл*»—біля, попри,
побіля,
обік, побіч, попліч, суміж,
узбіч, поузбіч.
Подлвзать.-л'Ьзть —підлазити,
-лізти.
Подл-Ьплять.-пить —підліпляти.-пити.'
Подл-Ьсникь,
раст. Я$агит
еигораеит —копитень, копитки, копитник, копитняк.
Подл'Ьсокь — підлісок, прилі¬
сок.
Подмазка—підмазування, під¬
мащування.
Подмазчикь — мастильник,
(шута.) шмаровоз.
Подмазьіваніе — підмазування.
Подмазьівать,-зать —підмащу¬
вати,
підмастити, підма¬
зувати,-мазати.
Подмазьіваться — см. Подлизвіваться.
Подмалевьівать.-левать — під¬
фарбовувати,-бувати.
Подманивать.-н+п ь — принад¬
жувати, - дити;
зводити,
звести.
Подмаренникь цупкій, раст.
Сіаііит Драгіпе — мокрець,
деряока, лепчиця, лепець,
липник, липняк, колотов-
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ця,
прилип,
іванчик
золотий; -настоящій.
О.
уєпігп--^медівник,
пшінка.
меляБніїк, медяник,
каш
ка жовтенька, діяунка; мягкій—О. гпоііидо—чистець,
смирна.
Подмастерье—підмайстер, підмайстерок; сапожника —
шевчук, портного -Кравчук,
кузнеца—ковальчук, бочара-бондарчук.
Подмахивать,- хнуть—підпису¬
вати,-сати нашвидку.
Подмачивать.-мочить — підмо¬
чувати, -ЧИТИ.
Подмерзать, слегка замерзать,
-знуть—замерхати, замер
хнути, примерзати,-зти.
Подметальщикь,-ца — замітач,
-чка, метільник,-ця.
Подметать,- месть—підмітати,
-мести.
Подметка—підмітка.
Подметньїй — підкидний, підкинений.
Подметьівать,- тать,-тнуть —
підкидати,-кинути; фастриГувати, прифастриґувати;
(обувь) підставляти. - ста¬
вити.
Лодметьішь —підкидьок.
Подмигиваніе—підморгування.
Подмигивать.-гнуть — підмор
гувати, підморгнути.
Подмога — підсобна, спомога,
поміч.
Подмокать.-кнуть— мокти, підмокти.
Подмолаживать.-лодить —відмоложувати.-дити.
Подмораживать.-розить —при¬
морожувати,-зити; підмер¬
зати,-зти.
Подмостки — примістка. під,
поди.
Подмочка—підмочка.
Подмьіваніе
підмитва, гтїдмивини, підмивнява.
Подмьтвать,-мьіть — підмива¬
ти, мити, (размьівать) сукотати, усукотати.
Иодмьілье — милики, змилки.
Подмьішка—пахва, паха.
Подм-Ьнивать, -нить—заміняти,
-нити; (подложить
ьДНі
вм^сто другого)
підстав¬
ляти, - вити,
підкладати,
і
-класти.
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і іодм-внньїК —і іодоп л«ка.

надносити, наднести; подавати.-дати.
Подносг—стябло, таця.
І Подн-ЬпроЕье— Наддніпряпщи;
на.
Подобает-ь -личить, годиться,
належить, слід.
Псдобіе—взір, штиб, кштальт.
Подоблачньїй —підхмарний, попідхмарчий.
Подобно тому какь--так саме
як.
Подобньїй—такий саме, жнхлий.
Подобострастіе — підлепність.
і
підлеппивість.
Подсбострасгньїй. о — підлепний, підлепливий, о.
Подобр-Ьть —здобріти.
Подогнутьсп—підвернутися.
ПодогрЬвать, гріть — підігрі¬
Псднебньїй, анат. — піднебенвати, підігріти, пригріва¬
ний.
ти, гріти.
Поднебье, анат. —піинебення.
Пододвигать.-нуть (подь что) —
Подневольньїй — заневільний,
. підсувати, підсунути; над
приневільний.
Поднесеніе — підносини, доносувати,-сунути (кь чему).
Подождать —зотривати, заче
шіння; посвята.
кати.
Поднесь—дотепер, і досі.
Поднимать,-нять — підіймати,
Подозрительньїй, о-підзорний,
підійняти, піднімати, під¬
підозренний, підозрілий, о;
няти, здіймати, здійняти;
непевний, о.
підводити, зводити,-вести;
Подсзріваемьій —призреннчй.
(тяжесть) підважувати.-ва
Подозрівать — мати
призру
жити; (вверхг.) підвертати,
на кого.
-вергнути.
Подозрініе -призра, приздріння, підзор, заздрівання.
Подниматься, няться — підво¬
Подой—удій.
дитися. підвестися, зводиПсдойниюь—дійниця, чуберка
тися.-звестися; підносити¬
Подойньш— удійний.
ся, зноситися,
знестися,
Полоконннкі,—лутка.
зніматися,
знятися;
(в-ь
Подоль (женск. рубахи)- по¬
цЬн%) здорожитися; (о раділ, пелена, запола; (платня)
стеніяхь)
понасторошуванадолок.
тися, вигнатися; (о бур-Ь,
в-Ьтр-Ь) схоплюватися;
(о
Подольщаться.-ститься- підле¬
пьіли) сколотитися, спини¬
щуватися,
підлеститися,
тися.
підлизуватися, підлизати¬
ся, підлисикуватися, підла¬
Поднимокь, раст. Уіоіа агепабузнюватися, - бузнитися,
гіа—драб.
підгортатися,-рнутися. уле¬
Подновлять.-вить — відновля¬
щуватися. улеститися, прити,-вити.
маткобожитися. улещунаПодноготная —тайливиці, тайтися.-ститися. підсипатися,
нощі.
сипатися, підстелятися,-ли¬
Подножіе — підніжжа, підні¬
тися, підбасовувати.-сува
жок; горьт підгір'я.
ти кому.
Подножка (вь зкипаж^)— стуПо домашнему—по домовому.
пійка.
Подонки—оденки; общесіва—
Подножньїй—п!днІжний;-корм ь
потолоч.
-паша.
Подог.лека—тайливиці.
Подносить,-стн, принести —
Подмінньїй — підмінений, за¬
мінений, підставлений.
Подмінь—заміна.
Подмісить-примішати.
Подмісь-примітка, домішка.
Подм%чать,-м‘Ьтить— укмічати, укмітити, устрочувати,
-чити,’ пристерігати ,-гти,
завважати,-важити, зугле
діти.
Подм-Ьшать—підмішати, при¬
мішати."
Поднадуть—піддур ити.
Подначаліе—підвладність, під¬
рядність.
Подначальньїй — підвладний,
підрядний.
Поднебесная—світ.
Поднебесньїй—піднебний.
Поднебесье—піднеб'я.

Гіодопр'Ьвать—Подразділять

ІЯ

Подопр-Ьвать,-пріть —запріва¬
Подпирать,-рсть — підпірати,
ти,-пр іти.
підперти.
Подороаться — підвередитися.
Подписка —підписка; (на повр.
Подорожать -подорожчати.
изд.) передплата.
Подорожмикь, пт.
ЕтЬегіга
Подписной—записний; перед¬
тііііаііа —болібрюх, ячмін- |
платний.
ник, стерник; Е. Мпітег.Подписчикь.-ца — передплат¬
гірипутень; Е. піузііз сиіго
ник, -ця, пренумерант,-ка.
люб; раст. Ріапіадо та]огІІодписьівать,-сать, ся—підпи¬
трипутень, ранник, попут¬
сувати, -сати,- ся; передпла¬
ник, подорожник;
Ліізта
чувати,-тити.
ріапіадо — частуха, жабник;
Подпись—підпис.
-золотой, Е. сіїгепеїіа-жов Подпльїват ь,-пльіть — підпли¬
• тобрюх.
вати, плисти,-плинути(подх
Подорішникь, раст.
Язагит
что), надпливати, надплив¬
еигораеит— копитень, копати, надплисти (кь).
тень.копитки, копитник, коПодплясьівать-підтанцьовува
питняк.
ти, дримбати.
Подполковникь — підполков¬
Подосадовать -посердитися.
ник.
Гіодосина—підісок.
Подполье—льох.
Подосиновникь, гриб-ь—підо¬
Подпорка-підпора, супора.
сичник.
Подпочва—живетень, материк,
Подог.піть—нахопитися, нахваживець.
тнтися, нагодитися, прис¬
Подпочвенньж —підгрунтовий,
піти.
зашкурний.
П одотвітньїй — відповідаль¬
Подпояска — підперізування;
ний; підсудний, обвинуваче¬
перезок.
ний.
Подпоясьівать,-сать —уперізу¬
Подоткнуть—підстромити.
вати,-зати,
підперізувати,
Подотчетньїй—назвітний.
1
-резати.
Подохлий—здохлий.
Подправлять.-править — підПодохнуть — поздихати, виз¬
добрювати, піддобряти. піддихати.
добрити, підладжувати,-ла¬
Подоходньїй — прибутковий,
дити, відновляти, вити.
зприбутковий.
Подпруга—попруга, реньгорт.
Подошва — підошва; (обуяп)
Подпрьігивать.-нуть—підстри¬
підстілка, підкладка;(днойбувати, підстрибнути, під¬
ная) ромпас; (гори) підгір'я.
плигувати, гнути;
вистри¬
Гіодошвенньїй—підошвовий.
бувати, вибрикувати.
ГІодпадать.-пасть —підпадати, І Подпрягать.-прячь —підпряга¬
-пасти (под-ь что), наража ти,-гти, припрягач и,-г ги.
тися.-зитися (на что). підПод пускать,-стить;—припуска¬
лягати.-гти (чему).
ти, допускати,-стити.
Подпаивать.-поить—підпоюваПодп4вать,-п%,ть —приспіву ва¬
ти,-поіти, попідпоювати.
ти,-вати.
Подпалзьівать. -ползти — під¬
Подп4вающій—підспивач.
повзати, -зтн,
підлазити,Подпятка, мех.—шайба.
л ізти.
Подравнивать,-рсвнять —зрівПод па ливать,-лить—підсмалю¬
нувати.-нати.
вати, підсмалити.
П о дражаніе—наслідування.
Под >арьівать,-пор,оть — відпоПодражатель,-ница —наї лідоврюнати.-роти.
ник.-ця,
насл1дувач,-ка.
Подпекать,-печь — підпікати,Подражательньїй, о — насліпекти.
довний. о.
Подпечек-ь — штандари, під¬
Подражать (кому, чему)—на¬
піччя.
слідувати (кого, що.)
Полпиливать.-лить — підпилю¬
Подразд-Ьпенїе—підг.оділ.
вати, підпиляти.
Подразд"Ьлять,-лить —підподіПодпилокі -терпуг.
пяти.-лити.

Подразнить—ИодслідствбйяоотЬ

Подразнить—подратувати.
Подразум-Ьвать (что) — доми¬
слитися (чого).
Подразуміваться — припуска¬
тися, значитися.
Подрастать, рости—підбільша¬
ти, підбільшати, підроста¬
ти, надростати,-сти.
Подраться—побитися, почубиті- ся.
Лодребезжать—подирчати, подеренчати.
Подреберье, анат.—підребер'я.
Подремать — покуняти, подрі¬
мати.
Подризникь— підризник.
Лодробньїй, о —докладний, о
Подрожать—потремтіти, пот
руситися.
Подростокь—підліток, недолі¬
ток; півпарубок, підпару
бочий.
Подру бать,-бить—підрубувати,
підрубати, -бити,
підтина
ти,-тяти.
Подруга—подружниця, подружина,
подруга, другиня;
-жизни-дружина.
ІІодружески — по-друзьки, по
приятельському.
Подружить — здружити, заприязнити.
Подруж ться — поєднатися,
заприятелювати, зайти в
приязнь.
Подрумянивать, подрумяннть,
(хл-Ьб-ь, печенье вообіде)—
загнічувати, загнітити.
Подручньїй — підручний; пох¬
ватний.
Подрьівать, подрьіть — підри¬
вати, підрити, підкопувати,-пати.
Подрьівать,-орвать —висаджу¬
вати, висадити в повітря
дов’Ьріе—збавляти, збавити
віри, зневірити до кого
(здоровье) - надвереджатн
надвередити (здоров» я).
Подрьіваться,-рваться — пору
шатися, порушитися, над
вереджуватися,-дитися.
Подрьівь— висад в повітря
страта, шкода.
Подрізка—підтинання, підрі
зування.
Подр-Ьзной — підрізаний, під¬
тятий.
Подр'Ьзьівать, подрімать—під¬

тинати, Підтяти, підітнути;
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крьілья -підборкувати, бор¬
кати, надборкувати.-кати;
(одежду) підкроювати.-ксо
іти;
(коротко) підчикри¬
жити.
Подріьзь—підрізи.
ПодрябнуТЬ-'ПОП'ЯТИ.ПОТруХТК,

ГІодрядньїй— рядний.
Подрядческій—ряднмцькпГт.
Подрядчинь— рядник, завідця
Подрядь—ряд, помова. .
Полрядь, нар.—обрядно, пос¬
піль, узаміт.
Подряжать,-дить —підгожатипідголити, згоджати, зголи
ти, рядити, підрядити.
Подрясникь— підрясник,
під
сутанник.
Подсаживать,-дить—підсаджувати,-диі и; (растенія) при¬
саджувати, дити.
Иодсаживаться,
подс^сть —
підмощуватися,
підмости¬
тися.
Подсв’Ьчник’ь — світич, свіч¬
ник, світильник, свічарчя,
посвітач; (церковньїй) ставник; (маленькій у иконьї)
світач.
Подсиживать.сид-Ьть —підхо¬
дити, підійти, кого.
Подсинивать.-ннть — підсиню«ати.-нити, попідсинювати.
ІІодскабливать, -лить—підскрі
бати,-скребти.
Подсказчикь,-ца — підказник,
ця.
Подсказьіваніе —підказування.
Подсказьіва і ь,-зать — підказу¬
вати, підказати.
Подскакивать.-скакать — при скокувати^-скочити (до кого,
до чого).
Подскгкивать.-скочить — під¬
скакувати,-скочити.
ГІодскакивая—вистрибом.
Подскокь—підскік.
Подслащивать,-стить—ззсолоджувати, засолодити, со¬
лодити, посолодити, підсо¬
лоджувати,-дити.
Подслуживаться — прислужу¬
ватися, піддобрюватися.
Подслушиваніе— підслухи, прислухи.
Подслушива ть.-шать —підслу¬
хати,-слухати.
Подсл^дственность — підслідчість.

І юдсльдствеяньш—і юдтаплимтк,
Подслідственньж — підслід“ чий.
Подсліповатьій—підсліпа. під¬
сліпий.
Подсматривать, ріть —підгля¬
дати,
підглежувати, під
глядіти, підгледити, підзирати, зирити.
пілуздріти,
піддивлятися,-дивитися.
Подсміиватися —підсміювати.
Подсніжникь, раст. ОіІапіЬиз
піуаііз — ярник, просерен,
козьодрист, сксроаріст: Ргітиіа-персоцвіт; - синій скор-.ліски; - сибирскій,
ЗсіІІа
сеглиа —пролісок.
ГІодсобпять, бить — допомага¬
ти,-могти.
Гїодсовьівать, - сунуть (псдь
что)—підпихати,
підіпхну¬
ти; підсувати,-сунути.
Подсолнечная —світ.
Подсолнечникь, раст. —сояшник; сімя насіння.
Подсолнечньїй — підсояшний.
Подспорье — підпомога, допо¬
мога.
—
Под~тавка — підстава; підпо¬
ра; (ножка)-дибка.
Подставлять.-вить — підстав¬
ляти. - вити,
підкладати,
-класти, підсувати, сунути,
заміняти,-нити.
Подставной — підставлений;
хвальшивнй.
Подставочньїй — підставний.
Г1 одстегивать,
подстегиуть.
(кнутомі) — підстьобати,
підстьобнути.
Подстерегать.-речь — пантру¬
вати, припантрувз'і и. під¬
стерігати, гіідсгерег. И, чи
гати, дочитати, чатувати,
учатувьти, солити, прмсочити, настерігати,-гти;(псдсмотріть) призорити, за
пильнувати.
Подстилать, стлать — підсти¬
лати, підіслати, підстеляти,-лити, попідстеляти.
Подстилка -підстеляння, під
клад, постілка.
Подстой—сухостій.
Подстрьгивать,-гать - підстру¬
гувати, підстругати.
Подстранвать, -строять — (лерен.) під южувати, -юдити.
Подстрекатель.-ница—підмов ник,-ця, підбурник, ця.
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Подстрекательньїй — підмов
ний, піджогливий, Підцюк
ливий, під'юдПИВИЙ.
Подстрекательство —підмова,
піджога. підбивання, підбу¬
рювання,
підштрикнява.
підцюкнява, направа, підк¬
лини.
Подстрекать, кнуть — юдити,
під-іодити, підбурювати,-ри¬
ти, ПІДМОВЛЯТИ.'-виги, ПІДдлАИгуваги.-гнути, підцюку¬
вати, кнути. Підштрикува¬
ти, - кнути. під'юджувати,
-юдити, підструнчувати,-Чи¬
ти, підстрочувати,-чити.
Подстригать стричь,-ся—під¬
стригати, підстригти,-ся.
Подстрочньїй — міжрядковий;
. (о переводі) дослівний.
Подстрілить -підстрелити.
Г1одступать,-пить —приступа
ти,
пити, - наближатися,
зближатися,-зитися до.
Подступь, - наблнз, приступ;
напад.
Подсудимость—підсудність.
Подсуди мьій—підсудний; під¬
судній.
Подсудиьлї - підсудний.
Подсушнвать, шить—підсушати,-шн і и.
Подсьшггь, дослать—підсила¬
ти,-слати.
Подсьїііон:с -і ідсипка.
Подсьіпать, сьіпать —підсипа¬
ти, сипати.
Подсьіпка -підсипка.
Подсьіхать, подсохнуть — над¬
сихати. надсохнути, (немного) стряхнути.
Подсьиать,-сіять — підсівати,
сіяти, досівати,-сіяти.
Подсідагь.-сість - присідати,
-сісти (до ого).
П од сідельний із—попруга.
Подсідельньїй — лідсідловий;
веоховий.
П с дейкать,-січ ь — підтинати,
ПІ П я І и. . підіт нути.
попідтипатн. підрубувати, бати,
потдоуоувати.
Подт анвать, -таять—топитися,
рссюпитиси потроху.
Подталкиааіь.-кнуть — підпи¬
хати, підіпхнути, підштов¬
хувати, вхнути.
.
Подтапливать,-топить — (вь
печи)
підпалювати, лити;
(воцой) затопляти,-пити.

Подтаскивать—І Юдчиняться
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Подтаскивать,-тащить —підво¬
лікати, підволокти, підтя¬
гати, гти.
Подтасовьівать,-совать — підталювгти, вати.
Подтачивать,-точить — підгостряти.-рити; підточувати,
-ЧИТИ.

Псдтачивать,-чать — підшивато.-шити.
Подтвержаать,-дить — ствер
джувати,-дмти.
Подтверждсніе —ствердження.
Подтесать—підтесати.
Подтечь—підтекти,
підбігти
Подтибрить -підцупити.
Подтирать.-тереть — підтира¬
ти,-терти.
Подтирка— підтирання, вити¬
рання.
Подгопка-підпал, роспал.
Подтравливаї ь.-вить — підцькову вати,-цькувати.
Подтрунивать,-нить -жартунати, глузувати, пожарту¬
вати, поглузувати.
Подтьїкать,-ткнуть (подь что)
— підпихати,
підіпхнути,
підтикати, підіткнути.
Подтягивать.-нуть — підтяга¬
ти, підтягти.
Подтяжка—підтягання.
Подтяжки— шлейки.
Подтяпать, пнуть-підцупити.
П одувать, дуть—дути, дмуха¬
ти, хнути, повівати,-вінути, духати, подухати.
Подумать—змислити, помис¬
лити, поміркувати, поміз¬
кувати.
Подурачить—подурити, помо¬
рочити.
Подурачитьсп—подуріти, по¬
пустувати, пожирувати, по¬
жартувати.
Подурить,-псблазнусати,
поштукарити.
ПодурнЬть — заневірніти, по¬
марніти, змарніти, спога¬
ніти.
Подусадсбньїй — присадибний.
Подуститель, ница— наущаль
ник,-ця.
Подутюжникь— прастава.
Подучить — підучити; підтро¬
юдити.
Подушевнь й, о-щироссрдий,
о.

ПодуШечньїй—подушковий.
Подушка—подушка,
загсло

вок; техн.—оплін, оплінь.
Подушньїй- подушний;- подать
-подушне.
Подущаі ь, - устить — наушати.-устити, намовляти, мо¬
вити.
Псду щеніе—наустка,
намова.
Подхалюза—проноза, пройда.
Подхвагь -підпашшя.
Подхватьівать.-тить — підхоп,
лювати, підхопити; (о п%I
ній) приспівувати,-співати.
Подхвостникь—підхвістя.
Подходнть,
приближаться, зиться—надходити, наді хо¬
дити, надійти, наближати¬
ся,-близитися (до кого, до
чого); підходити, підійти
(під що); (о дні) заступати,пити; (водой, сділаться водянистьімь) ЗБІДНІТИ.
Подходчивьій—улесливий, ле¬
стивий, лестний, підлесли-

вий.
Подхо.ць—надхід. наблиз; (кь
пристани, берегу сь р-Ьки)
підплив, пришиб.
Подходящій, СООТВ'Ьі ствующій
— відповідний; удобньїй —
притошний; пдущій кь лицу—притошний; пригодиьіи
—прикладний.
Подцапать,-пнуть — хапнути;
підчепити.
1 Подцвітить—побарви ги.
Подц-Ьпливагь, ціпить,
годдіть—причиплятн,-чспити;
під іупляти, пати; крюкомь
—загачувати, загачити.
Подчєлюстньій, —анат., підвилпчний.
Подчеркивать, кнуть— підкре •
сляти,-лити.
Подчиваніе— частування, трак¬
тування.
ІІодчивать— частувати, трак¬
тувати, припрошувати, ря
дукати.
Ііодчиненіе—підлягання.
Псдчкненность— підлеглість,
підвладність, підручність
Подчиненньїй—підлеглий, під
владний, підручний.
Подчинять,-нит"ь — підбивати,
•
підбити, підхиляти, -лити,
підгортати, рнути.
підневол ювати,-лити.
Подчиняться,-нит ЬСЯ
Г.ІД-ЧЯ
і
гати, підлягти.
I

ГІоДЧиСІ-кі—ПожйломаУьс*
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Подчистка—підчищання, під¬
Подьячій
-•
канцеляриста ;
скрібання.
(шутл.) скарбова лушпайка.
Подчищать,-чистить — підчи¬
Подьігрьівгть,-грать — пригра¬
щати,-стити; підскрібати,вати,- грати.
скребти; (обрьівать листья,
Подьімньїй — подимний; - по
вУтви, сучья) чухрати, під- ;|
дато—подимне.
чухрати.
І Подьімать, - ся — см.
ПодниПодчеревньїй—підчеревн ий.
кать,-ся.
Подшейникь — (ВЬ уЗДУ) підбо
Подьіскпвать,-екать —зашукурідддя.
яати,
притупувати,-кат и.
Подшнбать, бить— підбивати,П од ьішать —подихати.
бити.
ПодУвать.-дУть—діти, подіти,
Подшивать.-шить—підшивати,
заподіти; запроторювати,шити.
торити.
Подшивка — підшивання; під¬
ПодУйствовать — вплинути;
шивка.
(плохо на желудокь)—зава¬
Подшивной—підшиваний, під¬
дити.
шитий.
ПодУлать —поробити, удіяти.
Подшипникь, мех. — ПІДЧІПОК,
Под-Улить.-ся—поділити, пере¬
підшийник.
ділити, подуванити.-ся.
Подштаники
—
підштанки,
Поділка-направа, робітка.
сгідні.
ПодУломь —по заслузі.
Подшутить —зверетенити, по¬
ПодУлочььій
- знадібковий;
жартувати. зажзртувати.
-матеріаль—зн адібок.
Подь (вь печи)-черінь.
ПодУльївать (дУлать)— пороб
Подь —під, попід; над; при;
і
ляти, моторити.
біля, побіля; подь вечерьПодУльчиеьій, уступчивьій, —
надвечір;
подь
утро-над
подільчивий,
поділющий,
ранок, перед світом; подь
поділшливий.
рукою—на похваті, на поГІодУтски—по дитячому.
хопі.
Подюжинно—тузинами, на туПодьемистьій — (грузоподь8ИНИ.
емньїй) місткий,
поемний;
Поелозить — пометушитися;
(сь вьісокимь подьемомт.)
покрутитися коло кого.
підбитюватий.
Поединскь—герць, дуель, поє¬
Подьемникь, тех—підойма.
динок.
Подьемньїй —(мость, ворота,
Поежиться — зщулитися, по¬
окно) звідний; (судно) ванщулитися.
тажовий;
(деньги)
переПоелику—оскільки.
сельний; (снарядь, маши¬
II оемньїй—заплавний.
на) підойма.
Поемь—заплава.
Подьемь—(колокола)
піднят¬
Поеніе—поіння.
тя; (ноги) підбите; (отлоПоерепениться — покостричигая ьозвьішенность) узвіз;
ТИГЯ(домкрать) підойма.
Поерзать—пововтузитися, по¬
П одьУдать,-У сть — під‘і дати,
крутитися.
їсти, підточувати,-Чити,під
гризати,-зти; (подкормптьПожадничать—поласитися.
ся) підхарчитися.
Пожалить—пожалити,
поку¬
ПодьУздь—ганок; під'їзд, насати; (крапивой) попекти.
д’ізд, приїзд.
Пожалованіе — (дарь) данок,
ПодьУ зжать,-У’хать,— під'їзди¬
нагорода, обдарування; на¬
ти, їхати, над'їздити, їхати;
дання.
(подлизьіваться) підстеля¬ | Пожаловать—надати, обдарутися,-литися, підсипатися, '
вати, нагородити;(посУтить)
-сипатися.
відвідати; добро
пожало¬
Подь-Ьзжій—під'іздний.
вать—просимо до# господи.
ПоДЬЯЗЬІЧНЬІЙ— під'язичний.
Пожаловаться — поскаржити¬
Подьяремньш — зневолений,
ся; обжаловать— оскаржи¬
пригнічений.
ти.
л
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Пджагїуй—іідваймствоиїїь.

Пожалуй—нехай так.
відай,
чого доброго.
Пожалуйста—будь ласка.
Псжальть (кого, что)—ужалувати, ужалітися, зажаліти;
(о чемь) пожалувати.
По-нарище—згарище, погорї
лище, псгориджа, пожари
на, димовище.
Пожарньїй— пожежний, вогне
вий; команда — пожежна
сторожа;-труба -гагіль.
Чожарь—пожежа, пожога, пожега, погориджа; пожарь! —
горить!
Пожатіе—стиск.
Пожевать—пожувати, пожва
кати.
ГТожеланіе — пожадання, ба¬
жання.
Пожелать—побажати,
завголити, ужадати, зажадати,
зохматися.
Пожелкнуть—ложовкти, ужовкти; прижовкти.
Пожелтить—зажовтити, зжовтити.
Пожелті>вшій — зажовклий;
(н-Ьсколько) прижовклий.
Пожелт-Ьть — зжовтіти, попо¬
ловіти, ужовкнути; (слегка)
прижовкнути.
ІІожем аниі ься-поманіжитися.
Поженить — спарувати, одру¬
жити.
—
Пожениться—побратися, одру¬
житися, спаруватися.
Поженски—по жіночому.
Пожертвованіе — охвірування;
охвіра.
Пожертво ванньїй—охвїрний.
Пожертвовать -охвірувати; по¬
ступитися чим; - жизнью—
наложити головок-.
Пожесткнуть — затверднути,
зашкарубти.
Пожечь—попалити, спалити.
Пожива — нажива, зиск, ко¬
ристь, узяток.
Поживать—матися: какь по¬
живаєте—як ся маєте?
Поживиться —поживитися.
Пожид'Ьть—порідіти.
Пожизненно—до віку, до жит
тя.
Пожизнемньїй—довічній, доживотнійПожилое (плата на квартиру)
—комірне.
Пожилой — пристаркуватий, (І

прастарий, літошш'й, постарий, підтоптаний.
Пожимать, -жать — стискати,
стиснути; - ся — щулитися,
зщулитися, кулитися, ску¬
литися; вагатися.
Пожинать, -жать — зжинати,
зжати; збирати, зібрати.
Пожирать,-жрать — зажирати,
зажерти, згламати.
Пожиріть -доснтішати, отяг¬
тися, погладчати.
Пожитки—манатки, речи, ма¬
наття.
Пожить—пожити.
Пожниво—стерня.
Пожужжать—подзижчати.
Пожурить — полаяти, покар¬
тати кого.
Пожурчать—подзюрчати.
Поза—постава.
Позабавить--побавити, розва¬
жити.
Позабить—позабивати.
Позаботиться—по лік лупатися,
поклопотати, постаратися,
потурбуватися, (о спокс.іствіи)— припокоіти.
Позабивать, -бьіть
позабу¬
вати. .
І озаб^гать — забігати, заме
тущитися.
Позавидовагь — завидити. по¬
заздрити.
Позавинтить — позашрубовувати.
Позавтра кать—поснідати.
Позавчера—завчора, позавчо¬
ра, передучора.
Позавчорашній — позанічнпГі,
завчсрашній.
Позав'Ьсить—позапинати.
Позагадить — позапаску джувати.
Позагор-Ьть—засмалитися, за¬
палитися.
Позагрязнить —покаляти, по¬
бруднити.
Позадвинуть—поза су вати.
Позади, нар.—позадь, позаду;
предл.-поза. за назад, по¬
зад.
Позадолжать — напозичатися.
Позадуматься—замислити ся.
Позад-Ьлать (камнемь, кирпичемь)—позамуровувати.
Позаимствованіе — гасяження,
запозичення.
Позаимствовать—засягти, аапоіичити. позичити.

Поаакрьіть—іюивмять.
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Поздороваться — звітатися,
Позакрьіть—позачиняти, поза¬
привітатися, поздоровкати¬
туляти.
ся.
П озакупить —позакуповувати.
Поздоровіть— поздооовшати.
ПозакУпорить — позахарчову¬
подужчати, оклигати, ок¬
вати.
лигнути, окріяти.
Позамаслить—позасмальцьову
Поздравитель,-ница — віншу
вати, позаяложувати.
вальник,-ця.
Позапачкать—позамазувати.
Поздравительнкй—віншуваль
Позапереть— позамикати.
Позаплевать—позапльовувати.
ний.
Позаплеснев-Ьть—позацвітати.
Поздравленіе (сь ч'Ьмь)він¬
шування (чим).
Позапоадать —забаритисяПоздравлять, вить — віншува¬
Позапрошлогодній — позато
ти, повіншувати, здорови¬
рішній.
ти, поздоровити.
Позапрошльїй—залітошній.
Позеленіть —позеленіти.
Позапрягать — позаховувати,
Поземельньїй—лановий, груч
позапроторювати.
товий, поземельний.
Позапьілить—поза порош у вати.
Позиція—постать, становищ?
Позарасти—позаростати.
Позлашать,-ся— золотити,-ся
ІІозаржавЬть—поржавіти.
Позлить—посердити, погніви
Позариться —поласитися, пок¬
ти.
вапитися.
Позлословить — ПОЛИХОСЛОВ!
Позарьіть—позакопувати.
ти.
Позаселить—позаселювати.
Познайомить — познайомити,
Позасипаться —засидітися.
обізнати; -ся - запізнатися,
Позаснуть— позасинати.
спізнатися з.
Позастроить—поззбудовуваї и.
Позасість—-позасідати.
Познаніе— знаття, пізнання.
Позолота—пози Ота, позолота.
ПозасЬять—позасівати.
Позолотить—позл отити.
Позатухнуть—пригаснути.
Позорить—ганьбити, неслави¬
Позаупря миться— затят ися.
ти, ганити; - ся-у неславу
Позачеркнуть —повнкееслитн.
входити.
Позванивать—теленькати, по¬
Позорище—стидопи ще.
дзвонювати, дзеленькати.
Псзорньїй, о—ганебний, о.
Позвать-^узвати, покликати.
Позорь—ганьба,неслава, гана,
Позвен-Ьть — подзвеніти, по¬
пага.
дзеленькати.
Позубоскалить— пожартувати,
Позволеніе — призвіл, дозвіл,
поглузувати.
позвіл.
Позубрит ься—позубитися.
Позволительньїй, о—прнзвольПозуд-Ьть— посвербіти.
ни.й, ДОЗВОЛЬНИЙ, позвольПозументньїй — брузументоний. о.
бий, карунковий.
Позволять,-лить—призволяти,
призволити, дозволити,-во- , Позументщик-ь—шмукляр.
Позумснт-ь — каручка, брузулити (на іцо).
||
мент, позлітка, сухозлітка
Позвонить—подзвонити.
Позвонокь(спинной) кгводка її Позинь— хіть, готяг (до ЧОГО)
Позвоночпикь.анат.-- колодник. ;; Поз^нота—позіхи, зівачка.
' Пс-з-Ьвьіьать-позіхати.
Позвоночньїй—КО ВОДНИМ.
1 Пон.грать—пограти, пайгр.'іти;
Позв-Ьрскн — по звірячому.
сьіграть—згуляти, погуля
Поздненько,-кій — пізненько, .
і
ти, погратися.
- к и й.
' Поизбить— попобити.
ПОЗДНІЙ—пізній.
Поздно—пізно, не рамо; слнш- і| Поизгнить -погнити, потрухти
комь-запізно.
Пои-здержать— витратитися (з
чого).
Позднозато—надпізь.
Поизд'Ьваться — поглузувати,
Поздн'Ье—пізніш; какь можно
позбиткуватися,
покепку¬
поздн"Ье—як найпізніш.
вати.
Поздні.йшій—пізніший,
нгйІ! Порзмвтц-пожахати.
Г7І3 н?ши#.

ПоЙяо—Помепщигь.
Пойло—пійло, джєр; изт, заларен. отрубей— запарка.
Поима— заплава.
Псймать.-ся—піймати, злови¬
ти, уловити, злапати,-ся;
попасти, запопасти, засту¬
кати.
Почменньїй, о—іменний, о.Поименованіс — наменування.
Псименованньїй — менений,
применований.
Поименовать — наменувати,
наменити. поменити.
Поммка — іманка, пійманка,
злапанка.
Поимщик-ь — іманець, ловець.
Поинтересоваться — зацікави¬
тися.
Помекать—пошукати, попошу¬
кати.
Поиски—шуканина.
Поисковеркать—попокалічити.
Поисковьірять—попоколупати.
Поистин'Ь—по правді.
Пойти—піти; безлич. — пове¬
стися, пощастити.
Псчть—поїти, напувати.
Пска—поки, заки, доки, закіль, нім; аж, тим часом.
П 0 кадить—п оку рит и.
Показаніе—показ, свідчення,
свідкування.
Показатель.-ница — показник,
-ця; доказник,-ця, ловодчик,-ця.
Показной—виставний.
П каз-ь—вистава.
По казьівать.-зать — показувати,-зати;
виявляти,-вити,
появляти,-вити;
свідчити,
висвідчити.
Показьіеаться,-казаться —по¬
казуватися, казатися, пока¬
затися, витикатися; здава¬
тися, здатися, уздрітися,
звидитися.
Покаковски—по якому це.
Поналивать,-колоть — колоти,
поколоти, шпигати, пош
пигаї и.
Пткал якать—побазікати.
Покамі>сть —тим часом, поки
що, про час, на разі.
Покапать—покрапати.
Покапризничать — покомезитися.
Покарат ь—покарати.
Покараулить—постерегти, по¬
вартувати.
Покаркать—покрапати.

Покатать—покачати; повозити.
Покатистьій—сходистий, зго¬
ристий.
Покатить —покотити, поточи¬
ти; поїхати.
Покато — згористо, скотисто,
покотисто, скочисто, збочисто, спадисто, спохило,
слухово, спуховисто, спуховато.
Покатость—узбіч, спад, слохилість, пологість.
Покатьш — пологий, положи¬
стий, полонистий, спохилий, спадистий, збочистий,
роскотистий,
скочистий,
'згористий,
поголовастий,
спуховистий, спуховатий,
слуховий.
Покачать — похитати, погой¬
дати.
Покачиваніе—похит, гойдання.
Покачивать.-ся — похитувати,
-ся,
погойдувати,-ся; - сяточитися.
По качнуть,-ся — хибнути, по¬
колихнути, погойднути,-ся.
Покашливать—кахикати.
Покаяніе—Покута, каяття.
Покаянник-ь,-ца-покутник,-ця.
І Покаянньїй—покутній.
Покаяться—споку гувати.
Поквитаться—поквитуватися.
Покивать — покивати, похи¬
тати.
Покидать,-кинуть-кидати, по¬
кинути, лишати, лишити;
' бросить, пренебречь зацу¬
рати, понехати, занехати,
занехаяти, занедбати.
Покип-Ьть—покипіти.
Покипятить—покипнк^вати.
Покисл-Ьть—поквасніти.
ГІокиснуть—покисти.
і Покладистьій — схильчивий,
і
покладливий,
несперечлнI
вий, згідливий; (вкрадли¬
вий) приладний.
Поклажа — теркила, вантаж,
тягар, крам; манатки.
Покланяться.-клониться —ша¬
нувати, величити; уклонятися,-нитися.
Поклеванньїй—дзюбани »і.
Поклевать—подзюбати.
Поклеймить—натаврити.
Поклепньїй—обмовний.
Поклепщикь, -ца — обмовник,
-ця.

Поклсгть—ПокроитЬ

Поклепь — наклеп, обмова,
обрехи.
Поклесь—ужівка, ужілка, вуж|вка, шульговина, хомут,
хамут.
Поклсненіе—поклін, велмчення, шана.
Поклонникь,-ца — величник,ця. хвалебник,-ця; прихиль¬
ник,-ця.
Поклонь — поклін, поклонець,
уклін; поклоньї—кланяння.
Поклясться—заприсягтися.
Покняжить—покнязювати.
Покобениться —покомизитися,
поманіжитися.
Поковать —покувати.
Поковеркать—покалічити..
Поковьілять — пошкандибати,
пошкутильгати,
пошкатильгати.
Поковьірять—полупати, псдюґати.
Покой—покій, спокій.
Покойникь,-ца—небіжчик, не¬
біжка, помершленник.-ця.
Покойньїй, о—спокійний, ти¬
хий, о; удобньїй — догід¬
ний, о.
Поколдовать — похимородити,
почаклувати.
Поколебать,-ся — поколихати,
захитати,-ся.
Поколотить— потасувати, від¬
лупцювати, відшмагати, по¬
чухрати.
Покольніе—коліно, покоління,
патрамент.
„
Поколінний—родоводний.
ПоколЬть- поздихати, визди¬
хати.
Покомандовать— постаршину¬
вати, поверховодити, поотаманувати.
Покомкать— пожужмити.
Поконопатить—поглобити.
Покончить — покінчити, скін¬
чити, -(что) упоратися (з

І

Гкжореніе —підбій, упокорення.
Покоритель, пнца—підбій ник,І
ця, завойовник, ця.
Покорливьій, о —плохий, ла¬
гідний, о.
ГІокормить—погодувати.
.
Покормі—обрік, паша.
і
Покорно—корне, покірно.
Пскормость — покора, слух'я•І
»/іг7Ь, покіулмп/сть.

Покорньїй—покірливий, слух'яний, плохий.
Покорнійше — найпокірніше,
з найбільшою покорою.
Покоробить — зжолобити, пожолобити;-ся-зуверіти, зожолобкастіти, окантувати¬
ся, зжолобитися.
Покорствовать—коритися.
Покоряв-Ьть — пошкарубіти,
пошкарубитися,
покоржавіти.
Покорять,-рить — підбивати,
підбити, підхиляти,-лити,
корити, скорити, піднево.
л Кл'ЗТИ, - БОЛ ИТИ.
Покосить,-ся—(искривить) спз
чити, перехнябити,-ся; ско¬
са подивитися.
Покосмагіть—покошлатіти.
Покосньїй—покісний.
Покось—ПОКІС.
Покража — крадіж, крадіжка;
краденина.
Покрапьівать—накрапати.
По крайней мьр-Ь — прейма,
принаймні,
принайменше,
щоиайменьше.
Покрасить—пофарбувати.
Покрасн^вшій —почервонілий,
счервонілий.
Покрасніть—ЗзчервонІтл, за¬
червоніти, запаленіти, зго¬
ріти, зашаритися.
Покрасоваться—покрас|ти, по¬
прасувати.
Покреннть—окантувати.
Покривить — покривити; (душою) збочити; ся—закорчавіти, знабочитися, ♦скри¬
витися.
Покрикивать—погукувати, га¬
рикати.
Покричать—покричати, погукат и.
Покровитель. - ница — охоро¬
нець,-ниця, протектор,-ка,
оборонець, ниця,
патрон,
-неса.
Пскрсвительственньїй — охо¬
ронний,
оборончнй,
опікунчий.
ПокровительстБОвать — охоро¬
ни ги, обороняти, захищати,
-ти, патронувати.
Покровь (верх-ь платня) криття: (вн'Ьшняя оболочка)—
тулубець.
Покрой—крій.
Пзкронть пскраятг*.
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иокромка—поленая мята

Покромка—крайка.
Пскупщикть.-щица —закупець,
Покромсать—почикрижити.
-ниця.
Покропать—попартачити.
Покуралесить — поколобродь
Покрутить—заокруглити.
ти, пошурубурити.
/
Покрупніть—побільшати, по*Покутить—погуляти.
буйніш ати.
Покушаться.-ситься —замахуПокрьівало—укрівля,. накрит¬
ватися.-хнутися, заміряти
тя;
(для
завішиванья)
ся,-мірятися.
запиначка; (попона) капа;
Покушеніе—замау, замір.
(для гроба) натрунник, на
Пола—пола; (свернута’я такь,
трумник.
чтобьі
положить
вь нее
Покривать, - крьіть — крити,
что-ниб.і припіл,'
укривати; (водой) змикати,
По.тагать.-ложить—класти, по¬
зімкнути, понімати, пони¬
класти; припуск* ГИЛСТИТИ.
ти; (первьім-ь слоемь крас¬
гадати; постановляти,-вити;
ки) тенетити. потенетити;
призначати,-значити.
(м'Ьх'ь как.-либо матеріей)
Полататься, - ложиться, дові¬
потягати,-пи; (карту)бити,
ряться—звірятися,
звіри¬
побити; (жестью) жеретитися, духвати, подухвати.
ти; сн-Ьгом-ь-засніжити.
Поладить-уладнатп, погоди¬
Покрьіваться,-рьіться — крити¬
тися.
ся, окриватися, окритися;
Полакировать - полякувати.
(снігомь, пьілью) припада¬
Полакомвться -поласувати.
ти.-пасти
пилом, снігом,
Поласкать—поголубити, попес
ТИЇИ.
сніжити, засніжити; (слизью) слюзити, забрезкну
Поласкаться — попеститися,
ти; (росой) роситися, заро¬
поластитися.
ситися; (туманомь) стума¬
Полати—піл (під стелею).
ніти, стуманитися; (дьіраПолаять — погавкати, побре¬
ми) дірчавіти, подірчавіти;
хати.
(тучами) похмаріти, похма¬
Полба, раст. Тгіїісит зреііа—
оркис.
ритися; (б-Ьльїми облачками) помолодитися; (мхомь)
Полгода — півроку.
замшитися, (толпой) засту¬
Полдень—полуднє, полудень.
патися, -питися; (струпьяПолдести —лівл ібри.
ми) струпіти; (платкомь)
Полдневньїй — полудній, по
напинатися,-пнутися,
на¬
лудневий.
прядатися, прянутися.
Полдникь — ловранок, піл ;ечірок.
Покрьітіе—укриття; (лакомь,
матеріей) потягання; расПолдничать — ловранкуиа
ходовь—зворотини видатків. ;
піавечіркувати.
Покроїтьій —покровений, укри¬
Полдюжиньї—шосток.
тий; (пьілью) припалий по¬
Поле—поле; (<*онг>) тло. (вь
рохом; (глазурью) склений,
книгЬ) беріг; (во шляпіі)
полив'яний.
криси;
паровое—пар, паПокрьішка—укрівля, накрив¬
ровина, толока: (удобр. і.ака, покрива, іверхь платня)
возомг) перегній; (вьіжженное)—згарець; (битвьі)—бо¬
криття.
Покряхтіть—покректати.
йовище.
Покузьіркатьсп — поперекида¬
Половая богіфодская трава,
тися.
раст. Тііушиз ьегруїіигп —
Покуда—поки, поки що.
магерзапка, материнка.
Покумиться—покуматися.
Полевая горниця, раст. 5іпа
Покупатель,-ница —покупець,
різ игуєпзіі— свиріпа.
Полевая маліть, раст. КиЬих
-пниця.
Покупать - (викупать) скупа¬
саезіиз
кололюх, деріїнти; купувати, купляти.
нмк.
Покупка — покуй, закупна,
Полеваямишь,Лгуїсоіа -пілі.х
Полевая мята, раст. Мепіііг
(купленное) купля.
Покупнсй -купнуй, купований.
агуеп^і5-к»ньська м'ята

ПопАвка—Попони ищикт».

Полевка, зоод. Нуросіаие?; — І Полнчное—крадене.
Полка — полиця, подря; для
точка.
посудьі — судник, мисник;
Полевой — польовий, нивний, і
пільський>6'вС'ь— польовйк;
ружейнзя — каганець, па¬
нівна, пстравка.
-шпать—полевн к.
Полкобкикь, цп — полковник,
Пог/'гче—трохи легше.
-ця; рсиментарь.
Полегшій—полеглий.
Полковшіческій.-чій — полков¬
Полежать — полежати, відпо¬
ницький, рейментарський.
чити.
Полководець—воєвода, всрхоПолезнкй, о—ужитсчний, хосволарь , ватаг , ватажок ,
ний, пожиточний,
хоеензвершник.
ний,
чористний.
планітПол ков ой—полковий.
ний, о.
Полкь-полк, реймент.
Полеліьять—попестити.
Полнехонько—повнена.
ПолемическІй—попемичний.
Полно —повно, вповні: до краю;
П.олепетать — побелькотати,
ущерть; годі, досить.
пощебетати.
Полноватьій—повнявий.
Пг летать —політати.
Полновластіе—всевлада.
Пол еть—літ;-(воображенія) бу¬
Полновластньїй, о — всевлац
яння,
ширяння;
(мьісли)
ний, повновладний, о.
зліт.
Полноводньїй —повідь ни й.
Полет-Ьть — полетіти,
поли¬
Полнов^сньїй—повної ваги.
нути.
Полйогрудьій — повногрудий.
Полечь—залягти.
Полнокровіе, мед. — кріаляПолзаніе-лазіння. плазування.
стість.
Ползать — лазити, плазувати, I
ПолнокровньїД— крівлястий.
фовзатися, (презрительно)
Пол нолицьій—повновидий.
рипи Гатися; (о зм'Ь'Ь) суГТолнолуніе— повня.
ватися.
Попномочіе —уповноваження,
Ползком-ь—поповзом, навплаз,
Поупонажнення, повновласть.
плазом.
Полномочньїй — уповноваже¬
Ползти—пластати, лізти.
ний, уповажнений.
Ползунь, нья—повзун,-ха. лаПолнота-повня, повнява; (т£зій,-ка.
ла)
огрядність;
цілксвнПолзучая ива, раст. 5аІіх гетість; обширість, розлегрепз —ницелоз.
лість.
Ползучій — плазовитнй; (о
Полночньїй—полуночний.
раст.) виткий, стелюх.
Полночь —північ.
Пол и вал ьница—поли рачка.
Полнощекій—щокатий.
Поливальщикь — поливайко.
Полньїй—повний; цілковитий;
Поливаніе — поливання, зли¬
(тучньїй) обдемкуватий, ог
вання.
рядний, опасистий, тіли¬
Поливать, -лить — поливати,стий; обіли рий, розлогий,
лити.
достатній, докладній.
Поливка, полиЕанье — полйПолнЬть—(наполняться) пов¬
взнка.
нитися, виповнятися; (туч¬
Полизать — полизати, полизь¬
ність) гладчати, брати, някати.
бірати тіла.
Полинять—злиняти.
Половинь—ходник (на полу);
Полировать—яснити, глянцющітка; ножник (для вьітивати.
ранія ногь).
Полировка—глянцюваня; по¬
Половина—половина, пів.
лі р.
Половинка—поло'винка.
Пол нтическій— політичний.
Половинний,-ность —половин
Пол итура—полиск.
ний,-ність.
Полить—полляти, полити, ли¬
Половинчатьій — половинча¬
нути.
стий.
Политься—линути; (о крови) —
Половинщика -па — спільник,
заюшити.
-ця.
Полицейскій- ПОЛИЦІЙНИЙ.
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Половица — мостина, делина,
помістниця, пскостнна.
Половодье — повідь, повіддя,
повінь.
Половой—підлоговий; (относ.
кь муж. нли жен. полу) прирсджінннй; половой органьприродження; - вопрось —
статьова справа.
Пологій —припадистий, про¬
тяглий, спадистий.
Пологь—опона, запона.
Положеніе—становище, стан;
теза, твердження; статут,
регулямин; осадное - стан
облоги; замітное-внзначне
становище; о вьіборяхь-реґу.іямин про вибори; - нія
доклала тези, твердження
доповіді, реферату.
Плложительньій,-о — (благоразумньїй, солидньїй) статеч¬
ний, статковитий; (утлердительньш) позітивний(рі
шительньїй, вірньїй) рішу_ чий, певний, о.
Полозь — санка; пслозья-саниці.
Полокать —похлебтати, пожлуктати.
Полсльщикь — полільник.-ця,
половник.-ця. політник,-ця.
Поломить—поламати.
Полопаться—порепатися, пе
реоепатися.
Пглоса—смуга, стяга, пасмуга, сталька, сталка, пруга;
нь матерій —басаман; желіза, стали — штаба, скаба,
шпуга; земли — смуга, стя¬
га: между нивами — обмі¬
жок; жатвенная — постать;
ліса —перелісок;
попереч¬
ная— пересмуга.
Полосами— пас мето.
Лолссатьій-смугнастий, сму¬
гастий, смугарястий, сму¬
ганистий,
шморганистий,
пасистий, пасемнстий,стовпатий, пряний.
Полосать.-снуть — пасити; рі¬
зонути.
Полосить—смугувати; (желі
зо) штабувати.
Полоска-смужка; узкая-пасмуга, пасмужка.
Полоскальщикь,-ца--полоскач,
•чка.
Полосканіе—полоскання, плю¬

скання.

Полоскательница —полоскаль^
ниця.
/
Полог.кательньїй - полоска/іьн и й.
Полоскать — полоскати; ^ся —
хлюпатися, плюскатіьея.
Полосной (о металлахьУ^- шта¬
бовий.
/
Полосовальня (на же/)£зчсрізномь заводі) —шт&барня.
Полосовать—шта бувати.
Полость—снаста, дутлява.
Полотенце —рушнуїк, утирач.
утирало; для Отола сверху
скатерт и—столІєна.
Полотнище—пілка, брита.
Полотно — полотно,
кроєно;
(тонкеє) рубок; (фонг) тло;
(земляное) плянта, наспа.
Полотняньїй 'полотенний.
Полотокь—ПІВТЬ.
Полоть—прашуеатм.
полоти.
Поготье— прашовнння, полот¬
тя, поління.
Полсуміе — навіснеча.-прище
лепнява, дурноверхість.
Полоумньїй—дурноверхий, при¬
шелепуватий, причинний,
недоумкуватий.
Полошить—полохати.
Полошить - вилощити.
Полтпнникь — гривня, копо¬
вик.
Полтора—півтора.
По птораста—півтораста.
Пслу—лів, допів.
Полубаринь—полупанок, під¬
панок.
Полубарка—комига.
Полубогь- полубог.
Полубоченокь—півбарилок.
Полубутьілка—півпляшок.
Полуведерньїй — півведерковий.
Полуверстньїй —півверстоний.
Полугласньж—півголосний.
Полугнилой —напівгнилий.
Полу годи чньій— піврічний.
По пуго діє— півріччя.
Полугодовой —СМ. ПолугодичНЬІЙ.

Полуда—побіл.
По пударомь— пі вдармо.
Полуденний—полудневий.
Полудикій —півдикий.
Полудить—побілити.
Полудохльїй—при дохлий.
Полуендова—півкондійка.
Полукафтань (тужурка) — ка¬
танка.

Полукругльїи—Полісовщикь,
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Полукругльїй—півокруглий.
] Полушагь — півступінь,
пів¬
крок.
Полукругь— ПІВКОЛО, ПІЕКОЛІПолу шаріє—півкуля.
шатко, лівкружало.
Полушелковьій—півшовковий.
Іолулисть --пін аркуш.
Полумертвьій — мни вмерлий.
Полушерстяной — ПІВВОВНЯний.
Полумракь— полутемрлва.
Полушка—півшага.
Полум-Ьсяць—полумісяць.
Полум’Ьсачньїй — півмісячний.
Полуштофг—півквартд.
I Полушубокь— кожушанка.
По луня гой—полу ГОЛИЙ.
Полуночникь-гульвіса, гуль
Полфунта—півхунт а.
Полчаса—півгодини.
тай.
II Полчище—тьма-тьмуща.
Полумочньїй—ПІВНІЧНИЙ.
Пол-ь
(дощатий) — підлога.
Полунощникь, пт. СаргітіїІпоміст;
(земляной) — діл.
диз епгораеиз — дрімлюга, і
долівка; (о животи, и чесплюха, дрімух, дрімлюх.
лов^к-Ь) рід, стать.
Полуобероть—полу зворот.
Польї — запілля.
Полуостровь -півострів.
Полигать—підбріхувати.
Полуоткрьіть — ВІДХИЛИТИ
Полий—(о трубкФ) цівуватий,
Полуоткрутьій — ДОПІВОДЧИ не(о шарі, ядрі) дутлюваний, нгпівростулений, натий, онастий.
півросплющений, напівод- і
слонений.
• Полинний—полин ьовий.
Полинь, раст. Агіегпізіа аЬПолуофиціальньїй — півурядозіпІЬіит—полинь.
вий.
Польїнья - (м-Ьсто не замерзПопупрозрачньїй — напівпро¬
шее или не замерзающее)
зора й.
теплина, узмінь; (прорубь;
Полупрсцентньїй — піввідсотполонка, ополонка.
ний, п'скаматний.
Польї с-Ьть—полисіти.
Полупроценть — ПІВРІДСОТОК,
Польза — ужиток,
пожиток,
півкамата.
користь,
хосен,
хвайда;
Полупудовьій—півпудовий.
(помощь, облегченіє)
по¬
Полупьяньїй—підпилий.
легкість, пільга.
Полуразрушенньїй — допівПользованіе — користування,
зруйнований.
пожиткування, ужиткуван¬
Попусапожекь—полуботок.
ня з чого; (врачепаніе) лі¬
Пог.усвЬгь—лрисмерок.
кування.
Полусонньш—півсонний.
Псльзовать—лікувати.
II олусотня—КОПОВИК.
ГІользоваться (ч'Ьмь) — кори¬
Полустишіе—полу вірш.
стуватися,
хіснуватися,
Полутонь—ПІВТОН. •
пожиткувати, ужиткувати,
Полуторний— півторачний.
хіснувати, хоснувати
(п
Полутьма -лрисмерок.
чого),
запобігати (чого;.
ПолугЬнь -сутінь.
Польстить—підлестити.
Полуфунтовой -- півху нтови й.
Польститься — поважитися,
Получасовой—півгодинний.
повабитися,
поласитися,
Получатель, - ница — узят
поквапитися, злакомитися.
ник,-ця, одбірннк, ия.
Полсзть — полізти; повалить
Получать. - чить — одержу¬
вати,-жати, нідбірати, - ді¬
гурьбой — пошелевкатися,
сунути.
брати, дістава/и, дістати,
ПолЬниваТьсч.-л-Ьниться— лі¬
приймати, прийняти; (возможиость)
спрсмагатинуватися ,
полінуватися,
злінуватися.
ся-могтися; (непріятн. за¬
Полинний—пол Вновий.
пахів) придихатися;
(наПолено — поліно; рубанець,
сл-Ьдство)
одібрати
спа¬
оцупок, оцупалок, дровина.
док;
(вьіговор-ь) дістати
Полупить—поліпні и.
нагину.
ПолЬсовщикь — карбівничий,
Полуменіє—узяття,
мдб і ран¬
побережник.
ня, відібрання, одержання.
22
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Полічи' ать—Помолодечествоватк

ровій—корівняк; дом. жив.
Полічивать.-чить — лікувати, I;
—кізяк; мьішиньїй—мишах.
полікувати.
Помечтать—помарити.
Попюбезничать — полицятися,
Помигивать.-гать — поморгу¬
поженихатися.
вати,-гати; блимати.побли¬
Полюбить-уподобаїи. укоха
мати.
4
ти, покохати; (облюбовать)
Помилсваніе —милува іня, да¬
замилувати.
рування вини ксиу.
Полюбиться— подобатися.
Пслюбоваться—поми лупатися. і Помнловать—помилувати, да¬
рувати вину кому;-жизнь-Полюбовньтй— поз гіди ні:.
горлом дарувати.
Полюбопьітствовать — поціка¬
Помимо — минаючи; опріч,
витися.
окрім.
По людски-людно, людяно.
Поминаніе - помин, поминки.
Полюсньїй— ВІСТЬОВИЙ.
Поминанье (синодикг.) — гра¬
Полюсь, геогр.—вістя.
матка, субітник.
Поля (шляли)- криси.
Поминать,-минуть — згадува¬
Полягушечьи—по жаб'ячому.
ти,-дати.
Полягаться- побрикатися.
Поминать,-мять—бгати, побгвПоляна — полянина, галяв3,
ти; топтати, потоптати.
гальовна, галявна, лисина, !
Поминки—поминки.
прилука; (вь чернолісьі)
Поминутно — щохвилини, разполазок; (расклинивающая
у раз.
лїсь) ріжа.
Поминь—спомин, згадка; по¬
Полярний — в стьовий, підвімин.
стьовий.
Помирать.-мереть - помірати,
Помазаніе—мирування.
-мерти.
Помазанннкь — мированець,
Помирволить—потурати.
помазанець.
Помирить—змиритн. погодити.
Помазанница—мированка, по¬
Помириться —помиритися, ПО¬
мазанка.
ГОДИТИСЯ,
полаторжитися,
Помазокь—квач, віхоть.
поладнтися.
Помазьівать, зать— мирувати.
Помнить-пам'ятати, зазнавати,
помирувати.
-знати, тямувати,(сознавать
Помакнуть—умочити.
себя) ТЯМИТИСЯ.
Помаленьку — потроху, по¬
Помкогу — п _)багат о.
трошку, помалу, помалуПомножать,-жить — збільшу¬
малу.
вати,-шити.
Поманить — повабити, пона
Помогать, мсчь — помагати,
дити.
могти, запомагати, запо¬
Поманка — приваблювання,
могти, піцмьгати, - могти,
принаджування; принада.
підпомагати,-гти, підсобля¬
Поиарать — покаляти, побати,-бити; заратусаги, порабрати.
тунок дати; урадити, зара
Помарка —покрес, викрес.
дити чому.
ГІомарьігать, рать—викресля
І Помон—помиї, виголоски.
ти,-лити.
Помойникь—пом ийниця.
Помелькать—помигати, поми
Помойньїй — помийний; - ная
готіти.
. яма-смітниця, смітник.
Помел ьчать—подрібніти.
Помокнуть— намокти.
Помеліть -помільшати.
Помокріть—змокрапіти, змо¬
Померешиться —примрітися.
кріти.
Померкнуть — змунити, поть¬
Помолвка—заручини, змовини.
маритися.
Помолвливать,- вить—заручати,
Помертвіть — змертвіти, зав¬
чити-,
рушники подавати,
мерти.
-дати.
Пометаться —покидатися; по
Помолиться—помол йтися.
метушитися.
Помолодецки мужно, хвацько.
Пометь—гній, гайно, поклад:
Помолодечествовать- помолодкуриньїй-курячка; конскій
иювати.
—конянк?, кобилннсць; ко-

Помол ОДИТЬ—Поміщеній.

П омолодить—відмолодити.

Помолодіть—змолодіти, помо¬
лодшати.
Помопожавіть—відмолодіти.
Помолотить—помолотити.
Помолоть--помолоти, змолоти.
Помолчать— умовчати, помов¬
чати.
Помоль—мелення, мливо, ме¬
дово.
Поморить—(таракановь, напр.)
повиводити;
(изморить)
проморити.
Поморозить — познобити, по¬
морозити.
Поморосить—ПОІМЖИТИ.
Поморщенньїй—поморхлий.
Поморщить- поморщити. змор¬
щити.
Поморщиться,
сморщиться—
псбрижитися, поморхли.
Помосгь—примость.
Помочи- шлейки.
Помочить—помочити; піти до
вітру.
Помошенничать — пошахруватм.
Помощник-ь—підпомагач, під¬
помогам, помагач, попліч¬
ник, підручник.
Помощь—підмога, ломота, пособа, підпомога, підсобка,
підпертя, запомога,
допо¬
мога; (воєнная)
засипок,
посилок; (спасеніе) заратунок,
поратунок; (совать)
зарада, порада; (вспомоществованіе) запомагання.
Помрачать,-чмть — тьмарити,
потьмарити, тсмрити, потемрити, хмарити, нахма¬
рити, заморочити, затем¬
нити.
Помраченіе—мана, заморока:
засліп, засліплення.
Помудрить—помудруват и.
Помуравить—уполивити.
Помутить—змутити, передала
мутити скаламутити.
Помутиться — ломутнити ся.
перекаламутитися; заморо
митися, затуманитися, сту
маліти.
Полупить- змучити; знудити.
Помчать—погнаги, номкнути,
потягти.
Помчатьсгі — поминутися, по
гнатися.

Пом«к?тель—ротним.

і Помьїкать — потирати, • пони¬
жати, колотити.
Помьїкать—побідувати, (коно|
плю) почесати.
Помьісель — замір,
думка,
гадка.
Помислить -подумати,
пога¬
дати.
Помьіть—помити; (білье) по¬
прати.
Помьішленіе—помисел, замір,
гадка.
Помишлять—гадати, в дум¬
ках мати.
РІомінять,-ся—заміняти,
по¬
міняти; змінятися, помири¬
тися, замінятися, переміни¬
тися.
Помірить—поміряти.
Помісить—ПО МІ С ЙТИ.
Помістительньїй, о—м'сткий,
просторий, Обшнрий, О.
Помістньїй—місцевий;
маєт¬
ний.
Помістье-маетність, держава.
Помісь—(ублюдокь) підтумок,
покруч, (о человікі) сур¬
жик, перевідник.
Помісячно — МІСЯЧНО, ЩОМІ¬
СЯЦЯ.

Помісячний—місячний.
Поміта—знак, познака, прик¬
мета.
Помітка — значок, позначка;
нотатка.
Псміха—завага, завада, пере¬
шкода, перемела, перемішка, замішка, запона.
Помічать,-тить—значити, за¬
значити; (записьівать) ноту¬
вати, занотувати;(числомь)
датувати, податувати.
Помішанньїй—причинний.
Псмішательство—божевілля.
Помішать — завадити, пере¬
шкодити;
помішати;
(нь
печи) перегорнути.
Поміщаться — спричинитися,
стерлійся, збожеволіти.
Помішкать—загаятися.
Поміщаіь, помістить — умі¬
щати, умістити, вміщати,
змістити.
Поміщаться.-ститься— уміщатися, уміститися,
зміща¬
тися, - СТИШСЯ,
улазити,
улізти.
Поміщеній—місце; житло, їт;М£ш#ан н*
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Поміщик*»—Понуждать.

Поміщикь,-ца-дідич, чка, дер¬ ! Понизовье—побережжя; низи¬
на. пониззя.
жавець,-виця, поміщик,-ця.
Поникать,- кнуть—хилити, схи¬
ПоМІЩИЧІЙ—дїдицький, помі¬
ляти,-лити (голову).
щицький.
Помятьій—ложужманий, пом'яПоникшій—пониклий, никлий;
(о расг.) осілий.
шкурений,
помервлений,
і-ониманіе—розуміння, тяма,
мервистий.
зрозуміння; - взаимное-поПомять—помервити, пом'яти,
розуміння.
пом'яшкурити, побгати.
Понимать. - нять — розуміти,
Помяукать—понявкати, поняв
зрозуміти, урозуміти. утечати.
лепати, ушолопати, удобаПонабить—понабивані.
рити.
тямити,
утямити,
Понабирать—понабірати; (тяуторопати, учовлтн, уклимжестей)-пообважуватися.
ляти, - мити,
розчовпати,
Понаброоать—понакидати.
розшолопати; смьіслить вь
Понавезти—понавозити.
Понанрать—понабріхувати.
чемь - розумітися на чому.
Понаготовить—наготувати; по¬
ГІонимающій—тямучий.
наварювати.
понапікати;
Пснищенски — злиденно, попонасправляти (одежду).
старчачому.
Понадарить—понадаровувати.
Понищенсгвовать —постарцюПонадергать—насмикати.
вати, пожебрати.
Понадобиться — знадобитися,
Поновленіе — від нова.
здатися, згодитися, стати у
Поновлять, ВИТо —відновляти,
пригоді.
-вити.
Понаділать — понароблювати;
Поновіть—понові шати.
(вещей) понасправїіяти.
Поножевщи на—різанина.
Понадіяться—повповати, зда¬
Понсздреватіть —подірчавіти.
тися.
Поноровить (кому)—потурати
Понажарить—понапікати.
(кому).
Покамарь—паламар. ІІоноситель,-ница — обмовник, .
Понапрасну—даремне, удурні.
-ця. огудник,-ця.
Поиапрятать — понаховувати.
Поносить—кобенити, клясти,
Понаслушагься — наслухатися.
бештати, шпетити, ганити,
Понасміїиить — попосмішнти.
цвіцькувати, ганьбити, об¬
Понастроить—понабуловуватії.
мовляти, чорнити, поноси¬
ІІонатаскать—понаносити, поти; (обь одежді) виходити.
настягати.
Поносі», мед.—бігунка, побіПонатужиться-помоцувагис я.
і
гачка, отроба,
свистуха;
понаможитися.
-кровавьій-різачка, тискаПонедільникт—понеділок.
виця.Понедільно—потиженно. тиж
Поношеніе — ганьба, обмова,
ньово.
огуда, запала.
І Іонемногу—потроху, потрош¬
Покошеними—виходжений.
ку, помалу, поволі.
Понравиться —подобатися, спо¬
Покесеніе — (наказаній) відбу¬
добатися, уподобатися, в око
ток кари; (расходовь) пот
впасти, до вподоби припа
рата.
стн, у подобі стаїи.
Понести — понести, занести, І
Понтонньїй—плавний, наплав
віднести; (забеременіть) за
ний.
вагоніти, заважніти; (пом¬ |
Понтонь—понтон.
чать) погнати, ломкнутч.
Понудитель.-ница — гіримусНони—муцск, куцик.
ник,-ця.
Понижать.-зить—низити зни I
1 Понудительньїй —примусовий.
жати,
знизити,-ся-знижа
Понуждать,-дить — примушу¬
тися, опадати, спадати.
вати, сити, неполитм, при¬
Пониже—трохи нижчий; тро
неволити, силувати, при¬
хи нижче.
силувати,
спонукувати,
Пониженіе — зниження, спа¬
-¥$ТНдання.

Понужденіе—і юплавокь.
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Понужденіе—мус, пригін, при¬ І Попарно—парами.
мус, принука, силування.
Попархивать—перелітати.
Понукагь — нокати,
нукати,
Попахивать (о запах-Ь)-тхну¬
ньокати, вйокати, підганяти.
ти; повівати.
Пончки—пухкеники.
Попачкать-побруднити, пока¬
ляти.
Понині—і досі; до тепер.
Поніжить — попестити, пого¬
Поперебить— поперебивати.
лубити.
Поперект»—упоперек, уперек,
Понюхать—понюхати.
напівпереки. навпоперек.
Понюшка—понюх, нюх.
Поперемьггь—поперемивати.
П он яті е—тяма, розуміння.
Поперемінно — упереміжку,
Понятливость—тямучість, тя¬
упереміж, уперемішку, на¬
мовитість, кметливість.
вперемінки, навперемінку,
наперемінку.
Понятливьій—тямучий, тямо¬
витий, тямкий, кметПивий.
Поперемінньїй -упереміжний,
Понятно—зрозуміло. ДОТЯМНО.
навперемінний.
Понятньїй — зрозумілий, Д0Поперерізать— поперерізува¬
тямний.
ти, поперетинати; повирі¬
Поня.той—понятий.
зувати.
Пообдумать —розважити, роз¬
ГІопереть —поперти.
міркувати.
Поперечникь—прогін; широ¬
Пообнищать—зубожіти.
кість.
Пообогріться—нагрітися.
Поперечница—поперник,
поПообтаять—пообтавати,
перниця.
Пообіщать — поменнтисн, по- , Поперечний—перехрещний.
Поперхнуться — заглитнутися,
менитися, поматися, поміпохлинутися.
нитися; дать обіть — оба- І
Попечалиться — посумувати,
шлувати.
4
пожуритися.
Поодаль—подалі, посторонь.
Поодиночкі—поединцем.
Попеченіе—піклування, старуГІоотцовски— гжбатьківськи.
нок, дбання, догляд.
Поохотиться—пополювати.
Попечитель,-ница — куратор,По очереди~на черянку, вряд,
ка; опікун,-ка.
чергою, почережно.
Попечительньїй, о—дбайливий,
Поочередньїй — почережний,
піклувальннй,
старанний;
черговий.
опікунчий.
Поощреніе—заохота, заохочу¬
По печительствовахь—піклува¬
вання.
тися, дбати; опікуватися.
ГІоощрител ь,-нкца—заохотни к,
Попечь—попекти.
-ця.
Попивать.-вьіпить — торкати,
торкнути, попивати.
Поощрительньш--заохотливий.
Попнраніе—потопт, топтання,
Поошрять, рить—поохочувати,
талування; зневага до чо¬
заохочу вати,-хотити.
го, упослідження, погорда
Попадать,-пасть—трапити, по¬
чим.
трапляти, утрапляти, на¬
трапляти,Трапити, набродПопирать,-прать—топтати, по¬
жувати,-брести, запопада¬
топтати, іалувати, уталути, пасти. (вь цЬль) улуча¬ |
вати; зневажати. - важити,
ти, улучити, цілити, поці¬
упосліджати.-дити, погорд¬
лити; уцілити,
уліплюважати,-лити. гордувати.
ти.-пити.
•
Попировагь —побєчькєту ва'іи.
Попадаться, -пасіься—попада¬
Пописьіваїь—писати коли-не
тися, -пастися; траплятися,
коли.
натрапитися; на глаза—на¬
ПоПИЩЙТь—полискотіти.
верзтися.
Поплавать— поплавати.
Попадать—попадати.; покоти¬
Поплавокь — поплавець, пла¬
тися.
вай, Іалаґан, галаган; буй¬
Пспадкя—пані матка, попадя.
репа, указьів. МІСТ0ІІ5Х0Ч:17сп^ивать,-поить—напувати.
леніе якоря-сучк^.
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Поплакать—Попрошайннчество.

Поплакать—поплакати.
Поплатить — виплатити, позаплачувати.
Поплатиться —приплатитися.
Поплевать—поплювати.
Поплескаться—поплюскатися,
похлюпатися.
Поплестись — поплентатися,
посунбелитися,
почелепати, попхатися.
Поплечье—уставка.
Поплотничать — потеслювати.
Поплотк-Ьть — погладчати, потужавіти, поміцніти.
Поппутовать—пошахрувати.
Попльїть—поплинути.
Поплясьівать,-сать —танцюва¬
ти, потанцювати.
Поповичь —попович.
Поповна—попівна.
Попоеникь, раст. СіїгузапІІіетит ІеисапІНетит — невістульки, невістка, каниця,
серпій.
Поповскій—попівський.
Попойка-гульня, напійка.
Пополамь—упіл, навспіл, нав¬
піл.
Пополдничать— переполудну¬
вати.
переполуднати, по¬
полуднувати.
І
Поползать— пол азитн.
Поползень, пт. Зісіа еигораеа—
ковалик, чмовх, дереволаз, |
під'ядлівчак.
""
Поползновеніе—потяг, схиль¬
ність.
Поползти—полізти.
Пополненіе—приповня, уповнення, додаток.
Пополнізть—оп.линути, отягти
ся, погладчати.
Пополнять,-нить--лрмповняти,
приповнити.
уповняти, - і
нити.
Пополоскать—пополоскати.
Пополоть—ПОЛОПОТИ.
Пополу годно—піврічно.
Пеполудни—■•ОПІВДНІ.
I
Пспользоваї ьси —напожитку
ватися, покористуватися.
Попомнить — згадати, прига-' '
даі и.
Попона—кала, дерта, иооерхниця.
Попороть—попороти.
Попортить — попсувати, поні¬
вечити,
Попортняжить покравцювати.
Гїглрститкя—ропрст^тис*.

Попостничать—попісьикувати.
Попотчивать—участувати, по¬
частувати,
утрактувати,
потрактувати.
ПопогЬть — попотіти.
Поправка—направа. облагода;
(вь бумагахь) підмітка.
Поправленіе — поправа; (здо¬
ровая) поратунок,
поліп¬
шення (здоров'я).
Поправлять,-вить — облагод¬
жувати, облагодити,
об-"
лагодитися, лагодити, по. лагодить; (здоровье) ратувати, поратувати, поліп¬
шувати, — ліпшити
(здо
ров'я); (бо бумагахь) під¬
мічати,-мітити, випраЕля
ти,-вити.
Поправляться,-виться,—виду¬
жувати, одужувати,-жати;
(развиваться,
возмужать)
ви клесу ватися,-сатися.
Попраздничать — посвятку¬
вати.
^
Попрежнему—тим же ходом,
по давньому, як давніше,
як передніше.
Попреканіе—докора.
Попрекать,-кнуть — докоряти,
корити, докорити.
Попрекь—докір, догана, до¬
говір.
Попрепятствсвать — перешко¬
дити, завадити, стати на
перешкоді, на заваді.
ІІоприбавить—придати; при¬
брехати.
Попривязьівать — поприсилювати, припинати.
Попри манить—попринаджува¬
ти, поприваблювати.
Поприще—обшир; арена; (дЬягельности) поле.
Попріискать—пришукати.
По пріятельски—по приятель¬
ському.
Попробовать — закуштувати,
стрібукати,
покуштувати.
Попросить—попросити, попро¬
хати.
Попросту—попросту.
Попрошайка—лаОза, каї юка,
нищун;
мужчина — лабзюк, женіцина—лзбзючка.
Поітрошайничать— льбзюкати,
л’абзюкувати, миркати, ка
кючити, жебрачит'и, злидарити.
Поппошяйиичесті»р — лабзи.

Гіопроща+ься—і і&разсьшать

жебри, миркання, канючнява.
Попрощаться—попрощатися.
Ііопрьігивать, - гать—підстри¬
бувати, пострибати,
під¬
скакувати, поскакати.
Попрьігун-ь,-нья — стрибкун,куха, стрибун.-ха, стрибу¬
нець, скакун,-ха.
ГІогірьіскивать,-кать— покропляти,—пити.
Попр'Ьвать,-прЬть—пріти, по¬
пріти.
Попрямить—випростувати.
Попрятать,-ся—поховати,-ся.
Поптичьи— по птаському.
Попугай — папуга; -морской,
пт. СоІутЬиз—понурок.
Попугаичій, —папужний.
Попугивать,-гать—лякати, на¬
лякати, полякати.
Попудно— пудами, на пуди.
Попудньїй—попудний.
Попудрить—попудрувати.
Попусту—марно, удурні, да¬
ремне.
Попутать—поплутати; споку¬
сити, намовити.
Попутешествовать — попомандрувати.
Попутньїй - подорожній; о в£тр-Ь — ходовий, погожий.
Попутчикь,-ца — подорожа¬
нин,-нка.
Попущеніе—напуст, напусть,
допуст, попуст.
Попь - піп.
Попьілать — попалати, попа¬
лахкотіти. •
Попьілить—покурити, попоро¬
шити.
Попьітать, ся—стрібувати, по¬
тріпувати.
Попьітка — сгрібунок, спро¬
бунок, замір, захід.
Попьіхь—поспіх.
Попьянстсовать—попіячптп.
Попивать,— виспівувати.
Поп'Ьтушьи—як півень.
Попить—поспівати.
Попятить-позадкувати.
Попятиться—відступитися чо¬
го, позадкуватися.
Пора—доба, час, година, діб.
Пора--проник, дірлинка, шга
ра.
Порабол-Ьпствовать —поплазу¬
вати.
Поработать—поробити, попра
цювати. пспоробити.

Поработитель,-ницн — підбіЛник.-ця.
Поработительньтй—уярмливий.
Порабощать.-тить —уярмляти,
-мити, підбивати, підбити,
заневолювати,-литп.
Порабощеніе — заневолення,
підбій.
Поравну — зарівна, зарівно,
нарівно.
Поравнять —зрівнати, сплянтувати.
Поравняться — стати врівні,
дорівнати кому.
Порадовать—потішити, звесе¬
литися—потішитися, зве¬
селитися.
Порадить—подбати,
попіклу¬
ватися.
Поражать,-разить —перемага¬
ти,-могти, побивати, бити,
уражати, уразити, дивува¬
ти, здивувати.
Поражаться,-разиться—уражатися.-зитися.
Псраженіе — побиванка, по¬
разка.
Поразбойничать — порозбишачити.
Поразбрестись — порозбріда¬
тися.
Поразбросать—пороскидати.
Поразб-Ьжаться — порозбігаі
тися
Поразв-Ьцать—довідатися, діз¬
натися.
Поразвічшать-порозвішувати.
Поразгл я д'Ьть—роздивитися.
Поразговориться —розбалака¬
тися.
Пораздарить — пероздаровувати.
Пораздумать — поміркувати,
розміркувати, погадати.
ІІоразительньїй, о — разючий,
о; на прочуд1 на диво.
Поразлакомиться —розтасува¬
тися.
ПоразлетЬться — порозліта¬
тися.
Поразлить—порозливати.
Поратлнваться —порозливати¬
ся; (о о-Ьках-ь) повиливатися.
Поразмьіслиі ь —поміркувати
розміркувати.
Поразмять—розімняти.
Поразогчать порозгон іти.
Поразойтись -- норосходитнея.
Поразсьілать — порозсилати.

Пераябказать—-Портсигарі»

| Порой—часом.
Поразсказать- росповісти.
Поразсудить -розважити. роз¬
Порок-ь—ганжа, хибч, гандж,
міркувати.
Ганджа, нецнота.
Поранить—поразити..
Пороптать —поремствувати.
Псраньше—зарані, зарання.
Поросенскд» — порося, поро¬
Пораскопать —пороскопувати.
сятко.
Пораскрасть — пороскрадати.
Поросль — чагзрняк. зарість,
Поразспросить — рсспнтатися.
чагарі, чагарник.
Поросная—панна
Про- 'таскать—поростягати.
Г орасиїатать —поросхитува'ти.
Поросшій — зарослий; - камь?шем-ь—очеретуватий.
Г орвать—подерти; пошмату¬
Поросячій—пацючий, порося¬
вати.
чим.
Горебячески по дитячому.
Поребячиться — попустувати.
Поротозійничать — погаБронити.
Поревновать—поревнувати.
Пороть-пороти, роспорювати;
Поревіть—поревти.
шмагати, хльостати, сікти;
Порей, раст. ЛИіиш роггит
(вздорь) теревені правити.
— пора, лрас.
Порохно, прахь-трухо, тру¬
Порекомендовать— порекомен¬
хлявина, трухлина.
дувати.
Пороховнина—порошниця, таПоржавіть— поржавіти.
рапать.
ГІорисовать—помалювати.
Пористий-подіркуватий, дір¬
Порохової!—пороховий; - магазинь - порохоння.
куватий.
ГІорохь—порох.
Порнцаніе —нагана, загуда, до¬
Порочить—ганити, неславити.
гана, осуда, огуда, погудка,
Порочникь, раст. Зсгорпиіапа
кавза.
Порицатель.-ница — загудник,
посіоза кукулярія;-нодяной,
адиаііса-ранник.
-ця, огудник,-ця.
Порочний—спорзний, злочин¬
ГІорицательньїй—огудний, заний.
гудний. дсганний.
Пороша, свіжій снігь—пошГІорицать—ганити. кабзувати,
пай.
цихвирувати, доганяти, гу
Порошинка—порошинка.
дити.
Порошить—мотрошити, поро¬
Порка—хлостя, хльора, хлю
шити.
ста, внсіканка.
Портативний — похватн ий.
Поропь—(річной)-поріг, скік,
Портить— збавляти,
перево¬
шип от,
забора,
(обьїкн.)
дити, псувати, кабзувати,
поріг.
охаблятн, теряти, спотво¬
П орода—рід, порід дя,филь;плерювати, нівечити.
м'я ра;а;(вь родившаяся) пеПортиться—псуватися,
пере¬
ревсдня, переводка;(геолог.)
водитися;
вьірождаться
поклад;
(горн ) горотеїр;
-нікчемніти.
(наноси.) наплин; (изверЛордки—спідні.
жен.) вульканина;(ссадочн.)
Портмоне—складничок, гама¬
фусовина.
нець, чересок.
Породистий—расовий, доброГортинха—кравчиня, швачка.
хопннй.
Нортнои - кранець.
Породить—уплодити.
Портняжескій—ксавецький.
Породнить — поріднити, споПортняжестяо — краьентко.
кревчити.
Портнлжить—крапцюва і и.
Порождсніе—наплід, уплід.
Портово й—г ортопий.
Порожнемт» упорожні,
поро
Портомойньїй—пральний.
жняком.
Порсзнично— на роздріб, роз 1 Портомойня—пральня.
Портомоя —прачка.
дрібово, частками.
Портретисті»--гертретник.
Порозничньїй — роздрібоьий,
ІІортреть—поличчя, портрет.
частковий.
Портсигарь — цигарник, ци¬
Пороакь — зосібна,
окроме,
гарниця.
окремо, відрубно, осібно.

Портулакь -Гіоселянинь.
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Портулакь,
раст.
Рогіиіаса
Пор-Ьд-Ьть -порідшати.
оіегасеа—сосонка.
Порізать—порізати; урізати;
Портупея - шабельтас.
покраяти, псбатувати.
Портфель—тека.
ПорЬзвиться — попустувати,
Порть - порт, затока.
псбасувати, набрнкатися.
Портянка—платника, онуча.
ПорЬзь — порічка; трава, раст.
Порубежньїй—кордонний.
видь Лигіпаеа суапоісіез—
Порубать—порубати.
наголоватки.
Порубка—поруб, вируб.
Иор-Ьчньїй -надрічний.
Поруганіе —наруга, зневага.
Пор"Ьч0е— порічна.
Г! ору гать—полаяти.
Порядковьій —черговий.
Поругаться—посваритися, по¬
Порядкомь—досить добре, ду¬
лаятися.
же. добряче.
Порука—зарука.
Порядокь—(очередь) ряд, чер¬
ПорусРть—порусявіти.
га,(шеренга) шик, лава; (стоПоруч ать,.-чить — приручати,
рона улицьі) перія; (стро::)
-чити,
запоручати, гчити,
лад, урядок; (толкь) роз¬
зру чати,-чити, припоручавід.
ти,-чити,
доручати,-ЧИТИ.
Порядочно —досить добре, до¬
Порученіе — припорука. дору¬
бряче; порядно; чимало,
чення.
і Ііорядочньш — порядний, пут¬
Поручень -баляса.
ній: доладній, досить доб¬
Поручитель, ница — поручник,
рий, незгіршиіі; чималий.
-ця. "
Посадитьг-посадовити, поса¬
Поручительньш — запсручний,
дити.
заручний, поручний.
Посадка (на лошади)— постать.
Поручительство—запорука, за¬
Посадь-слобода, передмістя.
рука, порука.
Посаженно — сажнями,
на
Поручь (священоическ.) — насажні.
раквиця.
Посаженний (отець, мать)—ве¬
Порушень, раст. - см. Завитки.
сільний,-а.
посадний, - а
Гіорфира—багряними.
(батько, діати).
Порфирородньїй — багрянородПосватать—посватати.
ний.
Посвински—по свинячому.
Порханіе—перелітн, перхання.
Посвид Ьтельствовать—посвід¬
Порхать,-хнуть — перелітати,
чити, посвідувати.
пурхати, хнути, хуркнути,
Посвистьівать.-тать— хвітькаперхати,-хнути.
V
ти, посвистіти.
Порціон ПІ.ІЙ—порційний.
Посвойски—по наськи,по нась¬
Порція—порція; пайка.
кому.
Порча-збава, ушкода. ніве
ІІосвЬж-Ьть—відсвіжитися.
чіння, перенівець, перевід;
Посвятить — присвітити, по¬
попсув,
зіпсуття;
чари,
світити.
уроки.
Посв^тл-Ьть—вияснитися.
Поршень—шпиндель.
ПосвЬтски—по свіцькому.
Пориваться — зариватися, за¬
Посвящать, тить— висвячува¬
рватися.
ти, посвячувати,-титл; при
Псрьівисто — присмикок, на¬
евйчувати.-тити; охвірозугально, рвачко, поривно.
вати.-руиати.
Порьівис.тьій — рвучкий,
по¬
Посвящатьс.я, — титься, бьіть
ривний, кагальний, наваль¬
посвящемиьімь— присвячу¬
ний. шибкий.
ватися.
Порьівь — порив, поривання,
Посвященіе — присвят,
по¬
потяг, запал.
свята, присвята.
Порьіж-Ьть—порудіти.
Поселенець — осельник, (перПорьіскать—погане ати.
вьій) осадник, осадчий.
ГІорьіть—порити, покопати
Поселеніе—сельбище, селище.
Порьіхл-Ьть — покрихніїт:, пс- І Поселокь—селище, осаданухніти.
Поселянинь. - нка— селянин,Порьічать—порикаїи.
нка, селюк,-чка.

346

Поселять —Посміяться.

Поселять,-лить — оселяти.-лити, осаджати.-дити.
Поселяться,-литься — осідатися. осістися, осідати, осі¬
сти, осадитися.
Посемейно - родинами.
Посердить—погнівати.
Посеребреніе — посрібнення,
посріблення.
Посеребрить — посрібнити,лити.
Пссиділки, — вечорниці;
до¬
світки.
Посиживать,-діть-пересиджувати, пересидіти, посидіти.
Посильний, о -спроможний,-о.
Посинить—посинити.
Посинільїй—посинілий.
Посиніть —посиніти.
Поскакать, — поплигати, по¬
скакати.
Поспитаться- потинятися, по
поневірятися.
Поскользнутьг.я -осковзнутися. оковзнутися, підсков¬
знутися, підковзнутися, поковзтися,
послизнутися.
Посконникь,
раст.
Евраіоііит соппаїіпит—сідаш.
Поскоріе — мерщій, хутчій,
хутчіш.
Поскребки—вискрібки.
Поскрежетать— поскреготати.
Поскресть—поскребти, поско¬
родити, поскромадити.
Поскрипувать- виск рипу вати.
Поскупить—поскуповувати.
Поскупиться—лоску пугати.
Поскучать—понудитйся.
Поелабленіе- попуск,
поту
рання, пільга, полегкість.
Послаблять,-бить - потурати;
попу скати, -стити.
Посланіе—л ст.
Посланникь—посел.
Посланническі.і — посельський. .
Посланничестьо— посельство.
Послаиньїй—посланець.
Пословица—приповідка, приповістка, припозість, при¬
слів'я, припоиіданна.
Послоьичмьін- прислівний.
Послоияться — ІІОМСТЛЯТИСЯ,
пошвендяти, повештатися.
Послужить—послу/кити; при¬
датися, здатися на що; допомігти.
Послужной- службовий.
Послушаніе—слухнянстно, по¬

слух; (вь монастирі) пос¬
лух.
>
Послушать—послухати.
Послушаться—услухнути, по¬
слухатися.
Послушникь, ца~послух,-шка.
Послушньтй, о— слух'яний, о.
Посльїшать — почути, учути;
пеоечути.
Посльїшаться—почутися; безл.
-уректися, почутися, здати¬
ся.
Послі—упісля, упослід, упослідок, упослі, по, після.
Послідній — останній, кінце¬
вий; найгірший.
Послідователь,-ница — наслідовник, ця. прихильник, ЦЯ.
Послідовательно—послідовно,
ідей по одному.
Послідовать—(о рішеній, опреділеніи, постьновпекін)
западати; іти за ким, нас¬
лідувати кого.
Посльдокь—решта.
Послідстве—наслідок,
наслід, послід.
Послідующій--наступниЙ, по¬
томний.
Послідь дітскій, анат.—чи¬
стило, лсжнсько; (у коровьі) зчисток.
Посл Ьцьішь —мизинець;
(лі¬
вачка) міізинка.
Посліззвтра — позавтрьому,
позавтра, позарані.
Посл Ьза втрат ній— позавтрий.
По.сліобіденньїй — пообідній.
Послюнить—послинити.
Посматриваніе — поглядання,
позирання.
Посмертньїй— посмертний.
Поем огріті — глянути, поди¬
витися, позирнути, побачит и.
Посмугліть—збрунатн і ти.
Посмьіть—позмивати.
Посмій я аться—посміху ватис я,
поемі хати; глузувати, кеп¬
кувати з кого.
І Іосміліе—сміліше.
Пооміннс—навперемінку, на¬
переміну.
Посміть — усміги,
насміти;
зважитися
П осмішить—насмішити.
Посмішище — посміховище,
посміх, сміховище.
Посміяніе—наруга, глузи.
Посміяться (надь кімь)-під-

11о собачий—і іостаноаленіе.

шкильнути, пошкалюввти,
покучкурувати, поглузува¬
ти з кого.
По ссбачьи—як собака.
Поссбіе — підмога, допомога,
поміч, зарада: учебное — під¬
ручник.
Пособлять.-бить — помагати,
допомагати,-мігти;
зара¬
джувати, дити.
Пособникь, ца— помічник,-ця.
Пособоровать — помаслувати.
Посовіститься--посоромитися.
Посовітовать—урадити, пора
дити, пораяти, дорадити,
зарадити.
Посовітоваться— зарадитися,
порадитися.
Посодійствовать — у помочі
бути, ста ги,допомогти.
Посозвать—поскликати, понаскликати.
Посолить—посолити, засолити.
Посоль—посел. •
Посол ьскій—посельський.
Посол ьствовать— послу вати.
Посопротивляться — позмага¬
тися, посперечатися; побо¬
рюкатися.
Посопить—посопти.
Пососать—посмоктати.
Посохнуть—посохти.
Посох-ь—костур, кий; патери¬
ця; (пастуха) ґирлиґа.
Посошень— костуронька.
Поспать—поспати.
Поспесивиться — попишатися.
Поспеси віть —запишатися.
Поспорить — посперечатися ,
позмагатися.
Поспособсгвовать — помогти,
допомогти, посприяти.
Поспивать, поспать, бьіть готовьімт» — постигати, -гти;
(подоспіть) наспівати,-спі
ти, нагодитися.
Поспішать,-шить— помикати,
кнути, спішитися, поспина¬
тися,-шитися,
сохтувати,
тюсохтуватп, хапатися, по¬
хопитися, квапитися, по¬
квапитися;
поспішить,
слишком-ь рано сділать —
поранитися.
Поспішествовать —допомага¬
ти, помагати.
Поспішно—швидкома, похап¬
ки, похапцем, хватькома,
хапком, нашвидку, хватком,

тельмом, сквапливо, пок¬
вапно.
Поспішность—хапкість, хапа¬
нина,
хапанка,
хапатня,
хапання, квап, поквап, оспіх, поспіх, спіх, сквапли¬
вість.
Поспішний—хапкий, хваткий,
хапливим, хвиткий, поквап¬
ний, квапливий,
Посрампспіе—соромота, сором,
ганьба, безчестя, неслава,
згуда.
Посрамленньїй -- постиденннй,
зганьблений,знеславлений.
Посраклять,-мить —соромити,
неславити,
знеславити,
ганьбити, зганьбити.
Посреди—серед, посеред, на¬
серед.
Посредник-ь—посередник, (при
сділкі) - зведенник, (мнровон) розсудець.
Посредннческій- посередниць¬
кий.
Посредничество —посередниц¬
тво
Посредственньїй, о — звичай¬
ним, мірний; нічогенький, о.
Посредство—спосіб, ярміс; по¬
середнії цтво.
Посредством-ь—за помогою, за
поміччю, через.
Посрочньїй — терміновий, речинцевий.
Поссорить—посварити.
Поссориться — посваритися,
зратитися, зретитися.
Поставка — пристача, постача; постанова (установка).
Постановленеє-постав.
Поставлять.-вить — станови¬
ти, постановити, ставити,
пос гавити;
постачати,-Чи¬
ти; настановляти,-вити; (вь
спященники) висвячувати,
-тити (на попа).
Поставщик-ь,-ца —приставник,
-ця, доставник,-ця, поста¬
чальник,-ця.
Посгавь (мельничнь’й) осада,
посад, коло;.(ткацкій) крос¬
на; (посудньїі-і) мисник, креденець.
Постаивать,- ять—перестоюва¬
ти, перестояти.
Постановка —постава; (пьесьі)
постанова.
Постансвленіе —установа, по¬
станова, ухвала.
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Постановлять—Постьільїй.

Постановлять,- вить-ухвалювати.-лити,
постановляти,
-вити.
Постараться—усгарати, наповажитися, подбати, покло¬
потатися.
Постариковски—по старечому'.
Постаріть—остаріти, пост-рітися.
Постегать—пошмагати; (о шитьі) постьобати.
Постель—застілок, лігво, лігвиско,
лігвище, посіль,
постеля.
Постельньїй — застілковий,
постільний.
Постепенно—помалу, потроху,
ступне зо.
Постепеннич—повільний, ступ¬
невий.
Постеречь—постерегти.
Постигать,-гнуть, стичь- розуміти, зрозуміти, збагнути,
проминути, зглибити.
Постиженіе—урозумЕння, зро¬
зуміння збагнення.
Постижимость —збагненність.
Постижимьій—збагненний.
Постилать,-стлать —постеля¬
ти, - лити,
простеляти, лити.
Постилка — слання, стеління;
підстілка.
Постирать—попрати.
Поститься — постувати, пісни¬
кувати.
Постникь,-ца —безскоромник.
ця, пісник,-ха.
Постничать—постувати.
Постничество—постування.
Постное (вообще)— піснота.
Постньїй—пісний.
Постовой — чатовий, стійковий; стійчик.
Постой—стація.
Постонать—постогнати.
Посторониться — уступитися,
поступитися з дороги.
Посторонній-побічній, сторон¬
ній, чужий.
Постоялець,-лица —комірник,
-ця.
Постсялое—комірне.
Постояльїй дворь—заізд.
Постоянно,
всякій разь—за
-іцо-раз,раз у раз, що-разу,
завжди, безвиводно.
Постсянньїй—станівкий, три¬
валий; безпереводний, невизодний,
невсипущий,

беЗЕИВОДНИЙ;
постійний,
статечний, порядний.
Постоянство—статечність, по¬
стійність.
Постоять— постояти;-за кого
-оборонити.
Постра дать —перетерпіти.
Пострансгвовать- попомандрувати.
Постращать -пострахати, по¬
лякати.
Постригать,-стричь — пострнгати,-гти.
Постриженіе—-постриг.
Пестроеніс — збудування; (вь
рядні) ушикування.
Пострсйка—будування; будів¬
ля, будова; Гкаменная)-му¬
рування.
Построить—поставйтн. збуду¬
вати; (изь каммя, кирпича)
змурувати; (вь рядьі) уши¬
кувати,
Постромка — посторонок, поборсень.
Постромочиьтн-посторонковим.
Построчно-рядками; відрядна.
Построчи ьій—відр дковий.
Пострілснокь — брикунець,
пустун.
Постріль— шибеник, шибай¬
голова,
варивода;
(апо- плексія) грець: раст. Япетопе раїеиз сонтрава.
Пострілять—постріляти.
Постряхнуть—струсити.
Постудить—вистудити.
Постукивать — поковтувати,
поковтати, стукотіти, токо¬
тіти, погрімляти.
Посту пательньїй—поступовий.
Поступать,-пить
- учиняти,
учинити, обходитися, обій¬
тися; (вести себя)псводитися, вестися,
справуна- тис я.
Поступленіе — вступ; (денегь
вь кассу) вплив (до каси).
Поступокь—учинок,
Поступь—хода, похід.
Поступать—постукати, посту¬
котіти, заковтати.
Пость—піст;
(місто,
должность)
посада, помістя;
(карауль) стійка, чата.
Постьідить—засоромити.
Постьідньїй, о—стидкий, соро¬
мітний, ганебний, о.
П остьілость—осоруга.

Постьільїй—осоружний-

Постилать—Потемнить.
Лостьілйть—осоружуватися.
; Постять, пегерять—загасити
Постьінуть—похолонути.
Посягательство—замах.
Посуда— посуд: (деревян.) суПосягать,-гнуть—чинити, вчи¬
динє; (глазиров.) полива:
нити замах.
■
(каменная) кам'янка: (дерев,
Потаенно — криткома, потай,
для зерна) сипанка.
потайки, потаснці, потай¬
Посудина - посудина.
ком, потайці, потаємне.
Посудить—поміркувати, пога¬
Потаснньїй—потаємний.
дати.
Потайнмкь—схованка, тайник.
Посуднпкь — мясник, креде11 ота їж охі — п ота й ний.
непь.
Потаить— сховати.
П осудний—посуднії й.
Потакальщикь,-цг—потакуьач,
Посуетиться — пометушитися.
-чка.
Посулить—наобіцяти.
Потаканіе—потакування.
Посуль — обіцянка, обитлиця.
Потакать—потурати.
Посульньїй—обіцяний.
Поталкивать.-толкчуть —штов¬
Посуточно—на добу, поденно.
хати,-хнути.
Посуточньїй—поденний.
Потанцовать — потанцювати;
Посуху—суходолом.
(шутя) потупцювати.
Посчастливиться -пошкапити,
Потаскуха—ярва, лярва, шльопошкапитися, пошандибити,
ха, шлюха, шлюндра, шльонпощастити, похвортунити,
дра, хльорка, повія, повій¬
поталанити.
ниця, підтіпанка, паплюга,
Посчитать- порахувати, полі
потіпаха, мандрьоха, діпЧИТИ.
тянка,
шурпа,
шмондп,
Поеьілать, слать —слати,
за¬
шкура, хляжниця, фіндюрсилати, заслати, посилати,
ка, посмітюха.
пересилати,-слати; сказать,
Потасовка—тасканина, намисватать-сл атися.
начка, халазія, кудля, наПосьілка—посилання, слання;
карпас. м'ялиця, мнялиця,
пак-унок; (вь логикФ.) суд.
чубанина, прочухан, духо¬
преміс.
пел, чубрій, типець.
Посильний—посланець.
Потатчикь,-ца—потурайло, по¬
Посьіпаніе—посипання, затру¬
туральник, ця.
шування.
Потачка — потур, потурання,
Посьшать,
посипать (ч-Ьмь)
попуск, потоля.
-затрушувати,
затрусити,
Поташенноїй—поташовий; -за¬
посипати,-сипати.
водь—поташн я.
Посівная живокость,
раст.
Потаить—поташ.
ОеІрНіпіит сопзоіісіа—соро¬
ІТотащнть — потаращитм, почі коники, рогаті васильки,
тарганнти, потягти, пово¬
локти.
сокирки.
Пос-Ьвь—засів, сівбина, сійба,
Потащиться—полигатися, посіянка, сівба.
шелепатися, поволоктися,
ПосідЬльїй—посивілий.
попхйтися.
ПоС-ЬД-еТЬ —посивіти.
Потворство, -ваше—потурання,
Пос+ф'Ьть— посіріти.
потур. попуск, потоля.
Ппсітитель,—завітальник.-ця,
Потворствовать—потоляти, по¬
одвідач.-чна.
турати. попускати.
ПосЬтовать—пожуритися; по¬
Потворщикь, ца — потурач,бідкатися, нарікати.
чка, потуральник,-ця.
Посунь- порубати; пошмагати.
Потекь— патьок.
Поснідать, пров-Ьдьшать.-дать
Потемки—потемок,
темнота;
—навідувати, навідати, на¬
вь потемкахь—потемну, по¬
віщати, навістити, завіта¬
ночі.
Потемнившій—стемнілий.
ти; (часто) учащати, части¬
ти.
Потемнені е — затемнення.
Пос-Ьщеніе — навідини, відві¬
Потемн-Ьть — заневидніти. задини, завітання.
темрітися, стемніти, посу¬
Пос-Ьянное (собир.)—сівбина.
теніти, ПОНОЧІТИ.

Потепліть—Потрогиааіь

Потепліть—потепліти, потеп¬
лішати, затепліти.
Потерпить — посмикати, по¬
сіпати.
Потерзать—подерти.
Потерпіть—перетерпіти,
ви¬
терпіти;- убьїтокь—ущерби¬
тися.
Потеря—загубля, загуба, загубіль, утрата, страта, тра¬
та, затрата; (времени) гай,
гаянка часу.
Потерянньїй —п опащий.
Потерять—утеряти, за. убити,
згубити, утратити, страти¬
ти; знебути що, рішитися
чого, посіяти що; (любовь)
мнелюбитися; (время) зга¬
яти, змарнувати час; (сознаніе)
запаморочитися;
(расположеніе)
втратити
ласку; (зрініе) стемніти на
очі; (слухь) занечуяти.
Потеряться (затеряться) — за¬
губитися;
(растеряться)
збентежитися.
Потечь—потекти.
Потирать,-тереть — потирати,терти.
Потихоньку — потиху, потихе¬
сеньку, тихцем, стиха, ти¬
хенько, помалу,
тишком,
нишком.
Потливьій—поти вий.
Потникь, (под-ь сідломь) —
шерстенник, підклад.
Поте вой—потовий.
ЛоТОГОМНЬІЙ— потови тонни й.
Погонь —струмінь, течія, ВОДОтеча.
Потолкать—поштовхати;- ся —
потовктися.
Потолковать—побалакати, по¬
бесідувати.
Потолокт»~стеля, повала.
Потолочньїй—стельовий.
ІІотолочь—потовкти.
Потолстіть—отягтися, узяти
тіло, погладшати.
Потсмокь— щадок, нащадок.^
Потомственньїй — дідичний ,
спадковий.
Потомст во—нащадок.
Потому—тим, тимто, тому,
того, для того, через те.
Потому что—бо, тим що, че¬
рез те що.
Гіотомь—упослі, потім, по
ТІМ того,
а далі, а там,

відтак, навпісля, налослі
док.
Потонуть— утопитися; пою
нути.
Потопать—тонути.
Потопать—потупати.
Прюплсніс—затоплення.
Потоплять,-пить — затопляти,
затопити.
Потспньїй—потоп овий.
Потспь —потопа.
Поторговать — поторгувати,
і
погандлювати, покрамуна
І
ти;-ся—поторгуватися, поторжитися.
Потормошить—посмикати, по
торсати, потермосити.
Поторопить—пригалити, при
спішити.
Потосковать—посумувати, монудьгувати.
Поточить—погострити, наго
стрити; (косу) — лідманта
ЧИТИ.

Поточний—струмінний, водотечний.
Потрава-патолоч, спаш.збій
Потравить—потолочити, спашити; (снасть) наддати, по
пустити, поцькуваги.
Потрати гь—витратити
Потрафлять,-фить — догоджа
ти.-дити.
Потребитель, - ница — спсжм
вач,-чка.
Потребительньїй.-скій — спо¬
живний.
споживальний.
споживчий.
Потребленіе — спожиття, спо
житок, споживок, ужиток,
уживання.
Потреблять, -бит ь — спожива¬
ти,-жити;
(израсходсвать)
зужиткувати.
Потребно—потрібно.
Потребность — потребіцина,
потреба.
Потреб ньій — потрібний.
Потрсбоваїь — загадати, на
казати, пригуоручйти.
Потревожить — потурбувати;
(рану) вразити.
Потрепьівать—потріпувати.
Потрескаться — похряпатися,
перерепатися, порепатися,
полускатися.
Потрескнвать—єитр існувати
Потрощать—потріскотіти.
Потрогивать.-гать— торкати,кнути.

Потроха—Похлббьівать
ч

Потроха — оточки, погріб,
тельбухи, бебехи, (животи.)
бабешки.
Потрошеніе—тельбушіння; па
трання.
Потрошить—тельбушити, пат¬
рати.
Потрудиться — попрацювати,
поробити.
Потрунить (надь німі», чімь)
-покепкувати з кого, чого.
Потрясать,-сти-обрушати, сбрушити. порушати,-шити.
Потрясеніе— струс, порух; (душевное, нравственное) збу¬
рення.
■—•
Потряхивать—трусити.
Потуги(у роженицьі)—перейма
Потуже-стуга.
Потузить - відлупцювати.

Потяжеліть—поважчати.
Потянуть, потащить — поцупити, ударить - поцупити,
оперіщити.
Поубавить—применшити.
ІІоубьіть —зменшитися.
Поудивляться—подивувати.
Поудить-повудити.
Поужинать—повечеряти, звечеряти.
Поу мніть—порозумнішати.
Поумьіть—покмивати.
Поунять—угамувати,
утихо¬
мирити.
Поупрямиться— позмагатися.
ІІоусмирить—утихомирити.
Поусмиріть—утихомиритися.
Поусісться—посідати.
Поутихнуть — принишкнути,
.у ихомиритися.
Поутру, сь утра-зрана, зран¬
ку, зрання.
Поухаживать— поженихатися,
полицятися.
Поучать,-чиі ь-навчати. нав¬
чити (чого).
Поученіе —наука; (проповідь)
казань.

Потупиться—нахнюпити,-СЯ.

Потуплять,-пить— (глаза) спу¬
скати,-тити, (голову) по
нуритн.
Потускніть — померхти.
Потухать,-хнуть—гаснути, за
гасати, загаснути.
Поту хшій—згаслий.
ГІотучніть —отягтися, погляд
шати.
Потушнть-загасмти, погасити;
угамувати; заспокоїти, ути •
хомирмти.
Потчеваніе—частування, трак¬
тування, почастування.
Потчевать—частувати, почас¬
тувати, трактувати.
Потщмться—постаратися.
Поть—піт.
Поіініе потіння.
Потіснить — стиснути,
сту¬
лити; відперати,-перти, від¬
кидати,-кинути.
Потісниться —потиснутися.
Потіть,
оспотіть—упрївати,
упріти, пітніти, спітніти.
Потіха—кумедія, чудасія; за¬
бавка, розвага.
Потішать -шить — забавляти,
бавити, забавити;-ся надь
кімь-жартуваги з кого.
Потішникь,-иа— кумедник,-ця,
штукарь,-ка.
Потішньїй—кумедний,
несе
лий. в гішний.Потягнган е (членовь)
потягачка, потяги.
Потягинать, нуть — гот яга ги,
-гти; вимивані; ся втяга¬
тися, гтися.
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Поучнтельньїй—навчальним.
Пофантазирсвать — помарити,
пофантазувати.
Похабникь-соромітник,
бсзлнчник.
Псхабньїл— ороміцький,
паі
плю-кий..
Похабничать—соромітну вати.
Похаживать -походжати.
Похвала-хва іьба, прихвгльба
[
похвала.
| Похваливагь—вихваляти, похвьляти.
Похвальба — хвалощі, хва¬
стощі.

І
і
•
'
I

Похвальньїй, о-хвалебний, о.
Похвастать—похвалитися.
Похватать—похапати.
Похитнтель.-ница— привластник.-ця, хапко, хапун.-ка,
злодій, ка.
Похи грпть— похитрувати.
Похнщаіь, - хитить — хапати,
ухопити; привлащгтн,-сі ити.

Похиіценіе-ухоплини, хаплеI
нила; привлящення.
• Похлебка—юшка.
І Похлебочньїй -юшковий.
Псхлебьічать.-бать, — сьорба
‘
ти, посіорбати.
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Похлестьівать-—Печитатель.

Похлестьівзть,- стать-хвись¬
кати, похвкськати.
Похлопотат ь — поклопотатися,
попіклуватися.
Похпопьівать.-пать — ляскати,
поляскати; плескати, по¬
плескати.
Гіохмелье—похмілля.
Походить, бьіть похожимь-самарати на кого, скпдатися на
кого, удавати на кого, уда¬
ватися в кого, бути по¬
дібним до кого, бути схо¬
жим з ким.
Походить-походити, попохо¬
дити;
(взадь, впередь)—
пошастати.
Гіохопка— хода, хідня, похід,
похода.
Походньїй -похідний.
'
Походь—похід.
|!
Похожденіе—прит ода.
Гіохожій (на)— підхожий до, ;
СХОЖИЙ о, подібний ДО, що і'
!
скидається на.
Похозяйничать — попоратися, і
. погосподарювати.
Похолодать— похолоднішати,
постуденіти
Похолодать —охолонути, охо¬
лодіти,
охог.оти,
схоло¬
:
нути.
Похоронить—поховати.
Похоронний—погребовий.
Похоронні—похорон, похороння, погріб, хоронення.
Похорош-Ьть — почепурніти,
покращати,
погарнішати,
поповнішати.
Похотливость— пожадливість.
Похотникь, - ца — пожадливець.-виня, лакомець, - миця, льсощохлист, ка, ласо¬
люб,-ка.
Похоть—пожадливість, жага.
Похохотать—пореготати.
Похрабриться— похрабрувати.
ІХохрапьівать.-піть— вихріпу- ;
вати, похропти.
Похромать — пошкитильгати,
пошкандибати.
Похудівшій — охудлий, схуд¬
I
лий.
Похудіть -схуднути, охуднути, спасти з тіла, з лиця.
!
Псху пить—погудити.
Поцарапать—подрапатн.
і
Поцарствовать—поиарюва ги.
Поцвісти — поквітнути,
по¬
II
цвісти.

Поцвловать, - ся — поцілува¬
ти,-ся.
Поцілуй—поцілунок.
Поцінить—поцінувати.
Поцілить—почепити.
Почавкать,—псплямкьти.
Гіочасту—часто.
Почаще—частіш.
Почва —грунт; пегчаная—піщанець; черноземная—чор¬
нозем, чорноземля; глини¬
стая — глейовина; глини¬
стая и вязкая—липкос.иіія.
липоватиця; нетрснутая—
цілина.
Почваниться—попишатися.
П оч венньїй—грунтовий.
Почеловіческн — по людсько¬
му.
Почему—чого, чому, чом: як,
звідки; з яко» речі; -то-чомусь.
Почеркі— письмо,
Почернить—учорнити, почор-ч
нити.
Почерніть — учорніти, зчор¬
ніти.
Почерпаніе—засяг, засягання.
Почерпать, почерпнуть—зася¬
гати, засягти.
Почерствіть—счерствітя.
Почертовски--по чор.ячому.
Почесать —почухати.
Почесть—шана, шаноба, по¬
шана; - оказьівать—шанобу
віддавати.
Почесуха, мед.—короста,
чухачка
Почесь:вать,-ся~ чухати,-ся.
Почетньїй почесний, почеський.
Почеть—честь.
Почечньїй—нирковий.
Почивать—спочивати, спати.
Починка—направа, лагодіння,
лагоджіиня.
Починньїй—початковий.
Починочньїй — направнпй, лагод!нний;-ная мастерскаялагодільня.
Почині»—початок.
Почіінять,-нить—лагодити, полагодити, направляти,-ви¬
ти, оправляти,-вити, підла¬
годжувати, підлагодити, залаштувати.
Почистить—почистити,
Почитаніе - пошанування.
Почитатель, ница—шановник,
-ця, вегнчник,-ця.

І ючитать— 1 ющеголять.
Почитать,-чтить — шанувати,
ушанувати, пошанувати, велмчити, звеличити.
Почитать,-честь—уважати за,
мати за. брати за.
Почитать—почитати.
Мочки, анат.— нирка; батан.зеленочок,брунька, бростина брост, брость, біб1 я шок.
(ЦВІ.Т.) пуп'яшок. пуп'янок,
пуплях, пуплянок, пупишок.
пупінок.
Почковатьпі —ниркастнй.
Почковать—щепити.
Почковидньсй - нмркуватий.
Почковьій—нирковий; брунь¬
ковий.
Почта—почта. пошта.
Почтальонг»—почтарь; листо¬
ноша.
Почтеніе—шана, шаноба, шай
вість, шанування, пошану¬
вання, ушанування, повага.
Почтенньїй, уважаемьій — по¬
чесний, почестний, почеський, шановний, поважа
ний, почтивий.
Почти—сливе, майже, безмаль;
-что -мало іііо, трохи не,
безмаль; * никуда — мало
куди.
ІІочтительно—з повагою, з по¬
шаною, з шанобою.
Гіочтительность —шанебність,
шаноба, пошана, повага.
Ппчтительньїй— шанебний.
Почтить — звеличати, ушану¬
вати.
Почто—чого, чому, з якої речі.
Почтовьш — почтовий,
пош¬
товий.
Гіочувствовать — почути, від
чути;-себя почутись.
Почудиться—здатися, привер
зтися.
Почуять (носомь) —занюхзти,
знюхати.
Пошаливать.-лить—пустувати,
попустувати,
жартувати,
пожартувати, дуріти, поду
ріти.
Пошаліть— пошаленіти.
Пошаркать—почовгати.
Пшатьівать,-тать,-тнуть — по¬
хитувати,-тати,-тну ги, схи¬
тнути, ухитнути.
Пошатьіваться.-тнуться—зато
чуватися, заточитися, по¬
точуватися, - чнгася, похи¬
23

туватися, - тнутися, ухит• нутися, схибити.
Пошвьірять—пошпурляти, по¬
вергати, пошвиргати.
Пошевеливать,-лиіь—воруши¬
ти, поворушити, ворухнути.
Пошенни—широкі санки.
Пошелестить — пошамотіти,
пошелестіти.
Пошелу шить-полущити.
Пошептать—гошеї.огі . и.
Пошибь—кштальт, шиб, роб,
налад.
Пошивать.-шить—шіп и, поши¬
ти.
Пошивка—пошиття.
Пошинковать —пошаткувати.
ПошипЬть—пошип1ти;(о жареч.)
пошкварчати; (о змі%) поси¬
чати.
Пошколить—помуштрувати.
Пошлина — мито;
(високая)
промито; (судебная) пере¬
суд; (кр'Ьпостная) оплатка.
ПошЛиННЬІИ — ми 1 ний, митсвий.
Пошпьій, о—заізжсний, заялозений, вульгарний, ТрИВіяльний, о.
Пошлють—мерзенитися.
Пошлякь — ницак, непристой
ник.
Пошляться — потинятися, по¬
вештатися.
Пошньюять—пошастати.
Поштемпелевать — поштемпувати, поштемплюваги.
Поштопать—поцюру пати.
Поштофно—пляшками.
Поштукатурить — потиньку¬
вати.
Поштучно—штуками.
Поштучний—відштучний.
Пошумить—погаласувати, по.
шурубурмти, повариводнти.
Пошуршать—пошарудіти, по¬
шамотіти.
Пошутить—пожартувати.
Пошутовски—як блазень, по
блазенському.
Пошучпвать.-тить — жартува¬
ти, пожартувати.
Пошушукать— пошептатися.
Пощада—ласка,
змилування,
милування.
Пощадить—пожалувати, поми¬
лувати.
| Пощеголять — похизуватися,
поджегеру.вати, пофинтикуВ а і И.

Пощекотжть—Право,
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Пощекотать—полоскотати.
ГІощелкивать.-кать —виляску¬
вати, поляскати; (зубами)
клацати, поклацати; (ор-Ьхи) лускати, полускати.
П ощеніе—постування.
Пощечина—ляг.ас, фацка, ля¬
панець, ляхц.
Пощипьшать,-лать —пощипувати.-пати.
Пощупьівать, -пать — мацати,
помацати,
лапати,
пола¬
пати.
По-Ьдать^-Ьсть — поідати, по¬
їсти, тломити, стломити,
з'ідати, зісти; пожирати,
-жерти.
ПоЬдомь—ідом, ідьма, ідцем,
завзято, запекло.
Поїздить — поїздити, попоїз¬
дити.
Поїздка—мандрівка.
Поііздной—валковий.
Поїздь —валка.
Поїхать -поїхати.
Поззія—поезія.
Позкзаменовать-поспитувати.
Позкономить—прищадити.
Позма—поема.
Позскадронно— швадронами.
ТІо зтапу —цюпасом.
Позтически,-скій — поетично,
-пий.
Позтому—тимто, прото.
Позгь—поет.
Появленіе—появ, з'Ява, поява;

настання.
Появляться,-виться—з'являти¬
ся,-витися; наставати,-ста
ти; братися, взятися звід¬
ки;
надходити,
надійти;
(сразу) уродитися; (изр-Ьдка) навертати,-рнути; (во
множествЬ)—забуяти, насувати,-сунути, насуватися,сунутися.
Поягниться—окотитися.
Поякшаться—злигатися.
Поярковьгй—вовняний.
Поясать—підперізувати.
І ’оясненіе— пояснення.
Гіояснительньїй — ясувальний,
ПОЯСНЯЛЬНИЙ.

Поясница — хрестки, крижі,
поперек.
Поясничньїй — хрестковий,
крижовий, поперековий.
Поясной— пасовий, поясинний.
Поясніть- пояснішати.
Пояснять, -нить
ПОЯСНЯТИ,-

нити, тлумачити, витлума¬

чити.
Поясь, кушакь—пас, пасок,
поясина, підперіз, підпері¬
зок, перезок; (сь карман.
для денегі>) черес; (женск.
узкій шерстяной) попружка,
окрайка; (геогр ) стрефа,
зона; (горь) пасмо гір.
Прабабка—прабабка.
Правднвьій, о—правдивий, о.
ПравдояюбивьіЙ — правдолюб¬
ний.
Правдоподобіе—самарність.
Правдоподобньїй, о — самарний, о.
Праведникь,-ца-сі асеник,-ця,
праведник,-ця.
Праведньїй—праведний.
Правило — стерно, керма; (у
плотн. и камей.) груьвага,
висок.
Правило—припне, засада, ре¬
гула.
Правильний,-о — справедли¬
вий,-о.
Правильний —кермовий.
Правитель,-ница - керманич,ка, керовник, - ця, кероянмчий; директор,-ка.
Правительственньїй — урядо¬
вий.
Пранительство—уряд. .
Правитсльствовать — уряду¬
вати.
Править — керувати, керму¬
вати, заряджувзти, оруду¬
вати, порядкувати, верхо¬
водити; (поправлять)
по¬
правляти, виправляти: (вьівихь) вправляти; (лошадьми)
надержувати,
пово¬
дити.
Правленіе —керування, керму¬
вання,
керма,
керунок;
(к.-л. учрежденія) управа,
заряд.
ІІравнукь.-ка—правнук,-чка.
Право, нар.— справді; прав
диво.
Право—право; обьічное —звичаиове; государственнос—
державне; гражданское —
цивільне; уголовное—кар¬
не; международное—міжна¬
родне;
торговое — торго¬
вельне; финансоное — финансове; завоеванія —заборче; вещное —річеве; имушсственное— майнове;
на-

ЙрііобірвжймА'^П^бйріїцагьеІ,

Іірактнчески,-скІй — п^актиі'

кій^дстввнно* •*> еоьдмаве;
собстп. еуда—еамапоисуд.

НО|*ИИЙ»
Прамаїсрь —Прамати.
Праотець—Прабатько.
Лраатсческій — прабатьків^'
кий.
ГІрарбдиіель, - Ница — праро¬
дич, прародичка.
Іірародительскій — гірар дИ‘
ЧІВСЬкИЙ.
Прахвость-шелйхвіст.
Прахь—прах, попіл, пил.
Прачешная — гірачкарня)
пральня.
Прачешньїй—лрал ьііий.
Прачка—митниця, праля.
Праша— праща.
Пращникь—пращовмк.
Пращур—пращур.

Правобережний—правобічний
правобережний.

Иравонбй -ІіравмиИ.
Правов1.дь -- йравііЗИаввЦої
праенигі>
Правові-д-Ьніо
Правознав¬
ство,
Правов'ЬрІС-~-правоВірс1'во.
Правовірний
правовірний.
Правомочіб—правоможність.
Правомочний— правоможний.
Правом-Ьрньїй,-о
доправний.-о.
Правонаоушеніе — правопору¬
шення, праволомство.
Правописаніе—правопис.
П равопорядохь—доброл ад.
Православіе—благочестя.
Православний — благочести¬
вий.
Пр'авоспособность—правоздат
ність, правоздібність.
Правоспособньїй — правоздат
ний, правоздібний.
Правосудіе—правосуддя, пра
восуд.
Правота—правота, прааість.
Правий — правий, десний;
справедливий;
безвинний,
неповинний.
Прадідовскій— прадідівський.
Прадід-ь-прадід.
Празднество —свято.
Праздникь—свято; (небольшой) присвяток.
Праздничать—гуляти.
Праздничньїй — посвятний,
святковий, святешний.
Праздно—бездільно.
Празднованіе—святкування.
Праздновать—святкувати.
Празднословіе — пустомов
ність.
Празднословньїй —- пустомовний.
Праздность—безділля, ледар
ство,
Праздношатаніе,— швендяння,
швайкання, сновигання.
Праздношатающійся, - яся —
швендя, швендалка, снови¬
га, сновиґа. швайкало, похожай, вештанець.
Праздньїй—порожній,
ваковний; гулящий, нетрудже-

ний.

Практика—практика.
Практикувать— практикувати.

і!
•І
,
,|
1

Пребьіваніе — перебуток, ме¬
шкання, домування.
ІІребьівать,- бьіть—пробувати,
-бути, домувати.
Превозмогать, мочь — перема¬
гати, - могти, подужувати,
-жати; (себя) перемагатися,
перемогтися.
Превознесеніе—вихвала.
Превозносить,- несть — вихва¬
ляти, вихвалити.
Прзвосходительньїй — вельможн. й.
Превогховительство — вель¬
можність.
Превосходить.-взойти—залам лювати, заломити кого, по¬
кривати, покрити кого, пе¬
реважувати,
переважати,
переважити,
переважтети,-вижшати, переходити,
- йти, закасувати,-су вати,
Превосходньїй.-о— високогар'
ний, доскональний,-о.
Превосходство—перевага.
Пре.вратность^ змінність, хиб¬
ність, помилковість.
Превратньїй— змінний, хиб¬

|і

,і
1

і
]

ний,

ПОМИЛКОВИЙ.

Превращать,
превратить —
обертати,-рнути у що; пе¬
ревертати,
перевернути;
перекидати, кинути; пере¬
кручувати, крутити.
Превращаться, - титься—пере¬
мінятися, перемінитися.пе1
ремітуватися , переверта¬
тися,-нутися, перекидатися.-кннутися, пошииатися,
шитися у кого, між кою.

І
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Пре вращеніе—ІїртдЯоР »«

Предвкушеніе-заг-мак.
Предводитель - ница — привід¬
ник,
привідниця, привід¬
ця, принодець, ватаг, вата¬
жок; - дворянства - маршалок.
Предводите ’ЬСКІЙ — привідничий; маршалківський.
і
Ііревьтшеиіе — переьишнява,
Предводительство — привід;
надмір;-власти— надужиття
маршальство.
Предводительствоваиіе — ва¬
владою.
Преграда — перетика, перего¬
тажкування, отаманування
рода, тама; (пом-Ьха) зали
передовництво.
Предводительствовать — пере¬
на, завада, перешкода.
дувати, ватажкувати, ота¬
Преграждать, -днть — перепи¬
манувати рейментарювати.
нати, перепнути, перепи¬
Предвсдительша--маршалкова.
няти, перепинити, перего¬
роджувати, дити, (дорогу)
Предводить —ватагуваї и.
перетинати, тяти;
пере
Предвозвйщать.-стить - призвішати.-отити.
шкоджати.-кодіпи.
Прегр-Ьшагь, шить — грішити,
Пре^возв-Ьщеніе — призвість,
призвістка.
х
згрішити.
Предв'Ьд'Ьн і е—завбачення.
Прегр'Ьшеніе—гріх.
Предв^стіе—призвістка, предІ Іредавать.-дать -кого —зрадчуття.
жати, зрадити кого.
Предв^стникь.-ца—віщун,-нка.
Предаваї ься,-даться чем/ —
Прецв-Ьчность—передвік.
удаватися, удатися, уки¬
Предв-Ьчньїй,о—передвічний, о.
датися, укинутися у що.
Предв-Ьщаніе—віщування, про¬
Преданіе—(пов-Ьствов'-ніе) пе¬
рокування.
реказ; віддання; зрада.
Предв%щатель,-ница — віщуПреданность-відданість, вір¬
вільник.-ця, ворожбит,-ка.
ність.
Предв'Ьщательньїй —віщувань •
Преданньій,-о—відданий, вір¬
ний.
ний; прихильний,-о.
Пред вищать,
пред влетить —
Предатеяь, -нкца~/радник,-ця.
І Іредательскій—зрадецький.
призвіщати,
пріїзвісзити,
віщувати, завічати.
I Іредательство — зрада, зраПредв4>щающій—прнзвісливнй,
децтво.
призвісний.
ГІредбрачньїй—передшлюбний.
Предгоріе—передгір'я.
ІІредвареніе — упередження,
Предгорньїй—передгірний.
попередження, запобіг; пе¬
Преддверіе (ада)—передпекпо.
ресторога.
Предержащій—зверхній, міроІІредваритель, - ница—упереддатннй.
' ник,-ця. тюпередник,-ця.
Предзимній— передзимній.
Предварительно — попереду,
Предзнаменованіе — ознака,
заздалегідь, загодя.
прикмета, знак; віщування.
Предварительньїй—заздалегід¬
Предзнаменсвьівать, - новать —
ний, упередній, поперед¬
віщувати, навіщувати, про¬
ній.
рокувати.
напророкувати.
Предварять,- рить—упереджа¬
Прелислопіе —передмова.
ти, попереджати,-дити; за¬
побігати, бігти; перестеріПредковскіГ: —предковий, пред¬
ків еиькпй.
гати,-регти.
Предлагать,-пожить — пропо¬
Предвзятьій — упередній, за¬
нувати, запропонувати.
повзятий.
Прецлог-ь—(повод-ь, придирка)
Предвзять —запсвзяти.
приключка, прикліп, прикII редвид-Ьнье—завбачення.
ліпка зачіпка, зачіпенька,
Предвид'Ьть -завбачати.
притока; (отговорка) вимівГіредвкушать.-сить —засмакока, (ггам.) приіменинк.
ьуитікі, куі а.и.
Превращеніе — перевертання,
обертання, переміна, пере¬
кидним, обернява.
Превьішать. прсььісить — перевижшагн, перевижшати,
переходити, - йти,
брати,
взяти гору.
' .
Превьіше —вище, понад.

ІІредложбніе — ГІредразСвЬтньїй

Лредложеніе-пропозиція; (вносимое на собран;и) внесок;
сватання, освідчини; (грамат.) речення.
Предложньїй (падежі) —місце¬
вий, льокатив, сьомий (від¬
мінок) .
Предмета -- річ; (негодньїп) —
покидь, покидька,
поки¬
дьок; (забьітьій) забудьок;
(потроскавшійся)перергпан
ка; (трухльїй) мокляк.
Предмостн »ій — предмосювий.
П редм^стіе—перед місти.
Гіредм^стник-ь.-ца — попередник,- ця.
Предм£<_тнь:й —передмісцевий.
Предназначать.-чить — опреділЯтн, опреділити, призна
чати,-чити.
П редназначеніе— опреділення,
призначення.
ГІреднам-Ь-реваться,-риться —
замірятися,-мі ритися.
ІІреднам’Ьреніе— замір.
Преднам-Ьренность — умис
ність, навмисність.
Преднам-Ьренньїй, о—умисний,
навмисний, о.
Предначертаніе—принарис.
Предначертьівать.-тать— при
нарисовувати.-сувати.
Предоб-ьденньїй — передобідяний, задобідній; ное времяпередобіддя.
Предокь — предок;-ки-пред-
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КІВ'Я.

Предопред%л єні е-признані нн я.
Предопреді>лять,-лить — приз¬
начати,-чити.
Предоставленіе—віддання; зостава, залишанка; застерс
ження.
Предоставлять,-вить —' відда¬
вати,-дати, доручати,-чити,
зоставляти. - вити;
(себі.
право)
застерігати
собі
право; (на чье сужденіе)
здаватися на чий суд.
Предостерегать, речь— упоминати, упімнути, перестері¬
гати, остерігати,-гти, навіжки давати, дати.
Предостереженіе—пересторога,
осторога.
Предосторожность — оберега,
обережність.
Предосторожньїй— обережний,
бережкий.

її
{|
|і
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||
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Предосудительньїй, о
него¬
жий, Є, доганннй, О.
Предотвоаща гь,-враі и гь - від
вертати, - рнутиі усуваги;
усунути.
Предотвращеніе -відвернення,
усунення.
Предохраненіе-оберега, охо¬
рона.
Предохранитель— запобіжник.
охоронець, засгережник.
Предохранитепьмьій—запобіж¬
ний, охоронний, застережний;-клапань — запобігань
ний хлипок.
Предохранять.-нить — охороняти. - нити,
запобігати,
бігт.і.
Предписаніе-припис, наказ;
указ-ь' карта.
Предписьівать,-сать — наказу
* вати, - зати, приписувати,
-сати.
Предплечіе, анат.-передрам'я
Предполагаемьій —■ гаданий,
домисний.
Предполагать,ложить — при¬
пускати,-стиіи. гадати, по¬
гадати, домислитися, - мислитися.
Предположеніе — припущення,
гадка, домисел.
Предположительньїй. о—при пускальний, гадальний.
Предпосл-Ьдній- передостанній.
Предпослать — попередити;
ПередМОЕИТИ.
Предпочитать. честь — (чему)
—прекладати.-класти кого
над кого, над що.
Предпочтеніе — перед, пере¬
вага.
Предпочтительность— прекладальність.
Предпочтительньїй, о—прекладальний, о.
Предприииматель,-ница — підприємець, миця.
Предпринимагь, - нять — підприймати, няти що.
Предпринятіе—передвзяття.
Предпріимчивость — запопадність,
підприємливість,
-ність.
Предпріимчивьій, о—запопад¬
ний, підприємливий, НИЙ, О.
Предпріятіе—підприємство.
ПредразсвЬтньїй — передранній, досвітчаний, досвітній,
ДОСВІТКОВИЙ^

ДІЯ*

ПреДразсудак*—ЦревмиичестіО.

Прсдр*зсудокг-пер«еуд, перед¬
суд, забобон, марновірство.
Предрасположсніо — усиособЛЙНИЯ.

1 іредрСкать.-рбЧь"— ьішувати,
навіщувати,
гіророкувгітп,
напророкувати.
Предсердіе, анат.—вушко.
ііредсказаніб—віщування, про¬
віщення.
Предсказатель,-ннца — угадчик,-ця,2віщунгнка, провісник,-ця.
ГІредсказьівать.-зать — віщу¬
вати,
навіщувати, прові¬
щати,-стити, пророкувати,
напророкувати.
Предсмертньїй передсмертний.
Прєдставать,-стать — ставати,
стати перед кого.
Представитель,-ница—■ речник,
-ця, заступник, ця,
репрезентант,-ка.
ІІредставительность — показ¬
ність, вистааність, постав¬
ність; заступництво.
Представительньїй— показний,
виставний, поставний; заступничий.
Представительство — заступ¬
ництво.
Представленіе — (воображеніе)
уява;
(театр.)
вистава;
(письменное, д-Ьловое) вне¬
сок, внесення.
Представлять, - вить-подавати,
-дати, приставляти, - станити; (вь мьісляхь) уяв¬
ляти, - вити;
(рекомендовать)
оповіщати,
спові¬
щати.
П редставляться,-виться — (вь
мьісляхь) уявлятися, вити¬
ся, здаватися, показувати¬
ся, привиджуватися; (рекомендоваться) оповіщатися,
сповіщатися,-ст йтися.
Предстатель,-ница — посеред¬
ник, -ця, оборонець, -ронниця.
Предстательствовать — обсто¬
ювати за кого.
Предстоять—стояти перед ким,
(обь опасности) загрожу¬
вати.
Иредс1.датель,-ница—голова.
П редсЬдательскій—голов ин.
Предс-Ьдательсіво — голову¬
вання.

! ПрвдейдатвльсТвовать — РоЯовувати,
; Прсдуб-ЬждаТй, -дить —уперед¬
жати,-дити
'■

Предуб^жденіе—уііорецяіСння;
(прбдразсудокі.) Передсуд,
забобон.
Предуб-Ьжденньїй — упередже¬
ний.
І1редувЬдомлять,-мить — завідомляти,-домити,
йавіжки
давати.
Предугадьівать,-.дать— прочувати, завчувати,-чути.
ГІредуготовлять,-вить —приго
товувати, тувати.
Предумьішленіе—намисел.
Предумьішленньїй, о—навмис-1
ний, о.
Прецупредительньїй, о—запо¬
бігливий, запобіжний; ввіч¬
ливий.
Мредупреждать.-дить —запобі¬
гати, запобігти, забігати,
-бігти, упереджати, -дити,
попереджати,-дити, навіжки давати, дати.
Предупрежденіе —попереджен¬
ня, забігання, забіг (чому).
Предусматривать,-р-Ьть — аавбачати,-бачити.
Предусмот-рительность — зав¬
бачливість, завбачність.
Предусмотрительньїй, о—зав¬
бачливий, завбачний, о.
Предчувствіе—прочуття.
Предчувствовать — прочувати.
Предшественникь,-ца — попередник,-ця.
П редшествовать — передувати.
Предшествующій —передущій.
Предь—перед.
Предьідущій—попередній.
Предьявитель, -ница — показник,-ця, подавець, -вниця,
об'явник,-ця.
Предьявленіе—об'явлення, по¬
казування.
Предьявлять, предьявить—об'¬
являти, об'явити, показу¬
вати, зати, подавати,-да і и.
ПредТ>ль— межа, кінець, край,
беріг.
Пред-Ьльньїй—кінечний, межо¬
вий, кордонний.
Преемникь, преемница — на¬
ступник, наступниця.
Преемничество — наступство,

наступництва.

Гїреемственность—Пренебрега і ь.
Преемственность-наступність.

житися; (о дурной погоді)
П реемственньїй, о — наступ¬
перекоітися.
ний, о.
Прекращеніе — припни, пере¬
Прежде— перш, перше, передстань,
перестачок, пере¬
ніше, передом, назаді, упе¬
від.
ред, перво, спершу, напе¬ і Прелестникь, ця—джигун, ба
ред, попереду;- есего — на¬
ламут, ке, зальотник, - ця,
самперед; -нежели — перш
дженджерун.-Хп.
ик; времени—завчасу.
ПрелесТно—надобно, повабно,
Лрсждебьівшій — переднішнй,
принадно.
І
попередній.
Прелестньїй — налобний, гізПреждевременно—бсзча'су, доЕабний, принадний.
чЬсйо, завчасу, завчасно,
Прелесть,-Гіова6, ваба, лоВне на часі.
кість, роскіш.
І
Преждевременньїй-•‘завчасний.
Преломпеніе—зламина, заліг.),
Прежній — передній, передні¬
залом; лучей - парусозпом,
чний, йопередній,
давній,
прсмінезлом.
Давніший-, старий.
І Преломлять,-мить — зламува¬
Прозирать,-зр-Ьть ~ зневаж»
ти, зломити, заломувати,
ти,-важити,
погорджатн,-мити.
дити.
Преломляться (о лучахь)—ла¬
ре-^лой—пралютий.
матися.
Презрительньїй, о — погорд
Прельститель,-нйца—перелес¬
Пливий, зневажливий, 0.
ник,-ця, звабник, ця.
Презр-Ьніе — погорда, знева
! ПрельститеЛьнь’й — принад¬
І'а, призирство.
ний,
привабний, звабли¬
Презр-Ьнньїй, -ая — капарний.
вий.
капарник,-ця, огидний, га¬
[ Прельщать.-стить —зваблятн,
небний.
звабити, надити, принаднПреизобиліе—ряснота.
!
ти, чарувати, зачарувати;
Иреизобиловать — ряснувати,
І
прельсТиться - поважитися
рясніти.
І
на, поквапитися.
Преимущественно—переважно,
Прельщеніе — поваба, повьб,
найбільш.
принада; (обмань) звід.
Преимущественньїй—переваж¬
;! Прелюбод-Ьй.-ка — перелюбник,
ний.
4

Преимущество—перевага, пе¬
ред; привилей.
II реисподній—підземний.
Преисподняя — пекло.
Прейсь -куранть—цінник.
ГТреклоненіе—схиля ння.
Преклонньїй — схильний; по¬
хилий, старий.
II реклонять.-лить — схиляти,
нахиляти,-лити, нагинати,гнути.
П рекословить—перечити.
Прекословіе—перекір, спереч
ність, супереч, суперечка.
Прекословньїй, о — супереч¬
ний, о.
Прекрасний — виссксгарний,
чудовий, о.
Прекрашать.-тить — припиня¬
ти.-нити, переривати, пе¬
рервати.
Прекращаться, титься— переринятися,
перепинитися;
(Ні н-Ькот. время) перемо-

Прелюбод-Ьйньїй—перелюбний.
Прелюбод-Ьйствовать—чужо до¬
жити.
Прелюбодіяніе—чужоложство,
перелюб, перелюбим.
Прелюдія—пригра, загра; (кь
п^нію) заспів.
Прематерой—грубезний, огряд¬
ний.
Преминуть — проминути, за¬
недбати.
Премія—нагорода.
Премного—пребагато,
ї Премудрость—премудрість, велемудрість.
Пренебрегать,-брсчь -згорджати,
згордити, гордувати,
погордж ати,-дити, гнущатися, загнущатися, нехтува¬
ти,
понехтувати, поневіряти,-рити (ким, чим), цуі
ратися (кого), недбати, за¬
недбати, понехаяти, занз-

Пренебрежеиіе— Грессь.
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Препоясьівать,- сать -підперізу-Натй; заїН;
(Ш*).
Прспроводительньїй — супроП^єйебреженіе, презрьніе—по¬
віднпй.
горда, пСгорджуяання. по- I
ПрепровсждаеМьій— пересиЛа:
іврження, ггфлуваннй. (нсний.
рад"Ьніе, недосмотрь) нех¬
ПрепрОвождать, водить — пе¬
тування, занедбання, знех¬
ресилати* - слати; (время)
тування, занехайня.
ТочНтЙ ЧаЬ;
Пренебрежительнии —зневаж¬
Препрсвожденіе—пересиланні
ливий, зчеважНнй, Погорд¬
-слання; (времени) то-іення
ливий, о.
Ііреніе—діскусія.
І!
^ісу.
Препятствіе — завада, заліг,
Преобладаніе- перевага.
запона, перепона, переш¬
її реобладать—переважати.
кода, перечепа.
Преобладающій - переважний.
Препятствовать,
воспрепятПреображать, зить — перетво¬
ствовать—перешкоджу вати,
рювати, - твориш, перемі¬
перешкожати, перешкоди¬
няти, - нити, переиначувате забаджати* завадити,
+ирчиТи«
геребаранчати,
на Пере
ПреобразитьЬя — перемінити¬
шкоді ставати, стати.
ся:
пошитися у що.
Препятствующій— перешкод
Преображеніе— перетворення.
ннк, перешкодниця.
Преобразопаніе — перетнір,
Пререкаемьіь—перерічний.
зміна.
Пререканіе — спречність, неПреобразователь.-ница- перет¬
рерік, суперечка.
ворень,-рниця.
Пререкать— перечити.
Преобразовательньїй — перет¬
Прерогатива—первоправо.
ворник.
Прерьівать,-вать—переривати,
Преобразовьівать, - зовать —
перервати; перебивати,-би¬
перет воряти,-ртти.
ти, препиняти.-иити.
Прсодолимьій—переможний.
ИрерьіЕаться, прерваться- пе¬
Прсодольвать.-літь— перема¬
рейматися, перейнятися,
гати. - могти, подужувати,
перепинятися.-нитися.
подужати.
Прерьівнстьій- перервиивии.
І Іргодол’Ьн'е —перемога.
Преосвященний — превелеб- І Пресвитерь-священик.
Пресловутьій—славетний, прсн и й.
сланний.
Преосвященство — превелеб¬
ПреслТ>дованіе — нагабняга,
ність.
нагзбнина, переслід, переПрепинаніе.
знаки
нія —
слідн.
знаки розділоні.
ПреслТдователь.-ница — гереІІрспирательство — змагання,
слідник,-ця.
заспір.
ПреслТ.довать—нагабатн, пере¬
Препираться — скозуваткся,
слідувати, наїдати, стежи¬
сперечатися, трьхтуватися.
ти, наставати на.
Преподаваніе — виклад, нав¬
Пресмьїканіе —плазування.
чання.
Пресмьїкаться—плазувати.
Преподаватель.-ница — навчи
Пресмьїкающееся- плазун, потель, ка.
плазка, гадина.
Рреподавзть дать — навчати,Пресмьїкающійся — плазовичити (чого), викладати. тий, плаауватий.
класти (що).
Преспокойнмй.-р — райспокійПреподобіє— велебність.
ніший,-е.
Ґіреподобньїй — святобливий,
Прессованіе - гнітінья, нагніугодник-ь—преподобник.
тування.
Гіреполовеніе — права середа,
Прессовагь—гнітити, нагнітупереплавна середа, препла
вати.
вениця.
Прессь — нагніт,
пригніток*
Препона — перепона, завада,
гніт, чави, давило,
перешкода, заліг.

хаяти,

упосліджати, - дати

•

«

Ир-ссо 5:свг.р1> — Прибирать.

[ Преткновеніе-спотичка, спо¬
Прессь бюварь—бібуляр.
ГІрессь-папье —пригнітбк.
тикання; завада, перешко¬
да.
Пс вставиться—переставитися,
Преувеличеніе
—
прибіль¬
сконати.
шення.
Прес гарі.лость — досугість,
Преу величенний,-о— прибільстарощі.
шений, о
Престар-Ьпьій — досугий, пре¬ I
і Преувеличивать— прибільшустарий, старезний.
Престолонасл"Ьдіе
— троно- ■
вати.-шн-іи,
перебірати,брати міру, переборщува¬
емство.
ти,—шити.
Престолонаслі.дникь — троноПреумньїй.-о — дуже
розуїємець.
ний, о.
Пресголь (алтарь)—престіл, і
Преусп-Ьвать.-п-Ьть
поступа¬
вівтарь; трон.
ти,-пити.
Престольний— вівтарний; троПреусп'Ьяніе— поступ.
новий; столичний.
Преступать,- пить—переступа¬
Преходящій—перебу гний, ми¬
ну чин.
ти, переступити, ламати,
При-при; за; над; під; на;
зламати.
під час, коло, біля; з.
Преступленіе — злочин, зло¬
Прибавка — додаток, побіль¬
чинство.
Преступникь,-иа—злочинець,шення. накидка, надізишнниця, беззаконник.-ця.
ка; кь ц-Ьн-Ь—набавка.
Прибавленіе — придаток, доПреступность —злочинність.
Преступньїй,-о—злочинний, о.
лучення.
Пресуществленіе — переістоПрибавлять, вить — придава¬
чення.
ти, придати, долучати,-луПресуществлять ВИТЬ — перечити,
накидати - кинути,
істочу вати,-точити.
надвишувати,
підвищува¬
Пресьіщать.-сьітить — переси¬
ти,-сити.
чу вати,-ситити.
Прибавляться,-виться— підбуПресьіщеніе—пересит.
я
вати, підбутн, споритися,
ПресЬкать.-сЬчь — осікати,успоритися, більшати, по¬
кнути, перетинати, - тати,
більшати, накидатися,-ки¬
спиняти,-нити; запобігати,нутися.
бігти чому.
Приоавочньгй—додатковий.
ПресЬкаться.-с^чься — пере
Прибаутка—теребенька, при¬
водитися, перевестися.
кладка.
Пресі>ченіе — перевід; запобіг,
Прибзюкивать,-кать —присип¬
запобіжини, запобіження.
ляти,-спати, приспівувати,Претвореніе—перетв р, перевати.
ІСТОЧЄЧНЯ.
Приберегать.-речь — доберегаПретворять,-рить—перетвори¬
ти, доберегти,
заховува¬
ти,-рити, переісточувати,ти,-ховати,
переховувати,
чити.
приховати.
Претендовать—вимагати, пре¬
Прибережний- надбережний.
тендувати;- на кого—жал¬
Прибережне—узбережжя, над¬
кувати на кого, нарікати,
бережжя.
ремствували.
Прибивать,-бить — приеночуПретензія — претензія; жал¬
вати, снотити (пришибать);
кування, нарікання, ремст,
прибивати, - бити; (появу
храп; скарга.
ПретергуЬвать.-п-Ьть—терпіти,
дождемь)
запліскувати,плескати.
витерпіти, перетерпіти, за
знавати,-знати,
нагибатиПрибивка—п риби ванн я.
Прибиратель, ница — попрятся.-гибнутися.
ник.-ця, спрятник. ця.
Претить — гидко,
огидно,
Прибирать — спрятувати,бридко.
тати, прятати. попрчтати;
Претить — забороняти, нити,
вабірати, * брати;
(благоааказувати,-зати.

ІІриближать—їїриїнілеі'і#.

устраивать) кукобити, прнкукобити.
Прибл ижать,-зіпь—зближати,
зблизити, поблизити
Приближаться,
прмблизиться—наближатися, наблизи¬
тися, доближатнся, близи¬
тися, зближатися, зблизи¬
тися, надблнжатися.-близитися, доступатися, питися.
Приближеніе—приблиз,
наблиз; мат.—приближність.
Приближенность — близькість.
Приближенньїй — близький,
прибічний.
Гіриблизительнссть —
при¬
близність.
Приблизительньїґі — приближний; зближальний.
Приблудившійся, приставшій
(о животи.)- приблуда.
Приблудиться—приблудити до
чого.
Прибой—прибій.
Гіриборка — прягання, прята
нина.
Приборь—(снарядь) пристрій,
прилад; (приборка) пря
тання; (столовьій) куверт.
Прибрасьівать.-бросить— при¬
кидати, підкидати, кинути.
Прибрежье—побережжя, по
бережина, узбережжя.
Прибрежньїй—надбережний
Прибрести, притащиться —
приплентати,
лриплента
тися, примотатися, причва¬
лати, присунбелит ися.
ІІрибьівать,-бьіть —підбувати.
підбути, примикати, - ник
нути;- (вь гости) загостити.
Прибьівающій (вь количестві.)
— прибутний.
Прибившій издалекг — да
лешній.
Прибьілой (о вод-Ь) — прибу¬
тний.
Прибьіль, доходь—прибіч, рихта, набіжка,
пожиток,
хвайда, зиск, користь, при¬
буток; підбування.
Прибьшьность—спориня, рихтальність,
пожиточність,
хвайдовість, зисковність.
Прибьільньїй — рихтальний,
пожиточний,
хвайдовий,
зисковний.
Прибьітіе—прихід, приїзд.
Приб4гать,-гнуть (кь кому) —
удаватися, удатися до кого.

І

|і
і
I

І|
і

і|

ПрибЬгать — надбігати, ЙЙД
бігти, прилопотіти, приг¬
натися.
Прибіжище — притулок, при¬
становище.
Приваливать,-лить — (навалнвать, насипать) накочува¬
ти, накотити, пригортати,
-рнути; (кь г.рнстанм, бе¬
регу) припливати, - плити,
лришибати, - іііибти;
(но
множествЬ) насунути, на¬
товпитися, згромадитися.
Приваль— спочинок, нідпочи
мок; (кь берегу) приплив,
пришиб.
Прнвариваї ь,-рить — прива¬
рювати,- рити.
При вари па—привара.
Приварка—приварок; вариво.
Приведеніе — прмпровід; ви¬
від.
При везеніе —при вози ни. >.
ГІривсреда—комиз, комиза.
ІІривередникь.-ца—перебендя,
перебендюх, замишлянепь,
-нка.-ниця.
Принерецничать—перебендю¬
вати, коверзувати,
Приверженець,-ница—наслідовець,-виця, відданець, НИця.
уриверженность відданість.
11 риверженний —відданий.
Привертьівать, рнуть — при¬
кру чувати,-тити.
Прививальньїй — щепний.
Прививаг.ьщикь — см. привпватель.
Прививаніе—щеплення.
ІІрививатель, ница — щепій,
щепільник,-ця.
Прививать,-вить—щепити, са
щіпляти, защепити
Прививка—щеплення.
Прививной — щеплений, при
щеплений.
Прививокь—-щеп, щепа.
,Прививочньій— см. Прпвнвальньій.
Гіривпд-Ьніе — чмара, чмама,
привид, потороча,
мера,
маник, маняка. '
Привидиться — прибачитися;
приснитися; здаватися, зда¬
тися.
Привилегированньш— упривнлейований.

Привилегія—привилей.

Привинчивать—Пригибать.
Привинчнвать,-в*нтить —при¬
кручувати,-крутити.
Привирать,-врать — прибріху¬
вати, побріхувати,-хати.
Привлекательность — поваба,
принадність, знадність, надобність.
Привлекательньїй.
о — при¬
надний,
привабний, при¬
вабливий, знадний, налоб¬
ний. о.
Привлекать, привлечь — на¬
дити, знаджувати, знадити,
вабити, приваблювати,-ва¬
бити,
повабити,
ласити,
приласити;
(ингересочать)
рупити, порупити; (поощрять) заохочувати,-хот ити;
(кь суду) запозивати, запізвати.
П риводить,-вести—приводити,
-вести,
припроваджувати,
-вадити;
(фактьі, доказательства)
покликатися,
-кликатися на: (вь сознаніе)
-С'чучати, очутити; (вь дви
женіе) розрушати,
розрушити; (в-ь изнеможеніе) ви
бивати,, вибити з сил; (вь
порядокь) ташувати, уташувати;
впорядковувати,
-кувати: (вь порядокь се6я) припоряжатися.-диіися:
(вь
отчаяніе)
роспуки
завдавати.-дати; (вь ярость)
розлютоиувати.-тувати.
Приводь припровід; (цитата)
иитація; (указаніе, ссьілка)
покликання на.
Привозить, везть—привозити,
- везти.
Привозний—привезений, привозовий.
Привозь—довіз.
Приволакивать.-лочь — при¬
тягати,-гти,
Гіриволакиваться, - локнуться
—женихатися, підлабузни¬
тися.
Приволье—пригоддя,
предозвілля, прелузвілля, дозвіл
ля, нагул.
ІІривольньїй—дозвільний, пре
дозвільний, привільний.
Привораживать.-рожить — ча¬
рувати, причарувати.
Привратникь—воротарь, заво
рітник.
Привставать,-встать — підво
дитисд,-вестися.

І Привьїканіе—звикання.

Привьїкать.-кнуть — звикати,
привикати, навнкати.-Еикти.-викнути, призвичаюва¬
тися, узвичаю ватися, - чаітися,
принатурюватися,
туритися, утрупатися, о*молостатися.
Привьікшій—звиклий, привик1
лий.
Привьічка—звичка,
завичка
І!
наєичка, зник, повичка, налога, призвичайка, унада,
і
призвичаяння, уклад.
Привьічньїй -звичнии (до чого).
Привіска—теліпанчик.
Привісь— довага, доважок.
Привітливий — привітний,
приятний.
Привітственньїй —вітальний.
Привітствіе —вітання, приві¬
тання.
Привітствовать —звітати, ві¬
тати, привітати.
Привіть—прИЕІт, привітання.
Привішивать, -сить — при
'чспляти, - пити; приважувати,-жити.
‘ Прнвядать, вянуть — в'янути,
прив'янути.
я
■ Привядшій—прив'ялий.
! Привязанность—прихигля.
і Пргівязанньш—прихильний.
. Привязной—припинений.
Привязчивость — учегіистість,
навратливість.
І ПрИВЯЗЧИЕЬІЙ — учепистий,
.|
навратливий, причіпливий.
|і Привязьівьть, зать—прив'язу¬
вати, -зати, поприв'язувати,
припинати, п ясти, Попри
пинати, нав'язувати, нав'я¬
зати, присиляти,-силити.
Привязиваться, -заться—чі плятися
чіпатися, причепи¬
тися, гвоздйтися, лриг.воздитися, сотатися,
присотятися,сучитися, присучитися,
приклепатися, укоснутися.
Привязь — припін, упон.
П}«ивяливгть, лить — присушарювати.-ритн.
Пригарь— згарь. пригара, сма¬
лятина.
Пригвожденіе-прицвяхування.
Пригибат ь,-гнуть— надгинати,
надігнути,
згинати,
зіг-

Приглажнвать
Приглажнвать—гладити, при¬
гладжувати. мускати.
При гласи тел ьньїм— запросини.
Приглашать.-с.и гь — запрошу¬
вати, запросіпи, запроху¬
вати,
запрохали.
закли¬
кати, - кликати; нанимати—
єднати., посдна ги. згодн і и.
Приглапісніе запросини, за
прохання, закликання.
Приглашенньш - запроханий
Приглушить — приглушити,
притлумити.

При глндки—нагляд.
Приглядньїй—гожий, ловкий.
Приглядьівать, Д"Ьть — нагля¬
дати, -глянути;-ся —гридив
литися,-витися.
Приглянуться —припасти ДО
серця, в око впасти, при¬
пасти ' до вподоби.
Приговаривать.-рить —прика¬
зувати, приказати, припові дати,-вісти. примовляти,
-мовити;
присуджувати,
-дити.
Приговорь — вирок, присуд;
оправдательньїй - випранд
ний вирок; обвинительньїйзасуд.
Пригодиться — знадобитися,
згодитися, здатися на, при¬
датися на.
Пригодность—здатність, при¬
датність, спосібність, здіб¬
ність.
Прнгодньїй — здатний, спосібний, придалий, придатний,
згідний, згідливий, здібний,
догідний, прикладний.
Пригоже—гоже.
Прнгожесть — гожість, хороство,
уродли вість, штапність, ловкість.
Пригожій — гожий, штапний,
уродливий, доладній, ЛОВ¬
КИЙ.
Пригонять, - гнать (прилаживать)—модлувати, замодлуватн, припасовувати,-сува• ти, споювати, споіти, хвасувати,прихвасувати,(скогь)
приганяти,-гнати; (л-Ьсь по
рік-Ь) сплавляти, вити.
Пригорать,-ріть —припалити
ся,-литися, присмагнути.
Пригородньїй — підгородній,
передміський.
Пригородь — підгородня, підгородця.

Придерживать.
Пригоргкь пагорок,
рок.
Пригоршня— ПрНГіріІІ,

Пріігор'Ь;ігіе
пригари.

пєрєго
жменя.

(вь куіііаш.'Ь)

—

Прмгор*.льій — прппалениіі.
припечений.
П рнгярюнинаться, - миться • •
І
жур :тигя, зажури гися .
П рнгої ОЕМП ельньїн - підготов
чим, пригатувальмии.

Г1 риготовленіе -- готування,
приготопа, лаштування, ла
годження.

II і1р.1ГОТОНЛЯТ Ь,-ТОБИ ГЬ- споряд
і!

І

жати, спорядити, готувати,
приготупцти, лагодити, на¬
лагодити, о лагодити, лаш¬
тувати, налаштусати, скла¬
ду ват и.

Приготовляться, приготовить
ся —споружатися.-ружптися, налагоджунатися,-лаго¬
дитися, наряджаї мся, на¬
рядитися, строітися, ви
строїтися.
Пригребать.-гресть — пригор
тати, - рнути; прнгрібат н,
-гребти.
Пригрезиться—приверзтися.
Пригрозить — загрозити, по¬
страхати.
Пригравать,-гр-Ьть - пригрівати,-гріти.
Притул ьньїй—приблудний.
Придаваемьій—наданий.
Придавать, придать— надава¬
ти. надати, додавати, придавати,-дати;;- значеніе—на¬
давати ваги.
Придавливать.-вить —пригні¬
тати,-гнітити, притискати,
-тиснути. надушувати,-шити; (садясь) присідати,-сі¬
сти.
Приданое—віно, посаг.
Придатокь—додаток.
Придаточньїй—додатковий.
Придача—придача.
Придверникь, - ца — дверник,
дверниця.
Придвигать,-двинуть —прису¬
вати, сунути.
При двигаться,-нуться—досува
тися, досунутися, підсува¬
ти ся,-сунути ся.
Придворний—надвірній; сущ.
-придворець.
Придерживать.-жать —притри¬
мувати,-мати.

і іридсрживаться — І іризрачньїй.
Придерживаться,
исполнять
—певнити (що).
Придираться,-драться— скіпа¬
тися, доскіпуватися, доскі¬
патися, прикопуватися, ко¬
патися. накопатися, чсппятися, причепитися, сікати¬
ся. присікатися.
П р идирка—прикяіп, при клепка, зачіпка, причіпка.
Гіридирчивьій — причіплнппн,
нападкуватий,
капаїнки.
пснякуваї нй, собакувапій.
Придирщикь.-ца — причинен¬
ая. напасник,-ця.
ПриднЬгіровскій-ндддніпрянсь
кий.
Прндні.с і ровскій—наддністря
нський.
Придорожная
иголка.
раст.
І.усіит ЬагЬагит —дереза,
повій.
Придорожннкь, раст. Роїідо
пит аісиіаге—спориш.
Придорожіїьім - придорожний.
Придуманньїй- змислении, ви
гаданий.
Придумьжаніе — умишляння
примишляння;
(измьішленіе)—мусування.
Придумьівать, думать — уми¬
шляти, умислити, прими
шляти, мислити,
змисля
ти, - лити,
наммслювати,
мислити, мудрувати, уму
друвати.
Придуроватьш — притслелку
ватий,
пришелепуватий,
придуркуватий, кручений,
безлепкий.
Придурь-дурина.
П ридьіханіе - придих.
Придьіхатсльньїи-^прндиховии.
Гіридьіхать—придиху вати.
Придавать.-д-Ьть — причіпля
ти,-чепити.
Поид-Ьпка—приправа.
Приді>льівать,-лать— пришту
ковувати,
приштукувати,
приробляти,
доробляти,бити, примайстровувати,руваги, приправляти,-пра¬
вити, підкидати,-кинути.
Прижаривать,-рить— припіка¬
ти,-пекти, припаляти,-лити; присмажувати,-жити.
Рриживалка,—дармоїдка, похлібниця.
Приживать, - жить — родити,
угородити.

Прижнганіе—припікання, ви¬
пікання.
Прижигаїь,- жечь — припіка¬
ти,-пекти,
припалювати,лити.
Прижигь-опік.
Прижимать, - жать
(прмдявить) — тиснути, притис¬
нути, утискати, утиснути;
(обиима'Ь) тулити, приту¬
лити, горнути, пригорта¬
ти. -рнутн.
Прижиматься.
прильнуть —
пригортатися, пригорнути¬
ся, притулятися, - литися;
(кь ст^нЬ)
дотулятися,;
литися.
Прижимь— притиск.
Прижитьій (ребенокь)—жироІ
вий.
.Прижиться — призвичаїтися,
1
звикти.
Прижму ривать,-рит ь (глаза) приплющувати,
приплю
щити,
примружувати , жити.
Прйзадумьіваться, - маться —
замислити ся,-мислитис я.
Призанять -запозичити.
Призапасить—узапасити.
Поиззтихнуть прмнишкти.
Призваніе -поклик;
(сгюсобІ
нпсть) здатність ДО, хист,
І
здібність.
і Приземне гьій — осадкуватий,
карлуватий,
приземкуваI
тим, присадкуватий.
Призмрать^зріжать,-зрЬть —
опікуватися ким, піклува¬
тися за кого.
'Признавать,-знать— визнава¬
ти.-знати; (узнавать) уга¬
дувати, - дати,
пізнавати,
пізнати; приймати, прий¬
няти за що; свонмь, прннять вь своє общество —
присвоїти ;
(полезньїмь)
визнати за користну річ.
Признань—покгргь, призна¬
ка, ознака.
Признаніе — визнаття.
виз¬
нання.
Признательньїй, - о — вдяч¬
ний,-о.
Призорь—догляд.
Гіризракь-чмара. чмана, ма¬
ра. привид.
Приз'рачньїй— химерний, фан¬
тастичний, вимріяний уязІі
ний.
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Ирмвріяіе—ПрикрашенньїЙ.

Призрініе—опіка,
піклуван¬
ня, догляд, дбання.
Призивать, звать — прикли¬
кати,- закликати, - кликати,
накликати, накликати;про¬
сити; (вь свид'Ьтелн) свід
читися.
Призм вь (на воєн, службу)—
призЕа; приклик, заклик;
(воззваніе) відозва; (зовь)
клик, поклик.
Призьгвиьій — лризвовий; за
зивний.
Приказаніе, распоряженіе —
наказ, загад.
ІІриказньїй—ка ниє ля рійний.
ІІриказчикь (большакь, стар¬
шій)—заказник; і.вь мага¬
зині) крамарчук.
Приказь—ннказ, росказ, за¬
гад; (присут. місто) кан
целярія.
Гіриказьіваніе- загадування.
Приказьівать,-зать — наказу¬
вати, наказати, загадува¬
ти,-дати, веліти, звеліти,
росказувати, - зати; (изда
ьать указі) декретувати,
заденретувати.
Прикальївать,-колоть — шпи¬
лити, пришпилювати,-лити,
припинати, - п'ясти,
при¬
соромлювати.-мити,
при
штрикувати.-кнути; (доби¬
вать) доколювати, заколю¬
вати, лоти.
Прикармливать, - кормить —
принаджувати, -надити.
Припасаться,-нуться — дойматися, донятися, дійматися,
дійнятися, торкатися, до
торкнутися,
дотикатися,
діткнутися.
П рикатиться—накотитися.
Прикидка — прикид; приважок.
Прикидчивьій—потайний; чіп¬
кий, пошестний.
Прикидьівать,-дать,-нуть-прикі’дати,-кинути; підкидати,
-кинути, докладати,-класти;
приважувати.-жити; примі¬
ряти.-міряти.
ІІрикидьіваться, прикинуться
—удавати, удати кого; (дураком-ь) дурманитися, подурманятися; (о болізни)
підкидатися,
підкинутися,
причіплятися,
-чепитися,

Приятрюватися,-Ятритися.

Прикипать, -піть -прикипати,
-п іти.
Прикипь—привара.
Прикпадной—досвідний, прак
тнчний.
Прикладі—придача; (ружейн.)
кроса.
Прикладьіваніе—туління, при¬
кладання.
При клаі:ьівать,-л ожить—тули¬
ти, притулити; докладати,класти; (печать) приклада¬
ти, -ложити.
Прикладьіваться, приложиться (кі кресту. священ. предметамі) — знаменуватися,
познаменуватися.
Приклеить (отолярн. клеемі)—
прикарючити.
Приклепьівать, -пать—закліпуватИі-клепати.
Приклоненіе—прихил, нахил.
Приклонять,-нить — прихиля¬
ти, нахиляти,-лити.
Приключаться,-читься — тра¬
плятися, питися, ставати
ся,
статися,
укидатися,
укинутися.
Приключеніе — прмведениія.
пригода, трапунок, оказія,
приднбашка.
Прикованность—прикуття.
Приковьівать.-ковгть — прико¬
ву вати,-кувати,-кути.
Приколачивать.-лотить— при¬
бивати,-бити.
Приколдовать — учарувати,
лричаклувати.
Приколка — припинання, за¬
шпилювання.
Прикомандированіе — прирядінка.
Прикомандировьівать, -ровать
—приряджувати.-диги.
Прикопить, прісбрісти немного —прикорпати, назбирати.
Прикорм ка — принада.
Прикорнуть—куликнути, прикорхнути.
Прикосновеніе — дотикання,
торкання, доторк, догик.
ПрикосновенньїИ, причастньїй
—привинний, причетний до.
Принось—косина; аизоватість.
[Ірикочевать—накочувати.
Прикраса—оздоба.
Прикрашать, украшать — кра¬
сити, оздоблювати.

Прикрашенньїй (сі

виду) —

ПриІфикйватЬ—Оримеж&вУВШ».
Прикрикивать.-кнуть — грима¬
ти,-мнути.
Прикрой — прикроення; прикравок.
Прикручиниваться, -ниться —
журитися, зажуритися.
Прикрьгвать.-крьіть — укрива¬
ти, накривати,-крити; (печь)
притушкувати;
(маскирс
вать) личкувати, заличковувати,-кувати; (воєн.) заслонювати, -нити, затуля¬
ти,-лити; захищати,-ститм;
крити,
покрити,
ховати,
сховати. •
Прикрьітіе—накриття; (защита)—затула, захист.
Прикр-Ьпа—примоцина.
Ирикр-Ьпленіе-примоцювання.
При кроплять,-пить— примоцьовувати.-цювати; припинати,-п‘ясти.
Прикупать.-пить—докуповува
ти,-купляти,-пити.
Прикупка—прикупно; (вь картах-ь) докуп.
Прикупной—докуплений, при¬
куплений.
Прикурнуть, вздремнуть—прикорхнути, куликнути.
Прикуска—прикуска.
П рикусьівать,-сить—прикушу¬
вати,-сити. _
Прилавокт»—ляда. *
Прилагатеяьное имя — при
кметник.
Прилаживать,-ладить—урихто¬
вувати, -туваги, поирилтовувати,-тувати, припасову
вати,-сувати, припускати,
стити, хвасувати, прихвасувати,
приштуковувати,
кувати,
прнличковувати,
приличкувати, модлувати,
примодлувати. примошува
ти,-стити,
приправляти,правити.
Прилаживать,-ся, приладить,
-ся — приладновувати,-ся,
приладнати,-ся, моститися,
примощуватися,-моститися.
Приласкать — примилувати,
приголубити; (привітливо
обойтись) пожалувати.
Прилегать,-лечь — прилягати.
лягти.
Прилежаніе—працьовитість.
Прилежащій—прилеглий.
Прилежньїй, - о — працьови¬

тий,-»,
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Прилетять,-тЬть — прилітати,
-летіти,-линути.
Прилеть —приліт.
Приливать.-лить — підливати,
доливати,-лляти,-лити, під¬
сипати, досипати,-сипати:
припливати,
напливати,
-плинути.
Приливі — доплив,
наплив;
геогр.— приплив.
Прнлизанньї й—зализаний.
Прилизьівать,-лизать—прили¬
зувати, лизати.
Прилипать,-пнуть — улипати,
-пнути, підлипати, - липти,
припадати,-пасти.
Прилипчиеьщ-(о бол-Ьзнк) чіп¬
кий, липкий, причіпний.
Приличествовать — личити,
шталтити, приставати, приялечувати, приялечати.
Приличіе — звичайність, зви¬
чай, пристойність.
Прилкчно — чля, пристойно,
гоже, до звичаю, як слід;
(кь лицу) пр,.ялечно.
Приличньпі— звичайний, при¬
стойний, гожий.
Приловчиться — примірятися,
приладнатися.
Приложеніе—(что приложено)
додаток; (примЬненіе) при¬
стосування.
Прильнуть — прилнпти, при¬
горнутися, притулитися.
Приманивать,-нить — прина¬
джувати, принадити, звабляти, звабити, занаблювати, - вабити, наваблювати,-вабити, надити, пона¬
дити.
Приманка—зваба, онада. при¬
нада, заманка, ваба, по¬
ваб; (для рибь, звірей) по¬
живок.
Приманщикь.-ца —принадннк,
-ця.
Примасливать, - сл ить - при¬
ма жувати,-мастити.
Приманивать,-мочить примо¬
чувати, змочувати, намо¬
чувати,-чити; (обрьізгать)
прицяпати.
Примащивать,-мостить — при¬
мощувати,-мостити.
Примащиваться.-моститься —
умощуватися, умоститися.

Примежевьівать.-жевать—при¬
різувати,-вати.

Ь

з/з

ЛриМЄрЗсТЬ--Іір1іНЗСИ-ї‘ь.

ПрнмЬта призначка.прикмет;?,
ціха, знак, ознака.
Прим-Ьтливьгй — укмітливий,.
спостережливий, уважний,
бачний.
Примітний- замітки», міткий,
видний.
При'м4чаніе- увага.
Приміьчательньїй, с—знамени¬
тий, о.
Прнм-Ьчать.-мІітить— кметитн.
укмічати, укмітити, наб.ччати, - бачити,
назорнін,
-рити, запримітити, підозріти, постері гати ,-регти.
Прим"Ьшивать,-шать —умішувати,-шати,
примішувані,
домішувати,*- шати; уплу
тувати.-та'ти у що,
Принадлежать-належати
до.
Принадлежащій — належний,
належитий,
приналежний
до.
Принадлежность— (свойство)
належність, приналежність;
(орудіе, приборЬ) примусія,
причандал, пристрій, при¬
лад, справилля; (качество)
властивість, прикмета.
Принаряжаї ь,-дить, -ся—при чепуряти,начепуряти, риіи,
припоряжа ги,-днти,-ся.
Приневоливать,-лить — заиеволювати, заневолити.
Прннесеніе—приносини; -при¬
сяги зложення присяги.
Приникать, кнуть — притуля¬
тися,- литися.
Приниматель, ница- прнсмець,
-миця.
Принимать,-нчть — приймати,
прийняти, відбірати, в і д і і
брати, отримувати,-маї и,
одержувати, одержати.
Приниматься, няться бралися,
узятися до, захожуватися,
дитися; (о раст.) зароджу¬
ватися.-литися.
Приноравливать.-ровнть- при¬
стосовувати, - сувати, при¬
пасовувати, сувати.
Приноравливаться,
ровиться
—приламлюватися. приломитися, принатурюватися,
-туритися.
Приноровка — пристоссвика,
І
припасовина.
Приноситель, ница — приносник,-ця.

Пркмерзать.-знуть — пример¬
зати.-зти, прикипати,-піти. ;
Приметать, сметать (шить) — І
наживити,
прнжнлувати.
пои фасі риґу вати.
Прим преміє - змирщина, за ми
рення. поєднання, миріння. І
Примиритель,-ница — прими¬
рень, рниця.
Примирительньїй — примир
ний, порозумінний, поєд
нальннй.
Примирять.-рить—годити, по¬
голити. єднати, поєднати.
Примиряться - риться — годи¬ >
тися, погодитися, мирити,
замирити.
Примиряющій —миротворний.
Примолкнуть— замовній, за¬
І
нишкнути.
І
Примоль— намел.
Примораживать.-розить — за¬
і
морожувати, -ронити.
Примореній- надморський.
Примочка-примочування, на
волога.
Примочная трава, раст. Сат- І
рапиіа ТгасЬеІіит — дзво¬
ники;
С. діопіегаїа — ску
чень, капшушки.
і
Примчать,-ся— пригнить, ся.
Примьїкать,-минуть— при л яга
ти, межувати; припуч іти¬
і
ся, -митися.
Примьїкающій — прилеглий,
поміжнпй; пристайний.
Прим-Ьпеніе — пристосування, '
застосування.
Прнмінительно кь чему —
СТОСОВНО

ДО

ЧОГО.

ЗГІДНО

з чим. з оглядом на.
Приміінительньїй — стосовний
ДО, ЗГІДНИЙ 3.

Приманять, нить,-ся (кь чему)
прикладати, прикласти,
пристосовувати, - сувати,
приламлювати, ломит^.-ся
(до чого).
Примарно—прикладно,
взір
цево; приближно.
Примарний, — (образисеьій)
• прикладний,
взірцевий;
нриближниР.
Прим^рь—приклад, призвід.
ПримЬрять,-рить —примісяти,
міряти, прикидати,-кину¬
ти, модлувати, примодлу
в ти;
(обувь) прибувати,
бути.
Примусь -примітка, домішка.

Принос:пь,-несть

приносити,

ГІриносньгй—1/рнпрьіжка.
Підносити, заносити,-нести, і Приписной — додатковий; за¬
поприносити; (кь берегу)
писаний, уписаний.
прнбивати,-биги: (подавать)
Припнсьівать,-сать — допцгудоношати, доношувати.
вати.-сати; уписувати,-сат і:;
Приносньїй—принесний.
покладати,-класти на карб
чий.
Принось—приносини.
Приношеніе
(благодаоность)
Приплата -доплата; надилага.
—пайда;
(дарь) "почестка,
Приплестись—придибати, ири(пожертвованіе)
принос,
сунбелнтися,
причагати.
приплентатися.
приносини.
Принуднтельнмй--примусовий,
Приплетать,-плести — приплі¬
тати, - плести;
втручати,
поневільний.
(
втрутити до чого, ув'яжу
Принуждать,-дить-приневолю¬
вати,-в'язати у що.
вати, приневолити,
при¬
Припподньїй — приростковий,
мушувати, примусити, усиприховковий.
ловуваїи. усилувати, змуПриплодь—приросток,
при¬
шати, змушувати, змусити,
плід,
наплід,
прихоиок,
зневолювати,
зневоляти,
доховок.
-волити, заневолювати,-во¬
Приплюснуть)іі - приплюскни й.
лити, принукувати, спонукнутн, неволити,
понево¬
Приплющивать,
- плюснуть
лити.
-припліскувати .скати.
Принужденіе - принука,
при¬
Приплясьівать — підтакцьову
мус, фрика, мус, силування,
вати.
присилування,
по прю-з
Приподнимать,-днять — підно¬
мусу, з примусу, з принуки.
сити, - нести;
підводити,
Принужденньїй, о—силуваний,
-вести; (отворачивать кв?рвимушений, змушений, не- !
ху) закопилювати, закопи¬
лити; (платье) піднімати,
природний, о.
• няти; С£-підносити< я, під¬
Принятіе — приняття;
м-Ьрь ,
водитися.
-вжиття заходів.
Припадать,-пасть — упадати, | Приполокь—поличка.
упасти;
притулятися, лм- | Припоминаніе — нагадування,
пригадування.
ти ся.
Припадок-ь—напад.
Припоминать,-мчить— нагаду¬
Гіриг.адочньїй—нападовий.
вати, нагадати, набагнути,
набагнутися,
згадувати, Припаздьівать,-дать — припіз¬
дати.
нятися,-нитися.
При паивать,-паять--лютувати,
Припоминаться, вспоминатьприлютувати.
ся,-ниться— нагадуватися,
Припайка—Лрилютовина.
нагадатися, пригадувані ся,-датися.
П ркпарка—оклад.
*
'
Гірипаса гь,-сти — настачати,
Припорошить—припорошити.
настарчати,-читн, назапаПриправа — присмака; (жир¬
сити.
І
ная) омаста; (кь борщу) за¬
Припась—запас;-сьі сьЬстньїе І
смажка.
-харчі
Приправлять, приправить —
Прнпахивать — приорювати;
заправляти, заправити, за(о запах-Ь) тхнути, відго
смачиги, посмачити.
нити.
Приправляться, приправить¬
Припашка—приорхася—заправлятися, заправи¬
Припекь— (солнечньїй)
при
тися.
грів; (вь хл%.бЬ) набуток
Припрашиваніе — прнпроха,
припросини.
Приперчивать,-чить заперцювати, заперчити.
Припрашивать,-просить-при¬
прошувати, -сити.
Припирать,-переть — причи
Припрьігивать, гнуть—підсконяти, - нити; притискати,
кувати,-скочити
-снути.
Приписка-припис; упис.
Припряжка — підскоки; вь
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Прирученньгй —свійський, хо*
ванни.
ВИСКОКОМ, СКОКОМ,
ПІДСКО1Прирізка (земли)—надача.
ком.
Припрягать,-прячь —прибичоПрир-Ьзьівать.-зат ь — прирізувати,-зати; (о земл-Ь) нада
вувати,-чувати; (вь пару)
чувати, чити.
припаровувати, рувати.
Прир'Ьзной—прирізаний; надаПрипряжка—підпряжка.
чений.
Припряжной — припряжений,
Прирї>чье—поріччя.
прибичований.
Прир-Ьчньїй —надрічний.
Припрятьівать,- тать—ховати,
Присасьівать, - сосать — при¬
приховати.
смоктувати, тати.
Припугивать,-гнуть — сіраха
Присваивать.своить — при
ти, настрахати.
влащати, привластити, своПрипускать, стить—підпуска
* іти, присвоїти,
собічиги,
ти.-стити; (пускать шире)
засобічити.
надавати,-дати; (пуститеся
Присватьіваться — насватува¬
бігомт,) чкурнути, дреме¬
тися.
нути; (о дожд-Ь) пірити, пе¬
Присвоеніе—привлащення.
ріщити.
Присвоитель,-ница — привла¬
Припутувать,-тать— приплу¬
сник,-ця.
тувати,-плутати.
Прискакать—прискакати, приПрипухать,-хнуть—підпухати,
гнатися.
підпухнути, набрякати,
Прискокь—прискік.
-брякти.
Прискорб е — сум, смуток,
Припухлость-пухленина, пу
журба.
хлина, пухлягина.
Прискорбньій,-о — смутний,
Припухльїй—спухлий.
журний,-о.
Припьіживать.-жнть —клейтуПрискучиваї ь,-чить — набришити, приклейтушнти.
дати,-бриднути,
осоружаПркп'Ьвь—приспів, приспівок.
ти,-ружити.
Припялить —прип'ясти.
Присланивать,- нить,-ся— при¬
Приработьівагь. тать —прнро
туляти,
прихиляти,-ли¬
бляти,-бити.
ти,-ся.
Приравнивать.-нять— прикла
Присг.оненіе — притул, придати,-класти, пристосову
хил.
вати,-суватм; прирівнюва
Прислуга — слуга; (собир.) —
ти,-няти; рівнати, вирів
нанмиття, слуги, челядь.
нати.
І Прислуживаніе — услуга, усПрирастать, - расти — приро¬
лугування, прислуговуван¬
стати,-рости.
ня.
Гриращать,-рас\ іть — прироПрислуживать—слугувати, ус¬
щувати,-стяти, побільшати,
лугувати,
-шити.
Прислуживаться, - жить ся —
підслужуватися,-житися.
Приращеніе — приріст, при
Прислужливость — прислуж
буток.
ність, .услужність.
Природа — природа,
натура;
Прислужникь,-ца—слуга, ус(живая)—живо твір.
лужник, - ця,
похлібець,Природний—природний: при¬
бниця.
роджений; родовитий.
Прислушиваніе — прислухан¬
Природоописательньт-л риро ня, прислух.
дописний.
Прислушиваться, - шаться —
Прирожденньїй—дорідний, до
причуватися,
причутися,
рідливий, рождений.
прислухатися,-слухатися.
Приросток^— приросток, на
Присльїшаться—почутися.
рісток.
П рис матриваніе—доглядання,
П рирость—приріст.
догляд, наглядання,
на
Гіриросшій— прирощений.
гляд.
Приручать,-ручить — своіти,
Присматривать, - мотр-Ьть —
усвоітн.
припрьіжку — у

ПІДСКОКИ,

Гірисштрилатьеі -"Приступать.
приглядати, доглядати, на

глядати.-глянути; назира¬
ти, стерегти, пильнувати,
припильнувати.
Присматриваться, - риться —
призиратися,
призрітися,
додивлятися,-витися.
Присмирілий — притихлий,
принишклий,
утихомире
ний.
Присмирить— утихомиритися,
ЗМ'ЯКШИ і и, притихти, при
нишкнути, поплохшати.
Присмотрщикь, - ца — нагля
дач,-чка, доглядач,-чка.
Гірисмотрь — нагляд, нагля¬
дання, згляд, дозір, призір.
Присниться—приснитися.
Присовокупленіе —прилучен¬
ня, додаток.
Присовокуилять.-пить — при
лунати, долучати, залуча
ти,-чити, додавати, дати.
ГІрисовітовать — прирадити,
прираяти.
Присоединеніе,—прилука, до
лучення, прилучення; (вь
компанію) пристани.
Присоединительньїй— прнлучний, дслучний.
Присоединять,-нить — прилу
чати, долучати, чити, при
сднувати,-єднати;
додава¬
ти, дати.
Прнсосіживаться, - диться —
сусїдитися, присусідитися,
примощуватися, - ститися,
присербитися, присанабожитися, григніздитися.
Приспособленіе- пристосуван¬
ня, приладнування; “при¬
лад, пристрій.
Приспособлять,-бить —присто
совувати,-сувати, прилад
иопувати.-нувати,
прими
тикову вати,-кувати.
Приспособляться
биться —
лринатурюватися. - ритися,
пристосовуватися, - суватися.
ІІриспішникь,-ца — підруч¬
ний,-а; лакуза.
ІІристаианье—нав'язь.
Приставать,-стать (привязь<
ваться)— нав'язуватися, напосідатися,
навратитися,
уідатися, уїстися, сікатися,
присікатися;
(о болізни)

прикидатисяг - кинутися,

підсахнутися,
чіплятися,
учепитися; (присоединиться) прилучатися, - читися;
(прилипать) чіплятися, при¬
чепитися,
приліпляться, ліпитися; (о судахь) при¬
пливати, - пливти,
приши¬
вати,-шибти.
Приставка—приставка,
Приставлять,-вить— дотул яти,
при’уляти.-лити. підперати,-перти,
приставляти, вити.
Приставной — приставлений;
пришиваний.
Пристальїй
— приблудний;
змордований, знебулий.
Пристальность—пильність.
Прнстальньїй
—
пильний,
спильна, пильно.
Пристанище—пристани, при¬
становище, притулок, при¬
чал.
Пристань —приплав, пришиб.
Пристегивать,-гать— поиштапувати,
приштапувати,
прнстібати,-бнути.

і
[
!

|
І
!
І
I,
І

Пристегивать, гнуть — засті¬
бати,-бнути;
прибичовувати,чувати.
\
Пристойность—пристойність,
Пристойньїй, - о — прнстойний, о.
Пристраивать,-нть — прибудо¬
вувати, прибудувати; опреділить кь місту—угокмити, притокмиги.
Пристроиться, поміститься—
приматкобожитися.
утокмитися.
Пристрастіе—натала.
Гіристрастньїй,-о — натальний, о.
Пристращать,-стить кь чему
—прилюбляти, бити до чого.
Пристрашаться, пристраститься прилюблятися, прилюбитися, укидатися, укину¬
тися у що. наважуватися
-важитися до.
Пристройка — прибудова; (камен.)-лримурок.
Приструнивать,-нить —струнчити, приструнчити.
Пристріли вать,-лить—застре
лювати,-стрелити.
Приступать, пить (кь чему)
підступати; пити; (приниматься за что д.) роспп^и-

Приступикь—Нригуппіівать.
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мати, - чати,
заходитися,
-ЛИТИСЯ, ВЗЯТИСЯ до.
Приступок ь—ступі йка.
Приступь - (кр^пости) штурм;
(кь работ'Ь) початок: (до
ступь) підступ, доступ.

воприсяга;-гу принести зло¬
жити присягу.
Присягать, гнуть —присягати»
заприсягти
Присядка—присіди, присілки.
Присяжний—присяглий; суїц.
присяжний.
Прнтаивать,-танть —затаювати, іти, ховати, заховати.
І іритаившись—чайом.
Притаптьіват ь,-топтать —при¬
топтувати, топтати.
Прптаскмвать, щить — притяіати.-гти, припудити, приволікти.
Притаїциться, приплестись —
прилемзатм,
присурганитііся,
присалабонитися,
припхатися,
привіятися.
присунбели’тися. причвала¬
ти, прителіпатися.
Пр-.'твсрньїй, о —уданий, прикидливий, неправдивий, о.
Притворство- прикид, удания.
Прнтвсрствовать—уд&г а *и.
Притворщикь, на-прикиднцк,
-ця, облудник,-ця.

Пристьіжать,-дить — засором
лювати. Засоромити, соро
м іти, усоромн ги, устидити. '
ПристЬнокь—примурок.
Пристяжка—прибичоЕина; по- і
п^*реч. палка для привязьів.
постромокь - орчик, барок;
!і
(лошадь) орчиковий кінь.
I
Пристяжной—орчиковий.
і
ІІрисуждать.-судить —усуджу
вати, усудити, присуджу
вати, ди ти.
Присужденіе—присуд.
!
Присутственнос
(м-Ьсто)
—
справниця;-ньій день-служі
бовий день.
Прясутствіе — присутність;
(комната) рада, заля засіданнів ради; по воимской
повинности
прнсутствіе - І
некрутська управа; - духа,
Притворь —присінок.
сознанія-притомність.
Притворять.-рить — примика¬
Пригутствовать—бути притом¬
ти. примкнути, причиняти,
ним, присутнім.
-нити
Присутствуюіцій - притомний,
Притворяться,-риться—удава
присутній;
сущ. - радник,
ти, удати.
лавник.
Прнтираніе -натирка.
Присушивать.-шить — прису¬
Притпрать.-тереть—натирати,
шувати. шити.
-терти.
Присушій—властивий.
ПритїТскиваніе— притиск.
Присчитьівзть, гать—прирахо¬
Притискивать.-тмснуть — при¬
вувати, -хувати, прилічуватискати,-тиснути.
ти,-чити.
Притихать,-хнуть - ущухати,Присилать,-слать — н деилахти, знишкнути.
ти,-слати, понадсилати.
Притокь—вітка, доплив.
Присьшка—присил, над;слан
Притомить—змордувати, зму¬
ня; пакунок.
чити.
Прнтонь—кішло, кубло, кроПрисипать,-смпать — посипа¬
вець.
ти,-сипати, притрушувати,
Приторго вьі вать, говать —то р- сити,
припорошувати, гувати, сторгувати; крам^шити.
рувати; уторгувати: ся-приПрисипка—присипка.
цінятися.-нитися.
Присихать,-сохнут ь—присихаПриторносладкій — прикросо
ти.-сох ги.
лодкий.
Прис-Ьв-ь—присівок.
Лриторньїй, о—нудний,
при¬
ПрисЬданіе—присідання.
крий, о.
Присідать, сйсть—присідати,
Притрава --принада.
сісти.
Притузить—побити, попобити.
Присість—присід, засід.
Притуманиться—затемритися,
ПрисЬчі—(огня) кресати вог¬
охмаритися.
ню; (язьіч-ь кому) .зав'язати
Притупленньїй - чопатий.
язик.
Гіритупливать.-лять — тупити,
Присяга- присяга;ложная-криі іГ

:

І

1

Притча—Приціль,
думку; (вь бйлность) на качопити, почопити, потупи¬
ти; затуплюнати/лити; зр*.гіар переходити, йти, зубо¬
ніс - види вл я ти, * видиви ги
жіти; (вь себя) очучатмся,
очутитися, очунювати, очу¬
очі.
няти, опростуватися, опро¬
Притча іфипеність.
Прмтьшать, -ч кпуть—припина¬
статися; (вь отчаяніс) впа¬
ти, п'ясти; пристромлятн,дати, впасти в роспач; (кь
к.-л. заключенію) лоходимити.
ТИ,
дійти до якогось РИПрнт-Ьснгніе -прмгніт, уіи к, I
ііригноба,прнсі яжания, дра¬ іі
інонку; (на память) налсрта і ися.-рпут лея на думку.
га, над ога.
ПритЬснитель. ница утискам,
Приходний- прибутковий.
-чка, душман, на, маиіи.і
Прнходовагь- прибутку па і и.
ник. ця, напасник, ця, при
Гіриходорасходная книга-кни¬
гнобніїк.-ця.
га прибутків та видатків.
ПритЬснительньїй — у тисливий,
Прпходскіи - парахвіяльний;
-свяіцеиннкь — парох.
пригнобний.
Приходь — прихід;
прибуток
11 рМТІвСНЯ іь,-н ит ь — утіснятн,
нити, утискати, утиснути,
(все, что поступило вновн);
парахвія.
гнобити, пригнобити, пристязати, стяжити.
Пріїходящій (вь упадокь) заГіритягательньш — помадний,
непадучий; (посЬтитель) одпритяжний, притягальний»
відач, одвідник.
1 Іритягинатель—притягач.
Ірихожанинь, пка -- парахві1 !ритягивать,-тянуть — притя¬
янин,-нка.
гати,-гти; (веревкой. жер¬
Прихожая — передпокій,
пе¬
дями) притужувати.
ред ник.
Прихожій — приходько, заПритяжательньїй — присво і
Iі
ходько.
ний.
П ритяженіе—притяг.
Прихорашиваться —хорошитмПрнтязаніе—домогання, вима
|
ся, чепуритися, строїтися.
гання, прстснсія, допомиПрихорошенньш — чепуркува
І
тий.
нання.
Притязательньїй — вимагаль
Прихохпивьі і, о —примхливий,
ний, домагальний, допомппримхуватий.
перєхочпинальний.
вий, перебірливий, комиз
ливий, вередливий, витреПритязать—домагатися, допо
бенькуватий, о.
минатися, доправлятися.
Прифрантиться — причепури¬
ІІрихотникь, ца — перебендя,
тися, вистроітися.
переборень, перебіринк, пи,
комиза,
вередун, -ха, ви¬
Прихваливать,-лить — підхва¬
гадько.
лювати, підхвалити.
Прихотничать — перебеидюваПрихвастнуть — похвалитися,
|І
ти. примхати, вередуна і п,
повеличатися.
вигадувати, перебірати, впПрихватьівать,-тить — запоритребенькувати.
вати,-порьати,
привлаща
Приходь—комиз, примхи, ви¬
ти,-стити; (прйзанять) по
зичати,-зичити; (морозомь)
гадки, привереди, витре¬
беньки.
прибивати, бити.
Прихрамьівать— шкатильгати,
Прихвостень -приший хвіст.
шкитильгати,
шгильгати,
П рихлебатель.-ница — дармокульгати,
штильготати,
ід, ка.
Прихлебьівать.-бнуть—сьорба
шкутильгати, шкандибати,
ш ти куля ти,
штигуліти,
ти,-бнути.
Прихлопьівать. пнуть — ляска
шкинтати, шкандиляти, чепулятн, накульгувати.
ти,-снути; (дверима) грю
ПрицЬливаться.-ц-Ьлиться- накати, кнути.
лучатисл, налучитися, при¬
Приходить, притти—приходи
мірятися, міритися.
ти.-йти, надходити. йти;(вь
Приціль — (мишень) г^ета;
голову) спадати, спасти на
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Прицільний—Пріемкий.

(мушка надь дуломь ору>Аія) здрінка.
*
Приціл ьньж—налучальний.
Ирицінпваться, ниться —при¬
цінятися,-нитися, токмитн,
притокмиги.
При ціпка—прицінюнання.
Приціпа (отростокь у вьющ'нхся рьсгеній) пзвороз,
вус, вусик; чіпляння; за¬
чіпка; гачок (крючекь).
П риціпиться - учепитися.
Приціплять — чіпляти, уче¬
пити.
Причаливать,-лить — приши
6ати,-шибтн, припливати,
-вти.
Причаль (пристань у берега)
-пришиб, приплав; (снасть)
кодола, линва.
Причастіе—закін, дара, сакра¬
мент; грам.-дієприкметник.
Причзстникь.-ца-причастник,
-ця.
Причастность — иривинність,
причетність.
Причастньїй—лривинний, при¬
четний.
Причащать,-стить —сакрамен¬
тувати, усакраментувати.
ГІричащеніе-сакраментування.
Прическа—зачіси, фр зура.
Причесьіваніе—зачісування.
Причесьівать,-сать,-ся—зачісу¬
вати, зачісати, зачісувати
ся, зачісатися.
ГІричетникь—дяк, церковник.
Причина—привід, повід, ра
ці я, причинок; (кь ссорі) —
задьор.
Причиненіе—завдання.
Причиннссть —поводові сть.
Причинньїй—поводовий.
11 рнчинять.-нить—завдавати,
дати, справляти, справи
ти, поводувати, споводувати; горе, непріятность —
завгорювати,
завгорити;
безпокойство
завдавати,
дати турбот,
турбувати,
потурбувати; - вредь - шко
дити, зашкодити, пошко
дити, понехтувати.
Причисленіе—залічення; при
лучення, приписування.
Причислять.-лить --залічувати,-чити; прилучати,-чити
приписувати, гати.
Причитаніе — примовляння,

Причитать.-честь — залічува¬
ти, -чити, прилучати,-чити;
голосити.
Причитаться—належати, при¬
падати.
Причитающійся—належний; —
щаяся сумма—належ втісі ь,
належність.
Причть— причет.
Причуда—химерода, химородь,
химера, химері я.
Причудиться — примрітися,
примерещитися,
приверз,
тися, здатися.
Причудливьіи.-о — химерний,
чудний.-о.
Причудникь, - ца — химер¬
ник,-ця.
Причудничать — химородити,
химороди гнати,
химерувати, химерити, химороди
гну. и.
Пришеашін
(вь упадокь)—
занепалий.
Пришелець—лришенець. прнходько, зайда,
заходько,
заволока, заоіга.
Пришепетьівять— шепелявіти.
Пришествіе -прихід.
Пришибаїь, бить— забивати,бити.
Пришивать, пришить—приши¬
вати,
надшивати,
над¬
шити.
Пришиека—пришивання; пришиток
Пришлепать - приляпати.
Пришлець, ородяга- приплен¬
тач, заволока, з; біта.
Пришльїй — нахожий, нахожалий, зайшлий, прибутний.
Пришпоривать.-рить — стиска¬
ти, -снути острогами.
! Прищелкивать.-кнуть —ляска¬
ти, ляснути.
Прищемить- прищекнути, при¬
щепити, ущикнути.
Прищуривать,-рить —щулити,
I
примружувати,-жити, прищулювати,-лити,
приплю¬
щувати.-щити.
Прієм на—принятини.
Пріемлемссть-г-принятність.
Пріемлемьій—принятний.
ІІріемникь—у .ладовище.
Пріемн ая —дожидальня.
Л Пріемньш—(зкзамень) вступ|І
ний (іспит); (крань) вбіральII
ний(ґрант, відтулина);(день)

>1

приймальний (день)*

ПрІемнмЙ—Пробарабанить

Пріемньгї синь - син прибра- ' Пріургчивать,-чить — Присто¬
ний, хованець; ная день- {
совувати,
припасовувати,
хосакиия.
• і
-сувати, приточувати. - то¬
чити.
Поіемщиюь, иа-приймальник. |
Пріемь — приймання; (госте»:) | Пріучать.-чить— призвичаюва¬
ти, призвичаїти, привичавітання; (ухватка, сноров- і
ка) ярміс, спосіб, заходи;
ти, вимити,привчати, - вчи¬
(угощеніе) приімиця.
ти,
принатурюватіп-турити, довадювати, - вадитй,
Пріемьішь—приймак, прийма
ка; (ж. р.)— приймачка.
звичити, завинити, приговтати, наломити.
Пріискивать, -екать —вишуку¬
вати, - кати,
напитувати,
ІІріучиться— узвичаїтися, звичитися, наломитися, прнтати.
говтатися.
Пріискь—копальня.
Пріученіе — призвичаювання,
Пріободрять,-рить — підбадьопривчення.
рувати, рити.
Прі-Ьдаться,--Ьсться — переїда¬
Пріобр-Ьтанье- набування.
тися,-їстися.
Пріобр-Ьтатель.-ница — дбач,
Прі-Ьздь—приїзд, заїзд.
дбачка. набувальник.-ця.
Ирі-Ьзжїй—приїздим й, приіздГ1ріобрі>тать, сть — набувати,
жий, наізжий.
бути, наспоряти, рити, за¬
Пріютить—притулити, прихи¬
живати, зажити, придбати,
стити, дати притулок.
приблагдти.”
Пріютить,-ся — притаковиги,
Пріобр-Ьтаться,-бр-Ьсться — На
-ся, прихиститися, притубуватися, набутися.
литися. Пріобр-Ьтеніе — здобуток, би¬
Пріють—захист, зогріток, приток, добуток, набуття, прид- |
імигце, притулок, прихи іик.
баиня, набуток, надбанок, '
Пріязненньїй—приязний.
надбання, нажиток.
Пріязнь-приязнь, приязність.
Пріобр-Ьтенньїй — придбаний,
Пріятель,-ница—приятель, ка.
набутий, зажитий.
Пріятельски — по приятель¬
Пріобщать, -шить,-ся-кь чемуському.
причалювати,-лити, -ся! (св.
Пріятельскій —приятельський.
Даровь) запричащати.
за¬
Пріятно — охвітно, приємно,
причастити,
запричаща¬
любо.
тися, запричаститися, заПріятность — охвітність, при¬
коняти.-нити, -ся.
ємність, любість.
Пріостанавливать,-вить —при¬
Пріятньїй — приємний, охвітпиняти,
спиняти, - нити
ний, любий; (на видь) куПріостановка — припин, при¬
кібний, кукібливий,
окопинив.
вирний.
Пріотворять.-рить — ухиляти,
Пріятствоваї ь — сприяти, го
-лити, підхиляти, лити.
дити.
Про—про, для; про. за, до.
Пріохочивать.-тить —спонуку¬
Проба—спиток, пробація, повати, спонукати, заохочу¬
спит, спроба,
спробунок;
вати,-хотити.
зразок; (золота, с.ребра)
Пріударить
—
ушкварити,
І
проба; (пищи) куштунок,
смальнути; (за кімь) при
скуштунск.
лицятися до кого.
!’
Пріукрашивать, сить — присз
Проба вляться.-виться — перебуватися.-бутися.
доби ювати, -бити.
Пріукрашенньїй — чепуркува
Пробаклушннчать — пробайдикувати.
ТИЙ.
І
І Пробалагурить—пробазікати.
Пріумножать,-жить —збільшу
Пробалть:вать,-лтать — розговати,-шити.
лошати, - енти; пробазікуПріумолкнуть — принишкти,
вати.-зікати.
8 НИШКТИ.

Пріуньїть—зажуритися, засму¬
титися.

Пробарабанить — протарабаамтм.

Пробивать- ІїровозглашйТЬ.
»

Пробивать.-бить — пре би вати,
-бити; (ворогу) торувати,
уторувати; (о часяхь) бити,
вибивати, вибити.
Пробиваться,-биться — ві бмва
тпся,-битися; продиратися,
-дертися.
Пробирать.-брать — перебірати,-брати; (кого) вимовля¬
ти,-вити (кому).
Пробираться,-браться —закра¬
датися,-крастися; продира
тис*, дертися.
Проби рньїй— пробирчи й.
Пробка — заткалка, затичка,
корок; (дерев.) чіп.
Проби улить—проблукати.
Пробний — пробний; зразко
. вий, взірцевий.
ІІробовать — опитувати, спи
туватися; куштувати.
Прободать — проколоти, про¬
штрикнути.
Пробон — скобель, прогонич,
к.уна.
П роботі нка—пролом.
Прсбойникь —пребеєць, шлям¬
бур; артил. —протичка.
Пробовтаться—вибевкати. уплескатися, проязичитися.
ПробоЛІть—прохорувати, пе¬
реслабувати, перехорувати,
похирляти.
Пробормстать — змимрити,
миркнути, перехарамарка¬
ти, промимрити.
Проборь (вь прическі)— про¬
діл ь, переніс.
Пробочникь — т<оркотяг, трибушон.
Пробуждать.-дить, збуджува
ти, збудити, пробуркува¬
ти, кати.
Пробуждаться, пробудиться—
проминатися, прочнутися,
проминати, прочнути, про¬
кидатися.-кинутися, збуд
жуватися,-д итися.
Пробужденіе—прочинок, про¬
кид, пробуд.
Пробьі вать,-бьіть—перебувати,
-бути.
V,
Пробігать,-жать—перебігати,-бігти; переглядати, - гля¬
нути.
П робі гать—вибі гати.
Пробуть—перебіг.
Пцобідствовать— вибідувати.
Пробіжка—промашка.

Пробіль —перерва; люка, роегрань, промежина.
Проваливан—геть.
Проваливать,-лить— провалю¬
вати,-лити.
Проваливаться.-питься— шурхатися, шурхнутися, запа¬
дати,- ся.-пастп.-ся.
Про Еа лика—пави на.
Провали— прірва, провалля.
Проведеніе—провід, проводиI
ни.
і! Провезеніе — перевіз, прово
|І
зини.
і' Провидініе—провид.
Провидіть—завбачати,
і Провизія -живність, >арчі.
! Провинившійся — провинник.
!• Провиниться
прошкодитмея,
прошпетитися, прошкеші
тися,
завинити,
про'роітися, упасти у провину.
Провинціаль.-ка — провин
ціягист,-ка.
і] Прсвират^ся.-враться-пробрі
хуватися.-брехатися.
П рови сіть—перевисіти.
Провіанть — конт, окорм, жив¬
ність.
Провластвовать — перепану.•
вати.
•' Проводить, провести—прово¬
дити, переводити, - вести;
підводити, підвести, оду¬
рити, ошукати; (праздно
время) точити час, поочли
ти; (черезь что) перепровад¬
жувати, вадити; (старость)
старувати; (день) днювати,
переднювати; (праздники)
провадити,
опровадити,
свята; (бордюрь) підводи¬
ти,-вести.
Проводникь ~ певодар, пово
датарь, поводатирь, пово¬
жатий;
физ. - кондуктор;
річн.-лоцман.
Проводь-провід; дріт.
Проводи—провожання; гробки.
Провожатьій—см. Проводникь.
Провожать.-водить —пре води¬
ти,-вести; виряжати, дити.
Провозвіститель.-ница — про¬
вісник,-ця.
Провозвіщать.-стить — прові¬
щати,- вістити.
Провозвіщеніе — провіщення.
Гіровозглашать.-сить
опові¬
стить — оголошати, сити,

Провозглац.

.е —ГІродозольетвовать,

№

оповіщати, -стити, наголо- І
ти,
нагнати,
проганяти,
шувати, наголосити.
-гнати.
Провозглашеніе —оголошення,
Прогоріть—пропалитися, зго¬
оповіщення.
1
ріти; збанкрутувати.
ПрбВ03ИТЬ,-ВЄ31И- ПереРОЗНИ
Прогорькльїй—згірклий, і який,
Прогорькнуть —згіркнути, пе¬
ТИ.-везти.
Провозиться — МОрОчитшя, ;;
регіркнути, З'ИОЛ кнути.
попоморочитися.
'• П рогорільїй —про пал єни и.
Провозі—перевіз, псревозйни;
Прогостить (изв. время) — пе(плата), перевозовс.
!і х регостювати, погостювати.
МрСвол^ка—дріт, дротина.
.
| П ро гра мм а—програм.
ГІроволоЧка ГЯянка, загайна. . Прогреміть — протурготіти,
Проволочим кі — дрітарьг
1
прогрімотіти, прогрекіти.
П роволочньж—дротяни н.
Прогрессивньїй — поступовий.
Про грєссировать — поступати.
Провоняться — засмердігися.
Прогрессі— поступ.
просмердітися.
Прогрохотать— прогуркотіти,
Проворний, о— меткий, шар
протурготітн.
кий, чзмняний,
моторним,
Прогрустить — пересумуніїти.
живкий, жснавпй, побігу
Прогул иваться—шпаї ару ваги,
іцйй, хапкий, шамкии, хут
проходитися,-хол итися.
кий, прудкйй, шрндкий, о.
Прогулка — прогуляння, про¬
Проворніе—мерщій*
гулянка, спацера, погулян¬
Г ровороваться —прокрастися.
ня, проходка, шпаїпр.
Проворонить проґавити.
Проворство—мОтОрн'стц шар- : Прогулі—прогул ини.
Продаваеммй—продаваний.
• кість, хуткість.
Продавать,-дать,-ся — запро¬
Проворчать—пробурчати.
дувати, запродати, запро
Провить—проскиглити.
датися.
Провідьівать, дать о чсмі —
П родавець—продавець.
довідуватися, - датися про
Продавливать,-давить — продущо; (кого) відвідувати,-даі и.
' шувати,-шити.
Провірка—перевірка.
Продавщнца—продгвиця, проПровірягь, провіріп ь--пере- І
цагуха; крамарка.
вірювати, перевірити, зві¬
Продажность—продай ність.
ряти, звірити.
Продажньїй — проданальнии
П ровісь -недовага.
(о ціні); продайнии (подПрогалина—(поляна) — пролі¬
купногі).
сок, прочерть, лисина, га¬
Продвигать,- двинуть —просо¬
лява; (во льду) теплина.
вувати,-сунути.
Проглотить- проковтнутн, про¬
Продержать —протримати.
глинути, згламати.
Продерзостньїй — нахабний,
Проглядьівать.-глянуть — ви¬
зухвалий.
зирати, визирнути, вигля- . ГІродернуть — прошморгнути.
дати, виглянути.
•
Продешевить —перелешеьити.
Продирать,-драть -продирати,
Проглядіть—недогледіти, про¬
дерти; (гл аза) протирати,
ґавити.
.
І
терти.
Прогнівить—розгнівити.
Продли гь--продовжитп, про¬
Проговорить—згомоніти, зго¬
тягти.
ворити, мовити, промовити.
Продовольственньїй — контуПроговариваться, риіься-провальний, контовий, харчо¬
мовлятися.
промовитися,
вий.
пробовкнутися.
І
Проголодавшійся —зголодже- | Продовольстві— конт, окорм,
живність, хураж.
ний, зголоднілий.
Продовольстнованіе — контуПроголодать—голоднувати.
вання. харчування.
Проголодаться—зголодніти.
;
Продовольствовать — контуПрогонний— (о деньгахь) подо¬
вати.
контентувати, жн*
рожній.
вити, харчувати.
Прогонять, прогнать—наганя¬
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Продолгоиітмй-—Проивнодить-

Продолгонатьік —довгввасти&>
Прожога—пропАлнна,
исвговятий, довгастий, по¬
Прожора — жерйтій, жеретія,
довжній, подовгастий.
проіств, ненажера, бревПродолжатель,-ница—продов- І
кайо. бревко, бревтій.
жник, -цй.
1 Прожорливость-зажирлнвісі'Ь',
II родол жать,-жить — продов¬
обжерливість, жировиНсть’
жувати, жити, Іфотягати, і
проістність, проїстймвість,
-ГТИ.
І
ненажерливість.
чіродолжаться—тривати, то- | ПожорлйвЬій. о— зажирливиь,
ЧИТЛОЯ. довжитися.
обжерливий,
жировитий,
ІІроййлженіе —. продовження,
проісний, проістливий, не¬
протяг.
нажерливий, о.
П род о л жите Л Ь Н ЬІЙ —Т.»5 й вйл и й,
Прожужжать—дзигнути; дзизпротяжний; урониЧ. — за¬
нути; пробреніти, прогусти.
тяжний.
Прозаическіи—прозовий; про¬
'ІроДОЛЬНЬІЙ-АПЗДОВЖНИЙ, по¬
заїчний.
здовжній, уподовжній,-о.
Прозанникь, раст. АсЬугорНоПродрегіать—продрімати, про- <
ги$
тасиїаіиз — хвостач,
куйяти.
І
туговка.
ІЛродрогнуть—перемерзти.
Прозваніе—призвіще, порекло.
’Продуваніе -продув.
Прозвен'Ьть—продзвеніти.
Продувать,-дуть—продмухати, | Прозвище-призвіще;(насмТ,шл.)
-хнути.
і
-прозивна.
Продувной—хитрий.
Прозвонить—передзвонити.
Продукть — виріб, робливо;
Прозимовать—перезімувати.
-тьі молочньїе-набіл.
Прозорливость-провидливість.
Продумать —розміркувати.
Прозорливий, о — провидлиПродушииа—продух; (вьльду)
вйй, о.
дух.
Прозрачность — прозірність,
Гіродьіравить — продіркувати.
прозір, прозорність, проГірод-Ьваніе—усиляння.
ворчастість.
грозорість,
Прод-Ьвать,-д'Ьть — засиляти,
крізькість.
усиляти,-лити, просовува¬
Прозрачньїй,
о — прозорим,
ти,-сунути; (веревку) уш¬
прозірний, крізький, про¬
моргнути.
ворний, прозорчастий, о.
Продаваться, продаться, про¬
Прозивать— проморгати, про¬
сунуться—просаджуватися,
гавити.
просадитися.
Прозябаемость—рослинність.
ПродДвствовать — передіву
Прозябать—рости, виростати;
вати.
изньївать— нидіти, скніти,
ПродЬлка—каверза, штука.
чевріти, животіти.
Прод'Дльївать, - лать — вироб¬ ! Прозябнуть—перемерзти.
ляти, витворяти, робити,
Проиграться—програти, обгу¬
проробити.
дитися.
Проекти ровать — проектувати.
Проигрьішньїй—програний,
Проекть—проект.
і. Проигрьішь—програ.
Проемь—прозір.
; Пройдоха—пройдисвіт.
Прожарить — випекти; пере¬
Лроизведеніе—виріб,
здобу¬
смажити.
ток,
твір, утвір, праця;
Прождать—перечекати.
ариф.-здобуток;-нія искусПрожектера—пре вктист.
ства- твори
мистецтаз,
Проживать.-жить — пережи¬
артизму.
вати, пережити, перемешкуПроизводитель,-ница — вироб¬
вати, - кати,
перебувати,
ник,-ця.
-бути, (жизнь) перевікувати,
ГІроизводительность — вироб¬
зжити.
ність, продукційність.
ІІрожигать,-жечь — пропалю¬
Производнтельньїй-виробний,
вати, лити; (жизнь) прогу¬
продукційний.
лювати (ЖіИТТЯ).
Производить-вести— виробляПрожитье-прожитсК; ПОЖЦТТЦ.
Т!ігбити, робити, зробити^

П рб и вводим й—Проливсь.
'гворити, створити; плодити,

-СЯ-П^оДиМЛЯі-Л.-сЯ, Просплодити, виплодити, сіме¬
Днмитн,*сй.
нитися; виводити, * вбсТи;
Прокармливать,-»іормить—воС»
сл-Ьдстьіе-ЧИНИТИ СЛІДСТВО.
пйтувйти,-тагіі,
Годувати,
[ 1 роизводньій, ГрйМі—ЬУхідМиЙпрогодувати,
харчуватіц
Пронзводство — виробництво,
прохарчувати.
робливо- ґрам.^лохОдження.
ПройатНа (желіза) -- штабу
Произволеніс - призвіл.
вання.
Произволь—самоволя,
самоПродать—пбмІсТ; (отдача вйвлада.
ііди на подержаніе) зажи
ПроизвольнЬїй, о—довільний; І
ток; (плаТа за зто) зажит*
самовільний, о.
кове.
Произнесеніе—Виголос.
ПрокигІаТь, -П'Л'І’Ь — перекп
Произносить,-нести — ВИМОВ¬
пати,-кип Іти.
ЛЯТИ, - виТи,
виголошати,
Прокипяти^ь —прокипнюватіїї
• лосити.
Прокисать,-киснуть — переки¬
Произношеніе—промовка, ви
сати,-кисти.
мовка, вимова.
Прокисшій—перекислий.
Произростать.-расти — виро¬
Прокладка—заставка.
стати, вирости.
Прокладьгвать,-класть — пере
Пройма—(подь мостомь) пере¬
кладати,-класти, заставкухід; (вь плать-Ь) розпір,
вати.
розпірка.
Прокладьівать.-ложить— (доро¬
Происки — підступи.
гу) торувати, уторувати.
Проистекать,-течь — виплива¬
Проклинать—клясти, прокли¬
нати.
ти, виплинути; виникати,
виникти, повставати, тати
Проклятіе- клятьба, проклін,
кльон.
Проистеченіе — виплив, поча¬
ток.
Прокпятьій—яропужий, ярспу
Происходить, гіроизойти—від¬
дів, клятий, проклятущий,
був ати ся, • бутися, ДІЯТИСЯ,
проклятий; триждьі — три¬
клятий.
подіятися, здіятися, учиня¬
тися, учинитися, чинитися,
Прокормленіе- воспитання, Годівля, харчування.
счинитися, творитися, ство¬
ритися, (возникать) виниПрокрадьіваться,
подкрадьікати,-кти, повставати, ста
ваться. крається —закрада¬
ти, виходити, вийти.
тися, закрастися, перекраПроисхожденіе — (начало) по
датися, крастися.
чаток; (родь) походження,
Прокутить — прогуляти, про¬
рід.
мантачити, проциндрити.
Происшествіе — пригод?, про¬
Прокь—пуття; зиск, пожиток.
ява. оказія.
Пропагать—(дорогу) торувати.
Прокаженньїй—лепрявий.
Пролаза—проноза.
Проказа, мед.—лепра.
Пролазить — пролазити; про¬
Проказа, прод-Ьлка — каверза,
лізати, улізати.
витворка.
Пролегать—л е>жати.
ІІроказить—чмутувати, кавер¬
Пролеживать, пролежать—пезувати, броїти, пустувати,
рележувати,
перележати;
шкодити.
відлежувати.жат и.
Проказникь,-ца — каверзник,
Пролепетать—пробелькотати.
ця, штукарь,-ка, шкодник,
Пролетаріать—сірома, проле-ця,
шкідник, -ця,
чмут,
таріят.
чмутник.-ця, чмутовик, ха,
Пролетарці—пролетар.
збитошник,-ця.
Пролетать,-т£ть — пролітати,Прокальївать, проколоть—про¬
летіти, пролинут. ; пром-.саджувати. просадити, пронати,-нути (о времени).
колювати,-лоти, протикати,
Пролетка—кабріолет.
-ткнути.
Пролеть—проліт; (вь мосту,
Прокалякать—пробазікати.
ст'Ьн'Ь) просвіт.
ГІрокапчивать, ся, прокоптить,
Проливать,-лить—переливати.

і

І Іропивнои—І іройосиїЬ.
•лляти;
розливати, -лити, | Промчаться — пробігти, пролинути.
виливати,-лити; (св-Ьті; ви¬
свічувати.
Пр жьівальня, горн. — полочниця.
Проливной — ливний, напір¬
ний, заливний, забивний.
Промьіваніе—полоскання.
Прблн ві —протока.
Промьівательное—леватива.
Пролитіе—пролив, розпив.
Промивать,-мить— перемпвати,-мити, полоскати, персПрологь(вступленіе) -прсльог. I
полоскати.
Гіроложеніе-провід, торування. I
Промьісель—промисел.
Проломі—проломина.
Промислі (божій)— промисе/і.
ГІрол'Ьзать.-л'Ьзть—пролазити,
і ПромоШіленникь — пром*іслоперелазитилізти.
I
вець.
Гірол-Ьсье—переліс.
Промьішленность—промислоПромасливать.-лить — прома¬
!
вість.
щу вати.-мастити.
Промьішленньїй — промисло¬
Проматьівать, - мотать — росвий.
тринькувати, ростринька
Промишлять— промислуватм.
ти, циндритн, проциндоюПром-Ьнщикь— МІНЯЙЛО.
вати.-рити, шатирити, про*
Промін НЬІЙ— ВИМ'ННИЙ.
шатирити, мантачити, про¬
Промінь — заміна; замінне,
мантачити, марнотравити,
надплата.
змарнотравити, марнувати,
Промінять — заміняти, прозмарнувати.
шухлюватн.
Промахнуться—схибити, ухи¬
Промі>рмвать,-рить — виміря¬
бити, омахн.утися, поми¬
ти, виміряти.
литися.
Промірі—вимір.
Промахі—омах,
хиба;
по
Промешкать —загаятися, за¬
милка.
баритися.
Промедленіе—прогайка, гаян¬
Промямлить-промимрити.
ка, загайка, забара.
Пронзать,-зить — проколюва¬
ГІромедлить—забаритися, за¬
ти,-лоти, пронизати.
гаятися; (н-Ьскслько) под
Пронзительньїй — пронизли¬
лятися.
вий,-о; о в4ьтрЄ — шпуйПромсжду—проміж.
ний, дошкульний.
ГІромежность.
аіґат.
регіПроникать, - кнуть — прохопаеит—межник.
1
дити,-йти наскрізь, уструюІІромежутокь—промежок, поватися,-ітися, промикувасередок, перемежок, перер¬
тися,-кнутися; (догадаться)
ва; (лромежут. разстояніе)
збагнути, зрозуміти.
промежка; (врекени) про
Проникаться проникнуться—
тяг часу; (между зубьяперейматися, перейнятися.
ми) гава.
Проникновеніе-—уструіння.
Лромежуточньїй — проміжний,
Проникновенньїй, о — зрушлипосередковий.
вий, о.
Промелькнуть ■— змигнутися,
Пронимать,-нять, — проколю¬
промайнути.
вати,-лоти; дошкуляти,-куПроморзгльїй— (о погоді) сльо¬
лити. зашкулити.
тавий;
(о сь'Ьст. грип.)
Пронимающій—шкулький. до¬
шкульний.
стухлий, притхлии, ілкнй.
Промоина — водорий, рипа;
Проницаемость — пропускаль(продушина во льду) опарь,
ність.
Проницаемьій — пропускаль
виполоч.
Промокать,-нуть — перемочу¬
ний.
Проницательность — проник¬
ватися, перемочитися.
ливість.
Промокшій—ЗМОКЛИЙ.
Промолвить — перемовити,
Проницательньїй — проникли¬
вий.
промовити, вимовити, змо¬
вити.
Проносить,-нести — перено-

\

Промолчать— перемовчати.

I

сити,-нести.

Проньїрц-ІІросачиваться.

заі

Проньїра — нишковка,
про¬
ти, перепустити; минати,
ноза.
І
минути,
(читая) перестуПроньїрливьій, о — пронозли
пати,-пити; (время) провавий, о.
кувати час.
Пронюхать — нанюхати, лро- N Пропускної-!— пропускний, ная
нишпорити.
І!
бумага—бісуляр, вимочка.
П рообраз-ь—знамено.
І Пропускь — перепускання,
Пропавшій — пропалим, про(письм. виді.) посвідчення;
. пажений, запропащений.
(вь книг-Ь, письмі) огріх,
Пропаганда—пропагаці я.
сгрішина.
Прспагандировать— пропагу¬
ПропьянствоватЬ — пропіячнвати.
ти.
Пропагандисті,—пропагатор.
Пропить — переспівати, про¬
Пропадать,-паств — зникати,
співати, відспівати.
зникти, гинути, згинути,
Прорастать, прорости — к.львигинути, задіватися, - ді¬
читися, накільчуватися, натися.
кільчитися.
Пропажа - згуба, страта, втра¬
Прорезиненньїй — прогумова¬
та.
ний.
Пропасть — провалля; ущелье
Прорезинить, тех. — прогуму¬
— кугава, росколина, між¬
вати.
гір'я.
Прорицаніе — пророкування,
Пропахивать,-пахнуть — напа¬
віщування.
хатися, напахтися.
Прорнцатель, - ница — віщун,
віщівниця.
Прописка—впис;(паспорта)посвідчення.
Прорицательний — віщувальПрописной (о букві)—титуль¬
ний.
ний.
Пророкь — пророк, пророка,
Прописьівать,-сать — (л-Ькарпрорік.
ство) записувати,-сати.
Проронить—упустити;—слово—
Пропись—письмовзір.
промовити, пробовкнути.
Пропитаніе — пропиток, страПророческій—пророчий.
вня, пожиток, поживність,
Пророчество—пророцтво.
поживок; (добьіча) жир.
Пророчествозать — пророку¬
Пропитьівать,-тать—годувати,
вати.
вигодувати, стравувати;
Пророчица — пророчиця, про(жидкостью) напувати, на¬
рокиня.
поїти; (запахомь) пропахуПрорубать—прорубати; (про*
вати,-пахати.
рубь)—полонити.
Пропитаться— прогодуватися;
Прсрубка, прочистка(л'Ьса)—
(запахом-ь) — пропахатися,
протереб.
напахатися; (влагою) наПрорубь—ополонка, полонка,
вохти.
прсрубня, иродухвина, про¬
Пропищать— пропискотіти.
духовина;—небольшая— каПроплакать—переплакати.
довбина.
Пропов-Ьдннкі,—казнод'й.
Проруха—омах, помилка.
Пропов-Ьдньческій — казнодійПрсрьівать, рвать — (о воді.)
ський.
поривати,-рвати; (непріят.
ПроповЬдничество — казно- 1
рядьі) пробивати,-бити,
дійство.
і Прорить — (непріят. рядові.)
Проповідь—казань.
пробій; (нарьіва) прорив;
Пропойца—пропіяка.
перекіп.
Пропорціональньій,-о — проПрорьітіе—прокоп.
пірний, пропорційний,-^
І Ірор-Ьзь—проріз,
Пропорція—пропір.
і Прорізь — (жирврьіб. салоні.)
Пропотіть—спітніти, перепо¬
сажавка; (землечерп.) пр тіти.
|
кОП.
Пропраздновать — пересвят¬
Прор-Ьха (распорка)—роспірка.
кувати.
Просакт,—клопіт, морока.
Пропускать,- тить—перепуска¬
Просачиваться, - сочитюя —

М

Нресватинвть-ПроствфиіШі
етруїтней,

Нросіруїїкся,

прослизуватп.
ІЇрскваті.іса'Гьі-Фйть ■ • ОаручвтН^чй+и.
Ііросверлить, пробуравить -Ііробурфити, прокрутить.
ІІросвирКи, раст. МаІУа гоїиіісІіГоІій —калачик, проскурки.
Просвирни—проскурниця.
Просвіжить—відсвіжити.
Ііросвітитель.-ница —просвіт¬
ник,-ця.
Гіросвітнтельньїй — Просвіт •
ний.
Просвітленіе—просвітлість.
Просвітліть— прояснитися.
Просв-ьт-ь — просвіт; (дьіра
между бревнами и т. п.)
прозір.
Гіросвічивать (сквозь что-ниб.)
—проблиіцатися. світитися.
П росвіщать.-світить—просві
чувати,-світити.
Просвіщеніе- просвіта.
Просвіщенньїй - просвічений.
Проселочная дорога — путивець, путимеїдь.
Просиживать,
просидіть —
зсиджувати, зсидіти, пере¬
сиджувати, сидіти.
Проситель.-ница — прохальник,-ця, суплікатор.-ка
Просительньїй — прохальньїй.
Просительскій —прохальницький, суплікаторський.
Просить — просити, І прохати,
суплікувати.
Просіять—заясніти, засяяти.
Прославить —прсмкнути.
Прославленньїй —заславлений,
широкославний.
Прославлять,-вить — уславля¬
ти. уславити, хвалити, величити.
Прославляться,-виться -услав¬
лятися. уславитися.
Прослезиться — засльозити,
росплакатися.
Прослушать—переслухати, ви¬
слухати.
П росльїть—уславитися.
Просльїшать - перечути, начути, прочути, перезнати.
Прослідить — устромити, по¬
стерегти, дослідити, вислі¬
дити.
Прослідовать—п *рейти.
Просматривать.-ріть — перег¬
лядати, г. регледіти, ПереГЛЯДІТЙ, переглянути, роз¬

дивлятися, • ВИТИСЯ НйЩ0|
в чому; недогледіти, про¬
ґавити, НрОГЛ*Д ІТИСЯ»

ҐІрбснотрь— перегляд.
Проснуться -прокинутися.
Просо, расі» РапіСиШ теїій»
с^ит—просо, текач, малаііі
П росо питься— усол Іт и.
Просоліть—усолитися.
Просгнки—просоння.
Просорушка—шеретовка.
Проспорить — Посперечатися,
позмагатися.
Просрочить — не Додержати
терміну.
Просрочка — недодержання
терміну.
Простаивать,-ять - перестою¬
вати, перестояти, вистоювати,-яти.
Простакь— плохута.
Простирать, стереть —простя¬
гати, -гти;-ся — сягати, до¬
сягати, гти, доходити,-дійти.
Просгительность—вибачність,
пробачність.
Простительньій,-о —вибачний,
пробачний,-о.
Проститутка — роструха, рострибуха, фльондра, хльорка.
Простоватьій,-о— недоумкува¬
тий.-о
Простодушіе—простодушність.
Простодушний,-о — просто¬
душний,-о.
Простой — простий,
звичай¬
ний.
Простой базиликь, раст. ОсІтит Ьазіїісит
— пахучі
васильки.
Просте й—перестоі на.
Простокваша — самокиш, са¬
мописе,
самокись. кисле
молоко.
Простолюдинь—чупрун.
Простонародньїй — простаць¬
кий;—бьіть—простацтво.
Простонародье—простолюд.
Простонать—застогнати.
Просторими, широкій —розло¬
гий, просторий; (об-ь обуви) зазувистий.
Просторь—обшир; воля.
Просторічне—людова мова.
Простосердечний, о — щиро¬
сердий,-о.
Простота—простість; щирість;
недоумкуватість.
Простофнля—бевзь, ґава, кеш

Простріляв—прггивор»чив»еть.
Прастрінно—широко; просто’ 0 ПроеЬивать,-ять — перепуска¬
ти, перепустити (через що),
ро, розлого, обширо.
Пространность-широкість, обширість, розлеглість.
Пространньїй — широкий, обширий, просторий, розло¬
гий.
Пространство — просторінь;
обшир, розлог.
Прострачивать,-чить — пере¬
строчувати, перестрочити.
Прострішивать — перестрелювати, перестрелити.
Простріль, раст. Ясопііит —
царь-зілля, чорне - зілля,
борець, зозулині черевички.
Простуда — застуда,
остуда,
захолода.
Простудний — застудний, ос¬
тудний.
Простуживать,-дить,-ся — за¬
студжувати,-ся, ознобити¬
ся.
ГІроступокь—провина.
Простьівать, простить — прочахати,прочахнути, зачахти,
холонути, прохолонути,прохолодати.
Простившій—охололий, про¬
хололий, прочахлий.
Простиня — простирало, простирядно.
Прост'Ьнокь—міжвіконня.
ПросгЬночньїй — міжвіконний.
Просушивать.-шить — пересу¬
шувати, пересушити.
Просушка—просушини.
Просфора—проскура.
Просфорннй—проскурний.
Просчитать,-ся — зарахувати,
- ся.
Просипать, проспать — засипляти, засипати, заспа¬
ти, переспати.
Просипать, сипать—розсипа¬
ти, сипати.
Просьіпатьея.-нуться — прочинатися, прочнутися, прочи¬
няти, прочнути, просина¬
тися. - снутися, збуджува¬
тися^-литися.
Просихать, просохнуть—прот¬
ряхати, протряхнути, дри¬
гнути, надрягнутн, проси¬
хати, -сохти.
Просьба — супліка, прохання.
ПроС'Ьвать.-С'Ьять — переточу
вати, точити.
Просидь—сивина, сивизна.
Прос-Ьиванье — перепускання.

наточу вати,-чи ти.
Просіка — просіка, прогоня,
прочистка, правплка.
Лрося, просьбой—попросом.
Просякать,-кнуть — пересипа¬
ти,-сякти.
Протаивать, протаять — про¬
тавати, протанути.
Проталина — тал, таловина,
лисина, протавка.
Проталкивать.-кнуть — попихати,-хнути;-ся— протовпи¬
тися.
Проталкиваясь—протовпом.
Протанцовать — перетанцю¬
вати.
Протекать, (просачиваться)—
прослизувати; (о времени)
упливати.-пливти, проминати,-нути.
Противень—(кулинар.) лист;
протилежний.
Противительньїй— противний.
Противиться—опіратися. оги¬
натися, змагатися, пруча¬
тися, харапудитися.
П ротивленіе—опір.
Противникь, - ца —- супротив¬
ник, суперник, ця.
Противний, о — супротивний,
противостайний; (опостил-Ьвшій),
опри кривим,
огидний, обридний, брид¬
кий, гидкий, о.
Противод-Ьйственньїй, — пс •
речливмй, протидісвин.
Противодійсть-іе— перека. пе¬
решкода, .завада.
Проти водТ.йствовать, — пере¬
чити. протидіяти.
Противозаконньїй, о— неправ
ний, о.
Прогиволежащій — супроти¬
лежний, протилежний.
Иротиво.-.олагать — протистави ги.
Протиноположенїе — протистайність; антитеза.
Противоположносгь —против¬
ність. супротивність, про¬
тилежність.
Прої ивоположньїй — против¬
ний, супротивний, проіилежн :Гі.
ІІротивс 'оставлять — проти¬
ставити.
Противор-Ьчивость — супереч¬
ність.

№

ирстивірЬчшшй—Прочитувать.

Противорічивьій, о—супереч¬
ний. 0.
Противорічить -перечити, су¬
перечити.
заперечувати;
(шутл.) диркатися.
Противорічіе — перска.
ГІротивостояніс — протистав¬
лення, астр. — протилеж¬
ність*
Протигостоять-стачити опір.
Противоядіе -протинотрута.
Противувстествепиьш — над¬
природній.
Против*. — навпроти, напро¬
ти, супроти.
Протирать,-тереть — протира¬
ти, - терти;
проднраї на¬
дерти. —Протираться — протираться;
протовплюватися.-питися.
Протисчиваться.-нуться — лотонплюватися,
дотовпи¬
тися.
Протоліакоііть—протодиякон.
Протоієрей протоєрей.
Протоколировать—протоколю¬
вати.
Протоколі»— протокол
Протокь—перетік.
Проторжка-страта, утрата.
Протори—втрати, видатки.
Проторить—уторувати.
Протосковать- пересумувати.
Прототипь-первоезір.
Проточний,-но—текучій.
Протратить (попусту) — пере
гайнувати.
Гіротрезвлять.-вмть —витвере¬
жувати, зити.
Протрезі ляться -тверзішати.
Протрубить—просурмити; роз
голосити.
Протурить—прогнати.
Протягивать.-тянуть —г.ростя
гати.гти.
випростувати,
випростати;
проволікати,
-лікти; продовжувати, -жи¬
ти.
Ироіяженіе — протяг, протгі
жина.
Протяжно-спроволока, пова¬
гом,
проволоком, протя¬
гом, витягом. Протяжность — проволочність.
Протяжньїй—проволочний.
Протяжонность, физ.—довготність.
Профань-нетямуха,
нетяма.
Профессіональнтій — фаховий,
професійний.

ГІрофєссія - фах, профося.
Профессорь—професор.
Профиль— профіль.
Профильньїй—префільовий
Префильтроньї тать — пергпускати, перепустити (через
що.)
Прохажпваться,-йтись ш— про
ходитися,-йтися.
Прохвость—ПІДЧИХВІСТ.
Прохяада-холодок, прохолода,
охолода.
Прохладительное — прохолодннк.
Прсхладительньїй — охолодливий, прохолодний. •
Прохладньїи, о -холоднуватий,
прихоледний, похолодний, о.
Прохлаждать.-дить — охолод¬
жувати, охолодити, прихолоджу вати,-дити.
Прохлажденіе-охолода, про¬
холода.
Проходимець—пройдисвіт, похожай.
Проходить,-йти — переходити.
Проходной—перехідний; (свид-Ьтсльство)
подорожній
лист.
Проходь — поміж,
перехід;
(узкій) сутки, сутісок, прогулок; (сквозь толпу) про
товп; (задній) калюх, ду¬
пельце; (воздуха^ продув.
Прохожденіе—перехід; (обучеп.
мастерству)—термінування;
(науки) вивчання.
Прохожій—перехожий, мимохідень, прохожалий.
Процвітаніе—квітування.
Процвітать,-цвість — квіту¬
вати, уцвісти.
Процентний — коматний, пржедовий, відсотний, процентовий.
Проценть — камата, пожед,
лихва, відсоток, процент.
Процессія—похід, процесія.
Процесе*» — процес,
справа,
позов, суд; процес, проце¬
дура.
Про ціживанье—цідіння.?
Проціживать,' дить — цідити,
переціджувати, перецідити.
Прочеркивать.-кнуть — пере¬
креслювати,-лити.
Прочистка—прочищення.
Прочитьівать,-честь — перечи¬
тувати, перечитати; (едва)
слебезувати,
рсзслебезу-

Прочитаться— Прилий.
вати; (невнятно) нахамаркати, нахарамаркати.
Прочихаться—вичхатися.
Прочищать, прочистить—про
теріблювати, протеребитн,
перечищати,-чи отити.
Прочій—инший; между про
чимь-між иншим.
Прочность—кріпода. держава,
міцність.
Прочньш—кріпотний, міцний,
тривалий.
Прочтеніе—прочит, ВІДЧИТ.
Прочь—геть,
гетьте; сторонись-на< бік;' поди прочь—
іди геть; и я не прочь-і я
не ВІД ТОГО.
Прошва—лиштва.
Прошедшій—давній, колишній,
минулий;-шее мниулість.
Прошелестіть — шелеснути,
прошамотіти.
Прошеніе—супліка, прохання.
Прошествіе (времени)- -уплив
(часу).
Прошибать,-бить —пробивати,
бити;
дошкуляти,
шкулити.
Прошибка— помилка.
' Прошивка—мережка.
Прошипіть—зашипіти;
заси¬
чати.
Прошлогодній—торішній.
Прошлое—минувшина.
Прошльш-^-минулий; (вь ир.
году) — торік.
Мрошляться — проваласатися,
прошвендяти.
Прошмигнуть—прослизнути.
Проштрафиться — перехиблювати, перехибити.
Прощальний—прощальний.
Прощаніе—прощанняПрощать,-стить — дарувати,
подарувати, вибачати, ви
бачити, пробачати, - чити,
перебачати,-бачити, звидити; (другь другу) подарува¬
тися.
Прощаться, проститься
(сь
кімь) — прощати,
попро¬
їдати
(кого), прощатися,
попрощатися.
П рощающій—вибачний.
Проще—простіше; - всего-найпрості’ше.
Прощелнга—пронрза, суціга.
Гірощеніе—проща, дарування,
відпуст.
Прощупать—промацати.
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І Проідать,-ість — проїдати,
їсти; прогризати, гризти.
ГІроіздить—проїздити.
Проіздомь—переїздом, мимо¬
їздом.
: Проіздь—переїзд.
Проізжать.-іхать—переіздити,
переїхати.
Про-їзжій—подорожній; (п доI
рогі) переіздний.
Прозкзаменовать — поісииту
вати, в«спитати.
Проявленіе об'яв, вияв, прояв.
Проявлять,-вить — ниявляти,
виявити.
: Проявляться,-виться —виявля¬
тися, виявитися.очутитися.
Проясняться (о погоді) -розго¬
динюватися, розгодинитися.
Ирудить — гатити, тамувати;
бурити (мочиться ПЬ 1101
стель).
Прудовой—ставовий, ставній.
І Пруд-ь—став; (искуссте.) ко
[
панка, сажавка.
Пружина—спрута.

Пружинистий—гпругуватий.

І Пружиниться—спругуватц.
Пружинний—спру гов ий.
ГІрусакь, насік.—сас, шваб.
! Прутокь (вязальн.)—дротик.
Пруть — хлудина,
хлюдина,
лутина, хабина, хвойдина,
дубець, ліска, лозина; жепіз-дріт.
Прутья мелкія—хмиз,
Прьіганіе—стрибання, скакан¬
ня, стриби, скокн, гопи.
і ГІригать, - гнуть — стрибати,
і
бнути, плигати,-гнути, го¬
пати, гоцати, підскакувати.
Присунь — стрибун, стрибай¬
чик, стрибунець.
Прьігь—стриб, скок.
Прнжекь—підскік.
Прнсканіе—кроплення.
Прискать,-снуть — кропити,
покропити; (счіясь) пир¬
хати, хнути.
Прнткій, о—похіпкий, похап¬
ний,
шпаркий,
прудкий,
доскоцький,порськни,тамкий, о.
Прьіть-прудкість, шпаркість;
моторність, жвавість, зуха.
Прьіше ватнії —при шикувати й.
ІІрьнцееатіть— прищитися.
Прілий—запрілим; (о мукі,
напр) —леглий, підлеглий.
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Пр^ль— Пуддинг*.

Пріль — запрілість,
підлег¬
лість.
Прініе—запріння; гниття.
Пріеноводньїй-прісноплодний.
Прісность—пріснота.
Прісньій,-о—прісний, -о.
Пріть-пріти, пітніти; гнити,
упрівати, мліти.
Пря—звада.
Пряденіе—прядло.
Прядильний—пряднив.
Прядильня —пряльня.
Прядильщикь,-ца — прядник,
-ця, прядун.-ха.
Прядь—пасмо, стальна, стан¬
ка; вьібившаяся волось —
мичка.
Пряжа—прядиво; (изь пакли,
охлопьевь,
оческовь) —
клочанка.
Пряжка—спряжка, застібка.
Прялка—кужілка, кужівка.
Прямая кишка—кутниця.
Прямехонькій—простісінький.
Прямизна—простість.
Прчмпть—простувати.
Мрямпеніе—простування.
Прямо — навпрямки, навпря
мець, навпростець, навпро¬
шки,
навпрачки,
щиро,
одверто.
Прямодушіе—щирість, одвер
тість.
Прямодушний — щирий, од
вертий.
ІІрямой—простий; щирий, од
вертий; правдивий, справ¬
жній; безпосередний.
Прямокрилий—прсстокри лий:
(насЬксмьія) простокрильці.
іірямопинейньїй-простохідний
Прямота—простість; щирість.
Прямоугольникь,- ньій-просто
кутник,-ний.
Пряникь — пірник; медовьій —
медяник, медівник..
•Пряничний—пірниковий.
Пряностп— коріння.
Лряньш—корінний.
Прясло—прясло.
Прясть-кудепити, прясти.
Прятаніе — персу.ов, перехо
ванна, ховання.
Прятанний—хований.
Прятать — ховати, хоронити.
Прятатіся, спрятаться — хо
ватися, переховуватися,пе
реховатися.
Притки—схованки.
Праха—прядуха.

Псалмопівець —псальмиста.
Псалмопініе - псальмування.
!і Псаломньїй псальмовий.
І Псаломщпкь — дяк.
Псаломь —псальма.
Псалтьірь—псаль. нр.
Псарня—сооакардя.
і Псарь—собакарь.
ІІсовшй—песький, псячий.
Птенець—пстя, потятко, пта¬
ша, пташатко, пуцьверинок.
Птица — птах; хищная-хижий
птах; домашняя - домовий
птах,-ве птаство; півчія птицьі-співоче птаство; воззра
тившаяся изь зимн. перелета—ириця; залетная-залетуха.
Птицеводство — пташарство,
птахівництво.
Птицеловство — пташництво.
Птицеловь—пташник.
Птичій—пташиний, птаськіїй,
пташачий; дворь - пташня.
І Ітичка—пташка.
Птичникь -курник; пташарня.
Публика—публичність.
Публикація —оповіщення, ого¬
лошення.
Публмковать—оповіщати, ого¬
лоси атн.
Публично—лривсегк)-.но. уселюдно, людно, прилюдно.
І Публичннй — привселюдний,
уселюдний, прилюдний.
Пугало — потороча, заполоха,
хоча, страхопуд, страшок,
1
страх,опудало, страховище,
страшидло.
Пуганіе — жахання, лякання,
сі рахаНня.
Пугать.-гнуть—лякати,-кнути,
і
страшити, жахати, жахну
ти, полохати, полохнути.
Пугаться — торспитися, уля¬
патися, жахатися, харапу¬
дитися, спуджунагися.
Пугливость—жахливість, ляк¬
!!
ливість, лякучість, полоханість, полохливість.
ГІ у гливий—лякливий, ляк умий,
полохливий,
полоханий,
жахливий; (о лошади) ха¬
рапудливий, карапудливий.
Пуговица— ґудзь, ґудзик.
Пуговочникь,-ца ґудзик ар, ка
Пуговочньїй—гудзиковий.
Пуддингь
Гвсевозможн. ро
і
довь)—баба, бабка.
і'

і

•І

Пудель—Пустіть.
Пудель — пудель; (у охоти.)
обмах.
Пудовой—пудовий.
Пудра—пудра.
Пудреница—пудерниця.
Пудреніе—пудру вання.
Пудрить—пудрувати.
Пудь -пуд.
ГІузань--черевань.
Пузатьій—череватий.
Пузо—черево
Пузьірекь — міхурець, пухи¬
рець;
банька, каламарь,
пляшечка.
Пузьіристьій—пухируватий.
Пузьтриться
— надиматися,
бульбашкувати; пишатися.
Пузьірньїй—пухировий.
Пузьірь —пухир; (на воді, изь
мила) булька, котик, буль¬
башка, банька, жмура; (на
т'Ьл'Ь) пухир; мочевой-пуздро;
(у четвероногихь)
бордюг;
(плавательн.)міхурець плав¬
ний.
V
Пукь, пучекьЧ— пук, пучок;
(соломьі, веренокь, денегь
и т. д.) жмут, жмутик; (табаку) папуша.
Пулеметньш —скорострільний.
Пулеметчикь— скорострілець.
Пулеметь—скоростріл.
Пульверизаторь —прискавка.
Пульсовий — живчиковий.
Гіульсь—живець, живчик.
Пуля—куля.
Пунктирний—точкований.
Пунктировать—точку вати.
ГІунктирь— точку вання.
Пункть—пункт, уступ, артикул;-питательньій — харчодайня;- сборньїй—збірня.
Пуночка, пт. ЕтЬагіха Ьіуаііз
—посмітюх.
Пунцовьій—жаркий, гарячий.
Пуншь—шпунт, шпунтуш.
Пупавка, раст. ДтЬепіз Ііпсіогіа—жовтило.
Пупкову дньїй—пупкуватий.
Пуповина, анат.—пупник.
Пупокь—пупець.
Пупочньїй—пупковий.
Пупь—пуп.
Пупьірникь, раст. Тогіїіз (ЯпІНгізсиь)—опуцька.
Пурга—сніговиця, хуртовина.
Пурпурний—шарлатовий, щерлатий.
Пурпурь—шарлат, багрець.
Пускай, пусть—хай. най, не¬
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хай, бодай; -ка-хай но, не¬
хай, лишень.
Пускать,-стить -пускати, впу¬
скати, впустити; почки - на¬
бруньковуватися, набрунь¬
куватися, набрунитнся, наброщуватися, наброститися. набростатися; ростки—
пароститися, нйзубпюватися,-битися; (вь ходь) запу¬
скати, запустити; (пари)
запарюватися,
-паритися;
(пьшь вь глаза) ману напускати,-стити.
Пустельга, пт. Тіпипсиїиз аіапсіагіиз—мишол івка,
мишо¬
ловка.
Пустехонекь —порожнісінький.
Пускаться,-ститься — пускати¬
ся, -ститися, кйдатися, ки¬
нутися у що; (вь разврать)
забахуруяати;
(бродяжничать) заблукати; (на ааось)
пуститися навманя.
Пустовать— порожнювати.
Пустоголовий—дрібноголовий.
Пустодомь,-мка—недбайло, не¬
дбайлиця, недбаха, некук1бник,-ця.
Пустодумь—марнодумець.
Пустозвонь—торохтій.
Пустой — порожній; (безсодержательньїй)—марний.
Пустомеля—торохтій,
торох¬
тійка, мелун, талалай, вер¬
зун, марномовець.
Пустопорожній—порожній.
Пус-тогосль, раст, 5атЬиси$—
боз/бузина.
Пустосвятство—святеництво.
Пустосвять—святеник.

Пустословить—марнословити,мовити, фляворити, форкотати, фльокотати.
Пустословь—марномовець, та¬
лалай, мелун.
Пустота —порожнеча.
Пустоцв-Ьть —япоцвіт.
Пустошь—пустиння, пустка.
Пустьінник-ь.-ца —пустельник,
-ця.
Пустьінническ!й — пустельничий.
Пустннничество—пустельниц¬
тво.
Пустинний—пустельний.
Пустиня—пустеля.
Пустьірь—пустиння, пустка.
Пустить — пустіти; вилюднятнся.

ж

Ї1устякт>— ЇІИЛЬКО.

Пустякг — дрібниця, марниця,
цяцянка, фрашка, абищиця.
Пустячими — малезний, дрібний.
Путаница—крутанина, крутня,
плутаниця, плутанина, плу
танка, плутня.
Путаніе —плутання.
Путать—плутати;-ся — плута¬
тися, шевдатися; втручати¬
ся; збиватися.
Путеводитель,- ница — проводирь.-рка, провідник,-ця.
Путеводньїй- провідний.
Путевой—дорожній; подорож
ній.
Путешественникь,-ца — ман
дрівець, мандрівник, ця.
Путешествіе — г.одоріж, ман¬
дрівка.
Путешествовать — подорожу¬
вати, мандрувати.
Путешествующій, странствующій—подорожній, мандрів¬
ний. •
Путникь.-ца—подорожник,-ця.
Путь — дорога, шлях; весенній—вешняк; зимній—зимняк; л-Ьтній—літняк; санньііі, растявшій — талина;
млечньїй — чумацька
до
рога.
Пухленькій— пухкенький.
Пухльїй-опухлий; пухкай.
Пухлякь, пт. Рагиз сгізіаіа —
чубатка; раст. ОарЬпе Ме
згегеит—вовчий перець.
Пуховик-ь — пуховиця.
Пуховий — пуховий.
Пухг — пух; (на брюх-Ь жи¬
воти.)—почеревіцина.
Пучеглазьій — лупатий, ока
тий.
ІІучекь (охайна)—жмак,жмут,
скрутень, пакут.
Пучина— нурта, безодня.
Пучить, вспучивать. вздуть—
обдимати, обдути; (глаза)
п'ясти, витріщати (очі).
Пушечньїй — гарматний; сна
рядг—гарматень, куляга.
Пушистьій—хихлатий, гіухна
тий.
Пушить—хутрувати. лаяти.
Пушица,
раст.
Егіоріюгит
(апди$ІіГоІіигп)—еп ‘ячник.
Пушка—гармата.
Пушкарскій—гармашевиГі.
Пушкарь—гармаш.

І
І!

І!
і
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Пушки, раст, Егідегоп асге-'
котячі лапки.
Пушной—мохнатий, хутровий;
полов'яний.
Пущо — гірше,
дужче, над,
більше.
Пущица, рарт. Егіорйогигп—
(видь апдизіііоііот КоІЬ) і
Іаіііоііит Норре — заячі
лапки; Е. уадіпаїит- пух.
Лхиновникь, раст. Агізіоіосіїіа
СіетаШіз —хвилівник, филонйик, хвилілмик.
Пчела—бджола.
Пчелиньїй—бджоляний.
Пчелистьій—бджолястий.
Пчег.ка—бджілка.
Пчеловодство — бджолярство,
пасішництво.
Пчеловодь—бджоляр, медовчик, пасічник.
Пчеловорь, пт. МерорзаріохІег—зол о туш ник.
Пчельникь — пасіка, бджоля¬
ник; раст. Саііит осНюІеисит —медівник.
Пшеница — пшениця; арнаут*
'
ка-білотурка.
Пшеничний—пшениш ний.
Пшено— пшоно.
Пшонньїй—пшоняний.
Пьіжить— кпейтушити; пирожитися.
Пьіжь — клинтух,
кле тух.
флейтух.
Пьілать—яритися, палати, па¬
лахкотіти, бухтіти, пале¬
ніти.
Пьілаюіцій—ятряний (обь огн-Ь); ярий.
Пьтлинка—порошинка; песчпнка (вь глазу)—запороха.
ІІьілить «кушпели і и, кушпотіти, курити, накурювати'.
Пилиться, запилиться запо¬
рошуватися,
запороши ися. куритися, укурюватпся,
Пьілкій. вспьільчивьій, о~загорілпй, палкий, гарячий,
запальчастий, о.
Пиль—запал, запалення, запалінння, пал.
Пьі ль-штнп,пил, порох ;взбитзякура, кушпела, кошт, ку¬
рява,
кіптяга,
киптюга;
большая - пиляка, пилюра,
пилюга; цвіточная - перга;
на ногах'Ь пчельї-обніжжя.
Пьільникь. бот.—пилочня.
Пильно—курно, порошно.

пильний —и яйііть.

і?ь:г.ьньій — курний, курними,
порошний.
Пьірять, пмрнуть —штурхати,
штурхнути,
штрикати,
штрикнути, шуряти, шур¬
нути, штрихонути, штри¬
конути, шпиркати, рнути,
шпортнути,
шпортонути,
ширяти, шебенути, чеберяти,-берхнути.
Пьітанньїй—катований.
П вітать—катувати.
ГІьітаться—мірятися, наміря¬
тися, тріоувати.
Пьітка, истязаніе—катівня, му¬
ки, тортури.
Пьггливьій, о—допитливий, ці¬
кавий, о.
Пьіхтініо — дмухання,
пух¬
кання.
ГІьіхтіть—фучати, футіти, пух¬
кати, дмухати.
Пьішать—сапати; (о пламени)
шагати, жахтіти, пашіти.
Пьшіка— пампушка, пухтелик.
І Іьішность—пишнота., виставність,
бучність, перепих.
Пьішньїй. о—пишний, вистав
ний, бучний, о.
Пьедесталь—п'єдесталь.
Пьющій—питущий.
Пьяница—п янюга, заливаііло,
опіяка, піяк, піяка, перепієць;
шутл. - не - минайкорчма.
Пьянство — піятика, піяцтво,
опійство.
П ьянствовать— піячити, чар¬
кувати, почаркувати.
Пьяичужка—п'яничка, п'яндиголова.
Пьяньїй—п'яний, напилим, на¬
лиганий.

Пляміть —п'яніти.

Півець -- співак; (позть) спінець.
Півииа—співачка.
Півникь болотньїй, раст. Огсіїіз тіїііагіз —
зозулині
сльози, любки.
Півунь,-нья —співунг-ха, щебетун,-ха.
Півучесть — співучість, співливість, співність.
Півучій—співучий, співливий,
співний.
Півческая— співальня.
Ііівческій—співацький.
Півчій—співочий; сущ.-співак.
Пігій— дзябканисіий, строка
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тни, пігакистий; двуцвіг.

кішастий. .
ПЬна—шум, шумовика, шумо¬
виння.
Пінистьім—шумовннний, шум¬
ливий, кудрмй, ПІНЯВИЙ.
Піниться—шумувати, пінити.
Пініє—спів, співа, співання.
Пінка—(на кипяченомь молокі)-старка;(намолокі, сливкахь) плівка; (на вареньі)
шуморина.
Пінковий—пеньковий.
ГІін*осниматель,-ница — лічокруп,-ка.
Пінкоснимательство — лічо-,
крупств о.
Пін ность—пінявість.
Піночка обьїкновенная, пт.—
пойчик, лозиняк, євка.
Пінящійся—шумний.
Пісельникь—пісняр.
Пісенна—співанка, пісенька.
Пісенникь—співаник.
Пісенний—співний.
Піснолівець—поспівець.
Пісно пініє—послі в‘я.
Пісня—співанка, співа, спів,
пісня.
Пітухь—півень, когут, кур,
кокош.
Пітушиться, важничать—ко¬
кошитися.
Пітушій-півнячий,
когутій,
когутячий.
Пітушій грсбешокь, раст.Атагапіішз Іатіаіиз, и Зогдішт
уиїдаге— просо
дике, ту¬
рецьке просо, краса; Опопіз лисий хвіст.
Пітушокь—півня, півник.
Піть—співати; (плохо) скиргикати;
(о пітух-в)
піти,
кукурікати;
(о крапивнлкі) шрітати; (о перепелі)
вибивати; (о соловьі)тьох¬
кати; (на клиросі) канархати.
Піхотинець—пішак; (вь ньін.
укр. арміи)*гайдамака.
Пішеходньїй—пішоходи ий.
Пішій—піший.
Пішка—пішак; попихач, нік¬
чема.
Пішкомь-пішка, піхтурою.
Пядь—корх.
Пяленіе — напинання; - глазь
-витріщання очей.
Пялить— напинаї и, натягати;
глаза витріщати очі.

і

Пяльцьі—Равгіо
П*льцьі—п'яльця, кросна.
Пята—п'ята.
Пятакь-десять шагів.
Пятерикг—п'ятерик.
Пятерицею— уп'ятеро.
Пятсрка—п'ятка.
Пятиалтьінньш—злотий.
Пятиверстньїц — п'ятиверотовий.
Пятиглавмй—п'ятибанний.
Пятигранникт» —пятигранчат
ник.
Иятидесятилітній -п'ятьдесятЛІТН1Й.
Пятидесятница—зелені свята.
Пятидесятьш—пятьдесятий.
Пятиднепньїй—пятиденний.
Пятикопсечньїй — десятьшаго
вий.
*
'
Пятияітіе—п'ятиріччя.
Пятилітній—п'ятирічний.
Пятимісячньїй П'ятиМІСЯШННЙ.
Пятипольньїй—П'ЯТІ! ЗМІННИЙ.
Пятипроцентньїй—п'ятикаматний, п'ятиг роцентовий.
ПятисотЬій—п'ятьсотий.
Пятитьісичньїй — п'ятитисяч¬
ний.
Пятить— пхати назад.
Пятиться, итти задомі-задкувати, рачкувати.
Пятиугольиик-ь—п'ятикутник.
Пятиугольньїй — п'ятикутний.
Пятка— п'ятка.
Пятнадцатикопеечньїй — тридцятьшаговий.
Пятнадцать—п'ятнадцять.
Пятнать—плямити; плямувати,
ославляти;
таврувати,
клейнити.
Пятнаться.-ниться — плями¬
тися.
Пятнистьій (вь пятнахь)—плямовитий, плямуватий, пля¬
мистий, цяткований, цято1 ваний. кований.
Пятно—плямина, пляма, ляп¬
ка,. петьмо;-на сть разлитой цвіти, жидкости-льопи;
на лиці у беременной—ос¬
туда.
Пятньгшко цята, цяпка,плямка.
Пяточиьш—п'яткови й.
Пятьш—п'ятий.
Пять — п'ять; сь половиною
-пі в шоста.
ПЯТЬДЄСЯТ-Ь—П'ЯТсДССЯТ.
Пятьсоть—п'ятьсот.
Пятью—пять раз.
Пяченье—задкування.

Р.
Раба—невільниця, невільнич
ка.
Рабій — невільничий, неволь
ничий, невільницький.
Раболіпіе — ницюванпя, плазування.улесливі сть,забіги.
Раболіпньій,-о— підлабузний.
улесливий, плазовитий,під¬
лотний, лабузливий,-о.
Раболіпствовать—улещатися,
плазувати, мостом
клас¬
тися, лизати халяву, чо¬
боти (кому).
Работа-робота, праця, робіиня; (что сработано) діло,
твір; (хлспотьі) оруда.
Работать —'робити, працюва¬
ти; не разгибая спиньї —
кряжити.
Работишка— робітка.
Работливьтй—працьовитий.
Работннкь—роб, робітник,-ця.
зарібник, - ця; (труженикг.)
працівник,-ця; (слуга) челядник.шя, наймит,-чка.
Работньиі—■робітний.
Работодатель—роботодавець.
Работящій—робучии. робочим,
роботящий,
працьовитий;
сущ.-роботий. роботяга; о
женщ.—роба, роботуха.
Рабочая—робітня.
Рабочій-робітник; (напившій¬
ся на літо)—політник, ця;
прил.-робітний, діл ний; (вопрось) робітнича справа.
Рабскій — невільничий; (подражаніе) сліпе наслідуван¬
ня.
Рабство — неволя,
кормига,
ярмо.
Раб-ь - невільник.
Раввинь— рабин.
Равенство—рівність.
Равненіе- рівнання.
Равнехонько- рівнісінько; од¬
на ковіг.інько.
Раннина — плосїнь, ровінь,
площина, рівнява, рівнина;
на горахь— полонина; низмен. на лів. берегу рікь—
пологи.
Раннинньїй—рівничові'й, рів¬
няний.
] Равно--рівно, зарівно, урівні;
!
есе равно—однаково

г'аЬноапостольньїй—Га -Оиратель
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Равноапостольньїк —рівноапо¬ 1 Радость-радощі, радість.
Радуга — веселка, веселиця,
стольний.
Равнобедренньїй, геом.—рівновесівка, райдуга,
коркобець, туга, красна дівка.
раменний.
Радужньні—веселковий.
Равнобочньїй — рівнобокий.
Радушіе — привітність, щи¬
Равновременньїй, - о — рівно¬
рість, ЗИЧЛИВІСТЬ.
часний,-©.
Ра душ ний, о — привітність,
РавновЬсіе—рівновага.
щирість, зичливість.
РавновЬсньїй —рівнсваговий,
рівновагий,
рівнсважРадь—радий.
РадЬніе—дбання, дбалість.
ний,-о.
І РадЬтель,-ннца—дбач, дбаха,
Равноденникь—рівнин.
Раьноденственньїй — рівнино
дбай пивець,-ли виця.
Радіть—дбати за що, пиль¬
вий.
Равноденствіе—рівнодень, ріс-'
нувати чого, побиватися за
що, кряжити за чим.
нодення.
Раждать.-дить — родити, по¬
Равнодушіе — байдужість, обо
нятність.
родити, уродити, народжу¬
Равнодушньїй.-о — байдужий,
вати, народити, привести;
обонятний,-о.
справляти, справити, зро¬
РавнодЬйствующій — вислідбити, учинити.
ний.
Ражій—огрядний.
Равнозначащій — рівнознач¬
Разбавлять.-вить — розводиний.
I
ти, - вести,
роспускати,стити.
Равном-Ьрньїй,-о—рівномірний, Iоднаковий,-о.
Разбапиваться, - боліться —
Равнообразіе - одноманітність.
розболюватися,-літися; росРавнообразньїй,- о — однома¬
хоруватися.-хорітися.
нітний,-о.
Разбаловать, -ся — розбешїаРавноотстоящій — рівнодалети, ся.
кий, рівновідпеглий.
Разбалтьівать,- болтать — роз¬
Равноправньїй—рівноправний.
бовтувати, росколочувати,Равносильний — рівнодужмй;
тити;
газглашать.-сить—
рівновагови и, рівнозначний. і
розляпувати,
розляпати,
Раьносторонній—рівнобокий.
[!
роздзвонювати, - нити, розРавностоющій—рівновартий.
лементити, росплести.
Равность—рівність, рівня.
Разбередить—роз'ятрити, рбзРавноугольцьій - рівнокутний.
вередити.
РавнощЬнность-рівно вартість
Разбиваемьій—розбиваний.
РавноцЬнньїй — рівнс-зартнии. ! Ра?бивать,-бить — розбивати,Рапііьій — рівний, однаковий.
бити,
розлупити, росхеРавняніе—ріЕняння.
кати, розсадити; -вдребезРаонять, сравиять — зарісню і|
ги—на гамуз, на друзки,
вати, зарівняти, рівня, и,
на мотлох, на череп'я позрівнювати; прирівнювати, і
бити, помізчитіі, потрощи¬
порівнювати.
ти; побивати, побити;-лаРадехонекь— раднісінький.
герь—табором стати; -па¬
Ради—для, задля, про, заралатку — намет
нап'ясти,
ди;-того—-задня того; - черосп'ясти.
го—про що.
Разбивка—розбив, розбиьини,
Радивьій, о—дбайливий, дбай
розбивання, розбиття; роз¬
ний, дбалий, о.
діл;- з даній, сада— плянтуРадикализмь —радикальство.
вання.
Радгвать, обрадовать —т іши:
Разбивной — роздільний, по¬
ти,
утішити,
потішити,
дільний, ПОДІЛИСТИЙ.
підвеселяти, підвес.лити.
Разбцвчивий—крихкий, крухРадоваться—тішитися, утіша¬
кий: (о мукЬ) грудкуватий.
тися, радіти. •
Разб п раніе—розбори.
і3 адоница—могилки.
Разбиратель,-ница —розбирач,
Радостньїй, о—радісний, о.
-ка.
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Разбирательство—розправа.
Разбирать»-брать—(разнимать
по частямь) розбірати, зіб¬
рати, розвалювати, - лити;
(ра ;упать) роскуповувати,
-пити,
пороскуповувати;
(понимать, соображать) ро¬
зуміти, зрозуміти, урозуміти, утямити, росшололати,
росшулічити, оосшушукати,
росчовпати, ‘росчурунати,
росчумати, уторопати, роз¬
длубати.
Разбитной — промітний, шам¬
кий, меткий,
моторний,
жвавий.
Газбитьій, расколотьій — росхряпаний; (предмеч ь)-росхряпень.
Разбогат-Ьгь—збагатіти, заба¬
гатіти, забагатшати, зало
могтися, розможніти, порозможніти; (немного) призамсжніти.
Разбой — розбій, рсзбіиство,
харцизство, харцизяцтво.
Разбойникь—опришок, добичник, здобичник, здоби шник, розбиш, збуй. Збій,
збійник, забіяка, розбіяка,
харциз,
харцизник, роз¬
бійник, розбишака, людоріз, (морок., р!>чн.) ушкал
Газбойничаніе—харцизуввння,
розбійство, харцизтво.
Газбойничать — розбоювати,
опришкуватії, збійникувати, харцизити, харцизува
ти, (на мор'Ь, рік%) ушкалювати.
Разбойнически—розбоєм.
Газбойническій — опришницький, здобичницький, збуй
ницькій,
харцизницький,
розбійницький, розоишацькиіі
Газбойничество — опришниц
тво.здобичництво, збуйництво, харцизяцтво, розбій
ство, розбійництво, _розбиш ацтво.
Разбойничій-розбійський; роз
гійників, розбишацький,збо«цький, харцизяцький, лотровськпй.
Разболтаться—роспатяказ ися,
розбазікатися.
Разборка— (сортировка) сорту¬
вання, ґатункування, хух-

рини, хухряння;
(зданія,
избьі) розмурування, розбір.

Разборньїй — розбіральний,
складаний.
Разборчивьій, о —(четкій) чи¬
тальний, виразний, розбір¬
ний, о; (осторожньїй) ог¬
лядини, розсудний, розваж¬
ний; (прихотливьіи) пере¬
бірливий, переборшливий,
примхливий, вередливим,о,
перебірник.-ця, переборець,
перебірчик.
Разборь — (книги, сочиненія)
критика, розбір, росклад;
(шапочньїй) шапкобрання;
(сорть) гатунок, хухрина;
(разбирательство) сул, росправа;
(товара)
збуюк;
вибір, вибірання,
переоірання; ріжниця.
РазботЬльїй—отягтілий, опа¬
систий, гладкий.
Разбот-Ьть—отягтися, поглад¬
шати.
РазбраНмть—розпаяти, вила¬
яти, висварити.
Разбраниться — посвари іися,
розлаятися. —
Разбрасьіваї ь,-брссать,-сить—
роскицатидкинути, пороскидати, тирхати, рости рхатн, поростирхувати, розрунтати.
Разбрататься— порізнитися.
Разбрестись—розбрестися, поросходчтнся, розсипатися,
роспорош ИТиСЯ.
Разбродь—ростіч, розсип.
Разбродяжничатьс-я — розволо. читися.
Разбросаияость—роскнданість.
Разбросанньїй — роскиданий,
рбзсИпний.
Разбрось—роснид, помет.
Разбрьізгиваї ь,-згать —розля¬
пувати, -пати, росприскувати,-кати.
Разбрюзжаться — розбурчати¬
ся. розбурмотатися.
Разбудить — розбуркати, обудити, росколошкати, скорняти, розворушити.
Разбухать, хнуть — трудоватіти, струдоватіти, бучавіти,
побучавіти, набучавіги, бу¬
бнявіти, набубнявіти, на¬
брякати, брякги.
Разбухшій—набряклий, струдснатілий, бучапий, бубни
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вий, набряклий набубнявіятрювати,-рити,
розража
ти, зиги.
л и й.
Разбушеваться -розбурхатися,
Ртзверзать, зть — росчпняти,
розбурхотатися, розґвалту-нити: ся — розступатися,ватися.
питися, росчинятнся, -нитися.
Разбуяниться — спинити, зби
ти бучу, розмордуватися.
Разверстка — поділ,
розділ,
Разб£гаться,-б-Ьжаться — роз¬
роскиад; (о земл-Ь)— розме¬
бігатися,- бігтнея, порозбі¬
жування, паювання.
гатися, ростікатися.-тектиРазверстьівать.-стать — поді¬
ся, поростікатися; розгапя
ляти, -лити,
роскладати,тися, розігнатися.
класти, розділяти,-лити.
Разб^гаться -розбігатися.
Развертьівать,-вернуть — розРазб-Ьгь—розгон.
гортувати, розгортати,-рнуРазб'Ьситься—посатаніти, роз¬
ти, розібрати; ся—розгорлютуватися,
розмордува '
татися; (о листьяхь, почтися.
кахь) роспукуватися, росРазважничавшійся — роспинд
пускатися;
(о
войскахг)
жений, роспиндючений, росфронтуватися, уфронтувапрйнджений. роскобенілий.
тися; росщедрюватися,-ри¬
Разважничаться —■ роспринди •
тися.
тися, розбришкатися, росРазверчивать,-гЬть — роскручванитися, роспиндючитичувати,-крутити.
ся, роскобенитися.
Развесел иться —завесел итися,
Разваливать,-лить — розвалю¬
звеселитися.
вати,-лити, бурити, розбуРазвесел ять,-лить—звеселяти,
рити, роскидати, пороскизвеселити,
підвеселяти,дати, руйнувати, зруйну¬
лити.
вати.
Развиваніе—розвинення, роз¬
вій.
Разваливаться,-литься —роз¬
валюватися,-литися,
роз- !] Развивать,-вить — роскручувати,-тити.
снаснитися; (сидііть,
ле¬
жать, раскинупшись) ви¬
Развизжаться—розскавчатися.
вергатися, -нутися.
Развилина —розсоха, чепера,
Развалина — руйновище, зва
чеперга, чеперуха, ростока.
лище, руїна.
Развилистьій—розсохатий, чеРазвалисгьій — розложистий,
ператий, чепергатий, роз¬
ополистий.
логий, розлогистий, розло¬
Разваль—(сосудь сь огведенжистий.
ньіми наружу краями)чвін
Развинчнвать.-тить — віцшруцянка; (плавная рьісь ло- бовувати,-бувати,
відкру¬
шади) шлап; (горн.) яма,
чувати, тити, розгвинчува¬
копальня: натовп, натиск.
ти,- тити.
Разваривать,-варить —розеа
Разаираться, разовраться —
рювати,-рити.
розбріхувати ся, -брехатися_
Разварка—розварювання.
Развитіе—розвиток, розвій.
Разнарной — варений.
Развлекать, лечь,-ся — розва¬
Разведенець—розводець.
жати,-жити кого чим,-ся за¬
Разведеніе — (разьединеніе)
бавляти, забавити;-ся, тіши¬
розлучення; (водою) розба*
ти, -си. потішити,-ся.
ва, роспущення; (растеній)
Развлеченіе — розвага, розжи¬
розсада, розвід; (дом. житок, розривна, забава, за¬
бавка) баска.
вот.) росплід, хов, году¬
вання.
Разводить,-весть—(расторгать
Разнеденка- розвідка.
брань)
розлучати, -чити;
Разведриваться, -дриться —
(волненье) росхвильовуварозгодинюватися, -динитити, -лювати;
(жидкостью)
ся, на годині стати.
розріжати, -дити;
(огонь)
Развереживать, -дить — роз'¬
роспалюватиглити; (парьі)
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роспарувати,-рити; (скоть,
птицу) росплоджувати,-ди
ти, годувати; (дерущихся)
розбороняти.-роннтп; (солдать по постно)розставляти,
-сталити.
.
Разводная—розвідна.
Разводньїй—розвідн ий.
Разводь—(брачн.) розлука.
Развозить.-везти —розвозити,
розвезти, порозвозити.
Развезка—розвозини.
Развозньїй—розрозовий.
Разволноваться —росхвилюватися.
'
Развоняться—розсмердітися.
Развепнться — лементувати,
розлементуватися.
Разворачивать,-воротить--роскидати,-кідати, розлуплювати,-пити.
Разворовь:вать,-ровать — роскрадати, розікрасти, пороскрадати.
Разворчаться — розгиркатися,
ровгари датися,
розбурча¬
тися.
Развратитель,-ница—лихозвідник,-ця, лихепризв!дник,-ця.
Развратительчьій —- лихозвідний, лихопризвідний.
Развратникь—роспутниіс, бахур, пічлаз.
Развратница — роспустниця,
лотра, бахурка.
Развратничать — бахурувати,
роспустувати.
Развратность—роспустність.
Развратнмй, о—роспустний, о.
Разврать -рвспуста.
Развраіцать.-вратить — псура
ти, зіпсувати, на лихе зво¬
дити, призводити,-вести.
Развращсніе—лихозводинн.
Развргщенкость— роспусність.
Развьючивать.-чить—розладовувати,-дувати, ростеркило вувати,-лувати.
Разві—хиба, хибаль, хибань,
невже, неке, чи, або, чи ж,
або ж, чи тож.
Рззвівать, віять —(раздувать
вітромь) розмаювати, роз
маяти,
фаяти,
файкати,
ф юкати; (разнести
вітромь) розвіювати, -віяти,
роздмухати,-дму хати.
РазвЗваться—маяти, майорити, ф'юкати, плихати.
Развівакмційся—розмай ний.

| Развідка—звїди, довідка, ви
відка, розвідини, роспитка,
підслухи.
! Развідочньїй—довідковий: от
рядь—чамбул.
Развідчикь—чамбуларь, пла¬
стун, розвідач, вивідач.
Развідьіваніе-розвідини, шпи]
куляція, допити, роспити.
Развідьівать,-дать —вивідува¬
ти,-дати, довідуватися,-да¬
тися, допитуватися,-тятися,
дізнаватися,-знатися.
Развінчивать,-чать —розлуча¬
ти,-чит и;розвінчувати,- чати.
Разеісистьій—крислатий, крисловатий, ополистий, роз¬
ложистий, розлогий, розлогистий, росхилистий.
Развісь — важення,
вива¬
ження.
Развісьг — важки, тягарки.
Развітвленіе (улицьг, дороги,
ріки) -ростік.
Развітвлять,-вить — ростіка- ■
ти,-текти, розгалужувати,зити.
Развішивать,-сить — важити,
зважити, розважувати,-жи¬
ти, порозважувати; розв|шувати.-вішати, порозвішу¬
вати.
Развязка-(діла, случая) кі¬
нець, наслідок; роз'язок.
Развязность—прихвалість.
Развязньїй, о — прихвалий, о.
Развязьівать,-вязать (связанное) -- розмотузувати, роз¬
в'язувати.
Разгавливанїе—розговіни.
Разгавлисаться, - говіться—
розгівл ятися,- говітися.
Разгадка -відгадка.
Разгадчнкь,-ца- відгадник.-ця.
угадько.
Разгадьівать,-дать — відгаду¬
вати,-дати.
!
Разгарь—рогпал.
Разгибать,- гнуть—розгинати,зігнути, порозтинати, росхиляти, - лити, ростугятн,
- лигн.
: Разгибистьш—розгинливий.
І Разгибной - розгинальний.
Разгибь—розгин, росхил.
Разгильдяй - (мішокь, неповоротливьій) шалава. пинявець,
бамбула,
мамула,
кнюх,
легенда, штурман,
тюхтій, макуха, вайло; (не*

Рааглагольствоьаию—**а_>гружать.

1 Разгонять, разогнать—розга¬
няти, розігнати, розроняти,-і-ити.
Разгораживать,-дить —розгорожувати,-дити; перегорожуиати,-дити.
Разг"ораться,-р-Ьться — роспалягися, - литися; жевріти,
!
р’озжеврітися, розітлітися,
обгорітися, розжарюватися,
-жаритися; зачервонітися,
зашаритися.
Разгореааться —убиватися, в
тугу вдатися, зажуритися.
Разгорячать,-чить — роспаля
ти,-лити, роспікати, педти;
1
роздратовувати,-тувати.
Разгорячаться,-читься, вспьілить—запалюватися, запа¬
литися; (войти в-ь азартг.
Ц
розогніти.
Разгоряченіе—ро.спалення.
Разграбленіе — зграбунання,
жакування. рабування.
Разграблят ,-бить—рабуват н,
-Ьити.
грабував, зрабувати, зграРазглашеніе—розголос.
буваги, жакувати, розжаРазглядьіваніе — розглядини,
кувати, сплюндрувати; перозгляд.
реплюндрувати,
пожакуРазглядьівать,-ді,ть — розгля¬
вати. •
дати, -гледіти, роздивляти¬
Рагранпченів —розмежування
ся, - витися; (сь трудомь)
Разграничивать,-чить —розме¬
сліпати.
жовувати,-жувати.
Разгнаиватц-гноить —розгноРазграфка (транспаранті.,подювати.-гноіти.
ложка) —ралітра.
Разгниваться.-гниться — розРазграфлять, фить — шпальгниватися.-гнитися.
тувати,
пошлальтувати,
Разгноеніе — розгнін, розгнолинювати, розлинювати.
інняРазгребать.-гресть— розгріба¬
Разгн*влять,-гнЬвать —гніви¬
ти, гребти, розгоргати,-рнути, розгнівити.
ти, розгромаджувати, - маРазгн'Ьздиться —загніздитися,
дити.
закублитися.
РазгремЬться— розгуркатися,
Разговаривать— розмовляти.
розгуркотатися, розгрімоРазговориться —(о чемь-либо)
татися, розгрїматися.
абалакатися, зговоритися,
Разгромленіе — плюндровини*
розмовитися, розгуторитиРазгромлять.-мить— плюндру
ся, розбалакатися.
Разговорнмй—розмовний.
вати, сплюндрувати, пере*
Разговорчивость — балакува
плюндрувати,
руйнувати,
тість, балакучість, балакзруйнувати. розруйнуЕатиливість, говіркість, мов¬
Разгромь — погромище,
по¬
ні сть.
гром, илюндрація, плюнРазговорчивьін —балакуватий, ;І
дровмни, пустоілення, ни¬
щення.
мовний, балакучий, балак¬
Ра гружаїь.-вить — виладов/ливий, говіркий, мовний.
Разговор-ь—розмова.
ваги.-дуватн,
вивантажу¬
Разгов-Ьнье—розговіни.
вати, - жити, виважувати,
Разгонистьій — розлогистий,
виважити, витеркиловува
Разгонь—розгон.
ти, витеркилувати.

ряха,
растрепа) коструб,
кудлань, роскуйда, нехлюя,
(бсззаботньїй, рааиня) роз¬
зява, гава.
Разглагольствованіе —патяки,
балаканина.
Разглагольствовать—постолакатиг базікати, просторікувати.
Разглагольствующій —просто¬
рікуватий.
Разглаживать.-дить — сплянтовувати.-тувати; (утюгомь)
випрасовувати,
випрасу¬
вати.
Разгласка—розголос, поголос¬
ка; непорозуміння, незгода, нелагода, розрада, ростирка.
Разглашатель,-ница — розго¬
лосник,-ця, проязичник. ця.
Разглашать,-сить—роспові щати,-стити,
проязичувати,
нроязччити, розславляти,
-славити,
розголошати.

Разгружеьньїй— Рзздражитедьность.
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Разгруженньїй — виладова. ний,
вивантажений, роз¬
вантажений,
виважений,
витеркилованнй.
Разгрузка — виладовиин, роз¬
вантаження, вивантаження.
Разгрузочньїй—виладовний.
Разгрузчикь — виладовник,
носій, носак.
Разгруститься—засумувати.
Разгрьізать, - зть — розгриза¬
ти,-зти.
Разгуливать — проходжува¬
тися.
Разгуливаться — розвеселя¬
тися; (о погоді) розгоди¬
нюватися,
випогоджува
тися.
Разгуль-гульня, гульба.
Разгульньїй — завіякува гий,
гулящий, гульливий.
Раздаваніе—роздавання, роздання.
Раздавател ь,-ница—роздай ко,
роздавал ьник,-ця.
Раздавать, дать — роздавагидати; (вь долгь)/понавіряти, понавірити, розвірити.Раздаваться,-даться
(расширяться)— подаватися,-дати¬
ся, ростягатися.-гтися; роз
ступа тися,-питися; (о зву
кЬ) лунати, залунати, роз¬
тинатися, розітнутися, розлягатися.-гтися, роскочуватися.
Раздавливать, вить — халастати, росхаластати. чавити,
розчавити,
розчавлюва¬
ти, - чавушити, - навчити,
роздушувати,-шити; (раз
мозжить) розмізчити, м’ескати;
(на'Ьхавь)
рострулити.
Раздаригать.-рить — роздаро
вувати,-рувати, пороздаро
вувати, передарувати.
Раздатчинь- видавник.
Раздача — вмдаванка, видавлни, роздання.
Раздпаивать, - двоить — роз
двоювати,-двоїти; роздгі-

чити.
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Раздваивагься—двоїтися.
Раздв'игать, раздвинуть-роз |!
сувати.-сунути;
(кустьі. 1
напр.) прохиляти.
прохн- І
лити; о'олпу) ростОвшнс І
І
дати ,-тОВПЦТИ.

Раздвнжка — розсовини, роз¬
сування.
Раздьижной—розсовний, роз¬
сувний, розсувальний.
Раздвоеніе—роздвій; (рукоят¬
ки и т. п.)— роскіп; (доро¬
ги, р-Ьки) розвилки, росток,
ростока.
Раздергать — шарпати, росшарпати, ростирхати.
Раздергивать, дернуть — розсувати,-сунути, розсммку
вати,-смикати,-смикнути.
Раздирать,-драть — роздирати,-дерти, панахати, роспанахати, шматувати, росшматувати.
Раздобаоьіванье—балаканина,
патякання, патякянка, патяканина, базікання, блягузкання.
Раздобарьі — балачки, тереве¬
ні, патяки, блягузнява.
Раздобаривать—базікати, те¬
ревенити, блягузкаги, па¬
тякати, барашкувати.
Раздобрить—удобрити.
Раздобриться—роздобритисяРаздобрить — отягтися,
по¬
гладшати.
Разяобьіваніе--роздсбуток.
Раздобьівать,-бьіть — наздобувати, - бути, роздобувати,
розідбати, роздобути, роскобіжкати.
Раздолье — предозвілля, предузвілля, привілля.
Раздольньш — предозвільний,
предузвільний,
привіль¬
ний.
Раздорньїй—которл ивий, знад¬
ливий.
Раздорь — розрада,
котора,
звада, каламут, розбрат,
нелагода, незгода, заколот.
Раздосддовать—розгнівати.
Раздражать.-жить — дратува¬
ти, роздратувати,
розражати. розразити, лютити,
розлютити; ятрити, заятрити.
Раздраженіе, гньнь— роздра¬
тування, фрас, пасія; (ра¬
ни, нервові» и пр.) ятрен
ня, заятрення.
Раздраженнмй —дратований,
фрасовапий,роздратований•
Раздражимость —уразливість.
Раздражительность — дратли
вість, дражливість.

Раздра'жнтельнь’й—Ра ізадоривать.
РаЗдражительньїй дратливий,
дражливий; (о скот%) дро
ковистий, дрочливий.
Раздражиться (сильно) — ро¬
з'юшитися.
Раздразнивать,-нить — дрочити, роздрочити.
Раздробимьій—хрупавий.
Раздробительньїй — хрупальний, друзківний.
Раздробленіе -хрупанка, хрупнява, хрупанина; (кости,
камня)рострощення;(арифм.)
перетворення.
Раздробляїь, -бить — хрупати,
похрупати, друц(з)кати, подруц(з)катн, дрібнити, под¬
рібнити.
Раздувальньїй— (о мі>х-Ь) ко¬
вальський.
Раздувальщикь ца — роздимач,-ка, роздмухай,-ка.
Раздувать,-дуть — роздухува ти,-хати, роздмухати,-дму¬
хнути, роздимати,-дути.
Раздумчивость — вгавість,
вагальність,
розгадькуватість
, Раздумчивьій —- вагавий, вагальний,
розгадько, рсзгадькуватий. Раздумьшать (размьішллть) —
гадкуиати, кметувати, му¬
сувати, міркувати, мізку¬
вати.
Раздумьівать,-думать— вагати
ся, незважатися. розгаду¬
вати.-дати; гередумувати,
-мати.
Раздумьс—роздум, гадку зання.
коверза.
Раздурачиться — роздурітися.
Раздутость — одутість, одут
лість.
Раздушать,- шить — напахали,
-х : ити.
Раздішаше— роздягання, розбірання.
Разд‘Ьвать,-Д‘Ьть,-ся — роздяга¬
ти,-гти,-ся; донага —роздя
гати гольцем; (верхн. платье) наддягатися.-гтися.
Разд'Ьленіе — розділ, розлук,
поділ.
Разд'Ьлимос гь—поділ ьність.
Разд^лимьій — подільним, по
діпистнй.
Разд%литель,-ница
розділь
ник.-ннця.
Ра <дф.питрльньмі — дільничий.
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РаздЬлка—обрахунок, росплата; (кирп. кладка между
трубой и потолкомь) око
мина.
РаздЬль— поділ, дуван.
Разд^льшать, - лать — (печь,
трубу) окоминовувати,-ну
вати; (под-ь дубь и пр.) роз¬
мальовувати, -лювати; - ся
(кончить расчетьі, діла),
росплачуватися, - титися;
(сь долгами) вив язуватися,-затися з боргу; (угро
жать) росправлятися,-вити¬
ся.
Разд-Ьльньїй—дільчий;(?апись)
дільчиа акт.
Разд-Ьлять.-д-Ьлить — ділити,
розділяти,-ділити, паювати,
пайкувати, дувянити, подуванити; (пару) роспаровувати,-рувати; (на троє) тро
іти. потроіти; (на куски,
напр., тушу) розбатовувати,
тувати; (трудьі, горе, радости) поділяти,-лити, па¬
ювати; (кого сь к-Ьмь) різ¬
нити, порізнити,
Разд-Ьляться,-литься (о земл4)
—-дуванитися, передуванитися; різнитися, зрізнитися.
Разжалобиться— розжалкуватися, зжалитися.
Разжалобливать.-би гь — розжаляти. розжалити.
Разжалованіе- здеградування.
Разжаловать—здеґрадувати.
Разжевать—ужамати, розжу¬
вати.
Разжива—здобуток, здобиток,
розжиток.
Разживаться.-жнться —спро
мотатися, спромогтися, піджирати,-жити, піджитися,
заможніти, позаможніти.
Разжигать,-жечь —роспалят и,
-лити) роспікати, пекти.
Разжиц-Ьть—розрідитися.
Разжижать,-дить- розріджурати,-дити. розводити, вести.
Разжиженіе-розрідіння, роз
рідження.
Разжимать.-жать.-ся —ростуляти,-лити,-ся.
Разж-прЬть — розгладшаї и,
розжиріти.
Раззадорпваї ь, -рнть-піддра іо¬
ну ваг м,- ту вати, під'южува-’
ти, • юдити,
підбурювати,
ритц.
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Раззнакомиться— Размахивать.

Раззнакомиться—розцуратися.
Раззолотить- обзолотити, ви¬
золотити.
Раззудиться— розсвербітися. •
Раззіваться - роспозіхатися;
розгавитися.
,•
Разикт,—разок, разочок.
Разиня — ростяпака, шалава,
розвора, розгамуза, розвір
няка, розвеза, ростелепа,
роззява, ґава.
Разительньїй—разючий.
Разить—вражати; бити, поби¬
вати; издавать вапахь-па¬
шіти.
Разлагать,-ложить—роскладати, класти; ся-струпішати,
струпішіти.
Разладь — розладдя, нелад,
незгода, безладдя, безлад,
незлагода.
Разпакомившійся (ч-Ьмь)—понажений (на що), роспонажений, розласований.
.-і
Разлакомить—розладити, рос
понадити, розласувати.
Разлакомиться —роспонадити- 1
ся, розласуватися, розла¬
дитися,
розжируватися,
|
усмакувати.
Разламьтать,-ломать--ламати, І
поламати.
Разлгяться—розгавкатися.
Разлеживаться,-жаться — ви- 1 І
лежуватися, - жатися; роз
недужуватися,-жатися.
Разлетаться,-тяться— розліт атися.-летітися,
по[£озліта
тися; роспадатися.-пастися, розскочитися.
Разлегь—розліт.
Разлечься—розлягтися,
роскластиея, вивернутися, по¬
вивертатися.
Разливальньїй — розливниа:
-наяложка полоник, ополо
ник.
Разливать,-лить — розливаїи, 1
-лити, порозливати; ся роз
ливатися,
росшайнутися.
(о рі.к'Ь) повеніти, сповені
ти, сповенитися, росполо
,
нити ся.
Разлнвка—розливи ни.
;;
Разливной, разливающійся
розливчастий.
Разливг—затон, повінь по
відь, 8алнВа, дунаа, водо¬

пілля.

Разлиневаніе -шпальтування.
линювання.
Разлиневать — шпальтувати,
линювати.
Разлинка—линьба.
Разлитіе—розлм ва.
Различать,-чнть —розрізняти,
-знити, відзначати, чити.
Различеніе—розрізнення, відрізнення.
Различествовать — різнитися,
розрізнятися.
Различительньїй —відрізняльний.
Различіе — різнація, різ(ж)-

ниця.

Различньтй, о —різний, уселякий, о, усякий, усяково.
Разложеніе—росклад, роспад;
гниття, струпішіння.
Разломь—злом, розлом.
Разлопьіваться,-патьси -- ростріскуватися, - тріснутися.
Разяукз — ростання, розлука,
росгрявання.
Разлнчать.-чить — розлучати,
-чити, різнити, порізнити,
роз'єднати.
Разлученіе розлучення, роз'є
днання.
Разлучитель, ница — розлуч
ник,-ця.
Разлучающій-'розлучним.
Разл'-.заться.-ліізі ься—розлазитися-лізтися,
дертися,
поаертися
Рази Ьниваться,-л4ни гься--ледащіти, розледащіти, зледа¬
щіти, лінуватися, розліну¬
ватися. розлобурюватпся.
Разл'Ьнившійся —зледащілий.
Разл*>пить
розліпити, налі¬
пити, порозліплювати, по¬
наліплювати.
Разлюбить — роскохати, псрєкохати.
Размазня—рідка каша; (о че
лов-Ькі.) тюхтій,плохі ій, Кйкуха, бамбула, мниха.
Размазьшать.-зать — розмазу¬
вати,-зати; квацятм, наква¬
цювати, базграти, набазграти.
Размальїпать, молоть—розме¬
лювати,-молот и; на кругіузашеретувати.
Размаринь, ст. Ро$:пагі;іиз сі
Іісіпа1і5— розмайрпн.
Размахивать,-хнуть розма у>
вати,-хнути.

Ьаамахь - Разнимать.
Размахь —мах, помах, розмах;
(сипа движенія, удара) импег; сь размаху-шйбнем.
Пазмачивать,-мочить —розмо
чувати,-чи ти.
Размашистьій — розмашний.
широкий, розгонистий.^
Размежеваніе—межівка, роз
різка, поділ, помір.
Размежевьівать, жевать — мі¬
ряти, одміряти.
Размсжевьіваться — межува
тися.
Размельчать.-читГЬ — кришити,
покришити, дрібнити, по-,
дрібнити.
Размерзать, знуть—розгасати,
розгасти, рслмерзати,-мер¬
знути.
Ратметать,-мести—розмітати,
-мести.
Разметньїй—роскидний.
Размет-ь—роскид.
Разметьівать,-метать —рсскидати.-кидати, пороскидати.
Разминать,-мять— розминати,
розімпяти.
Размножать.-жить — плодити,
наплодити,
розводити,
вести.
Рззмножаться, житься — пло
литися, роспподитися, рос
коренитися.
Размьоженіе—плодіння, пло
диво.
Размозженіе- рострощення.
Размозжить-розмізчитм, пере
мізчити,
рострощити.
розчавити.
Размокать, мокнуть — розмо
кати - мокнути,- мокти,
по
роз.мокати.
Размолвпться
посваритися,
полаятися,
порізнитися,
глек розбити.
Размолвка-ростирка, незгода,
иелагода.
Размоіь—мливо.
Размотка— розмотування.
Ргзмочаливать.-лить— тіпати,
терти.
Размочка—розмочування.
Размьшать.-мьіть— сукотати
посукотати, ламати,
ло
мити,
(рану) росполіску
вати,-кати.
Размьівь—сукоті'На, водсріт
Размьїкать—розсм икати, ро
кидати; розігнати, росп)

лити; - горе—розбити тугу,
розважитися.
Размьиилеиіс—роздума,
рол
мисл, роздум, розгад, мір
кування, гадання.
Раз мьішлять,-мьіс лить—гадкувати, погадкувати, розуму¬
вати, метикувати, мірку¬
вати. поміркувати, розмір¬
кувати, ксмзувати, у пемзу¬
вати, кметувати, зважити.
Размінивать, нять —розміню¬
вати,-няти.розбивати,-бмти.
Разм-Ьнньїй — розмінний, за¬
мінний, здайний.
Разм-Ьнь—міньба, розмін, ви¬
мін, промін.
Ра?м вривані е—розмір.
Разм^рйоать,- мірять, - рить
—розміряти,-міряти, вимі¬
ряти, виміряти.
Разм-Ьрь—розмір, вимір; роз¬
мір, міра.
Разм-Ьска—розмішування,
Размотка—значіння.
РазмЬчать, мстить —значити,
назначити, позначити.
Разм-Ьіііивать.-м-Ьсить -місити,
розмісити;
растоптать
(грязь)—роз грузити.
Разм^Ьшивать, мішать — роз¬
мішу вати,-мі шати.
Размі.щать,-мЬстить — роспоміщати,-стити, розкладати,
класти, розставляти,-ста¬
вати.
Разм-Ьщеніе — роспсміїцення,
розстав, росклад.
Размягчать, чить— м'якшити,
пом'якшити,
мнякшити,
помнякшити, м'якчити, пом'якчити,
мнякчити, помнякчити.
Размягченіе - м'якшіння, пом'якшіння.
Размякать,-кнуть—рсзсякати,
розсякнути,
розмнякати,
ум4якніти
Размякшій—розсяклий,
ум‘якпий.
Раз в зшивать,-носі ть— розносовати, сити;обувь-росходжувати,-дити.
Разнемогатьгя, мочься — роз¬
недужуватися,
росхоруватися.
Разнимать,-нять- роздійматм,
-дійняти, розц плити,-пити;
(дерущихся)
розбороняти,
-нити.

400

Разнить—Разсчарг. паніє.

Разнить— різнити.
Разниться — різнитися,
одрівнятися.
Рвзница — різниця, ріжница,
різнація, одміна, одличка.
Разновидность—одмінок.
Разновндньїй — одмінковий,
розмаїтий.
Разновременньїй, о—неодноча¬
сний, р1ж(з)ночасний.
Разноглазьій—різноокий; (ко
соглазьій) зизоватий, зизо¬
окий.
Разногласіе — (вь
музьікі,
піній) різноголосиця, різнация; (вь мнініяхь) нез¬
года.
Разногласньїй, о — різноголо¬
сий, о; суперечний, незгод¬
ний, о.
Разноименньїй — різноймен
ний.
Раанокалиберность — ріясно
мірність.
Разномьісленньтй, о — різно
думний, о.
Разномьісліе — різнодумство,
різнодумність.
Разнообразнть—розмаітн.
Разнсюбразіе — ріжноманітність, розмаїтість.
Разнообразньїй — розмаїтий,
перемітний,
ріжномаиітний, о.
Разноперьій- перистий.
'Разнопнемеш ьій — різноплеменнпй.
Разнопольїй —неодностатнпй.
Разнородньїй—різнородний.
Разнорічпвость — супереч¬
ність, суперечливість.
Разнорічивьій — суперечний,
суперечливий.
Разнорічить—суперечити.
Разносить,-сти — розносити,
розно.шати,
розношувати,
рознести; (вь щепки) лаздерити; (вь куски) г^отлошит.1, помотлошити; (имущество вь пухь и прах ь)
розімчати
добро; (распухать) набрякати,-кти, роспірати,-перти.
Розноска—(пакетовь) розносини; (обуви) росходка.
Разносторонній—різнобічний.
Разность — різність, різниця;
ариф.—решта, ріжниця.
Разноцвітньїй—красий, квіт-

частий, цвітчастий, різнобарвнй.
Разнохарактерньїй — ріжноманітНий.
Разночинець—полупанок.
Разношерстньїй — перистий,
строкатий.
Разносчикь,-ца — рознос.ець,носннця.
Разноязьічньїй —різномовний.
Разнствовать—ріж(з)нитися.
Разнуздать — роззумбеиаги,
рознуздати.
Рази ьі й —різн и й.
Разніжпвать.-жить — роспещувати,-пестити.
Разнюхивать — мишкувати,
рознюхувати.
Разнятіе (дерущихся)—розборона.
Разоблачать,-чить — роздягати,-гти;
виявляти,
ви¬
явити.
Разобщать,-шить — відокрем¬
лювати,-мити, відлучати,чити, розлучати.-ЧИТИ.
, Разовой — одноразовий.
■ Разогорчать,-чить — засмуча!
ти.-тити.
Разогріваніе- розгрі в.
Разогрівать.-ріть —розгріва||
ти.-гріти.
разодівать,-діть — вистроювати,-іти. вичепурити.
Разозпить,-ся-розгнІвати, роз¬
лютувати, роззлоститися.
Разолгатьс я—розбрехатися.
Разопрівать.-пріт ь —розім|
лівати, розімліти; упріват и,
І|
упріти; бубнявіти, розбуб■|
нявіти.
Раюреніс — руйнувина, руй¬
нація, збуріння,
знищен¬
ня, спустошення,
і Разорнтель.-ница —• руїнник,
|
-ця, збоєць,-ннця, спустошннк, ця.
Разоружать,-жить— роззбромвати,-оіти.
1 Разоруженіе—роззброєння.
Разорь—см. Разореніе.
Разорять.-рить—збуряти, збу¬
рити, руйнувати, зруйну¬
вати, плюндрувати, сплюн¬
друвати, жакувати, пожакувати,
пустошити, спу¬
стошити.
Разоспаться—розіспатися.
Разсчарованіе—розчарування.

РазсчарСзивг.ть- Разсада.
Разочзровьівать,- рсвать —роз¬
чаровувати,-ру вати.
Разработка—розроба, оброба.
обробка, обробіток.
Разработьівать,-тать — розроб
ля ти, обробляти,-бити, ви працьовувати,
випрацювати.
Разравнивать, нять—вирівню
вати, вирівняти.
Разражаться-(гнівомь) ски
піти од гніву, роспалитися
гнівом;
(сміхомь)
прис
ну ти, пиргнути від сміху.
Разрастаться.-растись — хопи
тнся, розростатися ростися,
розкоренитися;
(кустомі)
роскущится;
(роскошно
забуяти.
Разревіться-розревтися; роз¬
плакатися, розголоситися
Разрисов вать,-совать — роз¬
мальовувати,^ юватн.
Разродиться
— обродитися,
обродинитися.
Раярубать, бить--розрубувати,
-бати, розтинати,-тяти.
Разрубка—розруби нн.
Разрубь—розруб.
Разруга-дь—облаяти,
зацабанити, вилаяти, розлаяти.
Разрушать,-шить — ^буряти,
збурити, руйнувати, зруй¬
нувати, нищити, знищити,
рунтати, зрунтати.
Разрушеніе—збурення, руйно
вина,
руйнування,
руй
нація.
Разрушитель, ница
руїнник,
-ця. руйновник, ця, збурін
ник,-ця, руйнач,-ка.
Разрушительньїй —руїнниць¬
кий, руйнацький,
руйну
вальний, руїнний.

,

,
!•
!і
!
)
.
.
'

1'
:

II
І>

Разрьівать.-рьіть — роскопувати,-пати, пороскопувати.
,
Разрьівать,-рвать—розривати,
розірвати, дерти, роздерти; !
шарпати,
розшарпати, і
шматувати, пошматувати,
панахати,
роспанахати; !
(на части животное) деба¬
тувати, ростелесувати.
Разрьівной—вибухний.
Разрьівчатьій
— вибуховий, ,
уривчастий.
!
Разрьівь—розрив, розривини; і
(на тілі, тіла) розтелесина; (мира) розмир; (друж-
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бьі) розбрат: (ссора) розвід,
звада.
Разрьівь-трава, раст. Захіїгада аігооп-кучерявець.
Разрьідаться
—
заплакати
ревно, заголосити.
Разрьтхленіе - підпушіння.
РазрьіхлЬть— сггухніги.
Разрьіхлять, - лить
(землю)
—пидпушати,
підпушити
землю.
Разріжать, рідить — обріджатн,-дити.
РазрЬженіе—обріда, обрідини.
Разрізвиться-роспустуватися.
Разрізка—розрізним, розрізу¬
вання, краяння.
Разрізной — розрізний; (рукакава) вильоти.
Разрізь — проріз, перекрій,
роспірка; вь
одежді-кочерга, шірінька.
Разрізьівгніе- краяння.
Раз'.ізьівать,-різать — розрі¬
зувати,-різат и, краяти, роскраяти,
розтинати,-тяти;
(на куски) розбатовувати,
-тувати.
Разрішать, -шить—дозволяти,
дозволити; (вопрось) рсзвязувати,-затн справу; (за¬
гадку) розгадати загадку;
(оть запрещенія) касувати,
скасувати
заборону; - (ся
оть
бремени)
злягати,
злягти, злегчитися, обродитися, обродинитися, розродитися.
Разрішеніе—дозвіл; (вопроса,
задачи) розвязання; (гріховь)
розгрішіння;
(оть
бремени) злоги, пологи,в
Разрішимьій—розвязний.
Разрішительньїй -дозволові! й;
відпустний.
Раз(-юмиться— розрюмсатися.
Разрядка.типогр,—відступці.
Разрядникь, физич.— роспрудник; (вьінимающій зарядь)
вибійник.
Разрядь — відділок,
категорія; ранг. .
Разряжать, дить — (разодіть
нарядно) вистроювати, іти;
(физ.) роспрудовувати.-дувати; (оружіе)
вибивати,
-бити.
Разряженіе—(физ.) роспрудування; (оружія) вибивання.
Разсада—росада.

РазсадникТ,—Назстановка.

Разсадникь — (парникь) теп¬
литися,-витися на що; при
глядьтваться — прягти на
ляк; (питомникь) садібня.
кого, на що.
шкілка.
Раземотр-Ьніе -розгляд.
Разсаживать, дить — розслд
Разем’Ьшить— розсміши ги.
жука ги, - диги.
Разовії р%пЬть—розджохат г*я
Разсмі-яттся —розсміятися.
злюгатися, розлютувати» я.
Разснуровать — розшнурупаозвіритися.
ти; (обунь) росповолочити.
Разсобачиться—розопсітп.
Разсв-Ьтаніе—світання.
Разсв-Ьтать.-сть- св тати, сві
Разсовьівать,- совать,-сунуть—
розсувати, - сунути; росгпінути'ся, свінути,
розвид
нюватися.-нітися, на свп
хати, розіпхнуїи; роздаг.а, ти,-дати, пороздавати.
благословлятися, - витися,
узоряти, узоріти, заутерггп
Разсов-Ьтьіват ь — відраджува¬
Разсв^ть — досвіт, світанок,
ти. радити.
світання, засвіт, досвіток.
Разсоль—росіл; (очень сильРазселеніе—осадження.
ньій) ропа; (для соленья
Разселять,- лить — осаджати.
рмбьі) тузлук.
-дити.
Разсольник-ь—квасок.
Разсердить, -ся—нагніватися,
Разсольньїй — ро» ільни-т, розавирити,-ся, загнІвати,-ся,
пляний.
розмагорити,-ся, насвари
Розсоп-Ьться—розсоптіїся.
ти,-ся.
Разсоривать,-рить — сварити,
Разсижнваться,-даться — за
розсварити, посварити.
сиджуватися.-сидітися, ви
Разсортировьшагь, ровать —
сиджуватися.
сортувати, посортувати, ху*
Разсказчикь,- ца—повідач.-ка,
хряти, похухряти, гатуноповідач,-ка.
кувати, погатункувати.
Разсказь—оповідання, опоєід
Разсоха—чепіга (у сохи).
ка,оповідь, оповіданка, при
Разсош игтьій-- розх ильчастнм,
повість, повістка.
вилкуватий, розсохуваї ий,
Разсказьівать,-зать —(о)уг.овірозсохатий.
дати,(о)уповісти,
роспоРазспесивиться — росприндивідати.-вісти; (бредни), те
тися.
ревенити, банелюки пле
Разспрашиваніе—роспитупансти.
ня, перепитування, опиту¬
Разскакиваться (разбрасьівання.
ваться) — роспирскуватнся
Разспрашивать,-сить — пере¬
Разслабленіе — слутання, оспитувати, перепитати,рослаба.
нитувати.-тати, опитувати,
Разслабленньїй—слутий, слу-тати.
таеий.
Разспрось — рослиток, пере
Разслаблять,-бить— розмага
пит, роспитування.
ти,-могти, слутати, послу
Разсрочивать.-чить — росклатати.
дати, класти на рати.
Разслабнуть — підупасти на
Разсрочка— росклад на рані.
силах.
Разставаніе-розгука, розлу¬
Разславшівать,-вить— розго
чання.
лошати,-сити, роздзвонити
Разставаться,-статьгя — роз¬
Разсльтшать- дочути.
лучатися,-читися, розстряРазс.тЬдованіе — розслід, роз
II
вати,-ряти.
відини, розвідка.
Разслідозатель — розслідник.
Разставлять,-вить — розста¬
новляти, - вити, порозстарозвідач.
Разсл%,довать — розслідувати,
ковлити; (руки; роскрісли-дити, розвідувати.-дати.
ти. (ноги; росхавитп. роскарячити;
(тосн. одежду)
Разсматрнваніе— розглядини,
ширити, поширити.
розгляд
Разсматривать,-р£ть —розгля
Разстановка — розстанова:
діти.-глянути що, роздив
(между предметами) переі
11

Разстегивать—РазсЬянньїй
діл, перемежок, посередок;
(во времени) перестанок.
припинка.
Р.-Зстегивать,-гнуть — розеті
бати,-бнути, розшпінковувати,-кувати,-ся.
Разстилать,
разостлать —
розстеляти,
простеляти, лити.
Разстилка — розстелини.
Разстояніе — просторінь, відлеглість,
приближність, І
відстань, віддаль.
Разстояніем-ь — завдальшки,
завдалеки.
Ргзстрига — рострига.
Разсіриженіе — росгрижини.
Разстроивать,-ить—розладно- •
вувати,-нувати,
розважу¬
вати,-ладити,
знеладоьувати, -дувати; засмучураТИ.-ТИТИ.

Разстройство—нелад, неладо
вини, знеладдя, розстрій;
желудка— нестравність.
Разстр-Ьлять —(пули) постріляти: (кого) розстріляти.
Разступаться,-питься — роз¬
ступатися. питися.
Разсудительность — розсуда,
розсудливість, поміркуран
ня, розборливість, розваж¬
ність, розсудність.
Разсудительньш, о — розважний, розсудливий, розсудний, розоорливий, помір
кований, о.
Рлзсудокь—глузд.
Разсуживать,-судить —розбірати,-зібрати.
Разсуждать, дить — міркува¬
ти, обміркувати, помірку
вати, метикувати, уметикупати, рахтувати, урахтувати, розумувати, мізкува¬
ти, обміркуватися.
Разеуждеше — розумування,
метикування, міркування:
розправа.
Разсучнвать, чить — розсуку¬
вати,-каш, порозсук>Еаіи,
роскручуиати.-крутити, пороскручуьати.
Разсчетлішо—рахубно, ощад¬
но.
Разсчетливость — рахубність,
ощадність; молочная—лічо• крупство.

Разсчетлииьій —

рахубний,

|
:

|
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ощадний; вь мелочах-ь челов-Ькь — лічокруп,
лічокрупка.
Разсчеть — порахунок, раху¬
ба, розрахунок,
сквітування, квит.
Разсчитьі рать,-тать — рахува¬
ти, врахувати, лічити, об¬
лічити.
Разсьшаніе — розсилання.
Разсьілать, разослать—розси¬
лати, розіслати, порозси¬
лати.
Разсьілка—розсилання.
Разсьшьньїй — яряза; еудебньій—возний.
Разсьіпать.-сьіпать — розсипа¬
ти, сипати,
порозсипати;
розі рушувати, -трусити.
Разсьіпаїься — розсипатися;
разлет-Ьться — розшайнутися; (трелями, о ссловьіі)
тьохкати, затерпати.
Разсьіпной —розсипний.
Разсьіп частий— сипкий.
Ргзсьіпчивьій—кр. хкий, ростерливий.
Разсь?хаться,-сохнуться— роз¬
сихатися, -сохтися,
пороз¬
сихатися.
Разс-Ьвайіе— розсів.
Разсіьвателі, ница — розсі* вач. ка.
РазсЬвать.-с-Ьять—розсівати,сіяти; розголошати.-сити;
розганяти, - гонити, розіг¬
нати, порозганяти.
РазсЬдаться.-с-Ьсться— роспадатися,-пастися.
Разс-Ьдльївать.-лать—роскульбачу вати, -бачити.
Разс4>кать,-с%чь — панахати,
роспанахати,
розтинати,
перетинати,-тяти, роскраювати,-краяти, розчесати.
Разс^лина—шка дубина, шка¬
рубина, шкарпубина, шкалюба, шкалюбина, росколина, роспалина, росгадина, шкалюбовина, шкалсбіЗ,
бороло.
Рьзс-Ьс і ься—розсістися.
Разсіяніе — розсипання, росперошення;
сві.та — розшіпления; непріятеля —розгон.
РазсЬянний неуважний, роз¬
зявкуватий,
розсолохувтий.

РазггЬятьсг— Рама.
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Разс-Ьяться — розсипатися,
роспорошитися,
розточи¬
тися; розважитися.
Разубрать-вистроіти, приче¬
пурити.
РазубЬждать,-дить - розсвідчати.-чи ти.
Разуб4,жденіе — розсвідчення.
Разува гь,-зуть — роззувати,
-зути, пороззувати.
Разу в-Ьреніе—знев Ірини.
Разув&рять.-рить - зневірити,
рити.
Разузнавать,-знать —роззнавати, розізнати, довідува¬
тися,-датися про що, роз¬
відувати,-відати.
Разукрашать.-сить — оздоблю¬
вати,-бити.
Разумникь,-ца - розумний,-на.
Разумничать— мудрелити.
Разумньїй, о -розумний, о.
Разумь—розум.
Разум-Ьется — авжеж, певне;
пусть такь-іносе, інось.
Разуміьніе—розуміння.
Разуміть—розуміти, тямити.
Разутюживать,-жить —прасу¬
вати, випрасувати.
Разучивать, учить —виучува
ти, вивчити, навчати,-чити.
Разь- раз.
Разі»—раз, одного разу, якось,
колись.
Разгединеніе — розрізнення,
роз'єднання.
Разьединять,- нить — розрізни
ти.-нити, роз'еднювати.-нати; (пару чего или ксго)роспаровувати,-рувати.
Разьемистмй—п'янкий.
Разгемньїй— рознятий й.
Разьемт»—рознятини.
Разг^дать,-%.сть — роз'ідаги,
-їсти.
Разь-Ьздиться — роз'їздитися.
Разь-Ьздной—роз'іядний.
Раз-ь-Ьздь—розминка, роз'їзд;
бекет.
Разь-Ьзжать—роз'іжжати.
Разь-іжаться, -■Ьхаться-роз'і
здитися.іхатися, пороз'їз¬
дитися; розминатися,-нутися, обминатися,-нутиея.
Разь-Ьзживать, їздить —тору
вати, уторувати.
Разгяреніе -залютування.охм
жіння.
Разьярить—озвірм ги,
роз'ю

ШИТИ,

Раз'яриться — охижіти, запи¬
туватися.
Разьясненіе—з'ясування, ви. яснения.
Разьяснять,-ннть —з'ясовува
ти.-сувати, виясняти, ви¬
яснити, тлумачити, ростлу
м вчити.
Разьіграться — розгулятися,
розпустуватися.
Разьігрьівать, грать — розгрівати, розіграти; відграва.
ти, відіграти.
Разьісканіе—пошуки, розшу¬
ки; розвідка, розслід.
Разьіскатель,-ница -шукач,-ка,
дослідник -ця.
Разьіскнвать,-екать — шукати¬
ся, розшукувати, відшуку¬
вати, пошукувати, вишу¬
кувати,-кати. .
Разьіскной—розшуковий.
Раз-Ьвать, нуть (рот-ь) - зі ха¬
ти, зіхнути, роззявляти,зявити, пороззявляти.
Рай—рай.
N
Районь-округа, окружність.
Рзйдерево, раст. Рориіиз ЬаІ•
затіїега—золота верба.
Райская птица
—
райська
пташка.
! Райскій—райський.
Рака—домовина.
Ракета—жабка.
Ракита—рокита.
Ракитникь, раст. 5а!их герепз
—ницелоз: луговои. Суіізиз
аизігіасиз— зіновать; С. ЬіІ
Іогиз—рокитник.
Раковидньїй—ракуватий.
Раковина—черепашка, скойка,
мушля: (вь домЬ) жоло¬
бок; (ушная) вушниця; (встер ) роговина.
Раковинньїй—скойновий, мушльовий, черепашковий.
Раковистий- скойкуватий. мушльоватий.
Раковий — раковий, рачачий,
рацький, рачий. рачиш;й.
Раковня шейки, раст. Роїудопит Ьізіогіа—криве зілля,
левурда.
Раксобразння (животньїя) —
шкаралупники.
Ракушка—скойка.
Ракь—рак; рЬчнсй, сЬрьій кістяк.
Рама -люльки, кроватц—билк

Намочньш—Расковьірять

це; механ.—кросно; окоп
ная-рямено; бсроньї — покліть, бильце; ряма.
Рамочний—рямковии.
Рана—ураза, пораза, близня;
(рубленная)—поруб.
Раненіе -уразінпя, поразіння.
Ранений —ранний.
Раненько — раненько,
рано
вранці, ранісінько.
Рансхонько — ранесенько, ра¬
нісінько.
Ранець — таністра, цаністра,
тобівка, бесаг.
Ганить, поранить -- уражати,
уразити, поражати,-зитн.
Ранка—уразка, поразка.
Ранній- ранній; завчасний до
зари бьівающій — дозірній;
раннпм-ь утром-ь — рано
вранці.
Рано-рано, ранком, порано;
завчасу, загодя.
Рановато—раненько, порано.
Ранункуль, раст. Рапипсиїизкозелець.
Ранунцель, раст. ОепоіЬега
Ьіепміз — дівина. люлочник.
Раньше—раніш, уперед, перво, перше, передніше, пе¬
редом,
поперед, з гори,
• давніш.
Рапортовать—доповідати.
Рапорть—доповідь.
Рапотникь, раст. ОепоІЬега
Ьіеппіз— люлочник, дівина.
Рапсь, раст. Вгаззіса ИаризоІеіГега Ьіеппіз—свиріпа, су¬
ріпиця; В. Кора сатре5Ігі5
—ріпак, рипій, гірчиця лу¬
бенська.
Рапункуль, раст. Сатрапиіа
Карипсиїиз —чобітки малі.
Раскаиваться,-каяться- каяти¬
ся, покаятися.
Раскаливать.-лить — роспікати, пекти, розгартовувати,
• -тупати.
Раскальївать.-крлоть — щака
ти,-кнути, щамбити, ущамбити, скіпати, росколювати, -лоти, переколювати,лоти; с*ь м^ста разв-Ьтвленія дерева — розчахнути; о
посуд-Ь—росхряпати.
Раскапризничаться -розбришкатися, роскомезитися, рссприндитнся,
розвередува¬
тися. розгедзькатися, ро¬
зковерзуватися*

:
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Раскапьівать,-копать — рос'О
пувати, -пати,
пороекопувагн.
Раскаркаться—роскракатися.
Р аскармливаї ь,-корм і іть--роз¬
годовувати,-ду вати; відпасати.-пастн.
Раскаряка—чепіра, розчепіра.
Раскарячмвать, ся — чепірити,
розчепірити, чепаритп.-ся. ’
Раскатистьій — розкотистий;
(см1.хь)—заливний.
Раскать — скобзанка;
похн
лість.
Раскатьівать, -катать, -тнть роскочувати,-котити; роз¬
гортати, -горнути; качати,
маглювати (б^лье); (гЬсто)
качати, викачати.
Раскачивать,-качать — розаи
хати.-вихати; росхитувати,
-таги, росколихуватн,-хати.
Раскашг.яться—роскашлятися.
Раскаявшійся—каяний.
Раскаяніе — каяння; каяття,
скруха.
Расквасить—розч вакати.
Раскидистьій, о — тирхатий,
ополистий, розлогий, о.
Раскидной--відкидний.
Раскидьівать, кидать — роскидати, кидати, пороскидати.
Раскидмвать,-кнну гь-напина
ти,-п‘ясти; ся (о деревьяхь)
роспукуватися.-пукнутися.
Раскисать, снуть —роскисати,
-кисти, пороскисати; (о людяхь) розминдитися, розбамбулитися,
роскапуститися.
Раскладка — росклад, росполог.
Раскладьівать.-класть, ложить
—роскладати, класти, пороскладати; (вещи)ташувати,
росташовувати, - шувати;
(подати, налоги) оподатко
вувати,-кувати; (книгу) роз¬
гортати,-рнути; (огонь) рос¬
лая ю вати,- лити.
Раскланиваться.-няться — ук¬
лонятися,-нитися; прощати¬
ся, попрощатися.
Расклепьівать.-пать — розню
товувати.-туватн.
Ра клинить, ся —росплішува
ти,-ся.
Расковьівать,-конать — роско
вувати,-кувати.
РаскфвьірятЬ роскорпати, роз

Расколачивать
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ворсати, росколупати, роз¬
довбати, роздлубати.
Расколачивать, - колотить —
розбивати, - бити, росхекувати,-хекати.
Расколебать — росколивати,
росколихати, росколисати.
Расколка—росколини.
Расколотьій—хрипуватий, росхряпаний.
Расколь (дерева вдоль) —роз
чах, роскіп, розщеп; (отступленіе оть ученій и правиль церкви) схизиа.
Раскольїхать—росколисати.
Раскольникь,-ца—схизмат,-ка.
РаскольническіЙ- -схизмати цьКИЙ.

Расколка — роскопи, роско
лини.
Раскоробить—покорчити, по¬
жолобити, попачити.
Раскошелиться — роскопоіитися.
Раскрадьшать,-красть — роскрадати, красти, пороскра
дати.
Раскраивать.-кроить—краяти,
покраяти; розбивати, бити.
Раскрасавица—красуня.
Раскраска — кольорування,
барвування.
Раскрасн-Ьвшійся —ровчервонілий.
Раскрасн^ться — розчервоні
тися, зачервонітися, зашаритися.
Рлскрашивать.-сить — фарбувати, росфарбовувати, - бувати; кольорувати, барвувати.
Раскричаїься — розпишатися.
роззикагися, роспо'рощатися, розгріматися, розрепетувагися, розлементувати
ся, розгаласуватися; (о воронахь)роскрукатися; (о гусяхт.) розґерґотатися; (с
курахт») розсохотатися, рос
кудкудакатися.
Раскрмвавить—роз'юшити.
Раскрошить—покришити, по
накришити.
Раскручивагь, крутить—рос
кручуваги, - крутити, роз
і укувати,-кати,
роспрндо
вувати, - дукати; розн’язу
вати,-затії, розмо тузу вати,
•тузити.

Распинать.

Раскручиниться —засумувати,
зажуритися.
Раскрьівать.-крьіть — (дверь)
розчиняти, - нити; (книгу)
розгортати,-рнути; (глаза)
росплющувати,-щити, роз¬
мружите, (роть) розтуля¬
'
ти,-лити; виявляти, вия¬
І
вити.
Раскудахтаться —роскудкуддкатися.
Раскумиться—роску матися.
Раскупать.-пить — роскуповувати, - пити, пороскуповувати.
Раскз'сьівать,-сать,-сить—роскусювати.-сити, пороскусювати, розгризати,-зти.
І
Раскутьівать,-тать —розмоту¬
вати,-тати, розтушкоаунати,-кувати.
Распадаться.-пасться —роспадатися, - пастися, пороспадатися, розвалюватися,-ли¬
тися, розсідатися,-сістися.
і Распаденіе- роспад.
Распайка —відлютовання.
Распалзьіваться, - ползтись—
(
розлазитися.-лізтися.
‘ Распарить—росиарити.
Распарьівать,-пороть —роспорювати,-пороти.
І Распауживать—лихтувати.
1 Распахнуть (широко; —розшу|
гакати.
Распашенка—роспанашка.
Распашка—оранка.
і Распашной —розіпнутий.
і Распеканція—вимова, догана,
1
картавина.
Распекать,-печь —роспарювати,-парити; каріати, цирк1
лювати.
і РаспеленьіЕаіь,-нать - роспо|
вивати, вити.
Распечатьшать.-тать— (бутьілку) ьідкорковувати,-куБати;
(письмо) розліплювати,-пи¬
ти; (ЧТО ЛТібо бьіВШ. ПОДо
запрещеніемь) роспечатувати -тати.
; Распинать,-пи і ь — полива по¬
;
пити.
І Распивочньїй -чарковий, кух|
льовии.
Распиливать - роспилювати,
’і
(на доски)—трачун*. и.
Распиловка— пилинка, пилин
;
ня.
І Распинать,-пять,-пнуть— кри

Наспирать—Распотьшить

жувати, укрижувати,
ро_спинати; розіп'ясти, розіп¬
нути.
Раслирать.-переть — роспирати,-перти.
Расписаніе—роспис: движенія
поЬздовь, лароходовь—ро¬
спис валкового, пароплав¬
ного руху.
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Расп л ясаться—ростанпю ват ися.
Распогсдиться — розгодинити¬
ся, на годині стати.
Распознаваніе—познат гя
Расвозпавать, знать— роелізнавати,-знати.
Располагать.-ложнть—роскі сі¬
дати,-класти, пороекпадаін;
уряжати, урядити, поряд Расписанньїіі—мальований.
кувати, упорядкувати, лаш¬
Расписаться—росписатися.
тувати, улаштувати; розмі
Расписка—квит.
щати,-містити, росгашонуРасписочнмй—квитовнй,
вати.-шувати; покладані,Расписьівать,-сать — росписукласти собі, брати, по ізцвати,-сатиг поросписувати;
ти замір; (склонять) при¬
розмальовуваї и,-пювати.
вертати,-вернути.
Расплавка— стоплини, натопРасполагаться — ташуватися,
ня, натоплини.
таборитися, роскошягися,
Расплавленньїя (вещества) —
рсскладатися; лаштуватися,
Тбпленина.
лагодитися.
Расплавливать,-плавить— на¬
Расположеніе—(дома.комнать)
топлювати, натопити, стоп
рбсполог;
(по алфавиту)
ляти.-пити.
роспогог, роспорядок; (к-ь
Расплавляться (о свічЬ напр ),
кому) прихильність,
при—топитися.
хилля; (к-ь чему) схильність,
Расплаживать,-дить — заплопохіп; духа-настрій; духа
джувати.заплодити.
дурное—маркота;. грустноеРасплакаться —росплакатися.
смутість.
Распластать—росплатати.
Распорка (для удерж, двухь
Расп ластка—росплатання.
предметові» разд-Ьльно) —
Расплата—росплат, росплата.
роспинка; (прор&ха) рослірРасплачиваться.-титься— квнка.
туватися,
поквитуватися,
Распорядитель,-ница — росповиплачуватися, виплатити¬
рядник,-ниця;- кредита—вяся, (бьіть вь расчет-Ь)—будатковець.
ни платним.
Распорядитепьность — роспоРасплескивать, -екать—хлюпа¬
рядливїсть, роспорядність.
ти, росхлюпати, плюскати,
Распорядительльш— роспсрйросплюскати, поросхлюлудливий, роспорядний.
вати, поросплюскувати.
Распорядокь—лад.
Расплетать, -плес ть—росплітаРаспоряжаться, -диться— (пра¬
ти,-плести, поросплітати.
вить, управлять) заряджуРасплодь—заплід, росплодок.
вати, орудувати, старши¬
розвід.
нувати, порядкувати; (приРаспложать,-дить — плодити/
нимать м'Ьрьі) вживати за¬
росплодити,розводити,роз¬
ходів; (отдавать распорявести.
І
женія)
накааувати,-зати,
Распльїваться.-пльїться — ро І
давати, дати росказ: (цосплнватися.-плистися; роз
мандовать к-Ьмь) замишля¬
тікатися.-хектис'й.
ти ким.
Распльївчивость — плинність;
Распоряженіе—(приказь) на¬
росплива.
каз; (управленіе) орудуван¬
Расштьівчивьій--плинний; роня; бьіть в-ь чемь расноспливннй.
ряженіи—бути, стояти ко¬
Расплющивать,-щить (конеи-ь
му до росказу.
ч.-л.) запліскувати, запле
Распот'Ьвщій—спітнілий,
- скати, розчавлювати -вити.
РаспотЬть— спітніти.
-вчнти.-вушити, розлялка¬
РаспогЬшить — розсмішити,
ти, розмякушити.
розвеселити.

Распоясаніе- Распі-81».

Распрясаше— росперізування.
РаСпоясьівать.-сать — рсспері
зувати.-персзати, поросмсрізувати.
Раслрава—суд; кара.
Расправленіе — випростуван¬
ня; сплянтування; роспг.у
тання; розгладіння.
Расправлять,-вить — вигіро
стувати.-тати; сплянтову
вати.-тувати;
росплутува
ти,-тати; рсзгл ажуватм,дити.
Распрашиваніе—роспитн, ро
сПитки, рогпитування.
Распрашивать,-просить —роспмтувати, обпитувати, пе¬
репитувати,
допитувати,
випиту вати,-тати.
Распредізленіе—поділ, росло
діл, сект, токмина, рос
клад, росполог.
Распред'Ьлитель,-ница — росподільник-ця,
сектівник.ця, подільник,-ця, токмів
ник.-ця.
РаспредЬлительньїй,— поділь¬
ний. росподільний, сектівний, токмівний.
Распреді,лять,-лить — росло
ділити,-лити,
секту вати,
посектувати,
ТОКМИТІІ.
утокмити, поділяти,-лити,
паювати, роспаювати.
Распробовать, найти по вку
су — засмакувати, роску
штувати.
Распродавать,-дать — спроду
вати,
поспродувати, ви¬
продувати, випродати.
Распродажа — спродаж, роспродаж.
Распростирать, - тереть,-ся —
роспросторювати, - торити,
простягати,-гти,-ся.
Распростраченіе— росповсюднення,
росповсюдження,
росповсюдини, роспросто
рення, ширіння.
Распространенность— повсюд¬
ність.
Распространитель, - ница —
росповсюдник,-ця, роспросторник, ця.
Распространяемьій •— росповсюджуваний.
Распространять,-нить — ши¬
рити, поширити,
роспев
сюджувати, дити, роспов-

сюднювати.- нити, роспро¬
сторювати.-торити.
Расиростраияться — шмритп1 •
ся,
росповсюджуватися;
(о звук4) розлягтися, роз¬
тинатися; (о чемь) розвоі
дитися.
І Распрос-ь—роспит, роспитки.
Распрощаться, простій ься —
попрощатиря.
Распрьігаться— росплигатнся,
розстрибатися,
розскака
тися.
Распря — суперека, перечка,
суперечка, нелагода, зва¬
да, свара.
Распрягать.-пречь — випрягаI
ти, випрягти, роспрягаїи,гти.
Распрямленіе—випростка, вмпростини.
Распрямлять,-мііть — випростовувати, випростати.
Распугивать,-гать.-гнуть —
росполохувати.-лохати.
Распускать.-пустить — (освобождать,-дить) увільняти,нити; (разбаловать)
роз¬
бещувати,^-стити;
(знамя,
флагь) розмаювати, маяти.
Распутица, — ро:каль,
росквась,_ розтань,
непут.ь,
бездоріжжя.
Распутник-ь, - ца — бахур, ка,
паппюжннк,-ця.
Распутньїй — паплюжий, бахурний, роспуптний.
' Распутство—роспуста.
Распутствовать — см. рвонут¬
ії
ничать
Распутьівать,-тать — роспутлюватя.-лити, росплутувати,-татм,
розборсувати,1
сати.
Распутье — розстань, роз•
станьки; перехрест >к, серепохрестя. роздорож, розi і доріжжя, розвилки.
Распухать.-хнуть-—пухти, роспухти, пороспухати!
Распучивать,-чить — надима1
ти,-дути, роспірати.-перти.
Распушать.-шить — пухнити,
роспухнити.*
Распущенность
— роспустність; розбещеність.
Распущенньїй — роспустний;
розбещений.
Гаспівать,— виспівувати. •
ii Расп-ьві»- виспів.
'

Распі-тушиться—Расточать.
Расп-Ьтушиться — рсскокошитися, росприндитися.
Расп^ться - розспіватися.
Раепяливать, лить — чепарити, росчепарити, роспинати. розіп'ясти, розтягува¬
ти, гти.
Распятіе — роспинання; роспятіє.
Ра< табаривать, болтать—ргздебендювати.
Расгалкивать, - толкать , кнуть — роспихати. розіпхнути. порсспихати, роз¬
штовхувати, хнути, пороз¬
штовхувати.
Растаплнвать, пить — підла
лювати, підпалити, роспял>'вати.-лити; (металл-ь и
пр.) розтопляти,-пити. .
Растагітьіва гь,-топтать —роз¬
топтувати, -топтати.
Растзскивать, - кать.-щнть —
розтягати, - гти, порозтя¬
гати.
Растячивать,-точить —росточу вати,-чити.
Растаявшій—талий.
Растаять—розтанути,
розто¬
питися, стопитися.
Растоореніе- розчйнення.
Растворммость— розчинність,
роспускальність.
Растворкмьій — розчинний,
роспускальний.
Растворитель — розчинник,
роспускальник.
Растворь -розчина.
Растворять.-рить —(отворять)
розчиняти,-нити, порозчи¬
няти; (разм’Ьшивг.ть жндкостью) розчиняти.-нити,
роспускати.-пустити.
Растскаться,-течься —розтіка¬
тися, - тектися, порозтіка¬
тися.
Растеніе — рослина, ростнна;
Л'Ькарствєнное-зілля; огородное - городина; садовоесадовина; (ядовитое)-труйзілля.
•
Растеніеводство — рослинарСТЕО.

Растеребить — рсзіиарпати,
розсмикати, ростаргати.
Растерзать — помотати, роз¬
дерти, розшматувати.
Растеривать.-рять—розгублю¬
вати,-бити, порозгублювати.
Растерявшись—знестямки.

І
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Растгрянность - нестям, нестяма, нестямка, збентеженість.
Растерянньпі — нестямний,
збентежений.
Растерятьси — знестямитися,
сторонитися, збентежити¬
ся, обараніти.
Растеряха — розгамуза, роз
губа.
Расти-рости, виростати, зре
стати, вишчати, більшати.
Растира гь,-і ереть — розтиряти,-терти.
Растнтельность — рость, рослинність, росткнність.
Растіїтельньпі — рослинний*,
ростинний.
Растить—ростити; годувати,
плекати, вогпнтувати.
Растлитсль.-нкца — ґвалтов
ник,-ця.
Растливать.-тлить — гвалту
вати, згвалтувати.
Растл-Ьніе— згвалтування.
Растолковьівать,-вать—тлу ма чити,
витлумачити, роз¬
тлумачу вати,-мачити.
Растолочь—розтовкти.
Растолст^ть — отягтися, зогрядніти, погладшати.
Растопка—роспал, підпал.
Растопьірнвать,-рить — розтепірчувати.-чити, розчепирювати.-рити.
Растопьіря—чепіра, розчепір;-;
нечоса, кудлань, патлань.
Расторгать,-гнуть — зривати,
зірвати, розривати, розір¬
вані .
Расторженіе—зірвання, брана
-резбрання.
Растсрмознть—відгальмувати.
Растормошенньїи — тирхатин.
Растормошить —розворушити.
Расторопньїй—моторний, жва¬
вий, меткий.
Растоековаться—засмутитися,
зажуритися.
Расточать.-чить —маитачитп,
промантачити,
циндритн.
проциндрити,
тринькати,
протринькати,
шиндрити,
прошиндриги, шахвуватп,
прошахнувати, гайнувати,
прогайнувати, марнотравпти. гіремарнотравити, марнуватн, змарнувати, хвіяти,
розхпіяти, переводити, по¬
переводити.

410

Расточеніе

Расточеніе — перевід, марну
вання..
Расточеннмй—росточений.
Расточитель,-ница—роскошпч,
тринькало, марнстрав марнотр*їівник, марнотравець,
циндря, розхвійник, ця.
Расточительность —марнстра1вність,
марнотратність,
тринкання.
Расточительньїй — марнотрат
ний, марнотратний.
Растравливать, -влять,-витьятрити, заятрити, розверед¬
жувати,-дити, роз'ятрювати,-рити, розражати, рази¬
ти, троюдити, потроюдити.
Растранжирить— розтринька
ти.
Растрата—марнотрата.
Растратить— змарнотратити,
споневірити,
прогайнува¬
ти, змарнувати, перемахлярити.
Растребушить— розтельбушити.
Растревожить — стурбувати,
занепокоїти; рану—роз'ят¬
рити.
Растрезвонить— роздзвонити,
розголосити розславити.
Растрепа—кудлань, патлань,
страпач, страпатий.
Ргстрепаннь»й—страпатий.
Растрепаться — роспатлатися,
роскудлатися, роскучматися.
Растрепливать, - пать—кудлати, роскудлати, кудовчити,
роскудовчити,патлати,роспатлати, кошлати, роскошлати, аачухрувати, рати.
Растрескавшійся — шадровий,
паздеристий.
Растрескиваніе — тріскання,
репання.
Растрескиватьсж, - каться —
репатися, порепатися, щ|литися, пощілитися, лу¬
скатися, полускатися.
Растрогать—(г ерерьіть) розво¬
рушити; (рану) роз'ятрити:
(взволновать) зрушяти.зво
рушити.
Растрогаться — зворушитися,
схвилюватися.
Растрогь,
раст. Рііуіеите,
видг. огЬісиїаге — волове
око.

Расходіьгься

іі
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Раструбь—від шир.
Раструшивать,-сить — розтру¬
шувати -сити, роспорошувати,-шити.
Растучн-Ьть—отягтися, зогрядніти.
Растушевьівать.-шевать — шатувати,розшатувати, тіхнити, розтіхнити.
Растявкаться — роздзивкатися.
*
Растягивать,-тянуть — розтя¬
гати,-гти, порозтягати.
Растяженіе —розтяг.
Растяжка—розтягання.
Растяжимость — розтяжність,
розтягливість.
Растяжимьш—розтяжний, розтягливий.
Растянутость—розтягненість.
Растянутьіи—ростягнений.
Растянуться (упасть) — росп лататися.
Расфнлософствоваться — рсзмудрувагися.
Расфрантиться—вистроїтися,
причепуритися.
Расфуфьіриться — набундючитися.
Расфьіркаться — роспирскати-

Расхаживать—походжати.
Расхваливаніе- -захвалювання
Расхваливать,-лнть — захва¬
лювати, - лити, вихваляти,
-лити.
Расхвастьіваться — вихваля¬
тися.
Расхватать—розхапати; раз
грабить—розжакувати.
Расхвораться—розхорувагися,
рознедужатися.
і Расхитнтвль,-ниц^ — грабіж¬
ник,-ця, жаковець,-пиця.
Расхищать, хитить — жаку ьа
ти, пожакуьати, рабувати,
зрабувати, роскрадати.-кра
сти.
Расхищеніе—жан, жакування,
і
зрабування, роскрад.
Расхлебьівать.-бать — сьорба¬
ти, висьорбати, хлепгати,
• вихлептати.
Расхлябьіваться.-баться - роз¬
хитуватися,-хитатися, поросхитуватися.
Расхньїкаться — роскузьомитися, роспхикатися.
Расходиться,
разойтись —
(врознь, вь раен. сторони)

Расходньїй— Расширяться.
розходитися, розійтися, по
росходитися; (поссориться)
розцуратися, роспекатися.
зратитися, зретитися; (во
мнініяхь) різнитися, по¬
різнитися; (пройти по рази,
дорогами) розминатися,-нутися, (расщелиться) розсихатися.-сохнутися, порозсихатися;(распалиться гні
вомь) розбайоритися, роз¬
лютуватися.
Ртсходньїй—видатковий.
Расходованіе— видаткування,
тратнина, тратнсча.
Расходовать — видаткувати,
тратити.
Расходоваться, израсходоваться — зіходити, зійти,
видаткуватися.
Расходчивьій (о товарі)-спродатний.
Расходчикь—видатковець.
Расходь — видаток,
утрата,
кошт, оплать.
Расходящійся—розхідний.
Расхожденіе—розходини.
Расхожій—-обіхідний.
Расхолаживать,— лодить-охолоджувати,-дити.
Расхорохориться —роспринди-_
тися, напудритися, наіндичитися.
Расхотіться,
перехотіться
—забайдужитися,
відхо¬
тітися.
Расхохотаться— зареготати.
Расхрабриться—обсмілитися.
Расцарапать—роздряпати.
Расцвітаніе—процент.
Расцвітать,-сть — росквітчатися,-ч йтися,
проквітати,
■тнути; (пьішно) роспишнитися.
Расцвітньтй — цвічений, росквітлий.
Расцвіть—росквіт, процвіт.
Расцвіченньїй— процвітаний,
кольорований, барвований.
Расцвічивать,-тить, —процві¬
тати, процвісти,
кояьорувати,
укольорувати, бар¬
вити, побарвити.
Расціловать—обцілувати.
Расцінивать,-нить/—цінувати,
розцінувати.
Расцінка — ці новини,
ціну¬
вання.
Расціплять,-пить —?відчепля
ти,-пити.
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Расчвалиться-роспряндитися.
Расчерчивать.-тить— розрисовувати,-сувати.
Расческа—розчісування; гре¬
бінець.
Расчесьівать-еать — розчісу¬
вати,-сати, порозчісувати.
Расчетливость — рахубність;
ощадність.
Расчетливьій, о — рахубний;
ощадний, о.
Расчеть—порахунок, рахуба,
розрахунок,
сквітування,
кви г.
Расчислен е — обрахування
розрахування,
обліч, облічка.
Расчислять,-лить- облічувати,
-чити,
обраховуватиму вати, розраховувати, - хувати.
Расчитьівать,-см. Расчислять;
на что-важити на що, спо¬
діватися на що.
Расчищать.-стить—розчищати.
-чистити;
(лісь)-протер іблювати, протеребити (ліс):
(поле) корчувати, викорчу¬
вати.
Ргсшнлиться — роспустуватися, розжартуватися; розґедзьгатися,
розмордува¬
тися; (о коні) розбасуватися.
Расшатать—росколивати, роз¬
хитати.
Расшатьіватьсй — (ослабівать
в-ь связи, вт>
прочности)
—люзуватися.
Расшевеливать, расшевелить
—розрушати,
розрушитн,
розрухати, розворушувати,
-шити, розволожити.
Расшибать.-бить, - ся-розбивати,-бити, ся.
Расшивать,-шить — роспорювати,-роти; гаптувати, ви¬
гаптувати.
Расшире-іе—розшир, розіьи
рипи.
Расширяемость — роспружність, розширливість.
Расширяемьій — роспружний,
росширливий.
Расширять.-рить —широчити.
ширити, поширяти. - рити,
розтягати, гти, роепрогторювати,-рити.
Расширяться,-риться — шири-

Расшуміться—Реїзн :і;аїЬ.

тися,
ширшати,
пошир
шати, поширитися, ритися.

Расшу маться —розгомонітися,
розгаласуватися.
Расщед риться—роздобритися.
Расщелина—росколина, раззнлина, роззявина.
Расіделить— зашкалубити.
Расщепистьій—роскепуватий.
Расщепь—роскеп, ро-чкіп.
Расщепьівать,-пать -пить — ко¬
лоти, розкол ювіти,-лоти.
Ратай—орач, хліб -роб, вояк.
Ратникь (ополченець)—руиіе
нець; (доброволець) затяжець.
Ратньїй—бойовий.
Ратоборець—войовн мк.
Ратоборньїй—войовничий.
Ратоборствовать — вой вооі
вати,
битися,
воювати;
сперечатися, змагатися.
Ратовать—боротися.
Ратовище—ратище.
Рать—вой, війна; військо, ру¬
шення.
Рафинировать—рафинувати.
Раціонь—пайка.
Раченіе—дбання.
Рачитель.-ница—дбач, дбаха,
кукібник,-ця.
Рачительньш—дбалий, кукібний, кукібливий, пильний,
прикибливий,
упадливий,
старанний, о.
ращеніе—вирощування.
Рваніе—виривання.

Рвануть— шарпнути,
шарпо¬
нути, смикнути, усМикнути,
сіпнути,-скубнути.
Рвануться—стенутися, сіпну¬
тися
Рваний—лентрвий, ряндавпй.
дрантивий, драний, шмато¬
ваний.

Рвать—(раздн рать)д«рти .шар пати, отерпати, шматкува¬
ти, шмату вати;(отьімать)вмривати, видирати; (дергать)
смикати, сіпати;(цвітьі)зривати, зірвати, нарвати; (о
нариві)
наривати,-рвати:
(тошнить) блювати, виблю¬
вати.

Рваться — рватися, дертися;
(стремиться кь чему) регнути, пориватися до чого;
(вьірьіваться) вириватися,
пручатися.

!' Рвота—риги, ригачка, ригота
виміти, риглі, блювота.
Рвотина—блювотина.
Рвотное—блювне.
Рвотньїй-риготний, блювпнй.
1 Рвущійся (легко)—рвачкий.
І Рдесть,
раст.
Роїотодеіоп
,
—кушир, кушур.
Рдіть — червоніти,
шаріти,
жавряти. жевріти, жеврі*
тися, жахтіти.
Ребенокг-дитина; груднсй-немг_вля, немовлятко; мертворожденньїй-гризун, мерчук;
внібрачньтй-баіістря, байстрятко; поздно родившійся-пізніхірочка.
Ребеночекь—дитинка,
дити¬
нятко, дитинча.
Ребер.чьш—ребровий; часть —
поребрина.
Ребристьій—ребруватий.
Ребро—ребро, дзьобро; (стьїкь
двухь
плоскостей)
руб,
пруг, кло.
Ребромь—нарубень, руба.
Ребрьішко—реберце.
Ребята—діти, дітлахи, мале¬
ча; хлопці.
Ребятишки - дітки.
Ребяческій — дитячий,
хло¬
п'ячий.
Ребячество — дитинство; бла¬
зенство.
І| Ребячиться —
дитинитися,
блазнитися.
Ревентухь—чаймовина.
Ревень, раст. РЬеипі- ревінь.
Ревизіонньш—ревмдовий.
Ревизія— ревіїда, перебір; пе¬
репис.
Ревизовать—ревидуватл.
Реві ізорь—реви дон.
Ревматизмь— грмзь, ламанина, ламання; летучій —гостеиь; суст^вньїй—ломець,
*■
костолом.
. Ревматическій — гостцевнй;
ломцевий.
Ревнивець.-вица — ревнючНИК.-ЦЯ.

Ревни вьій—ревнючпй.
Ревнитель, -ница - заступник,ця, оборонець, НІШЯ.
Ревнитепьньїй — упадливий,
старанний.
Ревноваїь — (кого кь кому)
ревнувати; прикладати (ди
кого).

РевнсстньїЙ—Ретивбб.

Ревностньїй, о — падковитий,
запопадливий, упадливий,
запопадний, о.
Гевность—ревниці. ревнощі.
Революціонпьш — революцій¬
ний.
Революція—революція.
Ревунь,-нья — рева, рюмса.
Рев-ь—ревнява, ревище, рик
Речїніе—ревіння.
Ревуть — ревіти, ревти, за¬
ревти.
Регалій—клейноди.
Регель—підпора.
Регенть—реґенг; капел ьмейсте рг —діри ге нт.
Регистраторь—реєстровник.
Региетратура — (запись) ре¬
єстрація; (комната) реєструвальня.
Регламенті,—регул ямин.
Регулировгть -регулювати.
Регульї, мед. — пола,
цвіг,
сплавна червона, глембсі,
місячна, часи, місячне.
Регулярний — постійний, ста¬
лий, статечний; (обь армія)
реєстровий, лейстровий.
Редактировать—редагувати.
Редак і нруемьій—редагований.
Редакторі,—редактор.
Редакція —редакція.
Редиска, раст. РарНапиз зніі.VI»*— редька: КарПапиз гарЬапізІгит -редька дика
Редут-ь— окіп, шанець.
Резеда, раст Кезесіа осіогаіа
Ц- резеда.
Резервньїй —резервовий.
Резерві»-резерв.
Резервуарі»—водозбір.
Резина-гума. гумилас.
Резинньїй— Гумовий, гумеласовий.
Резолюція —постанова.
Резонансі» — відголос, відгук.
Резонаторі» —голосник.
Резонний, о — слушний, розсудний, о. ‘
Резолі ь—рація, слушність.
Результать—здобуток, послід,
послідок, наслідок.
Рейка--лата; (мірит. пркборь)
шмижина.
Рейсовий—ходкорий.
Рейсь—ходка.
Рекогносцироваль - чатувати.
Рекогносцировка—чаги, роз*
іздка.

Рекомендательньїй —рекомен¬
даційний.
Рекомендація—рекомендація.
Рєкомендовать -рекомендува¬
ти, стренчити.
Рекрутскій—некруцькнй.
Рекруть—некрут.
Религіозность—релиґійнісі ь.
Религюзньїй, о—релиґійний, о.
Религія—религія.
Рельєфний—опуклий.
Рельефь—різьба.
Рельсь-шина, рейка.
Ремезі», пт. Рагиз репсіиііпиз
—ремез.
Ремень—ремінь; (черезь плечо) опасок; (не виділам.)
сириця; (машин.) пас; (на
]
обуви) поволока; (кь кот.
прикріплень! стремена) —
і
ліслище.
Ремесленникь—ремісник, ру|
комесник.
Ремесленничество —ремісниц¬
тво.
Ремесленньїй - ремісний, рукоІІ
месний.
II Ремесло — ремество. рукоме1
ство; профессія—фах.
І Ремешок-ь — ременик,
реміI- нень; сучений - пошморга.
Ремонтированіо—поновляння.
Ремонтировать -поновля ги.
Ремонть—понова.
Ренега'іт» — (націон.) перевер||
тєкь; (религіоз.) недовірок;
;•
обрусівшій — московський
недоломок; ополячившійся
|
—недоляшок; отуречившій¬
ся -потурнак.
Репей колкіи, Саг<3ии5 пиіапз
—чортополох.
Репениикь, раст. Ягсііит Іарра—лопух, реп'ях, опуша,
дідовник; Сагбиич пиіапз—
реп'ях польовий; 1_арра Іотепіоза—ріп лях.
Релейний — лопуховий, реп'¬
яховий.
Репе.йчатий— реп'яхуватий.
Репутація—слава, клич: хоро¬
шая—добра слана;дурная—
неслава.
Репяшки, раст. Лдгітопіа еираїопа — парило, парник,
гладишник.
Республика — республика, річ
посполита.
І Ретивое—серце.
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Рєтизьій—НодЯТЬ.

Ретивьік-'(усердньій) прикидливмй, падковитий;
бер¬
кий, загарливий; (вспьіпьчивьій) запальчастий; (конь)
баский,.пирський.
Ретирада—відступ.
Ретирадь—відхідник.
Ретироваться—відступити.
Ретраншементь-шанець, окіп.
Рефлексь—відрух.
Рефлектовность—відруховість.
Рефлективньїй—відруховий.
Рехнуться — з глузду зсуну¬
тися.
Речитативі,—росказка, співо¬
мовка.
Ржа—джигра, ржа; (на хл^б-Ь)
вана, снідь, сажка; (на во¬
ді,) осуга.
Ржавистьш—іржавий.
Ржавить—іржувати.
Ржавчина—см. Ржа.
Ржавьій—Іржавий.
Ржавить—іржавіти.
Ржанець, раст. РЬІеит ргаІепзе—пирій.
Ржаніе— іржання.
Ржаной—житний.
Ржать—іржати.
Рига—клуня, стодоля.
Ридикюль—карман.
_
Риза—риза; шата.
Ризки—крижмо, фіновщина.
Рикошетомь—навкопмть.
Рикошеть— віденок.
Римлянинь,-лянка—романець,
-яка.
Римская ромашка, раст. НпіЬетіиз поЬіІіз—марина; Я.
соїиіа-рум'янок песячий.
Римскій -романський.
Римь-Рома.
Ринуться—сунутися.
Рискованими—рисковитий.
Рисковать,-кнуть —ризикува¬
ти,-кнути, іти, піти на шатирь, на щастя, на одчай.
Риск-ь—ризик.
Рисовальньїй —малювальний.
Рисовальщикь,-ца — мальовнмк,-ця.
Рисованіе—малювання.
Рисовать —малювати; плохомаґлювати.
Рисоваться—хязуватися, статуватися, штатуватися.
Рисовка—хизування.
Рисовий—рижовий.
Ристалище—біговисько, гони.

Рисунокь — малюнок; тисне¬
ний- кунштик.
Рись, раст. Огуга заііуа -риж.
Риторнель—пригр авка.
Ритмі іческій—ритмичний.
Риттерь шпори, раст. ОеІрЬіпіит а]асіз—сокирка, сипьоцвіт.
Рифь—рахва.
Рифма—рима.
Рифмовать—римувати.
Робкій, о — унимливий, пло¬
хий, о.
Робость — унимливість, пло
хість.
Робить—торопитися, тороп Іти.
Ровесникь,-ца — одноліток,
однолітка, перевесник,-ця,
верстак.
Ровно — рівно; саме враз, як
раз, зовсім, цілком; рівно,
плавко;(вь вьісоту)-стрімко.
Ровность—рівність.
Рознмй—рівний, улогий, глад¬
кий; плавкий.
Ровь—рів, фоса.
' Рогастьій—рогатий.
Рогатина—вила.
Рогатка, рьіба
Оазіегозіеич
асиїеаіиз —колючка.
Рогатий —рогатий; скоть-тт
вар, худоба, бидло.
Рогачь, насік,—рогаль.
Роговой—роговий.
Рогожа — рогожа; солом ен.мата.
Рогожка—манула.
Регозь, раст. Туріїа апдизШо
. Ііа—султанчик, киях; Т. Іа(і
Іоііа—рогоза.
Рогоносець—рогач.
Рогуля- -кривуля.
' Рогь—ріг.
Родильница — породілля, поліжниця.
Родильньїй—пол жничий.
Родимець, мед.—самка.
Родимчикь — дитинець, нуждочка.
Родимьій—рідний, питимий.
Родина—батьківщина, рідний'
край.
Родинка—родинка. лунина.
Родители—батьки.
Родитель, ница—батько, ма¬
ти, рожденик, ця.
Родительньтй (о ладежй) ро¬
довий, другий (відмінок).
Родитвльскій — батьківський.
Родить, разрЬпгиться оть бре-

Родиться- Ромашникт».
мени—злегчитися, породи¬
ти, появити; (о животи.)
навести.
Родитеся, уродиться—зрожатися зродитися, нащадитися, зародитися, нащадитися, зародитися, уплодитися, найтися.
Родниковьій — ЯрКОЕИЙ, криничанпй, кринишний, дже¬
рельний, джереляний.
Родникь—джерело.
Родниться — родатися, роди¬
чатися.
Родной—рідний; родимий —
прирожденний.
Родньїе — рідня, родичі, ро¬
дина.
Родньїй — добропл ОДНИМ, ду¬
жий, буйний.
Родевитии—дідизняний.
Родовой— дідизний.
Родовспомогательньїй—пол.жничий.
Рододендронь, раст. РЬосіосіепсігоп • іеггидіпеит — ко- |
І
хітник.
І!
Родословіе—родовід.
Родословная—книга родоводу. |
Родственникь,- ца—родич, ка, I
родак,-чка.
Родственность— покревність,
спорідненість,
Родствен ннй—покревний, спо * |
ріднений.
Родство — покревність, крев¬
ність, спорідня, споріднен¬ І
ня.
Ро.п'ь-оід, коліно: порода, по¬
ріддя, кавід: (племя, презрит.) кодло.
Родьі—злоги, попог. полсги.
Родянка пестролистная, 5е
сіит асге—чистик.
Роеніе—рійба. роііовиця.
І
Рожа—пика, мацапура, мар
миза, мармуза,
пицюра; І
;
мед.—бешиха.
Рожать—см. рождать.
Рожденіе—народження, роди
і
ни, уродиии.
І
Рсждестпенскій — рІЗДВЛЯНІІЙ.
Рождсстпо— різдво.
Роженец'ь, раст. Негасіеит
«рПопсіуІіит — мшаль.
Рожен и ца—породілля, по діж¬
ниця.
Рожистьій- бешиховий.
Рожица—пичка.
Рожнець—ключка.
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Рожокь —ріжок; для кормле¬
ній— мізюк.
Рожь—жито; (сь пшенииой)—
половичанка,Роза, Коза сепіііоііа 1_.— тро¬
янда, трандафиль, трандафира; диная, Зетрепйуит
дІоЬіТегит—доля; Р. едіапіегіа—шипшина, типчак.
Розвалень — тюхтій, бамбула,
чвалай, мамула, вайло, ва¬
хлай, мурмило.
Розга—лоза, лозина.
Роздьіхті — віддих,
відпочи¬
нок.
Розмаркнолистная (швейцарская) лавруша, раст.
йарЬие спеогит — пахучий
богун.
Розмаринь, раст. Роз/пагіпиз
оіГісіпаііз - розмайран.
Розница—роздріб.
Розничньїй—роздрібовий. •
Розно- нарізно, різно.
Рознь-розбрат, свари.
Розовьій— рожевий.
Розсипь—розсипини.
Розьігрьішь—рознгри.
Розьіскной—розшуковий, роавідовий, розвідковин.
Розьіскь—розшук, розвід, роз¬
відка, слідство.
Рой—рій.
,
Ройникь—роївня.
Ройньїй—ройовий.
Роистьій—роюват ий.
Роиться—роїтися, ріяти.
Рокамболь, раст. ЯІІіит зсЬо
епоргідит—трібулька.
Роковой—нещасний.
Рокотать —буркотати, бреніти
розлягатися.
Рокоть - гуркіт, грім, гук.
Рокь—фортуна, доля.
Роль—роля.*
Романическій— романичниї-і.
Романсь—романс.
Романтизмь—романтичніст; .
Романтичєскій —романтичний,
Ромашка раст. Маїгісагіа сЬ. шотіПа —рум1янок, румаг.
румамець. романець, ромен;
(душистая) ромиянок.
Ромашковий -роменовий. ру4

МЯНЬОШІЙ,

Ромашникь маточний,
ра«-т.
РугеїЬгиіь рагіЬепіит—рцстопасть, ростопаш, земпгеленя; Р. тіїїеіоііаіит-кулрявець.

Ромь— Рубцеватий.

Ром-ь—арак, гарак.
' Рость—зріст,
Ронжа, гіг. Согуцв діапсіагшз і. Росхмель—підпиток.
—джеджора, джоя, джойРосянка раст. йгозега 1_-рока.
сичка; О.гоІипйіїоПа — боРонятв—(изь рук-ь) упускаїи. ;
жа роса; простая, раст. Я1-стити; (слезьт, перо, пись¬
сйетіїїа уиїдагіз-гадинннк,
мо) губити, згубити; (чье
наверотень, наворотник.
Роти кь —роток.
достоинство)
зневажати
кого.
Ротоз-Ьй.-ка—солопій, ка, роз¬
Гополка, ряст. СисигЬіІа оЬівора, розвірняка, роззява.
Гега — карахонька,
тара¬
'гава, роззявляка,
ростипунька, таракуцька, хоропана, розгамуза, розвеза,
хонька, ханьва.
шапава, ростелепа
Ропотііьій— марікальнш|, ремРсїозійиичать — ґавронити,
гавити, калячитн, витріш¬
Ропоть—нарікання, ремство,
ки продавати,
купувати,
миркання.
гави ловити.
Рситать— кавзувати, поріку¬
Роть—ріт; (презрит.) хавка,
вати, нарікати, ремстити.
хавки.
Роса—роса; медвяная—падь
Рохля-бамбула, мамула, ма¬
Росинка—ріска, рісочка.
руда.
лемішка,
макуха,
* мниха,
Росистий, о—росяний, росяно.
Росить- росити.
Роща— гай.
Росказни — теревені, баляси,
Ртачиться—коцюбитися, опи¬
баляндраси, небилиця.
натися,
баскаличитися,
Рсскошествовать — роскошуупіратися, баскалитися.
вати, ласувати, жирувати,
Р і утньїй—живосрібний.
жируват ися.
Ртуть—живе срібло.
Рубака—тесака.
Роскошникь,-ца — роскішник,
-ця.
Рубанок-ь — гембепь; небольРоскошннй, о-роскішний, о.
шой-шерстебка, шершебка,
Гсскошь— роскіш, роскоші
хершебка; сь длин. колодРослий — рославий, рослий,
кой для окончат. слаживанія
штатульнни; (о раст.) буй¬
-хибанок.
Рубаха — сорочка,
кошуля;
ний. гінкий, вигончастий,
дорідний.
(дітск.) льоля,
Росникь, раст. Огозегаї—ро¬
Рубашка—см. рубаха.
сичка.
Рубежньїй— кордонний.
Рубежь— кордон.
Росница, раст. АІсЬетІІа уиідагіз— приворотень.
1 Рубегь—(нарізка) карб, пруг,
‘
карбіж; рубіж; (слідь на
Госписка- квит.
Роспись—(книгамь, придано¬ і
дереві)
зарість; (шрам-ь)
му) реєстр;государственная і
близна; (в-ьшить-Ь)запішва,
-коштоспис державний.
і
руб; (желудокь у жвачн.)
І
чепець.
Рос пуски—бендюги.
Роспускь- роспускнява.
Рубинт», мин.—рубін.
Рпссомаха, зоол. Мизіеіа диіо
Рубить—рубати; тяти; обруб¬
—квадра, розвеза.
лювати (платки).
Г оссомашій—квадровнй, розРубище—рям'я,
рамтя, лах¬
міття, лахманина, *лахман,
везовнй.
Ростить—ростити.
дрантя, * лати,
латанці,
Ростовщикь—лихварь, позистрапки, страплі, лахаминдрики, руб'я.
чайло.
Ростовщичество— лихварство.
Рубка—рубанка; пароход.-ка¬
бінка; ліса—зрубань, поруб.
Ростовщичій—лихварський.
Ростокь—пагін, шпичак, паРублевикь—карбованець (дві
рост,
парость,
пасинок,
гривні або двісті шагів).
кло; ми. пагоння, паговінРубль- карбованець.
ня, проріоь, проріст.
Рубцеватий—близнуватий; рубуватий.
Ростомь— на зріст.

Рубим— Румяниться.
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Рубци—хляки.
Руководящій — (статья, идея)
Рубчатьій.-тех.—карбований.
провідний; (власти, сфери)
Рубщикь—рубач.
міродатний, міродайний.
Руко діл і е—ру коді я, рукодійРугань—лайка, лаяння, звяня, рукодіяння.
га, зв'яха.
Ругатель — лайливець,-виця,
Рукодільникь.-ца — рукодійнаругач,-ка.
ник.-ця.
Ругательньїй—лайливий.
Рукодільний - рукодільний.
Ругатсльство—лайка.
Рукомойникь — мийник, мий¬
Ругать—лаяти, шпетити, бешниця.
тати, кобениги, банітува
Руконожка, зоол. СЬігогпуз —
ти, цабанити, путрити, тю¬
рукоштирка.
жити, сабанити.
Рукопашний—ізручний.
Руда—руда, желізн.— заліз
Рукописний—рукописний.
няк; місто добьів. рудьі —
Рукопись—рукопис.
рудня; місто обработкируРукоплесканіе—оплески.
дьі— гамарня.
Рукоплескать
— плескати,
Рудникь—копальня, рудня.
оплескувати.
Рудничний—копальний.
Рукополагать, - ложить — ви¬
Рудоискатель—рудошукач.
свячувати. висвятити.
Рудокопь—рудник, рудокоп¬
Рукоположеніе— поставляння,
них.
висвятини, висвята.
Рудоносний—рудний.
Рукоприкладство — -підпис;
Рудоплавильньїй — гамарний.
(шуточн.) ляпас, потилишРудоподьемньїй — рудовзвізник.
ний.
Рудоразборка — рудохухрини. | Рукотворний—рукотворний.
Рукоятка — антаба;
виль —
Ружейникь —оружинник.
суло; граблеи—грабильно,
Ружейньїй—оружинний.
граблище; цвери—клямка,
Ружье—руч(ш)ниця, ружина,
ручка;
жернова — милін;
оружИна, хвузія, булдимзаступа-заступильно: кнука, булдимок, самопал, янта—пужално: косьі--кісся;
чарка,
яничарка;
охоткочерги —кочержильно; креничье — дробовик, двуста—руків'я; ложки—стеб¬
ствольное - дубельтівка.
ло; мстльї—мітлище;
ме¬
Рука—рука; (почеркь) пись¬
ча—держак; ножа —колод¬
мо; бік, сторона.
ка; посудьі—держало, ушРукавица — рукавиця; (кожако; пера—держак;
ручной
ньія)—накожні.
мелвници — милін; сковоРукавь—рукав; річной — зародника—чаплиільно; саб
річок, протока; пересьіхаюли—держак; ціпа—ціпило,
іцій—переволока;
пожарціпильно, ціпивно;
ухєаНЬІЙ—шлянґ.
та—рогачильно,
Р у кастьій—рукатий.
Руководитель, - ница — орудРулевой, прил. — деменнпи,
стерновий,
кермовий;
ник.ця, привідець,-відниця, запрапляльник.-ця, на¬
сущ. — стерничий, стерник,
керманич.
правник,-ця,
поводар,-ка,' і
поводатар,-ка.
Руль — правило, стерно, де
г у кобол итедьньїй— провідний
мено, керма; у плота —
Руководительствовать — ору
трепло. •
дувати, верховодити, керу¬
Руля (табаку)-папуша.
вати, поводарувати.
Руминія—Румунія.
Румьінь,-ка—румун,-ка.
Руководство—привід, провід;
(учебникь) підручник.
РумьінскШ—румунський.
Руковсдствовать—см. руково
Рум я на—шарило.
Румянец-ь—червінь.
дительствовать.
Руководствопаться
чімь —
Румянить — шарити,
красу¬
вати.
додержувати чого, трииа
тися чого.
Румяниться, нарумяниться —

Румлнка—Рьісцой.
накрасовуватися, накрасу
Ручной—ручний; приручений,
ватися.
свійський, хований.
1
Румянка обьїкновенная, раст.
Ручьистьш—струменястий.
ЕсЬіит уиідгге — синяк,
Рьіба —риба; самець-молоча
і'ван-зілля піл-гське, колюч- І
ник.
ка; красноцв-Ьтная, Е. гиЬ
Рибакь—рибалка; (торговець)
гит —краснокорінь.
рибник, рибас.
Румяньїй — червоний; (о лиРьібачій—рибальський.
ц-Ь)- червоновидий.
Рибачка—риб альчиха.
Румян-Ьть—шаріт ..
Рьібець. рьіба, АЬгашіз уіпіЬа
Рунистьш—волохат ий,
пене
—рибець.
хатий.
Рьібистьій - рибний.
Рунньїй—во ний; табунний.
Рьібій—риб'ячий; (жирь) трім;
Руно—вовна.
(клей) карук.
Рупорь—рупій.
Рьібньтй—рибний.
Русакь—кацап; заєць.
Рьібоводство—рибництво.
Русалка—русавка, русалка.
Риболовний —рибальський.
Русло (вся ширина и длина
Риболовство—рибальство.
теченья р’Ьки вь межень)—
Рьіболовь, пт. — мартин; ри¬
корито, річище, поточина;
балка.
(сухое) — ложок; (суженное
Рьібопромьішл єни икь—рибник.
и мелкое) —вузьмина; (фарРьібопромишленность — риб¬
ватерь) стрижень.
ництво.
Русоватьій—русявий.
Рьіботорговець.-ха—рибас, риРусскій, прил.—московський,
баска.
москвинський, московитсьРьіданіе—ревний плач.
кий, москальський, росийРидать—репно плакати.
ський, кацапський, сущ. —
Рьіжебородьій — рудобородий.
московець,-вка,
москаль,
Рьіжеаатьій—рудавий.
москвин.-ка, московит.-ка,
Рьіжикь. грибь— рижок; раст.
рОсиянин,-нка, кацап, ка.
Сатеїіпа заііуа Сголіг.—ри¬
Русьій—русий.
жій, ржій.
РусЬть—русявіти; москалитиРьіжій — рудий; (сь темними
ся, московизуватися, кацаполосами, о масти) моругин.
питися, московитисяі
Рьіж-Ьть—рудіти.
Рута, раст. Рійа дгауеоіепз Рьїканіе—рики.
рута.
Рило—хавка, хавчура, мурло.
Рутвица, раст. ТЬаІісІгит аппика, мармиза, морда, мардизійоїіигп—трясулька, ме
муза.
дуниця.
Рильце — пичка, мидзя; у по¬
Рухлий—крихкий.
суди—носик.
Рухлядь—манаття, манатки,
Рьінокь —,‘тсрг, базар, торго¬
збіжжя.
виця, ринок; (толку чіп)-то •
Рухлякь, минер.—маргель.
чок, товчок.
Рухнуть — упасти, повалити¬
ся, завалитися.
Рьінсчннй — торговищ базар¬
ний, ринковий.
Ручатель,- ница—поручник,-ця.
Ручатсльство—порука, зарука,
Рьісакь—клусак.
запорука.
Рисистий—сягнистий.
Ручаться—ручитися, заруча¬
Рьісій—пардучевий.
тися, фег.елувати, візувати.
Рьісканіе — никання, гасання,
Ручєекь — струмок, протічск,
швендяння.
поточина.
Рискать—никати, гасати, іаРучей—струга, струмінь, те
лювати, швендяти.
чій, стружок; журчащіиРьіскунь,-нья—швендя.
бурчак; бистрий и шумньшРьісца—трух, труська.
раптянка.
Рьісцой- шлаптю, підтупцем,
Ручка — держак;
держално,
підтюпцем, труськом, трух¬
держало; держанце, дер¬
нем, трухи - трухи, трюх
жено; вращаемая-корба,
- тргех, трюхи, трушком,
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Тюпки, тюпцем,
трюхом,
трюшки, трюшком.
Рьісь, Реііх Іупх—пардуч; (по¬
біжна лошади) труха, клус,
біта.
Рьісью—тлуса, бігою, уклус,
утрух, навтрюхи, дриндом.
Рьітвина—рипа, колодовбина,
большая глубокая, наполи,
иодой — Коломия, баюра,
ковбаня.
Рвіть—рити, копати; (норьі)—
норити, точити.
Рвіться—(возиться) куйовди¬
тися; (вь землі., сорі-о куриці) попелитися, гребти¬
ся.
Рьіхлить—пушити, підпушати.
Рьіхловатьій— пухнастий, покрихкий.
Рьіхлость— пухкість, сапкість.
Рьіхльїй— сапкий, пухкий, рух¬
лий (о ЧЄЛОВІКІ) тілистий.
Рьіхлі>ть- крихкатіти, сапкатіти, пухкатіти.
Рьіцарскій—лицарський.
Рьіиарскія (Риттерь) шпорьі,
раст. йеІрНіпіит Аіасіз—
остріжка.
Рьіцарство —лицарство.
Рьгцарь-лицарь.
Рьічагь —підойма, журавель:
переводной
на паровозі,
пароході- вирло.
Рьічажньїй —підоймовий, жу¬
равлевий.
Рьічаніе—рики.
Рьяность —запал, прикидливість.
Рьяньїїі — запальний, беркий,
беручкий, прикидливии, о.
РЬденькій—ріденький.
Рідигь -рідити.
Рідкій —рідкий; (о матеріи)посіткий,
сівкий; незви¬
чайний.
Рідко- рідко, не густо; рідко,
не часто.
Рідковатьіч—прорідкий, обрідкуватий, пирідкий.
Рідкость (рідк. вещь) — рідкощ.
Рідька—редька.
Рідіть-рідіти, рідшати, рі¬
дішати.
Рід яга —рептух.
Ріже—рідче.
Ріжуха, раст. Мззіигііцт оГСісіпаїе -вопянии. дикии хрін.
Ріжущій— січний.
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Різань, кривой ножь — гпи¬
сак; у плуга-леміш.
Різальщнкь—крайчий.
Різаніе —різання, краяння.
Різать—різати, краяти, тяти;
на куски—покравати. бату
вати, чимисувати.
Різаться—битися; о зубахь —
вирізуватися.
Різвиться -пустувати, жиру¬
вати; (о коняхь) басувати.
Різвость — жвавість, мотор¬
ність.
Різвьій — порский, порскливий, жвавий, моторний; (.,
коняхь) баский.
Різець (вь плугі) — чересло;
(зубь) сміюнець; (дг'я і рста) коліечатко; (скульптор.»
рильце; різа.
Різка — різанка. краянка; сі¬
кач; січка (солома).
Різкій—різкий, гострі й, о человікі — доткливий; о ві¬
трі — шпуйний, шкулкий,
шкулький, шмальни ісмалі-кий, шмалькин. шпульний,
ідкий; о голосі — верескли¬
вий, пронизливий; яркій —
прикрий; жгучій —жалкий;
о словахь— колючий, ущип¬
ливий.
Різной (украшечньїй різьбой)
різьбований, мережаний.
Різнуть—черкнути.
Різня - різанина.
Різуха, раст. Сатеїіпа заііча
Огапіг-рижім.
Річчикь (вьіріз. изь кссти,
рога, дерева, камня) сточник, сницар. різояр; (работ. на міди, на стали) рнтовник.
Різь—різь; сь тошнотой—со¬
няшниці; сь конотьемь —
завійна,
завійниця;
сь
рвотои н поносомь — надсердні соняшниці; сь судо¬
рогами -перелоги.
Різ -.ба- ріЗь,різьба. мех. напорочка.
Ріка—річка; вверхь по рік і
- проти води; внизь і о рі,кі— за водою.
Ріпа,раст.Вгаь5іса Кара І .-ріпі.
Ріпей колкіГі, раст. * Самініі5
пиіаП5 І_. — рііГяк.
Рілеиникь,
расі. Яуііпниііа
Еираіопа — рспик, смеїанннк, парило, зрадзілля.
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Ріпикь—см. Ріпейникь.
Ріпная капуста, раст. Вгаззіса паріз — свиріпа, свирі¬
пиця.
Ріповникь,
раст.
ВагЬагеа
уиїдагіз—свиріпа.
Рісница—вія, війниця, кліпа.
Річенка—річечка.
Річистость — промовистість,
мовність, проречистість.
Річистьій—мовний» промови¬
стий, проречистиіі.
Річка—річка; (безьімянная) —
самотека.
Річной—річний.
Річь—промова; погудка—про
мовка; пропов-Ьдь—казань;
разговорь—розмова; вьіговорг, произношеніе—вимо¬
ва; вступительная — перед¬
мова; поздравительная —
ррація.
Рішать,-шить —розвязувати,зати: покладати,-класти, ухваляти,-лити, наважувати,
наважити; судити, розсу¬
дити.
Рішаться,-шиться—наважу па
тися, наважитися, поважи¬
тися, присміти, зважитися.
Рішающій (голось) — ухваль¬
ний.
Г ішеніе—розвязок; токма, по¬
станова, вирок, ухвала; роз¬
суд.
Рішетка—ґрата, грати; (ограда) штахети; (вь вьішиваньі) корта; (вь самоварі)
дно; (монетьі) решка.
Рішетннкь - ситник.
Рііието—претак, решето.
Рішетчатнй — гратчастий,
гратчатий; (заборі») штахе•говий; (о воротахь) щаблястий; дірчастий.
Рішимость — повага, звага,
відвага; (задачи, вопроса)
роз'язність.
Рішительно—рішуче, наважлино, зважно; - никань— ніже-ні; -никого, ничего—ні¬
когісінько, нічогісінько.
Рішительность—звага, рішу
чість, неважливість.
Рішительньїй— рішучий, зваж
ний, наважливий; (оконча
тельньїй) останній,
оста¬
точний.
Ріять — ширяти, шугати, бу

«ги, кружляти, ринути.

Рюмить—румати, рюмсати.
Рюмка—чарка, чарчина, чару
пина, пугарчик; большая —
чепуруха.
Рюмочка—чарочка.
Рюмочйьій —чарковий.
1 Рябець—см. Форель.
Рябина, раст. 5агЬиз аисирігіа—горобина, робина, вонега, оробина. скорух, юди¬
на, шкорух, юд; пятньїшко
—віспина, лущина.
Рябина дикая, раст. Тапасеіипі
уиідаге—приворотень, ліж¬
ма.
Рябиновка—горобинівка.
Рябиновьій—горобиновий.
Рябить— морщити; рябіти.
Рябка—см. Куропатка.
Рябоватьій — рябенький, дзюбатенький.
Рябой—таранкуватий, дзюба
тий, дзюбаний, рябий; (о
птицахь) сорокатий, зозу¬
лястий.
Рябчикь, пт. Теїгао Ьопзііа —
орябка, орябок,
горобка,
оробка, рябок.
Рябь (на воді) —брижжі, жмур¬
ки; раст. Сопуоіуиіия аіуеп5І5—повійка.
Рябіть—таранкуваті ти.
Рядить, договаривать—ладна¬
ти, єднати, годити, найма¬
ти.
Рядиться — найматися, єдна
тися;
строітися, чепури¬
тися.
і Рядовой—рядовик, козак.
Рядомь- упоруч. Обруч, г обіч,
попліч, суспіль, су меж. суміж, рядком, поряд, ооїк,
урядовицю, поруч, разим.
Рядчикь—єднач, єднальним.
Рядь—лава, шик, шерег, ше¬
рега, сталка, стальна; дсмовь—мерія? колень—стаг;
прядь—пасмо; торговьіи —
торг; нанизан. рьібьі, напр.
— метка; слой — шар; камней поперекь-5- теченія—за¬
бора.
Ряса—сутана.

С.
Сабельникь татар., раст. Ясогиз саіатиз -татарське з Іл¬
ля, гавяр, аїр; С. болот-

Сабельньїй—(Замка.
ньій, Сотапіт раїизігIсухолом, вовче тіло.
Сабельньїй—шабльовий.
Саблища—шаблюка.
Сабля—шабля; нзогнутая—карабеля.
Савань — покривало, покрів,
покрівець.
Савраско—булгнко.
Саврасьій—буланий.
Сага—дума.
Саго—саго.
Садик-ь—садок, садочок.
Садиться, с4сть — сідати, сі¬
сти; (опадать) осідатися,
осістися, осідати, осісти;
(о тканяхг) Смчавіти, зсіда¬
тися, зсістися, збігатися,
збігтися; (о солнц4) захо¬
дити, зайти;
(за столь)
сідати до столу.
Садишко—садок.
Садка—(деревьевь и пр.) са•
жання; (ткани) сичавіння,
. збігання; (соли) осад.
Садкій—сичавілий, збіглиний.
Садковьій—сажавковий.
Саднить — натирати, намуля¬
ти.
Садно—натерлина, намулина.
Садавл а ділець— садовласник.
Садовникь,-ца—садівничий,-а.
Садовничать—садівничити.
Садови ическ і й—садівницький.
Садовничество — см. садоиодство.
Садоводство —садівництво.
Садовьій—садовий, садковий;
(плоди, растенія) садови¬
на.
Садокь (рь.бньїй) рибник, са¬
жалка; (птичій) кіш, пта¬
шня, пташарня.
Садь-сад. садок, загорода.
Сажа—сажа; густая—сопуха.
Сажалка —кілок.
Сажаніе — сажання, саджечня.
Сажать (о. людахь) садити, са¬
довити; (о раг.т.) садити,
сажати.
Саженеиь - сажанка.
Саженний сажньовий, сиго¬
вий; (-ьіе дрова)—сяговнна.
Сажень— с ажіиь, погонньїй —
поздоьжний;
кубмческій—
кубичний; кубич. дровг, —
латер, костер, стіс.
Сазань, рьіба Сургіпиз Сагріо

421

—короп; небольшой — та¬
ран.
Сайга—сугак.
Сайка —булка.
Саквояжь—сакви, валізка.
Салазки — санчата, ґринджо¬
лята.
Саламандра, зоол,—ящур.
Саламата (кушанье нзь муки)
—лемішка.
Салатникь—салатяник.
Салать, раст. І_ас1иса — сала
та, шалата; (-кресс-ь) 1_е|>ігііит
Заііуцгп — жерему¬
ха, жгрлуха; полевой. ди¬
кій, Ьасіиса зсагіоіа Ь. —
какиш, молочко.
Салепь, раст. ОгсНіз ІаЬіГоІіа —
любжа; бухарскій, О.Магіо
І-—зозульки, люби мене но
покинь.
Салистьій— лозоватий.
Салить — салити;
ялозити,
смальцювати.
Сало — сало; внутрен. - здір,
нутряк: тощее — шкурнаг;
(слой на тушЬ) плаха; свЬчное-лій; гусиное — сма¬
лець; кусокь вь ловушк-Ь —
пастрьома.
Салотопня—салган.
Салфетка—серветка.
Салфеточньїй—сергетяний.
Сальникь.-анат.—че ець; мрхан. - слнзник; кушаніе —
сальник.
Сальньїй—сальний; (о си£чТ.)
лойовий; (засаленньїй) за¬
смальцьований,
заяложе¬
ний.
Сальньїй корень, раст. 5уіирііуіит оГГісіпаїе — гав'язь.
Салютація -см. Салють.
Салютньїп— ясовий.
Салюговать —- ясувати, ясу
,
поздавати.
Салють—яса.
Самбукь дикий, раст. 5ііиіЬисия еЬиІиз — бузина «ло¬
на, хобза; черньїй, 5. підга
— бузина, баз,
базних;
обьїкнов., 5. гасепіоза —бу¬
зина червона.
Самрц-ь— самець, самчвк.
Самка-самипя; (плодовитая)
плідниця; безплодная-камениця; первиродная—пер¬
вістка,
первігка; неплодившая—яловиця; рьібьі —
ікр«ць, ікровнцм.

(Іамобичеваніе—^амопролзвбгіьньіи.

Слмобичеваніе —самокатуван¬
ня.
Самобьітность —самобутність.
Самобьітньїй.-о — самобутний,
саморідний,-о. '
Самоварь — самовар; М-Ьдньїй
— мідень.
Саиовластитель — самосил,
-самовладник.
Самовласті-самоклада.
Самовластньїй— самовладний,
самосильний,-о.
Сгімовлюбленность — самозакоханість. _
Самовозвеличеніе—самозвели¬
чення, самопіднесення.
Самовозвьішеніе—см. самозозвеличеніе.
Самовозгараніе — самопальність, замозапальність.
Самовозгарательньїй—см. самовоспламеняю.ційся.
Самоволіе—сваволя, свавольство.
Спмовольникь.-ца — самово-,
леиь,- вільниця, сваволець,
-вільниця.
Самовольнпчать— свавол 'ти.
самоволити.
Самовольньїй, о —свавільний-о; самовольний. недозволе
ний, без відома.
Самояоспламеняющійся — самопальний.
Самсвосхищеніе—самозачаровання.
Самодвижньїй — саморушний.
Самопержавіе — самодержав¬
ство.
Самодержавний — самовлад
ний, самодержний,-о.
Самодержець, жица — сомодержавець,-жнця.
Самодовольнмй.-о —зарозумі
лий,-о; самовтішний, о.
Самодовольство—саморадсщі,
зарозумілість.
Самодурь—бїсолоп.
Самод’Ьйствующий — самодісвийСамод^льньш —• саморобний,
саморучний; (о дом. нада¬
лі яхь) доморобний.
Самод^ятельность — самоді¬
яльність.
Самод'Ьятельньїй — самодіяльн и й.
Саможатка—самокоска.

Самозабвеніе — самозабуття,
нестяма.

Самозарожденіе — самозаро
дини.
Самозащита—самоборона.
Самозванець. — гііднайменник.
Самозванство — піднаймем*
ність.
Самоизм%на—саМозрад.
І Самоистреблбніе — самозтіI
іцення.
Сзмоистязаніе —самокатуван¬
ня.
Самолеть—самоліт; (паромь)
порон.
І
Самоличность — особистість;
особа
Самоличньій,-о—доочний. осо¬
бистий, о.
Самолюбивьш, о — самолюб¬
ний, о.
Самолюбів—самолюбство.
Самомчительньїй — сердопищнмй, кокошний, бутнчй.
СамоМн%ніе — сердопишність.
кокошність, бутність
Самонад-Ьянность—духвалість,
зарозумілість.
Самонад-Ьянньїи, о - духвалий,
зарозумілий, о.
Самообогащеніе — самозбогачення.
Самообладаніе— самопанування, самовладання.
Самообман ь — самоосдурпнч.
Самообожаніе — самозачаровання.
Самообольщечіе—самоомана.
Самообразованіе — самоосві га.
Самоограниченіе — самообме¬
ження.
Самооплодотвореніе — самозакін.
СамоогредЬлен е— самовизма• чення. самоозначення.
Самоосуждені е — самоос уд.
Самоотверженіе - см. Самсотреченіе.
Самоотр&вленіе — самоотрута.
Самоотреченіе—самозречення,
самозанедбання,
самовіддання, самовідцурання.
Самопишущій—самописний.
Самопожертвованіе — самопо¬
свята, саможертва, самоофіра.
Самопознаніе — самосвідо¬
мість.
Самопониманіе — самі.розуміння.
Самопронзвольньїй, о — самоввльний, о.

Саморазвитіс—Саричь.

Саморазвитіе—саморозвиток.
Самородний—родимий.
Самородокь-^родммець.
Саморубь—самосіч.
Самосадочньїй — самосідний.
Самосвітящійся -самосвіт.
Самоскор’Ьйшій— найшвидчий,
найкоротчий.
Самосознаніе—самосвідомість.
Самосохраненіе — самощцдність.
.
Самостоятельность—самостійність, самостайність.
Самостоятельньїй, о — само
стійний, самсстайний, о.
Самосудь—саморозсуд.
Самоубійственньїй—самоабивчий, самогубний.
Самоубійство— самовбивство,
самогубство.
Самоубіица — самогубець, самонбійник.-ця.
Самоуваженіе — самоповага,
самопошана.
Самоувіренность— самопевність.
Самоувіренньїй, о —самопсз
ний, о.
Самоугрьізеніе— самогризота.
Самоузаконеніе —самсуправ
нення.
Самоукрощеніе— самоускром
лення.
Самоукріпленіе — самозміи
нення.
Самоулучшеніе — самополіпшення.
Самоуниженіе —самозневага.
Сучоуничиженіе—самопокора,
Самоуничтоженіе — саморуйнування, самознищення.
Самоуправленіе — самопріссуд,
самоуправа, самоврядуван
ня.
Самоуправно—самопихом, насамопих.
Самоуправство —самовпраиа.
Самоусовершенствованіе — самоудосконалення.
Самоучитель—самонавчитель.
Самоучка—самоук.
Самсучкой—самоуком.
Самохваль—хвалько, чванько.
Самохвальство— хвальба.
Самохотно—самохіть.
Самоцвітний#— самоцвітний;
(камень) самоцвіт.
Самочинньїй, о—свавільний, о.
Самочувстріе—самому ття, самопочуття.
'
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Самшигь -букшпан.
Самь—сам; самьдругь-гамодруг; самь третей-само і ріть;
самь четверть-самочверть;
самь шесть — самошість;
самь не свой-несамоьмтий.
Самьій—самий;-лучшій — найкращий, найліпший.
Сандаль—(краска) кірка: (тем
но-синій) бразолія; (обуеь)
ходак.
Сани—санки.
І Санки—саночки, санчата.
: Санкюлоть — безштанько, гаІ
ланько, голоколінчик.
Санньїй-санний, санковий.
Сановитость — штатульність,
'
постатність, поставність.
Сановитьій, о — штатульний,
постатний, поставний, о.
Сановникь—вельможа, достойник.
Сановньїй — вельможний, достойний.
Саночки - санчата.
Сань—вельможенство.
Сапогь -чобіт, чижмак; сафьянньій-кордован; изнешенньж
—шкарбун.
Сапожекь-чобігол, чоботець.
Сапожникь,-ца — швець, шевчиха. чоботарь,-риха, чижмарь, чобітнмк.
Сапожш-.чать — шевцюпаїи,
чоботарювати.
Сапожничій—шевський.
Сгпожничествс—шевство.
Снложньїй—чобітний, чоботоі
вий.
! Сапфирньїії—шафіровий.
Сапфирь, минер. — шафір.
Сапь, ветер.^-носаіизна.
Сарай — шура; сь двумя мли
тремя станами - шопа, повітка, для дровь дровник,
дровітник, для овень кошара, кошар, овечник, для
. хліба-клуня, стодола. стодоля, для возовь-возовня.
для волоеь-воловня; каретньій—колешня.
Сарана, ргст. 1_іІіит Магіадоп
Ь.—лісова лілея.
Саранча, насік. СіуІІиз піідгаіогіиз—сарана.
Саранчевьій — езранячий.
Сардинка, рьіба—сарделя, сарделька.
Саржа (матерія)—шаржа.
І Саричь, пт,—лунь.

Саркофагь—СОьіваться.
Саркофаг*—нагробок.
Сатана- сатана.
Сатанинскій—сатаниний.
Сатирически.-скій—сатирично,
-ний.
Сафлорь,
раст.
СагІІіатиБ
Ііпсіоґіиз—світлухи, крокіс,
крокус. •
Сафьянньїй — кордованнй, са¬
п'яновий.
Сафьянь—кордован,
сап'ян;
(тонкій,
изь испанскихь
овець) - мишина; (козловой
кожи) багдаль.
Сахаристьій— цукроватий.
Сахарить — цукрувати,
цукрити.
Сахарница — цукорниця, цукорничка.
Сахарньїй—цукровий: заводь
—цукорня, сах*рня.
Сахароваренье - цукроварна.
Сахаро варкьій—цукрсварнии.
Сахароварь—цукровар.
Сахарь цукар, цукер,
цукор,
цукур; мелк.кусочки-побіль.
Сбавка— зменшини, знижка.
Сбавлять.-виїь — зменшати,
зменшити, знижати, зни¬
зити.
Сбсрегатель,-нииа —заховник,
ця, ощадник,-ця.
Сберегательньїй — заховальний; касса-щадниця, ощад¬
на каса.
Сберегать, сберечь — щадити,
ощажати," ощадити, збері¬
гати, гти,
приощажати,дити.
Сбереженіе ощала (не трата):
захованії я(хранеше,впрокь).
Обирать,
сбить — (сшибгпь,
сокрушить, свалить) зби¬
вати, збити; (сь тслку, сь
пути) зводити, звести з
круга
сонця, з пянтелику
збивати, збити,
засмику¬
вати,-смикати, зг.бал а куму¬
вати мутити, затуркувати,
кати; (ученика, подсудимаго) стравлювати, - пити,*
мотиличнти, закотили чити;
(масло) сколочувати, ііітіі.
Сбиратк-ся, сбиться (гь до*
феї н) збл у жатися, зблудитися, бпукагн, зблудити;
(К.-МК^Г'ЬІ

КСМІНИТТЯ,

Сбнвчивость — кантуватість.
,
мотиличливіеть.

Сбивчивьій, о — кантуватиії,
мотиличливий. о.
Обирать—см. Собирать.
Сбитень—гаряч.
Сбитеньщикь—гаряшник.
Сбитьш (сь толку)—замотиличений, спантеличений.
Сближать.-зить — зближати,
зблизити.
Сближеніе — зблизнни, збли¬
ження.
Сбойка—збиванка.
Сбоина (жмьіхи)—макуха.
Сбоку—збоку.
Сбслтнуть—ляпнути, бляхнути, сплескати.
Сбористьій—рясний, перебірчастий.
Сборище — збіговисько,
збі¬
говище,
натовп,
натиск,
збірниця, збірня.
Сборка (вь плать-Ь) - брижа,
ріса,
рясиця.
зморшка:
(пригонка и сплоченіе ча
стей) рихтовини.
Сборникь
(книга) — збірка,
збірник.
Сборное, смійсь — збіранина,
збіраниця.
Сборньїй—збіраний; збірний.
Сборщикь — побірець, (податей)-побірчий, подушник,
зборчий; таможен. митник.
Сборь— збір, збіраниця.
Сборьі, приготовленій — лаго¬
діння, заходи, вибірання.
Сбрасьівать, сбросить — ски¬
дати,
скинути, зашмару¬
вати.-рити, пороняти.-нити.
Обривать
сбрпгь, — голити,
зголити.
Сбродь—шуя, 'шушваль, на¬
брід, наволоч, шушвалок,
халастра, хаяайстра,
на*
брод. ледач, гультяйство,
мотлох.
Сбруя (конская) — ряд, ронд,
наряд
Сбухтьі ба рахтьі—здуру, нав*
мзня, наосліп.
С-бьїваніе, продажа-збування.
Сбнвать,
сбить — збувати,
збути що, позбуватися, бу¬
тися чого; (о всдН убу¬
вати,
у ути,
сп дати,
сгасти.

«ч.
(<ч
Тіл ну у
дірвііл мові пси, питися.
11 СОЬІЬІІ ІЬСЯ,

СОЬІТЬСЯ-Сіфсівд

ш

^бьіточньїй - Свертьіватьсй.

жуватися,.
справдитися,
спевнятися.-нитися.
Сбьіточньїй-збутний, здійснен¬
ний.
Сбьіт-ь—збут, збуток, хід, про¬
даж.
Сб-Ьгать —збігати.
Сб-Ьгать,-жать—збігати, збігти;
утікати,
утекти; стікати,
стекти; (о краск'Ь вь мате¬
рій) линяти, полиняти.
Сб-Ьгаться, жаться — збігати¬
ся, збігтися, назбігатися,
поназбігатися;
сичжвітц,
посичавіти (о матері яхь).
Сб-Ьжальїй —збіглий.
Свадебка — весіллячко.
Сьадебньїй—весільний.
Свадьба —весілля.
Свайньїй—пальовий.
Сваливаніе—звал; звертання
на кого що, стикання.
Сваливать,-лить— звалювати,
звалити, скидати, скинути,
перевертати,-рнути; звер¬
тати на кого що, стикати.
Сваливаться,-литься— звалю¬
ватися, звалитися, падати,
упасти.
Свалка (драка) — колотнеча,
колотня, бійка; (толпа) на¬
товп, натиск, тиск; (сЬна,
мусора) накидка.
Сварганить—удолити, удонити, устодолити, зляпати.
С вари вать,-рить—зварю вати,рити; злютовувати,-тувати.
Сварка—злютовина.
Сварливость — чваруватість,
заривкуватість,
загризкуватість, беговатість, заїд¬
ливі сть, знадливість, незгодлиність,
заводливість,
снаркість.
Сварливьій, о — чваруватий,
заривкуватий, загризкува
тий, беговатий. заїдливий,
знадливий,
незгодливий,
завОдливий. сваркий, о.
Сварной злютований.
Сварочньїй-люту вальний.
Снатаніе—сватання.
Сватать—сватати.
Сватовство — сватання.
Свать—староста,
дівошлюб;
сват.
Сваха—сваха, свашка.
Свахлять—стел епати, зліпити,
спартачити.
Свая—паля.

Свсденіе—звід, злучений; (ру¬
ки. ноги) корчі; (счетові.)
обрахунок.
Свезеніе — звозини.
Свекла, раст. Веіа уиїдагі? буряк.
Свекловичньїй—буряковий.
Свекорь—свекор.
Свекровь—свекруха.
Свербежница. раст.
Кп,лиіи
агуепзІ5 или ЗсаЬіоча лУЄП5І5 —жсвтільниая.
Свербигузка, раст. Зіпаріз агуепзі$—свиріпа.
Свербигузь раст. ЗутрНуІиіп
оШсіпаїе—живокість.
Свергагь, - гнуть — скидати,
скинути.
Сверженіе—скид, скидання.
Свєрканіе-полискування, яріння, хрястіння,
ряхтінн/і.
леління, блискання, вибли¬
скування, мигтіння.
Сверкать-кНуть—яріти, заярі¬
ти, хрястіти, ряхтіти, за¬
ряхтіти, леліти, залеліги,
блискати,
виблискувати,
лискати, полискувати, пис¬
нути. яскрити, заяскритп,
миготати, миготіти,
МИГ¬
ТІТИ, замигтіти.
Сверкающій—блискавиії, бли¬
скотливий.
Сверленіе—свердління.
Сверлильньїй —свердловий.
Сверлина—просвердли на.
Сверлить — свердлити,
бурТІІТН.

Сверл о—свердел.
Снернутьій—кручений.
Сверстник-ь, - ца — перевес¬
ник,-пя.
Сверетническій — переї есницький.
Сверстничество— перевссніщтво.
Сверстьтать.-стать — плянту
вати, сплянтунати.
Свертск'ь-супертень, буртіль.
суверток, завиннтко, завиніння, клунок, качальне.
Свертьіваніе — скручування,
згортання.
Свсртнвать, - т-Ьть, - рнуть —
(трубкой) згортати, рнути,
звивати, звннути;
(кольцомт.) клюбач йтися, склюбачитися; бгати, аібгаги;
зкручувати.-тити.
Сверть’.вагься.-нуться (о мо-

СоерхкоМРЛЄ’"!'ньій—бвисгнуіЬ» “
ЛОК-Ь)—згідатися, зсістися,
счипатися, скнпітися; (о
цв%тахь)
запукуватися,кнутися,
завиватися, ну
тися.
Сверхкомплектньїй — надксм-

изводить
освид-Ьтельс.тяованіе) освідовувати, - дува
ти, освідчувати.-чити.
, Свиневодство—свинарство.
Свинець, метал. —оливо.
Свинина—свинина.
ЛЛЄТНИЙ.
Свинка — свинка, підсвинок;
морская - мурчак, мурчох,
Сверхсрочньтй—надсі роковий.
Сверху — зверху,
поверх,
морське порося, паця, морща. морщак.
згори.
Свинобой—кабан ник.
С8ерхчелов"Ьческій — надлюд¬
ський.
Свиноватьій—свиня кувати й.
Сверхштатньїн—позаштатний,
Свиной —свинячий.
Свинопась—свинар.
над штатний.
Сверхь — над, мимо, через,
Свииоторговець—кабан ник.
опріч, пріч, крім, назви¬
Свинскій—свинякуватий.
ще, поверх.
Свинство—свиняку ьатість.
Сверхьестественньїй — несвітСвинтусь—свинчук.
Свинуха, раст. РоІудопиіЦаге~
ній, надприродній, о.
пагіит—синюха.
Сверчаніе - цвіркотання, цвір
Свинушникь—свниинець, сви¬
чання. .
нарник.
Сверчать — цвіркотати, цвірСвинцоватьій—олив'ястий.
чатн.
Свиниовьій—ОЛИВ'ЯНИЙ.
Сверчокь, нас-Ьк. ОгуІІиз сіоСвинчатка—олив’янка.
П1Є5ІІСІІ5-цаіріньчук, цвір¬
Свинченньїй—зшрубований.
кун,
цвіріньок, цвіргун,
Свинчивать, свинтить— зшручверщок, цірчок,
свірка,
бовувати, бувати, пришруфірчак.
бовувати -бувати.
Свершать,-шить — доконуваСвинья—свиня, чечуга, самути,-нати, діяти, удіяти.
ра, цьонка, безрога, роха,
Снершаться.-шиться — ставаринда, льоха.
тчся, статися.
Свиристель, пт. —ВотЬусіІІа
Снивальникь—повивач, уподаггиіа— чубах,
ямелюх;
вивач, повиточок, спови ■
ьач.
Мтреііз дапиіиз — косгогриз.
Снивальньїй — сповивальний.
Свирищать—шкварчати.
Свиваніе-сповивання.
Свир-Ьль—флояра. фрела, соСпивать,
снить — звивати,
пілка, жоломіи, джоломія,
звити, сплітати, сплести, 1
дуда, дудка.
скручувати,
скрутити;
(гніздо) змотувати, змо¬
Свир"Ьльньій —флояровий, со¬
пілковий.
стити, окукоблюватися, кобитися.
Свир'Ьпость — лютість, жор¬
стокість. строгість.
Свиданіе—побачення; до-свиданія—до побачення.
Свир^пствованіе— лютування,
строгування.
Сридина, раст. Согпиз запСвирі>пствовать — лют/вапт,
диіпеа—свидва.
строгувати.
Свидьіваться,-ді,ться — бачи¬
Свирільш, о — закатний, лю¬
тися, побачитися.
Свид-Ьтель—свідок.
тий, строгий, о.
Свидітельница—свідка.
Сві р'ЬпіЬть—лютішати, строСвидітельскій—свідковий.
гішати.
Свид1=>тельство
(удостоь'ЬреСвисльїй—висючий.
ніе)—- свідоцтво.
Свиснуть—звиснути.
СвисТаніе—свнснява.
Свид^тельствованіе — свідку¬
Свистать,-тЬть — свистіти,
вання, свідчення, посвід¬
ф'юкати; (о в-Ьтр^) свичення, засвідчення.
Свиді.тельствовать
(удостощ ати.
Свистелка—свистілка,
вірять)—свідкувати, свід¬
чити, присвідуваги; (проСвистнуть — свиснути; (уда-
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Свистокь- Сворачивать
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Сводообразньїй — дужку ватий.
рить) затопити, зацідити,
Сводчатьій—дужний.
бацнути, телепнути, захме¬
Сводчикь-см. Сводникь.
лити.
Свистокь—свищик.
Сводь, арх.—склепіння, склеп,
дуга, піднебення; (законовь)
Свистунокь (суслихь) зоол.—
збірка, збірник.
ховрах, ховрашок.
Свсеволіе—сваволя, самоволя.
Свистунь,-нья — свистун, -ха.
Своевольникь — самоволець,
Свисть—свистіння, свиснява^
сваволець.
свист, посвист.
Свита—почет.
Своевольни4ать — сваволити*
Свитокь — завиніння, сувервдаватися у сваволю.
тень, суверток, завинятко.
Сгоезол ьньїй —свавільний.
Свитскій — почетний, почтоСвоевременно — саме в час,
вий.
вчасне, в пору, у свій час.
Свихнуть — звихнути, повихСвоевременность — слушність,
нути, викрутити, скрутити.
учасність.
Свихнуться, сбиться сь тол¬
Своевременньїй — слушний,
ку — згальмуватися, спан¬
учасний, поровий; (о ротеличитися, скрутитися.
дахь) часний.
Свихь—вивих.
Своекорьістіе—охланність, по¬
Свищь — свищ; мед.-фистула.
жадливість, зисколюбність.
Свобода—воля, вільність.
Своекорьістньїй, о—охланний,
Свободно — вільно; не туго
пожадливий.зисколюбний.о.
наослаб, на ослабі.
Своекоштньїй —своєкоштний.
Свободньїй—вільний; люзний;
Своенравіе—химореда, химо-ное время - гулящий час;
родь. примхи, привереди.
-ное произношеніе - легка
Своенравньїй, о—химородний,
вимова.
пенькуватуй, примхливий,
Сьободолюбивьій —вільйолюбвередливий, мисливий, о,
ний.
СЕоеобразіе—питоменність, саСвободомьісліе — вільнодум¬
морідність.
ність.
Своеобразньїй, о—питоменний,
Сволить, свести — (сь верху
саморідний, о.
внизь) зводити,
звести,
Своеручньїй, о — власноруч¬
спроваджати.-вадити; (уво
ний, о.
вить тайно) украсти, за¬
Свозить, сеєзти (вь одно мі.брати з собою; (сь ума)
сто) — звозити, звозити,
позбавляти, - вити розуму
і
звезти.
кого; (обаять) чарувати, за¬
І Свозка—звози.
чарувати; (мирить, посредничать при сд-Ьлк-Ь) єдна¬ : Свой, своя, своє—свій, своя,
СВОЄ*
ти, поєднати, годити, по¬ І
Свойственникь,-ца—сиояк.-чка.
годити; (стравить) цькува¬
Свойственньїй, о—властивий,
ти, нацькувати; (смьїкать
питоменний, прнрідний, о.
верхь стройки) склепляти,
Свойство—свояцтво.
-пити; (судорогой) судоми¬
Свойство (прирожденное) —
ти. змикати, зімкнути, корприрідок; (особенность) вла¬
ч>;тг:, скорчити: (счетьі) ра
стивість,
питоменність,
хуваїися,
обрахуватися;
прикмета.
? (дружбу) заприязнюватися,
Сволакивать,-лочь — стягати,
-питися; (знайомство) захо¬
стягти.
дити, зайти в знайомість.
Сволочь—наволоч, ледач.
^
Сводка —збір.
і Свора—лая, смик.
Сводникь,-ца -звсденник.-ця.
Сворачивать,-нуть — поверта¬
Сводничать—свашкувати, па¬
ти, повернути,
зрушати,
рувати.
зрушити: (сь дороги) звер¬
Свсдниеескій— еватницький.
Своаничест во—свашкування.
тати.-нути, збочувати,-чи
ти; (на кого) навертати,Свом-ь'м
збігний, зведений;
І
рнуїи, наворочувати,'чат^.
ПОЦВЙЬІПйчІ^.
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Сворсеать—Світозар.іость.

Своровать—підцупити, підчи
крижити, підчепити.
Своякь—свояк, шваґер.
Свияченица—СВОЯКИНЯ, свість,
свістка, шваґрова.
Свьікаться,-кнуться —звикатися, звикнутися, звиктися,
призвичаюватися, -чаітися.
звикати, звикти.
С вьісока —звисока.
Свьіше—звиш, згори, з неба;
моихг. сиг.ть—над моі сили:
трехь літь — більш трьох
літ.
Свидать — дізнатися, довіда¬
тися.
Сиідущій—.тямучий, знаючий,
свідомий.
Свідьіваться, свідаться — зі
знаватися. зізнатися.
Свідініе — (знаніе) знання,
знаття; (извістіе) звістка,
відомість.
Свіжеватьтй, о — свіженький,
холодненький,похолодний,о.
Свіжевать—білувати, шнндувати.
Свіжеє—свіжина.
Свіженькій- свіженький.
Свіжепросольньїй — свіжопосолений.
Свіжесть-свіжість; (о пого¬
ді) якряність, ядерність,
похонод;
(о наружности)
гожість.
Свіжій—свіжий; о погоді —
яцряний, ядрениіі, ядер¬
ний. ПОХОЛОДНИЙ:
новий,
живий; гожий, здоровий.
Свіжо—похолодно, нрихолодно.
Свіжіть — свіжіти, свіжіша¬
ти; (о вітрі) дужчати.
Свіивать, свіять — звівати,
звіяти, здмухати.-хнутн.
Св-ьреніе—звіра, порівнання.
Свірять.-рить—звіряти,
звіритц, перевіряти,-вірити.
Свісь—підлашя
Світаегь—узсряс, зазоряється, дніс, на світ благослов^ пяється, на світ закмаєть
ся. розвиднюється.
Світать, бозл.—узоряти, за
зорятися, дніти, на світ
благословлятися, па
світ
з тй матися, розвиднювати¬
ся.
^.рі-теяка — світлиця, покій,

!
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Світелочньж—СВІТЛИЧН1ІЙ.
Світикь—(мильїй, любезньїи;
—зіронька моя, серденько
моє, ясочка, зірка, рибонь¬
ка моя.
Світило—світило.
Світильника — світич, світник.
Світильний—світниковии.
Світильня—гніт.
Світить, посвітить - присві
чувати, присвітити,
присвічати; (о світилахь) сві¬
тити, зоріти.
Світиться, сіять—зоряти.
Світленькій—ясненький.
Сзітлить— виясняти.
Світло—ЯСНО, видно.
Світлобуланьїй—половий,
Світлобурьш — иснокаштано
вий.
Світловатьій - ясненький.
Світлоглазьій—ясноокий, бі
лозорий, яснозорий.
Світлоголубой —ясноблакитний.
Світложелтьій— ЯСНОЖОВТІІ
Світл’озеленьїй—яснозелении.
Світлокоричневьій — рудоватий.
Світло красньїй — ясночервоний.
Світлолиловьій — яснофіялкоБИЙ.

Світломалиновьш — яснокар
мазиновий.
Світлорусьій—русявий, біля¬
вий.
Світлосиній— блакитний.
Світлость — ясновельмож¬
ність, ясність, світлість;.
(о цвітахь, краскахь) яс¬
нота.
Світлосірьій
— ясносірий.
Світлоцвітньїй — яснобарвнії.
Світлий—ясний; (о цв-ьтахь.
краскахт») яснобарвий; (радостньїй, весельїй, бзрадНЬІЙ)

і.

Просвітли!1.

Світлійшій—найясніший, яс-^
новсльможннй.
Світліть — ясніти, світліти,
вияснялися, розвиднювали¬
ся.
Світлякь, насік І_атругІ5 по
зіііиса — світун, огннниня.
купалка, блищак, блиска
іесь.4
Сі іімзарногть
с си а. о^іСТі

цромснибіилі--,

1

ОЕЬтозарньш — Огибаніе.

СчЬтозарньїй — світозорий
ся, звязатися; (браниться)
променястий,-о.
зчепитися; (не
по добру
Світоносна,
насік. Риїдога
сойтись) лигатися, злига— блискучий плигун.
I
тися,
полигатися, зізна¬
Світоносний — світлодайний.
тися, зазнатися.
Світописсць — світлинник.
Связь—зв'язка, пов'язь, зв'я¬
Світописньїй—світлинний.
зок, зв'язь; архит.-ловяСвітопись—світлинництво.
зина.
Світопреставленіе — Кінець
Свясло, витень— копач.
світа.
Святая, угодница—святиця.
Світо.тінь—світлотінь.
Святилище—святиня.
Овіточь -СМОЛОСКИП.
Святитель —святець.
Світскій—світовий; свіцький.
Святить — (чтить) шанувати,
Світь—світло, світлість, по(освящать) святити.
світ; світ,
світ
божий;
Святки—святки.
люде, товариство.
Святой—святець, святий.
Свіча — свічка; (церковньїя)
Святость—святість.
-світило.
Святотатець—святокрадець.
Свічникь—свічарь, свічкарь;
Святотатственньїй — святопаламарь. свічколап.
крадський.
Сеічной— свічковий; заводь—
Святотатствовать — святосвічкарня; лавка-свічарня.
крадство чинити.
Снішивать,-сить— звішувати,
Святочний— святковий.
звісити; зважувати.-жити.
Святоша — святно, святеннк;
Снішиваться.-ситься—перехи¬
божкарь, божколайло; свллятися, перехилитися; зви¬
теиь; женс.-святениця.
сати, чепати, позвисати, і Святцьі — полустав, полусталочепати.
і
вець.
Слязка—(вещей) клунок; (сіна,
Святьіпя - святощ, святощі
рьібьі,
бубликовь) в'язка;
Святійшество -найсвятішість.
(дровь) в'язана(бумагь)
Святійші й—найсвятіший.
жмут;
(табаку)
лапуша;
Свпщенникь — панотець, піп;
(льна,
конопли) павісмо;
(приходскій)-намісник, па¬
(соломьі)—жупа; (цвітовь)
ро х
пук, пучок, пакут; (ннтокь)
Свящеиническій — панотецьбунт, жмут; (нитка для свякий, попівський.
зьтванія) зв'язень, мотузок,
Священнодійствіе — відправа
перевесло;
анат. - в'язло,
служби божоі
тужень.
Свящекнодійствовать — від¬
Связность— (чзложенія) склад¬
правляти службу божу.
ність, доладність; (річи)
Священномученнкь — святий
ядерність; (почерка) нечи- і
мучень.
тальність;
(физич.) скуп
Священнослужитель—піп; дня
кон.
ність.
Связньїй — (сочиненіе. изло
Священний — СВЯТИЙ, святи
бпивий; (обь особі) недо¬
женіе) складний, доладній;
(річь) ядерний; (почеркь)
торканий; (о писанім) сплтий.
нечитальний; (физич.) скупII Священство—попівство.
у ний.
Спязочньїй—в'язковий.
! Свящекствованіе— попуванияСвязьіваніе—в'язання.
! Священствовать—попувати.
Связьівать,-зать—в'язати, з‘я- : Сгараемость
—
пальність,
спаленість.
зувати, > зати, петлювати,
Сгараемьгй—пальний,
спале
запетлювати,
мотузиТи,
ний.
змотузити,
чалити,
зча¬
лити, завізувати,
зав'я¬
Сгараніе—горіння, палення.
зати, (кріпко) скримцьовуСгарать, сгоріть—палитися,
вати,-цювати, Грундзювати,
спалитися, горіти, згоріти,
погоріти, пекти вогнем. 7
угрундзювати.
Ооязьіваться,-заться —вязати- і Сгибаніе—згинання.

Сгибать -Сдвигать.

’-г.:оать, согнуть, ся—згинати,
зігнути,-ся.
Сгибень— стулень.
Сгибка— згинання.
Сгибной — складаннй; гнуч
кмй.
ГІ кбнуть—згинути.
Сглздить — згладіпи, вирів
няти.
Сглазить — уректи, уріккути.
спрозорити, спристрі ПІТИ,
наврочити, зурочити.
Сглазт.—уроки, урочина. уро¬
чище, призір, зурочення,
герестріт, пристріт, нав( оки.
Сг.п дать- згризти.
С-глснуть—ковтнути, глитну
ти. проковтнути.
• Сглупа — з дурного розуму,
через дуг НИЙ розум
С'гтули'і Ь—ВЧИНИТИ дурниілс.
Сі наивать. сгнситі,—згноювати. згноїти.
Сгнив; ніе— гніптя , спорохьяв;ння. побутиіння.
Сгнивгіь, сгнить— згнивати,
згнити, порохнявіти, спо¬
рохнявіли, трухніти, стгуХНІП1, побут ніти, пегетрухаті',-трухнути, струхнути.
С пініггій- зсгнилий:
испсртиі шійся—збутвілий.
Гіі гаривать.-ворить — змов¬
лені, змовити; заручати,
-ЧИТИ.
Сгч» ариваться, - вориться —
\мсьлятися, умовитися, нагснлятися.
намовитися,
вмовлятися, змопитися,єд¬
натися, пс єднатися, потакаїися, зряхьтися.
Г ггворньїй — заручинний.
С.ГО! СрЧИЕЬІЙ—згідливий, лагсдливий, СХИЛЬЧИРИЙ.
Сговорь—змовини, змова; за¬
ручини.
Сгонка—згін.
Сгснять, согнвть — зганяти,
зігнати; назганяти, назго¬
нити, понаганяти, прищигати, скорняти.
Сгорбить,-ся - згорбити,-СЯ.
Сгорбленнь'й, согнутий — на¬
хиляй, горбатий, похилий.
Сгорівшій — згорілий, згораНИЙ.

Сгоряча — нароспальці, зопа¬
лу, згарячу.

Сгреба льщикь.-ца-громад і льник.-ця.
Сгребаніе— згрібання, гребовиця.
Сгребать, сгресть—згрібати,
згребти.
згортати, згор¬
нути, згромаджувати, - мадити.
Сгребки—поскрібкп. вигрібки.
Сгромождать,-здить -копичити, накопичити, накидати,
накидати.
Сгрубить—нагубіянити.
Сгружать, згрузить виладоЕугати,- ду вати, вивантажу¬
вати, жити, виважувати,
жити.
Сгруженіе-вигадовини, виладурання,
виваження, ви¬
вантаження.
Сгруппнровать— згуртувати.
Сгу бить—згубити.
(Згустившійся—згуслий.
Сі устить—згустити.
СгустЬлость— згуслість.
Сгу ст'Ьть—згуснути.
Сі ущаемость- загусливість.
Сгушаться.-стиі ься — загуса
ти, загуснути.
Сгущеніе— згуст.
Сдабриваніе — піддобряння;
(корма)—примастка.
Сдабривать.-рить — піддобрювати. піддобряти, піддобрити. підхлібній, підмогори¬
чити; присмачувати,-чити.
Сцавать, слать — (зкзамень)
складати, скласти Іспит;
(отчеть) звідомляти, мити,
справоздавати,-здати: (картьі) — ділити, розділити:
(должность) складати, зло¬
жити уряд; (лишнюю карту)
заділятися,-литися.
Сданаться. слаться—піддава¬
тися, піддатися.
ж
Сдавлмваніе—стискання.
Сдаг лишать,- вить— стискати,
притаскати,-тиснути.
Сдаточньїй — (о деньгахь, в%домостяхь) відпайний.здайний; відданий до війська.
Сдатчнкь,-ца—здавець,-вниця,
віддаеець, вниия.
Сдача— (денеж.) здача, решта;
(кр-Ьпости) калитуляція.
Сдваивать, сдвоить — подво¬
ювати,-двоіти.
Сдвигать, гдвинуть—зсувати,

зсунути, зворухнути, еру-.-

Сдрш*Ь- Оелитроварі».

ТЬ'МЬ — препсдобиіися; ігЬшити; зсовувати, зсунути,
нивьімь — зледашіти; вку¬
п рисову вати,-сунути.
сите—посмачніти; бЬдньїмт.
Сдвигг—посув, зрушіння.
—збідніти; изв’Ьстньїмь —
Сдвижной—зсувний.
уславитися.
Сдвинуться, дрогнуть —зруши
СдЬлка —умова. зі Ода, уклад;
тися.
мнровая— змнршина.
С дергивать, сдсриуть—швига
Сдіільньій, урочньїи — закладти, швигнути,стягати,-гти,
н ий.
зривати, зірвати.
.
Себя-себе, ся.
Сдсржанность — стриманість,
Себялюбєцт, - себелюб.
здер жливість.
С сбялюбивьій—себелюбний,
Сдержанньїй, о — стриманий,
і! Ссбялюбица—себелюбна.
здержливий, о.
Себялюбіе—себелюбство,
С держивать,-жать — спиняти,
спинйти, стримувати,-мати, і; Севрюга, рьіба Асірепзег «іієіІаіиз- пестрюга, сірюга.
зупиняти,-нити; (слово) до
'СеГМеНТЬ—ХЬОШТИ, иКраьНЬ.
держуваги, -жати
слова,
Сегодня—СЬОГОДНІ, НИНІ, ЬИстояти, стати на слові.
нинькн,
нинечка,
'Здирать, содрать—злущувати, I чН’ка,
нинька.
злущити, лупити, злупити; !
Сегодняшній — сьогоднішній,
(шкуру)
білувати,
обілуднешній.
вати.
Сдоба—приправа, присмака.
Седмнца—тиждень.
Седьмой —сьомий.
Сдоблять, бить—приправляти,
Сезонньїй—СЄ30Н0ВИЙ.
-вити, присмачувати,-чити.
Сезонь—сезон.
Сдобньїй — пухкий,присмачнии.
Сей, сія, сіє—цей, ЦЯ, це.
Сдобровать, употр. тодько сь
Сей МІ-сонм.
отрицаніемь не—не минути
Сейчась (немедленно)-зараз;
лиха.
тепер.
Одружиться
—
збрататися,
Сейчась-же —ускрут.
сприятелитися.
Секретарь— секретарь.
Сдунать, сдумуть, сдуть—зві¬
Секретничать—та ітися.
ювати^ звіяти, здмухати,Секретно — упопай, потай,
хнути.
знишка, употайці; потаємно.
Одуру — здуру, з дурного ро¬
зуму.
СекретньїГі — потаємний, та¬
Сд-Ьлать—удіяти, зробити, вчи¬
ємний.
Секретг—таємниця, тайність.
нити,
подіяти,
счинити;
Сечта- секта, схизма.
(сработать,
состряпать)
Сектантство
— сектярство,
справити, спорудити; (крап¬
схизмат.
ко что либо) рекезувати,
Сектанті, -ка — сектяр, -ка,
зремезувати; (причинить ко¬
схизматик,-чка.
му что л.) заподіяти; (что
Секунда—секунда, хвилька.
л. плохеє) скоїти, накоїти;
(немного, изв. количество)
Селадонь—джиґун., бабій.
Селедка- оселедець; (самка'»—
вробити; (кое кант) зляпа¬
крупняк.
\
ти, спартачити; (скоро и
хорошо) уджигнути, ушква¬
Селедникь, раст. СЬепорснііиіп
Тоигп.—лобода.
%
рити.
Селедочньїй— оселедцевий.
Сд^латься—зробитися; легче
- —полегшати; тяжеліе—по¬
Селезенка, анат,—косе, сележінь, селедянка, слизень;
важчати; мягче — зм'якші(овечья) шакша.
ти, пом'якшати; яркимь —
Селезеночньїй—селедяний.
зажарітися; влажньїмтг, сьірьімь—змокрівіти, змокрі¬
Селезень—качур, катир, сети; добр-Ье —подобріти, по¬
лех.
добрішати; шероховаї ьімт.
Селеніе—селище.
Селитра—салєтра, салітра.
— пошерхнути; дуплистими
Селитренньїй—салітровии.
—здуплввіти, здупленатіти;
Селитроварь— салітраник.
сладким-ь — осолодіти; свя-

і
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Селить - СеребряньїГ*.

Сепить — обселятн, залюднити.
Селиться—осідати.
Селишко —сільце.
Село—село.
Сельдерей, раст. Яріїїіл дгаУеоіепз -селера.
Сетьдь—оселедец ь.
Сельдяной —оселедцевий.
Се иьскій-сільський.
Сельчанинь, -нка — селянин,
-нка, селюк,-чка.
Семга, рьіба 5аІто заіаг—сомон.
Семейньїй -родинний; сім'Гю
ний; сім'янистий.
Семейственньїй—родинний.
Семкйство - родина.
Семенить (дробно и скоро гиагать) — дріботіти, дробцю
вати, тюпати.
Семерикь—сімеоик.
Семерка (вь карт.) — сьомака.
сімка.
„
Семеро -семеро.
Семіш°сятчлктіе — сімдесятліття.
Семидесятьій —сімдесятим.
Семидневньїй —семиденний.
Семидюймовьгй— семпцалевий.
СеМИЛІзТІе—семиліття.
Семилітка—сім літка.
Семилітній — семилітній; се
миліток.
Семимісячний—семимісячний.
- Семинаристь—семинарист.
Семітнарія— семи наріч.
Семи на рські й—семи нарський.
Семи недільний—семптижиьо-

вий.
Семисаженньїй — семисажньовий.
^
Семисотий—сімсотий.
Семитисячний —сімтисячний.
Семнадцатий -— сім н дії цягий.
Семнадцать—сімнадцять.
Семь—сім.
Семьдесягь—сімдесят.
Семьсоть -сімсот.
Семья—родима.
Семья нинь—сім‘як.
Сентябрскій— жовтневий.
Сентябрь—жовтень.
Сенараторь, тех.—подільник.
Сербія—Сербщин а.
Сербь- сербин.
Сердечко серденько.
Сердечная трака, раст. Ог-оЬиз
уегпідз тропник.
Сердечникь — шворінь, шкворінь: расг. кеопогизСагдмса
— глух» крип*ід, с

раст. Сагбатіпе ргаіеп'їіз Ц.
—болотна жеруха.
, Сердечний—серцевий, насердний (тоска, печаль, боль):
щирий (искренній).-ная со¬
рочка'—осердя.
Сердечний корень, раст. РоІепІіІІа ІогтепІіІІа — зав я зник, курзілля.
■ Сердито — зозла, гнів зо, з
і
серцем, з пересердя.
Сердитий—гнівний, сваркит.
гнівливий.
Сердить—гнівити, лютити.
Сердиться— сердувртп, гнінатися, лютити, злостуваги,
сваритися на,- зазле на ко¬
го мати, гнж ,покладати,
супротивитіЛя.
Сердоболіе - жалісливість, жа
,
лісність./
Сердоболь^бій — жалісливий,
жалісний.
Сердоли/ь, минер. 5ііех сагпе"Іиз-усрівавиик, каріоль.
Сердцй -серце.
СердДебіеніе - биття, стукання
серця.
Се/цевидний—серцеватий.
Сердцевина — осередок, оссз•7 док, осереддя, осердя, (де¬
рева) пасердя, сердечник,
стрижень.
Серцекдь—джигун, бабодур
Серебреникь —(монета) фіСняк,
срібник,
срібляник, (мас¬
те рт.) —срібельник;
рас т.
Роїепііііа агдепіеа — напд
ник, червоточмик, червець,
дерев'янка.
Серебреніе—посрібнення.
Серебреньїй—посрїбненпй.
Серебристьій — срібнястцК,
сріблястий; (цвЬть) -моро¬
зу ватий; (голось) тремкий,
дзвінкий.
Серебрить—срібнити.
Серебритьс Я—срібліти.
Серебро—срібло, (монета) сріб¬
няки; (изд-Ьлія) срібні речі;
сусальное вь листкахь-двій¬
ник.
Серебрякь.
раст.
Сотагит
раїизіге — сухолом, огірошник, золотник, вов^е тіло.
Серебрянка, раст. ТЬаІісІги.й
Пауигп Ь — золотуха, не-/стаха; Т. ациііедіе^оііипі |
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СергОряньїи -срібний.
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Сережка -см. Серьха; (дерева)
згнічувати, згнітити, сту¬
мачатко.
лити,-лити.
Сережник-ь, раст. Асег ІаіагіСжнматься, сжаться—зступа¬
сит—неклен.
тися, зступитися, збігати¬
Сермяга-гсв и га.
ся, збігтися,
стулятися,Сермяжннкь—мурей.
литися.
Серна, зоол. Апіііоре гигїсарСжимь—стиск.
га — дика коза; А. ЗиЬдиІІиСжинать, сжать -- зжинати,
гоза — джейран; А. диііизжати, позжинати.
гоза — дзерен; А. 5аіда —
Сжинь—жень, ужинок.
сайгак; Сегуиз саргеоіиз —
Сжиргть, сожрать — пожира
сарна, (самец-ь) сарнюк.
ти,-жерти.
Серповидньїй—серповатий.
Сзади—позаду,
позад, позаСерповьій—серповий.
тиллю, назад:.
Серпообразньїй - см. серповид¬
Сибаритствовать — роскошувати.
ньїй.
Серпуха, раст. Зеггаїиіа сого
Сибарить,-ка — роекошелюб,паїа -жовтило; $. Ііпсіогіа —
ка, роскішник,-ця.
яловень, будячок, страхо¬
Сибирка -(Аегодо сиргі, мод¬
полох.
ная ржа) гришпан; (ареСерп-ь — серп.
стантская) казня, вязмиці,
Сертук-ь — сурдут.
цюпка, холодна, темна; (яз
Сертучньїй—сурдутовий.
ва) телій.
Серьга—заушниця,
кульчик,
Сибнрская язва — теліП.
ковтка; бот.- мачатко, бозь- І Сибирскій — сибирний; минка, котик.
даль, раст. Апіудсіаіііз і пі - Серьезность—поважність.
ипа—дівоча кров.
Серьезньїй, о — побожний, о.
Сивизна —сивина.
Сестра, сеетрица—сестра, се
Сивка—сиваш.
стриця,
сестричка,
се¬
Сивоворонка, пт. Согасіоз дзгстронька; двоюрод на я. трона¬
гиіа—ракша, сиворакиїа.
родная—с. уперших, удруСивуха—сивуха, піцпінок.
гих; милосердій—с. жаліб¬
Сивьій—сивий.
ниця.
Сигара—цигара, цигаро.
Сжалиться—-ужалитися, згля¬
Си гарний — цигаровий.
нутися на кого, змилосер¬ 1 Сигмоеидньїй (о кншісЬ) — сігдитися над ким.
моватий.
Сжатіе—стиск.
Сигналь - гасло. иех. пише.
Сжатость—стислість.
Сигнальний — гасловжі, ш;
Сжатьій, о — стислий, о;
(о
ховий.
злйкахь) зжатий.
Сиговий—сармовий.
Сжеяать — зжувати.
Снгь, рьіба Саїто Іауаггіи-, сарма.
Оживать,
сжить—збуватися,
збутися, позбутися, здиху
Сидень (домосіідь) — силу !,
пічкур.
натися, здихатися, вижн
вати, вижити.
Сид-Ьлець- крамарчук;(питеі її.
зав.) ішінкарь.
Сжиганіе— паління.
Сжигать, сжечь— палити, спа¬
Сиділка—сіцуха. .
лити, попалити, перепалю
Сндсніе-сидня, сидячкз; с 5
вати, перепалити.
дало. сїжа.
Сидить, просидіть— перргі
Сжимаемость —
стисність,
стяжність.
джуїзати, пересидіти; сість
Сжимаемьій—стисний,
стяж¬
сісти посід-іги.
ний.
Спд^.—сидьма, навсидячки.
Сжиманіе —сгис, стиснення.
Сизокрьільїй сизокрилий.
Сжимательньїй- стискальний.
Сизоперий сизоперий.
Сжнмать, сжать — стискати,
Си :ость - сизота.
стиснути,
затискати, за
Сизьій —сизий, сипим.
тиснути, потискати, потис
Сила—сила, міць, снага, лу
нути, утуляти. у щулити.
жість; наиосльшая
ц,<-
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Сила із—Сині?.

ротная, Раїїіч рЧ-.кІгіч —
міч; жичненм'їя — живець, 1
попичка, чорноголовий.
снага, центробьжная - відСиній—синій.
біжна сила; центростремиСиній зьгЬробой, раст. Огасотельная—ценгротяжна си¬
серіїаіигп Риучсіпапа мир
ла.
зілля.
Сплачь—силак, моцарь, дуСкнодикь—поминальник, гра¬
жак, моцак,
моцака, думатка, поминник.
жінь.
Синонимь—рівнознака.
Снлезія —Шльонск, Шльсіізк.
Синтаксись —складня.
Силезскій—ШЛЬоИСЬКИІІ.
Синтаксическій —складневий.
Силена, раст. 5іІепе посІіПоСинь—пязурок.
га—натягач.
Синька—синька, лязурок.
Силиться — силкуватися, мо
Синіть—синіти, синішати.
цюватися, усилковуватися,
Синюха, грибь Адагісич . \'іонатужуватися, (вибиваться
Іасепч- синяк; раст. Сепіаиизь силь) мордуватися.
геа суапич—волошка.
Силокь—сільце.
Синякь—і ииятина, синяк, си¬
Силою—упором, навісом.
нець, басаман; раст. Есіііиїм
Силуеть—обрис.
уиїдаге — колючки, ївші Сильно — дуже, здорово, по- І
зілля пільське.
дужу, міцно, вельми, огав- ,
Сиплость—хрипливість.
но, завзято.
Сипль»й,-о— хрипли вин,-о.
Сильньїй — дужий, сильний;
Сипнуть—хрип ля віти.
(о характері) міцний, туСиреневий бузковий, безовий.
гий;(о вІтрЬ) буйний, шпуй- , Сирень, раст. Зугіпда уи'у.ігі.'ний; (о снЕгЬ) великий;
—буз, без, бузок, траидп(о в^ір%) живий: (о лошахил, райдерево.
ди) снажний; (о войск-Ь) ;
потужний.
| Сиропний—соковиковий.
Сиропь—соковмк.
Симметрическій — сіметричСирота—сирота, сиротина.
'
НИЙ.
І Сироїда—сирітка.
Симонія—святокупство.
Сиротскій —сиріцький, сиріт¬
Симпатиз.іровать — симпати- ;
ний.
зувати.
і Сиротство—сиріцтво.
Симпатія-симпатія.
•
! Сиротствовзть -сиротіти.
Синагога — школа, синагог'а.
СиротЬть—сиротіти. .
Синева — синь, блакить, си¬
Сирьій—безпомічний,
безпо¬
нява; синяк, синець, синярадний.
тина.
Сирі-чь—себ-то, тоб-то.
Система—сі схема.
Синеватость—синявість.
Системах ическій, о-сістемаСиневатьій—синявий.
тданий, о.
Синеголовникь, раст. Егупдіит ріапит-- миколайки,
Ситець—перкаль.
миколайчики, псреполош- | Ситечко—ситко.
ник.
Ситникь, раст.
Іипси5--огІтСиненькій—синенький.
няг, лиджа. сітняг; раст.
Синехонькій- синесенький.
ТурНа куга, ситниця.
Синець, рьіба АЬгатіч ЬаІІе- і Снтньїй — ситний.
гич Сиг.— синьга, синюга.
Сито—сито.
Синильникь, раст. Ічаїіч ІіпсСиточмикь—ситарь.
Іогіа— синячи ик.
Ситце -ситко.
Ситцеоьіи—перкальовмй.
Синильная кислота — синій
Сифилист», мед. — ііотеруха.
квас.
Пранці.
Сн ни л ьщикь,-ця—с и пильник,
Сифилитнк’Ь.-чка — пр" нцюна-ця.
тий, а.
Синить—синитн.
Сифили гическій— г ранцьовий.
Синиця, п г. Раїич т.Оог-сикір,
Сіяніе—сяяння, сянни, сЯьоо^
СИКОра, ч»»кір, салннк.і; По¬

Сіятельньїй— Скверна

Ясність,
сяйво; сіверное
— сполох, оказія.
Сіятельньїй-яснозельможний.
Сіятельство — ясновельмож¬
ність.
. Сіять—сяти, сяяти, променіти,
зоріти.
Сія-ющій — сяйний, осяйний,
сяйливий.
Скабіоза, раст. ЗсаЬіоза агуеп5іь 5уп.— наголоваток, синявка, свербіжниця.
Сказаніе—переказ, оповідан¬
ня, оповідь, опис.
Сказка—казка.
Сказочникь.-ца — казкарь.-рка.
Сказочньїй— казковий.
Сказуемое, грам.—присудок.
Сказьівать,-зать—казати, ска
зати,
переказувати,-зати,
оповідати, повідати.
Скаканіе—скакання, плигання,
стрибання.
Скакать—скакати, стрибати,
плигати; (о конок, скачках ь)
гонити.
Скаковой—біговий.
Скакуні—пострибун; (лошадь)
бігун; (наоЬк.) плигун.
Скала—поділка.
Скала—скеля, штола, щовба.
Скалистьій — скельний, скелистий;(о горахь)кряжовіій.
Скалить (зубьі) —шкирити, вищеряти.
Скалка— качалка.
Скалозубі — смішко, глузівник.
Скальївать,
сколоть (булав¬
ками) переколювати.-лоти;
(ледь) рубати, зрубати.
Скамеечньїй—лавковий.

,

'

I

,
(
і

'•

Скамейка, скамеечка—лавка,
лавочка.
Скамья лава;(прсдолговагая)
-селін,
услон;
(широкая)
примость; (для ногь) під¬
ніжжя.
Скандалить — бешкетувати,
шарваркувати.
Скандаль—бешкет, шарварок;
(позорь) осудовище.
Скандальньтй—(день) бешкет¬
ний; (поступокь) осудовищний.
Скапливать,
скопить — зби¬
рати, назбирати.
Скапьівать, скопать — скопуиати,-ратц,
|і
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Скаредничать — кандибити,
лічокрупити.
Скаредность — лічокрупство,
скнарість, скупучість.
Скаредньїй—скнарий,
окупу¬
ючий.
Скаредь — скнара, лічокруп;
(ж. р.) лічокрупка.
Скарлатина, мед. — шкарлятина.
Скатерть—обрус, убрус, на¬
стільник, порток, скат, ска¬
тірка.^ скатертина; (ковровая) килим.
Скатистьгй—покотистий, згорнстий.
•
Скать—покіт, узбіч, схилок,
згірря; (колесь) стан; рьіба
Раіа сіауоіа-рашпля; злектрическій, Тогресіо осеїіаіа
-електрашпля.
Скатьівать,-тать — звивати,
звинути, скручувати, скру¬
тити, згортати, згорнути.
Скать!вать.-тить, ся— котити,
покотити, поскочувати, ся;
-ся
(о саняхі) забігати,
-бігти.
Скачекь-стрибок, стріб, скік,
вистриб.
Скачками (біжать) — скоком,
вистрибом, вибриком, пере¬
скоком; (что либо ділать)
прихапцем.
Скачки—гонитва, перегони.
Скашивать.-сить — косити,
скосити, закошувати, за¬
косити.
Скважина,—скалубина, зашкалубина
закал,
шпара,
шпарка, щілина; (буровая)
свідропина.
Скважнстость-по дірку ваті сть.
продіркуватість, скалублястість
шпаруватість, за¬
кал уватість.
Скважистмй, —подіркуватнй,
продіркуватий,
скалублястий, шпаруватий, закапу¬
вати й.
Скважность— скалубність, зашкалубність,
шпаровість,
шпарковість, закаловість.
Скважньїй—скалубний, зашкалубчий, шпаровий, шпарковий, закаповий.
Сквашивать, скнаснть — кгасити, поквасити, укьаситф
Скверна—поїлці}-
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Сквернавець—Складьшать.

Скиєрнавець,-вка — поганець,
-нка.
Сквернить — поганити, пля¬
мити.
Сквернословець,-вица —лихословець.-виця.
Сквернословить-лихословити.
Скнернословньїй — лнхословний.
Скьерньїй, о-поганий, хирний,
гидкий, бридкий,
мерзений, о.
С киерь—садок.
Сквозить—провівати,
протя¬
гати.
Сквозникь—протяг, бруя, протяг-вітер.
Сквозной — наскрізний, кріз¬
ний.
Сквозь—крізь.
Скворецт», пт. 51игпиз уиїдагі5—шпак.
Скворешня— шпаківня.
Скворка—шпачиха.
Скворцовьш—шпаковий, шпа¬
чиний, шпаківський; шпаковитий.
Скслетньїй—кістяковий.
гкелеть—кістяк, КІСТНЯК.
Скептическій,-и-скептичний,о.
Скидка—скидання; (при про¬
дажі) знижка.
Скидьівать—см. сбрасьівать.
Скмнія—намет.
Скипаться.-питься — гуснути,
згуснути; зсідатися, зсіс¬
тися.
Скипетрь—берло.
Скипетрь царскій, раст. Уег
Ьазсигп
підгит
[..-оман;
V ЬусЬпіІЇ5-коров1як;У.ТЬар5115—КОрОВ'ЯК.

Скипидарник-ь, раст. Ясаіит
еигореит — копитень, ко¬
питник, копитки, копитці,
копитняк.
Скипидарньій--шпигинарьний,
шпигинарьний.
Скипидарь—шпигинарь, шпигинарь.
Скирда — стирта; (сопомьі)ожеред.
Скисать.-нуть—скисати,-снути,
поквасніти; (створожиться)зсідатися,зсістися; (о молок4) збрязкнути, скиснути.
Скисшій—скислий; (о молок-Ь)
-зсілий, збресклий,
наб-

('резпши.

І Скиталець—заволока, бурлаі
ка, галайда.
і Скитальческій — бурлацькі.й,
заволоцький, галайдинський.
Скитальчество-бурлакування,
безпритулля, поневіряння.
Скитаніе —тиняння, туляння.
Скитаться — тулятися, бурла¬
кувати, тинятися, поневі¬
рятися.
; Скитникь—пустельник,~скельі
ник.
Скить -пустельня.
Складень — (ожерельс) нами
сто; (икона) образ складаний.
Складка, сборка —рясиця, різ¬
ка бганка, ряма, згортка,
збірка, зморшка; (кожи подь
подбородкомь)
пабородок;
(денегь) складка; (складьіваніе) складання.
Складно, связно — прикладно,
і
доладу, до прикладу.
Складной—складаний, склад¬
частий.
Складность—статурність, постатність;
прикладність.
доладність: гармонійність,
лад, зграйність.
Складний—(о фигур-Ь) статур¬
ний, постатний; (о р-Ьчм)
прикладний,
доладній; (о
музьїк-Ь.п-Ьніи) гармонійний,
згідний, зграйний.
Склгдочньїй-фденьгахт^складковий; (м%.сто, зданіе) ко¬
мора, (місто открьітое) коморове.
4
Складчатьж—збористий, ряс¬
ний, фалдистий.
Складчикь.-ца —вкладник,-ця.
Складчина—складка.
Склад-ь — (м’Ьсто, гді
ч.-л.
складьівается )
комщ а;
(товарь) крам; (тЬла) ста
тура, постать.
Складьівать, сложить-(свертьівать) згортати, згорнути,
позгортати; (складками; рямити, порямити, рісувати,
рісити; (ворохомь) копичити/накопичити; (складчину)
складатися, скластися, ски¬
датися, скинутися; (цифру)
складати, зложити: (вину
на кого) звертати,-нути на
кого; (очень т-Ьсно) стісня-

ти.-нити; (вт, стоги) стожищ

Склевьівать -чкомкавши.

ти; (голову) головою накла¬
дати, - ложити; (куски вь
одно ц%лое) тулити, стуля¬
ти, лити; (товарь) поташуватися, уташуватися.
Склевьівать. склевать — ви¬
дзьобувати, видзьобати.
Склеенньїй — зліплений; столярн. клеемь —карючений.
Склеиваніе—зліплювання.
Склеивать,-ить —зліплювати,
-пити; о разбитой позудіЬзлічувати-злічити.
Склейка — зліплини; (склеен.
м'Ьсто) зліпля.
Склепка—нютування, нютовини; (склеп. м-Ьсто) знютень.
Склепной—нютояаний.
Склепь—склеп.
Склепьівать,-пать —нютувати,
знютуваги.
Склоненіе, грам. — відміна;
астр.-нахил: (почвьі) спад,
згористість,
похилість;
(магн. стрілки) відхиляння,
відхил; (наклоненіе) схи¬
ляння, нахиляння; (кь чему
либо, на чью сторону) під¬
мова, намова, підмовляння.
Склоненньїй, наклонившійся —
похилий, похилистий, похильний, похильчастий. .
Склонившись—хильці, схилив
шися, зігнувшися.
Склонность, влеченіе (кь че¬
му) — похіп. потяг, нахил,
хіть, триб, нахилок.
Склонньїй—схильний, нахиль¬
ний, наважний,
прихиль¬
ний. нахилий.
Склонь—схил, схилок, злога,
спад, похил; (горн.)узгір'я,
зб-ч, узбіч, підгірок; (кру¬
то)
крутовина;
(южньїй)
навсоння.
Склоняемость - відмінність.
Склоняемьій —відмінний.
Склонясь, полулежа-насхил,
насхиль.
Склонять,-нить — нахиляти,лати, схиляти, лити, похи¬
ляти,
хилити,
похипити,
перехиляти,-лити; (кого на
что иля кь чему) підхиляти,-лити,
прихиляти, - лити,
привертати, -рнути, - намозгяти, мовити;
(грам.
ВІДМІНЯТИ, нити.
)
СК'ІОИЯТНСЯ, ЧИТІ ся — Х’-ГЛИТН

гя.
счилят
пся.-лнтисй,*
V >»
.
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хилятися,-литися: (кь чему)
потягати,-гти, привертати¬
ся, - рнутися, чалитися до
чого; (опираться на что ли¬
бо) злягати, гти.
Склянка — пляшка; морск.-пісошний
годинник; морск.
-півгодини.
Скоба, скрьпажел-Ьзная -клямбра, клямра.
%Скобелка(у бочаровь)—шкїбля.
Скобель—струг; врод-Ь ножа —
шкрябач.
Скоока—клямра, дужка.
Скоблен іе—скромадженая.
Скоблить, скресть—скромади¬
ти, скребім.
Скобочньїй—клямровий.
Скобяной (рядь, магазинь) —
залізяний.
Скованньїй —скутий.
Сковка — сковування; (сков.
м^сто) сковмьа.
Сковорода-сковорода, панва,
пателя.
Сковороди икь—чаплія, хватки.
Сковувать,-вать—кувати, ску
ваги; заковувати, -кувати,
укувати.
Сковьтривать, -рять, -рнуть —
сколупувати, -пати, -гнути,
злупувати.-пати.-пнути.
Скокь—скік, плиг, стриб.
Сколачивать.-лотить — збива¬
ти, збити, позбивати; (скопить) збірати, зібрати, назбірати.
Сколокь —зразок.
Сколь—скільки, як, яко, якжс.
Скользить—ховзати, ковзати,
ковзатися, сковзатися.
Скользкій—ховзкий, холзкий,
ковзкий слизький; скпвзький, перський.
Скользко — ковзко, слизько,
сковзько, ХОВЗКО.
СкользьІ—ковзь!
Скользя—поповзом, поковзом,
пошморгом.
Сколько — кілька,
кільки,
скільки, якого; нибудь-де¬
щиця, трохи, хоч’ трохи;
возможно—яко мога, якпосилля, скільки спроможно;
угодно —до схочу; мнй изв-Ьстно—оскільки я свідо¬
мий, оскільки мені відомо;
СИПЬ ХВАТИТЬ — 1ЦО

ЧИМ луж.
■ О .к 9 м ка в ш и—}і< у ж м д м

сили,

Окомкать—Скорий
Скомкать,-ся—скомшити, поб¬
Скорняческій — «сушнирський,
кушнірський.
гати. зібгати, пожмакати,
Скорнячество — кушнирствб,
зметюхкати,-ся.
кушнірство.
Скоморох-ь— фіґлявеиь, сміхо¬
Скорнячить—кушнірувати.
ванець, блазень, кумедник.
Скоро—швидко, прудко, хут¬
Скоморошествовать — хвиґлюко. метко, нагло, небаввати, хвиґлі строіти.
ком, небавом, небавці, нсСкомпрометировать —сорому
. забаром, невзабарі, незазавдати, у славу ввести.
„ бавом; уже—за того.
Сконфузить—засоромити.
\
Скоробить — попачити, зжо¬
Сконфузиться—зні яковіти.
лобити, пошкарубити, поСкончаніе—кінець.
корчити.
Скончаться — упокоїтися, по¬
Скороговорка—швидкомовка.
мерти, умерти, сконати.
Скорозрільїй—скороздрий.
Скопец-ь-халаштан.
Скоромить—скоромити; порзСкопидомь — збивач, скнара,
нитися, скоромитися.
скупердяга.
Скоро мничать— недодержува¬
Скопиро^ать — скопіювати,
ти посту. •
списати.
Скоромное — скором, скоро¬
Скопить — халаштати, вала¬
мина.
шати.
Скоромний—порзний, скором¬
Скопище — натовп, натиск,
ний.
джурґа.
Скороопьяняющій — п'янкува¬
Скопленіе—збірання, скупчен¬
тий.
ня, скуплення; згромаджен¬ ; Скоропись— скоропис.
ня; заполненіе (полнехоньСкоропоспішньїй — сквапли¬
ко)—повнеча; народа—стов¬
вий, скорохоацьккй.
пище, тиск, здвиг, нати.к,
Сксропостижно — напрасно,
натовп; водьі— назбір води.
нагло,
раптом, наремі/о,
Скоплять,-пить -ся — збірати,
напруго, напругом.
зібрати, назбірати,-ся.
Скоропостижньїй— напрасни-і,
Скопомь, всі ціликомь—куп¬
.наремний, наглий, рапто¬
аєм. •
вий.
Скорбний, о — скорботний,
Скоропреходящій — швидкожурний, сумний, плачний,
минучий, недовгочасний.
жалібний, о.
Скорорастущій—ростовитий.
Скорбь — жапіб, жаль, жало¬
Скороспілка—скороздра. скощі. туга, жура, скорбота,
рсзі^рій; раст. Ргітиіа оїжурба, смуток, прасунок.
Гісіпаїіз мли Р. уегІ5 — со¬
Скорбіть- тужити, журитися,
рочі лапки, божі ручки,
уболівати над чим, поби¬
біла буквиця.
ватися за чим.
Скороспілий — скороздрілий,
Скорбящій—журний.
скороздрий.
Скоренько — швиденько, ху¬
Скорострільний— частопальтенько.
ний.
Скорехонько—хутесенько.
Скорость — швидкість, пруд¬

кість, хуткість.
Скоротать—прокаратати.
Скоротечньїй — прудкоплиннин, хвильовий.
Скорохода—бігун.
Скорпіонь.
Зсогріо
енгораеиз —скорпій.
Скорчивать, скорчиті-,-ся —коцюрбити, скоцюрбити, канд
зюбити, скандзюбити. карлючити. скарлючити,-ся.

Скорлупа—лушпа, лушпайка,
лупина, лушпак. лушпелина, лушпина,
лупесиння,
шолупайка, шопупина, соб.
лушпиння; твердая — шкзрупа, шкаралупа, шкаралуша, шкаралюща. шкаляруша; рака—шкаралюпа.
Скорлупньїй — лушповий, лушпмнний, шкаралупний.
г кормить—потравити.

Ск 'рнякь. міхонщикь — кушнирь. кушнір, фу-грарь.

Скогьін — швидкий. іим_ркиії,

І

шпаркий,

прудким,

шам-
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Кий, похватний, похіпли- І Скрнпій, раст. З^ігаеа СІІтагіа І.. — гірошник, огірошвий, похіпний, похіпкий,
похопливий,
шебський,
ник, бузина болотна, жа¬
шибкий, шаркий, хапкий,
б'ячі конопельки.
Скрипка - скрипка, скрипиця.
хваткий, хвиткий хуткий,
Скрипня — скрипнява, рим,
моторний, жвавий, похват¬
рипнява.
ний, сквапливий, спірний,
хитрий, незабарний.
Скрипотня—см. Скрипня.
Скрипунь, насік. СегатЬух —
Скорше — хутній, хутчій, хутчіш, хутче, швидке, мер¬
деревач; насік. Рогсасіюіі
музична
щій, метчій, прудчіш, бор- 1
■ жій, рачій.
Скрипуха, раст.Сгеріз Іесіогипі
Скотина—товарина, худобина;
Ц—кульбаба, дикий моло¬
бидло.
чай.
Скотинка— худобиця.
Скрипучій—скрипливий, рип
Скстникь.-ца — ричковець,
ливи й.
ричка.
Скрипченка—скрипочка.'
Скотньїй—товарячий,
худобСкрипі»—рип, рипнява, скрип¬
ний, добиччаний; дворь —
нява.
товаришник, обора, заго¬
Скрипіть — скрипіти, рипіти,
рода.
тирчати.
Скотобойня—різниці; (сь са¬
Скрсмникь.-ца — смиренник,
лотоп неп)—салган.
-ця, плохута.
Скотоводство — товарництво,
Скромничать—латі дну вати
худобництво.
Скромньїй, о —плохим, лагід
Скотовсгд-ь—товарний, худобний, о. ник.
,
Скропать—златат и.
Скотоподобньїй —
бидлуваСкруглить — закруглити, об¬
тий.
крутити.
Скотскій—товарячий; бидляСкручииать, скрутить—звірчучий.
ваіи, звертіти, зсукувані,
Скотство —бидлячість.
-кати, л'язувати.-затм, Мо
Скоть—товар, худоба, добич;
тузити. умотузитн.
рогатьій—рогатизна.
Скрьівательство—перехови.
Скошеніе—скіс.
Скрьівать-крити, у крити, кона¬
Скрадьцзать, скрасть-викра¬
ти, сховати, переховувати. '
дати, викрасти; укривати,
-ховати,
затаювати,-іти,
укрити, ховати, сховати.
хитити.
похитити;
не¬
Скраивать, скроять—краяти,
достатки—личкувати хиби,
покраяти.
вади.
Скрашивать,-сить — прикра¬
Скрьіваться — критися, укой
шати,-сити.
тися, ховатися, сховатися,
Скребница — шкребло, скреб¬
переховатися, украдатися,
ло, згребло, греблиця,гребукрастися,
затаюватися,ло. скрибачка.
таітися; (изь виду) покриСкребок*ь (для дорожекь) —
ватися.-тися; (нь толпЬ) постругачка.
шиватися, - шитися між.
Скрежетаніе - скреготання.
люде.
Скрежетать
— скреготати, і
скреготіти.
Скрьітничать —таітися, хова¬
тися.
Скрежеть —скрегіт.
Скрь'тно — потай, потайком,
Скрестить—скрижити.
потайці, потаємно,
ниш¬
Скресть — шкряботіти, шкря¬
бати, шкребти,
скребти,
ком.
Скрьітность — затайливість,
скромадити, шарудпти.
притаенність, закритність,
Скрещивать—парувати.
потайність, тайність, при
Скрижаль—тябло.
тайкуватість.
Скрипачь—скрипаль, скрипак,
Скрьітньїи — притаєними, заскрипник.
Скрипи чньїй—скрипковий.
їайливий, закритний, по-

Окриті—Ояавкй
Скучать— нудити світом, нудитися, нудьгувати.
Скучивать, скучить—складати,
скласти до купи, нагромад¬
жувати,-мадити.
Скучньїй, о —уретний, маркітний, тмяний, нудний, о.
Скушать—з'їсти.
С/лабитвльное—проносне.
Слабительньїй лень, раст. І.іпит саіЬагІісит—льонок.
Слабить—проносити.
Слабнуть—упадати на силах.
Слабо--(не туго) слабко, на
ослабі; (не
удовлетворительно) погано; (медяеннО
помалу, поволі,
сплохл,
мляво; (не сильно)безсило,
вутло, неміцно, недолужно
Слабоватьій, о — прислабий,
послабни, о.
Слабогрудий--квологрудий. .
Слабодушіе—лехкодухість.
Скука — нудота, нудьга, нуд.
Слабодушньтй,
о -- легкоду¬
нуда.
хий, о.
Скула—вилиця; см. Скряга.
Слабосиліе — юлавість, кво¬
Окуластьій—вилицюватий, полість, недолугість, магнивиличний.
тість, недолужність.
Скулить—скімлити.
Слабосильний--юлавий. нездо Скуловой—виличний.
лящий, магнитий, кволий,
Скулочннкг., раст. Маїуа сгі$ра
недолугий,
недолужний,
городовина.
сущ. -недолуга, худосилок
Скульпторскій— сннцарський.
худопахолок.
,
Скульпторство-сницарство.
Слабость -- неміч, слабовінь’
Скульпторь—сницар.
млость, недолужність; ха~
Скульптура—сницарство.
рактера - хибкість, хнбли
Скумбрія, рьіба ЗсотЬегясотвість.
Ьги5 — баламут;
молодаяСлабоуміе—н едоумство.
чибрик;
мелкоіі породи Слабоумньїй — недоумкуватий,
-чирус.
благуватий, несповна ро
Скула-1 ь,-пить —скуповувати,
зуму.
-пити, поскуповувати.
Слабий — (характеромь) хиб
Ску пене кь—скупенький.
кий, хибливий; (здоровьемт,)
Скупець — скнара, скупяга,
кволий, недішлий, недолу¬
• загнибіда.
гий, кородкий, недолужний,
млілий, неможний; (голось)
Скупиться—щикніти, скнару- 1
тихий;
(тілосложеніемь;
вати, крежити.
(
крихкотілий;
(не
тугой)
Ску гіней—скупований.
слабкий; (о надежді) мал ми.
Скуповатьій-скупенький, при
Слабіть — слабшати, незмаскупий.
гати, кволіти, безсиліти.
Скупой, о—скупий, скнарий,
скупучий, о.
Слава—слава; (большая)-прослава; (дурная)
неслава,
Скупость—скупощі, скнарість.
поговір; (слух-ь, молва) по¬
Скулщикь, - ца —
скупень,
голоска, чутка, розголос.
-пннця; скота-животинник;
Славить—славити, вихваляти,
лошадей-хвариннмк,
левевеличати.
рант.
Славиться (чім-ь) бути слав¬
Скусьівать, - сить — вїдкусювати.-сити.
ним з чоі о.
Сланка, пт. Ьуіуіа ПІІ5— фітин
Скуфья—гпдкапок, ялемок.
тайний, притайкуватий, по
тайливий.
Скрьігь—криянка, схованка,
потайник, тайник, криївка.
Скріпа — закріга,
клямбра;
підпис, посвідчення.
Скріплять,-пить—закрі п ляти,
закріпити; свідчити, пос¬
відчити підписом.
Скрючивать-см. Скорчивать.
Скряга—каптій, скнара, жми¬
крут, скупар, скупердяга.
Скряжничать— каптіти.
Скряжничество — каптійство,
скнарість.
Скудель—глина; черегок.
Скудность—скудота, нестаток.
Скудньїй, о—скудотний, нуж¬
денний, злиденний, о.
Скудоуміе—"недоумство.
Скудоумньїй —недоумкуватий.
Скудіть—убожіти.

Славний—Слезк'и кукушкиньї.
фітчик;
ястребиная - или
пестрогрудка, 5. пГзогІа -По¬
лове очко, риб'яче очко;
чврноголовка, 5. агііс рІІІа
—чорноголовий.
Славний-славетний, славутний,
славний;
гарний,
лепським.
Славолюбець-славол юб.
Славолюбивьій— славолюбний.
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Сладострастньїй — солодкомолотий,любашний,пещотний,
спорзний.о.
Сладость — солодощі, солод¬
неча, солодь, солодість.
Слаживать, сладить — лаго¬
дити, злагодити, лаштува¬
ти. улаштувати, порядку¬
вати, упорядкувати, улад¬
нати, улагодити; порозу¬
міватися. - мітися,
дійти
справи з ким, умовляти¬
ся, умовитися, єднатися,
поєднатися; управлятись,
-витися, упоратися.
Слазить—(взл-Ьзать) злазити,
вилазити; (спускаться) злі¬
зати.
Сламивать,-мать,-мить — пе¬
реламувати, - мати, зламу¬
вати, зламати,
зломити;
пере ма гати,-мігти:
Сланець, минер. — лупак, лупець.
Сланцовьій—лупаковин, лупцевий.

Славолюбів-славолюбство.
Славословить—вихваляти, ве* личати,виславляти.
Славословіе -вихввла,
вели¬
чання, виславляння.
Славута — солопій,
розвора,
розвірняка, ровзява, ґава.
Славянинь— слов'янин.
Славянскій—слов'янський.
Славянство—слов'янство.
Слагаемое, ариф. — доданок,
податник.
Слагать, сложить—складати,
скласти,
поскладати; (го¬
лову) головою накладати,
наложити, душею
накла¬
дати наложити; (должность)
Сластена—ласун, ласій, лясь¬
зрікатися, зректися уряду,
ко, ласач, лягомичець, сма¬
посади; (сь кого долгь) да¬
куй, халасун. халус.
рувати,
подарувати кому
борг; (ариф.) додавати,-дати і Сласти—ласощі, солодощі, ла¬
гом ини, мантулкн, хвиґн(сочинять)
компонувати,
і
миги.
скомпонувати.
Сластолюбець —ласун, спорСладенькій—солоденький.
зник, ласощохлист, лагоСладехонькій.
сладешенькій і
минець, роскішник.
—солодесенький.
Сластолюбивьій — см. Сладо¬
Сладить—солодити; (понемнострастньїй.
гу) підсоложувати.
Сластолюбіе—спорзність, пеСладкая трава, раст. Нсгасщота, любашність.
Іеит врйопсіуііит І-.— бор¬
Слать — посилати, відсилати.
щівник
Сл а щавьій —солодкавий.
Сладкій,-о—солодкий, солод¬
,1 Слаще -солодче.
ко.
Слегать, слечь—лягати, ляг¬
Сладкій корень, раст. Роїу
ти, кластися, покластися.
росііит уиїдаге — солодиш,
солодиця лісова.
Слегаться-жаться, слечься —
Сладковатьій — осолодуватий,
злежуватися,-жатися, злегпросолодкуватии,
присо тися, позлягатися.
лодкий, поселодкий,-о.
| Слегка-злегка, злегенька, ле¬
Сладкоглаголивьій—см. Сладгенько; помалу, трохи; (микорЬчивьій.
моходомь) хватком, при¬
Сладкое—солодка страва, де¬
хапцем; здалека.
серт.
Слегшіпся—зляганий.
Сладкор-Ьчивьій- солодкомов¬
Слсжавшійся •— злеглий, по¬
ний, масткослівний.
леглий.
Сладостньій,-о — солоднечий,
Слеза— сльоза.
солодецький, сслодечний,
Слезинка — сльозина, сльо¬
-о.
зинка.
Смалостгастіе
пещотл, люСлєзка—слізка.
башність, спорзність.
Слезкц кукушкиньї
нартрЧ’
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Слезливость—Словопроиззодство.

щія—раст. Огспіз тасиїаїй
—дворучки пресвятої.
Слезливость — плачливість,
мазґливість, нюнявість.
Слезливьій, о--плачл*вий,маз-

зувати,-зати,
вилизувати,
вилизати.
Слизь — слизота,
склизь,
слюз.
Слизить—слизнути.

ҐЛИВИЙ, НЮНЯБИЙ,-0.

Слезньій,-о— слізний, сльозо¬
вий;
жалібний,
ревний,
плачний,-о.
Слезотеченіе, мед. — сльозо¬
теча.
Слесарить—слюсарувати.
Слесарная — сл юсарня.
Слесарньїй—слюсарський.
Слесарскій—слюсарів.
Слесарство —слюсарство.
Слесарь—слюсарь, холодний
коваль.
Слетать,-гЬть — злітати, зле¬
тіти, зніматі сі, знятися;
-ся —злітатися, злетітися,
позлітатися, поназлітатися.
Слетокь -підліток.
Слеть—зліт, позліт; виліт.
Слива—слива; (мелкоплодная)
—Ргипиз сїотезііса—терно¬
слив, тернослива, терноха;
лрививная. Р.іпзШіа— кульЧ ка: тернистая, Р. зріпоза Ь.
— терен; венгерская—угор¬
ка.
Сливаніе—зливання.
Сливать, слить -зливати,зли¬
ти, сточувати, - чити, по¬
сточувати; виливати, ви¬
лити.
Сливаться, спиться—спливатися, сплинутися.
Сливка—зливка; зливання.
Сливки — вершки, молодина,
осужка, сметана.
Сливной—позливаний.
Сливний—сливовий, слив'яний.
Сливнякь — (саль) сливник;
(наливка) слив'янка.
Слнвочникь—осужник.
Сливочньїй—осужковий. вер¬
шковий, сметанковий.
Слизень, Утах—масляк, сли¬
зик, слнзюк.
Слизистий—слизуватий, слюзавий.
С п изнуть— скг изнути.
Слизкякь (род-ь болотнаго) —
п'явушник; раст. АЦЬаеа
гіПсіиаІіз І——калачики, про

гкуркн.
Слнзьіьать^зать.-зиугь — зли-

Слилагься,-пнуться — злипа¬
тися,-птися.
( Слитіе—злиття.
Слитковьж— зл ивкогий.
Слигно—вкупі, разом.

! Слитнмй—злитий.

, Слитокь—зливок, виливок.
І Сличать, слинить — рівняти,
1
пооівняти, зрівняти, при¬
рівняти; звіряти, звірити,
перевіряти, -вірити.
Сличсніе — рівняння, порів¬
няння.
Слишкомь — надто, занадто,
знадтом,
назавміру, назбит,
через край,
через
лад. зпмшнього,
геть-то;
більш як.

І І

Сліяніе—сплив, збіг; сполу¬
чення, злучення.
Слобода—слобода, слобідка.
Слободской—слобідський; -кая
У крайна — Слобожанщина.
Слобожанинь — слобідчанин,
слобідець.
Словарикь-словничок.
Словарньїй—словниковий.
Словарь—словн ик.
Словесность—письменство.
Словесний—словний.
Словечко—сл.вие.
Словно—помість, мовгяв, не¬
мов,
наче, ніби, неначе,
ніби то, буцім; бьі-мов пак,
моб; какь би—мов би, ні¬
би- б-тс.
Слово—слово; (разговорг.) мо¬
ва, розмова; (рйчь) промо¬
ва; (проповідь) казань.
Словоизверженіе — велемов¬
ність.
просторікуватість,
балаклійство.
Слсволитньїй- гісерний.
Словолитня—гісерня.
Словолитчик-ь—гісерник.
Сповообразованіе—словотвір.
Словоохотливость — МОВНІ сть,
балакучість, балаклиаість.
СловоохотлиЕий—мовний, ба¬
лакучий, балакливий.
Словопроизводньїй — сяововиводний.
Сл^вопроизводство — СЛОВО
вивод.

Словосочиненіе—Случайньїй.
Словоссчинєніе,—складня.
Словотолкованіе — словотовмачення.
Словотолкователь — словотовмач.
•
С ловоудареніе —наголос.
Словцо—слівце.
Слогь—склад, стиль.
Слоеватость—пришарість.прилусткість.
Слоеватьій — пришарий, прилусткий.
Слоеніе — верствування, лустування.
Слоеньїй-листковий.лустковий
Слоеобразньїй — верствуватий, лнсткуватий.
Сложеніе (тіла)
— статура,
штатула; (ариф.) додаван¬
ня; складання.
Сложенньїй (складками) — рі¬
шений.
Сложность—складність, склад¬
частість.
Сложньїй, о—складний, склад
частий.
Слой — шар, верства, плат,
платок,
ряд; древесиньїласмо, трупіна. літовииде;
жира на жидкости—осуга;
тіста, также лепеетков-ь;
вь капусті, лукі—лустка,
листва; сніга на чемь либо-настил.
Слойка —лустка.
Слоистьій—лусткий, палгова
ти , шаровий.
Слоить — верствучати, лустку- вати, листвити.
Сломать —уломити, поломити.
Сломаться—уломитися, поло¬
митися.
Сломка—злом, полом.
С лом ленньїй—зламаний.
Слоновьій- слоневий.
Слон'ь-слін, слонь.
Слоняться — тинятися, туля¬
тися, сновигати, сновига¬
ти, гновидати,никати.швен
дяти, ШЕИндати, вештати¬
ся, бекатися, бейкатися, во
ломитися, блукати, шалати¬
ся. морскатися, мотлятися,
хилятися, товктися, ссвма
питися, нишпорки шукати.
Слопать—хамнут и, уперезати,
умолоти, стріскати, лотрі
скати, пожерти.
Слуга-челядник,-ця, челядин,
-дка, челядинець,-нка, слу¬
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га, слугиня, наймит, най¬
мичка.
Служанка—служебка, служебниця, служниця, слугиня,
челядка, наймичка.
Служащій — офиційник. офиціялист, службовець.
1 Служба —(міст ) помістя.уряд.
помісто,
посада;
(відом¬
ство) офиція;
(обществу)
громадська робота: (государственная) уряд держав¬
ний; (по
найму) найми;
(солдат-ь) жовнір; врачебная-лікарська офиція; кс№
мерческая-комерційна офи¬
ція; матеоіальная-матеоьяльна офиція; пути и зда¬
ній-офиція колії та будин¬
ків; сборовь-офиція збору;
телеграфа-телеграфна офи¬
ція; юридическая - офиція
правнича; тяги-офиція юзова.
Службьі—шурники.
Служебньїй—офиційним, служ¬
бовий.
Служеніе— (на пользу чью)праця; (служба) урядування.
Сяуживьій—жовнір.
Служитель—служанець. служ*
ник, служебник; канц^лярск й— писарь.
Служительскій — служанецький, служебницький.
Служить—служити; чімь бу¬
ти за що; по найму наймитува и, рабстницей - най¬
мичкувати; обідню-праї 11ти службу божу.
Служка (монастьірск.) слимак.
Слукавить—злукавити, зхптрувати.
Слухсвон — слуховий; (труба,
рожокг.) слухавка; (о.чно)
димниця.
Слухь - слух; поголоска, учу гка. почутка. прослух, віда,
пославка, розголос, чутка,
поголос.
Случай — грипадоч, випадок,
притрапка. трапунок зчарок, причта, стична, ока¬
зія ;кесчастньііі-гір»ігОда лііховииа. удобньїй - нагода
Случайно—припадком, випад¬
ком, припадково.внгіадково,
трапунково,

Случайни і

припадковий, при-

влучать— Сліпо- а¥И&.

ч-гбвий, випадковий, тра
лунковий.
Случать,-чить, — припуска¬
ти, -стити;-ся-бігатися.
Случаться, случиться — трап
лятися, трапитися, коїтися,
укоітися, здобарятися, ри¬
тися, припадати,-пасти, ви¬
падати, впадати, лучатнся,
-митися,
упадатися, упа¬
стися, припадатися,-пастися, пригодитися, нагодити¬
ся, знагодитися, вибіратися, вибратися.
Случ<а—парування, припуск.
Случньїй жеребець —стадник,
огер, верешук; бьїкь-бугай:
кабань-кнур.
Слушаніе— слухання.
Слушатель— слухач,-ка, послу
хач, - ка, псслухатор, - ка;
вольнослушатель, - ницавільнослухач,-ка.
Спушать —• слухати; (принимпть во вниманіе) рважати.
Спушаться—слухатися, шану
ватися.
Слушающій- слухащим.
Спушить, сгрьізть—злускати.
Спушиться - злузнутися, злу¬
питися.
Сльїть (чімь) — уходити 9а.
славитися.
Сльїханньїй- чуваний.
Сльїхать—чувати, чути.
Сльїхомь— чутком.
Сльїшать, усльшіать — чути,
учувати, учути, почути,до¬
чуватися, дочутися.
Спушаться, посльїшаться —
чутися, причуватися, при¬
чутися, учуватися, учуіися.
Сльїшно— чути, чутно, чува¬
ти, чуть.
Сльїшніліі— чуті: ий.
Сльїшніе — чуткіш, чутніше.
Сліва—з лівого боку.
Слідить
(і)хоін.) стежити,
слідкувати,
шнуркуваги;
(за кігь, за чімь) пиль
мувати кого, що, нагляда¬
ти. наглядіти, нагледіти
киги, шо, пантрувати, мату
вати, достерігати, гти
Сгідованіе-прохід, і еррхід;
чему
наслідування, на
слід.

Сіііиоввтель — слідчий.

Слідовательно, итакь—отже,
виходить, себ-ТО, ОТОЖ.
Слідовать—іти за ким, про¬
ходити; (о собьітіяхь, настроеніяхг) наступати,-пи¬
ти; (изь чего) належати,
впадати, припадати
Слідомь — назирком, нагля¬
дом, наглядці, утропі. слід¬
ком, слідою, услід, слідьма,
назирцем.
Слідственно — отже,
вихо¬
дить, себ-то.
Слідственньїй—слідчий.
Слідстві е—(послідствіе) на
слідок, добуток, послідок;
(розьіскь) слідство.
Слідуемое, подлежащее—на¬
лежність, право.
Слідуемьтй-належитий,
на¬
лежний, що належить, що
припадає (кому).
Слідуеть, приличествуеть —
подобно, подібно; (изь чеI
то) виходить; (надлежить,
полагается) належить, при¬
падає, випадає, приходиться.
Сліаующій—наступний, дру¬
гий, той.
Слідь—слід, прослідок, про
слід (наносное вліяніе) н-аплинок, (ноги) ступа, ступеник; (ноги на грязи)претопка; (колесь) тор; (полсзьевь) пошморг,
пош¬
морги: (оть протащен. пред
мета) поволока; (на сиіжемь снігу) понова; (зві¬
ря) чорнотрогі.
Слізать,
слізть — злазити,
злізти; вилазити, ьиліз и.
Сліпая кишка, анат. — кон
тюх.
Сліпень бьічачій, насік. ТаЬапиз Ьоуіпиз—бомок, жак
Сліпець сліпий, сліпець. Слі
пак;5раІах Іуріїїиз- зінш
щеня.
1

Спішіть—сліпити.

Сліпка. раст. ГЧоппеа риіЩ —
хлібчик чортів.
Слінливать, пить — ліпитизліплятч.-пити.
Сліплиьаться,-питься —залі¬
плюватися, заліпитні я.
Сліпнуть- сліпій.
Сліпо—сл іі.о, осліп, сл пма.
Сліповаїьій — гідсліпии, не*
добачливий, сліпенький.

Слі-пой -Смерчі
Сл^пой -сліпий, невидющий,
темний, темноокий; (сь б-Ьльмомь) полудуватий.
Сліпокурнинь, раст. Ропипсиіиз С. ВаиЬ. — яскір; К.
зсеїегаїих—цар-зілля, чор¬
не зілля.
Сл-Ьпокур-ь, раст. Согпи$ 5апдиіпеа — свидина, свид,
спи ж.
Сліпокь—ВИЛІПОК, ВИТИСК.
Сл^порожденньїй — сліпий
зроду.
Слііпотя— сліпоїа; засліп; ку ■
риная, ра-ст. Саіііта раїи5ІГІ5—лапикн; мед.-куряча
сліпота.
СлЬгіьішь, Миз ($Іарах) ІурЬІиз—зінське щеня.
Слюбиться—зізнатися, скохатися, залюбитися, покоха
тися.
Слюда, минер.—лосняк, блисняк.блестняк,кам'яне серце.
Слюдистьій—лоснякуватий.
Слюдяной—ЛОСЧУ-КОНИЙ.
Слюма — слина.
Слюнная железа — слиніпка,
спинна залоза.
Сдюнотечсніе— слинотеча.
Слюнтяй— слинько.
СлюнявьіЙ —слинявий.
Слякоть — хляї'а, хляка, хля
да, хлягоза, моква, мочва.
ляпавиця, мускота, хпяко
та. сльота, болото.
Сляпат ь— зляпати.
Смазка — мазання, мащення,
шмарування; омаста,
по
мастка, шмаровидло.
Смазливьій - гожий, гарнень
кий.
Смазной— мазаний.
Смазочньїй—мастовний; мате
ріаль - омаста, шмаровидло,
помасі ка.
Смазчикь- мастильник, омаст
ник; (шутл.) шморовоз, сма
ров|з, шмаровіз.
Смазьіваніе — мащення, ома
щуваиня, шмарування.
Смазьівать — масі ити, змасти¬
ти, шмарувати, вишмару
вати; клейстеромь- шліхту
вати.
вишліхтуват и; . са
ломь, жиромь
смальцю¬
вати, насмальцювати.
Смазь - шмаровило, омаста,
гомрстка.

Сцалчивать, гмолчать—змоб
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чувати, змовчати. умосчати. замовчати.
Сманивать. смалить знаджу¬
вати, знадити, переманю¬
вати, -нити,
підманювати,
підманити, підманути.
Смарьівать, смарагд — стира
ти, стерти.
СМастерить—зверетенити. по
ладити, зшпортати, змай
струвати;
(сь
трудом ь)
сповнити.
Сматьівать,-тать,-ся —змотува¬
ти, змотати, сотати, насоі
тати, звивати, звити,-ся.
Смахивать, смахнуть — зміта¬
ти, змести; стинати, стяти,
утяти; скидатися на кого,
удаватися в кого.
Смачивать,-чмть -підволоджу
вати, підиолодити, помочу
вати,-чити.
Смежать,-жить — склепляти,
пити.
Смежно — сумеж, суміж, су
і
грань, суміжно, поміжно,
Смежность —сумежність, по
міжність.
Смежньїй—ПСМІЖМІІЙ, сумі(е)жниіі, помеженний.
Смекалка—імка, тяма, тямок.
кметянка.
Смекать, смекнуть—кметити,
укметити. жамати, ужамати, імкати, імкнути, темесиги,
утемесити, брати,
узяти на розум, тямкуваш,
утямкуватн, довмитися, доумитчся.
Смерзнутьс я- позмерзатися.
Смеркаться, пнуться —сутені¬
ти, посутеніти, смеркати,
смеркти, осмеркнути, намеркати,-кну ги, вечорітися,
поивечорітися.
Смертельньїй —смертям ий.
| Смертникь-стратенець.
1 Смертность - смертельність.
Смертний емер гельннГі; сущ.
—смертельник; -казнь—ка¬
ра на горло.
І Смертоносний — смертовий,
І
смертодайниії.
Смертоубійственний — душо¬
губний, забійний,
Смертоубійство—душогубство,
забійствс.
Смерть—смерть; акть смерти
—умерлини.

Смерчі»— курбелв.

Ш

Сметана—Смотрийм.
ч

\

•

Сметана—сметана.
Сметанний —сметановий.
Сметать, смести—зм.т4ти, на¬
змітати. змести.
Сметка-'-см. Смекалка; фастриґа.
Сметни—сміття; муки — обме
тиця.
Сметьівать, смет ать —скидати,
скидати, поскидати; (о ши¬
тві.)—зариговувати, заря¬
тувати, полоеити, уполо
вити, фастриґуьати, прифастригувати.
Смигиваться,-гнуться — пере¬
моргуватися,-гнутися.
Смигнуть, сморгнуть — змельнути.
Смиловаться—зглянутися.
Оминать, смятг.—топтати, по¬
топтати, толочити, потоло
чити, бгати, зібгати.
Смиреніе — покора,
самопо¬
кора.•
Смиренникь.-ца — плохута*
смирняк,-чка.
Смиренничать—удавати з се¬
бе плохуту, смирняка
Смиренний, о—покірний, по
кірливий, о.
Смиритель,-ница — гамовник,ця, упокірнику ця.
Смирительньїй— упокірливий,
гамуеальчий,
угамувальний, погамовний, угамовний.
Смирний, о—сумирний,
по¬
кірливий,
плохий, лагід¬
ний, рахманний* плоховитий, о.
Смирять.-рить— упокорювати,
-корити,
приборкувати,
-боркати, ускромляти,-ми
ти, гамувати, угамувати,
утихомирювати.-рити.
Смнряться,-риться — упокорюватися, - коритися,
кори
тися, скоритися.
Смоква, раст. Рісиз сагіса І_
хвнга; вяленьїй плодь-инжир.
Смокнуть- помочитися, змок¬
ти, змокріти.
Смоковница,— см. смоква.
Смокоеньїй — ХРИҐОВИЙ.
Смола—смола, білая;-жиєиця;
сапожничья вар,
шевська
смола; сосновая очищенная

—трон.

Смолачивать,-тить — збивати
збити, змолочувати,-тити.

С мол витьс я—умовитися.
Смолеватьій—смолястий.
Смслевка, раст. І_усНпіь уіясагіа—смілка; {.аст. Зііеш*
пиїапз терлич.

Смолевой—смоляний.
Смол єн іе—смоління.
Смолильщккь—і моляр.
Смолистий-смільний. смолко
вий,
смолкий, живгчуна
тий.
Смолить—смолити.
Смолка — смілка;
смоління,
(пахучая для куренія) ко¬
зубець;
раст.
А&реїчн її і а
осіоіаіа - марянка пахучі;
раст. Уіьсагіа уиІдагі$ смо¬
лянка.
Смолкать, - кнуть — нишктн.
занишкти, унншкти, ущу¬
хати, ущухти, знишкнути.
уклякати,-кнути.
Смоловарня —смолярня.
Смолоду—замолоду, з моло¬
дих літ.
Смолотить—змолотити, помо¬
лотити, умолотити.
, Смолотьій-змелений,
і Смолоть — змолоти; сьеру.ідить— зверзти, ЛЯПНУТИ.
Смолчать—примовкати, пере¬
мовчати, і умовчати, змов¬
чати.
Смоль—смола.
Смольний —смоляний, живим
ний.

Сморкаться—сякати ся.
Смородина-(красная) порічки,
шпоришки,
путарайки;
(черная) смородина, смор док.
, Смородинний — порічковий;
смородиновий.
Смородиновка — порічківкін
смородинівка.
і1 Сморчковьій —гморжений.
Сморчок-ь,
гриб-ь, МогсЬеІІа
езсиїепіа Регз-сморж, чмурь
зморшка.
1
Сморщенньїй — (о
плодахь)
морхпий*
Сморщивать.-щить— брижити.
збрижити: -ся - побрижитк*
ся,
побабіти,
зморхтиси.
зморхнутися.
СмОТрИНЬІ-ОГЛЯДИНИ,

ДИНИ.

ризгля

С метри таль— См£хь.

Смотритель.-ница — доглядач,
-кя, догляди к,-ця.
Смотрительскій —доглядницький.
Смотрь—огляд, перегл^. _
Смотр^ть—дивитися, глядіти;
вьітаращившн глаза—виря¬
читися, витріщитися; безсмьісленно - солоп іти;
за
д-Ьтьми-доглядати дітей.
Смошенничать — перемахлювати, сшахрувати.
Смрадить—смердіти.
Смрадность — смородливість,
смердючість, сморідність.
Смрадньїй, о — смородливин,
смердючий, сморідний, о.
С^ірадь — сморід;
спльньїй
—сопух.
Смугловагьій—смаглявий.
Смуглолицьій—темковидий.
Смуглость — снадь.
брунат
нісгь, смаглявість.
Смугліть—смагліти.
Смуглякь, -нка — смуглявий,
смуглявка.
Смудрить — змудрувати, схиірувати.
Смута—заколот, чвара, каламут, розрух, колотнеча.
Смутитель.-ница — колотник,-ця, каламутний,-ця.
Смутничать—колотити, кала¬
мутити.
Смутний—(взорь, взглядь, воспоминанье) неясний, неви¬
разний; (духь, мьісли) трівожливий, бурхливий, бур¬
ливий; (время) каламутний,
неспокійний.
Смутьянить- кавратити, кала¬
мутити.
Смутьянь — кавратник, кала¬
мутний.
Смучать, смутить—баламути¬
ти, каламутити, скаламу¬
тити, колотити, сколотити.
Смущать, смутить — бентежи¬
ти, збентежити.
Смущаться.-титься — збенте¬
жуватися,
збентежитися,
мутитися, зямутитися.
Смущеніе — збентеження; ко¬
лотнеча, розрух.
Смьівать, смьіть — змивати,
змити.
Смьїкать, сомкнуть—злучати,
-чити,
закріпляти, -пити;
(глаза)—мружити, змружи-
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тн, склепляти,-пити, жму
рити, зажмурити, стикатиСмьїкаться, -кнуться — закрі¬
плятися, закріпитися; скле¬
плятися,-п итися.
Смьіливать,-лить -змилювати,
змилити.
Смьіслить — шупити, тямити,
кметити. шнипорити. уклипяти, .розуміти; вь чемь—
розумітися на чому.
Смьісль — розум, розуміння'
глузд, тяма, тямок. сенс.
СМоГіеКс (скрип.)—лучок.
Смьішленность — тяма, тяму,
чість, тямкість, змисність,’
імкливість.
Смьішленньїй — тямучий, тямущій. тямкий,
змисний,
імкливии.
См-Ьлость — сміливість, звага,
відвага.
См^льїй, о-сміливий, зважний, відважний, о.
См-Ьльчак'ь — смілець, небій,
зважник. відважник.
СмІь.тЬть—сміліти, смілішати.
См-Ьна—зміна, заміна; воєн,—
варта, стійка, мата; (полл)
рука; (рабоч.) черга.
См%нньій—змінний.
См%нять,-нить — зміняти,-ни¬
ти, відміняти,-нити, засту¬
пати,-пити. люзузати; (со
службьі) скидати, скинути.
См%.рить, измЬрить—змірити,
зміряти.
См-Ьсь — мішанина, мішанка,
мішка, мішаниця, суміш,
наміш; раз. зерн. хлЬбовь
—шусниця. суспиця, суропиця. суржик; мєханическал
вь химіи—суміш.
См-Ьта—облік, обдіч, кошторис, КОШТО-'ИИС.

( См-Ьтка—см. Смекалка.
, См-Ьтлнвость—спритність, по
кмітливість, кметпивість.
См-Ьіливьій — спритний, ло*
кмітливий, кметливий; находчивьій (человЬкь) кметь.
См"Ьть, посміть — СМІТИ нч1
сміти, посміти, важитися,
наважитися.
Смі>хотворньій—сміховинний.
СмЬхотвсрство—смішки, жар¬
ти.
Смііхотворь—смішко.
См'Ьхь—сміх, посміх, смішки,
]
сміхота; (сильньїй) регіт.

Смічать— Сннзьівать.
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реготання; (тихій) хіхи, хиСнабжатель,-ница—постачаль¬
хіт, хихоти, хихички, ханик,-ця, поставник,-ця.
Сьабжать.-дить — постачати,
хоньки.
Омочать, смутить—рахувати,
постачити
що, наділяти,
вирахувати; імкати, імкну '
-пити, обмислювати, обми¬
ти,
домислитися, -мислислити чим.
тися.
Снабженіе — постачання, по¬
См’Ьшанно — суміш, сумішно;
стяча. обмислення.
вь перемежку —мішма.
Снадобье — приправа; зілля,
піки.
См^шанньїй—перемішний, мі¬
Снаружи—з'окола, знадвору,
шаний.
См-Ьшаться, смутиться—замі¬
зверху, на оружку.
шатися, помішатися.
Снарядь — (пу шечньїй) гарСм^шеніе — перемішка, змі¬
матень, куляга;(землечерп.)
машина землекопна; (слешання, змішка.
СмЬшивать.-шать —перемішу¬
сарньїй, столярньїй, попн.
вати, перемішати, змішу¬
приборь инструмектовь) —
справилля, справа; (инструвати, змішати, позмішува
ти; (разл. зерН. хл-Ьбь) зсументь, приспособленіе) при-в
стрій, знадоб'я, струмент,
ропити.
справилля.
СмЬшиваться, смі>шаться —
Снаряжать,-дить— споряджа
перемішуватися, переміша¬
ти, спорядити, наряджати,
тися.
-дити, опоряджати, - дити,
Смішить—смішйти.
См’вшливьій,-ая — смішливий,
споруджати,-дити, зряджареготливий: сміюн, смішко,
ти, зрядити, позряджати,
смпоха,
сміхун,
сміхуха;
лагодити, налагодити, рехтувати, вирехтувати. приочень—дурносміх.
рехтувати, лаштувати, на¬
Смішно — смішно,
кумедно;
лаштувати, налаштовува¬
(кому-нибудь)—регітно.
ти, обмисляти, обмислити,
См-Ьшной —смішний, посмішвиправляти, виправити,ви¬
ний; кумедний, чудний, чудасій,-ний, чудернацький.
ражати, вирядити, строіти,
вистроіти, ладкувати.уладС міьщать, сиротить —склада¬
нувати.
ти, зложити з уряду, зсад
Снаряженіе (предметьі) — ряжувати, зсадити, скидати,
II
жа; (военное) войовий рих¬
скинути.
тунок; (д-Ьйствіе) лаштуван¬
Сміщеніе (к.-н. органа) — поня, споряжання. рехтування,
руха; (по должности) зло
виряжання,
виправляння.
ження з уряду.
Снасть—(корабел.) кодина. ко¬
СмЬяться—сміятися, регота
ти, хихотатися;(потихоньку)
лола, линва, шельма; (при¬
борь, инструментьі) спра¬
кихкати; (надь кі>мь) глу¬
вилля.
зувати з кого.
Сначала — уперед,спочатку,
Смягчать, - чмть — м'якшити,
спотинову, передом, напе¬
зм'якшити.пом‘якшити,тон ред, перше, перш, спершу,
кувати, зтонкувати; -ся —
попереду, попервах, насам¬
мнякшати, помнякшати.
перед.
Смягченіе—змнякшеиня.
Смягчительньїй — м'якшучий, | Снашивать, сносить—зносити,
знести, позносити; пере¬
м'якливий.
носити, перенести, пере¬
Смятеніе — (народное) колот,
терпіти.
колотнеча, розрух, повстав•
Снесеніе—знесення
ня, заколот; (переполохь)
Снигирь, пт. РуггНвІа уиїдаметіж, трусанина, полох,
ГІ5—снігур, червонюх,
СН1веремія, буча, сумятня, тру¬
гурець.
ся, струс; (души) трівога,
Снизу—знизу, здолу, спідспо¬
неспокій.
ду, зісподу, з дна.
Смятенньій-збентсжсний,схви-

^ьовании.

11 Снизьівать,-зать — знизувати,

Сниманіе —Сніжить.
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Сноровка —припасування, признизати, нанизувати.-зати,
пасовини; зручність, сприт:
винизувати, винизати.
• ність; потурання.
Сниманіе-здіймання; скидан¬
Сносить, снесть — односити,
ня.
однести, повідносити; пе¬
Сннмать, снять — здіймати,
реносити, нести, перетер¬
здійняти, здіймити, ски
піти; (карту) скидати, ски¬
дати, скинути; поскидати:
нути; вь росхсдт») спису¬
(обувь) ззувати. ззути:(верх.
вати, - сати на видатки;
платне) нгддягатися.-гтися
(голодь) терпіти голод.
(голову) стинати,
стяти
Сноситьсй, снестись — зсилаголову; (кожу) лупити, злу
тися, зіслатися; (письмен¬
пити, білувати, обілувати. І
но) листуватися, 8листудрати, обідрати; (кору, шеватися.
луху, кожину) лущити, по¬
Сносливьій — міцний, кремез¬
лущити, обкорувати, обконий, кремізний; дужий, за¬
рити;
(ограду)
розгорогартований, терплячий.
жувати.-дити; (п-Ьнку) бар
Сносньїй — (что можно пере¬
мувати, збармувати, шу¬
нести) стерпний,
витермувати, зшумувати; (фото
пний; (о воді) прибутний;
графію) світлити, усвітли(о карті) скидний; (о поти, фотографувати, сфото¬
житкахь) крадений; ^о ці¬
графувати; (плань) плянуні) помірний; (не плохой)
ва ги,сплянувати;(портреть)
нічогий, нічогенький,
малювати, змалювати; (со
стола) прибірати, - брати; і Снось—(терпініеітерплячість;
(дома) розбір, ро:-мур.
(квартиру) наймати, най¬ ^
■ Снотворний—снодійний.
няти.
Снотолкованіе — снотлумаченСнимокь—(фотогр.) світлина;
ня.
копія, список.
СнотОлконатель — відгадайС нв спивать,-кать — набувати,
сон, снотлумач.
-бути, придбати, н.дбати,
Сноха—невіхна, невістка.
заробляти,-бити.
Сношеніе — зноеини, зсилки,
Снисходительность —поблаж¬
стосунки.
ливість, вибачливість, по
Снуровать—шнурувати.
туральність.
Снурокь—привязка, силянка.
Снисходительньїй,-о —побла¬
жливий, вибачливий, поту- І! Снур-ь—шнур.
Снігирь, РуггЬиІа руггЬиІа —
ральний.
червонюх, снігур,
снігуСнисходить, снизойти- (кому)
рець.
потурати,попускати.-стит и;
СнІГОВОЙ— сніговий.
(на что) приставати, при¬
Сніть—сніг; первьій — обностати.
веЦь; только что випав¬
Снисхсжденіе — ласка, кишій—пороша; обильно палость, полегк^ть; потурай
дающій—курделиця, курденя, поблажання.
ля; мокрий - флюта; нависСнить, ра&т. Дедсросіїит ро
шій на ч. л.—навис, навісіадіагіа—яглиця.
са. навись; сь вітромь —
Сниться- снитися.
шквира; глубокій—западь.
С ница—розвора.
Снідать—гризти, сушити.
Снова—знов, спотинову, зно¬
Снідньїй—істовнуїй.
ву.
Снідок-ь, раст Йпігізсиз \'и1Сновать — (пряжу) снувати:
дагіз — свербигуз, бугила;
(бігать, ходить) сновигати,
Л. зуіуевігіз НоіГ.—борщів¬
вештатися.
ник.
Сновидець—сновида.
Снідь—наїдок, істовне, їжа.
Сновидініе—сон, сновиддя.
Сніжек-ь—сніжок.
Снопь—сніп.
Сноравливать,-вить — грипаСніжина,-нка—сніжмна,-нка.
совувати,-сув»ти;(кому) по¬
Сніжистий—снігумтии.
Сніжить—свіжіти.
турати кому.

\

Шіжнобїт Й

СнІЖНОбІЛЬІЙ—сніговобілий.

Соболі.»

І

гобиргтель,-ница —збірач,

ка

Сніжньїй—сніжний, сніговий; I Собирательньїй—збірним.
(о горі) сніговий; (погода) І, Ссбирать,-брать,-ся— збіратг.
зібрати, назб рати, нозбі
сніговиця; (о зимі) забоірати, громадити, згромади
стий, заметистий, товстий.
ти, нагромадити, гуртува
Снюхиваться.-жаться —злига
ти, згуртувати, купчитг.
тисй, позлигатися.
скупчити,
гюскуплюваті .
Снятіе—здіймання, збірання.
-ся; (приготовляться) зла
Снятой (о молокі)—збіраний.
годжуватися, злагодитися,
Снятокь, рьіба 5а1то ерегіаладнатися,
наладнатись;
пид—мільга, мілька, муль
(столпиться)
збурматися,
ка.
скупчитися; (соб-ся сь ми
Со— см. Сь.
елями)
зміркуватися, н*
Собака-собака; борзая — чу¬
думатися; (соб ся со еред
храй, хірт, (самка) хорти¬
ствами, сь силами) змогця; бульдогь—британ; гон II
тися, споружитися; (тро
чая — гончак; ирландская — I
гаться) ряхатися, зряхатимеделян; крьімская - кримі
ся; (соб-ся сь деньгами)
ка; лягавая—вижел; ком
спромогтися
на
гроиг;
натная, болонка—саща; па
(соб-ся складками) набриж
стушья—чабанка, кундель;
жуватися,
набрижкуватицінная—ланцюговий пес.
ся: (ся вь дорогу) виряжа
Собакарь—гицель.
тися, вирядитися.
Собаченка — собачка, песик,
Соблаговоленіе—зволення.
цуцик, цуцак.
Соблаговолить—зболити.
Собачиться—гульвики справ
Соблазнившійся, искушенньїй
ляти, бзйдихи бити;
сь
(чімь)—понажений (на що).
кімь—лаятися, сваритися.
| Соблазнитель.-ница — спокус¬
Собачій—собачий, песький.
ник, ця, зводник.-ця.
Собачій зубь, раст. ЕгуІЬгоСоблавнительно—лайомо, ман¬
піигп Оепз Сапіз Ь. — со¬
ливо, знадно’, спокусливо,
бачки.
заласно, звабно.
Собачій язьїкь, раст. Супо
Соблазнительность — манлидіозз'гп
оШсіпаїе—зурка.
вість, спокусливість, знад¬
чорнокорінь, собачка, со¬
ність,
заласність,
зваббачий корінь.
ність, лакомість.
Собачка —собачка, п«сик, цу¬
Соблазнительньїй,—манливий,
цик, цюця; у оружія—ко
спокусливий, знадний. За
щок, язичок, цінгель.
ласний, звабний, лекомий.
Собачки (откусн. клещи) - ку
Собла8ниться— повабитися.
сачка
Соблазнь — спокуса,
внада
Собачникь — псюрник; раст.
зваба.
Вісіепз Ігірагіііа—череда.
Соблазнять,-ннть—спокушати,
Собачьи репьи, раст. Вісіепз
-сити, знажуватн-, знадити,
ігіраіійа—череда.
зводити, звести, підманю
Собачьи пожитки, пометки,
вати, нити, нути, лаксмити,
раст, І_ері<ііит гисіегаїе — І
злакомити.
вінички, зайчики.
Соблюдать, соблюсти,—захову
Собгчья голова, раст.
5сго
в^ти.-ховари, содержувати.
рНиІагіа повоза—кукулярія
~ж£тн, пильнувати, допиль
підтииник;
5. здиаіісв
—
нуваіи чого, глядіти, сте
ранник.
регти, додержувати.-жати.
Собесідникь, - ца — розмов
, Соблюденіе ~ додержування,
ник, ця.
заховання, содержування.
Собесідоввніе—розмова.
Соболи—чатамисто,
Собооідовать- розмовляти.
Сободій—човновий.
Собираемьій— збірени. .
Собсдк, зобл. Миїїеіа ІіЬеІіп*
Собирйніе — вбіранмна, абіраннця, збіржнкя, вбір.
гЛіЯІДа.

боболіізнованів—Совм»стность.

Собол-Ьзнованіе — жаління,
уболівання.
Собол^знбвать — уболівати,
жаліти.
Собо^ньій-*-соборниЙ.
Соборованіе—маслбсвяття.
Соборовать — маслосвятити,
маслувдти.
Соборь — абір, зібрання; катсдра, кафедральна церква.
Собраніе—вібраняя; (сборище)
збір, зібрання, збори; (чего
либо, колйекція) збірка.
Собранное—збіранина,
збіраниця.
Собранньїй—зібраний.
Собратство—побратимство.
Собрать—товариш, побратим.
Собственник-ь,-ца —■ власник,
-ця.
Собственничвскій — власниць¬
кий.
Собственно—власне, саме.
СобственноруЧно —власноруч,
саморуч, власноручно.
СсбственнОрУчЙьій — власно¬
ручний, саморучний.
Собственность — власність,
своещина; см. Имущество.
СобственньїЙ—власний, прита¬
манний, притамний.
Собутьільникь — горільчаний
брат.
Собьітіе—подія;
смішное чу¬
дасія;
несчастн.
случай
-пригода.
Сова, пт.—сова, кувик, кувік.
Совать, сунуть—совати, всу¬
вати, всунути, пхати, впи¬
хати,
упхнути,
тикати,
ткнути, уткнути, тирити,
потирити* утирити.
Соваться—совганитися, сов
бачитися,
втручатися,
встрявати, сунутися, пха¬
тися, телесуватиоя.
Совершать, - шить —робити,
діяти,
удіяти,
сподіяти,
чинити, учиняти, учинити,
доводити, довести до зробу;
преступленіе-заподіяти зло¬
чин; купч. крЬпость—скла¬
дати, скласти умову кугтчого Запису; богослуженіе
-правити, одправити служ¬
бу божу.
Совершаться,-шиться —учиня¬
тися,-нитися, діятися, спо¬
діятися.
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Совершеніе — доведення
до
зробу.
Совершенно—цілком, зовсім,
овсім, овсі, згола.
геть
чисто, суто; (дочиста)-до¬
щенту,
дО-цінмру,
ДОшннря,
до-шпенту,
дошпенсту;- достаточно-задосить;-такь-так саме, самісінько так.
Совершеннол'Ьтіе—повноліття,
повнолітні сть.
Совершеннол,кі,ній— повноліт¬
ній, станівкий.
Совершенмьій — дозроблений,
повний, цілковитий.
Совершенство—дозребленість.
Совбршенствованіе кращання,
поліпшення, покращання.
СовершенЙтвойать -покращу¬
вати, поліпшувати;- ся кра¬
щати, ліпшати.
Совершитель.-ница — викона¬
вець, - виця,
виконалець,
- льниця.
Совиньїй - совиний.
Совина стр-Ьла, раст. ЗадіІІагіа задШаеІоІіа — стрілиця,
стріла водяна.
Со вкусом-ь—усмак.
Совладать,-д£ть- зделіти, здо¬
лати,
змогти,
здужати,
подужати, погупати, |осягти, зволодати,
звладати.
Совлад-Ьлец-ь — сябер, сябро,
співвласник.
Совлад-Ьтель—спі вдержав ць,
співвладарь.
Совлекать,-влечь — стягати,
-гти, здіймати,-няти.
Совм^стимость—умістність.
Совм-Ьстимьій, о—умістний, О.
Совм’Ьститель,-нйца — семидільник,-ця.
Совм%ститвльньін —семидільницький.
Совмістительство—семидільництво.
Соам-Ьс.тник-ь,-ца — ьупорник,
-ця, супротивник,-ия.
Совм-Ьстничать— в су пір іти,
на перебій іти, мірятися.
Совмі.стничество — суперниц¬
тво. супроти вницто.
СовмЬстно — укупі, сумісно,
разом, привкупі, сукупно,
успільці, посполу, спільно,
посціл, огулом, гуртом.
Совміотнрсть — сумістнїсть,
спільність.
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Совм£стньій —Сорпашеніб.

СовмЬстньїй—сумісний, спіль¬
ний, сукупний, гуртовий.
Совм^щать.-стить—сумістити,
сувмістити.
Совм-Ьщеніе— суміщення.
Совокупленіе (сношеніе По¬
лові»)—злягання; (соединеніе) влука, сполука.
Совокуплять,-пить — влучати,
-чити, сполучати,-Чити.
Совокупляться.-иться —зляга¬
тися, злягтися.
Совокупность—сукупність.
Совокупньїй, о—сукупний.
Совокь—шпола, лопатка, ківір;
стусан, штурхан, штовхан.
Совпадать.-пасть — збігатися,
збігтися, приходитися,прийтися, траплятися, трапити¬
ся.
Совпад ніе—збіг.
Совратитель.-ница —зводник,
-ця.
Соврать—збрехати.
Совращать,-тить — зводити,
звести, заолочувати.-чити,
збивати, збити.
Совращаться.-титься —зволочуватися.-читися.
Совращеніе—зволочення.Современникь,-ца —сучасник,
-ця, одночасник,-ця;тогсчасник,-ця.
Современность-сьогочасність,
сучасність;
одночасність;
тогочасність.
Современньїй — сьогочасний,
сучасний;одночасний;того¬
часний.
СовсЬмь — зовсім, цілком,
геть чисто.
Совістить,-ся—соромити, стидати,-ся.
*
Сов-Ьстливость — сумлінність.
Сов'Ьстливьій, о — сумлінний,
о; соромливий, сором'яжний, о.
Сов-Ьстно— сумлінно; ніяково,
сором, посорсмно.
Сов-Ьстньїй—сумлінний.
Совість—сумління.
Сов-Ьтливьій— порадливий.
Сов-Ьтникь,-ца—дорадець, до¬
радниця, порадник, ця: (по
сольства, члень сов4та)
радник.
Сов-Ьтньїй — ласкавий, друж- !
ній, згідний.
Сов'Ьтованіе—раяння.
Совітовать, посов^товать — 1

радити, порадити, раяти,
пораяти.
Совіуговаться, посов’Ьтоваться—радитися, порадитися,
раятися, пораятися.
Сов-Ьтчикь.-ца —порадник,-ця;
на дурное-злораиник.-ця.
Сов-Ьть—(помощь) рада, пора¬
да; (сов^щаніе) рада, нара¬
да; (ладь, согласіе) згода,,
приязнь.
і Зов^щаніе — радування, на¬
рада.
Сов-Ьщательньїй — дорідний,
дорадчий; р%шающій - ух¬
вальний.
СовЬщагься—радитися, раду¬
ватися, раду радити.
Согбенньїй — згорблений, по¬
хилений, скорчений.
Согласень—згодаї добре! га->)
разді сількісь!
Согласившійся—згоджений.
Согласительяьій — порозумінний. примирливий, погодливий.
Согласіе—згода, лад, лагода,
'злагода; згода, покій, сумир, єдність; згода, воля,
призволення.
Согласно — (стройно) в лад;
(мирно, любовно) у згоді,
у злагоді, лагідно, в добрій
злагоді, любо, любенько;
(чего) згідно з чим.
Согласньій — ладнии, склад
ний; згідний з чим; (мир¬
ний) злагідний, злагідливий; (грам.) приголосний;
-ная буква-шелестівка.
Согласованіе— згодини.
Согласовьінать.-совать —зго¬
джу вати,-дити, погоджу ва¬
ти,-дити.
Соглашать,-сить (кого на что)
—єднати поєднати, нахи¬
ляти, лити до чого, хаме
нити, ухаменити; (кого сь
кймь) погсджати, - дити,
згоджати, згодити.
Соглашаться.-ситься — згод¬
жуватися, згоджатися, зго¬
дитися,
злагоджуватися,
злагодитися,
приставати,
-стати на що, зволити, при¬
зволити, блажитися, поблажитися; порозуміватися,-мітися. погодитися, повдна‘ тнся.
Соглашеніе—(примирені©, ус-

Соглядатай—Сої давать

ловіе) згода, угода, топі
порозуміння,
поєднання;
(согласіе, соизволвніе) зволення, призволення.
Соглядатай —підглядник, розглядач, шпиг, підглядач.
Согнувшись—згинці.
Согнутьій, дугообразньїй-ободистий.
Согрівательньїй — огрійливнй
Согрівать,-гріть — загріваї и.
загріти, огрівати, огріги.
згрівьти, згріти.
Согріваться, согріться — за¬
гріватися, загрітися. огріватися,-грітися; о жидкости —літеплитися, злітеплитися, теплитися, степлі
тися.
Согріваюіиій — огрійливий;
компрессь—пригрівка.
Согрівшійся—загріли і'.
Согрішать,-шить — грішити,
згрішати, згрішити.
Согрішеніе—погріх.
Сода, хим.—сода.
Содержаніе—утримання, удер¬
жання; (иждивеніе) - ер*живо, кошт; (жалованіе) плат¬
ня, сембриля; (литєр. лроизведенія) зміст.
Содержанка—піцбічниця, під¬
ложниця, приспанка.
Содержатель, - ница — господарь, господиня; трактира
— корчмарь, шинкарь; почтьі — почтарь; типографіи
— друкарь. •
Содержательность — змістовість.
Содержательннй,-о — змісто¬
вий,-о.
Содержащее (вмістилище) —
укладовище.
Содерживать,-жать —утриму¬
вати,-мати, держати, удер¬
жувати; (что вт> себі) мі¬
стити в собі; (на своемь
иждивеніи)
"воспитувати,
-тати, контентувати, хар¬
чувати.
Содержимое—укладина.
Содовий—содовий.
Содом ить — галасувати, бучу
збивати.
•
Содомь—буча, галас, гарми¬
дер, колотнеча.
Содроганіе-здрігання, трем
тіння.
СоДрогаться,-гнуться —- здрі-
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гатися, - гнутися, труситися, струснутися.
Соді сгвенник'ь, ца—см. содіиствовать.
Срчійстріе-допомог а, спомога. запомога,
підпомога,
поміч, сприяння.
! Содійстьователь, ница — поі
мішник.ця, сприятник.-пя.
| Ссдіиствсвать — спомьга и
кого, допомагати, прияїн
кому; причинятися до чого.
Соединеніе—злука, злученчя,
сполука, сполучення, з‘єдночення.
Ссединенно—спільно, разом,
укупі.
Соециненньїй—злучений, спо¬
лучений.
Соединитель,-ница — злучник,
-ця, сполучник,-ця.
Соединительньїй — злучний,
сполучний.
Соединять.-ниться — лучнти.
злучати,злучити, получати,
-чити, сполучати, чити. єд¬
нати, поєднати, єдночитн,
з‘едночити,-ся.
Сожалініе — жаль, жалощі,
жаління, жалування, жал¬
кування.
Сожаліть—жалкувати, жалу¬
вати, уболівати.
Сожженіе—спалення, спалнни.
Сож.іганіе — палка, палення.
Сожигать, сжечь — палити,
спалити.
Сожитель. - ница — чоловік,
дружина; сожитець.-тиця,
промішканець,-нка.
Сожигельство (совмЬстное) —
прсмішкання.
Сожи гельствовать — промішкати.
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Сожиііе промішкання.
Сожрать -пожерти, ухекати,
злита ги, згл амати, умолоти
Спзва н> е—скликання.
Созвучіе —суголос; рима.
Созоу чньїй- суголосний. .
Созвіздіе—сузірря, співзір'я:
Б.
Медвідица віз; Близнецьі чепіга; Касіспея - бо¬
рона; Орюнг-косарі; ДЬвьі—
красна дівка; Плеядбаби,
. квочка, Волосожар.
Создавать — творити,
утво¬
рити; (возвьішать) споруджати,-дити.

Создаяїе—Секрушатьс*
Сойка, пт. Саггиіиз діапсіагіиз
Созданіе--(все созданное) тво— зґОЯ, деряба, джеджора,
риво, твір, утвір, витвір,
баба.
створіння; (процессь) тво¬
Соименникь—одної меиник.
ріння, створіння.
Создатель—творець; (основаСоименньїй—однойменний.
Соисканіе - конкурс.
тель) фундатор, засновник.
Соискатель,-ница— конкурент,
Соземець—земляк.
-ка.
Соземлевлад-Ьлець — сябер, І
сябро.
Соискательньїй— конкурсовий.
Ссискательство—конкуренція.
Созерцаніе—споглядання.
Соискать—конку оу вати.
Созерцатель,-нчца — споглядСоитіе—злягання.
ник, ця, споглядач, ка.
Ссковой—соковий.
Созерцательность — спогля¬
Соколенокь—соколя,-тко.
дальність.
Соколикь— соколик.
Созерцательньїй, о — спогля¬
Соколиньїй—соколовий, сокодальний, о.
лячий.
Созерцать — споглядати, зо
Соколиха—соколиха, соколиця,
глядати.
сокілка.
Созиданіе—творіння; будуван¬
Соколій—соколовий.
ня.
Соколі й перелеть, раст. ОепСозидатель,-ница — творець;
Ііапа сгисіаіа—тирл ич, тов¬
( удівник.-ця.
стуха.
Созидать, создать — творити,
Соколь, пт. Раїсо депііііз—со
утворити; будувати, збуду¬
кіл; Р. Іапіагіиз раріг.
вати.
Сокольникь, раст. Ніегаїіит
Сотнавать.-знать —визнавати,
рііозеііа — нечуй-вітер; Н.
-знати, признавати.-знати;
аигапііасит - корсатка гір¬
(себя) тямитися.
ська.
Сознаваться, - знаться
(вь
Сокольничій— сокольник.
чемь)-признаватися, зна¬
Сократимость — скоротність.
тися до чого, узнаватися,
Сокращать.-кратить — укоро
узнатися.
чати, укоротити, скоро’чаСознаніе—узнання,
признан¬
ти. скоротити, зменшати,
ня;
свідомість,
притом¬
-шити;
жизнь - вмалитм
ність.
віку.
Сознательность—свідомість.
Сокращаться.-титьсп—покороСознательньїй, о—свідомий, о.
чатися, покоротитися, ско¬
Созр'Ьнаніе — достигання, до¬
рочуватися, титися.
зрівання.
Сокращеніе—скорочення, змен¬
Созр-Ьвать.-іть- достигати, до¬
шення,
вкорочення, вмастигти, постигати,-стигти,
лоння.
визрівати, визріти.
Со рашенность
— скороче
Созр'Ьвшій—дійшлий, достиг
ність.
лий.
,
Сокращснньїй -скорочений.
Созьіватель,-ница — скликач,
Сокровенний, о—таємний, о.
-чка, скликальник,-ця.
Сокровище —скарб.
Созьівать, созвать - скликати,
Сокровищница—скарбниця.
скликати,
поскликати,
Сокровищньїй—скарбовий. 4
спрощувати, спроситн, поСокрутина (вь ниткахь) —за¬
спрошуьати.
крутка.
Созьівь—склик, скликання.
Сокрушать.-шить — крушити,
Соизволеніс — призволення,
скрутити, трощити, потро¬
зволення, призвіл, зізвощити, розтрощити, розби¬
лення.
вати, - бити; засмучувати,
Соизволять, - пить — призво¬
-тяти,
жалю завдавати,
ляти, призволити, вволяти,
-дати.
зволити.
Сокрушатьсч—крушитися, по¬
Соизм-Ьримьій, о — вимірний,
биватися, журився.
впірний, о.

Сокрушеиіе— ОЄМ0ВІЙ. ’
Сокрушсніе — ламання, тро¬
щення, розбивання; скру¬
ха, журба.
Сокрушитель.-ница—трой' іль
ник.-ця, руінн;ік,-ця, бурін
ник,-ця.
Сокрушительньїй —руїнниць¬
кий, бурінний.
Сокь^—сік.
Солгать —збрехати.
Солдатикь—жовнїрик, салда
тик.
Солдатка—жов нірка.
Солдатскій—жовнірський.
Солдатство—жовнірство.
Солдатчина—бранка; см. Сол¬
датство.
Ссл дать—жовнір.
Солевареніе—солярство.
Солеваренньїй - согярський.
Солеварня— варниця, солярня.
Солеварь—соляр.
Соледобьіватель — ксломиєць.
Соленіе — соління; квасиво,
квасина.
Соленость—солоність.
Соленьш—солоний.
Солидарность — згода, одно
ста іність.
Солидарньїй, о—згідний, одно¬
стайний, о.
Солидничать—старувати.
Солидньїй, о—статечний, стат¬
ковитий, о.
Солильщикь—солільник.
Солнтерь, глиста ВоіНгіосерйаіиз Іаіиз— стьожець; Тле
піа зоїіит-ціп'як; (алмазь)
солітер.
Солить—солити.
Солкій—прасолоний.
Солнечникь. раст. НеІіапіЬиз
апииз Ь.—соняшник, сояшник.
Соянечньїй—соняшний, сояшний.
Солнопекь—см. Солнцепекь
Солнце—сонце.
Солнцева сестра, раст. СісНогі
ит ІпІуЬиз Ь. — петрів ба¬
тіг.
С'шнцепек'ь— пригрів.
Солнцестояніе, астр. — сонцо
стан.
Солнцецвізть, раст. ЇЧеііапіЬе
тит уиїдаге ОагІН. — піт¬
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Солньїшко—сонечко.
Соловей, пт. — соловей, соло¬

,
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вейко.
соловій.
щувак,
тровлюк.
Соловка—солов'їха.
Соловушко—соловейко.
Соловьиньїй—соло в йовий, со
ловейковий.
Соловіть—соловіти.
*
Солодить —солодити.
Солодковатьій — солоденький,
присолодкий, ПОСОЛОДИЛИ.
Солодковьій
корень,
раст.
СІусуггМза дІаЬга есйіпаїа І
—солодець, солодина.
Солодуха—кваша.
Солодь— солод, дрожжанка
Солодить—солодіти.
Соложеніе—солодіння.
Солома — солома; ржаная —
житнянка, житниця; пше¬
ничная— пшенишниця; пле¬
теная для шляпь—плетянка. пліть; тертая негодная
— мерва; мятая — м'ялиця,
мнялиця.
Сол.тенньій—солом'яний.
Соломина—соломина.
Соломонова печать, раст. Сопуаііагіа роїудопаїит—маслс
вороняче, куп, кур зілля;
Роїудопаїит тиКіїІогиіп —
огірочник, огірошник.
Соломор-Ьтка -січкарня.
Соломотрлска—соломовіика.
Солонина—солонина; изь ба¬
ран иньї—пастрам а.
Солонка—сільниця, солянка.
Солоноватьій—присолоний.
Солончаковий—солонцюватий.
Солончакь — солотвина, соло¬
нець, заружжа.
Соль-сіль; поваренная — кухенна; каменная — ледівка,
ледянка, ледова сіль; с'Ьрно кислая — сірчан, сирни¬
сто кислая—сірчак.
Солянка, раст. 5аІ$оІа каїі 1_.
— колючка, курай; солони
ця (кушанье).
Соляной—сільнм і.
Сомнамбулисть—сновида, мі
сячник.
Сомнительность — непевність.
сумнівність,
Сомнительннй, о — непевний,
сумнівний, о.
Сомн-Ьваться — сумніватися,
сумнитися. вагатися.
СоМНІвНіе—сумнів, непевність
Сомовина— су мови на.
Сомовій -сумовий.

-.имь —Соот.чЬтствовать.
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Сомь, 4>ьіба Зііигиі діаліз —
сум.
Сонасп-Ьаникь.-ца — співспад¬
коємець.
Сонливець - сонько, сплюха,
дрімлюга.
Єонливость — соннота, сонли
виці,
осгіалість,
дрімлю
чість.
Сонливьій—сспалий, сплющнй»

; Сообща—сггільно, укупі,
ра¬
зом. гуртом, огулом.
Сообщать.-щить— повідомля
ти,-мити, переказувати.-казати, ясити, з ясувати, хва¬
литися, похвалятися,-лити¬
ся; (письменно) завідомляти, мити.
Сообщаться (сь к-Ьмь)—уділя¬
тися кому,
вдаватися з
ким, (письменно)
листу¬
ватися з ким; (о путяхь
г.ооОаі.) сполучат ися,-читися, злучатися,-читися.
Сообщеніе, обь 'ВЛЄН іе (кому)—
оповідь, об'явка, повідом¬
лення, оповістка, оголошен¬
ня; (заразьі) закечення, заповітрення, (пути сообщонія) шляхи, комуникація;
(письмен отношеніе) завідомлення; (сь кТ.мь) сто¬
сунок, з'язок.
Сообщест во —товариство, ком¬
панія, спілка, громада; (сь
кТ>мь) компанія.,
Сообщительность —товариськість.

ЕріМЛЮЧИЙ. •

Сонміаце - зборище; стовпище.
Сонная трава, раст. Яігора
ВеІІасіопа -матригаїї.
Сонникь—відгадай-сон.
Сонньїй — заспаний, сонний;
наводящій сонь — дрімли¬
вий.
Сонь—сон, спання; перлий —
первосни; время сна—лнговн, обляги.
Соня—сонюга, сплюх, сплюха,
сонько, дрімак.
Соображать,-зить — туру вати,
' утурувати, міркувати,змір¬
кувати, розміркувати, дорозумовуватися, дорозумуватися, дорозумітися, ме¬
тикувати, роскомпонувати,
мусувати, мізкувати,
до
умитися, приумітися, прирозумїти, ужамати, утями¬
ти, уторопати, утелепати.
ушолопати. стямитися, тямкуватн, стямкувати.
Соображеніе - (разсудскь) тя¬
ма, тямск, глузд; (мнЬніе,
взглядь) міркування,
по¬
гляд, думка, здання.
Сообразительность — ужамливість,
метикливість, уторопність, тямучість', кметЛИВ'СТЬ, тямність, тямови
тість.
Сообразительньїй—ужамливий,
метикливий,
уторонний,
кметливий, тямниіі, ТЯМО¬
ВИТИМ,
тямкий,
тямучий,
тямущий.
Сообр^зно—стосовно до, від
НОСНО до, згідно з. Відпо¬
відно.
Сообразность — згідність з
чим. відповідність.
Сообразньїй — згідний, відпо
8І." НИЙ.
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Сообразовать - цринатуряти,- і
-турити, стосувати, засто¬ і
II
сувати, погод>каги,-дпти.

Сообщительньїй — товарись¬
кий; (одорогахь, каналахь,
сосудахь) сполучний, злучннй;
(ц-Ьпь,
проволока)
прудний.
Соо6щникь,-ца —спільник,-ця,
співучастник,-ця.
Сообщничество— спільництво,
співучасть,
Соопекунь,-ша — співопікун,ка.
Соорудитель,-ница — фунда¬
тор.-ка. спорудник,-цн, закладач,-ка, засновник,-ця.
Сооружать.-дить — спо'руджувати, спорудити, згороджувати,- дити, зриштову вати,тувати, будувати, збудувати, мурувати, змурувати.
Сооруженіе—споруда, будова,
згорода. будівля; (процесь
постройки)будування, ставлення згородження.
Соотв^тственность—відповід¬
ність.
Соотв^тственньїй, О — ВІДПО¬
ВІДНИЙ, о.
Соотв-Ьтствованіе—відповідайня.
Соотв^тствовать — відлові-

дати. •

Соотечестпенникь— вдрАянован;е.

Соотечественнмкь,-ца — зем
' ляк, чка".
Соотечественньїй—рідний.
Соотносительньїй, о — рівно
зглядний, о.
Соотношеніе—взаємини.
Соотчичь—земляк.
Соперникь,-ца—суперник.-ця.
супротивець,-виця, супро
тивннк.-ця.
•
Соперничать—мірятися, кой
куруваті-, на перебій іти
іти взаводи з ким, перем*,
гатися, перемогтися.
Соперническій — суперниць
кий, супротивницький.
Соперничество— супорництвс
конкуренція, супротивний
тво.
Сопечальникь—односум.
Сопка—супуха.
Соплеменйикь.-ца — однопле
менеиь.-ниця.
Соплеменность —одноплеменність.
Соплеменньїй — одноплеменний.
Сопли—шмаркотиння, шмар
кота, шмарки.
шмарклі.
смарклі, віскряки, дядьки
СсГпливець—см. Соплякь. ■
Сопливица—см. Соплюха.
Сопливость
—
сопливиці.
шмаркатість, віскривість.
Сопливьій—шмаркатим, смар
катий, віскривий.
Соплюха—шмаркуля, шмарко
лиза.
Сопля—шмарок, шмаркотина.
віскряк.
Соплякь—шмаркач, смаркач.
віскривець, шмаркопиз.
Сопоставланіе—рівняння, зрів
няння.
Сопоставлять,-ить — рівняти,
зрівняти.
Соправитель—співкермач.
Соправленіе - співуряддя.
Сопред'Ьльчьй — сумеж ий,
прилеглий.
Соприкасаться, коснуться —
доторкатися, кнутися, стнкагися,-кну тися, дотикати
ся, доткнутися; (єь движеніи) — мелькатнся -кну
тися.
.
Соприкосмогеніе—доторкнен
ня. доткнення.
оприкосновенность— прилег
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лість, сумежність; (участі-)
причетність.
Соприкоснсвенньш — прилег¬
лий, сумежний;
причет¬
ний.
Солричастниісь—см соучастникь.
Сопричисл ять,-лить
прилучати.-чити, залічувати, ни¬
ти до; кь лику святьіхь —
усвячувати, усвятити.
С/Опроводнтельньїй — супро¬
відний.
Сопроеождать.-дить — супровоаити,-вести; товаришу¬
вати кому.
Сопровождечіе—супровід: то¬
варишування.
Сопротивительньїй — відпорний, супретний.
Сопротивленіе—супор, опір.
Сопротивляться,- виться»—ОП іратися.
опертися
кому,
ставити, поставити опір’
огинатися,опинатися, спинчатися, баскаличитися.
Сопротивляясь — оп р.
Сопрівать.-пр-Ьть — пріти, зі¬
пріти.
Сопрягать, - прячь — лучити,
сполучити.
Сопунь. нья—сопій, сопуха.
Сопутствованіе — спсдорожування.
Сопутстеовать—сподорожу ва¬
ти.
Соп-Ьніе—сопіння, сопіт.
Сопуть — сопти, фучати, футіти
Сорнзм,Ьрньій,-о — домірний,
помірний, о.
Соразм-Ьрять,-рить — присто¬
совувати, -суваги, припасо¬
вувати,-сувати.
Соратникь-сповойовник.
Сорванець — верхолаз, збитошник, урвіс.
Сорвиголова — шибайголова,
зайдиголова, паливода, па
лисвіт,
щибениі^
шибе¬
ник, пробийгопова. пробишака, урвиголова, урвипо
ла, урвигель, шалтай. одчайдуша. урвіс, урвень.
Сорго обьїкнсвенное, оас. 5ог
діїит уиїдлге — просо ту(. «цьке.
Сореинованіе — конкуренція,
суперництво, перебій, спів
завід.

463

СоревноНптель

Составмять

—
С ревнователь, ница — конку¬ ! Соскабливать, - скоблить
рент,-тка; споробітн. к.-іія.
скребти,
вискрібати,
вискреб.и, повискрібати,
Сориь ка — смітина, запороха,
і ‘Госкакивать.-скочить — зскапорош инка.
кукати, зскочити, сплигу¬
Сорить — смітити; (деньгами) і
вати, сплигнути, позскакуроскомашупати, циндрнти,
вати, посплигувати; зска¬
гатити, сипати грішми.
кувати. зскочити, злітати,
Стрная трава—бур'ян, хопта.
злетіти, зорнути. зірнути,
хапло;
вьіпальїваемая —
зринути, спорснути.
поливо, поліття.
" оскал ьзь.вать, соскользнуть
Сорньїй—смітний.
зслизати,-знути, споре
С провой—сміттьовий.
нути, сорваться — пошмер
Сорока, пт.—сорока.
гом піти.
Сорокадневньїй—сорскденний.
Сосковьій—пилковий, цицькоС трокалітіе—сорок ліття.
вий.
Сорокалітній—сорок літн і й.
Соскребать.-скресть — вискрі¬
Сороковой — сороковий; день
бати, вискребти; згрібати,
смерти—сороковини, соро
згребти.
чини.
Соскучиться—знудіти, знуди¬
Сороконожка, насік. Іиіиз зсоти я.
Іорепсіга і Оііізеив тигаСослагательньїй, грам.—гада¬
гіид—стонога, стоніг.
ний,
можливий,
уявний
Сорокоприточка,
раст.
Дс(спосіб).
іаеа зрісаіа—чернець.
Сосланіе—заслання.
Сорокопутт», пт. І_апііі5 соїіиСословіе—стан, шар, верства.
ГІО — ЧИК, сорок У Ш,
сороСословньїй—становий.
кач, сорокоуз;—кргр ного по¬
Сослуживеці — спослужець,
вній, 1_. гиїиз-сорокопуст, огспослужник.
няник, сорокогуд.
Сослужить (службу)—у приго¬
Сорокоуст-ь—сорочини.
ді
стати,
прислужи гі*ся
Сорокь —сорок, чотирдесять.
кому.
Сорочка -- сорочка, кошуля;
Сосна, Ріпиз зііуєзігіз — сосна,
(вь кот. родятся) ПОВИТОЧОК
хвоя; (роді горной) Ріпи*»
Сортирсваніе —гьтункування.
гпидНиз —жереп, жереб.
хухряння, сортування, пеСосновка, пт.—пуночка.
ребірання.
Сосновьій — сосновий, хвойоСортировать — ґатункувати,
• вий.
хухряти, сортувати, пере
Соснуть—задр мати.
бірати.
Соснякі сосни*.
Сорт ировка — гатунковини.
Сосокі — пилка.
хухрини, сортонини, пере¬
Сосредоточеніе — зосереджен¬
бори, перебірка.
ня, зосередкування; внима
Сортировщикь.-ца — гатунко
нія - зуважеяня.
веиь, -аиця, сортувальник,
Сосредоточпвать, чить — зосе¬
-ця.
реджувать,-дити, осередкуСорт-ь—ґатунок, сорт; первьій
вати, зосередкувати; вни— первак чоло; послідній
•
маніє — зуважуватися,-жи¬
— ПОСЛІД.
тися.
Сорубежньїй—сумежний.
Сосредоточиваться.-читься —
Сор-ь -сміття; (оть зерна) одзуважуватися,- важитися
війка; (оті дерева) хамло
Составитель- впорядчик. сю аСосать—смоктати, цмоктати
дач. укладник.
ссати, тягти.
Составленіе—складання, упо¬
Сосватьівать.-тать — сватати,
рядковування, укладання.
засватати, посватати.
Составлять,-вить — складати,
Сосенка—сосонка; раст. Язра
гадиз оНісіпаІіз — иіпараш. скласти, укладати, уложм
ти; становити, встановити,
заячий холодок.
(изі частей цілое) штуку
Сосиска—ковбасинка.
аатн, уштукуаа+и
Соска^смочок, мізюа.

(

Сосі авной—^.о умьішлепвив^
Составной — ставчатий, скла¬
І Сосудчатьій—урідищовий.
Сосудь —посудина, начиння;
довий, складаний.
остав-ь — (сложн. вещество)
кровеносньїй—урідище, жи¬
мішанина,
суміш; (физич.
ла; для сьіпуч.т-Ьл-ь-усипише;
С т-Ьла) будова; (учрежденія) І
для перегонки водки-пересклад; (подвижной на жел.
пуст; пслньїй-повннця.
дор.) валковий склад.
Сосулька (ледячая) —буруль¬
Состарить—зістарити.
ка, кляк, шаделина, ош«Состариться — устарітися,
дина, копець, цомпель, заустаріти, підтоптатися, примерзляк, ожеледець; собир.
старітися.
-ожльоди,
ожелест, ожеСостарившійся — устарілий; і
лець. раст. 1_апіит атріе(прежде времени) — застахісаиіе—кінська м'гта.
рений.
Сосунь —сисак, сисун.
Состегивать.-гнуть—застібати,
Сосцевидньїй — пипкувятіїй;
-бнути; состегать —зшива¬
отросхскь-пагірок пилковий.
ти, зшити.
Сосчитьівать.-тать — зрахову
Состояніе — (положеніе) стан,
вати, зрахувати.
СосЬдка —сусідка.
становище; (им'Ьніе, богат
ство) добростаток, худоба,
СосЬдній—сусідній; смежньїиприлеглий.
майно, маєток.
Состоятельность —заможність,
Сос-Ьдскій—сусідський.
Сосічдсі во—сусідство.
маєтність, худібність, засібність.
Сос-Ьдушка—сусідонька.
Сосудь—сусіда, омежник.
Ссс.тоятельньїй — заможний,
маєтний, маючий, худібний,
Сотвореніе — утворення, тнориво.
засібний, матний. •
Сотворить — утворити, ство¬
Состоять (изь чего1) — склада¬
рити.
тися, мати в собі, містити;
Сотенньїй—сотний.
(гд-Ь либс) бути, знаходити¬
Соткать—виткати, уткати
ся, матися.
Сотл'Ьть—зітліти, потліти
Состояться — відбутися, вдіСотникь—сотник.
ятися, счинитися;
вийти,
виданому бути.
Сотничій—сотницький, сотни¬
ковим.
Состраданіе—жаль,
жаління,
Сотня-сотка; сотня.
змилування.
Сотоваришество —товариство,
Сострадат ель,-ница—жалібник,
спілка, компанія.
-ця, жалісливець,-виця.
Сострадательность - жалісли¬
Сотоварищь—товариш, спіль¬
ник.
вість, спочуйливість.
Сотовьій —сці льни новий.
Сострадательньїй •— жалісли
вий, спочуйливий.
Сотрудникь,-ца->співробітні' к,
• ця.
Сострадать — жаліти, жалува¬
ти, уболівати.
Сотрудничество — співробіт¬
ництво.
Состригать,-стричь—обстрига¬
ти, -гти.
Сотрясать,-сти—трусити, стру
Гострить—прикласти.
сити, струснути.
Сотрясаться.-стись —двигати¬
Состроить —збуду паї и, виста¬
вити.
ся. двигнутися, ДВИГТІВ,
Состряпать — зготувати; упо¬
движати, задвигтіти, зсдрати, утяти, ушкварити.
нижати.
С.остязаніе —перемоги, змагаї
Сотрясеніе—двигіт, двигтіння,
ня, спозаеід.
струс.
Ссстязатель, -ница — спозавіСотскій — соцький.
дець.-дниця.
Согь—сцільник, щільник; м«Состязательньїй —змаглиьий,
ду— забоцень, плястер.
‘ спірний.
Сотий— сотній.
Состязаться—змагатися.
Соумьішленіе—спільництво.
Сосудмсть й -урідишавийт-тая
Соумілшленникь — спільн-к,
рбрлрчкд-жнлова оболонка
І
змовник, полигач, з'еинни.

Соумьішлять—Спальньїй,

Соумьішлять,-лить — умишля¬
ти,-слити, накладати.
Соусник*—підлевниця.
Соусь — підлева,- на курин.
бульоні-софорок; куриньїй
кисльїй-сокове.
Соучаствовать'—брати участь.
Соучгстіе—співучасть.
Соучастник*—сумісник, спіль¬
ник, співучасник, полигач;
в* заговор^-зчдник.
Софа—канапа.
Соха—соха.
Сохатьій, зоол. Сєгуііб аісез—
лосунь.
Сохнуть — сохти, схнути; худ
нути, марніти; (о избах*)
смагнз'тн.
Сохраненіе—схов, схоронення.
ховання, захов, заховання,
сховок, схованка.
Сохранитель,-ница — схорон
ник,-ця, заховник,-ця, за
ховальник,-ця.
Сохранительньїй — заховань

ний.

Сочлененіе

(КОЛІ.ННОЄ) чиколо
ТОК, ЧИКСЛОДОК, ЧИКОЛОНОК,

І

,

1
1

Сохранность—цілість.
Сохранньїй—цілий.
Сохранять.-нить — хоронити,
схоронити, берегти, збері¬
гати, зберегти, доховувати,
-ховати, усокотити, заварувати.
Сочевица, раст. ОгоЬиз уегпиз — черевички, тропник,
сердешна трава.
Сочевникь весен., раст. Ого
Ьп5 аІЬиз—чистеиь, півник.
Сочельникь,
— свят вечір,
багат-вечір, багажа кутя.
Сочетаніе- злукування, спіл¬
кування.
Сочетать — злукуваїи. зспіл
кувати.
Сочетаться (браком*) — одру
житися, побратися.
Сочиненіе Гтворчество)-твор І
чість, компонування, скла- ]
дання; (произведеніе) пй
сени я, твір, композиція.
Сочинитель,-ница— письмен
нпк. ця.
і^ОЧИНЯТЬ, нить
— творити,
утворити,
писати, напи
сати, компонувати, сном
понувати;
(вьгдумьівгть)
вигадувати, вигадати.
Ссчнть--точити, цілити.
Сочиться — цянути, соктіти,
СВЄЗИТИ. цідитися.

щиколодок зчленоваття.
Ссчлень—співчлен.
Сочленять,-нить —чи колод ити.
счиколодити.
Сочность—соковитість.
Ссчньїй, о—соковитий, о.
Ссчувственньїй, о—спочутний,
співчулий, о.
Сочувствіе — спочуття, спінчугтя.
Сочувствовать — співчувати,
спочувати.
Сочувствующій — спочутний
спочуйлнвий.
Сошествіе- схід
Сошник*—леміш.
Сощипьівать.-пнуть — обскубу¬
вати,-бнути, пообскубувати.
Соювки (у сапог*)—капи.
Союзникь.-ца — спільник, ця
помогающій своєю
силси
- потужник.
Союзническій —спільницький.
Союзний—спілковий.
Союз*—спілка; грам.-злучник,
сполучник.
Соя, пт.
Согуиз діапсіагіиз
—деряба, джелжора, згоя.
баба; Оаггиіиз
дізпгіаїїиз
— кукша.
Спаданіе—спад.
Опадать, спасть—(о листьяхь,
плодах*) опадати, опасти;
(о шерсти, волосах*) вила¬
зити, вилізти, линяти, зли¬
няти,
облазити, облізти;
(об* опухол.и) тухнути, стухати, стухнути, відтухати,
тухти; (о вод-Ь) зі ходити,
зійти, меженпи,
змеженіти, убувати, убути, збу¬
вати, збути; (с'іороз-Ь. жар-Ь)
злигти, злчгнути, пересідатися.-сісгися; зменшитися,
-шитися.
Спаденіе — спад; зменшення.
Спазмодическій- спазмовий.
Спазмьі, мед.—корчі.
Спаивать. спаять—лютувати,
злютувати; споить - спою¬
вати, спо.іти.
Спайка- лют, злютованка.
Спаленний — спочинапьний.
Спаленний—спалений.
Спалзьівать, сползти-злазити,
злізти, позлазити.
Спальний—спочивал ьний, ложничн^й-

Спальня —Спихивать.
Спальня—ложниця, ліжниця,
спочивальня.
Спанье—спання.
Спаржа, раст. Азрагадиз о№
сіпаїіЕ—заячий холодок, хо
лод«ць, шпараг,
холодок:
Азрегидо ргосишЬеи$-остриця.4
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Спертий (воздухь)—задушний;
сущ.-сопух.
Спесивец-ь,-вица—гордій, гордівниия, пишак. чка,принда.
Спесивиться—приндитися, хи¬
зуватися. бутати, пиндю¬
читися, гордіти, пишатися,
гороїжитися, пизитиси.
Спесивость—приндивість, бут¬
ність, КОКОШНІСТЬ, ПИНДЮЧ¬
НІСТЬ, пиндючл ивість, пиха¬
тість.

Спаржевьш—шпараговий.
Спаривать, спарить-парувати,
спарувати.
Спархивать, спорхнуть—пур¬
хати, спурхнути.
Спесивьій—бутний, кокошний»
Сларьівать,
спороть—спорю¬
пихатий,
пиндючливии»
вати. спороти.
пиндючний, приндивнй.
Спасаніе — рятування; (освоСпесив-Ьть—пихатіти. бутати.
божденіе) визволення.
Спесь-бута, форс, принда, пи¬
Спасательньїй—рятувальний.
ха, пинда, чвань; барская,
Спасать, спасти — рятувати, |
раст, 1_усЬпі5 сЬаІсесіопїсаурятувати, порятувати, за¬
зірки.
рятувати, зрятувати, обряСпецифическій—специфичний.
тувати, визволяти, визво*
Спеціалисть-митець, слеціялити.
лист.
Спеціальность —фах.
Спасаться, спастись — вибав¬
Спеціальньїй —фаховий; спе¬
лятися, вибавитися, ряту
ціальний.
ватися, урятуватися, виз¬
Спецій—зілля, ліки.
волятися, визволитися.
Спечь, -ся—Слелій, -ЛЯ.__
Спасеніе - - рятунок, порятуСпивать, спить — надпивати,
вання, порятунок, визвіл.
пмти;-ся—роспиватися, -пи¬
Спасибо—спасибі, дякую, дя¬
тися.
кувати.
Спаситель—поратівник, рятовСпиливать,-лить —спилювати,
ник. рятун, визвольник.
-ляти, надпилювати,-ляти.
Спасительность —спасенність,
Спина—спина; хирбет, хреб- '
рятовничість.
тина, хребет, тило, похреб.
Спасительньїй —спасенний, ряСпинка—спинка.
товничий.
Спинной—спинний, спинковий,
Спасовать—пасувати; уступи¬
хребтовий; мозгь-стриж.
тися.
Спираль — спіраль, безконеч¬
Спать—спати; (кр£пко)-рутиник, безконешник.
ти (насм-Ьшл.)
Спиральньїй—спіральний.
Спахивать.-хать—орати, з'ораСпирать, спереть — спихати,
ти. виорати; спахнуть-здмузіпхнути: стискувати, стис¬
хати,*хнути.
нути.
с п.-ішка- оранка.
Спирея, раст. Збрігаеа (Лтагіа
Спекаться, спечься—запікати— лабазник, тавелга.
т ися,-пектися.
и СпиртОЕЬій—спиртовий.
Спектакль- вистава.спектакль.
Спирть -спирт.
^ печу.іироваїь—спекулювати.
Списокт> — спис, реєстр.
'■ пекулянть — спекулятор.
| Списьіватель—описувач.
Спекуляція спекуляція.
Списьівать, списать —перепи¬
Спеленать—сповити
сувати. - сати, ьопіювати,
. нерва—уперед, спершу, по¬
скопіювати; (красками) пепереду.
наперед, перше,
мальовувати,
перемалю¬
попервах, передніше, пере¬
вати.
дом, спочатку.
Сп иляваться. сагься —листу¬
Спер воначала—споти нову.
ватися. злистуватися.
Спереди -спереду.
Сп хивать.-хнуть — зсувати,
Спертость —задушність.
■і
зсунути.

Спий*—Спекти, я
Спица — шпичка, патик; (на¬
зальная) дріт; (ежа, дико¬
браза) голкр; (вь колесі)
шприх, шпряха.
Спичечница-сІрнишниця.
Спичечньїй—сірниковий.
Спичка — сірник; обгорілаясірничка.
Сплавка—^гоплини, стоплення (металла)';
сплавачка,
сплавляння (ліса).
Сплавлять,-вить — (металльї)
стоплювати, - пити; (лісь)
сплавляти, гнати.
Сплавной—сплавний.
Сплавокь — см. Сплавь (ме¬
талла).
Сплавщикь (плотовь)—оснач,
сплавник, плотарь.
Сплавь—(металла) стопленина; (ліса) сплавачка, сплав
ляння.
Сплачивать, сплотить (плотнич.) — споювати, споїти,
збивати, збити, глобити,
зглобити.
Сплеснивать, снить (веревку)
—сплітати, сплести.
Сплеснуть (воду)—схлюпнути.
Сплетать, сплесть—сплітати,
сплести, посплітати; набрі¬
хувати,-брехати, понабріху¬
вати, плескати, наплескати.
Сплетеніе—спліт, заплітка.
Сплетникь,-ца — плетун, ха,
брехач,-чка, байчар,-ка.
Сплетничать —плескати, пле¬
сти, брехати, обмовляти,
пльотки робити.
Сплетня—поговір, поговірка,
набілка, пересуд, торехта,
пльотка, плетка, обмова.
Сплинь—хандра.
Сплоченіе—зглобини, споіни,
злучення, з'язання.
Сплоховать—хибну ти.
Сплошной — суцільний, посплічний, одномастими.
Сплошь—узапліш, узаміт, су
спіль, заспіль, загалом, су
ціль, суцільно, суплош.
Сплутовать —
змахлювати,
сшахрувати.
Спльївать, спльїсть — сплива¬
ти," сплинути.
Сплюснутий — см. Сплющенньій.
Сплющеніе -уплеск-ння.
Сплющивать,
сплюснуть —

приплющувати, приплющи¬

ти,

■ві.

уплескувати, уплеска-

Спліощенньїй
—
плюсклий,
ПЛЮСКИЙ.
\
Сплющиться—поплюскнути.
Сплясать—протанцювати.
Сподвижниць,-ца— спотрудов
ник,-ця.
Сподличать — гадючку
вки
нути.
Сподоблять,-бить — приподоб
ляти,-добити.
Сподручньїй, о — похватний,
поплічний, наручний, до¬
гідний, о.
Спокойньїй, о — супокійний,
спокійний, упокійний, ти
хомирний, о.
Спокойствіе—спокій, супокій,
упокій,
тихомирство, ла
года.
Споласкивать.-снуть — сполі¬
скувати, скати.
Сползать,-8ти—злазити, зліз
ти.
Сползаться,
сползтись--злазитися, злізтися.
Сполна—устіль, цілком, вмов

Лі, усе.

Спора, бот.—розрода.
Спорангій, бот.—розродише.
Спорить—змагатися, спереча
тися, суперечитися, скозу
ватися, -трахтуватися, пе
резбиватися.
Спориться — ладитися, посу¬
ватися. поступати.
Спорливость — змагливість,
заривкуватість,
супереч¬
ливість, звадлнвість,
незгодливість, зарічаність.
Спорливьій — змагливий, заривкуватий, суперечливий,
звадливий,
незгодливий.
зарічнний.
Опорний, о — перечний, с;:е
речний, о; (о землі) позвовий.
,
^
Спортсмень—спортовець.
Спорщикь,-ца — суперечник,
ця, звадник, ця, змагаль¬
ний,-ця.
Спорь—змага. суперека, супе
речка, змагання, пря; ссо
ра—бреверия, колотнеча.
Спірьій, о-корисний, прибут
козий.
Спорьінья.
раст. 5сіегоІішп
сіауца—хліб старий, ріжки

СґҐ_~оОНОСТв— Сп^ши

раст.
Ьоііит Іетиіепіит
Ь.—кукіль.
Способность-хист, хисть, ке¬
бета, кеба, кисета, кмбисть,
кибіт здібність, здатність.
Способньїй — кебетливий, ке¬
бетний. кебітливий, кебітний, здібний, здатний, хи
стовитий, сііпний, тімашний, наданий, удобенний.
Способствовать — сприяти,
погоджати.
допомогаги,
спомагати; причинятися до.
Способь—ярмис, ярміс, ярміз,
чин, роб, побит, лад. сію
сіб.
Споспішествовать — спорити,
сприяти, спомагати. допо¬
магати, причинятися до.
Спотикаться, кнуться — шпотатися, зашг.огатнся, по
шпотатися,
спотикатися,
спіткнутися, спотикнутися,
спотикнути.
Спотьїкающійся —спотикайло.
Спотьїкаясь—спотикача, спо
тич, наспотич, наспотички, кум^льга.
Спохватьіваться.-титься—здивлятися, здибитися, сха¬
менутися, стямитися, охаменутися, скидатися.
Справа—з правого боку.
Справедливость — справедли¬
вість, правдивість; слуш¬
ність.
Справедливий — справедли¬
вий, правдивий; (о докгза- .
тельств-Ь,
замічаніи, по¬
ступка) слушний.
Справна (св-Ьд%ніе, виписка
нзь д-Ьла) - довід, довідка;
-ку наводить—довідувати¬
ся, довід, ку брати.
Смравляться-виться, справуватися, усправуватися, до¬
відуватися,-датися.
Справочньїй—довідний, довід¬
ковий, інформаційний.
Спрашивать,-сить— запитува
ти, запитати, питати, тЛт- і
татися,
спитати; домага¬
тися, вимагати; другь дру¬
га—перепитуватися.
Спринцовка—прискавка, си¬
кавка.
Спроваживать,-водить — випроважувати, випроводити,
здихатися кого.
С проста—попросту, просто.
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Спрос*ь — попит, попитання,
покуп, брачка; запит, за
питання.
Спрьігивать,-гнуть — сплигув ти, гнути, посплигувати.
Спрьіскивать.-снуть — кропи
ти. скропити.
Спрягать, грам.—часувати.
Спряженіе, грам. — часуван
II я.
Спрямленіе—випростовання.
Спрямлять, мить— випросто
вувати,-ту вати.
Спрятать, ся -сховати, захо¬
вати, переховати,-ся; прію
тить, ся—прихистити.-ся.
Спрять—хованка, схов, схо¬
вок, схованка.
Спугивать,-гнуть — полохати,
сполохати, посполохувати,
полошити, сполошити, пе¬
реполошити.
Спускать, спустить — спуска¬
ти, спустити, випускати,
випустити; сточувати, сто¬
чити, сціжувати, сцідити.
Спускаться, спуститься-спу¬
скатися, спуститися; зда¬
ватися, здатися.
Спусковой—(затворь) застав
ка, опуст; (собачка) кощок.
язичок, цінгель.
Спускь — (водьі) спуст; (для
прохода, про-Ьзда) схилок,
узвіз; (водянок) ринва; (животньїхь) парування; (мазь)
вісколиво; (потворство) попус к, потур, потоля.
Спустя — згодом, згодя, зго"нивши, потім, опісля, пе¬
регодя.
Спутникь,-ца—супутник, ця.
Спутиваніе —плутання.
Спутьівать.-тать - плутати,по¬
плутати, заплутати;
зби¬
ватися, збитися.
Спьяна -поп'икому.
Сп±>вка—співанка.
СпЬльїй—стиглий,
доспілий.
Сп-Ьгь, зріють—стигнути, спі¬
ти.
(~ п%ть—проспівати.
Спиться—зспіватися.
сп^хь—тороп, поспіх, нагал.
С п Ьшивать,-спушить -зсажувати, зсадоЕити з коней.
СпЬшить — швидкувати, пос¬
пішати, борзитися, квапи¬
тися, хапатися, швидкати,
шатувати. сохтувати, ус-
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Спішка— Срьівать.

пїаіати, кваппятися, пилувлти, хвостатися.
Спішка — хапатня, хапанка.
хапанина, хапання, тороп.
Спішно—нагально, прикрот
но, швидко, хапком, хвать¬
кома, хапко, похватком.
Спішность — нагальність,
швидкість, поикротність.
Спішний — нагальний, швид¬
кий, прикротний, скорохвацький.
Спялить — поцупити, підцобрити, уґабнути, ухабнути,
підгибати.
Спятить—не додержати сло¬
ва; сь ума — збожеволіти,
з глузду зсунутися.
Спячка—сплячка.
Сработать — зробити, змай¬
струвати.
Сравненіе — порівняння, при¬
рівняння, зрівняння.
Сравнивать.-нить себл — при¬
рівнювати, прирівняти, по¬
рівнювати,-няти,
зрівню¬
вати,-няти.
Сравниваться.-ниться—дорівнювати.-няти. кому, доті¬
кати,-дотекти.
Сравнительно (с-ь кім-ь, ч-ьмт.)
— проти кого, чого.
Срапнительньтй — порівняль¬
ний.
Сражать,-зить—побивати, по¬
бити, стинати, стяти.
Сражаться,-зиться — перебиватися.-битися,
боротися,
битися.
Сраженіе—баталія, бій, по¬
бій.
Сразу—одразу, ураз, дораз.
доразу.
однораз,
обсіч.
спрожогу, укруть, заразом.
Срамить—соромити,
сород^
завдавати, ганити, ттвіць
кувати, гудити, ганьбити.
Срамникь,-ца — соромітник,
-ця.
Срямньій,-0 — стидкий, соро¬
мітний,-о.
Срам-ь—сором, соромота.
Срастаться.сростись—зроста¬
тися, зростися.
Сращеніе—зростини, зрогнення.
Сращивать.-г.тить — зрощува¬
ти, зростити.
Сребренник'ь—срїбняч.
Сребровидньїй—сріблястий.

Сребролюбець — сріблолюб,
!
грошолюб.
Сребролюбивьій — срібнолюб
ний, грошолюбний.
Сребролюбіе— грошолюбство.
! Среда—(день) середа, (вещество. тіло) осередок, се¬
редовище; (общество) то¬
вариство, оточення.
Среди—осередь, серед, посеI
ред. поміж.
Средиземньїй— Середземний.
Среди на —середина, -осередок,
щирина.
Срединньїй—осередній, посе¬
редній, осередковий.
СреднеЕіковьій — середнєвічНИЙ.
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Средневіковье—середні віки.
Срегній -середній,посередній,
середущий,
середульший;
уміренний-помірний;
ма~
тем.-пересічний.
Соедогрудіе—Діафрагма.
Средоточіе—осередок, щири¬
на, осердок.
Средственньїй—середній, по¬
мірний.
Средство —спосіб, ярмис, ярг
міз, спромога, можність;-ва
к-ь жизни-засоби, кошти;-ва
передвиженія — засоби до
руху.
Срисовьтвать,-совать — пере¬
мальовуватися юрати.
Срс -никь.-ца—родак.-чка.
Сродниться-присвоітися. по¬
ріднитися, споріднитися.
Срсдньїй-питомий-, властивий.
Сродство—покревність; (рлдстеєнникп)
рідня:
(тіль,
веществь) свояцтво, спонадність; (звуковь)суголос.
Сродясь—зроду.
срок-ь — термін, реченець,
строк.
Сростись—зростися.
Срочность—терміновість, реч'енцевість, строковість.
Срочньїй, О—терміновий, реченцевнй, строковий, о.
Сру бать,-бить — зрубувати,
-бати, стинати, стяти, по¬
зрубувати. постинати.
Срубка—зруб.
Срубь— оидеп кополезньтй- ця
мриння. цямра; ниже по
поверхи, земли—покліть.
Срьівать. сорвать—вривати

Срмяаться— Стчлкіївлтьея.

зірвати, уривати, урвати,
увірвати.
Срьіваться, сосваться—урива¬
тися,
зорнут^.
зірнути.
зринути, спорснути.
Срьівать, срьггь — скопувати
п_тн.
Срьівь —зривання, зірвання.
Срьітіе - скоп.
Ср'Ьзокг.—різанка. утинок.
Срізг.—зріз,
переріз, лерепуст, переруб.
Ср-Ьзьівать.-зать — зрізувати,
-зати, стинати, стяти, зіт¬
нути.
Ср-Ьтеніе
(праздникь)-Гром¬
ниці.
Сряду—один за другим, пос¬
піль.
Сряжать— см. Снаряжать.
Ссадина — садно,
уразка.
шмугля, шмульга.
Ссаживать, ссадить— висажувати, висадити; - ся-висідати, висісти;
(о ткани)
збігатися, збігтися.
Ссаднить—шмугляти, шмульгати, шмуляти, збити.
Ссасьівать. ссосать-висисати,
виссати.
Ссовьшать, ссунуть—спихати,
зіпхнути.
Ссора-свара, звада, незмир,
свар,
їіосвар,
посварка,
кавза, котора; легкая-ростирка,
гніванка; крупная
-чвара, буча, колот, колот¬
неча, каламут,
бреверия,
броварія.
Ссорить—сварити.
Ссориться—зладитися, свари¬
тися, мотатися, клопитися,
заїдатися, колотитися. їс¬
тися; (о домашнихь) морквасити,
Осорливьіи—/знадливий, сваркий.
/
Ссорщикт/-згадліівець, чварник.
\
Ссуда—позика, позичка.
Ссудньїй—позичковий,
Ссужать, осудить —позичати,
позичити, спосужати, спо
судити.
Ссучивать,- ить — зсукувати,
зсукати, усукувати,
усу¬
кати.
Ссьіпать,-слать—засилати, за
слати, правторити, заправторити.
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• ■ ■ ■ ьс я, сослаться—зда? лтііія,
здатися,
поклика¬
тися, - кликатися, посила¬
тися,-слатися.
Ссьіпка — засляння; покликп.іня; дописка.
Ссь:льньій—засланець.
Ссьіпать, ссьіпать — зсипати,
зсипати, позсипати.
Зсьіхаться, ссохнуться — зси
хатися, зсохтися, позсихатися
Зсідаться, сс+.сться (о сук¬
ні.) -збігатися, збігтися.
Зсукать, ссічь — стинати,
стяти, зітнути.
Ставать, стать — зродитися,
звестися;
зупинятися, нитися, спинятися, - ниіися;
починати, почати, звходитися, - дитися; вистачати,
вистачити.
Ставень (вешнякг.) — застав¬
ка; (оконньїй) віконниця;
(опускной
еь
припавкі)
ляда.
Стачить—ставляти;
(постав¬
лять) постачати; (нг. печ. )
застановляти;
(на
видь)
звертати
увагу: (ограду)
городити; (рейромь.стоі-імя)
— сторч йти. сторчуватії,
сториювати; (кому в-ь счеть)
писати на чий ?кошт; (во
фронт-ь)—шикувати; (льса)
риштувати.
'
Ставка-(командующаго войсками) кіш; (очная; — звідня, зводи; (вт> игр-Ь) кін.4
Ставленпик-ь —протеже.
Стадньїи—отарний.
Стадо— (коровг) черепа; (лошадей)
табун.
(птицьі)
зграя; (овец-ь)—турма, ота¬
ра, баранта; (свин*Г) ватага.
Стаивать, стаять —» '/анути,
отати.
Стайньїй—зграйний.
Стаканчикь—склянчина, скля¬
ночка.
Стакань — склянка, иіклянкг,
скляниця, шкляниця, пугарь.
Стакиваться,-пнуться — змов¬
лятися, змовитися, злигатися, полигатися.
Сталистьій—крицюватпй.
Сталкивать,-кнуть - сп.-хч-и.

ІЬЬ

Стало бьіть—Старьввщнкь

зіпхнути; - ся — стикатися,
стикнутися.
Стало бьіть — виходить, тоді.
Сталпливаться - питься юрби¬
тися, з'юрбитися, купчи¬
тися, скупчитися.
Сталь—криця; закаленная —
дулевина.
С. альникь високій, раст. Опопіз Ьігсіпа—царь-зілля, дівиян.
Стальной-крицевий.крицяний;
цв-Ьть— сив ^зал ізний.
Стамеска—долотце, різець.
Станице (поселеніе)- станиця.
Становиться—(на колони) ста¬
вати, стати нанколюшки,
уклякати; робитися, зроби¬
тися, починати, почати; зу¬
пинятися,-нитися.
Сгановникь, раст. СЬітаГіІІа
итЬеІаіа—порушник, становник.
Станокь—варстат; (ткацкій)—
тканиця; токарний — вер¬
стак.
Станціонньїй—станційний.
Станція—станція; назначенія
и отправленія -станція при
значення і виряду.
Стань-табор; (фигура)
по¬
става, постать, статура.
Стапливать, стопить — ростоплювати, - пити, поростоплювати.
Стаптьівать.-тать — топтати,
потоптати; топцювати, стопцювати.
Стараніе—силкування, старунок, забіги, дбання.
Старательньїй — дбайливий,
дбалий, упадливий, запо¬
падливий, запопадний, пазовитий,
прикидливий,
старливий, кукібний, кукібливий, старанний, пиль¬
ний, о.
Стараться — дбати, піклува¬
тися, пильнувати, труждатися; (силиться) усил(к)о
вуватися, моцувзтися.
Старенькій—старенький.
( тарехонькій —старесенький.
Старець- дід, старий, дідусь.
< тарикошка—стариган.
Стариковатьій— пристаркува
тий.
Стариковскій — дідівській,
старечий.
Старикь—старий, дід.

; Старина — старовина, старо
І .
світщина, давнину, пред¬
ківщина; глубокая — предкоЕічина, віковщина.
Старинньїй — старовинний,
звічний, стародавній, старосвіцькиг, в:дколишній.
Старину шка—дідусь.
| Старить—старити.
Стариться—старіти, марчїти.
Старица —старенька, бабуся;
черниця.
Старичекь—дідусь, дідок.
Старичище — дідуга, дідуган,
стгригзн.
Старобьітньїй—старожитний.
Староватьій—старенький, при¬
старий, постарий, підтоп¬
таний.
Старов-Ьрческій —старовірний.
СтаровЬрь, рка — старовір,
-рка.
Стародубка,
раст.
Сепііапа
атогеїіа — терлич; раст.
Нсіопіз уегпаїіз Ь.—горицвіт.
Стзрожиль,-лка — старожи
тець, тиця.
Старообразньїй —старкуваті й,
пристаркуватий, бабкува¬
тий.
Старообрядець, -чегкій,
см.
Старов-Ьрь.-ческій.
Старопечатнин.-ная крига —
стародрук.
Староста—староста; церковн.
--титарь; (насм-Ьш.) свічколап.
Старости—старощі.
Старуха—баба, бабуня, бабуся.
Старухообразний — бабкува
тий.
Стару шенка—бабка.
Старушечж— бабський, баб'я
чий.
Старчески—по старечому.
Старческій—старечий.
Старчество—старечий вік.
Старшина—старшина.
Старшинство (верховность) —
зверхні.ть; (первенство персдь младшими) перевага.
Старшинствовать —старшува¬
ти, старшинувати.
Старшій—старший; головним.
Ста) ьм—старий, літній, старо
денний,давній,підтоптані-й.
Старье—старовизна, тандита,
дрантя.
Старьевщикь. ца
таіідітнии,
тандитниця

І

Старійшина—Стенать.

Старійшина—старшина.
Старіть,-ся—старіти,-ся.
Стаскивать.-іцить — стягати,
-гти, постягати; зцуплюва¬
ти, зцупити.
Статний, о—ставний, постав¬
им «, штатульний, постатний, статурний, о.
Статочньїй -збутний, здійснен¬
ний, можливий.
Статскій—цивільний.
Статуя—статуя; (каменная ві
степи)—мамай, баба.
Стать—постать, постава; ра¬
ція, причина.
Статься —скоїтися, відбутися.
Статья—(параграфі) артикул;
(литерат.) статя; (научн.)
росправа, розвідка.
Стачечникь, -ца — страйкарь.
-рка.
Стачечньїй—страйковий.
Стачивать, стачать—зшивати,
зшити.
Стачка—страйк.
Стащить — підцобрити. підцу¬
пити, укарамшити, ухабну
ти, угабнути, підвихнути,
підгибати, поцупити, тьвахнути, лемнути, сп'ятити.
Стая — зграя; (пти£гь) ключ;
(собакь) лая, тічка; (чертей) турбиль.
Стволистьій —стовбуруватий,
штубуватий, штубакуватий,
штамусатий; руркуватий.
Сі вольньж —рурксвий.
Стволі—штуб, штубак, штовб,
стовбур,
цівка,
штама;
ружья—руля, цівка.
Створаживать,-жить — вплигу¬
вати, зґляґати; -ся —(в)урдитися. провурдйтися, зґля
гуватися.зглядатися, зжентичитися, зсідатися,
зсі¬
стися.
Створка—стулка.
Створчатьій —половинчастий,
стульчастий.
Створі—половинка, стулок.
С тебелекь—юрчик.
Стебель — стеблина, стебло,
бадилина; собир. -бадилля,
юрчик,
штама, стебур'я;
в^ртикальньїй-простник; по¬
лового злака-билина; срізанньїй
сторчак;
сорнсй
трави—бур'янина;
тьїкььі
- гарбу зіння;
арбузоьі,
дЬ.п«1», огуриовь - огудиння,
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огудина, гудина, огуд; растенія, молодой, употребляемьій ві
пишу-лопуцьок;
стелющіеся стебли
огурцовь, дьінь-батоги; стебли
сь листьями
огороднь/х-ь
растеній-гич, гича, гичка;
шопки; трубчатьій-стрілка,
дудка; вьющійся-пліть; лука-цибка, цибок.цибук, иибулянка; хмеля - хмелина;
-камьіша - очеретина; макамаковиння; лозьі - лозина:
кукурузьі-кукурудзіння, би¬
ло; картофеля -натиня, комперянка.
Стебегьньїй— стебловий.
Стеблистий—стеблуватий.
Стегать,-гнуть—репіжити, урепіжити, періщити, упері¬
щити, цьвохкати, - хнути,
стьобати, устьобнути, цвілити, уцвілити, хвоськати,
-сьнути, шмагати, - гнути,
хвиськати,-сьнути, батожи¬
ти, убатожити, хльостати,
-стнути; (состегать) стебнувати,-нути.
Стежокь—стіб. Стезя—стежка.
Стекать. стечь—стікати, стек¬
ти, постікати;-ся - збігати¬
ся, збігтися; спливатися,
спливтисяСтеклит£—склити.
Стекло—скло, шкло; окснноешибка,
тахля,
склянка,
шклянка,
шиба, обслона,
кватира.
у
Стекловарь -гутник.
Стекловатьій—поскляний.
Стекловать- скляній и.
Стекл .видний—скловатий.
СтЄКЛОДІЛІЄ

—

ГуТНИЦТБО,

склярство.
Стеклоплавильннй — (заводь)гута.
Стекльїшко—шкільце.
Стекг.янистьій - скловатий
Стекляннй — скляний, шкляний.
Стеклярусі—пацьорки.
Стексльньїй—см. Стекляньїй.

Стєкольщикі—шкляр, скляр.
Стел ька—устілка.
Стемніть — притемніти, зсу¬
теніти, попоночіти, змергаснути.
Стенаніе—зойк.
Стрнать—нойквтіь

^тепениться -Столбець.
\
І

Степениться—статечніти, стат¬
ущухати,
ущухти, надтихати, тихнути,талашитися,
кувати.
Степенникь,-ца — статечник,
уталашитися, - нишкнути,
знишкнути, принишкнути.
-ця.
Сгихи—вірші.
Степенность — статечність,
Стихійньїй — стихійний, при¬
поважність.
родний; первневий.
Степенньїй — статечний, по¬
Стихія—стихія; природа; лерважний.
Степень—ступінь.щабель; кля
вень.тихок ропатель-віршомаз.
са, стан,
ранґ; (родств.)
Стихосложеніе— версіфікація,
коліно; (грам.) ступінь.
віршування.
Степной — степовий; жиіеяьСтихотвореніе—вірш.
степовмк.
Стихотворець—віршовник.
Степ н я кь— степови к.
Стихотворньїй—віршований.
Степь—степ.
Стихотворотво — віршування,
Стерва—стерво, падло.
віршовництво.
Стервениться—сатаніти, озві¬
С гихотворческій — поетичний.
ритися.
Стихь—вірш,
Стервятина- -стервина. падло.
Стлать-стелити, розстеляти;
Стеречь—стерегти, сокотити,
(настилать) — мостити;-ся
берегти, пильнувати, пан¬
стелитися, розстилатися.
трувати, глядіти.
Сто—сто.
Стерженекь — цпеник, шпе¬
Стоглавьій—стоголовий; станик.
Р<}ЗДІЛ0ВИЙ.
Стержень —(вьзкипаж%) пів¬
Стоговьій—стоговий.
ник, шворінь; дерева и нарьіва-стрижень.
Стоголовникг., раст. Сагбииз
апІЬоісіез- будяк, чортопо¬
Стерлядь, рьіба Нсірепзег гилох.
ІЬепиз — чечуга, чига, чуСтогь—стіг.
чуга.
Стожек-ь—сті жок.
Стерляжій-чечужий.
Стойбище—кочовище.
Стерпимьій—стерпний.
Стойка — (стояніе)
стоянка;
Стерпить—стерпіти.
(прилавокь) шинквас; (строСтесьівать, стесать — стісува¬
ит.) підпора, ушула.
ти, стесати.
•
Стойкій, о—твердий, держкий,
Стеченіе— (народа)здкиг, стов¬
непохитний,
несхильний,
пище,
тиснява,
натсзп;
непідхильний,
завзятий,
(обстоятельствь) збіг (об¬
нехибний, о.
ставин); (р-Ькь) сплив.
Стоикомь-навсторч, ставма,
Стибрить—лемнути, тьвахнустрімко, навстоячки, сто¬
ти, укарамшиги, спягиги,
ячки. сторч, сторцсм, сторпідцобрити, поцупити, підма, устой.
» цупити, ухабнути, угабнуСтойкость -твердість,
непо¬
ти, підвихнути, підгибатн.
хитність,
несхильність,
Стилка —стеливо, поклад.
непідхильність, завзятість,
Стиль—стиль, штиб.
нехибкість.
Стиралка — ганчірка, стірка,
Стойло— стійло.
рамат.
Стираніе—стирання; прання |! Стоймя—см. стойкомь.
Сі прать, стереть — затирати і; Стоимость — вартість, стійність, цінність.
затерти; стирати, стерти;
Стоить- коштує, варт, варто;
розтирати,-терти; здряпу¬
не с і оит-ь не варт, не варто.
вати, здряпати.
Стоить — коштувати, вартим
Стирка—прання', (безь нама¬
бути, значити.
нив. и
бученья, наскоро)
Стократ іьій. о—сторазовий, о.
—сухоперки.
Стискивать,-снуть— стискати, ( Сток-ь— '(жолобь) лотоки, рин¬
ва: спад.
стиснути.
І! СтОЛббНаТЬ — СТОВПІТИ.
Стихать, хнуть—тигііти, сти
(І Сголбец'ь, лечатн.—шпальта
іхііти, тихшати,
утихшати.

Стел би кь—Стоять.
І

Столбикь-слупчик. СТОВПЧИК.
Столбнякь-остовпіння;
мед.
-правець, прямець
Столбоватьій—слупчагтий.
Столбовой - стовповий;(-вая
дорога) гостинець; (двораминь) з діда, з прадіда
шляхтич.
С'голбообразньїй- стовпчастий,
стовбоватий.
Столбь—стовп, слуп, пзлюх:
(стоянь) лан; (позвоночньїй)
окостяк, похребтина (диму,
пьіли) курище; (межевой)
копець.
Столечница—стільниця.
Столикі» — столик, столичок;
треугольньїй —косинець.
Столица—стоп иця
Столичний—сто г ємний.
Столкнрвеніе—спотичка,
су
тика, сутичка.
Столковаться—стокм йтися.
Столовать — харчувати, хар*чити, стравувати.
Столоваться — харчуватися,
хаочитися. стравуватися.
Столовая —ідальня.
Столовникь—харчівник, ідальник.
Столовьій — столовий; ідальний;-вьгя деньги—харчові
гроші.
Столоначальникь—діловод.
Стол питься — стиснутися.згро
маднтися.
стабуритися,
зглотитися,
з'юрбитися,
з'юртуватися. скупчитися.
Столпленіе - зглота, стовпи¬
ще. тиснява, натовп.
Столпотвореніе — шарварок,
гармидер. .
Столь — стіл; трапеза, харчі,
іжа.
Столь—так, такого.
Сто тько—стільки.
Стоп-Ьтіе-століття, вік.
Столітній — столітній, сто
гідній. сторічний.
Отолярнйчать— столяруватц
Столярний — столярний.
Столярня—столярня.
Столярскій —столярський.
Столярь—столяр.
Стонать- лелекати, зойкати,
скімлити, стогнати.
Стонь — гфогін, зав’д, зойк
стогнота, квиль, скімлгва,
Стспа — гтупа; (бумаги) рам;
(вь стихахь) стопа-
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Стопань. артил. —клейтух.
Стопка—кілок: келих.
Стора —см. штора.
Сторггвать,-ся — сторжити,
приторгувати, сторгувати,
-ся.
Сторицею—всотеро.
Сторожевой — чатовий, вар¬
товий. чатовницький.чатівницький.
Сторожить—чаїувати на що,
вартували, пантрувати.
Сторожка — сторожовня. вар¬
тівня.
Сторожкій —чуйний, стережкий:
Сторожь — сторож, вартовик;
(ночной)— стукарь; (л^сной)
, побережник; (постовой на
р-Ьк-Ь) куговщик; (пристанской) приплавничий.
Сторона — (направленіе) бік;
(поверхность предмета) бік;
(лицевая
дома) чоло бу¬
динку; (лицевая ткани) до¬
брий бік; (задняя) затилл я;
(солнечная) відсоння; (родная) гідний край; (чужая)
чужина;
(правая) праворуччя; (гЬвая) ліворуччя;
(вь процесе^) сторона; (ту¬
пая вь нож%) рубеж, ру¬
біж.
Сторониться—сщдити з доро¬
ги; кого — хасатися, пекатися, бскувати, цуратися,
оступатися.
Сторонній—бічний: чужий.
Стороною — навзбіч, боком,
бочком.
Стосковаться- зажуритися,занудитися за ким.
Стоустий—стоголосий.
Сточить—згострити.
Сточная труба—ринва.
'“тоющій—вартим, стійний. '
Стоя—навстоячки.
Стоязьічнілй —стоязикий.
Стояніе —стоянка, постояння.
Стоянка—постій; столиця.
Стоять- стояти; за кого— об¬
ставати-за- ким; за в%ру —
боронити віри; на своемь
—правити сгс€;какь с голбь
— стовбичити; на час^хь—
стояти на варті; вь словЬ—додержувати слова; на
колі>няхь-навколішки стоя¬
ти»
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©-гоячій—Стрекотунья

Стоячій -стоячий;-чая вода—
нетеча, водостій.
Стравливать,-вить — (траву)
випасати, випасти, спаса¬
ти, спасти; (еитравливать)
виводити, вивести, повиво¬
дити; (натравливать) цьку¬
вати, підцьковувати, - ку¬
тати.
Гтрада —жнива.
Страдалець,-лица —страдник,
ця.
Страдальческій — страдниць¬
кий.
Сі радал ьчество — страдництво.
Страдачіе—терпіння,
страж
дання, страждування.
Страдательньїй — страдний;
грам.—стан
сірадальний,
сторона пасивна.
Страдать—страждати, страж
дуьати; чімь - слабувати
хворіти на що.
Стража — сторожа, варта,
мата.
Стражь—вартовий, дозорчий.
Страна—сторона, країна, ор
сак, край; (теплмя страньї.
куда улетають птицьі)—ьирій, тепличина.
Страница - сторінка.
Стоаничньїй—сторінковий.
Странникь.-ца — мандрівець,
мандрівник,-ця.
Странничать—мандрувати; хи
мерувати, чудасіїти.
Странническій — мандрівни¬
чий. мандрівницький.
Стргнно—чудне, дипно.
Страннопріимньїй—гост инний;
домі»—шпиталь.
Странньїй—чудернастий,
чу¬
дернацький, чудерняцькии,
чудороднии, чудернии, чу
дарний, чуденний, чудний,
кумедний, химерний, чудасііїний, неподобний.
Стрзнствіе мандрівка,
ман¬
дрування. .
Странствованіе—мандри, ман¬
дрування.
Странствователь,-ница — ман
дрівник,-ця.
Странствовать— мандрувати,
подорожувати*
Странствующій—мандрівний.
Страстной—білий, великий.

дтрастность — ярість,

жагу
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чість, пристрастність, вогнюватість. палкість.
СтрастньїЙ—яркий, пристраст
ний, жагучий, вогнюєатиїї,
ярий, палкий.
Страстотерпеш, пица — му
чень, мучениця.
Страсть—мука,
страждання,
жага, прилюбність. прист¬
расть, ярість;
жах. ляк;
нар. — страх,
страшенно,
аж-аж-аж, дуже, надто,
Страусовий—стрицовий, стру
севии.
Страусь, пт. Зігиііо сатеїиа—
счриць, струсь.
Страхованіе—забезпека, забезпечення, асекурація.
Страхователь,- ница-- забезлеченець,-ниця. асекуратор
Страхоьать—забезпечити, асекурувати.
Сграховой — забезпечальннй,
асекураційний.
Страховщикг. — забезпечник,
асекурант.
Страхь-жзх, ужах, жахота,
ляк, острах, остоашка, па
ническій —пеоеполох, поляка; нар. дуже, страшенно.
Страшилише—страшило, страховище. хоха.
страхіття.
страхіввя, страшидло, опу¬
дало.
Страшить,-ся—страхати. Жа¬
хати, лякати,-ся.
С-трашливьій, о —полохлив. й,
лякливий, о.
Страшно — скумасно,
запко
жаско, жасно, жахно, ляч •
но, бояз(ь)ко, боязно,
Страшное—страховина, стра
ховання.
Страшний — скумасніїй, ззпкий, жасний, жахний, жаский, лячний,
страховий
ний, страшний.
Стращать—страхати, лякати,
устрншувати.
Сгрекоза, насЬк. І-іЬеІІиІа —
бабка, білянша,
(самець)
бабич; Ьосизіа уеггисіуопа—
коник.
Стрекотанье — цокотнеча, иокотня, скрекіт.
Стрекотать—чекотати, шкрегліти, скрекотіти, скреко¬
тати, цокотати, цокотіти,
шкирготати, дзиготіти.
Стрекотунья—стрекрту^з

Стремглавь—Струпіть

■>!

будівля; (физич. тйла) бу¬
Стремглавь—стовбула, суньдова, уклад; (муз.) ладнуголов, сторч, сторчака, на¬
вання.
—
сторч, стоімголов, прожо¬
Строжайшій —нійпекотнішии.
гом.
Строй, воєн.—шик, лава, ше¬
Стремительно — прожогом,
рег; муз.—лад.
шибко, навально, напруго,
Стройка—будування.
напругом.
Стройность—(хазяйства) лад,
Сгремительность — прожог,
порядок;
(звуковь)
лад,
шибкість, навальність, на¬
гармонія; (фигурь») струн¬
пруг.
кість.
Стремительньїи — прожоглиСтройньїй, о — (о фигурЬ)
вий, шибкии, навальний,
стрункий, статурний, сенапругий.
керний, ставний; (о дере¬
Стремиться—пориватися ку¬
ві) крутоверхий; (о піній
ди, до чого, допинатися чо¬
музьікі) гармонійний.
го, уганятися за чим, по¬
Строитель — будовничий, бу
тягати, регнути, намагати¬
дівник.
ся, линути, п'ядити, ква¬
Строительньїй* — будівничий
питися.
будівельний, будівляний.
Стремленіе — намагання, по¬
Строительскій—будівницький
тяг,
поривання,
пряму¬
Строить (вь рядьі) — шикува
вання.
ти архит.—будувати; муз
Стремнина- стромовина, стро¬
ладнувати.
ма, облаз, круча, стрем'я,
Строиться (В"Ь рядьі) — шику
урвище; (водовороть) об(д)ватися; будуватися.
міть;
(бистрина теченія)
Строка—рядок.
пруд.
Стропило—кроква, кроківка
Стремнистьій — крутий, урви¬
короткое подь крьшей —
стий, стрімкий.
припустниця; для шатра —
Стремя-стремено, стремін.
катрага.
Стремянка — ступанка, дра¬
Стропидьньїй - кроків'яний.
бинка.
Строптивость
— огурність
Стремянньїй—стременйий; реогурство.
мень—пуплиця, післище.
Строптивьій —огурний.
Стренаживать.-ножить —пута¬
Строчить—стебнувати; писати.
ти, спутатиСтрочка (вь шитьЬ)—стебнівСтрепатка жєлтая, пт. Сетка; (вь письмі) рядок.
Ьегіса сіїгіпеїіа—жовтобрюх.
Строчньш—рядковий.
Стрепеть, пт. Оіі5 Іеігах—хо¬
Стругь— вісняк.
хітва.
Струей — дзюрком,
цизром,
Стрескать — умолоти, умере¬
цюрком.
жити, умелигати, умикну
Стружка — стругання; острути, укутати, ухекати, зглажок.
мати, ум'яти, укласти, по¬
Струистьій - хвилястий.
жерти.
Струигь — дзюрити,
цідити,
Ст»речокь—дропак, дмухач.
лити, лляти.
Стрижка—постригання.
Струиться—дзюрити, чуріти,
Стрижовнй —щурячий.
дзюркотати,
цюркотати,
Стриж-ь, пт.—щур, берегіпка.
|
цюркотіти,
джерелитися,
Стричь—постригати, постриг- 1
цідитися; (о дьім-Ь) пошити.
бати.
Строгательньїй—стружний.
Струйчатьій-міньоний.
Строгать — стругати; (рубан¬
«Гтрукь—стрючок.
ком"^— гемблювати.
Струна—струна.
Строгій—пекотний; очень—заСтруни ьій—струновий.
пекуватий.
Струпистьій—ринявий.
Строгость—пекогність.
Струпь—риня, кустрець.
Строевой — шереговий, тико¬
Струпіть,— ринявіти, заструвий; БОЙОВИЙ.
плюватися, заструпитися.
Стровніе—будова, будівля, аа-

ки

^.Трусить—отьїкуть.

Струснть--злякатися.
Сгручекь—стрючок
Стручковатьій—струно вати Гі.
Струя-струга, струмок, пін¬
ка, струмінь.
Стріла-стріла.
Стрілка, жел.-дор.—вилка.
Стролковьій—стрільцевии.
і
Стр^ловидньїи—стрілуватий.
.
Стр1=>локь—стрілець; изь лук:. )
—лучник.
СтрЬлочникь—вилковничин.
Стр-Ьльба
—
стрілянина
стрільнява.
Стр-Ьльчатьій — гостроверхий:
оот.-бхрелькуватий.
Стр-Ьляньїй-забитий; бувалий;
ляканий, полоханий.
Стрелять,-ся— стріляти,
куляти,-ся; изь пушекь-гарматнювати.
Стряпать— поратися, готувати,
куховарити, шпантолити.
Стряпня—порання, поранина,
поранка.
Стряпуха—куховарка.
Стряпчій—правлтар, адвокат. •
Стрясать,-сти- струшувати,
струснути.
Стряхивать, хнуть — струшу¬
вати,-сити.
Студенистьій—драглий.
Студеньїй—холодний.
І
Студень (студенистая масса
всякая) дрігавиця. дрігва,
холодець, студенець.
Студеніть—холодніти.
Студить—студити, холодити.
Стужа—холоднеча, холод, мо¬
роз.
*
Стукалка,
трещетка — клапгчка.
Стуканіе — стуканина,
стукнява.
Стукаїь, - кнуть — стукати,
-ккути.
Стукотня -- стукнява, стуко¬
тнява, стукотнеча, лопіт,
грукнява, грукотнеча, грукотнява. •
С укь-стукіт, постук, стуко¬
тіння, торохнеча,
груК'Т,
туркіт, колат, туртус.
І
Стуль-стілець, (д-Ьтскій сь
перекладиной) - сидушка; |
табуреть-дзиглик.
Ступа -клюпа, пущирь, ступа. |і
Ступать,-пить—ступати, -пиги .11

Ступень—ступінь, щабель; вь
зкипаж'Ь - підніжжя,
ступійка.
Ступенька (неподвижн. л-Ьстницьі)-сх їдець, наступень,
приступка; (перенос, лііст.)
щабель.
Ст> гієн ьчатьій - щаблясти й.
Ступица *(нь колес-Ь)--колодиця. маточина, напір.
Ступичньїй—колодичний.
Ступка — мущирь; (деревин,
для сала)-салотовка.
Ступня —стопа.
Стучать.-кнуть - стукати,-кнути, грюкати,-кнути; клапкати,-нути, клюпати.-нут и.
дуркатн,-кнути; долго-сту¬
коті ги, грюкотіти, стукота¬
ти, грюкотати; сильно трахати, тарахкати, - хнути,
торохкати,-хнути; бьістротокотати, токотіти, цоко¬
тіти;
вь
колотушку—ка¬
латати, - тнути; постуки¬
вать торохтіти, туркотати,
туркоті і и; топором ь цю¬
кати,
цьопати; бренчать
-калачити; щеколдой - клямати. о сердц-Ь, -колотити¬
ся; • равномьрно - тукати;
-глухо - бухати; топать-копотітй; хлопать—грюкати,
лопати.
Стушеваться — зникти, отанути.
Стьідить—соромити, устиджати, сорому завдавати.
Стидиться—соромитися, ети¬
лувати. устилатися, униматися, соромлятися.
Стидличость —соромливість,
устидливість,
сором'язли¬
вість.
Стьщливьій, о — соромливий,
устидливий, сором'язливий,
унимливйй, о.
Стьілно—сором, соромно.
Стидний — соромітний, стидкии.
'
Стьіпь--сором, соромота, сти¬
довище. (позорь) нага, пуоліка.
Сіьікать,-кнуть (что сь ч%мь,
соединя гь концами) фигнряти,-рнути.
Стьїкь—фиг* рей.
Стилу— ззаду, спотилля.
С гинуть—холонути^ холодіти,
застигати.

Стьічка—Сукоховяинь.
Стьічка—сварка, гніванка, зва¬
да, посварка; бійка, по- тичка.
Стіна —ст^на; фасадная-чільна; задняя затилок;-ньі наружн.-около.
Стінной—постійний.
Стінобитний—муроломний.

С іІНОЛОМ"Ь—муролом.
Стінопись—фреско.
Стіноточецт»—шашель.
Стісненіе (вг. груди)—стиски;
(притісненіе) утиски, гноба.
Стіснительньж — скрутний,
утисний.
Стіснять,-нить — утискати,
утиснути,
заневолювати,
заневолити; заважати, пе-'
решкожати, бути на заваді.
Стісняться
— соромитися;
стісниться-стиснутися.
Стягивать, стянуть—зволіка¬
ти, зволокти, зволочити,
стягати,-гти; (туго) потужувати,-жити; (судорогой)
корчити, скорчити;(украстс)
підцобрити, поцупити,
Стяг-ь-стяг, прапор.
Стяжаніе—надбання, придбан¬
ня, набуток.
Стяжател ь,-ница — добродбай,
-ха, дбаледь, дбаха.
Стяжательньїй — дбайливий;
хтивий, зажерливий.
Стяжать — набути, придбати,
зажити.
Стянуть (украсть) —см. Стиб
рить.
Суббота —субота.
Субботній—субітний.
Суглинистий—глино ватний.
Суглингкь— глино-зать, глиноватка.
Сугробь — замет, заміть, бу¬
рун; большоч—кучугура; по¬
переки дороги-перевій, на¬
бій; вьісокій, конусообраз
ньій-баба.
Сугубить — подвоювати; по
більшувати.
Сугубо —удвоє, подвійно.
Сугубий—ПОДВІЙНИЙ, ДВОЇСТИЙ.
Судакь, риба Ьцсюреіеа 5апсіга сула.
Сударьіня—пані, добродійка.
Сударь- пан, добродій.
Судачить — судити, гудити,
пльотки плести.

Судачій—судовий»
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Судебньїй—судовий; рвзсьільной-возний: приставі, судо¬
вий зробник; слідоватег.ьсудовий слідчий;-нь;м-ь порядкомь-сулопно.
Судеець—судовик.
Суденмшко — суденце, плавичка.
Судейскій — судівський, судовицький.
Судилище - судище, трибунал.
Судимость—судовність.
Судить — судити; осуждатьтрахтувати, гудити, суди¬
ти; гадати, думати, мірку¬
вати.
Судиться—правуватися, правотитися, позиватися, бу¬
ти з ким у праві.
Судно—судина, судно, плави
ця; вмістимостью до 300 п.
-галЯра, до 15.000 п.-лайба,
до 60 ОСО п.-гончак, сі» палчбой-берлина.
Судно—стольчак.
Судний--судний; судовий.
Судовладілець - судновлас¬
ник.
Суцовшикь — судновласник чи
його вірник.
Судокь (столов.) — поставкик;
(для ношен. обіпа) мисепь.
Судсговореніе-судові промови.
Судомойка—перемийниця.
Судомсйньїй —перемивальний.
Судоплаваніе —плавба.
Судоплаватль—плавач.
Судопроизводство —судівнмцтво, судиція.
!| Судопромьішленность — судио1
промисловість.
Судопромьішгенникь — суднопромисловець.
Судорабочій—(старшій на суд¬
ні) отаман; (матрось) під
|
ручний.
.Судороги—корчій, корч, у ско!
та—перелоги.
Судорожний—корч їй ний.
Судостроеніе—суд побудова.
Сулостроитель — суднобудов:
ник.
Сулостроител ьньїй - -суднобу-

і

м

І!

Д1ВНИЧИЙ.

Судоустгойство —судоустрій.
Сулоходньїй — плавний, ПЛ-.В/бовий, н.авнгаційний.
С у доходствс—плаьба.

Судохозяин* -судновласник..
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удь—Сумасшедшій.

Судь—суд. трибунал; (разби
рательство и приговорь)
судиція; (вторичное разбир
во> ПРгегуд; верховн й-ге
неральний суд; граж ан
скі - цивільний суд; третейскій - полюбовний суд;
уголовнмй-карний суд; коммерческій - торговельний
суд; военньїй-військовий.
Судьба—доля, фортуна, хор
туна, хвортуна, хвортувина,
хвсртунина,
талан,
парть, трай.
Судья—судець, суддя.
Суев-Ьріе —забобон, марновір¬
ство.
Суев-Ьрность — забобонність,
марновірність.
Суевірньїй—забобонний, мар¬
новірний.
СуевЬрь, рка—забобонник,-ця,
марновір, ка.
Суесловіе - марнослів'я.
Суесловньїй—марнослівний.
Суєта
(суетность)-марність,
марнота; (сітЬхь, біготня)
шаламатня, шарварок, ша
мотни, шамотнява, метанина, зам'ятня, струс, ме¬
тушня, метушіння, шатани¬
на, мотанина, хватанина,
хапатня, хапанина,
шар¬
панина, крутанина.
Суетиться—метушитися, юртуватися, метаритнся, мо¬
татися, комашитися, лементуватися.
Суетливость— мегушливість,
метарливість,
шамотли
вість.
Суєтливьій, о — метушливий,
метарливий,
потовкучий,
шамотливий, о;
(о д-Ьл-Ь,
дслжности)
клопотливий,
неспокійний.
Суетность марність, марнота.
г’-єтньїй—марний, марнотний.
С .’тня - шатанина, шамотня,
шарварок, шамотнява, шар¬
панина, крутанина, мота¬
нина.
Сужденіе— міркування, гадку
нання; (приговор-ь) присуд:
(мн-Ьніе,заключеніе) по дум
думка, гадка, розсуд, вис
новок.
Суженьій,-ная — сужений, на,
богдан,- ка.

Суживаніе
спусксватіння,
;
звужування.
Суживать, сузить -- звужува;
ти,-аити;-ся- -спусковат іти.
І Ьуживающійся—спусковатнй.
Сузикіз, раст. ТЬаІісІгит тіпи5—камчуг.
Сука — сука.
Сук нь—сучий.
Сукно-сукно; простое— каразія; красное—кармазин; б-Ьлое турецкое—габа; англійс.
тонкое—саєт.
Сукноваль — ступарь, валій,
валюшник, хвалюшник, фолюшарь, шаповал.
Сукновальня—ступник, валю
ша, валюшня.
Сукнод-Ьліе— сукнарстьс, сук
НИЦТБО.

Суковатьій—каракуватий. сучковатий.
Сукенка - сукнина, сукенце,
сукнянка.
Суконний—сукняний.
Суконщикь— сукнарь.
Сукровице,- ропа, утік, пасока, мазка, сукроватиця.
Сукровичний — роповий, су¬
кроватий.
Сукь—сук.
Сулема, Мегсигіиз зиЬІітаїиз
соггозіуиз—сублімат.
Сул єні е—обітниця.
Сулея— сулія.
Сулить—обіцяти, обітувати.
Султань — султан; (на каскЬ,
шляпі.)— т репітка.
Сума—торба, торбина, тайстра; пер.еметная — сакви,
бесаги.
Сумасбродничать — см. сумасбродствовать.
Сумасбродний — гапливомізький, шалений,
навісний,
цаплений.
Сумасбродство— шалапутство,
навіженство,
дурування,
шал, шаленство, дурнодум ство.
Сумасбродствовать — шаліти,
навіси ти, дурувати, шарабурити.
Сумасброд-ь— шалапут, зайди¬
голова, шаленець, дурійник.
Сумасшедшій — божевільний,
причинний, збожеволілий,
навіжсний, нан.еннй, навіч-

Суяаіїпестйіе—Сушить.
ний; больница для сумасшедшихь—божевільня.
Сумасшеатвіе—божевілля.
Суматоха — кала^іАик, рейвах,
шарій рок,
содова,
зам'ятня# сум'яття, гарми¬
дер, бучА, йабалик, колот¬
ня, колот, біганина, вар*
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Єурьма—чорниця.
СУРЬ«ИТЬ—чорнити.
ОНаль—шумите, лозлітка.
Сусальний—позлітковий.
Сусликь—зоол. 5рогторЦіІи$
оврах, ховрах. •
Суслить—дудлити, цмолити,
смоктати; слинити.
ВІДНЯ.
Оубло—брага.
Сумасшествовать—шаліти, на¬
Суспензорій—підвісний.
вісніти.
ОуСТйв-Ь — суглоб, чїіколоток,
щиколоток.
Сумбурний—безглуздий,
не¬
Суткн—доба.
доречний, Неподобний.
Сутолока—штовханина, сум*Сумбур-ь — нісенітниця, без¬
• Яття, ван’цгнЛ.
глуздя, бан9люки, дурниця.
Суточньгй—добовий.
Сумеречньїй—омерковий.
Сутуга—дріт.
Сумерки—присмерк, пример¬
Сутужний—дротяний.
кання, поморки.
Сутулиться—горбитися.
Сумка —кобеля, торбинка, тоСутуловатий—згорблений.
бівка; сердечная — осердя.
Сутяга—позивана, позивайло.
Сумма— сума: (большая) — су*
і Суть— їсте, суть.
мета; (итогь) підсумок.
Сутяжить—позиватися.
Сумрак—змрік, морок, тем¬
Сутяжничрство—позви.
рява.
Суфнкс-ь, грам.—прирісток.
Сумрачньїй,-о—похмурий, поСухарний—сухаровий.
хмурний, темрявьій, нахмуСухарь—сухарь, осух, осушок,
ои:і, нахмурний, о.
засушок.
Сумчагьій—торбуваї ий; — тьія
Сухоиатость — посухість, прижиаотньїя—торбуни.
сухість.
Суміть—з'уміти.
Суховатнй, о—посухий, прнСумятица—труса, трусанина,
сухий, о.
кгбалик, содома, рейвах,
СухОжийІе—тужень.
-колот, біганина.
Сухой, о—сухий, о.
Сундукь—скриня.
Сухомятка—сухівря.
С ундучникь—скринник.
Сухопарий— сухорлявий.
Сундучний -скриньовий.
Сухопутний — румовнй, сухоСупеоокь — пісковать, піскоземний.
ватка.
Сухопутье—рум, суходіл.
С упесчаньїй—пісковатий.
Сухорукій—сухорукий.
С/повой—юшковий;-ложка —
Сухостой—сухоліс.
ополоник.
Сухость —сухість.
Су лостать—ворог, супротив¬
Сухоцвіть,
раст
ХегапІЬеник.
тит гасІіаіит.'-Хегапипепіит
Су пругь,-га—дружина.
іпарегіит—безсмертки,
Супру ги—подружжя.
і Сухощавий — сухорлявий, хуСупружескіи—подружній.
!
ДОрлЯВИЙ;
Супружество—подружжя.
• Сухояденіе—сухоїжа.
Супь—юшка, юха; рибник— | Сучекь—сучок.
щерба; картоф.-бурбулянка.
Сученіе—сукання. ’
С\ргучннкь—чераі.ячник.
Сучить—сукати.
Сургучний—черал ячний.
Су миться—сукатися.
С, ргучь—чераляк.
Суша—суходіл.
Сурикі> —манія, бакан.
Суше—сухіше.
Сурковьій—бабаковий.
Сушеніе—сушня.
Суровий—суворий, суворлиСушений—сушений.
вий, твердий; о зим'Ь—су¬
Сушильня — оушня; (для Зартужний, тугий.
нов. хліба)—осить.
Сурокь—зоол. Пгсіотуз ЬоЬас
Сушительннй—висушний.
—бабак.
Сушить—сушити.

4/0

ч,ушга—г ч т імй.

•^у:ика—гушСа.
Су Ш Н И КЬ, н я кь—су X ол і с.
Сушь—сушина, посуха
Существенность — усутність,
посутність.
Существенньж, о—усутний, по
сутний, о.
Существительное имя — їмен/ ник.
Существо—живина, створіння.
Существованіе — істнування,
живиніння.
Существовать—істнувати, живиніти.
Сущій—сутий, сущий; щирий,
справжній.
Сущность—суть, щирець, ос¬
нова, Істе.
'
СЛальшивить —сфальшувати.
Сферическій—опуклий, куля¬
стий, банькатий.
Сформировать—сформувати.
Схватка, воєн.—бійка, потичка; дузль — герць; спорь —
суперечка; ссора—сварка.
Схватьівать.-тить—хапати, хопити, ухопити, схоплюва¬
ти, -пити,
посхоплювати;
(леренимать,-нять) похопляти, пити; (сцапать) згарба¬
ти; (поймать) схопити, злебеніти.
Схватьіваться.-титься —підхо
плюватися,
підхопитися,
схоплюватися,-питися;(сціпиться) счепитися, зітну¬
тися; (ухватиться) очепіритися, ухопитися, учепи¬
тися.
Схитрить—схитрувати.
Схлинуть—вбігти, розбігтися.
Сходбище—сходини.
Сходить, сойти—сходити, зій¬
ти;
(исчез^ть)
зникати,
зникти, росходитися, ро¬
зійтися; (сь коня) зсідати,
зсісти; (о струпьяхь, сьіпи)
лущитися, злущитися'; (сь
ума) — божеволіти, збоже¬
воліти.
Сходиться, сойтись—сходити¬
ся, зійтися, посходитися,
зступатися,
зступитися,
громадитися, згромадити¬
ся; (вступ, вь друж. отн )
сполигйся,
посполйтися;
(любовн.) зазнаватися,-зна¬
тися; (соглашаться) погоджатися, погодитися, зла¬
годжуватися, злагодитися;

(встр-Ьчаться) стріватися,
стрітися,спотикатися, спіт¬
катися; (концами) стикати,
-кнути, фигиряти, -рнути;
(обь одежд-Ь) обходити, обій¬
ти; (соединиться) — поніматися, понятися.
Сходить—піти.
Сходка-сходини, збірка.
Сходньїй—( о ц-Ьн-Ь) помірний,
поцінний.
Сходство—подібність, подоба,
схожість.
Сходня—СХІДЦІ.
Сходствовать—скидатися на
кого, вдаватися в кого.
Сход-ь—збірка; мірской—гро¬
мада.
Схоронить — сховати;
похо¬
вати.
Сцапать—см. стибрить.
Сцарапать, - пнуть—здряпати,
-пнути.
Сцена—кін, сцена; (вь пьес-Ь)
ява.
.
Сцени чесній—сценичннй.
Сц-Ьживать, - дить —точити,
оточити, посточувати.
Сц-Ьпка—з ланка.
СцИпленіе — (связь, скріпа)
сполука, зпука; (связующая сила) скулність; (связьіваніе) зланкування.багьвування.
СцЬплять.-пить — сполучати,
злучати,-чити; ланкувати,
зланкувати,
бальвувати,
збальвувати.
Сц-Ьпнои—зл ан нова ний, збальвований.
Сц'Ьпшикь—зланковець.
Счаливать, счалить — ключувати, сключувати.
Счалка—ключу вання.
Счастье — щастя, талан, га¬
разд, доля.
Счастливець—щасник, таланник.
Счастливиться — Фортунити,
щастити.
Счастливица—щасниця, таланниия.
Счастливьій— щасливий, ща¬
сний тапанний, таланлчвий, таланистий.
Счерчивать,-тить — зрисовувати.-сувати.
Счетньїй—рахунковий, облічновий; облічений, врахо¬
ваний, рахований.

С ч?7"оводство— СьіромятньїЙі
СчетовоДство — рахівництво,
л ічбарство.
Счетоводь — рахівник, рахів¬
ничий, лічбарь.
Счетом-ь—лічма.
Счетчикь — облічник, лічиль¬
ник.
Счеть—лічба, обліч, облічка;
фактура— облічка; текущій
— біжучий кошт; издано
на счет*ь... — видано кош¬
том-..; поставить вь счеть
— записати на кошт.
Счетьі-рахівниця.
Счисленіе—лічба.
Считанньїй — лічений, рахо¬
ваний.
Считать, счесть—лічити, злі¬
чити, облічити, рахувати,
зрахувати, полічити, пора¬
хувати; (кого ч-Ьмь. за ко¬
го) уважати за, мати за.
Считаться — лічитися, раху¬
ватися, числитися; (почи¬
таться) бути уважаним за.
Очищать, счистить — зчища¬
ти, зчистити.
Сшибать,-бить—валити, зва¬
лити, перекидати,-кинути.
Сшибаться, - биться — стика¬
тися, стикнутися.
Сшибка--бійка, потичка; свар¬
ка, звада.
Сшивать, сшить — ушивати,
ушити.
Сшиваться, сшиться—ушива¬
тися, ушитися.
Сшивной—сшиваний.
Сь — з, зо.
Сіежиться, уничтожиться —
знітитися, скорчитися.
Сьемка (плана)—дескрипція.
Сьемньїй—дескрипційний.
Стемщик-ь—дескриптор; най¬
мач, посесор.
Сьемь—наймання.
С'ь'Ьдать, сь-Ьсть—з'їдати, з'ї¬
сти,
укладати,
укласти;
(часть) над'ідати, над'їсти;
ч.-н. хрустящее — хрумати,
зхрумати, похрумати, похрупати, похрустати.
Сгіденіе — з'Ідень,
поід;
(истребленіе) потала.
Сгідобньїй -ідомий, істовнйй,
їдкий, стравний, ужитний.
травний.
Сь^9дить—поїхати; (ударить)
затопити, зацідити, мазну¬
ти.
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С-ь-Ьадь—з'їзд, з'Іздини.
Сг.і,зжать. сьІ>хать з'їздити,
з'їхати; перебіратися. бра¬
тися, перевозитися, -вез¬
тися.
Сь”Ьзжаться, сь-Ьхаться—з'іздітися, з'Іхатися.
Сь-Ьстное—ідиме, істовне, ідево, Істиво.
Сь-Ьстной — стравний, ідомий,
істовнйй; -припась — харч,
конт.
Сьякшаться — злигатися, по¬
лигатися/
Сьзкономить—зберегти.
Сьіворотка (молочная) — жентиця, сироватка, дзер, дзера.
Сьівороточньїй—сировотний.
Сьтграть—заграти, відіграти;
поиграть —згуляти; (сьадьбу) справити весілля.
Сьізмала -змалку.
Сьізмолоду—ззамолоду.
Сьізнова—знову, знов.
Сьінишка—синаш, синочок.
Сьіновній —синовий, синівсь¬
кий, синів.
Сьінокт. — синок, синаш; маменькинь — мамій, мамсин,
мазун.
Сьінь — син; единственньїй —одинець, одинак.
Сьіпать—сипати; деньгами —
гатити, трусити, сипати
грішми.
Сьіпучесть — сипкість, сип¬
кість, сівкість.
Сьіпучій —сипкий, сапкий, сівкий.
Сьіпь—висип, осип, висипка.
Сьірець—см. Сьірье.
Сьтрникь — мнишок, мн.-мнишкн.
Сьірньїй—сирний.
Сьгро —вохко, мокряво.
Сьіроварня—сирнч.
Сь»роватьій — повохкий, привохкий; (о дереві) побрезклий; (о хл'Ібі,) глевтяку¬
ватий.
' .
Сь'рои—(матеріаль) сировий;
(влажньїй) мскрявий, вохкий; (о дерев-Ь) брезклим;
(о хлібі.) глевкий; (о дровахь) мокрий.
Сьіромятникь—кежум яка.
Сьіромятньїй — сировий; -ная
кожа—сириця.
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Сьфопуегь—Сітованіо.

Сиропусть-пущдння, пушен¬
ня.
Сьірость—вохкість, моква, во¬
лога; сировість.
Сьірбіжка, грибь—сироідка.
Сьірь—сир.
Сьірье—сировина, сирець..
Сьіріть — вохчати, мокріти,
воложати.
Сьіскивать, сьіскать—росшукувати,-1сати, вишукувати,
вишукали.
Сьіскной—росшуковий.
Сьіскг—пошуки, росшуки.
Сьітность — ситність,
істовність, тривність, уіжність,
тревність, Іжність, доіжність.
СьіТНЬІЙ, о—Істовннй, СИТНИЙ,
тривний, тревний, уіжний,
доіжний, іжний, о.
.Сьітость—наіденість.
Сьітьій—наїдений.
Сьічугь—риндзка; (у свиней)
ковбик.
Свінг, пт. 51гіх зсорв — леліт,
кугач.
Сьіщикь—слідець, шпиг, шпи¬
гун, нишпорка.
СьіЩИЦКІЙ — слідецькій шпи¬
гунський.
Сівєрньїй- північний; вітерь,
-горовий, горішній.
Сіверс-восточньїй — північно
-східний; -западньїй-північно-західний.
Сіверь—північ.
Сівець— сіяч, сівач.
Сівообороть— плодозмін.
Сівг—сівба, сійба, сіянка.
Сідалиіце—сідалка, сідало.
Сідалищная
кость,
анат.
—кульша, сідниця.
Сідельннкь—кульбачник.
Сідельний—кульбачний.
Сідина-сідь, сивина, сивизна.
Сідина—росколина.
Сідланіе-кульбачення.
Сідлать— кульбачити.
Сідлистьій—линковатий.
Сідло-кульбака, арчик.
Сідловатьш—см. Сідлистьій.
Сідобородьій—сивобородий.
Сідоватьій-сивуватий, шпа¬
куватий, посивий, сивастий, просивий.
Сідовласьій—сивоволосий.
Сідоголовьій—сивоголовий.
Сідой—сивий, білий, шадий:
СЬдокь—іздець.

Сідіть—сиьіти, біліти, чалітисй.
Сікущій—січний.
Сіменйикь — висадки;
бот.
—насінник.
Сіменной — насінний; канатикь, анат.-насінний моту¬
зок.
Сімейоводство — насінникар
ство.
Сіменоводь—насінникарь.
Сімя—насіння, семено, зерно;
конопляное-сім'я; у животньіхь-літо, сім'я; у матки
пчель и самца рьібь-молочко; у трутня — назілки, у
человіка-яркість, ріження.
Сіни—сіни, подворець.
Сінистьій—тінявий.
Сінная—сіноторговиця.
Сінникь—сінник.
Сінной—сінний.
Сіно — сіно
(измельченное)
-труха; (плохое, болотное)
патлама, чич, чичва.
Сіноваль—підра, сінниця.
Сінокосець—косарь.
Сінокосилка—крсарка.
Сінокосньїй—сіножатний.
Сінокось—сіножать; (поросшій
кустами,
кочками)
жбирь; время сінокоса-косовиця.
Сінокось, насік. РКаїапдІит
оріїіо—косарь, косибав.
Сінь—тінь, холодок; намет,
шатро; оборона, покрова.
Сіра—сірка.
Сіризна—сірина.
Сірить—сіркувати.
Сірмяга—сіре сукнд; сірак.
Сірнистьій-сірчастий, сірчистии:-водородь, хим.-сірко’ водень.
Сірнокислая соль, хим.—сірчан.
Сірньїй—сірковий; ная кисло
та-сірковий квас.
Сіроватьій—сіренький, посірий, сірявий.
СіроглааьіЙ—сизоокий.
Сірожелтьій—гливий.
Сірьій—шарий, сірий; попе¬
лястий, мильний.
Сіріть— сіріти.
Сість—сісти;
(верхомь
на
коня)-опІвзати (коня).
Сіти—тенета.
Сітка-сітка.
С ітованіа—жалощі, нарікання.

С^товать — І аксація.
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Сйтонать — нарікати,
жалу
Табель—спис, реєстр, від>
мость; (праздн, дечь) -та
вати,
уболівати,
жалку
бель.
вати
(на кого), жалкува
і Таблица — таблиця; умкожетися.
нія—таблиця множення.
С'Ьточньїй—сітковий.
СЬтчатка сітковать. сітничк? ’! Табличний—табльовмй.
Табунньїй—табуновий.
С’Ьтчатокрьільїя
насЬкомьія
Табунщикто—табунник.
—сіткокрил ^ці.
!і Табунь—табун.
С%тчатьій—сіткуватий.
Табуреть—дзиглик.
С-Ьть—сіть.
Таволга, раст. Зрігаеа Уіта
С'Ьча—бій, баталія.
гіа Ь. — кашка, лабазник:
Сівченіе— хльоста, шпарення;
капустьі -сіканка; поперечбочрьішниколистная.
5
сгепаїа —таволожник.
ное перетинок.
Таврида—Таврі я.
С^чка, кухонньїй топорь—сі¬
Тавунь. раст. МепуапІЬе* їм
кач.
(оіа Ц—бобовник.
С*,чь-сікти, рубати; капусту і
Тазь, анат.—крижі; м^дньїй—
-сікти;
пороть * шмагати,
мідниця.
парити,
пеоіщити,
хльо¬
; Тайга—праліс.
стати, лупцювати.
С^чься — оббиватися, витира¬ ! Ґайксмь—спотання, спотиньга; потай, потайці, крадь¬
тися.
кома, покрадьки, нишком
ОЬялка—сівалка, самосійка.
нишкогою, знишка,
ни¬
С-кяльньїй—сівний.
щечком, тихцем,покраден
Сіянець—сіянка.
ці, покрадці, потаємне, по
Сі.яніе-сівба, сійба, засів.
таєнно, погаєнці, тайкома.
С-Ьятель—сіяч, сівач.
Тайна— таємниця, таємність,
С’Ьить—сіяти, засівати; муку
тайнощі, таіна, тайність.
-питлювати.
Тайник-ь-таінник, схованка,
Сюда—сюди, сюдою.
криївка.
Сюрпризь—несподіванка.
Тайно—умотай, потай, потай¬
Сякнуть—висихати.
ці, нишком.
Сюртукь—сурдут.
Тайнобрачньїй, бот.—безквіт¬
Сюртучньїй— сурдутовий.
ковий.

Т.

•

Табакерка—кабатирка,
луб¬
ка, табатирка, табатерха.
Табакерочньїй—кабатирковий,
лубковий.
Табаководство —тютюнництво.
Табаководь -тютюнник.
Табакь — тютюн;
крошеньїй
турецкій — штамбур; простой кр-Ьпкій — бакун, ру
банка, мархотка; нюхательньій—таблка, кабака.
Табала—байдики, гулі.
Табачекь—тютюнець.
Табачная —(лавка) крамниця
тютюнова; (плантація) —
тютюнище.
Табачникь, - ца — тютюнник,
-ця; курій.-ка. люлешник,
-ця; (нюхающій)
нюхарь,

-рка.
і абачньїй — тютюновий,
тюнковий.

тю-

Та инственность—таємничість.
Таинственньїй, о—таємничии.
Таинство — таємниця; церк.
—сакрамент.
Тайньїй—таємний, потаємний,
потаєнний, потайний.
Таить—таїти, крити, ховати,
затаювати, утаювати, при¬
таювати.
Таиться (оть кого) критися
(перед дим).
Т акальщикь.-ца —потакач,-ка.
Такать — підтакувати, поту¬
рати.
Также—так само, теж, тож.
Т аковскій—таківський.
Таковь—таким, однаковий.
Такой—такий.
Такса—поставна ціна, такса;
(порода собакь) дакс.
Таксатор-ь—таксагор„ оціновник.
Таксаціонньїй — таксаційний,
оціноаний.
Таксація—таксація, оціновка.
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Таксировать —Тащить.
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Тарантуль — тврантух, мизТаксировать—таксувати, оцігирь, павук волоський, тановувати.
рантля.
Такти чесній—тактичний.
Тарань—муролом.
Тактичний, о—тактовний, о.
Тарань, рьіба ЯЬгатіз уітЬга—
Тактньїй —тактовий.
тараня, цілух.
Такть, муз.—лад, такт; (вь
Таратаїїка—чортопхайка біда,
дЬлахь. поступкахь) такт.
Такь—так, такечки, такеньки і Таратора—талалай,-ка, торох¬
тій,-ка, цокотун,-ха, цвенкакь—бо, затим, через те.
тюх. - тюха, белькотун, ха,
що, позаяк; куда — так де: |
баяаклій,-ка.
ли-чи так?... много-такогс
Тараторить—базікати, торох¬
багато; такт, сказать—мо
тіти, рейдити, форкотати,
вляв; то-отож; точно—так
фляворити, фльокотати.
саме, самісінько так; воть
Гаращить — витріщати, виря— так от, так ото: или
•
чати;-ся - лізти, тягтися,
иначе -чи так, чи инак.
пнутися (за ким).
Талантливость — таланови¬
І Гарелка—таріль, тарілка; глутість.
бокая полумисок, деревян.
Талантливьій — талановитий,
-о.
Таланті.—талан.
Талія-поперек.
Л'алонь—близець.
Таль—см. Тальникь.
Тальїй — відлеглий, розмер
злий.
Талькь. минер.—тальк.
Тальникь, раст. 5зІіх асиїі
їоііа-шелюг, шелюга, шевлюг; с%рьій, 5. гозтагіпіЇОІіа и мальїй, 5. іпсиЬасеа
І.,—роки 1 ник.
Таможенникь— митник.
Та мож енньїй — митний;-ная
поіилина—мито; ная заста¬
ва—рогатка, митниця.
Таможня—митниця.
Тамошній — тамешний, там¬
тешній.
Тамь-там, тамо, тамки, та¬
мечки, таменьки.
Танець—танець.
Та.чцовальньїй — танцюваль¬
ний.
Танцовать—танцювати.
Танцовщикь.-ца — танцівник,
-ця.
Танцсрь,-рка—танцюра, там
цюрисГга,
Тапирь, зоол. Тарігиз—тапір.
Тарабарщина—безглуздя, нісе
нітниця.
Тарабарскій—нерозбірний.без глуздий.
Таракань, нас^к. ВІаІІа огіеп
Іаііз-манджак, тарган, чугар, шторган, таркан, постанеаь. коваль; Регіріапеїа
огіепЬаіі5-кракоч.
Тарянтась—дрижула.

!
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-ставець.
Тарелочка (маленькая) — сподок.
Тарелоч ньій—тарі лкопий.
Тарифь—тарнфа; р-Ь ж и морс,
—фрахт.
Тароватьій—щедречний.
Гартарь—пекло.
Тасьса—тяганина, тарганина;чубрій, прочуханка.
Таскать — тягати. волочити,
таргати, микати, туда и
сюда - сергувати; цупиіи,
цобрити, краги; носити,
не скидаючи.
Т-аскаться—тягатися, волечатися; швендяти, блукати.
Тасопка—тахлювання, тапіру вання.
Тасовать (карти)—тахлюватн,
тялірувати, мастити
Татаринь—татар, татарин
Татарникь, раст. видь Сігзіиіл
агуепзе—наголоватки; вид ь
ЕгізіїЬиІіз лабаз: С. ІапсеоІаіиш-ості, дідовник, црнб
чак.
Татарія—татарщина.
Тать—злодій.
Татуировать - татуювати.
Гатуировка—татуюван ня.
Тафта -полутабенокГачать (сшивать) штукувати.
Тачечньїй—тачковий.
Гачка—тачка.
Тащить—тягти, волокти, тар
ганити, тахтарити, цурпе¬
лити, цуприкувати, цупити,
тасувати, тирити, тябричити,
тябриіи,
перти,
тарабанити;
(краст£) цу

і

Ташиться— Темнсватий.
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пити,
цобрити;
судно
Т ворожить—ґлягати.
вверхь по рік%-тяглувати,
Творожиться—тягатися, зсі¬
датися.
гамовати.
Ташиться—тягтися, цурганиТворожникь—сирник.
тмся, сунбелитися. плугаТ ворожньїй—сирний.
нитися, цупитися, плехаТворческій—творчий.
тися, телепатися, теліпа¬
Творч єство—творчі сть.
тися, чвапатн,тарганитися.
Театрал ьньїй—театральний.
човпти,
човгати,
човга¬
Театрь—театр.
тися, лемзіти, плужитися, ; Тезнсь - теза.
чалапати, плентатися.
' Тезка—тезко.
Таяніе— танення, кіпніиня.
Те к сть—текст.
Таять — танути, кіпніти;
о
Текучій—пливучий.
р^к-Ь: вскрьіваться - скре¬
Теку честь— пливучість.
сати, скреснути.
Текущій- текучий, . пливучий;
Тварь — твориво, створіння;
" времени, собьітіяхь поточ¬
собир.-плодь.
ний, біжучий;-счеть поточ¬
Твердить—правити, торочити,
ний кошт, біжучий кошт.
теребити, товкти, туркати,
Те ле гра мм а—телеграма,
тяти,
довбти, туркотати, і Телеграмщикь —телєграмист.
туркотіти.
Телеграфирсвать —телеграфу¬
Твердо—твегдо, міцно, непо¬
вати.
хитно;
твердо,
рішучо;
Телеграфнсть—телєґрафист.
знать-добре знати.
Твсрповатость — потвердість, і Телеграфь—телеграф.
Теленокь — теля,
телятко,
притвердість.
ялівча,
(годовалн'й) назіТвердовать й —потвердий, примок, бузівок, бузімок, бутвердий.
зів'я, (трехлітній) третяк,
Твердость — твердота, твер¬
третячок.
дість.
Телесколическій — отяновин,
Твердьій — твердий, міцний;
далекоглядний.
(какь кость) окостуватий;
Телескопь—отян, далекогляд.
(о землЬ) шертовий: (неуступчивьій) кремезливий, за- | Телефонировать — телефону¬
вати.
тинчивий; (о физ. тізлахь)
Т елефонь—телефон.
ціпкий, твердий.
Телиться—телитися.
Т верд ьі ня—тверджа.
Телка—телиця, теличка, няТ вердь—твердь.
рістка.
Твердить—тверднути, тверді¬
Тельная—тільна, надіжна.
шати:
о жпдкости-тужа¬
віти, ціпнути.
Тел^га—віз, кола, фіра, лойТвой, твоя, твоє—твій, твоя,
т рак.
твоє.
Теліженка—повозчинд.
Твореніе—(проиессь)
творін¬
Теліжка—возик.
ня, утворення; (все созданТел-Ьжникь —стельмах.
ное) твориво, створіння;
Тел"Ьжньіи—возовий.
(очиненіе) твір.
Телятина—телятина: габлина
Творець—творець.
(кожа).
Творительньїи (падежь)— оруд Телячій—телячий.
ний, інструменталь, шостий
Тема—тема.
(відмінок).
Темень—темня.
Творить — творити, чинити,
Темлякь—тембляч.
робити, справляти, діяти. *
Темнить — тьми ги, тмарити,
Твориться—творитися; витво¬
тмити.
рятися. коїтися.
Темница— в'язниця.
Твсрогь — сир; ос-Ьвшій вь
Темничньїй— в‘язн ичний.
прокисшемь молокі-зсідаТемно — темно, поночі, тем¬
иина.
ряво, тмяно.
Творожистьій — глягуватий,
Темнобурьій -темнобрунатний.
зсілий.
Темноватьій,
о — тьмакий,

Тсмноаслосьій — Тсрлть.

«32

ТЬМ'ЯНИЙ,

ПОТСМНКЙ,

при¬

темняй, о.
Темнсволосьш— темноволосий.
Темноголубой — темнсблакитний.
Темно желтьій—гавановий.
Темнокрасньїй — темночервоний, багривий.
Темнорозоньїй- темнорожевий.
Тем нору свій — тем порусявий.
Темнорьіжій — темнорудий.
Тем НОСИН їй” тем носи ній.
Темность —темність,
темня,
темнява.
Темносірьій— темнссірий, темносивий; (масти)
мурий,
моругнй, шпакуватий.
Темнота—темрява, темнощі,
пстемок, сутемрява, темнина, пітьма.
Темноцвіьтньїй- темнобарвний.
Темньїй — темний, темрявий,
сутемний, сутемрявии.
Темнив—темніше.
Темнить — темніти,
темні¬
шати, сутеніти, поночіти,
мерхнути.
Темпераменть- темперамент.
Температура — теплотність,
температура.
Темя—тім'я.
Темянньїй — тіменний; - ная
кость-тіменниці.
Темяшить—штурханами году¬
вати: утокмачувати.
Темяшиться — здаватися, уяв¬
лятися, чутися.
Тендер-ь— тендер.
Тенето- сітка.
Тенсрньїй—теноровий.
Тснгр-ь—тенор.
Теорс ма— теорема.
Теоретическій, ки—тесричний,
. -но, теоретичний.
Теорія—теорія,
Тєперь—тепер, нині, тспре,
тепера, теперя, теперечки,
тепереньки.
Теплиться--світ йтися.
Теплица-тепляк.
Тепло, нар.-тепло, огрійливо.
Теплоьатьій,
о--тепленький,
потеплий, притсплпй, о.
Теплое (едежда)- загріток.
Теплоиспускаше—те плотеча.
Теплопроводность — тег.лопрудність.
Теплородь—теплець.
Теплота—тепло, теплість, теп¬
лінь.

] Теплушка—огріватіка.
Тепльїй—теплий.
Тепльїнь— теплиня.
Тепліть—тепліти: теплішати.
Тераса—тераса: терасьі- пяд.
Теребить — которгати, шкорбати, термосити, смикати,
І
торгати, торгати, сіпати,
скубти, шарпати.
Теремь—палац,
Тереть — терти, (обь обуви)
трудити, муляти.
Т ереться— тертися.
Терзать— таранчити, шарпат и,
шматувати: мучити, мбр
дуеати.
Терка—тертушка, тертка.
Терминологія—термінольоґія.
Термин-ь—термін.
Термометрическій— тепломір¬
ний.
Термометрі—тепломір.
Тер нистьій—тернистий.
Терніе—терня, терно.
Терн о вка—тернівка.
Тернопникь—терняк, терник.
Терновьій—терновий.
Тернь, раст. Ргипиз зріпоза —
- терен, тернина;(ягода) тер¬
но, терен.
т ерпентинь—терпетина.
Терпимость—толерантність.
Терпимий,о — толерантний;
терпійний, о.
Терпкій—терпкий; на вкусь—
давучий.
Терпчость — терпкість; даву!
чість.
; Терпнуть—терпнути, дерев'я¬
ніти, дубіти.
Терпугь-рашкуль, рашпіль,
напилок.
Терпіьїц^вссть — терплячість,
терпливість.
Терп-Ьливьій, о — терплячий,
терплячкиі', терпливий, о.
Теріьніе—терпіння, терпець,
терпячка, терплячка: -лоп¬
нуло—терпець увірвався.
! Терпіть -терпіти, горе, муку—
поигматн горе, муки.
Тертий тертий; калачь би¬
та голова, бувалець.
І! Терять, потерять — тратити,
І
утрачати, утратити, пби¬
ти, згубити, загубити, зроияти нити; время — гаяти,
марнувати час; довіріе -звірятися, звіритися; сознаніе—непритомніїи, зне-
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Притомніти; вь чемь—тра¬
тити на чому.
Теря гься —губигися; (оробіть)
бентежитися, збентежува¬
тися.
Тесакь-колодій, колодам.
Тесаніе—тесанина.
Тесать—тесати.
Тесачньїй—колодійОБИЙ, колодачний.
Тесемка—поворозка; гарусная,
шеостяная—жичка.
Тесемчатьій—тасьмистий.
Тессвьій —тесовий.
Тесть—тесть.
Тес-ь - тес.
Тесьма — тасьма; цвітная —
бабінка; для обшивки одеждьі—пасаман.
Тесьмяньїй - тасьмовий.
Т етеревиньїй —т етеруковий.
Тетеревь, пт. Теїгао Іеігіх —
тетервак, тетерук, ціцвірь,
тетерюк, тетерець; Т. игодаііиз глухан.
Тетерка—тетериця, тетера.
Тетива—тятива, тетівка.
Тетенька—тіточка, тітуня, ті¬
туся, тітунця.
Тетка—тітка.
Тетрадь—зшиток, зошит, секстерень.
Тетушка—тітка.
Техническій—технічний.
Теченіе — течія, теча, плив,
біг,уплив;по т-нію-за водою;
противь тнія-проти води;
планеті, біг плянет; времени — уплив часу; ріки плив
води.
Течка -тічка.
Течь-текги. точитися; упли¬
вати; бігти; едва замітнсслезити; тонкой струйкзй
дзюрити, цюрити; сильноринути, цебеніти; о кровнюшити,
журча цюркотіти;
медленно, тнхо-леліти.
Течь, сущ.—текнява, теча.
Теща—теща.
Тибриіь — цобрити, цупити,
тягти.
Тигель, плавильн. —бритваль.
Тигельньїй — брцтвальовий.
Т и ренокг,—тигря.
і Тигрица—тигриця.
Т'"ООВЬІЙ—тигровий.

Тигрі», зоол. —тигр.
Тик нье—(о часахь) цокання,
, теленькання, (о дятлі; то-

котіння токотання, дзюбан¬
ня, тукання.
Тикать— (о часахь) цокати, те¬
ленькати; (о дятлі) токоті¬
ти, токотати, дзюбати, ту¬
кати.
Тиковим—кутилепий.
Тикь (ткань) — кутиль; (мед.)
тік.
Тиликать—■терликати.
Тикофеевка,
трава
РИІешп
ргаїепзе—мишак, ржанець.
Тимпань—таламбас.
Тимьянь, раст. ТНут із \чіі
дагіз — чебрець, чебрик,
чебчик.
Тина, волоки, вод. раст.Сііага
или СопРепса — шмара, зелениця.
Тиневіть—шмаріти.
Тинистость — шмаруватіст ь.
Тикисткй— шмаруватий.
Тини ьій—шмарови й.
Типи ческій—типовий.
Типографія—другарня.
Типографскій -друкарський.
Тмпографь -друкарь.
Типун-ь - пипогь.
Типь-тип.
Тиранить—тиранити.
Тиранствовьть —тиранувати.
Тирань-тиран.
Тире -розділка.
Тиркуша, пт. ОІагеоІа тгі.іпоріега — припилка, іірчтичка.
Тискать — гнітити, утискані;
друкувати, відбивати.
Тиски, мех. — лещата, щимі и,
лисиця, клюба.
Тис еніе—відбивання; відби¬
ток; видання.
Тис нить—відбивати.
Тисовьій—тисовий.
Тиссь, раст. Тахиз Ьосаїл І .—
ТИС.

Титло—титло.
Т итуловать—титулувати.
Титулі»—титул.
Титульний—титуловий.
Гифозньїй—червінковий, глухачковий.
Тифь брюшмой—червінка, глу
ханя, глухачка; пятнистьій
— глуханя ппямкова; сьіпной—висипкова.
Тихій—тихий, тихомирний, ла¬
гідний, спокійний, рахман¬
ній. плоховитий.
Гмхо—ТИХО, ПО і иху, потихень-
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ку, тихомирно, спокійне,
лагідно, помалу, пополі.
Т{ІХОМОЛКОМЬ — тихнем, тиш¬
ком, тишком нишком; сти¬
ха, нишком; мовчки.
Тихонравньїй — рахманний,
плохий, плоховитиіі.
Тихонько — тихенько, стиха;
помаленьку.
Тихоня-тишко, тихець.
Тихоході», зоол. Віагіуриз —
лінивець.
Тихохонько—тихесенько. Тише-тихше, тихіше.
Тншина—тиша; тихомирство
Тишь—тиша.
Ткальньїй—ткацький.
Тканіе -Ткання.
Ткань—тканина, тканка.
Ткать—ткати.
Ткацкая—ткальня.
Ткацкій -ткацький.
Ткачество—ткацтво.
Ткачиха—ткаля.
Ткачь — ткач; (шутл.) ниткоплут.
Тлетвсрньаі — шкодлиний, згусний, смертодайний.
ТліН'Є — тління; истлініе —
зотління; горіте безь пламени—жаріння.
Тліннссть—тлінь. тлінність.
Тлінний—тл і н н и й.
Тлінь—тлінь.
Тліть — тліти, гнити; тліти,
жевріти, чеврітп.
Тліющій—жаристий.
Тля -гниття; насік., ЯрЬіз —
мшйця. мушар-; травяная,
кагіустная — попелиця, по¬
пільниця,
попелюха, попільнуха.
Тминньги—цминовий.
Тминь, раст. Сагит Сагуі —
цмин, цінціпер.
Тмить—тьмарити, темнити.
То—то, бишь—то пак; то тоже-тож оо; то то и єсть—
ото ж то, тож бо то Й { то
и діло -раз у раз, раз пораз; и то—та й то: тодгі не
то — те та не те; что то —
щось, якось; то єсть — себ¬
то, тоб то.
Товариидескій—товариський.
Тонарищество — товариство,
спілка.
Товарищь — товариш; собират.-товариство.

*
•

Товарка—товаришка.
Товарний — (отділь, складі»
крамний,
крамовий;
(по*
іздь) вантажним.
Товаровідініе -• крамознлв*
ство. Отсканироваль Рослав
Товарь—* крам.
Тогда—тоді; же—тоді ж, того
саме часу; какь -- наколи;
именно -тоді, отоді саме.
Тогдашній—тодішній.
Тождесі ненньїй, с — тотож¬
ний, о.
Тождество-тотожність.
‘Гоже—теж.
Токарн мчать—токарювати.
Токарний—токарський.
Токарь- токарь.
Токованіе—тирва, кльочіння.
Токовать (о тртереві) — кльочити.
Токь- пруд.
Толкать.-кнуть—пхат.і, пхну¬
ти, попхнути, штовхати.хнути, тручати, трутити,
утручай и, утрутити, штурхаі и.-хнуги, штуряти, штур¬
ляти, шишкаги, друляти,
друлити,
торкати, -кнути,
стусати,-сну ти, сонути, туря ти,-рн у ти. созмати, му¬
ти. сунути, деменути. дрі.1пути.
Толкаться — пхатися, штовха
тися, тручатися, штурхати¬
ся, штуряіисл. штурлятися;
(слоняться) тинятися, веш¬
татися, волочитися, тяга¬
тися.
Т олкачь—ступирь.
Толкованіе—тлумачення, тоь*
мачення.
Толкователь.-нииа —тлумач,ка, товмач, ка.
Тогковательньйі — тлумачний,
ксувальмий.
Толковать — тлумачити, тов¬
мачити, з'ясовувати; роз¬
мовляти, балакати.
Тогковитьій—тямовитий, тям¬
кий, ПОКМІТЛИВИЙ,
ПОХІП-

ний.
Толковникь—тлумач.
Толковьій—клумакуватий, тя¬
мущий, тямучий, доладній;
см. Толковательньїй.
Толкомь —ладом, до пуття.
Толкотня —штовханина, штурханина, товча, товкотнеча,

ї“огікучк&—огіитЬ

1'олкучка (рьінок-ь) — точок,
тандита, товкун, товчок.
Толкуиіка (пестик-ь) — товка¬
чик; (челов^кь) непосидю¬
ча, швендя, побігуця.
Толк-ь!—либі товкиць! штовх!
штовхицьі
штурх!
дукі
пхицьі
Толкь—товк, тяма, тям, глузд,
лад, розум, пуття; поговір,
поголоска; секта.
Толокно—мнянка.
Толокнянка, раст.
АгеїозіарНуІоз Уиа Сігзі или Я. оШсіпаїіз—мучниця.
Толочь — товкти; (сахарь) —
мняти, мяти.
Толочься—товктися; човптнся, волочитися, товктися.
Толпа — юрба, юрма, гурма,
натовп, тиск, ясир, зграя,
ярчак, обуза,
купа, турбипь, тичба, юрта, зглота,
налога, навальність, збіго¬
висько, збіговище, стовпи¬
ще, вал ява.
Толпиться—тиснутися, товпи¬
тися. купитися, купчитися,
юрмитися.
Толпою—юрбою, гурмою, по¬
топтом.
Толстенькій — дебеленькуватий, товстенький,
огрядненький.
Толсто—товсто.
Т олстобрюхі й—череватий, тов¬
стопузий.
Толстоватьій—потовстий, тов¬
стенький.
Толстогубьій—губатий; сущ—
губань, губач.
Тоистозадьій—тилатий, купра. тни.
То лстокожій—твердошкурий.
Тоіїстомордьій—см. Толсторсжій.
Тол стоногій—товстоногий.
Толстоноска, пт. РгіпдіІІа соссоІНгаичІез -костогриза.
Толсторожій -товстопикий.
Толстота—см. Тол шина.
То лстошеій —гамаликуватий.
Тилстоіцекій (мордастий) —
мидзагий.
Толстушка —товстуля; раст.
РІапгадо аіеппгіа—трипугник.
Толстьій — товстий; очепь —
товстючий, товсіенний; о

людяхь — опасистий, пуздратий, гладкий.
Толст-Ьть — товстішати, тов¬
щати, дебеліти, гладшати,
ситчати.
Тоастякь—товпига, товстюк,
гладун, опець.
Толчек-ь—стусень, стус, сту¬
сан, штурханець.
Толченіе—товчіння.
Тол ченьїй—товчений.
Толчея—мущирь, ступа.
Толща—обсяг; скупність; (земли) брила, скиба.
Толщина—товщінь, тсвщиня,
дебелина.
Толщиной — завтовшки, завтовш, завгрубшки.
Только—тілько, тільки, іно,
зно, но, лишень; бьі—аби,
абиб; лишь — усе тільки,
іно що; лишь только—ско¬
ро; что—оце зараз; но толь¬
ко—тільки ж бо.
Томительньїй, о —
знемо ІСний, о;(душньій) млосний, о.
Томить—мучити.
Томиться—нудьгувати, нуди¬
тися.
Томленіе — нудьга,
нудота,
нуд.
Томньїй,о —утомний; м'який,
ніжний; нудни і, о.
Томь (книга) — книга.
Тонехонекь—тонісінький.
Тонкій—тонкий; лехкий; ніж¬
ний, делікатний; хитрий.
Тонковатьій — потонкнй, при
тонкий.
Тонкокожіи — тонкошкурий.
Тонконогій—тонконогий.
Тон КОРЗ'ННЬІЙ—тонкововний.
Тонкость—тонкість; мч.—тон¬
кощі.
Тонуть—тонути, гопнути, потахати, потопати.
Тонь—тсн; лад.
Тонуть-тончати.
Тоня—тоня.
Топазь, минер,-топаз.
Топаніе — тупання, тупцю¬
вання.
Топать—тупотати,
тупоті ги,
тупнути, тупати, тупкати,
цу.ікати, дубкати.
Топинамбур-ь, раст.
НеііапІІїїіз ІиЬегочив—бульба.
Топить (потоплять)— топити;
1
(плавить) топити; (вь пеі
Чи) палити.

Гопиться—'їорфі.
Топиться—топитися.
Торговець—купець; бран.-САлогуб.
Топка — (вь печи) палення;
Торговка — перекупка, пере(плавка) топлення,"рос оппролуха.
лення; (чсло печи) жароТорговля—^торгівля, торговивище.
Топкій-грузький,
драглинаі я, крамарСлво, крамьруг ання.
стнй, міськавтп, мулкий,
багнистий;
огрійнин; ро- , Торговим -торговельний, тор¬
говий, крамарський.
стопистий.
Торгь (торговля)— поторжка,
Топкость — грузьг сть; огрійг. рг; торги-переторг, ліцнність; ростопнс ість.
И ція
Топленіе (молока)- топля.
Торс ць—гузирь.
Топливо—паливо, о: ал.
Торжеітвенньїй, о — урочн¬
Топльїй - намоклий.
стий, о.
Тополь—тополя; Р. г Ьа—осо¬ ії
Тор сество -урочистість; трі¬
кір; пирамидальньїй, Рори
умф. ,
Іи5
ругатісіаііз — леґінь,
Тори ествовать -- триумфураіна; душистьій—Р. Ьаїзавати.
тгїега І_. — золота верба; !
Торжище—торговиця.
черньїй, Р. п:дга — со оТормази іь —гальмувати.
рина.
Тсрмазньїй—гальмовий.
Топормкь —сокирка.
Т рмазь—гальмо.
Топорище—топорище.
Топорньїй—сокирний: ксстру- • Тсрмошенье — пошариушки,
тарсування, торсання, тарбоватий.
гання, сіпання, смикання,
Топорокь—сокирка; хирур.—
тузування.
пущадло.
Тормошить - тарсувати, тор¬
Топотня—тупотнява.
сати. таргати, сіпати, сми¬
Топогь — тупотнява.
(людской)—тупотня; тупотання^
кати, тузуваї и, тягати,тер¬
мосити, шарпати.
копіт.
Тсрньїй—битий, уторований,
Топтаніе— талування.
протоптаний.
Топтать—талувати, топтати;
Тороватьій, о — см. Тароватьій.
місити,
грузити; топцюТоропить—квапити, наглити,
вати. підганяти, понагляти, при¬
Топтаться—туптати.
тупцю
скорити, галити.
вати, товктися, топтатися.
Торопиться — успішати, ква¬
Топтунь, раст. Роїідопит ауі
питися, швидкуватися. ха¬
сиіаге-спорі.ш.
патися, понаглятися. г.охопТопучій—грузький.
лятися, хвататися, поті¬
Топча- потоптом.
шатися, галитися.
Топьфить—розставляти, рссТоропкій, о—см. Тороплмвьні
карячувати, розчепирювати
и Трусливь й.
Тспьіриться — харапудитися,
Торопливость — хапливість,
їжитися.
хапкість, кваплення, квап,
Топь — цмоковина, мороква,
поквап,оспіх, поспіх, сквап¬
млака, мокряк, мочар, ка- і
ність; лякливість.
лабатина, драгаа драглиТоропливьій, о — хапливий,
на, трясавиия, багва, баг¬
хапкий, квнпний, поквап¬
новиці, грузь, трясг вина,
ний, сквапний, сксрсспішмокна, твань; вь лісу мразний, о; лякливий, о.
ниия.
Торопь—спіх, поспіх; ві тороТорбань—торбан.
пяхь - похапцем, спохвату.
Торгашество--махлярство.
Торопіть—лякатися, тетеріти.
Торгаші, — махляр; бран.-салогуб.
Толочить—облямовувати, об¬
шивати.
ТсргоЕать—торгувати, торжиТорс ь—тулуб.
ти, купцювати. крамувати.
Т орть—сол ожени к.
Торговаться -торжитися, тор¬
1, Торфь — болотнина, дернмння
гуватися.

Горфяні кь —Трявяной.

Торфяникь — болотнийник,
дернинник.
Торфянистьй — болотнуватий,
тернинуват ий.
Тсрфяной—болотнинний, дер
нинний.
Торчаніе — стрємління, стовбичиння.сторцювання. стир
чання, сторчання.
Торчать —стреміти, стирчати,
стовбичити,сторчати,сторц (свати.
Торчкомь —сторч, навсторч.
Тоска—нудьга, притуга, зану¬
да, туга, журбота.
Тоскливьій, о—тужливий, туж¬
ний. тоскний, жалібний, о.
Тосковать—тужити, журитися,
нудьгувати.
Тость—здравиця.
Тотчась- зараз.
Тоть, та, то—той. тая, та, теє,
те, отой, ота, оте.
Точений—Точени й.
Точило—точило, гострило.
Точильньїй- гостривний.
Точильня—гостривня.
Точильидикь— гостривник.
Точить—точити,-ся: гострити,
-ся; (о мьішах'ь) гризти.
Точка—цята,
цяпка, капка,
крапка.
Точнехсн» ній, о-сгеменнісінький, достеменнісінький, о.
Точно—справді, дійсне, саме»
стотно, достеменно, несте¬
менно; опред-Ьленно - допо¬
відне, докладно, ретельно,
рихтельно; будто-мов, не¬
мов, наче, неначе, буцім,
непричком,
негричкома;
также-так егме.
Точносте докладність, ретель¬
ність; достойність.
Точний справжній, дійсний,
достеменний, несгеме- ний;
ретельний, справний; од¬
наковий, подібний, певний.
Точь гь - точь — нестеменно,
нестем*-и.
нестемнісінько,
нестотно, істотне.
Тошпить—млоїти.
ка нудити,
нудити, вадити.
Тошио—нудно, млпйно.
Тошн'та —нудь, млість, млойність.
Тошньїй — .нудний, млоший,
МЛОЙИИЙ.

Тсщать — худнути,

худніти,
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мизгрніти, марніти; охля¬
вати, хлянути, слабіти.
Тощій —порожній; худий, су¬
хий, худорлявий; ( о зеркЬ)
заміркуватим.
рава — трава; волшебная и
ц^лзбная - зілля;
сорнаяі ур'ян, вь-роешая
послі»
сЬнокоса - отага. отавний;
скошенная—кошениця; прошлогодняя не скошеннаянежерь,
нежирь, калдан,
старник; истоптанная-патоло»Л бзреговая - бережина;
болотн ія-болотнівка;
травьі-тртвина; травянистьія
растенія-зело.
Трава Бо-ородская полевая,
раст.
ТЬутиз зеруїіит —
матерзанка, материнса.
Трава б-Ьлая, раст. Сепіаигеа
тагсНаІіапа—порушник.
Трава воловья, рост. ОЬопіз
Нігсіпа—вовчуг.
Трава волчья, раст. Виїотия
итЬеІІаІиз—осітняк.осітняг.
Трава гребенная, раст. ДтагапІНиз саисіаіиз—турецьке
просо.
Трава донная, Меііоіи** <;оегиіеа Ь—буркун-зілля.
Трава завальная, раст. 1_у5ітасНіа уиїдагія— зілюрра.
Трава крестовая—дідикГ
Травинка—травина.
П рава листь, Сіеит гіуаіе І~—
підийма. поникниця.
Трава пчельчикь Меіізза, Огасос рНаї.іт Моїбауіса Б. —
кадило, медовка.
Трааистьій-- ряснотравний.
Травить — (кого к£кь) цьку¬
вати, чвати; (истреблять)
випасати.толочпти; (ядомь)
труїти.
Травка —травиця, рідина.
Травпя — поцьков, цькування;
улови.
Травиикь, раст. 5уІгіа — копривник. копрмвняк; (гер¬
барій) зільник; (настойка)
травняк.
Т равной —трав'яний.
Травсн-Ьд-Ьніе—травознавство.
ТравосЬяніе—травосін.
Травояднии травоїдний, тра
воиасний.
Травчатьій— мережчатнй, квіт¬
частий.
Травяной—трав'яний.

«зо

Граггля—Трспгль.

Т рагедія—трагедія.
Трагическіи—траґичний.
Традиціонньїй — традиційний.
Трактать — трактат, умова;
росправа.
Т рактирньїй—трахтерний.
Трактирщикь,-ца — трахтерник.-ця.
Трактовать—трактувати.
Тракть — битий шлях, гости¬
нець.
Трамбованіе— талуввиня, бутіння.
Трамбосать — талуватЧ, бу¬
тити.
Трамбоока—толок, баба.
Транжирить—мантачити, дин¬
ари.ти, тринькати, ментрежити.
Т рансильванія— Ард'ль.
Транопарзнть— раш і ра.
Транспортний—пер свого вий.
Транспорт-ь—перевіз; (обозг.)
валка; (судно)
гагоплав;
(пг бухгалтерій) транспорт.
Т рапеза— трапеза.
Т раль — східці.
Траншея—шанець.
Трлссировать—трасувати.
Трата-ірпта,
страта;
(напрасная)- марнування, мар¬
нотрата, мапнотр тство.
Тратить — витрачати, тг-ебити: мотать — мантачити,
цнндріп и.
Траурньй — жалобний; похо¬
ронний.
Траурь —жалоба.

допевнятися, допоминати¬
ся чого, потрібувати.
Требула. раст. Зсапсііх сегеїоІііігп—кервель.
Требуха —тельбухи.
Требу ш и н н ьі й—т ел ьбухови й.
Тревога—маркота,
певпокїй;
сполох, колоть,
шугерть,
труса, переполох,
колот¬
неча.
Т ревоженіе—непокоіння.
Треьожить (безпекоить)—не¬
покоїти, турбугат и: (пугать)
колошкати, полохати, по¬
лошити.
Трєвсжиться — непе КОІТІІС я,
фрасуватися. турбуватися;
полохатися, полошитися
Тревсжливьій -- полохливий,
лякливий; (заботлиеьій) пазовнтий, дбайливий.
Трепожньїй, о — незпокійнмй,
неспокійний, турботний, о,
Т револненіе — НЄРПОКІ й.
Треглавьій — триголосий; (о
церкви) трибанний.
Трегубьій—тригубий.
Т|езвонить — дзвонити п усі
ДЗВОНИ.

Трезвонь — дзвоніння В усі
дзвони: сполох.
Трезвость—тверезість.
Трезвьій, о—твепезнй, о.
ТрезвЬть—тверезішати.
Трезубець — тризубець, три¬
зуб.
Тре лить — трілюваги.
Трель—тоїль.
Тренпроваїься — муштруваI
тися.
! Треннровка— муштрування.
Треніе — тертя.
Треножить .— тернуватл, пу¬
тати.
Треножникь— триніжок, три¬
ніжка; (табуреті.) дзиглик.
Трепанг.— тропак, гопак.

Трахея, анат.—лихавка. •
Трахнуть — хряпнути, хрьоп¬
нути, торохнути, бацнути,
бебехнути.
Трахома, мед.—сухий полос.
Трахь — хряп, торох, бебех,
тьозх, хрьоп.
Траченіе — витрачання; мар
нування.
Треба, иерк, треба.
Требникь—требник.
Трепслка — терниця, терли¬
Требоьзніе—вимоіа, вимаганця, іиморгаека. чмог-хачка,
•ня. домагання.
чмопхальннця.
Требоьатель.-ница — вимагалиТрепанів (льна, коноплі!)—тіник,-ця
панмна, тріпанина» (за еоТребопательрьій— загонистий; І
лосьі) почубенькн.г
(о в-Ьдомости на жалонанієї . Трспать—тіцгтн: дерггть--кунплагненг'й; (о н4домоеги
досити, т« ргати, шарпати,
на припасьг) харчовий.
і
термосити; по плечу—пле¬
Требопать вимагати, лрави
скати по плечу.
ти, домагатися; кликати;
Трепет, мин. — триппч; пт.
добиваться—доправлятися, '
Оіі$ «еііах—хохітва.

Трепетаніе^'і рндцатьіИ

Трепетаніе-здрігування;тремтіння.
Трепетать —тремтіти, здрігу
ватися; (страшиться) поби¬
ватися.
Трепетиьій—тремкий, тремтя¬
чий.
Трепеть—тремкіт, тремтіння
Трепка—тріпанина, тріпання,
тіпачка,
чиньба, тюжка,
прас, жарьоха, халазія.
Треска, рьіба Оасіиз топЬиа —
кабліон.
Трескать—маламуритм, хека¬
ти, молоти.
Тріскаться—лускатися, лупа¬
тися, наколюватися, репатися, хрягіатися
Трескотня — ляскотня,
трі¬
скотнява.
Трескучін — тріскучи.й;
(мо¬
розь)—цупкий.
,
Трескь—хряск, хряскіт, хруск,
хрупотява, луск,
лускіт,
полуск, вилуск..
Треснувшій
— хрипуватий,

І Трехдневньїй—тридньовий.
| Трсхлистньїй—трилистий.
Т рехлистовой—триаркушоеий.
Трехлітіе—триліття.
, Трехлітній — трилітній, трирішній..
Трехмачтовьж—тришоглии.
і рехмістньїй—натрьошний.
Трехмісячньїй—тримісячний.
•Трех недільний — тритнжньов и й.
; Трехпапьій—трипальчий.
Трехпольньї і — натріізмінний.
Трехпудовьій—трипудовий.
Трехсложньїй-трехскладовнй.
і ТрехстопньїП—тримірний.
1 Трехсторонній—трибічний.
Трехструнньїй—триструнний.
Трехфунтовий—трихунтовий.
Трехцвітньїп—трибарвнії.
Трехсотньїй—трисотий.
Трехчлень—тричлен.
Трсхзтажньї й—триповерховий.

зрепнілий.
Треснуть—роскроітися, лусну¬
ти, репнути; (звучно) хряс¬
нути. хруснути; (ударить)
мигнути, талапнути, зачілябити.
Треснуться—стукнутися, брязнутися, гепнути, бухнути.
Тресь! — лусь! лулусь! хруп!
хрусь!
Т ретейскій— полюбовний.
Третій-третій.
Трсть, я (часть)—третина; по
третя мь—третно.
Третьягоднишній —позаторіш¬
ній.
Третьягодн я—позавчора.
Треугольникь — трикутник,
трикут, трикуток: прямоугольньїй — кутесик, три¬
кутник прямокутний; косоугольньїй — скосокутний;
остроугольньїй —гострокут¬
ний; тупоугельньїй - затовмистий, тупокутний; раз
носторонній —ріжнобічний;
равносторонній — рівнобіч
ний; равнобедренньїи —рівнораменний.
І
Треугольньїй—трикутний.
Треухь

капелюх; ляпас.

Трефи - хрести, жир.
Трефовий -жировий.
Трехграниьій—трьсхбоконий.

Трещаніе-лускіт ляскотіння:
Со насік.) цвірчання, сюр¬
чання, чечекання.
Трещать—тріскотіти, тріщати,
тріскотати, трускати, ляс¬
котіти, тирчати; (о-насік.)
сюрчати, цвірчати, цвір¬
кати, цвірготати, чечікати;
(болтать) порощати, ляща¬
ти, сокотати, балабонити,
фляворитй,
форкотатп,
фльокотати, рейдити.

Трещетка—черкітка.черкавка.
тарахкавка,
тарахкалка,
кпапачка, тиркотайло, ка¬
латало торохкало, тсрсіхтьоло, талалай,-ка, цоко¬
тун,-ха, сокотун, ха, торох¬
тій,-ка.
Трещина — (скважина, щелк)
закал, шпара, шпарина,скалубина; (горн.) росколина,
роспалина.
Три—три; сь половиною-півчварта.
Трибуна-трибуна.
Трибу на ль—трибунал.
Тридевять—трйдевять.
Т ридесятьій—тридцятий.
Тридневньїа—тридньовий.
Триццатилітіе —тридцятиліт¬
тя, трийцятил іття.
Тридцятилітній — тридцяти]
літній, трийцятипітній.
; Тридцатьш—■тридцятий, трийІ1ЯТИЙ.

і рндцать—і рудно

Тройной — потрійний; трійча¬
Тридцать—тридцять. три ця¬
стий.
ток, тридцять.
Тройственньїй
—
троїстий,
Тр'иждьі—тричі.
тройчатий, троучастий.
ТризЬвнмй-тр-'пащаний.
Т роиті» —троітн.
Трикирій—тройсвічник.
Тропться—тройнити троїтися.
Трико-трикорт.
Трон ца—Трійця.
Т рикратнс—■тричі.
Т роицьжь, трой цкій — клечаль¬
Трилистникь водяной, раст.
ний; день-клечана неділя.
/'ЛепуапІЬез Ігіїоііит — за
|| Тройчатка—тройнята.
яча капуста.
Трониьій —троновий.
Трилистникь горньїй. раст.
Тронь—трон.
ТгіГоІіит топіапит— полу¬
ничник, полунишник, ку¬ | Тропа—стежка, путивець, чапаш.
ряча кашка, команиця, коТропикь, геогр. —авсротникмана, команка.
Тропинка — стежка, чапаш,
Трилистникь луговой, раст.
тропок, піхурка, хідник
Ггіїоііит ргаїепзе—дятлоТропическій — звороти иковий;
внна, троєзілля.
полки,
тропичний.
трояч, дятлина, конюшина.
Тросакь— гак підковний.
Трилистикь
полевой, раст.
Тростниковьій — очеретяний,
ТгіГоІіит агуепзе — котячі
комишовий.
лапки, котки, комонниця.
Тростннкь —троск, очерет, ко¬
Трилистньїй—трилистий.
миш; сах..рньій-троск цук¬
Тринадцатьш — тринадцятий.
ровий.
Тринадцать—тринадцять.
Тросточка — тросчинка, ціло
Трипперь, мед. — збур, накочок.
нешник.
Тростинна, пт. Раги$ ЬіаггпіТриста—триста.
си5 очеретянка.
Тритонь, зоол.—ириця.
Тростяной —тросковий, очереТрифоль, раст. МепуапІЬез Ігітяний.
(оііит —заяча капуста.
Тротуарний—пішохідний.
Тоихина—вол осичка.
Тротуарь—пішоходи.
Тріумфальний—тріумфалі ний.
Троюродньїй—у других.
Тріумфь—тріумф.
Тро які й —трояковий.
Троганіе—займання, чіпання,
Труба--ціва, водосточлая, водоторкання; сь м-Ьста —рунпроводная-ринва; димовая,
тання.
печная-димарь; зрительчая
Трогательньїй, о — жалісний,
-прозірник;
музьїкальнаязворушливий, о.
сурма,
цурма; пожарнаяТрогать.-нуть—торкати, тор¬
смок, прискавка.
кнути, чіпати, пнути, зачі¬
Трубачь- сурмач.
пати, зачепити; (сь мІ;ста)
Трубить — сурмити; розголорунтати, зрушати; (разжашати.
лобить) зворушати.-шити,
Трубка — цівка, рулка; дудка,
до серця доходити, лійти
суремка*; (холста) сувій; куТрогаться — рахатися, руша¬
рительн.-люлька.
ти, вирушати,
ряхатися;
Трубний — сурмовий; ксмино(о льд-Ь на рі.к'Ь) скресати,
виа, димарний.
скрести.
Трубообразньїй—цівуватий.
Троє—троє, тройко.
' Трубочисть—коминотрус, коТроебрачіе -триженство.
минир, сажотрус.
Троєженець—троєженець.
Трубочний—люлеш ний.
Троезубець-тризуб.
Трубчатий — одудковатий, ціТроєкратний,-о —триразовий,
вуватий.
-о.
Трудиться-^працювати, роби¬
Троеніе-троіння.
ти, працюватися.
Тройка—тріика.
Трудно—тяжко, важко, сутуж¬
Тиойни—троєшки, трійнята
но.
Тройникь— трояк

! руднонатьш—І укань

Трудноватьій, о—важкенький, ! Тряпичникь,-ца—- лахманник,поважкий, о.
ця, ганчірник.-ка, лахмаТрудность—труднація,
труд¬
няр.-ка, онушнпк,-ця.
ність, труднота, тяжкість.
Тряпичний—ганчірний, шмаТрудньїй — тяжкий, важкий,
тянський, ганчірський.
(о слові, напіві) крутий.
Тряпка — ганчірка,
шмата,
Трудовой — трудящим, трудя¬
шматина, шматка, лахмітчий; тружений.
ка, рянда; для мьітья поТрудолюбивий — трудовитий,
судьі—мийка.
трудовий, трудящий, робіт¬
Тряпье—хламіття, лахмання,
ний, робі гливий; працьо¬
цундря, цундрина,
лакавитий, запопадливий, запомендри,
хлатурє,
цуря,
плдний, роботящий.
ганчірря,
лахміття,
ма¬
Тру долюбіе—працьовитість.
наття.
Т рудь— праця.
Трясеніе—трус, трусіння.
'Груженикь—роботяга, праців
Трясина —стригавка, драглиник. робо- яй, роботуха, труна. драгва, дряговина, продовник, трудяк.
гноіна, мороква, дріжова,
здвиж, здвижжя, здвижоТруженическій — працівницьвина, плав, трістя, грузь,
кий, трудовницький.
грузога, грузявина, гружаТрунить - кпити; глузувати,
вина, трясавина, трясавиприкладати.
ця, трясовина, трясявинь.
Трупньїй—труповий.
Трясинньїй
— трясовинним,
Т руиоядньїй—трулоідний.
драгвинний.
Труппа-трупа.
Тряска—трусіння.
Труиь— т руп; живот нагб-здоТряскій,-о—труський.
хдяк, паяло.
Трясогузка, пт. МоІасіІІа—блиТрусить —боятися, страхагися
сканка,
чапайло, тряси¬
Трусить — трусити; (біжать)
хвістка,
пастирка,
чобатрюхикати,
потрюхикати.
ник, плиска; М. аІЬа—пли¬
Трусиха — пожахачка, страхуска біла; М. Пауа — плиска
ха, боюнка.
жовта.
Трусливьій, о — страхопудлиТрясти—тріпати,-пнути, тіпавий,
полохливий, лякли¬
ти,-пнути, рапотати,-тнутії.
вий, о.
Трястись — труситися, тіпа¬
Трусоватьіи —полячний, при
тися.
лячний.
Трясучка—і русії иия.
Трусость — боязкість, бсюн Туго — туго, тісно; сутужно,
ство.
скрутно.
Трусь — страхополох, пожаТуговатьіи- потугий, притухач, боюн, боягуз, страхо¬
гий.
пуд, страхуй.
Тугой—тугий.
Трутень—трутень, бинч; дар¬
Туда—туди; тудою.
моїд, нероба.
Туже — тугіше: (ділаться) —
Трут з—губка; грибь — трут¬
тугшати, тужавіти.
ник; ксимь подкур. пчель —
Тужить- журитися.
скрипуча, скрепиця.
Тужурка —катанка.
Труха—потрух, потерть, ма¬
Туземсць—тубілець.
тері ь, потеруха; солом. —
Туземка—т уболка.
Туземньїй—тубільний.
стряски; сіна—тринн.
Трухлеватьій—трухлявий; зре
Тузмть — саднкати, тюжити,
шілий.
слугувати,
штурханцями
Трухлий — трухлявий.
годувати, товкти,
прати^
Трухнуть—трухлявіти, трух
тусати, иітмлуватп,
дукнути, трухнітм.
I
сати.
Труіцоба-(вь лісу) густвина,
Тузь—туз; (богачь, вельможа)
гущина; (глушь) закутень.
дука.
Трюмо —свічадо.
Тукакь,
пт.
Ратріїазіоь —
Трюмь—пазуха.
перцеід.
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Тукь, удобр.—гній.
Туловище—тулуб.
Туловищньїй -тулубовий.
ТулуПНЬІИ—КОЖухОЕИЙ.

Тулупь—кожух; жене.—кожу¬
шанка.
Тулья (шляпьі) — наголовок,
йоломка, круг.
Тумак-ь—штурханець, стусан,
стус, стусень, тусан, бу¬
хан.
буханець, штовхан,
щтил, товченик.
Туманить — туманити;-ся—ту •
маніти.
Туманньій,-о — мрячний,-о.
Тумань—туман, помрака. паморока; сухой—марево; густогі — потемрява; густоп
горньїй — неґура; сь дождемь—мряка, мигичка.
Тумба—стовпчик.
Тундра-мочар.
Тунеядець—дармоід.
Ту неядньїй—дармоїд ний.
Ту неядство — дармоїдство.
Тупей—чуб, чуприна.
Тупикь, глухей заулокь —за
зубень, притока.
Тупить—тучити.
Тулица -лобас, девбеха, нетя
ма, шелепа, тупирь.
Туповатьій, о—притупий. о.
Тупоголовий — тупоголовий;
сущ.-туподум.
Ту п ой—тупи1 .
Тупоконечньїй — затовмистий.
Ту пость—тупість.
Тупоугольньїй — затовмисти'гГ,
тупокутний.
Туиоуміе—туподумство.
Ту поумньїй—туподумний.
Тупать—тупішати. тупити.
Турецкаи гвоздика, раст. Оіапійиз ЬагЬаІич — каштанчик.
Турецкая меллсса, раст. Огасосерйаіит то1«*ауіса — ма¬
точник, медівник.
Турецкій — турськии. ту'рець

кий.
Турмань, пт,—туркут.
Турокь- -турчин.
Турусьі—нісенітниця, банелю
ки, баляндраси.
Турухтань, пт. Тппдсі ридпах
—задирак.
Турція—Туреччина, Турещина.
Турчанка—туркеня, турчинка.
Турт>—тур; (самка)-туриця.

Ту'скльїй, о—тьманий, тьм'яний, о.
Тускнуть—мерхти, темніти.
Тутовеє дерево, Мої 115 Підга,
аі!« — морва, шовковиця;
I
безплодноє-шовкун.
і Тутовий—шовковичний, морвовий.

Туть—тут.

II
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Туфель-'капець, патинок, мешта, шльопанець, ляпанець,
виступець.
Туфь, минер.—рухлець.
Тухлесть — тухлина, прпгхлість.
Тухльїй—при і хлий.
Тухнуть, гаснуть — згасати,
згаснути; (воиять) смердіти.
Туча — хмара, хмарина; грозовая-завала.
Тучевой—хмаровий.
Тучка—хмарка.
Тучнить—тучити.
Тучность — гладкість. огряд¬
ність, опасистість; нагноєність,
Тучньїй — гладкий, огрядний,
опасистий; нагноєний.
Тучнить—гладчати.
Туша—чирпа; (толстякь) тсвпига, бухтя.
Ту шевальньїй—ту шовний.
Тушевать—тушувати.
Ту шенк а — тушування.
Тушеніе—гасіння.
Тушить, потушить — гасити,
згашати, згасити.
Тушканчикь, зоол. ОіризіасиІиз—земляний заєць.
Тушь—туш.
Тщаніе — старанність, дбайли¬
вість.
Тщательность — старанність,
пильність.
Тщагельнмй, о —старанний,
пильний, о
Тщедушіе — недолугість.
Т щедушньїй — недолугий.
Т шеславіе—ьанітнісгь.
Тщеславньїй, о-ванітниіі, о.
Тщета - марність.
Твдетность—марність, даремНІС'ГЬ.

Тщстньїй—мерний, даремний.
Тщиться—силкуватися, старатися.
Ти, тебя, теб'Ь—ти, тебе. тобі.
Тьїкать, поткнуть — тикати,
уткнути, стромляти, устрО'
мцти; штрикати^-кнути,

Тьїкг а— 1 яжесть.
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Тьіква—гарбуз, кабак; СисиїЬіТішить—бавити, забавляти. '
1а Реро І.. сЦгі'огті&—хороТішиться —бавитися; сь кімь
хонька, хорошка. каракуць—цяцькатися; надь кімь—
ки, ханькп, тарапунка, таке ікувати, глумувати.
рапуцка.
Тюкь -багул.
Ть кбснньій—гарбузоний.
Тюлень, зоол. Рйоса уііиііпа —
Тьіль—зад; сь тилу—ззаду.
нерпа; вайло, бамбула.
Тильний—задній.
Тюльпань, раст. Тиііра—тульпам.
Тьісяцкій—тисячник.
Тисяча- тисяча.
1 Тюрбань—завій.
Тьісячелистник-ь
(гулявица),
Тюремникь—в'язень. тюряжраст. ОіНіІІеа тіїїеГоІіит —
ник.
морковять,
деревій, кріТ юрем ний—в'язничний.
вавник, серпоріз.
Тюремщі!кь—тюрмовник.
Гьісячелі гіе— тисяч ЛІТТЯ.
Тюрьма—вежа, кунз, хурди¬
Т ьісячелітній—тисяч літній.
га, хурдига, турма, "тюрма,
Тьісяченогь. зоол. МіІІереба—
шпаківня, хурдигарня.
стоніжник.
Тюфякь, перина — постільпиТисячний — тисячній.
ця, постеління; соломен.—
Тичина—тичка.
солом'яник; сінной — сін¬
Тьічинка —тичка; бот.—пиляк.
ник; (увалень) тюхтій, бам¬
Тьма—темрява, темноті, тем¬
була, мамула.
нота, морок; во тьм1--поТявканьг—дзявкання, цявкантемки.
ня.
Тілесний, о—тілесний, о.
Тявкать—дзявкати, дзяволити,
Тіло—тіло; простое, неразладзявкотіти, цявкати.
гаемое —первень; сложное
Тяга—тяг, витяг.
—складне; твердеє—цупке;
Тяганіе—тяганина.
жидкое — рідке: газообразТягаться—тягатися,
позиваное —газове; сьіпучее —си¬ і ' тися, правуватися.
пець.
Тягостньїй, о—тяжкий, важ¬
ТІлодвиженіе -тілорух.
кий, о.
Тілосложеніе— штатула, ста¬
Тягость—тягота, тягар.
тура.
Тяготить,-ся—тяжити,-ся.
Тілохранитель—драбант; (при
Т яготініе—тяження.
гетмані)—сердюк.
Тяготіть—тяжити до чого.'
Тільньїй—тілистий.
Тягучесть —тяглистість.
Тіневой—тіньовий.
Тягучій—тягучкий, тяглистий.
Тінистий -тінявий, холодну¬
Тяжба — правування,
позов,
ватий.
позва.
Тінить—тінюватн.
Тяжебникь.-ца—позови ик,-ця.
Тінникь —холодок. загінок.
Тяжебньйі—позовний.
Тінь—тінь; ХОЦ.ОДОК, затінок.
Тяжело — тяжко, важко, су¬
Тіснина — вузина, прос’мик,
тужно, підсутужне, сутяж
суточки, тіснина.
но.
Тіснить, стіснять—затіснятн,
Тяжеловьтьж, о — потяжкии
заііснити. глотити, зглоповажкий, о.
тити, спритискувати, ти¬
Тяжеловіоньїй—заважний, ва¬
снути.
женний; (о людяхь) тяжко¬
Т Існить,-ся —тісни пі.-ся, ти¬
тілий.
снутися, купчитися.
Тяжельш —тяжкий, важкий;
Тісноватьій. о поті сини, о.
увісистьій — заважний, за¬
Тіснота — тіснота, тискняна.
машний; обременительньїй
тіснява, тиск, поіиск, по— притужний;о річи- тугий;
товп.
обь обстоятельствахь~-су¬
Тісний — тісний, вузький;
тужний. скрутний.
трудний; СТИСЛИЙ:
Тяжеліе—важче, тяжче.
гІС.ТО- тісто.
Тяжеліть—важчати, тяжіти.
Тістообразньїй тісту ва ги;:.
Тя.кесть—тягар, тяжила, кеТІСТЯНЬ|ІІ—тістовий.
жінь, тягота, вага, тяжар.

І я^с кін
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Тяжкій—тяжкий.
Тяжущійся—см. Тяжебникь.
Тянуть—тягти; витягати: ва¬
жити, зволікати; цупити,
цуприкувати.
Тянуться—тягтися; витягати¬
ся, ростягатися: простяга¬
тися; пнутися, п'ястися; пе¬
ретягуватися; (о врсменн)
точитися.
.
Тяпаніе—цюкання.
Тяпать.-пнуть—цюкати, шокнути,*
цупити, поцупити,
цобрити, підцобрити.
Тятинька—татусь, татуня.
Тятя—тато.

У.
У—у, в; коло, біля, під, перед;
у!; у меня-в мене, у мене;
у ст-Ьньї-коло стіни; у
са—під гаєм; у дверей - пе
ред дверима; у скна-коло
вікна.
Убавка—зменшини, зменшен¬
ня.
Убавлять,-вить — зменшати,
-шити, умаляти, умалити.
Убавляться,-виться — збавля¬
тися, збавитися, умаляти¬
ся, умалитися, зменшитися,
зменшитися.
Убаюкивать.-кать -уколмгувати,-сати, моляти, замоляти. заспівувати,-вати, при¬
сипляти,-слати.
Уберегать, убсречь—устерігати.-гти, пильнувати, упиль¬
нувати,
уберегти, усскотити.
Уберечься устерегтися.
Убивалка
— довбня, толок,
баба.
Убиваніе—забивання, убиван¬
ня, (земли) бутіння, тору¬
вання.
Убивать, убить—забивати, за¬
бити, смерть кому заполі
ювати, заподіяти, страчу¬
вати, стратити,! віку коку
збавляти, збавити, убивати,
убити, укласти, упорати,
уколошкати, укландати.улукі'Шеппя; (землю) бутиг.і,
торувати, уторувати.
Убирайся,-тесь-геть, гетье.
Убирать, убрать — прибірати
-брати, прятати, попрятатн,

лоьівать

опоряжати, дити, упорати,
попорати; чепурити, приче¬
пурити, сгроіти, устропи;
:
(центами) квітчати, заквіт¬
чати, уквітчати, позаквігI
чувати; (зеленью) узелени¬
ти, нити.
Убираться, убраться —завіря¬
тися, забратися, утрястися,
утрясти.
Убіеніе—забій.
! Убіенньїй—забитий.
І Убійственньїй—убійчий, убійницький, душогубний.
Убійство— забиття, забийство,
душогубство, вбивство, убій,
замордувачня.
Убійца— забийця, душогуб,-ка,
убийник,-Ця, вбивця, убийдушв.
, Ублажаніе—улещання, вгоноба.
Ублажатель,-ница— улещань
ник,-ця.
Ублажательньїй—улещальмий,
благальний.
Ублажать,-жить — улещати,
улестити, вгонобляти,-бити.
Ублюдокь—покруч, підтумок,
,
мішанець.
|І Убогій — убогий, злиденний,
!
бідний; (увіьчньїй) калікуватий; (малоумньїй) недо¬
умкуватий,
дурноголовий.
Убого —убого, нужденне, злиI
денно.
Убожество — убогість, злидні;
каліч: дурноголовість
Убой—забій, заріз, забивання,
різня.
Убоина—воловина, яловичина,
баранина, свинина.
; Убойньїй—забийний.
Убористьій, о—стислий, с.
! Уборка — спрят, спрмтування.
пря і ання, прятанина. поран¬
ня. поранина, лоранка, прибірання.
Уборная — алюрня, убиральня,
чепурня.
| уборщикь.-ца — спритник,-ця,
;
попрятник,-ця.
:! Уб^рь - стрій, убір, убрання.
Убояться -збояіися.
Убранство оздоба, прикраса.
Убьінаніе—потакання, убунанI
ИЯ, убуток, зменшення.
Убьісагь, убить — потахати,1
тахнути,
убувати, убути.
зменіідатися.-фитися-

) Ььілой—У вергьіватьсч.

Убьілой—убутний, спалий.
|}
мак, кнюх, легейда, вах
Убьіль—потах, убуток, змен¬
лай, чвалай, невиволока
заглемеза, завала.
шення.
Убьітокь — утрата, потрата,
Упаливать, - лять — (шерсть;
тргта, шкода, убуток, зби¬
хазяювати,
ухвалювати,
ток.
впвалюпати, виваляти; (ті¬
сто) вимішувати, виміша¬
Убьігочньїй, о—утратний, потратний, накладний, убутти, викачувати, викачати.
ковий, збитковий, о.
Увалис.тьій-вибоїстий, бакаю¬
Убіганіе —утікання.
ватий, ямкуватий.
Убігать, убіжать — утікати,
Увал-ь -вибій; морс. — дрейф;
утекти, умикати, умкнути.
узбіч, схилок, покіт.
Убігаться —набігатися.
Увапьчивьш — (о судні) канУбогая —навтек, утьоком, навтовний, перекидистий, хи¬
теки.
навтікача, навтіки,
тливий; (о людяхь) вайлу
утеком.
ватий, качконогий.
Уб ожавшій—утеклнй, збіглий.
У в зривать,-рить—уварювати,Уб^дительность —перекональрити;-сп, упрівати, упріти,
н сть. переконавчість.
• мліти, укипіти.
Уб вдительньїй, о—перекональ- | Упеденіе — увід.
ний, переконавчий, о.
Уяезеніе — увіз.
Убіждать.-дить —переконува¬
Увеличеніе — побільшення,
ти, переконати, пересвід¬
збільшення, підбільшення,
чувати. - чити, запевнятипідвищення.
нити.
Увеличенньїй — збільшений,
Убіждаться, убілиться—упев¬
побільшений,
підбільше¬
нятися. упевнитися, пере¬
ний, підвищений.
конуватися - натися ‘чаго,
Увеличиваніе— збільшування,
(опьітомь, фактами) пере¬
побільшування, підбільшусвідчуватися, читися,
довання, підвищування.
свідчатися.-дчитися, переУвелнчивать— побільшувати,вірюватися.-віритися.
шити, збільшувати.-шити^
У біжденіе—пере конання;, (прі. підвищувати, - щити,
під¬
обрітенное путемь опьіта)—
біл ьшу вати, -шити.
пересвідчення,
досвідченУвеличивагься.-читься— біль¬
ня; кім-ь либокого нибудь—
шати. побільшати, прнверумовляння, намова.
шуватися,-шитися.
збіль¬
Убіжденньїй — переконаний,
шуватися,-шитися, спори¬
пересвідчений.
тися, успоритися.
Убіжиіце — пристановище,
притин, прихилище, схо¬
Увеличительньїй — ЗбІЛЬШіїИ вище,
кровець, утечище,
вий; грам.—згрубілий.
У вертка—визворотка, виверт¬
забіг, притулок,
захист,
ка, викрут, викрутня.
притулище.
Убілять,-лить -убіляти,-лити.
Увертливость —визворогність,
вмкрутливість,
змиклиУважаемьій - поважаний, ша¬
вість, в'юнкість,
викрутновний.
ність.
Уважать — поважати, шану¬
Увертливьій,-о— визвсротний,
вати.
викрутливий,
ЗМИКЛИВИЙ,
Уваженіе — повага, поважан¬
ня, шана, шаноба, шану¬
в'юнкий, викрутннй.-о.
Увертьівать, - тіть, - нуть
—
вання, ушанування, поша¬
нування; вниманіе — увага,
угортати,-рнути.
Увертьіваться.-рнуться — ви¬
аглядь.
вертатися,-рнутися, викру¬
Уважительньїй — (почтительньій) шанобливий; (о причуватися,
викрутитися,
чинахг., обстоятельствгх'ь)
ухилятися,
ухилитися,
крутька давати, дагч. хвиповажний, поважливий.
У валень—тюхтій, мамула, ма¬
глювати, змикнути, ключкуха, бабмула, вайло, штур- і
кувати, ключнути.

У В5СЄЛ2Н1Є —> в-ь^ательйьіи.

Увеселенїе—забавка, розвага.
Увеселитель.-ница — веселун,ха, жартун, жартівниця.
Увеселительньїн — забавко
вий.
У веселять, —веселити, забав¬
ляти. розважати.
Увивать, увить—обвивати, об¬
вити, обловиватіГ, -повити.
Увиваться (около кого)—кру¬
титися коло кого, ворожи¬
ти коло кого, упадати за
ким.
Увивчивьій,-о — улестливьій,
пронозливий,-о.
Увид(а)1=.ть—побачити, убачити, узорнтм, узріти, узд¬
ріти, узирити, зочити, на¬
глянути, зглядіти, зоздрі
ти, зуздріти. завидпи, на¬
гледіти.
Увид-Ьться — побачитися, за¬
бачитися, уздрітися.
Увиликать, увильнуть — уни¬
кати,-киут.і,
одникувати,
кнути, ухилятися,-литися.
Увпажниться, отсьір’Ьть —змо
кравіти,
змокріти, ламокоіти.
Увпажнпть.нить — відеоложувати.-ложити.
Увлекагельность — знадли
вість,
привабність, при¬
вабливість.
звабливість,
чарувальність,
чарівли¬
вість.
Уилекательньш.-о— знадливий,
привабний,
привабливий,
зв бливий,
чарувальний,
чарівливий, -о.
Униекать, увлечь — захоплю¬
вати,-пити,
знаджувати,
знадити, вабити, приваб¬
лювати,-бити.
Увлекаться.увлечься (ч-ьмт.) —
захоплюватися,-питися, за¬
носитися,-нестися,
зага¬
нятися, загнатися.
Увлекающійся — загонистий,
заносистий.
Увлеченіе—захват, захоплен¬
ня, загонистість.
Уводить, увезть — уводити,
увести; заганяти, загнати,
забірати, забрати з собою.
Увозить,
уБезть — увозити,
увезти, завозити, завезти.
Увозь—увозини.
Увилакивать, уволочь—уволі

кати, уволокти, тягти, по¬
тягти.
Уволенньїй — відставлений,
абшиюваниіі.
Упольненіе—в леї ава, абіцит;
пь отгіускь—відпустка.
'Увольмитсльньїй — (о св;гд%тельствЬ отставкн) відстав¬
ний; (о свид-ЬтсльствІі отпуска) нідпустний.
Унольнять.-льиить— відставляти.-вити, складати, зло¬
жити з уряду, абшитувати, забшитуьати, зсаджу¬
вати, зсадити з посади.
Уврачевать—вилікувати, ви¬
гоїти, загоїти.
У воровать—украсти.
І УвТ.помленіе — оповість, пові¬
домлення.
І УвІ>ДСМЛИТЬ,-ГЇИТЬ — повідом¬
ся ги,-мити, сповіщати.оповістити.
УиЬков-Ьчемье — увікопомнення.
Ув-’бковЬчивать.-чить
увікопомнюаати,-помни ги.
У вЬнчивать.-чать— коронувати, укоронуватл.
Ув^нчаніе —укороновання.
І Увореніе —упевнення, запев¬
нення.
УвЬренность — певність, на¬
дійність.
УвЬренньїй —певний (чого, на
чому).
Ув'Ьрительньїй, о —запевняльний, с.
Уварять, уварить Свь чемь)—
упевняти, упевнити,запев¬
няти (на чому), завіряти,
завірити.
Уваряться, увариться—упев¬
нятися, упевнитися, запев¬
нятися.- нити с я.
Ув^систьій — замашний, важ¬
кий.
УвЬчить—калічити.
УвЬчньш — калічний, каліку*
ватий; (разелабленньїй, парализовакньїй) слупій, слутавий.
У вічье—каліцтво.
Ув-Ьщаніе— умовлення, нагрущання.
У віщатель,-ниця — напутник,
• ця, нагрущальник.-ця.
Уві>щательньій- напутний, на¬
путливий, нагрущал ьний.

У'в^щбвать—У головний

Ув'Ьщерат —нагрушати, умов¬
ляти напучувати.
Увчдгніе — в'янення, фуніння.
Уаядать, вянуть—в'янути, зі¬
в'янути, В'ЯЛИТИСЯ, ЗВ'ЯЛИ¬

фунітп, зфуніти, ма¬
рніш, змарніти, помарніти.
Увядшій —зав ялин, зфунілий.
Увязать,-путь—загрузати, за¬
грузнути. загрузти, угруз
ти, засититися; вь грязизагрюзитися,
затарзсуваТИСЯ,

ТИсЯ.

Увязьівать,-зать — ушнурову¬
вати, - рувати,
мотузити,
' замотузити, пакувати, упа¬
кувати.
Увязьіваться.-заться (за к-Ьмь)
—ч плятися, причепитися,
.
учепитися.
Увялиіь—прив'ялити.
Угадчцвь!й- угядливий.
Угадчик-ь, ца — угадько, угад¬
ник, ця.
Угадьівать.-дать — угадувати,

-дати.

Угарать, р%ть—чадіти, учаді¬
ти, зачадіти.Угарнть-чадити.
Угарний, о—чадний, чадно.
Угарь-чад; оть углей—загарь.
У гасаніе—згасання.
У гасать,-снуть-гаснути, згас¬
нути, згасти, погасати, по
гаснути, погасти.
Угасшій — погаслий, згаслий.
Угашать,-сить — гасити, зга
сиги.
Угибать, угнуть—угинати, уг¬
нути. повтинати.
Угластьій— ріжкаїий.
Углекислота, хим.—иуглеквас.
Углекисгьж-вугляновий; лая
соль-вуглян.
Углеродньїй—вуглечний.
Углеродь, хим.—вуглець.
Угловатьій — ріжкатий, рога¬
тий; незграбний, вайлува¬
тий.
Угловой—кутний, кутовий, на
ріжний.
Угломіьрь — кутомір.'
Углубитель.-ница — проглибник, ця.
Углубительньїй — прогл ибний.
Углубленіе — (д-ЬЙСТЧіЄ) проглиб, проглиблення. загли¬
блення; (впадина)
улога,
оладка, западень, улогови¬
на; на затьілкі—брехунка.
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| Углублять, -бить,-ся- заглубляти,-битк, прогпиблнти.-би¬
ти,-ся; (борсзлу) — підглибляти. підглибитм.
У глядіть—(за кіімь) доглсді1И, достерсгти, дзмилььукати (кого;,
Угнегатсль — утизкач,
приI
ГіІОбіІИК.
Угнетаїь- пригнітати, пригні¬
чувати, пригнітити, тисну¬
ти, гнобити, пригнобляти.
Угнеіеніе -- утиск,
пригніт,
пригнічення,
угніт, пріїгноба.
Угнетенньїй — пригніченим,
пригноблений; (челов'Ьк'ь) —
пр ігніток, загиіток.
Угніздиться—скублнтися.
У говарнвзніе—умовляння, ’на|
грушання.
Уговаривать, уговорить—умо1
8ЛЯ7И, умовити, нагрущаі
тп.-стити, помовлити."-ни¬
ти , уєднати, укоськати.
Уговариваться, -вориться —
умовлятися, умовитися.‘ДО¬
МОВЛЯТИСЯ,- мовитися, єдна¬
тися, уєднатися, згоджатися, згодитися.
Уговорньїп —умовлений.
Уговср-ь-умова, умовна, умовини.
Угода—дтгода.
Угедливьій, о-услужний. догодливий, о; улестливий, о.
Угодникь,-ца — приподобник,
і

-Чя-

Угодничать —приподоблятися,
і
приподобитися,
падькатися, шапкувати, ницюватн.
Угодно-приємно, до вподоби,
догодно; что вамь угодно
—чого ви бажаєте? чого нч
хочете? скелько угодно--до
схочу, скільки хочете; какь
І
вамь будеть угодно—воля
ваша. як собі знаєте.
Угодньій—уподобний, сподоб¬
или, завгодний.
Угодье — вжиток; полевьія
1
угодья—грунти, лани; лЬ|
еньїя—ліси.
Угождать.-дить—годити, догожати, догодити.
^
У гожденіе—догода.
Уголек-ь — вуглик; раскаленньій—жарина.
Уголовньїй — карими, кримі¬
нальний.

4у?

У’головшина —Упарить

У головшина— кримінал.
З'голокь-куточок; гпушь-за¬
кут, закутень; закамарок,
закапелок.
Уголь внутренній кут, куток:
наружльїй» ріг; нраснми —
покуть.
Уголь-вугіль; камснпьій—зе¬
мляне вугілля.
У ГО-ІЬНИКЬ—косинець.
Угольньїй—вугляний; складь
— вуглярня.
Угольньїй — кутній, кутовий;
краеугольньїй - наріжний.
Угольчатьій— ріжкатий.
Угольщикь.-иа—вугляр,-ка.
Угонг—угонка.
Угонять, угнать—уганяти, угонити, заганяти, загнати з
собою.
Угодяться, угнаться - уганя¬
тися, угнатися.
Угораздить—надати; зкь его
угораздило — і надало ж
йому!
Угорь, риба Мигаепа апдуіііа
— вугор; (на лиці) угор.
Угорілий’— учаділий; навіс¬
ний, навіжений.
Уготовлять — см. Приготов¬
лять.
Угощатель,-ница — почастовнпк,-ия.
Угощать, , угостить—уконтентовувати.-туват^, уастувати, почастувати, трактува¬
ти, утрактуваїи, пришано
ьувати.-нувати,
ушанувати, гостити, пригостити, поіостити; уміющій—трахтовитий;угостить другь дру¬
га—пошануватися, почастуватися.
Угощеніе — почастунок, трактунок, трактування, часту¬
вання, лочасточка, поста¬
ва, учта.
У греватий—вуграстий.
У гревьій—вугровий.
Угрожать,-зить— загрожува. ти,-зити, погрожувати,-зити,
похвалятися,-литися,
нахвалятися,-литися.
Угрожаюшій — погрозливий,
загрозливий.
Угроза— похвал, похвалка, похваленство, на-? валка, по¬
гроза,
загроза,
хвалька,
хвальба

4

Угризать,-зть—гризти, угри»
ти.
| Угрьізеніе—угриз, укус; сові
І
сій—скруха.
Угрюмость—понурість, похму-'
]
рість, хитруватість. хмуро1
вокість, понуруватість.
Угрюмьій, о — хнюруватий,
хмуровокий,
хмурсокий,
хмурний, хмурий, понурий,
понуристий, понуруватий,
похнюлий,
похмурий,
о;
сущ. — понура,
похнюпа,
хнюра, хнюрко.
Угрюміть—хмуритися, супи¬
тися.
Уда—вудка; (большая)— жер
лига.
Удабриваніе—гноіння, угною¬
вання.
Удабривать, удобрить—угною¬
вати, угноіти, вигноювати,
вигноіти.
Удаваться,удаться—таланити,
щастйти, пайдити. фолоситися,
ітися,
добритися,
пощастити,
поталанити,
побердитися.
Удавленникь,-ца— вішальник,
-ця.
Удавливать, удавить—душити,
удушити, задушити.
Удаві,, зоол. Егіх Іигсісив—по¬
лоз, полозюк; Воа сопзігісІог—жеретіяУ даленіє— віддаління; сьпрям.
путч— узбочевня; зубовь —
видирання;
устраненіе —
усунення, відстанова.
Удалец-ь—юнак, зух.дзіндзівер
зух, тімаха, сміляк.
Удальїй—удатний, сміливий,
відважний, зальотний.
Удаль —відвага, сміливість.
УдаЛять,-лить, -ся—віддаляти,
-лити, усувати, усунути,-ся.
Удареніе—(вг, слові) наголос;
(вь бесіді) притиск.
Ударить — тупнути, луснути,
мазнути, торохнути, стьо¬
бонути, телепнути, садну¬
ти, улущити, обемберити,
обербенути,
оперіщити,
оперезати, зацідити,
за¬
топити,
ляпнути,
бац¬
нути, шибонути, шибнути,
учесати, учистити, зачіля
бити, зашавити, зацідити,
лигнути, крянути, ушквар
нути, тьопнути, ужарити

/;|ЛрНТЬСЯ—УД ВП •ТВОрИТСЛЬНЬІЙ

ужгнути, уперіщити, телеп¬
нути, телехнути. талапну¬
ти, черкнути, урізати, урепіжити, фраснути, улущити, улупити; о громі.—грюк¬
нути, торохнули, загурко¬
тіти
Удариться—забитися.
Ударь—удар; по лицу-ляпас,
лящ; по згтьілку—потилишник; кулакомь —см. Тумакь;
см. Апоплексія
Ударять—бити, вдаряти; звуч¬
но—хряпати,
хрьопати,
хромати.
Удача-трай, пайда,
щастя,
талан.
Удачливьій—таланистий, щасли вий.
Удачньїй, о— вдатний, о,
Удвоеніе- подвоіння.
Удвоивгть, удвоить—подвою •
вати, подвоїти.
Удержаніе—затримання, отри¬
мання; денегь—недоданка,
вилічка.
Удержпвать, ж^ть,-ся—упиня¬
ти, нити, у гримувати,-ма¬
ги, запрешали, запретити,
‘стримувати, стримати, зу¬
пиняти, -нити, -ся;
воду,
кровь—тамувати, затамува¬
ти. утамувати, угамувати,
-ся; деньги — недодавати;
вилічувати, вивертати, ви¬
вернути, одвертати, одвер¬
нути.
Удержь— упин, устрим, стрим,
заі-рет, зупин.
Удесятерять, рить — вдесяте ряти,- рити.
У: ешепленіе—здешевління.
Удешезлять—дешевити, зде¬
шевити.
Удешевляться. -виться — де¬
шевшати, здешевшати, по¬
дешевшати.
Удивительньїй, о—дивний, на
чудний, ДИВОВИЖНИЙ. ДИВО¬
ГЛЯДНИЙ, чударний, д.івоз
ний, о.
Удивит ельніпіпгм —дивенний.
Удивденіе - ДИВО, ПОДИВ, диво
вижа, дивація, диризіи. діівовизія. дивина, дявниия.
днвота, чудерство. подиву
вання, прочуд, почуд, за
чудування, подив.
Уднвлять, -вить — дивувати,
адивувати, задивувдти.
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Удивляться —чудувати, чудуватися. нудитися, зачуду¬
ватися. зчудуватися, диву¬
ватися. удивуватнея, диву¬
вати, задивувати.
Удилище гудлише.
Удило— залило.
Удильщикь вудкарь.
Упирать, удрать-тікати, уті¬
кати, драпцювати, подрапідюватн, дати носу, дропа¬
ка,
маху,
драла,
дмухача.
Удить-вудити, навити.
Удлиненіє — здовження, ,чо вження.
Удл йнять,-нить — удовжувати,
удовжити, довжити, здо¬
вжити.
Удлиняться —довшати, подов¬
шати.
Удобньїй, о—придобний, дегоаний, спосібний, о; подходящій.—пртошниГі, приклад¬
ний, слушний, о.
Удобовариммй — стравний,
травний.
Удобоисполнимосгь, — лехкозробність.
Удобоисполнимьій, — лехкозробний.
Удобокатящійси —по кат ю ший.
Удобоносимьін— похватний.
Удобоподвижньїй — движки И.

Удобооонятньїй, о —зрозумі¬
лий, о.
Удобопроході І МЬІЙ -—прохідний.
Удобссгораемьій--пал кий.
Удобреніе,—угноіння. гній.
Удобрительнмй— у гнійний.
Удобрять—добрити, см. удабривать.
Удобство. комфорть
при ДО
ба, догода, охвітність.
Удовлетвореніе— задовіл, за¬
доволення, удовольнення,
удоволення, заспокоєння.
Удовлетворенньїй — довольі11*.:і, задор.олени:і, удої оле-іий.
Удовлетворительгпіії, о — догоднпії, е; совіть- -долання
порада; оті-Лі ь — доладній
одказ. поганим відповідь;
отвЬть на просьбу — засп:>коплипа нідпоеідь;-ньія познанія — достатнє знаття,
достатні віддмрет#.
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Удовлетворять

Узелокь.

Удовлетворять,- рить, - ся —
Удушьз—ядуха, ядухи, дихаудоволяти, лити, удоволь¬
виця, задуха, стиски, заняти,-лити, задсвольняти,дих.
нити, догоджати, догодити,
Уд-ьль—уділ; (участь)—доля.
уконтентовувати,- тувати.Удільний-удільний; о-Ьсь—
ся: желдніе—вволити волю.
питомий тягар.
Удовольствю,—утіха. охвота,
Уділять,-лить — удонювати, •
уподоба, приємність, заба¬
удонити, уділяти -лити.
ва, любість; сь уд-емь —
Уедпненіе—самота, самотині.
радо, залюбки, з охотою.
Уединенньій,-о-самотний. одУдовольствовать.-ся — удо¬
люднии. відокремлений, о.
вольните зидоволити,-ся. ' У один ять,-нить— усамітнити,Удодь,пт бірира ерорч—лудило,
нити, відокремлювати, —
худко, шандарик, погарець,
кремнти.
попукач, слютняк, вудвуд,
Ужалиіь—уп'ялити, ужалити,
нудко, вудкало, вудок, одуд.
жагнути, стрікнути, уджи¬
Удой—удій, подій, дійво, ви¬
гнути.
дій.
Ужасать.-снуть—жахати,-хнуУдостов-Ьреніе— посвідчення,
ти. страхати, острахнути.
засвідчення;
свид^тельУжасаться, ужаснуться— жа¬
ство—свідоцтво, посвідка.
хатися, ужахнутися.
Удостов-Ьритель.-ница — по¬
Ужасно — страх,
страшно,
свідник,-ця.
жахно.
Удостовірительньїй — свідУ жасньїй —жахний, страшний,
чильний.
страшенний.
Удостов-Ьрять, -рить — свіиУжась—ужах. жах, перестрах,
‘
чити,
засвідчувати,-чити,
пострах, страхота, жахота,
посвідчувати,-нити, ствер
|
страхіть.
джувати,-дити.
Уже—вже, уже; ли—невжеУдостов'Ьряться, риться — зві¬
Уже — вузче.
рятися. звіритися, запееУженіе — надіння.
нятися.-нитися,
допевня¬
Уживаться, ужиться — уживатися,-нитися.
тис», ужитися.
Удостоивать, удостойть— ша¬ I
Уживчивость— товариськіст ь.
нувати, ушанувати, поша¬
Ужіпчлвьій -товариський.
нувати.
Ужимать, ужать—стискувати,
Удостояться- сподобитися.
стиснути.
Удосужпваться.-житься— уві-

Ужнматься — маніритсия, ви¬
хилятися, викрм нлятися.
Удочка— перевиїїя, вудка.
Ужимка—вихиляс, викрутас.
Удрать (штуку)—- уджигнути,
Ужинать — вечеряти.
ушкварити, учистити.
Ужинь — вечеря.
Удружить — прислужитися,
Ужинь — вжинок.
догодити.
Удручать, - чить — гнобити,,
Ужо -- потім, після, пізніше.
пригнобити, гнітити, приг¬
Ужь, зоол.—вуж, юж, ужака,
вужака.
нітити.
Удрученньїй — пригноблений,
Уззконеніе—управчення;
закой, право.
пригнічений, трудний; пе- I
чалью, горемь зажуреУзаконеними —
поставний,
управненнп.
ний, засмуиений;-ное
с »стояніе —прпгноба.
Уз.чконять.-нить — управиіп н,Удушать, шить—заду шукати,нити, уповажнюваги,гнити,
шити.
ухвалити,-лити.
ОУдушеніе—задушення.
Узда—нузда, гнузда зубела; ‘
Удушливьій — задушливий,
недоуздокь—кантар. оглав,
душливий, давучий;
ка¬
оглавеиь.
шель—ЗДДМХЛ ИБИЙ, задиаіУздечка- капестра*
ливий, дихавичнми, ядуш¬
Узелокь—вузлик; клунок, тлуний, ядушливий.
мок, з^винаткр.
ЛЬМЯТНСЯ,-ПИТИСЯ.

Узель—Укоренять.
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Узель—вузол, переміть, зв'яти, уторувати, накочувати,
-тити.
зень, гуз; жел.-лор.—роз¬
Укачивать, укачать — колиса¬
доріжжя; на конечностяхь —
ти, уколисати, заколисати.
гуказ.
Укипать, укипать — у кип аг и,
Узенькій—вузенький.
-піти; википати, википіти.
Узехонькій — вузісінький.
Укладистий — просторий, обУзикь, р2ст. Тогтепііііа егесширий; стислий.
іа —зав'язник.
Укладка — запакування, клаУзить—звужувати.
діжка: скринька.
Узкій.-о — вузький, тісний,-о;
У кладочньїй— кладіжний.
вь обтяжку—підлепчастий.
Укладчикь,-ца — кладіжник,Узковатьій.-о - повузький, о.
ця.
Узкогоольїй —вузькошиій.
Укпадь — (строй) лад; (догоУзколистньїй—вузьколистий.
ворь) умова; (сталь) криця.
Узколобни- НИЗЬКОЧОЛИЙ.
і Укладьіваніе—кладія-ка.
Узкомьісліе—тіскодумство.
Укладьіваїь,
укласть,
уле¬
Узкость - вузькість, вузина.
жить — укладати, укласти,
Узловатьій —вузлуватий.
кладіжити, укладіжити, па¬
Узлово* — вузловий: о стан¬
кувати, упакувати.
цій - роздоріжний.
Уклея, рьіба, Сіргіпцз аІЬигУзнавать узнать—пізнавати,
іиі5—себель, себелик.
пізнати, угадувати, - дати;
Уклоненіе—ухил, відхил, збо¬
довідуватися,
довідатися,
чення.
дізнаватися,-знатися.
за¬
Уклончиеьій, о — уникливий,
знавати,-знати. звідувати,
викрутний, двузна-ний, о.
звідати, обізнавати, обіз¬
Уклонь—схил, похил.
вати, перевідувати,
пере¬
У клонять,-нить—ухил ЯТИ,-ЛИ¬
відати, перевідуватися,-ві¬
ТИ, відвертати ,-нути.
датися, звіщатися, звісти¬
У клоняться, -ниться - ухиляти¬
тися; (доискаться) дошимся, -литися, однийувати. урати; (нав-Ьрное) довіряти¬
никнути, збочувати, збочи¬
ся,-віритися.
ти, ухитуватися, -тнутися,
Узникь,-ца -- в язень,-нниця,
огинатися, схибити,-ся.
ту-рмак, чка.
У ключина-кочет, гребка, ка¬
Узорний —нзоровий.
чан.
Узорчатий - мережаний.
Уковьіривать, -рять, рнуть —
Узорь — узір.
колупати, вколупнути.
Узріть—поб ач ити.
Укокошить— уколошкаги, улуУйма—маранча.
кошетити, укландати,,. упо¬
Указаніс—навід. вказівка, по¬
рати, укласти, умамошити,
каз.
у колошматити. .
Указатель,-ница— провідник,Уколачивать,-лотить — вбива¬
ця: покажчик, ця.
ти, вбити, повбивати.
Указательньїй —вказовний; па¬
Уколоть, сказать колкость —
лець— пузвеликнй.
загвоздити.
Указньїй — наказовий, роскаУколь—штих.
зовий.
Укомплектовать — укомплєтуУ казчикь^ указник.
|
вати.
Указь—наказ, росказ.
Укора—докір, догана.
Указувать, зать--указувати,Укорачивать, укоротить—надз іти. показувати,-зати; на¬
корочувати, тити, скорочу¬
казувати.-зати.
вати, скоротити, прикоро¬
Укальївать, уколоть—колоти,
чувати,-типі, надкраювати,
вколоти, підколювати,-ко¬
-краяти, нздкроювагк,-кролоти.
іти, покорочати.-тити.
Укатанньїй — битий, накоче¬
У корененіе—укорінення.
ний, покотистий, покочиУкоренять,-нить. ся— укоріня¬
стий, накотистий.
ти, ренити, закоренювати;У катить—від'їхати.
нити,*ся.
Укатьівать, укатать — торува¬
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Укоризна— Улнживать.

Укоризна—см. Укора.
Укрьіватель,-ница — передерУкоризненньїй, о—докірливий,
жанець,-жанка, переховннк,
-ця.
укірливиіі, дорікливий, о.
Укоритель, -ница — докірник,
Укрьівательство— перехов, пе¬
-ця.
рехованка, передержання.
Укорять.-рить — докоряти.-ри¬
Укривать, укрьіть (од-Ьяломь)
ти, дорікати,-ректи, уріка— обгортати,-рчути, одівати,
ти, уректи, наругувати,одіти, окривати.-крити, по¬
гати.
вкривати,-крити; (похишенУкось -покіс.
ное) переховувати,-ховати,
Украдкой— украдьки, крадько¬
передержу вати.-жати.
ма, потай, крадемці, крадУкриваться, укрьіться- обгор¬
ці, крадки, знишка, пократатися, -рнутися, окрива¬
денці, покрадці. покрадь¬
тися,-ритися, покриватися,
ки, покрадаемці, покрада-критися; (за к+>мь) - захиємо.
ляіися, захилитися; пере¬
Украсти—украсти.
ховуватися,-ховатися,
За¬
Украшать, украсить — уряжатаюватися, затаїтися, схити, урядити, припоряжати,
щатися. схиститися.
-дити,
рсскрашати, -сити,
Укрившійся—сховай ець.
окрашати,-сити, закраша¬
Укр-Ьпитег ьньїй
- підживлити,-сити, пс країна ги,-сити,
вий, підсильним, зміцливий.
чепурити, зчепурити; (зе¬
Укр'Ьпленіе- зміцнення; форт,
шанці.
ленню) умаювати, умаіти,
обмаювати, обмаіти. зама
Укріплять.-пить — зміцнюва¬
ювати, клечати, поклепа¬
ти.
зміцняти,
зміцнити,
ти;
(центами)
квітчати,
уміцняти, нити, монювати,
уквітчати, заквітчати, учічзмоцювати, умоцюваги. мокати; (р-Ьзьбой, инкрустасуаати, умосувати, посильціей) цяцькувати, поцяць¬
няти.-нити.
кувати, уцяцьковувати,-ку¬
Уксусникь -оцет ар.
вати; (гвоздяной обпвкой)
Уксусница—оцетниця.
цвяхувати, вицвяхувати.
Укдусиокислая соль —оцетян.
Украшеніе — покраса, украса,
У ксусньїй —оцтовий.
окраса, прикраеа; стекляУксус*ь— оцет.
ное—склянчина; (дійствіе)
Укупсривать,-рить —затикати,
прикрашання,
уряжання,
заткнути; .пакувати, запа¬
лрилоряжання, цяцькуван¬
кувати.
ня, квітчання, умаювання,
Укупорка — загинання; паку¬
клечання.
вання.
Украшенньїй— урнжений, приУкупорщикь,-ца — пакувалипоряжений,
прикрашений,
ник,-ця
цвіткований, квітчаний, уУкусьгвать,-сить—кусати, уку¬
маяний, клечаний.
сити.
Укромньїй, о-прикройний, заУкутьівать,-тать — угортати,
хистний, закрктний, о; угоугорнути,
затушковувати,
локт,—забіч, затишок.
-кувати.
Укропь, раст. ЯпеІЬигм дгауе
Укушеніе—-укус.
оіеиь—кріп, укрГп.
Уланливать. уловить —лови ги,
Укротитель— приборкач.
вловити, впіймати, схоп¬
Укротительньтй — присміїрний,
лювати,-пити.
ускромниГі.
Укрощать, укротить—ускром- і Улажєпіе — полагода, улад¬
наний.
ляти,-мити, приборкувати,- !
У лажпвакіе—лагодіння.
кати, укоськувати, укось¬
Уг.аж;івать,-дить —залагоджу¬
кати.Укрощеше—ускрома, прибор¬
вати, залагодити, залад¬
кання. загамування.
нати, улагоджувати, ула¬
годити, уладновувати, улад¬
Укрьіваніе—укриття, окриван¬
най «.
ня; перехов, передержання.

Уламмвать -Умяньшительиьій.

Уламьівать,-мать,-мить — від¬
ламувати, мати; см. Уговаривать.
Уласкать—ублагати.
Улегаться, улечься — уклада¬
тися. укластися, у пожити ся. уміщатися, уміститися;
(о в-Ьтр-Ь, бур%) перебурхати. ущухнути, угамувати¬
ся, унишкнути.
Улей—вулик, пень, колода.
Улепетьівагь,-тнуть -втікати,
втекти, п'ятами кивати, на¬
кивати, дмухнути, дремену¬
ти, лопотіти, лопонути.
Улетать, т-Ьть—відлітати., від¬
летіти, полетіти, вилетіти.
Улетучивать,-чить. -ся -випа¬
рювати, випарити, вивітрю¬
вати. вивітрити, угазуваТИ.-ЗИТИ, ся.
Улеть—уліта іня, виліт.
Улизнуть-шмигнути, майну¬
ти, лопонути.
Улика—доказ.
Улитка (садовая) Неііх — павлик, равлик, лаврик, сли¬
мак, петрик; завитая-куклянка, кукулюх; водянаяп'явушник; 1_ітах-масляк.
Улитковьій —павликозий, равликовий, лагфиковий, сли¬
маковий, петриковий.
Улиткообразньїй — равликуеатий, павликуватий, слима¬
куватий.
Улнца— вулиця, юлиця, юлас;
узкая, тісная—сутісок.
Уличать.-чить — доказувати,зати.
Уличитель,-ница — доказчик,
ця.
Уличительньїй —
виявний,
виказливий, доказливий.
Уличньїй- вулишний.

|і Улучшать.-ціить — поліпшати,
(
-шити.
Улучшаться.-шіп ься —краща¬
ти, покращати.
Улучшеніс -поліпшення.
Уг.ьібаться. бнуться — усміхаI
тися.-хнутися.
Ульїбающійся - усміхливий.
. Ульїбка-усміх, просм х, осміх
усмішка.
Умазьівать,-зать —замазувати,
-зати; улещати,- улестити.
Умаивать,-ять —^ натруджува¬
ти, дити, томити, натоми¬
ти, притомитщ-ся - зм|ггнся, ухоркатися, ухекатися.
Умаленіе — помаління;
достоинства—прмнегіднення.
Умалительний —зменшливий.
Умалишенньїй - божевільний.
У малчиваніе— замовчання.
Умалчивать,-чать—поминати,нути мовчки.
Умальївать, умолоть—молоти,
змолоти.
Умалять,-лить — малити, по¬
мадити; ся—манитися, зма¬
литися, маліти, змаліти.
Умань, раст. Іпиіа Неіепіііт —
ДИВОСИЛ.

У масливанье—улещання.
Умасливать,-лить — умащува¬
ти, умастити; улещати, уле¬
стити, масткосновити, умасткословити.
Уматьівать, у мотать—зави ва¬
ти,-впнути.
Умачивать,-чить—умочувати,ЧИТИ.

Умащать.-стить—мостити, ви¬
мостити.
У мащивать.-стить— умощува¬
ти, -стити.
Умедливать,-лиїь—зменш аги,
змени^ити; спиняти,-нити.
Уменьшать,-шить— умаляти,лити, умалькувати. змеиУловна-викрут, подход, ви¬
шати.-шити, надменшати,верт.
шити.
Уловчигьій- виверткий, викУ меньшаться,-шиться — ума¬
рутний.
лятися,-лигис.я, мгліти, маУловь—полов.
литися, змаліти, меншати,
Уложеніе — упакування; 'ста¬
зменшати, надменшатися,тут; о наказаніяхь - стутут
шигися, збавлятися, збави¬
карний.
тися; о морозі-пересіцаУ лусь— табор, кочовище.
тися.-сістися.
Улучать, чить — знаходити,
знані й, заставати, застати. І, УмеььшенІР — поменшання,
зие ішення. поменшення.
. запопадати, - пасти, зд ба¬
У меньшнтельпьпі — змеміьі нти, здибати; время-добіравий; грам.—здрібнілий.
ти, добрати час.

У мертЬител ь—Умьішленньїй.

Умертвитель, - ница — душо- І!
* губ,-ка.
Iі
Умершій — умерлий, померлий.
Умерщвлеміе -умертвіння.
Умерщвлять.-ртвить—мері ки¬
ти, умертвити, губити, згу¬
бити, стратити,
заморду¬
вати,
Умиленіе—умиленність.
Умилитеяьннй, о — умилен- ,
ний, о.
Умилосердить—уласкавити.
Умилосердиться — зглянутися
на, змилосердитися, змило¬
ститися, здобритися.
Умнлостиоительньїй — змилостивний.
У ми лсстивленіе— уласковлення.
Умилостивлять,-вить — ула¬
скавлювати,-вити, благати,
ублагати;-ся — милосердитися, змилосердитися, ласкавитися, зласкавитися.
Умильньїй, о-ніжний, ласка
вий. прихильний, о.
Умилять,-лнть — зворушані,шити, розчулювати,-лити.
Уминать,
умять — уминати,
умняти, хламати. зхламати,
жумрати, зжумрати, уме¬
режувати, умережити, умо¬
лоти, уперезати.
Умирать, умереть — конати,
сконати, емірати, вмерти;
(шутливо) дуба дати, гиг¬
нути,
одубіти; . страдать
оть боли — минатися з
болю.
УмирающіЙ—умірущий, меру
щий.
Vмиротворен^е — утихомирен¬
ня, утишіння, лагодіння.
Умиротворять,-рить — утихо¬
мирювати,-мирити, утиша
ти, утишити, улагодити.
Умникь, ца —розумаха,
розу¬
мець,-ниця; хитрець—мудрагель, мудрагель.
Умничать—мудрелити, мудру
вати.
Умно—розумно, з розумом.
У множать,-жить — побіл*, ша¬
ти,-шити, спорити, приспоряти-,-рити; ари єн. — мно¬
жити, помножити.
Умножаться споритися, па¬
литися, побільшатмся.

Умноженіе—множення, ПОГТНОження.
З’множптельньїй — П ОМ НОЖНИЙ.
Умньїй—розумний;
понимающій—тямущий, тямучий.
Упніть — розумнішати, муд¬
ріти.
Умозаключеніе — сильогізм,
умовивод, ВИСНОВОК.
Умозрнтельнь;й,-о — теоретичний.-о.
Умозрініе- теорія.
У молачивать, лотить-вимоло¬
чувати, вимолотити.
Умолкать, кнуть — мовкнути,
. замовкати, мовкнути, ниш¬
кнути, занишкнути; о многихь-помовкнути.
Умолкь, безь умолку — без
устанку.
Умолоть — вимолот, намолот.
У моль—помел, мливо.
Умолять,-лить
—
благати,
заблагати, ублагати, вимо¬
лити, усамобожитм.
Умоляющій- благущий.
Умопомраченіе—паморока.'
Умсра-сміх, сміховище.
Уморительньїй, о — смішний,
кумедний, о.
Уморить — уморити, замори¬
ти.
згубити,
улелекати,
улолокаїи; см-Ьхомь-засмішити.
Умориться—уконатися,
домі¬
татися.
Уморь - смерть.
У мочиться—упудйтися.
Умственньїй, о—розумовий, о.
Умствовованіе — мудрування,
розумування.
Умствовать- мудрувати, розу¬
мувати.
Умудриться — умудруватися,
ухисіитнся.
Умчать — замчати, помчати;
ся-погнати, полинути.
Умь — розум.
Уммвальникь —умивальниця,
мийниця.
Умьівальньїй — умивальний,
м її й ний.
Умьіваніе-умивання.
Умивать, умить — умивати,
у мит и.
Умьісель — знарок, намір, заМІрУ митий—умиваний.
ЧС
Умишлснньїй, о — умисний,
навмисний, о.

Умишлять— У ньівать.

У мьішлять.-лить— наважу дати¬
ся, -важитися,
намірятися,
■ мірятися.
Ум-Ьльїй, о - умілий, умінний,
умітиий. о.
У .,-Ьиіе— уміння, тяма, уміток.
Ум-Ьренность — мірність, помірність, поміркованість..
Ум'Ьренньїй, о—мірний, помір¬
ний, поміркований, о.
Уморять.-рить — зменшати,
зменшити, спиняти, зупи¬
няти,-нити, гамувати, уга¬
мувати.
Ум-Ьстигег.ьньїй — просторий,
обширий.
УмІІСТНОСТЬ — доречність, додіпьність, доладність.
Умі^стньїй, о — доречний, до¬
дільний, о, доладній, є.
Ум'Ьть - уміти.
У м-Ьюшій—умітний.
Ум^шивать, умісить —вимі
шувати, вимісити.
Умі.шать.-стить — уміщати,
умістити,
змішати,
змі¬
стити.
*
Умішеніе - уміщення, зміщен¬
ня.
Умягчать.-чить — змнякшувати,-шити.
Умягченіе— змнякшення.
Укавожсніе —угноювання, за¬
гноєння, нагноєння, прогноєння.
Унавоженньїй— гнояний, угноє¬
ний, прогноєний, загноє¬
ний, нагноєний; ное полегноянка.
У навожинать,- зить — підгною¬
вати, підгноїти, угноюва¬
ти,-іти. загноювати, - іти,
прогноювати, - іти, нагно¬
ювати, іти, вигноюва ги, ви¬
гноїти.
Унасл^дсванньїй—спалий, оді
дичений, оспадкований.
Унасл'Ьдонать — оспадкеемити,
оспалкуазти, олідичити.
Унесеніе—уносчни, заносини,
унесення, занесення.
Универсальньїй — універсаль¬
ний.
Унивсрситетскій — университегськия.
Универснтеть— уннрерситст.
Унижать, зить—знижати, зни¬
зити,
зневажати,-важити;
-ся—гнутися перед ким.
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Уннженіе-зневага, зневажан¬
ня.
Униженно — догодливо, уле¬
сливо,
Униженньїй—зневажений; догодливий, улесливий.
У низительность—НИЦІСТЬ
Унизительньїй, О —НИЦИЙ, о.
У ни звівать, зать—обнизувати,
обнизати, нанизувати.’ заги.
Униманіе—гамування, тихоми• реиня; тамування.
Унимать, ункть— гамувати, угамуватн, погамувати, ути¬
хомирювати.-мирити ;крсвьтамувати, утамувати.
У ничижать,-жить—зневажай н.
-важити, упосліджувати,дити.
Уничиженіе-зневага, упослі'
дження.
Уничиженньїй — зневажений,
упосліджений.
Уничижительньїй—зневажний.
Уничтожать,-жить — нищити,
знищувати, знищити, по¬
знищувати,
винищувати,
винищити, повинищувати,
тломити, потлумити, пере¬
водити, перевести, касува¬
ти,
скасувати, ніцувати,
зніцувати, повертати, по¬
вернути в нівець, руйнувати, зруйнувати, поруйнува¬
ти, вибавляти, вибавити,
затрачувати.-тратити.
Уничтоженіе (разореніе)—звід,
знищення.
зруйнування,
плюндрування, сплюндру¬
вання, нівечення, сплішіннч. зграсування: (отмЬна)
касування, скасування, зне¬
сення; (истребленіе) затра¬
та,
знищення;
(наводь)
зглата; (пятень ) вибава;
(до основанія) зграсування.
Унія—унія.
Уніттскій—уницький.
1 Уніать.-ка
умита,-тка.
Уносить, унесть— відносити,
-нести, заносити.-нести.
Уносливьій--баский, гарячий,
палкий.
Уної ньій (о вещахь) — краден и й.
Унось—унесення; крадіж.
Уньїчать, уньїть — журитися,
зажуритися, сумувати, за¬
сумувати.
*•

— -

Уньшость—- Упорний.
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Уньїлость— смутість,
тість.
Уньїльїй-сумовитий,

о.

сумови¬
смутий,

Уньїніе—смутість, сум.
Уньїривать, уньїрнуть—кури¬
тися, зануритися, пурннати,
упірнути; оть кого -шмиг¬
нути, пірнути, гулькнути,
югнути.
Унятіе—упин: утамуваиня.
Упадать, упасть—падати, упасти;(сь шумсмь, стукомь)
бухнути, гепнути, чварахнути, гегепнути, шелепну¬
ти, бебехнути, беркицнути,
брязнути; (сь вьісотьі) обербенитися; (вь воду) шубов¬
снути, булькнути, бовтну¬
ти; (вь обморокь) зомліва¬
ти, зомліти; (вь безчувст.
состояніе)
непритомніти,
знепритомніти; (приходить
вь упадокь) підупадати,-па¬
сти, занепадати,занепасти;
(ничкомь) заноричнтися.
Упаденіе—упад.
Упадокь—занепад.
Упгдь, паленіє—звал, упап.
Упаковка—пакування.
Упаковьівать.'ковать—пакува¬
ти, упакувати.
Упапзьівать, уползти— влази¬
ти, влізти, плазувати, по¬
плазувати.
Упалой (о м-Ьст-Ь) —гулящий,
ваканцьовий.
Упаривать,-рить — парити,
спарити: угрівати, угріти.
Упасать, упасть—ховати, за¬
ховати, боронити, оборони¬
ти.
Упекать, упечь—випікати, ви¬
пекти; запроторювати.-то¬
рити, заганяти, загнати.
Упеленьївать, нать— сповива¬
ти. сповити.
Упиваться, упиться-напнватг.ся,-питися, понапивати¬
ся.
Упирать, упореть — опірати,
оперти,
підпіратм,-перти;
натискати на.
Упиратіся, упореться—оліратигя, опертися, упинатися,
уп'ястися, опір ставати,
стати, навратитися, зоп'ятитися.
Уписьівать (жрать)— лупити,
умережувати,
жумрати,
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умеЬигувати, хавкати, хялавкати, халасати, чичморітй.
Упитанньїй—годований, одгодований.
Упитьівать,-тать — годувати,
* сдгодовувати.-дуватн.
Упичкать—обгодувати, заго¬
дувати.
У-плата—заплата, виплат.
Уплачивать, -тить — виппачузати, виплатити.
Уплетать, уплесть — уминати,
ум'яти, жум; ати, зжумрати, чичморіти, учичморіти,
умережувати,-режити, хав¬
кати, уперезати, халасати,
умолоти, халавкати. умелигати.
Упльївать, упльтть—упливали,
уплинути.
Уплотниєшійся — затужавілий.
Уплотниться—затугазіти, затугнути.
Упсваніе- надія.
Уповат= — сподіватися, наді¬
ятися.
Уподобительннії, о — порівняльний, о.
Уподобленіе—порівняння.
Уподоблять,-бить— порівнювати, прирівнювати,-няти.
Уподчевать—утрзкгувати.
Упсеніе- захват, запасся.
Упоительньїй — заласний, захватний, упивний.
Упоить— запоіти.
Упокоеніе—спокій, спочинок.
Упокоительньїй — заспокойливий.
Уполномоченньїй — уповнова¬
жений, повновластннй; суш.
—повновластник.
Уполномочивать, чить —уповноважувати,- важити.
Уполномочіе —уповноваження,
попнсвл асть.
Упоминаніе — згадка, спомин¬
ка.
Упомпнать, мянуть — згадува¬
ти,-дати,
нямен ити, нути,
псмен ити,- кути.
Упомнить — упам'ятати, за¬
пам'ятати.
Упомялу гьпі— згаданий.
Уг.орньїй, о
упертий, сгупнпй, затятим, завзятий, пенякуватий. затинчивий, затинчгивий, фаиа;мяй, мерявий, забісований, закля-

\

тий, запеклий,норовливий,
Упрашивать, сить—припроху¬
норовистий, пенькуватий.
вати. - сити,
кландатп,
Упорство — упертість, огурукландатн.
ство, сгурність, пенякуга
Упреждать,-дт ь—см. ГТредутість,
забісовамісТь,
за¬ і
преждать.
пеклість,
заклятїсть, за¬
Упрекать.-кнуть — урікати,
взяття.
|
уректи, картати, покарі ати,
Упорствовать _ — упирувати, і
укленяти, • нити,
ганити,
упиратися, огурятися, за¬
наганяти, докоряти,-рити,
взятися, правити сбоє.
дорікати,-ректи.
Упорхать,-хнуть — спурхати,Упрекь—цопрік, закид, докір,
хнути.
догана.
Упор-ь—опір; підпора, супор.
Упреуньїй—докірний.
Упорядочить
упорядкувати,
Упроченіе—зміцнення, забез¬
улаштувати.
печення, забезпека.
Употребимьій -ужитковий.
Упрочивать.-чить — зміцнити,нити, забезпечатн.-чіпи.
Употрсбнтельность —уживальність.
Упрощать.-стить —спрошува
• Употребительньїй—уживаний,
ти, спростити.
уживальний.
( Упрощеніе-спрощення.
Употребленіе уживання, ужи¬
Упругій,-о — пружинив, дерз¬
ток. ужиття, заживання.
кий. напругий, тугий, пруУ потреба я вшій ся -уживаний.
жинуватий.-о.
Употреблять, бить — уживати,
Упругость - ПРЗ'ЖИВІСТЬ, дерз¬
ужити,
ужиткувати,
зу¬
кість, иапругість, тугість,
житкувати; (вь пищу) спо¬
пружину гатість.
живати,-жити, заживати, Упрьігаться — настрибатися,
жити.на'скакатнся.
Употребляться, биться — ужи¬
Упрмгивать,-гнуть — відстри¬
ватися, ужитися.
бувати, бнути.
Управа—управа.
Упряжка — запряг;
(между
станціями) герегон.
У правитель,-ница — керовник,
Упряжной,—запряговий.
-ця, зарядчий,-ча.
Упряжь -ронд.
Управительскій — керовницький, зарядчицький.
Упрямець, - мица — упиряка,
Управлеліе--заряд, керування,
затьон.-нка.
урядування; управа.
Упрямиться,—огурятися, упиУправлять — керувати, уряду¬
рувати, упіратися, пруча вати, правувати, правити,
тися, напіратися.
заряджуеати, орудувати, по¬
У прямство—упертість.
рядкувати.
Упрямьій — упертий, огурний,
У правляї ься,- виться — порати¬
упірний, затннчивий, зася, упоратися, справляти¬
тинчливий, фаиарний, меся, справитися, порядкуварявмй. затятий, запеклий,
тися, упорядкуватися.
забісований, зачортозаний.
пенякуватий, пенькуватий,
Упраеляющій — керовник, ке
норовливий, норовистий, за¬
ровничий.
взятий.
Упражненіе — вправа, працювання.
Упрятьінать, тать — ховати,
Упражнять — вправлятй. пра¬
сховати,
захоіати; правцювати; - ся-вправяятмся;
торити, заправ і орт и, за
тренирозаться — муштрува¬ І
проторюва і н,-т оритй.
тися.
Упускать, упустить—бппуска¬
Упразлненіе—знесення, скасу¬
ти, випустити; пропуска¬
вання.
ти, пропустити.
Упразднять,-нит ь -ся—касу в аУпуіценіе-пропуск; занедбай
•іи, скасува-1 и. ся.
ня; гю службі — службова
Упрашипзнье--припроха, і ро •і
провина.
хамня.
У Ура — слава!

УравненІе—у силиватьсй.

Уравненіе—рівна(я)ння, зрівна(я)ння.
Уравнивать,-нять — рівняти,
вирівнювати.
вирівняти;
рівняти, зрівняти, прирів¬
няти, порівняти.
Уравнительньїй— урівняльний.
УравновРшенчьтй -рівновагий.
УравновРшивать, - сить, ся —
рівноважити, зрівноважити.-ся.
Ураганний — хуртовинний,
бирсовий, борвійний.
Урагань — хуртовина, бирса,
борвій, борва,
шурубура,
гуррикан.
Уразум,Ьвать,-м,Ьть —розуміти,
зрозуміти, урозуміти, рсзчумати, учобпити,утямити,
розшолопати,
збагнути,
розчовпати.
Урегулироьать —урегулювати.
Урезонивать,-нить—умовляти,
умовити.
Урильникь—уриналь.
Урина—щина, щини, сеч, сциклини,
сциклиння,
сиклини.
Уринньїй— сечний, СИКЛИННИЙ.
Уровень — рівень, рівноземник; (снарядь) ґрунгвага.
Уродина — калара, вирод, би■ родок.
Уродливьій,-о—каларний, ви¬
родливий, калікуватий,-о.
Уродовать, мзурсдовать—спо¬
творювати,
спотворити,
каларити. зкаларити, ка¬
лічити, скалічити.
Уродство - кал арність.
Уродї> — калара, вирод, чудо¬
висько, виродок.
Урожай-урожа. урож'я, уро¬
жай, уроджай, урод, дорід,
зрожай.
Урожайньій,-о — зарідливий,
дорідний, дорідливий, зрідний, зарожедннй,-о.
Урожать, уродить — родити,
зародити, уродити, приро¬
ди ти.
Урожденньїй — рсждений, ро¬
дом.
Уроженеиь,-ка — рожденець,
рожденкз.урожденець.-нка,
нарожденєць,-нка.
Урок-ь—лекція; завдання.
Урон'ь—затрата, шкода, стра¬
та.
Урочище—місцина.

Уррчньїй — закладний, зав¬
даний.
Урчаніе—куркання, дурчання.
Урчать—куркати, дурчати.
Урьівать, урвать — уривати^
увірвати, ускуб(ну)ти.
Уривками—-прнхідцями, прихватком, прихапцем, при¬
хапці,
прискаком, урив. цем.
Урьівок-ь—обривок.
У рьівочньїй—обривковий.
Ур-Ьзка—утинок.
Ур-Ьзьівать.-зать — утинати,
утнути,
утяти,
краяти,
украяти.
Усадебньїй—сслнтьбовий, обійстєлий.
Усадьба — обійстя,
посілля,
плець, селитьба.
Усаживать.-дить — садовити,
посадовити; (деревьї^ми) засажувати,
висажуБати,днтн.
Усаживаться, ус^оться—садо¬
витися, усадовитися,мости¬
тися, умоститися.
Усачь—усань, вусань,
пру¬
дивус.
,
Усвоеніе— (перенмманіе) за¬
своєння: присвоєння, привлащення.
Усвоивать, усвоить — засво¬
ювати,-своіти; (сд"Ьлать чужое своимтз) присвоювати,своіти,
привлашувати, стіп и.
Усердіе — загара,
падковмтість, щирість, чапкість.
Усердньїй—загарливий,
пад¬
ковитий, щирий, чапкий.
Усердствовать — падкувати,
пильнувати, щирувати.
Усидчивость — усидливість,
посидючість.
Усидчивьій, о—усидливий, посидящий, посидючий, О.
Усидить —уседітн, усидіти.
Усикь (у растеній)—нать.
Уси уєніє—зміцнення.
Усі-ливать,-лить — зміцняти,нити.засилювати, засилити,
моцювати, змоиювати.
Усиливаться,-литься — міцні¬
ти, зміцніти,
міцнішати,
поміцнішати, дужчати, по¬
дужчати, вбиватися, вби¬
тися в силу, зміцнятиси,I
нитися, усильніти; о віьтрр
|
—розвиватися.

УсиЛІе—Успокаивать.
Усиліе — посилок,
зусилля,
силкування, натуга.
Усиленньїй, о—зміцнений,
о;
(о работ%) натужнийу загарливий: (о просьбі) рев¬
ним, о.
УскакиваТь.-кать — скакати,
поскакати.
Ускользать.-знуть — вислиза¬
ти, вислизнути, випорску¬
вати, випорснути, вихоп¬
люватися, ВИХОПИТИСЯ.
У скорені е—прискорення.
Ускоренньїй—прискорений.
У скорять, рить—прискоряти,рити.
Услала — осел од а.
Усладительньїй, о—солодкий,
о.
Усладникь черньїй, раст. Ого
Ьиз підег—царь-зілля.
Услаждать. дить,-ся — усолод¬
жувати, -дити, осолоджува¬
ти,-дити,-ся.
Услажденіе—см. Услала.
Услдщать,-стить присолоджу¬
вати,-дити, підсолоджува¬
ти, дити, обсолоджуваїи,дити.
Условіе—умова,.рядна, домо¬
ва. установа, пакта, кон¬
то акт. тйкма.
Условле ньм-умовлений, умо
вний, домоаний.
Условливаться,-виться —умов¬
лятися, умовитися, токмитнея, стокмитися. домовля¬
тися. єднатися, з'єднатися,
поєднатися.
У г лови ость—умовність.
Условньїй, о —умовний, о.
Угложненіе — ускладнення,
ут рудиення.
Усложнпть,-нить — ускладня¬
ти, нити, утрудняти,-нити.
Услуга—ослуга, послуга, при¬
слуга.
Услуженіе— услуга, найми.
Услужи вать,-жить—услугову¬
вати, услугувати, прислу¬
говувати, гувати, догоджа¬
ти, дити
Услуж.ливость— догодливість,
прислужність.
Услужливий, о — догодлпвий,
прислужний, о.
Усльїхать.-шать—почути, учу¬
ти, зачути, перечути, дочу¬
ти, прочути, наслухати.
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Усльїшаніе, вь вираженій: во
усгьішаніе—- голосно, при¬
людно, щоб усі чули.
У слідить—достеренц, допнль»
нувати, дослідити.
Усмгтривать.-ріть —убачати,
убачити, спостерегати, гти,
побачити, угледіти.
Усммреніе—утихомирення, ус*
крома, загамування.
Усмиритель,-ница — поггмовв и к, - ця, тихомирим К,- ЦЯ.
Усмирмтепьньгй —п агамовими,
угамовний.
Усмирять, рить —тихомирити,
утихомирювати, - мирити,
утишати, утишити, притишати.-шити, улагоджувати,
улагодити.
УсМОТРоНІе — погляд, розсуд,
подум, г рпзволяще; на ваиіе усмотрЬніе-пам па прпзвол «ще. на ваш розсуд.
Усміхаться,- нутьгя — усміха¬
тися. -хнут неп,
осмішкуватися. осміхатися, осколлтися, оскальнутися.
Уснащать — снастити.
Уснувшій—заснули':.
Уснугь - заснути, поснути,
Усобица—чвара.
Усовершенствованіе - удоско¬
налення.
Усовершенствтванньїй — удосконалений.
Усовершенствопать.-ся — удо¬
сконалити,-ся.
Усовнкй турреть, ряст. Тиг. гііІ5 дІаЬга- пужник.
Усовіщеваніе — умовляння,
нагрущання.
Усовіщевать—умовляти, на¬
пучувати, нагоущатн.
У соль - усолення.
Усолільїй— усолений.
У сопшій—небіжчик.
Усохшій — сухий, висохлий,
усохлий.
Успеніе — смерть, сконання;
(праздннкь) перша пречи¬
ста.
Успенскій — першопречистенський;-пость-спасівка.
Успокоеніе- заспокоєння; упо
кін, спокій, спочинок.
У споживать ,-коить —заспокоювати, - коїти.
утишати,
утишити, тихомирити, ути¬
хомирювати, -мирити, упо¬
коювати, коїти, улагоджу-

Успок&иваться— .У стремлять 6 й
вати, улагодити, гамувати,
угамувати,
кутати, попу¬
тати.
Успоканваться.-коиться —упо¬
коюватися,-коітися, заспо¬
коюватися, -коітися, утихо¬
мирюватися,-миритися, га¬
муватися,
загамуватися;
оть вспьішки гн-Ьва-відходити,
відійти;
уморять
свой пьіль-осідатися, осістнся, осідати, осісти.
Успокоительнь й, о—заспокойливий, о.
Успівать, услать —устигати,
устигнути, устигти, пости¬
гати, - стигти, успішатися,
успішиті ся, успівати, успіти; (им’Ьть успіьхь) посту¬
пати,-пити у чому; (доїхать)
заїздити, заїхати.

УспЬхь—доспіх, успіх, поспіх.
трай, поступання.
Успішний, о — погіншливий,
поступний.
трайливий,
трайиий, о.
Уста~вуста.
Уставать, устать — заморити ся, заморитися, томитися,
утомитися, натомитися, по¬
томитися, змогтися, зміта¬
тися; оть ходьбьі-підбива¬
тися,-битися, підтоптувати¬
ся,
топтатися, - перетупцьовуваї лея, -тупцюватися:
(оть танцевь) перетанцьо□уватися.-таниюватися.
Ус і арлять.-вить —заставляти,
заставити,
розставляти,
-ставити; глаза-встромити,
вліпити очі.
У стапь—статут, регула.
Устаивать. устоять—устоюва¬
ти, устояти.опіратнся.опертися;-ся устоюватися, усто¬
ятися, осідати, осісти, ущолочувати, ушолочати.
Усталость—утома, змора.
Устальїй, о — утомлений, мо¬
рений, зморений, стомле¬
ний, знеможений.труд ний,о.
Усталь—утома.
Устанавливать.-новить —уста¬
новляти,-новити, уставувати, уставити; порядокь-упорядковувати,-чуват в.
Устанавливаться, вмться--стакитися. уставитися; засталятися, засталитися;(о пггодЬ) устодолнтися; (ряда¬

ми) шикуватися, ушикувз
тися.
Усановившійся — станівкий.
Установка-становлєння,устав¬
ляння.
Устачовленіе -установа.
У ст ановл енньїй, узаконений й —
поставний.
Устарившій —задавнений; пе~рестарілий.
Устар-Ьльїй — см. Устар-Ьвшій.
Устарить — здавніти, здавнитися, перестаріти.
Устерегать,- речь — берегти,
уберегти, пильнувати, до¬
пильнувати.
Устилать, устлать—устеляти,
устелити, покривати, кри¬
ти, мостити, вимостити.
Устилка—устеляння.
Устньїй, о—словний, словами.
Устой, техн.—бик.
УстоЙчивость — станівкість,
держкість, твердота.
Устойчивьій станівкий, держкий.
Усторонье—убіч, одшиб, белебень.
Устраивать,
устроить, - ся
—упоряджувати, - рядити,
споряджати,-дити, споруд¬
жувати,-рудити, уряджати,
лити, опоряджати, - дити,
упорядковувати, - кувати,
облагодити, утокмити; благоустроить-окуюбити.
Устраненіе—(несов.
ь.) усу¬
вання; (совер. в.) усунення.
Устранять,-нить — усувати,
усунути.
Устраняться.-ниться — усува¬
тися, усунутися.
Устраиіать,-тить — страхати,
застрахати, страшити, за¬
страшити, настрашити.
У страшающій—страшкий.
Усграшеніе— настрашка, по¬
страх, страхання.
Устремленіе — направа, зворіт.
Устремлять.-мпть — направ¬
ляти, -правити, звертати,
звернути,
накеруваги;
взорь - вдивляти, ЕЦИВИТИ
очі.
Устремляться.-миться —кида¬
тися, кинутися, метатися,
метнутися, полинути, по¬
ринути, шугнути; -толпон
-сунути.
_

У с гри па—Утишать

Устрица - острея;
річная —
скойка.
Устричний —острей ний.
Устроеніе — урядження, упо¬
рядкування, облагода.
У стройство—злагода, споруда,
спорудження:
стрсй-лад,
устрій.
Уступать, пить — попускати,
попустити,
відступати,
-пити, перепускати., пере
пустити; (очересь, дорогу,
м^сто)-оступатися, питися;
(вь ц%>н^) поступати,-пити;
(подговору) на підмову, до
Підмови даватися, датися.
Уступна—поступок, поступка.
Уступчивьій, о — здатливий,
поступливий, ПОДІЛЬЧИВИЙ,
несперечливий, о.
Уступщик-ь.-ца — поступний,
'ЦЯ.
Уступь—приступок, лава; (в-ь
скал-Ь) прискалок.
Устье—(ріки) гирло; (печи)
челюсти.
Усугубленіе-лодвоіння.
Усугублять, бить — подвою¬
вати,-двоїти.
Усумниться—г.осумнитися.
Усушивать,-шить — висушу¬
вати, висушити.

.
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Усушка— висушка. пересушка.
Усчитьіваї ь, - тать.
учесть
— обл ічувати.-чити,
Усь- вус.
Усипать, услать — засилати,
заслати.
Усиновитель, ница — прибіІ
раник.-ця.
Усьжовленіе — прибирання,
І
прибрання.
Усьіновленньїй, ая — прибранецв,- нка.
Усиновлять вить прибирати,
-брати.
У сьі па льнпцг—усипальня.
Усипать, усипать— посипати, '
-сипати, порошити, спорошити; одсипатн, сипати.
Усьіпительньїй - усипливий.
Усьшленіе—усипляння.
Усиплять,'пить — усипляти,
присипляти.-спати.
Усихать, усохнуть—усихати,
усохнути, посохнути, повси¬
хати.
Уськать — цькувати, тЮкати,
тюгукати.
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Усувать
усіять — засівати,
засіяти, зрясити.
Усівь—засів.
Усукать,
усічь — утинати,
утяти, одтинати, одтяти,
осікати, осікнути.
Усікновеніе - ГОЛОВОСІК.
Усіченіе—стинання.
Усіченньїй - стяі ий.
Утаивать.-утаить— звтаюватн,
затаїти, псхищати,-тцти.
Утайка—затаіння, перехопи.
Утайщикь,-ца —затайник.-ця,
переховник,-ця.
Утаптьівать.-тать— утоптува¬
ти,-тати, утолочувати,-по¬
чити, торувати, уторува¬
ти.
Утаскивать,-тащить— цупі.ти,
поцупити, цобрити, підцобрити, тягти, потягти.
Утеарь —посудок, рижа, басамання.
Утвердительньїй, о—натвердний, о.
З’тві рждать,-дить— твердити,
затверджувати,
дитя,
стверджу вати,-дити.
Утвевжденіе — твердження;
ствердження, затверджен¬
ня.
Утекать, утечь—витікати, ви¬
текти, повитікати.
Утекь— утеча, утікачка; на
утекь—навтікача, навтіки.
Утенокь—кача, каченя, качат¬
ко, каченятко.
Утерпіть - утерпіти.
Утесистьій
—
щовбуватий,
щолбуватий.
Утесь— щовб, шовба, щолба,
стрімчак.
Утечка—витік, витікання.
Утиньїй—качачий, качиний.
Утиральникь—рушнйк.
У тираніє—утирання.
Утирать, утереть — утирати,
утерти, витирати, витерти.
Утирка— утирання; ганчірка.
Утихать, хнуть — ущухати,хнутн, тихшати, тихнути,
прі тихнути,
стишатися,
стишитися.
нишкти, занипікти, уталашптися.
Уі ихшій—утихлий.
У і ишать.-шить — стишаги,
стишити, угомоняти, нити,
гамувати, угамувати, за¬
спокоювати,- ко ти.
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Утишеніе

Утйшительньїй.

Утишеніе—утихомирення, уга- І Утопленникь-потопленик, помування, заспокоєння.
топляник, потопельник, тоУтка, пт. Апаз — качка; А
пелець, утоплений.
сгесса—чиранка, чиренка
Утоплен ница—утоплена.
черенка; мускусная — шав
Утоплий —утоплений, затоп¬
лений.
куп. А. асиїа — гострохво
стка; Л. гиіііа — огарь; А
Утоплять.-пить—топити, уто¬
<]иегчиес1иІа— чира, чирка
пити, затопити.
А. ЬозсЬзз — крижанка; ньі
Утраивать.-ить—гроіти, пот'
роїти.
рокь-норець, пурни коза
Уткнуть—уткнути,
устроми
Утрамбовьівать.-СоЕагь—талути.
!
вати, уталувати.
Уткнуться, углубиться — повУтрата—пограта. трата, згуба.
нурюватися.
Утрачпвать, утратить —утра¬
Утконссь, зоол. — дзьобань,
чати,
утратити;
довЬріе
іжатець.
кь кому -зневірятися,-віриУтльїй — трухлий,
діравий;
Т1ІСЯ.
хирлявий.
Утренник-ь — приморозок, хо¬
Утокь—поріб, піткання.
лодні зорі.
Утоленіе—заспокоєння.
Учренній— уранішній, раніш¬
У тол оч ь—утовкти.
ній, раній, зараній, ранко¬
Утолщать.-стить — робити,
вий.
зробити товщим.
У ірєнняя, —утреня, вутреня,
Утолщатьс я—товщати.
клречя.
Утолять, лить — заспокоюваУтро — рано, ранок; раннеети.-коітн.
і
заранок, поранок; рано по
Утомитєльность —утомність.
утру - зрана, рано вранці;
Утомительньїй, о — утомний,
сьранняго утра-спозаранку
моркий, сапкий, о.
Утроба—черево; (матка) мати¬
Утомл єн іе—утома.
ця, ураз.
Утомленньїіі —стомлений; (работой)- струджений, згаро- , Утроеніе—потроіння.
Утроиеать,-ить — потроювати,
ваний, спрацьований, змо-іти.
жений, трудний.
Утрсмь—уранці.
Утомлять, утомить — томити,
Утруждать — утрудняти, тру¬
утомити.трудити,струдити,
дити, турбувати, клопотат и.
морити, зморити, замори¬
Утучненіе—угноіния.
ти, > нудити, унигати, уморУтучн-Ьльїй —гладкий, опаси¬
хати, ухоркати, ухекати,
стий.
уксдокати.
Утучнять,-нит ь—тучити, у ту¬
Утомлят ься,-мит ься—знемага¬
чити. уГНОЮВ5ТИ,-ІТИ.
тися, знемогтися, утомля¬
Уті>сненіе—утиск.
тися,-мит ися,спрацьовува¬
тися. - цюватися, зморюва¬
УтЬснитель.-ница — утискач,
-чка.
тися, зморитися, підбити¬
ся, умонятися, утан вжити¬
УтЬснять.-нить — утискати,
ся, уманїжитися, приста¬
утиснути, гнобити, пригно¬
бити.
вати,-стати, поприставати.
Ут-Ьха потіха, утіха, радість.
Утонувш й— утоплий.
Утишать,-шить потішати,-ті¬
Утончать,-чить—тончити, тошити,
радувати, пораду¬
нити, потопити.
вати.
Утончаться.-читься — тонша¬
ти, потоншати.
Утишеніе утіха, потіха; пора¬
да, полехкість.
Утонченіе- витончення.
Утонченность - витонченість.
У т'Ьшитель.-нииа — порадник,
-ця.
Утонченнии, о —витончений,о.
Ут'Ьшительность
потіїиність,
Утопать, нуть
потопати.-нурозважність.
ти, топитися, утопитися,
затопитися.
Ут4шитєльньіи
— потішний,
Утопающій—тонучий.
розважний, о.

Утюгь - Учетиьій.
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І
корець, щипчик; ухочисткв
м
-корповушка.
і Уходить, уйти—виходити, вий•
ти, піти, відходити, відійI
ти, умикати, умкнути, зі!
ход.іти, зійти; (о времени)
упливати, уплинути.
Уходить — (промотать) роз)
тринькати, промантачити,
!
змарнувати; (убить) змор¬
дувати, замордувати, до¬
конати.
Уходь — відход. вихід; (присмотрь) догляд, нагляд.
; Ухудшать.-шить -угіршувати,
і
-шити, погіршувати, погір¬
шати, погіршити.
Ухудшаться.-шиться —гіоша!|
ти, погіршати, ніячитися,
поніячитися.
, Ухуд 1 еніе-угіршення, ПОГІршання.
Ухудшившійея, пришедшій вь
упадок-ь — поніячілий; (о
людяхь) зледащілий.
У.ц-Ьл-Ьть— заціліти, зціліти.
Уцілиться. схватиться — очепіритися, -учепитися.
Участвованіе-^учасництво.
Участчовать — брати участь,
мати участь.
Участіе—участь.
викрут.
У частковий— дільничний; -все
попечительство - дільничий
Ухват-ь—рогач, бранка, хват
патронат.
ки.
Участникь,-па — учасник,-ця;
Ухватьівать, -тить — хапати,
вь прелпріятіи — спільник,
ухопити, схопити; -ся-хапз
ця; вь работЬ — супрягач;
тися, ухопитися, учепити
вь заговори -змовник,-ця.
ся.
У частокь-дільниця.
Ухвостье— висіпки.
Участь—до^я.
Ухитряться, риться т— ухитроУ чашать—поча шати, учащати,
вуват ися.-руватися. прихи
унажуватися.
тровувати.-рувати, схитро
іІ
Учащійся—учень.
Бувати, рувати, схищатися,
Учебникь— підручник.
схиститися, прирозуміти.
Учебньїй —шкільний; (о коман¬
Ухищреніе - хитрощі. ПІДХОДЦІ
ді)— муштровий.
Ух ищренность—хитрість.
Ученикь — учень, школяр,
Ухиіцренньїй, о-хитрий, о.
ШКіЛЬНИК.
Ухищряться,-риться —ухитря
Ученица учениця, школярка,
тися ритися.
Учепическій ШКОЛЯрг ькии.
Ухлопать—угатити, угатели
Ученіе— учиття, учб-.. наука,
ти.
учінка, навчення;'военИое—
Ухмьтляться.-нутьсп — осколя
11
муштга.
тися, оскал ьнутися.
Ухо-вухо.
Ученьш—учени*; (вьіучечньїй)
уний; -ное об єство наукоУхо вертка—нас. ТогГісиїа аи
ве товариство; -ное изблі>гісиїагіа І.. — щипляк. щи
допаніе, сочиненіе — наукопа', кліщак, щипиця, ти
;
ва розвідка, розправа.
папіча. хохолик, хохолаз
Учетньїіі—дісконтовий.
хохоланя, хохолак, хсхол.

Утюгь — прас, праска, фрзс.
залізко.
Утюженіе- прасува <ня.
Утюжить—прасунаги.
Утянуть — поцупити, підцобрити.
Утягникь—качни к.
Утячій - качачий.
Уха—щерба, шерб-*ця.
Ухабистьій - бакаістий, бакаювати;:, ямку ватин,я му ватин,
вибоїстий.
Ухабь— вибій, ви бо на.
Ухаживаніе--піклу^ання, дбан¬
ня: люое^ничаніе—лицяння,
залицяння, женихання, за¬
льоти; не серьезное — го
робцювання.
Ухажипатель — залиїдяйник,
зальотник, женихлиаець.
Ухажиьать — (холить, угож
дать) доглядати кого, дба¬
ти, піклуватися про ного,
панькатися, падькатися ко
ло кого, пестити, пестува- ти кого; (любезннчать) ли
цятися, залицятися, жени
хатися, упадати, лабузни
тися.
"Ухарскій.—хвацький, о.
Ухарь—хват. зух.
Ухватка—маніра, рух, виверт.

!і
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Учегь—Факторь.

Ущемленіе—защекніння» ущеУчегь — (подсчеть) облік, ре¬
кніння.
єстрація; (вьічегь) виліч
Ущемлять,-мить — защикати,
ка; (банков.) дісконто.
-кнути, ущикати, кнути.
Училище—школа.
Ущєрбленіе—ущерб.
Училищний—шкільний.
Ущерблять.-бить — щербити,
Учинять,-нить - чинити, учи¬
ущербити.
нити; что либо противоУщерб'ь—уем, шкода; луньї—
нравст.—коїти, скоїти.
ущерб.*
Учитель—навчитель.
Ущипьівать,-пнуть — щипати,
Учительки ца—навчителька.
ущипнути; скубти, скубну¬
Учительствовать— учителюва
ти.
ти.
Уїздить— (дорогу) уторувати;
Учительство— учителювання,
(коня) виїздити. .
учительство.
Уіздньїи—повітовий.
Учить, научить—вчити, нав¬
У'Ьздт»—повіт.
чати, навчити; воєн,—муш¬
У-Ьзжать. уЬхать—від'їздити,
трувати.
від іхати, псв д'іздити.
Учредитель,-ница— фундатор,
У ютность—затишність.
-ка, аакладач.-чка, засновУютньїй, о—затишний, захи•ник.-ця, надавець, вниця,
стний, о.
установник,-ця.
Ують -затишок.
Учредительньїй— установчий.
Уязвимьій—уразливий.
Учреждать.-лить— закладати,
Уязвлеиіе—ураза, уразка.
-кл арти.установляти.-вити,
Уязвленньїй—уражений.
засновувати,-нувати, фунУязьлять.-вить —уражати, ура"-дувати, зафундувати.
, зити.
Учрежденіе —заклад, установа,
Уясненіе—вияснення.
інституція; фундація, зас¬
Уяснять,-нить—виясняти, ви
нування, установа.
яснити.
Учтивець,-вица — чемник.-ця.
Учтивость — чемність, греч¬
ність, звичайність, ввіч¬
ливість.
Учтивьій, о—чемний, гречний,
Фабрика—фабрика; бумажная
звичайний, ввічливий, о.
—папірня.
Ушастий—ухатий; сущ.—ухач. , Фабриканть—фабрикант.
Фабрикагь—вмріб.
Ушать— цебер.
Ушибать.-бить,—забивати,- би¬
Фабрикація— робпиво, вироб¬
ти, побивати, побити.
ництво, фабрикування.
Ушибатьгя,-биться—забивати¬
Фабрикосать—виробляти, фа¬
ся, забитися.
брикувати.
Фабрить—чорнити.
Ушибь—забиток.
Ушивка-ушиття.
Фабричний— фабрицький, фа¬
Уширєніе—пошир, розшир.
бричний.
Фавориті» — милованець, миУширять.-р’йть — поширяти,
||
лованка.
-рити, розширяти,-рити.
Ушкстая ива, раст. 5аІіх аи !, Фазаній —мапжаровий.
Фазані», пт. РЬазіапиз соісР’гііа—лізка.
сиз—маджар.
Ушко—вушко;
игольчое—за¬
Фаза (луньї)—кватира.
сипка; сосуда- дужка.
І Фазись— фаза.
Ушку никг>—ушкал.
Факель—смолоскип.
**
Ушлець—збіг.
Факельний—смолоскиповий.
Ушное—шербз.
Факельщикь— смолоскипник.
Удіньїй —вушний.
Факти чески—фактично.
Ушеліс— міжгірря, кугава, язфактическій—фактичний.
вина, межигїрра. просмик.
Факторі, — (діятель, двигапересмик, роспалииа, ростель, двиг. сила,
яа%ало)
колина.-"-чинник.
Ущелочить (бЬлье)— узолити.

ф.

Фактур*—ФиаичгвскІА

Фактура—рахунок, фактура.
Факть - факт.
Факультеті.— факультет, ви¬
діл.
Фалднга—шик, лава; паукь—
фалянґа.
Фалангидь. сінокосі»,насік.—
РНІапдіит оріїіо — косарь,
косибав.
Фалда—пола.
Фальсификаторь — фальшівник, фальтер.
Фальсифицировать — фальсификувати.
Фальшивить— фальшувати.
Фальшивомонетник— гро шопідробник.
Фальшивьій - фальшивий, під¬
роблений, підборний; изворотлиььій человікь— кру¬
тихвіст.
Фал ьшь—фальш.
Фамиліарничать — панїбрататися.
Фамиліарко—запанібрата.
Фамиліарность—панібратство.
Фамиліарньїй— панібратський.
Фанатиамь—загорілість.
Фанатик!,— загорілець.
Ф\натическій—запрілий.
Фамилія—(семейство) родина;
(племя)
рід,
покоління;
(прозваніе) прізвище.
Фанерка -форнір.
Фантазерь—химерник.
Фантазировать — химерити,
химерувати, заходити
в
хмару; в*ь музьікі— імпровизувати.
Фантазія—фантазія; мрія, хи¬
мера.
Фантастическій— фантастич¬
ний, химерний.
Фанфаронь—величайко,чвань¬
ко
Фарватері» — стрижень.
Фарсь— жарт.
Фартухь - катран, катранець,
запаска, запінка, запілка,
запільчнна, завіска; кожаньій- шуствал.
Фарфорозьі й—порселєновий.
Фарфорь— порселсн.
Фаршированньїй—начиняний.
Фаршйровать- начиняти.
Фаршь—осередок, начиука.
Фасадний- чоловий, чільний.
Фасадь—чоло.
Фасолевидньїй — квасолюва
тий.
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Фасоль—квасоля, хнасоля.
Фасоль огненная, раст. РКазеоіиз тиШГІогиа — королів
цвіт.
Фасонь—стьон.кшталт.зразок.
Фата—намітка вінчальна.
ФатюП—вайло, мамула, нез¬
граба, бамбула, тюхтій.
Фать- ферт.
Фауна—фауна.
Фашинникь—тарас.
Фашинний—тарасовий.
Фазтонь —фаетон.
Фаянсовий —фаянцовий.
Фаинсь—фаянца.
Февраль—лютень, лютий.
Февральскій—лютневий.
Фейег веркь—фейверк, огнева
штука.
Фелонь—шата.
Фельдфебель—бунчужний.
Фельдфебельскій — бунчужннцький.
Фельдшерскій— фельдшерсь¬
кий, фершальський.
Фельдшерь.-рица - лікарський
помі чн и к,-ця, фельдшер,»ка,
фершал,-ка.
Фельетонь—фейлетон.
Ферма—хутір, фільварок, підварок.
Ферменть—бродило.
Фермерь-хуторянин, посесор.
фертикь—штирк.
Феска—феса.
Фетишь -божок.
Фехтовальний — фехтапський.
Фехтовальщикь—фехтарь.
Фехтованіе—шермицерія, фех¬
тування.
Фехтовать —фехтувати.
Фибра, анат.—волокінце, жил¬
ка.
Фиброзньїй—волокнуватий.
Фига-дуля; раст. Тісиз Сагіса
— фига; вялен, плоди—инжир.
Фиглярь — (фокусникь) шту¬
ка рь;(плуть)махляр, архммник,
шальвіра,
ошуста;
(двуличньій)облудник; (скоморохь) мартопляс.
Фиговьіи— фиговий.
Фигура—постать, постава, ста¬
тура, штату па, здіб; (геом.,
ритор., вь 'анцахь и картахь) фигура.
Фигур^іровать—фиГурупати.
Физическій — физичний;-кая
возможность—снага.
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Физіономія— Фре НТНКЬ.

Физіономія—обличчя.
Флегматическій—лемехуватий,
Филе—крижівка.
флегматичний.
Фі лейньїіі—крижовий.
Фпелта —флет, гайда.
Филенка- тахля.
Флейтисть—флетист, гайдарь.
Филенчаїьій—тахльований.
Фл-ігель ‘приломок.
Филинь, пт. Зігіх ЬиЬо—пугач.
Фііиртовать— женихатися.
Фигологичєскій — фільольоФлпрть—женихання, залі оти.
гичний.
Флоть—фльота.
Филологія—фільольо~ія.
Флюгерь — погодник,
вітроФилософія—фільозофія.
вець, ПІВНИК.
Филос-фь - філ возоф.
Флюсь—флюс.
Фильтровать—цідити,
проці
Флчга- плошка.
мН Фоку сникь—штук арь.
жувати.
Фильтрь — цідилок, цідилка, • ■ Фокусничать—іиту кар га лати.
цідилко.
Фокусний—физнч , світозбірФннансовьій—фінансовий.
ний, збіросвііниг., огн щевий.
Финансьі-скарб, фінанси.
ІІ
Оиниковьій—датовий.
І. Фокусь — штука, фигель. фі¬
Финикь (плодь)- дат
дель; физич,—збіросвіт, свіФинтйть — крутитися, викру¬
тозбір, огнище.
чуватися, хитрувати; під
Фол ьга— сухозл отиця.
лещуваї'ися, пііілабузнюваФонпрмьіи —чпихтарний.
І Фонарь лнхтарь,
■ тиси: кокетувати.
лихтарня,
Финтифлюшка — фрашка, дрісвітич.
б язок.
Фсндь 8 ста.
І Фонтань—водограй.
Фи скалить—шпигувати.
Фкскаль— шпиг.
Фснь—тло
Фискь—скарб державний.
Фсрдьібака—нахаба
Фисташка, раст. Різіаііа уега
Фордьюачить —бутати, бриш¬
І..—юста.
кати, пиндючитися, козири¬
Фисташковьій—юстовий.
тися.
Фистула, мед. — нориця, вов¬
Фореліорь—хвілетор,хвореш.
чок.
Форель, риба Заігґю Гагіо —
Фитилекь—Тнотик.
пструг, струг, пестрюга.
Фитиль- ҐНІТ.
Форм . — (внЬшн. видь) здіб:
Фитильньїй—гнотовий.
юбмундированіе) уніформа;
Фіалка, раст. Уіоіа осіогаїа —
(образець) зразок, кшталт;
ф.ялка, фіянка хві-лка; V. І
(для печегіїя тЬста) ставець.
сапіпа Ь.—братки, сокирки;
Форми рованіе— формування
V. тігаЬіІіз 1_. — лісова фі- і, Фог миревать—формувати.
ялка, підлісок; V. Ігісоїог—
Формулировать — формулю¬
вати.
полуцвітки; Незрегіз таїго
Ферпость- бекет.
паїіз фіялка вечірня.
Фіалковьій -фіялковий.
Форсировать—скорити, прискоряти.
Фіаско—невдача; потерпать —
Облизня піймати,
халявки
ФорсистьіЙ — міцний, могут¬
попекти.
ній, чванькевитии; чепу¬
ристий; пихатий, зарозумі¬
ФІОЛЄТ ОВЬІЙ —фІЯЛКОЕИЙ.
Флагь мчйва.
лий; меткий, моторний’
Форточка кватира, кватирка.
Фланговий боковий.
^'лангь—бік.
Ф'^тографировать — світлити,
Фланелевий—ф^анальовий.
фотографувати.
Фланель-фаьаля.
Фотоірафіи — світлина, фото¬
Фл анерь — похо>ь ай.
графія.
Фланировать похожати.
Фогографь — світляр, фото
Фланець, механ.—криса.
граф.
Фофань —дурень, кеп.
Фдргма — харкотиння, хрякн.
хлитьба; млявість.
і! Фраза—речені, я.
Флегматикь —лемеха, флегма¬
Франтикь — дженджик, хвертик, хвинтик, надриганчнк.
тик.
іі

Франтить— Характері.

Франтить— хкершовати. чепу¬
ритися.
Франтиха—чепуруха, парадни
ця, дженджуриста.
Фрайхь — чепурун, парадник.
фертик, хяертик, чепурно,
галанець.
Француженка—французка.
Французькій французький,
анцузь—фр'нцуз.
Ф ’.антовской.-ки--парадний,о.
Ф .-ахть—фрахт.
Ф. чкадель — товченики ско¬
ромні у юшці.
Фран^овой—шикопнчй.
ронтснь -зимець
Фронть-шик лава.
Фоу кторьій—са донин ний.
Фруктовщикь -садонинник.
Фрукті» садовина; (сушеньїе)сушня. сушениці.
Фу- пфеї
Фукать, кнуть - хукати, кнути.
Фуксинь-куксин.
Фундаментальний. о — груп
тонни-й.фундаментальним.о.
Фундаменті» — селитва, бут,
підвалина, спід, підстава,
підмури.
Фунтсвьій—хунтовий, фунто¬
вий, митровий.
Фунть—хунт, фунт, литра.
Фуражечньгй — кашкетовий,
каскетовий.
Фуражировагь — фуражувати.
Фуражнровка — фуражування.
Фуражна—каскет, кашкет.
Фуражньїй -фуражовий.
Фуражь— фураж.
Фургонь — каратам, будзра
крьітьій - балагула, палуР
частий віз.
Футлярь — похровець. Тулу
беці..
Футь—стопа.
Фуфльїга—волоцюга, гультяй.
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X.
'(абази на— жердина, дрюк, порбвина.
Хабаріпь. безл,—щастити, та¬
ланити.
Хазовсй—показний.
: Хпзь—ферт. хверт, чепурун,
галанець; початок ткани¬
ну; брузумснт.
Хай іі'Ьвка—козирь-дівка.
1 Хайлань—горлань.
Ха :лить—горлати, верещати.
X ал а мьтга —незграба.
Халатность— недбалість, недбяльство, недбайливість.
Хапатньїй—шляфроковий: не-балий, ьедбайливйй, без¬
журні й.
Хапать—шляфрок.
Хапкать—лопокати, мелигати,
хекати, хоркати, жерти.
Халуй—лакиза, лакуза, хам¬
ло.
Халуйскій—лаки уватий.
, Чандра-нуд, нуда, нудьга.
Хандрить — нудитися, нудити
світом, нудьгувати.
Ханжа — пустомол.-ка, божї - . карь,-рка, божкодаіїло, свя|
тоха, святко.
свягобожник.-ця, бєзскоромник,-ця;
напитокь—гардяман.
|[ Хач^ сской—сяятобожний.
!і Х.тнжествс—снятобозство, пустомольство.
Ханжить -- святобожити, жи¬
вим до бога лізти.
!; Хапка, раст. СисигЬіІа Реро
СіІгіГогппз-таргпунька, карахонька
| Ханскій—ханський.
Ханша— ханиця.
! Хзнь—хан.
! Ханюкч—скнара.
Хан ючить—скнарувати.
Хаось- хаос: замут, розгарI
діиш, гармидер, сутанія.
Хатичесг'й хаотичний.
Хзрактеризовать— характериІ:
зу;і;пи.
і Характеристика — характери;
етика.
і Харзк',ерность — характер-

Фуфльіжнич;.ть — волочитися,
тинятися, гультяювати.
Фуфьіриться —гніватися, бур
мОситися; вередувати, ко
мкзитися.
Фьірканіе-фоскання, фоокгн
ня. прискання, чмихання,
сарканкя, пирхання.
Фьіркать,
кнуть — фоскати. Iі
Н С'ГЬ.
Характерний,-о — характер¬
-снуги.
форкати, - кнути,
Прискати.-снути,
чмихати,
ний,-о.
хнути, саркати.
сгрчати. ■ Характець—удача, натура, хасаркнути. пирхати, - хнути. •'
рактер.

Харица—-Хилест»

Харица—пичка, пииюрка.
Харіусь, рьіба Заїто іЬита!Іиз—перій.
Харканіе— хрякання.
Харкать,-кнуть — хрякати,кнути.
Харкун-ь.-нья—харкач, яка.
Харчевня—харчодайня.
Харя—пика, машкара, марми¬
за, мармуза, харло.
Хахалить—гультяювати;
бахурувати.
Хахаль—дурисвіт; бахур. ба¬
ламут.
Хашарик-ь—бузівок, бузі мок.
Хаюка—жебрак, старець, про¬
хач.
Хаюкать—старцювати, жеб¬
рати.
Хаять—гудити, ганити.
Хвала—хвала, похвала.
Хвалебний—хвалійний.
Хваленіе—хвальба, хваління.
Хвалений—хваленик, хвале¬
ний.
Хвалитель,-ница— хвалій, ка.
Хв лить—хвалити, вихваля¬
ти.
Хвальба—хвальня, хвастоші.
Хвастаніе—хвальба, вихвалка.
Хвастать—хизуватися, вихва¬
лятися, хвалитися.
Хвас-тл ивость—хвасто витість,
вихвальність.
Хвастливьій, о—хвастовит. й,
вихвальний, о.
Хвастовской—хвальковний.
Хвастовство—хвастощі, хвзсті, хвальба, вихвалка.
Хвастуні»,-нья—хвалько, хвалістрант,
цвеник,
само¬
хвалка.
Хватаніе—хапання, хапанка,
хапанина.
Хватать,-тить — хапати, ухо¬
пити,
схопити, хапкати,
імати, імити, габСювати,
угябцювати; (бьіть достаточну) вистачати, вистачи¬
ти, ставати, стати, потягати,-гти; (доставать, достцгать) сягати, сягнути.
Хвататься —хапатися, братися.
Хватить, ударить — мигнути,
луснути, дзибнути, тьопну¬
ти, уджигнути, учистити,
аацідити, клезнути, зато¬
пити.
Хватиться, спохватиться —
скидатися, оглядітися, сха¬

менутися,
охаменутися,
оханути; начать искать —
зтукатися.
Хватка, охотн.—ловка.
Х.ваткій—хапкий, похватний.
Хватомт»—хапко, хапком, по¬
хапцем.
X ваткій—зуховатий.
Хвать—джегерь. зух.
ХватьІ—лапі хап! хопі цапі
трахь—твоїй
Х^ойникь-чатинник.
ХвоЙньг й—чатинний.
Хвораніе — хорування, слабуванйя.
Хворать—слабувати,
хиріти,
хирлати, хирляти, незлужатуї, хорувати, нездоліти,
нечопити.
Хворостина—хлудина, хлюдина, хвойдина, хабина; для
вьющих. растеніи — тичка,
тичина.
Хворост-ь—хабаз, хабуззя, грамузджа, хагаща, дриз, хмиз,
ріжджа; фашина—тарас.
Хворость — хворість, хира,
хеорощі.
Хвостатнй—хвостатий.
Хвостать,- стнуть — хвиськати,
хвисьнути, хльостати,-снути. стьобати,-бн.ути.
Хвостець, ан^т. —гузівка; с'Ьдалпщ. часть—купер.
Хвостовгртка, нас. ЗіарНіІіппз
—щипавка.
Хвостовий—хвостовий.
ХвостцовьіЙ—гузівковий.
Хвость-хвіст; лисій— китюх.
‘Хвошевникь, раст. Ечиізеїигп
Іітозит — хвсіщ, хвощ,
хвіщ.
Хвощі», раст. Е^иі5е^ит —
тряска,
куділка, прячка;
Е. агуепзе—польова сосон¬
ка. пастушки, падиволос; Е.
зііуаіісит—смерічка, пади¬
волос.
Хвоя—чатина.
Хибарка—халупка, халупина,
халупчина.
Хижина — хатйна; шалашт, —
кужделеба.
Хиленькій—кволенький, сла¬
бенький.
Хилость—слабовитість, хоро¬
витість, кородкість,
кво¬
лість, захилість,
безздоров‘я,
млілість,
занепа¬
лість.

X и л ьій — Хвор*.

Хильій, о—породний, слабови¬
тий, кколпй, беззлоровний,
млілий, захилии, нездоров
куватий, занепали», о.
Хилить—хиріти, хлясти, хля¬
нути.
Химикь—хемик.
X імическій.-ски—хемичний, о.
Х'ІМІЯ хсмія.
Хиріть-пригнати, чев'ядітн
чевріти. чу.веріти, гибіти
ковизнути. псити.
Хитрець хитрик, мудрагель
мудрагель, крутарь, кру
тій.
Хитрить — шаляуватн, хитру
вати, микулитн, на хитро¬
щах ходити, хархируьатп.
Хитро — мудро, штучно, цлу
дерно.
Хитр—хитро, лукаво.
Хитроватьій— похитрий.
X ітросплетеніе —викрутні
ХигростЬ—хитрість, хитрощі,
підступ.
Хитрьій хитрий, хірхильний,
прохірний, лукавий.
Хихиканье — хишки, хихички
хихітня.
Хихикать—хихотіти, кяхчатм
Хищеніе — заіди, лупійств. .
драпіжство, крадіж, здир¬
ство.
Хищник'ь,-ца--хижак,-чка, дра
піка, лупіжник.-ия.
Хищническій—хижаиький, дра¬
піжний, здобиіний.
Хищмичество хііжацтво; драпіжство, лупіжство.
Хищчость ХИЖІСТЬ.
Хііщііьій хижий.
Хладнокровіе -байдужість.
Хладнокровньїй, о-байдужий,
о; (о животи.) зимнокрогний.
Хламь — хабоття, мотлох, Є.;залунчя, бутириння, танем
та, негодня, хламіття; ста
рьій ломь рапугтя.
Хлобать—хльоптити, хльобта
ти,хлебтати,хлист ати.хлеп та ги, сьорбати, лигати.
Хлестать.-тнуть — морскати,
-снути^ стьобдтп, - бнутк.
хвиськати, - сьнути, ціво
хати.-хнути, хляпати, пнл
ти. хвиськати, сьнути, цвілити, уцвілити, цвигати,
-гнути, батожити, убатожити, шмагати, - гнути, хов-

.
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стати,-стнути, ляскати, ляс¬
нути, хностикати, - кнути,
джигати, джигонути, уджигнути.
Хлесткій -морський, хвиський,
хвисткпй.
Хлопальщик-ь, - ца — ляскач,
-чка.
Хлопьніе —ляскання, лопання,
лускання, лоскання, ляпсн
ня, кляскання. ляпотнява.
тряскання, хляпання.
Хл о пать,-п ну ть—хл япати,-пнути, тряскати,-снути, кляскати,-снути, ляпати,-пнут;і,
лопати, - пнути, лоскати,
-снути,лускати,-снути, л; п- •
кати, пнути; дверью грюка¬
ти, -кнут-і; глазами-лупати.
кліпати; вь ладоши-плеска
ти в долоні.
Хлопокь —клоччя; жмут; идущій на ткани-бавна.
Хлопотаніе—клопоти.
Хлопотать — клопотати,-ся;
(ухажнвгя)-тупкувати, туп¬
кати, тупати, падкати. падкувдти, - ся, піклувятися,
крятатися; о документахьвиправляти документи.
Хлопотливость — клопітність.
Хлопотливьіи. безпокойньш (о
д-Ьл-Ь) — клопітний; суетливьій — потовкучий; старательньій-пгзовитий;-вое дЬло-заводня.
Хлопотньїй, о - морочливий,
морочний, морокуватий, о,
Хлопотун, нья— клопотун, кло¬
потуха.
Хлопотьі — клопотня, клопіт,
гурба, турбанина, турбація,
морока.
Хлопушка - ляскавка, кляскавка, тряскавка, хляпавка.
Хло/:чатникт>, раст. Ооззуршт
—-бав ник, бавовник.
Хлогічатсбумажньїй —бавовнп
ний, бавняний.
Хлопчатьш — клоччаний;-тая
бу *ага-б«пча, бавовна.
Хлоігь—лясьі бух! лусь! луп!
Хлопье — клоччя; снігу пла¬
стівці, пластівні.
Хлористьій — хльоричний; водородь-хльороводень, сільний квас.
Хлорнокислая сель—солЯн
Хлорний—хльоровий.
Хлорь, хим.—хльор.

Хяннець—Ходул очник*.
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Хльїнець—Еспоцюга.

Хльшуть—хлянути, хлюнути,
зринутися линути, леленути, поринути, кпянути, по
котити, гунути, пороскути.
бурхнути.
Xлисть,-тикг>, о—лозина,-нка.
X ліб н я хь,-ца—пекар,- ка.
Хлібное дерево, раст. вгіосаг
риз іпзіза—хлібовеиь.
Хлібний — хлібний; яма для
ссьтпки зерна пашвнна яма.
Хлібний жукь, Япізорііа Ми
зігіака—ломатник жук,кузь
ка, красулька,
красунок,
житник, Наливайко.
Хдібня-пекарня.
Хлібодарь—шафарь.
Хлібопашескій — хліборобсь
Чий, рільничий.
Хлібопашество-хліборобство.
рільництво.
Хлібопашествовать— хліборо¬
бити.
Хльбопашень
—
хлібороб,
хліборобник, рільник.
Хлібопекарня—пекарня.
Хлібопекарша - перепіча ка
Хлібопекь хлібогека. пскарь.
ХлЬбопечеже -хлібопечиво.
Хлібоплодь—см. X. дерево.
Хлібородний — хлібозарідл ■
вий, хлібозрідний, х.іібо
дорідний.
Хлібосол*, - ка - учтиЕгц ,
-внця.
Хлібосольний—учтивий.
Хлібосольство — учтивісіь
гостинність.
Хлйбь — хліб; більїй-булка.
ржаной-житняк;
прісний
-прісняник,
прісняк;
вь
зерні и на стеблі гіашни
ця; вь зерні збіжжя; зерн
смішанньїй - суржик;
у?
корню - збожілля; сжатьі
-жнино, жнитво; скошен
най кошениця.
ХлІВНЬІН

ХЛІБНИЙ.

Хлінгь — хл:в,
хижа, кутець
для
овець - кошара
ял
свиней - куча, свикинеш
для телять-телитник. ДЛ І
коровь коповник: для рог
скота волівмя. для отка;
мливанія свиней-саж.
Хлябать- хляпати.
Хмілевая люцерна.раст. Месі
садо Іирі'Ііпл- горошок.
Хлпбь—безодня.

Хмелеводство—хмельнвцтво.
Хмелеводь—хмеляр.
Хмеленої! - хмелевий.
Хмелекь, вь вьір подь хмелько.мь під чаркою, на підпи гку.
Хмель. раст. Нитиіиз Іириіиз
- хміль, хміль болотяний.
Хкельноз—п 'оне.
Хмельнон-ьапилий, підпилий;
п'янкий, міцний,
і Х'і-’лЬть—хмеліти, п'яніти.
І Хмелюкь, раст. ТгіГоІіиіп ад!
хагіи ті—хмелик псльо.чии.
; Хмурить — супити, морщити,
!
насу.люваїи.
Хмуриться — супитися, насу¬
плюватися; о небі хмлри!
тися.
| Хмурьі , нахмуренньїй-^насуі
пузатий! похмурий, пону¬
рий, насуплений.
Хньканіе - скімлічня. кнпз
і'
ніння, скииріння.
Хникать скімлити, кннзнуї я,
сквмритися, пхикати.
Хоботок* - ссавець, сисальце.
Хоботь - руля.
Ходатай - ходак, кабзан; за'і
ступник: адвокат.
Хлдатайство— прохання.
Ходатайств^ва-ть — прохати,
і
просити.
Ходить—ходити; часто кула;
учащати, частити; скор. и
мелк. шагами тю ати, дрі¬
ботіти, дробцювати; спьша
- чимчікупати:
хромаяшкандибаги, шкитильгати,
кульгати;
тяжело - плеч,
тятися, плугамитися,
чаі
пати:, не твердо дибати;
|І
широко
ступая - цибати;
в-адь н впередь - сноиипти, простюваги.
Ходкій—бігкий,
роскотистнй;
!І * (о товарі) покупний.
1 Ходнемь -ходора. ходером.
X здоаой-(ое^егь)
прибеоежник; день похідний; (о до¬
рогі) пішоходний; (о ча¬
сах* движенія судна) ру¬
ховий.
Ходок*
ходільник, ходжай,
ходак.
Ходули—хідлі, ходилиці, ходильниці, ходлі, диби
Ходулочник*. пт. Нітапі-Ориз
її
гиГіре5—ідудлак. щ/дгтачок.

Ходь—Хорохорнться

Ходь—хід,
хода, рух; вхід,
вихід, ходник, прохід; лодземньїй - потайник;
збут,
схід; хід (у тел^ги); про¬
цесія.
Ходьба— ходня, хода, ходини,
походеньки; (мелкпми шаж¬
ками . т юпання. .
Хожальш- возний.
Хожденіе—хідня, ходня. хо
ження,
ходіння,
ходини,
ходи, походеньки.
Хозяйка — г- сподиня, госпо¬
дарка. газдиня.
Хозяиничанье - хазяінування,
господарювання, ґаздув ння.
Хозяйничатч - хазяїну вати,го¬
сподарювати, Газдувати.
Хозяинь, демохозяпнь — до
марь, хазяїн, хазнй, госпо
дарь, газда.
Хоз яйск і й—господарський,
Хозяйственность — господар¬
ність, хазяіновитість.
Хозяйственньїй (ведущій хо
рошо хозяйство) - хазяїновитий, хазяінуватий, ха
зяйливий,
хазяйовливий,
хазяйновитий,
господарний, ощадний; (отліль, департаменть) господарний:
-ньія принадлежности —надібок.
Хозяйство —
господарство;
(собственное)—свосщина.
Холеніе—пещення, плекання.
Холить—пестити, пестувати,
плекати
Холка—чубок.
Холмикь—згірок, згірря, погорок, горбок, гіригор, пгигорок, сугорбок; кротовой
норки—кертичина, кіпнина.
Холмистьій—шпилястий, гор¬
бастий, погоокуваїий.
Холмообразньїй—горбкуватий.
Холмь - шпиль, сугорб, при¬
гір, горб, погорок, бугор.
Холодець раст. Азрагадив —
заячий холодок.
Хоподильникь - холодник, пе
репуст.
Холодильний—холодячий.
Холодить-ХОЛОДИТИ.
Холоднехонькій —
холодні¬
сінький.
Холодне — стулено, холодно,
сіверко.
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Холсдноватьій, о — холоянячкий. холодненький, ядряний, ядрений, прнхслоцний,
похолодний, пристудений,
о.
Хололное—холодець.
Холодность
-холодність;
байдужість.

І
I
,
|
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Холодний—холодний, стуле¬
ний; (о трупі) сталий; бай¬
дужий.
Холодь —холод, студень, холоднечка, сівер.
Холодать — холонути, по¬
стигати, стигнути, проча¬
хати.'
Хопоженіе —холодіння.
Холопство—хлопство.
Холопствовать — плазувати,
стелитися перед ким.
Хополствующій —,лакиза, лакуза, підніжок.
Холопь,-лка—хлсп.-ка.
Холост ежь—парубоцтво.
Хотостильщикь — халаштун,
холощій, валашал, валах.
Холостить—халаштати. валаш -ти, халащати.
Холостой —парубок: -зарядь
—сліпий набій.
Холостякь — парубок; молодой—молодик, молодяк.
Хог.стина — кросно, полотнина.
Хосгь —полотно.
Холщевникь -полотенчик.
Холщевьій—полотенний.
Холя—роскіш; пестування.
Хомутина—кичка.
Хомутний—хомутовий.
Хомуть-хомут; строит.—стяговина.
Хомякь, зоол. Сгісоїиз уиі■даг-5— хома, карбиш.
Хоперь— баба.
Хорда, геом.—тятива.
Хорекь зоол.—МизІеМа риіогіиз—тхір, хір.
Хористь. ка—хорист,-ка.
Хороводньж,—танковий.
Хороводь—танок.
Хоровой — хоровий.
Хороненіе— ховання.
Хоронить—ховати.
Хорохорнться— харапудитися,
кострнчитися, приндитися,
індичитися, прищитися, го¬
роїжитися, пиндючитися.

Хорошеньти—Хрюкало.

5?2
*

Хорошенькій — гарненький,
гарнісінький.
Хорошенько,—добре, гарнень¬
ко.
Хорошій—добрий, гарний, го¬
жий, ладній, долглній, пу¬
тящий, порядний, файний.
Хорошо — добре, гаоно, га¬
разд. доладу, файно
Хорошіть — кращати, гарні
шати.
Хогугвенньтй- -корогорний.
Хоругвь—корогва, корогов.
Хорь—хор.
Хорь—см. Хорекь.
Хорьковьій- тхоревий.
X отініе—хіть, охота, хотіння.
Хотіть — хтіти, хотіти, волі¬
ти, волити, бажати, ,жадати; сильно—кортіти.
Хотя — хоч, хоча, хочай, хочень, хоць, хоцяй, хотяй.
Хохлатка—чубатка; раст. Со
гусЗаїіз сача ЗсНисіеіду —
кокірчики.
Хохлатьій — чупрявий, чуба¬
тий.
Хохлатий жаворонокь, пт. —
кочубсй.
Хохлатіть—чубатіти.
Хохлачь—чубатень.
Хохлиться—їжитися.
Хохолокь—чубок, чубайка, хопак. хобот.
Хохоль—чулер, чуприна, чуб,
чемер. чівка.
Хохотать—регохаїи; до упа¬
ду—залягатися.
Хохотунь,-нья — сміюн.-юха,
смішко, сміхун.-ха, рего
тун,-ха
Хохоть—регіт, реготня, реготи, сміхотня.
Храбрець—сміляк, небій.
Храбриться—храбрувати, храбруватися.
Храбрость — хоробрість, смі
ливість.
Хртбрьій,-о—хоробрий, сміли¬
вий,-о.
Храбр-ьть—хоробрішати.
Хргмовой —церковний.
Храмь—церква, контина. •
Храненіе—схов.
Хранилище — сховище,
схо¬
ванка.
Хранитель,-ница — охорон¬
ник, ця.
Хранить—ховати, хоронити.

|| Храпунь,-нья
— хропій,-ка,
хропко.
Храпь—хропіт, хропак.
Хпапіть хропти.
Хребетньп.— хробуровий. по.хг ебтозий.
Хребет ь — хробур,
похребг.
кряж, похрсбтнна; геогр.—
стрілиця, пасмб.
Хрестоматія—читанка.
Хриплость — хрипкість, храпавість.
Хрипльій,-о—хрипкий, храпавий.-о.
Хрипнуть—хрипнути.
Хрипота—хрипл иьість.
хрипавка. хрипка, хрупагиця.
Хрипініе—харкіт, хр. ипіт.
Хрипіть-харчати, хрипіти.
Христарадничать — жебрати,
старцювати.
Христо оваться— христузатися, христосатися.
Хроманіе-шкандибання, шкандилцння,
шкитильганчя,
кульгання, куління, куляння, кривуляння.
Хромгтическій (о цвіті) -селезнистий.
Хромать—шкандибати, шкандиляти, шкитильгати, куліти, ку/тяти. кульї ати.
Хромоіі— кульгавий,
кривий,
куляг-ий,
шкитильгазий;
косояапьій—кутерногии.
Хромоногій
— кутепногий,
куртсногий, хромолаба.
Хроническі й—хроннчний.
Хрупкій—хрусткий, крихкий,
крушний.
Хрупкость — крихкість, хрусткість, крушність.
\ Хрусталикь. анат. - сочка.
■ Хрусталь—кришталь.
І Хрустальньтй—кришталевий.

| -Хрусти (печенье) - вергун**.

І ХрустЬн е — хруск,
хрускіт,
,
х^употява, хробст, хруско¬
тіння, хрупостіння, хрупо¬
тіння
Хрустіть—хрущати, хрустіти,
Хрумтіти, хрускотіти, хру¬
постіти, хрупотіти, трускати.
Хрьчь—стариган, шкарбун.
Хріновникь—хріновище.
Хрінь, раст. Лгтогасіа гизіісапа—хром, хрін.
Хрюкало—рийка, писок.

Хрюканьо -Царь

Хрюканье— хрокання,
хрьоканкя. хрунькіт, рохкання,
рохкіт.
Хрюкать—хрокати, хрьокати,
хрунькати, рохкати, кручати.
Хрясть—хрусть.
ХвящеватЬш -похрясткий.
Хоящевой -хрястковий.
Хрящ-ь -хрустка,
хр-сталка,
хрястка, хрупка; гравій —
жорства: грубьтй холстт» —
верета. ряднина*.
Xудать—худнути, худніти.
Худо—погано, кепсько, зле,
недобре.
Худо, сущ.—лихо.
Худоба — худчина,. худорба;
лихо; злидні.
Худоватьій—худавий, худень¬
кий.
Худ ожествєнность—артисти ч
ність, художність;
живописность —мальовничість.
Художественньїй, о—артистич¬
ній. мистецький, художній,
о; живописний —мальовни¬
чий, о.
Художество—артизм,
мисте¬
цтво.
Художникг.,-ца — артист, -ка;
живописець—маляр,-ка.
Худой поганий, лихий,кепсь¬
кий, недобрий; худий, су¬
хий, сухорлявий,
худор¬
лявий.
X у досочіе—хирлявість.
Худосочний—хирлявий. •
Худость— см. Худоба.
Худощавость — худорлявість,
сухуватість, сухоребрість.
Худощавьій—худорлявий, су¬
хуватий, сухоребрий.
Худшій—гірший, згірший, поганчий, поганіший.
Худіть — худнути, марніти,
стягатися.
Хуже— гірше, гірш, згірш.
Хула—догана, огуда, нагана.
Хуленіе—гудьба.
Хулитель, ница —огудник,-ця,
гудебник,-і/я.
Хулительний—огудливий, гудебний.
Хулить—ганити, гудити, гань¬
бити.
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Цапа—хабарник, халтурник.
Цапало—злодій.
Цапаніе—хапання, хапанина.
Цапать.-пнуть — хапати,-пнути; украсть-цобрити, під* цобрити, цупити,поцупили;
ударить-морскати.-снути.
Цапаться —дряпатися, шкря¬
батися. чеплятися чого.
Цапкій—хапкий, чіпкий.
Цаплинь- чаплин.
Цапля, пт. Агсіеа —чапля, чапура, чаплюра, бушля.
Цапуриться—комизитися.
Царапанье — дряпання, шкря¬
бання, дряпня, дряпанина.
Царапать,-пнуть — дряпати,
-гнути, удряпнути: (о звукі)
шкрябати,
шкребти,
скоебти, дряпотіти, шкря¬
ботіти.
Царапина — дряпак, дряпач,
задра; ссадина-пошморг.
Цасевнчь—царенко.
Царевна—царівна.
Царедворець —дчорак.
Царедворнескій — дворецький,
Царекь—царик.
Царе/бійство—цареубійник.
Царить—царювати, панувати.
Царица—цасицч, царева, ца¬
рила; ЗМІН -шкуропея.
Царская водка, хим.—царська
сода.
Царская спіча, раст. УегЬазсит іНарзиз — гадннник,
коров'як, дівенна.
Царскі й—царський.
Царскій вінець, раст. РгіїііІагіа ітрегіаііз -крин.
Царскій жезль, раст. УегЬазсшп І_усппіІі5—дивина, див,
коров'як; V. підгит-сман.
Царскій корень. раст. ЯзігапІіа та]ог—гоюче зілля, люби мене.
Царскіе кудри, раст. ІЛІіит
Магіадоп. Ь. - лісова лілея,
маслянка.
Царственньїй—царський.
Царство — держава, царство;
панування.
Царствованіе—царювання, па¬
нування.
Царствовать—царювати, пану¬
вати.
Царь—царь, цісар.
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Царь-казалерникі»

Царь-кавалерникг., раст. ЦеірЬіпіит еіаіиш— игірь-сил,
царь-зілля, мухомор.
Цвісти — цвісти, квітнути; (о
хлізбн. злакахт»)-квітувати.
Цеїтеніе — квітнення, квіт,
гроцвіт.
Цв'Ьтикь—квіточка.
Цвітистьій—квітчастий, цвітчастий, чічкатий; барви¬
стий, квітчаний.
Цв-Ьтить—барвити.
Цвітная капуста — кучерява
капуста.
Цвітникь — квітник, підме¬
тена.
Цвітной -— барвний, барви¬
стий.
Цвітоводство —квітникарство.
Цв-Ьтовод-ь—квітникарь.
Цвогокг —квіт, квітка, крас
ка, чічка, чичка; нераспустнвшійся - пуп'янок: (5-Ьлосні-жньїй-снігоцвіт; бумажнь;й- теремок.
Цв-Ьтоносньїи — квітодайний;
(нед=ля)-всрбний.
Цв-ьгорасположеніе — цвітостан.
ЦггЬточекь— квіточка.
Цв'іточникь.-ца — квітникаоь,
рка.
Цв1> ТОЧНИЙ — квітковий, квіт¬
чаний.
Цв-Ьтущіе боби, раст. РЬав
соїиз шиїїіПогиз — королів
цвіт.
Цв-Ьтущій — квпущий, квіту¬
чий, квітючий, квітнючий.
Цв-Ьт-ь—(мн. ивьтьі) квіт; (на
хл-Ьбн. растеніяхь)—краска;
(верби, ЛОЗЬІ, ИВЬ!) котич
(мн. цв'Ьта) барва, кол Ір¬
тиша) кеоа.
Цв-ітт. безнременньж,
раст
Соісіїісиїп аиіитпаїе осен
ник.
Цвічсніе-барьувииня. кольо
ру..аиня.
Цедулка—пнсульї;;:.
Цементний д ж у м у р о ь и й.
Цем е і і го <ат ь—-джу му ру вати.
Цемент г> д не у мур.
Центисрт»-сотпар. ^
Центр.', лизані я — зосередження,
зосередження.
Централизигонат ь.-.чизовать—
ссереджунати, зосередити.
Центральний — осередковий,
центральний.

!
І

!
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Цьшлятнйкі»

ЦентробЬжньїй—відбіжний.
Центростремительньїй — центротяжний, центровабний.
Центрь — осередок, щирина,
центро, центр; города—сересмістя; тяжести— тяжінь.
Церемониться — муничитися,
церемонитися.
Церемонія — церемонія,
(по
смерти ксго) мерлнни.
Церемонний, о—церемонний,
манірний, о.
Церковнослужитель —церков¬
ник.
Церковний—церковний.
Церковь— церква.
Цесаревичь - царенко.
Цесарка, пт. Митіба теелдгі5 —пантарка.
Цеховон—цеховий.
Цех-ь—цех.
Цикорій,
раст.
СісНогіит
ІпІуЬиз—серпівник, гіетрові
батоги.
ЦилиндрикТ)—віблик. кряжик.
Цилиндрическій -віблий, віблуватий, кряжуватий.
Цилиндрь — вібло, кряж.
Цинія, раст. 2іппіа е1едип$
-майорці.
Цинковий—шпіальтерооий.
Цинкь - шпіальтер.
Циркуль—иіркель,
обчіркач;
(деревянн. у бочаровь и
плотникопь)—розмірач, роз¬
мір, шанікірня. шестерня.
Циркулярно обіжником.
Цир кул я рн ьі > —обіжн и й.
Циркулярі* -обіжник.
Циркуляція - крубіг.
Цистерна — водозбір.
Цитиропать —цит унати
Цугсмг- упростяж, устяж, навстяж.
Циганеній—циганський.
Цьігань, нка-ц-.іган, циганка.
Цн га. мед.-шкорбут, гни.пень.
Цинготная трава, раст, Уегоміса ВессаЬнпдгі — бунка.
ІЬІН ГОТ ■: МИ— шкорбутнии.

] ? Іоінас ка— рогожа.

ІДьінлснадт, — курча курчатко,
іі-.-тя ііоіятко; поздно вьіведшіч^я - пшніхір- чка.
Цьточкн, на
цьточкахь —
і
навшпинячки.
І ІІШІЛЯТНИКЬ. пт. Мі1уи5 гедз¬
ів к«ня.

Цьфюльнпкт»—’їапьій.

ЦьфЮЛЬНИКЬ-тЦІЛЮрНИК,

ГО¬

ЛІЙ, голяр, стрижій.
Цьірюльня цілкюня голярня.
Цитварнеє сімя, раст. АПе
тізіа сопіга—глистник.
Цьі .ирньїй —цифровий.
Цифра цифра.
Цьішь- цить.
Цідилка-иічка, нідилок.
Цідить—цідити, точити. _
Цілебнмй
нілючий, цілю¬
щий, зцілющий.
Цілехонькій—цілісінький, ці
ЛІСЬК' й.
Цілесообразность — доціль¬
ність.
Цілесообразньїй, о— дсціль
ний. о.
Ціликом*ь — цілцем, цілком,
усуціль, уцілок.
Цілитель,-ница— л ікарь.-рка
Цілиіеаьний— цілю.чий, ці¬
лющий.
Цілить-зціляти, усдоровляти.
Цілить цїлити, лучиїн, мі¬
ряти.
Цілкій, о—ьлу ний, оЦілковьій— карбованець, дні
гривні.
Ціловальникт-,-ца —шинкарь,
рка.
Ціловапіе - ііілурання.
Ціловать. ся цілувати,-ся.
Цілое -цілість.
Ціломудренньїй,
о —чеснот
ЛІІВИЙ, о.
Ціломудріе -чеснота.
Цілостньїй—суцільний, цілокупний.
ЦЬлость —цтість.
Цілий -цілий.
Ціль—мета; наміреніе — за¬
мір, намір
Цільний— цілковий, суціль¬
ний, цілковитий; чистий,
щирий; о молокі — незбі раний.
Ц-Ьна - ціна, вартість; нарицательная - номинальна,
іменна ціна, рьіночная —
торгова ціна.
Ціненіе--цінування.
Цінителк.-нпца — ціновник.ья; цінитник,-ця. суддя.
Цінніь
цінувати; (кого) —
дорожити кого, шанувати.
Цінность—коштовність, вар
тість.
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Цінний, о —коштовий, коштовитий, коштовний, о.
ЦІНО ВІД ИК'Ь — ЦІН03ник.
Ціпеніть - клякнути, деревеніти, дубіти.
Ціпкій—чепкий. держкий, бе¬
ручкий; учелистий.
Ціпкій тюдмаренник’ь, раст.
Оаііит арагіпе — прилип,
мокрець, липник, липняк,
КОЛОТОВЦЯ.

Ціп ля ні е -чіпляння,
Ціплять,-ся—чіпати,-ся, зачіпа і и, ся, затинати,-ся.
Ціпникь-ш ипно, ціпильно.
Ціпной —ланцюговий.
І Ціпочка—ланцюжок, ретязок.
Ціп-ь—ціп.
Ціпь-ланцюг, ретяз, ретязь;
окови — залізо;
горная —
стрілиця, пасмо гір.
'

Ч.
Чабсрньїй—чебреиьовий.

II Чаоерь. раст. Ьаіигеіа іюгіепІ

і[
І;

]

І
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|І

,І

5і5 - чебрець.
Чавеоіть. зачаверіть—чев'ядіти, учев ядіти, хиріти, за¬
хиріти. ченріги, зачевр ти.
Чавкала -папай, жвакало, клямаяо, жвакун.

Чавканіе—жвакання, чмакг.н
їм, цямкаїїня.
клямання,
джвякаїши, плямкання, теькання.
Чавкать—кляматп, джвякати.
цямхати, чмакати. жвакати, плямкати, тевкати.
Чапкающі.і (чеяоввкь,
жипотное) —жвакун.
Чагапь, раст. Дгіетізіа аппиа
—пахуча нехворощ.
Чадо—дитина.
Чадолюбивий-дітолюбний.
Чаемий —сподіваний.
Чай-чай; кріпкій- крутий.
Чай, вірсятно — надісь, надійсь.
Чай луговой, раст. 1_у5ігпасНіа
пигптиіагіа —пристрітник.
Чайникь—носатка, парущик.
Чайчица—чайниия.
Чайничатц,— «аювати.
Чайньїй —чайним.
Чалма—завивайло, зависало,
завій.
Чалий—дерешуватий.
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Чвкь—Челнь.

Чань — шерітвас, ширітвас,
шаплик, шерикнас, кадуб.
Чара. кубокь — келех, келіх.
келюх, пугар.
Чарователь,-ница — чарівник,
*ця.
Чародій -характерник, чарів¬
ник. чаклун, химородник.
Чародійка—чарівниця, чарів¬
на.
Чародійскій—чарівницький.
Чародійственньїи — чародій¬
ний.
Чародійствовать — характерствувати, чаклувати.
Чарующій — чарівничий, ча¬
рівницький, чарівний, ча¬
рівливий.
Часовня- -каплиця.
Часовой-годинний; годинни¬
ковий, дзнгарний; стї чик.
шельвах. вартник, вартів¬
ник, вартовик, вартовни
чий, вартовий.
Часовщикь-годинникарь, дзигармаистср.
Часокь—годинка.
Частить—учащати; дріботати,
дріботіти.
Чаотица—частка; св. Даров-ь
-часточка, частка.
Частію—'частиною, почасти.
Частное. армф.—частка.
Частность — осібність, окре¬
мість, окремість.
Частньгй — частковий;
при¬
ватний, осібн'ий, окремий,
окремий; пов^ренньїй—при¬
ватний адвокат.
Часто—часто, почасту, зчаста.
частом,
частюка;
густо,
рясно.
Частоколь—частокіл, паркан.
Частушка—дрібушка.
Частьій—частий; рясний, гу¬
стий.
Часть—частина, частка; пай,
пайка, парть, поділля, ділениця, діл; четвертая —•
квартал-, чвертка; восьмая
—осьмачка; счетная — ра¬
хунковий
відділ;
хозяйственная—господарний від¬
діл.
Частими, по частямь—поділом.
Чась -година.
Часьт — годинник, дзигарок;
(крьітьіе)—сліпий дзигарок;
башенньїе, ст-Ьнньїе—дзига¬
рі; карауль—стійка, варта

Чахльїй — миршавий, змарні¬
лий. худий.
Чахнуть - чевріти, марніти,
сохти.
Чахотка—сухота.
Чахоточньій,-ная — сухітник,
ця.
Чаша (церковн.) — келех, ке¬
ліх.
Чашечка (желудевая или орЬ
Ховая)—пліска.
-І Чашка — миска, (чайная) филижанка, (в-Ьсовь) шалька,
шайка, (колонная) ябличко.
наколінок, (ботан.) чаша.
Чаша —халащина, загай, ха¬
ща, хмереччя, гущина, гу¬
щавина, густвина, гуща'к,
гущавник.
Чаяніе—сподівання.
Чаять - сподіватися.
Чвакать—цямкатй; хляпати.
Чваниться- величатися, дударитися, пишатися, прин¬
дитися, бундючитися, чва¬
нитися, бришкати, пиндю
читися.
Чванливость — чванькови¬
тість, чванькуватість, бун¬
дючність, пихатість.
Чванннй, - о — чванливий,
чваньковитий, чванькува
тий, бундючний, пихатий,-о;
сущ.—чванько, чванька.
І Чванство — чвань, чваніння.*
.
чванливість, пиха.
. Чє-акь, рьіба Сургіпиз ЬагЬиз—мере на.
1 Чебрець, раст. Теисгіит роїі
ит — чебрець лісовий, чс
брик, чебчик, паклун; ТЬу
, . іпиз зегрЬуІІит—матерзан
ка.
І Чей. чья, чье—чин, чия. чиє
Чека—заколесник, загвіздок,
I
льоник.
Чеканенньїіі—кований, карбо
І
ваний.
Чеканить-карбувати, кувати
, Чеканка—карбівка. .
, Чеканньїи—карбований.
Чекань — карбівка;
инстру
менть, коимь чеканять —
карбель; ручн. оружіе —
недолимок, келеп, обушок.
Чековий—близцеЕий.
■ Чекь—близець.
;• Челнокь—човник,
и Челночньїй—човновий.
1. Челнь— човен.

Чело—Чер нобьільник».

Мело—чоло; челюсти (печи).
і, Чердакь—горище. '
Чолобитная — супліка.
Чердачньїй—горишній.
Челобитчикь — суплікатор,
Чередкой—черговий.
прохальний.
Череда, раст. Вісіепз Ігірагі їл
ЧеловЬкопюбець — людопюб
І
-купчак дикий, болотний.
ник.
• і Чередоваться—чергуватися.
Челов-Ьколюбпвьій— людолюбЧепедь-черга, рад.
нии.
ЧерезсЬдельникь —черезсіде¬
Чежзв-Ькопюбіе -т- людолюб
лок, черсзсіделень.
кість.
І Черезчурь—занадто, через лад
надміру, через край.
Челонііконенавистникь — від¬
людник.
Черезь —через, почерез, пеЧелов%кообразньій — людинурез, крізь; у; за; черезь
вагий.
годь—за рік.
Челов-Ьксугодникь, ца—лесто
Черемуха, Ргипиз расіпз —че¬
ба гник.-ця, лабузник,-ця.
ремха, коцюрба, калакалуша.
Челоп-Ькь—людина.
*
Челов-Ьческій— людський; лю¬ , Черемуховьій—черемховий.
дяний, людинячий.
| Чсренокь (ножа) — колодочка;
Челов-Ьчество — люд, люд¬ і
ботан. — живчик, живець,
ськість.
зраз.
Челов-Ьчньїй, о —людяний,-о.
Черепаха, зоол. -— келеп, коЧелові»чина- людяна.
ритнячка.
Челюстньїй—щелеповий.
Черепаховьій—келегяний.
Челюсть, челюсти — щелепа,'
Чеоепашій—келеповий.
хава; у насізкомьіхь — щиЧерспица—дахівка.
пальиі.
Черепичний—дахів кони й.
Челядь—челядь.
Черепокь—дрізок, черепок.
Чемерица, раст. Уегаігит —
Черепокежное—скоропуха.
тарганиння;
НеІІеЬогиз
Черепь-череп, МІЗКОВІІЯ.
підег — стародубка; пороЧеркать, -кнуть — кресляти,снути.
шокь нзь чемерицьі—темзуй.
Чермньїй—прикро червоний.
Чемодань—валіза.
; Чернавка—чорнявка.
Чепець—чепак, очіпок.
Черная трава, раст. СурііреЧепракь—чабрак, чапрак.
біит диііаіит зсЬи/агг — зезюльки рябі.
Чепуха — нісенітниця, коверза. куруверзу. бридня, те¬
Черненіе -черніння.
ревені, баьєлюки, дурниця,
Чернехонькій, о — чорнїсінь
кий, о.
незнать-що, харки макогоненки.
Черника,
раст.
Уассіпіигг
Чепьіжникь, раст. Сагадапа
тугііііиз — кусть: яфирник.
Ггиіезсепз—дереза.
яфинник, афинник, черни¬
Черви—робацтво; каотьі—чир¬
ця, боровиЦя, дурниця; ягова, чирви.
дь!—афини, яфири, лфини,
Червивий — червивий, черва- і
чорниця.
ковитий, хробачний, чірівЧернила—чорнило^ атрамент;
ний.
красньїя червонило.
Червивіть—червивіти.
Чернильница- кагамарь.
Червонець - золотець, дукат,
Чернильньїй — чорнильний,
червонець.
атраментовий.
Червонньїй—червоний; о кар- ; Чернить - чорнити.
тахь—чирвовий.
1 Черно чорно.
Червоточина— черкогоча.
І 'Ізрнобровьій—чорчобририй.
Чериоточньїй—червстокий.
Чернобьільникь, раст. ЯгіетІЧернь — хробак, ропак, хроб;
зіа уиїдагіз—чорнобил, задождевоч—дощанка; древобудьок, чопнобиль, чорноточець — шашель; свЬтя- бильник, нехворощ, чорноіційся —світляк, блишак.
біл, чорнобіль, нехвороща,
Червякь—см. Чорвь.
бильник.

І
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Черноватмй— Честновать.

Черноватьій — чорнявий, г.о І, Чертова борода, раст. Уіпсе
чорний.
||
іохісііш оНісіпаїіз ргнник,
Черновикь- чернетка.
і ЗМ | ЛІ їй корінь.
Чернозой — черніп ний.
; Чгртоька-чортиця, чортиха.
Черноволосьій —чсрняеий.
, Чсртовскій—чортячий; -скн-по
Черноглазьій- темноокий, чор¬ і
чортячому; надзвичайно.
ноокий.
Чертовшина — чортовиння,
Черноголовникь
аптечний,
чортівня
раст ЗапдиізогЬа оНІсіпаІіз , Чертсв-ь— кортів.
— рядовик; Ргипеііа уиІдагі$ | Чертогь — покій,
кімната,
—суховершки, горлянка.
;
світлиця; палац.
Черноголовьій— чорноголовий, і Чеотопол.хтз, паст. Егіпдіиш
Черногривьй — чорногривий; ІІ
ріалит— миколчйки, синєсуш.-чорногривеиь.
гопов,
якби мене, никоЧерноземньїй—чорноземний.
л;.єць; пониклий, Сагеїни5
Чернозем-ь—чорноземля; сіропиіат-осотпй; Хапііит 5ріпесчаньїй сірозем, сь вязпозит-будяк.
кой глнной-прі падь.
Чорт-ь-дідько, нечиста сила,
Черноклент», раст. Асег сатчорт, чортяка, біс, нечис¬
езіге — паклен.
караяч;
тий, арідник, антипко, ще. Ізгіагісит-неклен.
зун, хованець, кадук, куЧернокнижникь — чорнокниж¬
цак, пекельник куцан, ку¬
ник.
ций, явнда, яведрик, хаміЧернокудоешник-ь, раст. ВаІнок, безп'ятко; (болотньїй)
Іоіа гтдга--маточник, шан¬
анцибол, анииболот, аниидра, глуха кропива.
болотннк; (волянон) водя¬
Чернол-Ьсье —чорноліс.
ник;
(домовой) домовик;
Черномазьій -смаглявий.
(л-Ьсной». лісовик; (живущ.
Чернорабочій—чорнороб.
в-ь камьішахь) очеретяний.
Черноризеїгь—чернець.
Черченіе - рисування.
Чернсслив-ь—чорнослив.
Чеоалка — чухрай,
гребінь,
Чернота--чорність.
гребло; раст. Оірзасиз МЧерноталг., раст. 5аІіх репІопит І_. - щітка, дряпач,
Іапбга—тала; Заііх сіпегеа
черсак.
І_.-чорнолоз.
Чесать—чухати, скребти, чух¬
Черньїй — чорний;
чорний,
марити; -ся чухатися, чіхбрудний; нещасливий.
ратися,
чірхатися, тіпа¬
Чернлй усладникТ), раст. Оготися; свербіти.
Ьиз підег—царь-зілля.
Чернь—чернява, поспільство,
Чеснокь, раст. АПіит заііуит
простолюд, хлопство, лро-часник; (зелень) пір’ячко,
щава.
пір'я.
Черн-Ьть—чорніти, чорнішати.
Чесчочньїй—часниковий.
Черпакг.— шіюл, шполик, ко¬
Чесн-с^ь дикін, Зетрегуіуііт
рець, коряк.
Іесіогит
доля, скочки.
Черпальньїй—черпни й.
Чеснок-ь мь шій, АПіит агдиЧерпальїинкь черпач.
Іозит—заячий часник, скоЧерпаніе—черпання.
рода.
.
Черпать—черпати, корцювати.
Чеснокь полевой, зм-Ьиньїй.
Черствость—черствість.
АПіит гоїипсіит — гадюча
Черствьій —черствий.
цибуля.
ч ерст ві.ть—черсте іти.
Чесота—свербіж, сверблячка,
Чеота — риса;
осопенность,
свербіння.
Чесотка, мед.—короста, чухачнаклонность.признокь-ціха.
Чертежная—рисовня.
ка, чухнеї, сверб-ячка, чсс.
Чертежникг.— рисовнн к.
Чесоточньїй—кор стявий.
Чертежньїй — рисо впий.
Чествованіе—почесті, шану¬
Ч ертежт.—р и су нок.
вання. ушанування.
Чертенокь— чортеня.
Чествовать—попестувати, шаЧертить—рисувати.
і)
нувати.

Честить—Чииовнмчсствз.
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Честить— величати, шанува
Четьфехсложньїй — четверо:[
складний.
ти, кг.бенйти, картати.
Честно —чесно.
!' Четьірехсотмй— чотирісотний.
Іетьірехі-тороннін — четверсЧестность- чесність.
бічний.
Честньїй—чесний.
Честолюбець—шанолюб.
Четьірнздцать—чотирнадцять,
Честолгобивьій, о —шанолюб і
чотирнайцять.
Чехарда—довга лоза,
кінь,
ний, о.
||
харлай.
Честолюбіе -4 шанолюбство.
і Чехоль—покровець, піхва.
Честь—шана, шаноба, поша
на, повага, слава, почест
Чехонь, рьіба Роїесиз сиіігаїич
-чахоня, шабля'.
ка.
Чега—пара.
Чечевица. раст. Егуит Іепз —
сочевиця, шоцеььця.
Четверть —четвер.
Четвереньки еь вьтр.: на чет
Чечевицеобразпьій —сочкуватий.
• иеренькахь — рачки, окарач.
Чечевичньїй—сочевичний.
Четвериковий -ділетковий.
Чечениться-комезитися.
Четверикь, м%ра — ділетка,
Чечетка, пт. ТгіпдіІІа Ііпагіа —
чечек, чечітка.
ферделинка.
Четверить—чвертувати.
Чешуекрьільїя насікомьія, 5еЧетверицею—вчетверо.
ріборіега —л^скокрияьиі.
Четверна — четверня (лоша
Чешуеобразньні —лусковатий.
дей); чвертка (вь картахь).
Чешуйникь,
ряст.
1-аІНгаеа
5диатагіа І.. —юрник, мас¬
Четверной—почвірний.
Четверо —четверо.
лянка, петрів хрест.
Чешуйньїй—лусковий.
Четвертакь— півгривні, пів¬
Чешунчать й—лускатий.
копи.
Чет ертичкьій — четверичний.
Чешуя (рьгбья) — лупа, луска;
(у змій) линовище.
Четвер ной—чвертковий.
Четвертовать— у чверти ру¬
Чибисг, пт. Ргіпда уапеїіиз —
чайка.
бати.
Четвертушка—чвертка.
Чижевникь, раст. Суіізиз ЬіЧегвертьій—четвертий.
Логиз —зіно -ать. рокитник.
Четверть — чверть; (фата луЧижь. пт. РгіндПІа зріпиз —
ЧИЖ.
ньі)—квадра. кватиря.
Четки—пацьорки,
Чикать — чикрижити, краяти;
цокати.
Четкій о—читальний, о.»
Четкость—чйтальність.
і Чилига, раст. Суіізиз ЬіНогиз—
І
рокитник, зіновать.
Чет ний -паристий.
Четь—чіт.
Чиликать — цвіркати, цвірко¬
тати. сверготіт^, чиргикати.
Четьгре- чотирі.
Четьіреждм--чотирі рази.
Чина лісная, раст. 1_аІІіугц5
Четьіреста — чотирі ста.
І
зуКезігіз—укпадник, любиЧеть'рехугольникь — карта, •(
мене-не-покинь.
і, Чинарь.раст, Ріаіаппз огіегіаііз
• картинаявір.
Чегьірехугольньїй — картвнува тин.
І; Чинить починпть—лаГСДІП ТІ
Четьірехдневньїй — четверополагодити.
підлатунати
підлатати, налагоджувати
дневий.
Чегьірехклассньш — четверо
-дити; учинивать
чинити
клясоьнй.
робити, творити, діяти; на
Четьірехколесньїй — двохкоччняваті -напихати,
наби
лішнепий.
кати; очинивать - темперу
вати.
Четьгрехлітній — четвер олітІ Чинность—пристойність.
НІ1 .
ЧетьірехмЬсячньїй — четверо
; Чинньїй, о—пристойний, о. »
МІСЯЧНИЙ.
и Чиноеникь— урядник, урядоЧеті.ірехпольньїй — четверо- !
нзиь; (суденскій)-судовик.
амінний.
І, Чинояничество — урядництво.
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Чиновничишко—Чопорность.

ні
ний,, охайний, охайливий,
Чпновничишко —канціл яжка.
алюрний, попреТний, поЧиновничій— урядницький.
прятний, о.
Чиновний — значний, урядо¬
Ч истосердечіе - щиросердя.
вий.
Чини—ранґа; (церковн.) уста
Чистосердечньій,-о — щиросерва, порядок;
||
днй, щирий, необлудний.-о.
Чистота-(физич.) охайність;
Чирей —чиряк, чирячка, чир¬
і
(духов., мс-рал.) чистість.
ка, кустреиь.
Чистотілі», раста Сйеіісіопіит
Чирикать.—цірчати, ивірчати,
та] ;з—чистик жовтий, ро
ціркатн, цвірінькати, ивістопаш, ростопашка, ла¬
ріньчати, сверготіти, ціп
стів'яче зілля, ластовино
кати, теркот ти, рямпати,
зілля, жихунець, земизечиргикати.
'
Чироки (утка)—чернчка, чир¬
леня, зелемизелоня, глекопар.
ка.
Чирьеватьій— болячкуватий.
Чистуха — чистючка; раст.
Численность — лічба; количеЛіі$та ріапіадо-жабник.
Чисгьій—чистий; ясний; світ¬
ство-кількість.
лий; білий; щирий; вираз¬
Численний— лічбозий, чисель¬
ний.
ний.
Чистяк-ь,
раст.
Капипсиіиз
Числитепь, ариф.—чисельник.
іисагіа— салата, шалатазая¬
Числительное имя — числів¬
ча, салата заяча, салат¬
ник.
ник.
Числить — лічити, рахувати;
-ся-бути приписаним.
Читаніе—читрння.
Число—число; дата, день мі¬ І Читатепь.-щіца — читач, ка,
читальник, - ця,
читець, сяця; средними числомити ця.
перес.чно.
Читать—читати;(по складами,
Чисте ха — чепурка.
вяло)—слебізуватн: препо
Чистець, раст. 5іасЬи$ гесіа—
давать — викладати науку
чистняк, чистець, ДІІКІ ко¬
]
яку.
ноплі.
! Чиханіе—чхання.
Чистнкь—чистюк.
Чихать,
чихнуть — чхати,
Чистилище—чистая.
чхнути.
Чистилищньїй— чистаковий.
Чпстильщикь.-ца, — прочистЧичероне — поводарь,
пово¬
дить, поведатарь.
ник.-ця, чистильник.-ця.
Чаще - частіше
Чистить—чистити, обчищати,
| ‘Ігенопредительство — скалівичищати, харити, п-уцула
чемня.
ти;- печи - сажу трусити: I
■.пенскій—членський; взноси—
ягоди оть кссточекь-дри
членська вкладка.
лювати.
Ілеіи —член; общества—гро¬
Чиститься-чиститися, сбиимадянин; братства — брат¬
щатися, ричищатися; (кпючик; союза. ар гели, товаривоми о птицахь) - обскуба
щества- спільник; стятья —
тися, обскубтися.
артикул:
сои4.та, общаго
Ч истка—чистіния.
присутствія —радник; д-ЬйЧистогань —готівка, готовизI
ствительньїй
— дійсний
на.
Чисте—чисто, чепурно, охай¬
член; почетньш — почесний
но, ПОГфЯТНО.
член; основатель—член за¬
Чисто кровний—чистокровний.
сновник,
член фундатор;
половой—прутень.
Чистопи саніе — краснопись.
Чистоплотность
чепурність,
Чкоханіе—цмокання.
охайність, хайнісіь, хар- І Чмокать—цмокати.
ність, харапуі ніст , охай- ; Чмоки— цмок, черк.
ливість. алюрнірть, попретЧок чться—цокатися.
ність, попрятність.
Чомга, пт. Росіісеря егІ5іаіи5—
пірнмкоза.
Чистоплотньій,-о — хайни ,
Чопорность—бришкливість.
харний,харапутний, чепур¬

Чопорньїй—Чутьв.
Чопорньїй,-о— бришкливий.о.
Чопь, рьіба Пзрго гіпдеї —
чіп.
Чреватьій — череватий; бага¬
тий на...
Чреват%ть —череватіти.
Чрево—черево.
ЧреповЬшаніе—1чревомовств .
ЧреБові.ща гель—чревомовець
Чрезяьічаиность — надзеичай •
ність.
Чрезвьічайньш,-о—над звичай

ний,-о.

Чрезмьрно — назавміру. над¬
міру,
наумір.
надмірно,
надмір, незавміру.
Чрезм%рность — надмір, над
мірність.
Чрезм-Ьрньїй, о — надмірний,
безумірний,-о.
Чрезт*-см. Черезь.
Чресла —крижі.
Чтеніе—читання.
Чтець читець, читака.
Чтить—поважати, величати,
шануват и.
Что, чего- що, чого; ли—або
що, чи що; - нисудь - щось,
що небудь, будь-що, будліщо,
аби-ще; то - щось.
якось; то не такь-щось
не тс: до меня касается—
як на мене,
що до мене
бьі ни бьіло—аби що було,
хоч що; - естЬ мочи — чин
дуж, на всі заставки.
Чтобьі—щоб.
Чубукь—цибух; часть, кот. бе
руть вь роть—пищох.
Чубухать—чу брикатися.
Чубучньїй—цкбуховий.
Чуестненность— ярість,
змисленість.
Чувственньій,-о — ярий, зми
.слений, яркий,-о
Чувствительньїй—чулий; (кь
боли)- уразливий.кородли
вий; (кь холоду) мерзлий.
Чувство - чуття, почуття; зрі.
нія, осязанія, вкуса, обоня
нія, слуха-змисел
зору,
дотику, смаку нюху, слуху.
Чувствованіе - почування.
Чувствовать-почув іти; (себя)
чувггтися, почуватися.
Чувствоваться- очуватнся.
Чу рунний—чавунний.
Чугунь—чавун.
- Чудаковатьій—«химерний, чуд
ний, чударний.

І
('
і
і
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Чудакь— чуяняй, чудар, ди¬
вак, дпвесник. химерник
Чудачество—дивацтво, чудац. тво.
Чудесний, о—чудовий, иачудний, о.
Чудить—химерувати; -ся-з. г
гатися.
Чудо-диво; большое— предии о.
Чудовище — чудовисько, чу
дерстгзо, хоха, страховище,
страхіття.
Чудовищньїй,
о—страшелезний; о.Чудодіійственньїй-чудодійнії. .
Чудод^нствовсть— чудодіяі 11.
Чудотворец-ь -чудотвор.
Чудо’порньїй— чудовний.
Чужакь-чужанйн, чужинець.
Чужбина—чужи і а.
Чу.-кдатьсл чужатися, хасатися, сахатися, цуратися.
Чуждьш—чужий; непричетним
(до чого).
Чужестсронній, прибьівшій —
прибутній.
Чужестранеиь. нйа — чужозе¬
мець. мка, чужлчин.-мка.
Чужое (все инсстранное)—чужинка. чужоземщина.
Чужой- чужий.уенаський,сто¬
ронній.
Чуланчпкь, сарайчикь — прикалабок, прикарабок.
Чулань—комірка, хижа.
Чулокь - панчоха.
Чулочникь.-ца панчіиїн ік,-ця.
Чулочньїи - панчішний,
Чума —чума.
Чум.-ізьін — нечупара, замазура,
чмиря, шмаровоз.
Чумичка —задріпа, нехлюя, нехара. захноидаха, нечупайда, шмондя, неохдя, затслепакиа. нетіпанка.
Чумний —чумним.
Чура —жорства.
Чурбінь—с іт, цурпак, клець,
пень, оцупалок, оцупок
Чурилка, пт. — см. Полунощникь.
Чург - цур.
Чуткій — чуйний, чутливий,
сторожкий, дочутний.
Чуть—ледве, заледве, трохи;
не-трохи не, мело що не;
чуть-чугь
не-.трохи-трохи
не; чу гь-чуть—тіль-тіль.
Чутье—нюх.

Чучело-Шарманка.
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Чучело—маняк, маняка, пу¬
хам, чуперадло, опудало.
Чушка—підсвинок.
Чуять, псчуяіь зачувати, за¬
чути, чути, почути учува-х
ти, учути,
Чуяться, чувствоваться—за¬
чуватися. *
Ч£мь-ніж, аніж, од, від, над,
чим, як.

Ш.
Шабашевать—шабашувати.
Шабашить—шабашити.
Шабашь—шабаш, сабаш; годі,
шабаш.
Шаберь—сябер, сябро.
Шаблонньїи— модлозий; заіз
жений. утертий.
Шаблонь—модло.
Шавка—шпіц (собачка).
Шагала—цибаиь, циблтень.
Шага ніе—ступання.
Шагать— ступати.
Шагсмь—ступом, ступою, хо
ДОЮ.
Шагт. - ступінь, ступа.
Шайба— перстина.
Шамка - зграя, ватага; бан
ная— ряжа; предводитель
шайки—отаман, ватаг, ва¬
тажок.
Шакгль, зоол. Сапіз аигеиз—
* чакалка.
Шалапай -ледащо, волоцюга,
ледарь, шелихвіст, печи
хвіст.
Шзлашньш — курінний,
катражний, котарний.
Шалашь — хала; уда, халаш.
курінь, катрага, катрига.
катряга. котара. була.
Шалить —чмутуват и, пустува¬
ти, жирувати.
Шалнсрь - завіскаШаловливьій, о— шибиткува
тьій, рустований, пустовливий, пустотливий, жар
товливий, о.
Шалость- пустота.
Шалунь.-нья пустун.-ха, ко¬
йот. кокотень. жирун, жи
руха, кручений, на.
ШалфеЛ. раст. Баїуіа обісі¬
ла із — шс.-ло ія, шолвія,
шавлія, шевлія, шельїзія;
луговой, 5. ргаіепзіз канупирь пільний: повислий,

5. репсіиіа — польові ва¬
сильки.
Шапфейньїй— шавлієвий.
Шаль—шаль.
Шальной— шаленистий, ша¬
лений. ошалений,
навіс¬
ний, навіжений.
Шаліть— шаленіти, навісні¬
ти.
Шамая—рьіба Азріиз сіиреоісіез — селява.
Шамкать —шокати.
Шампи- • онь, грибь Адагісиз
сатрезігіз— печериця, пе¬
че ичка.
Шамшить, бот. Вихиз зет
ретгепз—геван.
Шандалі»—свічник.
Шзндоа,
раст.
МаггиЬіит
уиїдаге — шанта, шандра.
Шанкерь твердий,
мед. —
твердяк; мягкій — м‘ягка
виразка.
Шапка— шапка: їостроконечняя)—шлик:(войлочная) маґерка, яломок. (сь наушниками) малахтй, капелю¬
ха; (изь овчинні) бирка;
(суконная, формні ус&чен.
конуса) шелсмок. шолсмок;
(мйховач мохнатая)—кучма.
Ш іПоЧКЗ—шапія.
Шапки, раст Тадеіез егесіз —
зірки,
купчак,
жовтяки,
повннки.
Ш-іпсчникь - шапкарь, шапаць.
Шчпочпьій—шапков нй.
Шапченка—шапчерина, шапчурина,
шапчорипа, шзпурина.
Шарахнуться - метнутися; (с
животи.)—схарапудитися.
Штрикь — кулька.
Шарить - нишпорити, шнипо
рити, шатирити. ои.упью—
мамрати.
Шар: анье (ногами) — чорган
ня, шуркання.
Шаркать (идя)—човгати, чов¬
гатися, шуркати.
Шаркь—шурк. човг.
ШарДатаніпь- шахраювати.
Шарлатаненій — архимнпцьк їй. шахрайський.
Шарлатанст во—архимництво,
шахрайство.
Шарлатань — архимник, ша
храй.
Шарманка—катер инкл

Шарманщикь—Шолуха. '

Шарманщикь—катеринник.
Шарнирь—звій, петник.
Шаровидньїй —кулястий, круг¬
лястий, опукувагий, опу¬
клий.
Шаромьіжникь.-ца— дармоід,
-ка.
Шаромьіжка—дурничка.
Шарообразньш, — круглобокий,
круглястий; см. Шаровид¬
ньїй.
ШарЬ—куля; стеклян.-банька;
дерев, галька;
изь тіста
-балабуха.
Шасть—шусть, сусіль, тиць,
щуль, плюсь, ник.
Шатаніе—хитання,
хиляння,
никання, вештання.
Шатать — хитати, хилитати,
хибати.
Шататься — хитатися,^ хиля¬
тися, хибатися, хвїятися,
холетатися, тинятися, морскатися,
диндати,
мота¬
тися.
Шатерньїй—наметний, шатро¬
вий.
Шатерь шатро, намет, наміт.
Шаткій — хисткии, хицькии,
хитючий, хитливий, хитванний.
Шатунь—дннда. швендя, во¬
лоцюга, заволока, латрига;
механ. гонок, хитун.
Шаферь-дружкоШафргнь раст. Сгосиз 5а1і
Vиз—шапр'И, шахран, шгхвран;
дикій,
СагіНаитиз
сгосоз крокіс, крцкіш, кро
кус.
ІІІа матньїй—шаховий.
Шахматьі - шахи.
Шахта—шахта: вертикальная
простопадна;
наклонная
-укісна;
водопсд-ьемная
-водогягла; воздушная-про•тягова.
*
Шахтер ь—шахтарь.
Шахь- шах.
Шашечница—дамниця.
Шашечньїй- дамкочин.
Шашка—дамка;
шабля кав¬
казька.
Шашни-каверзи, штуки.
Швабра —помело.
Швабрить - ми*ги помелом.
Шваль—шуя.
,
Шведь—шведи н.
!
Швейньїи—швацький.
;
Швейцарская (розмармнолист-
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ная) лавруша, раст.
ОарЬпе
спеогит — паху¬
чий богун.
Ш вейцарь-швайцар.
Швеція—Швед чи на.
Швєя-швачка, шваха, шваля.
Швьіркомь-швиргома, навикидя, навкидки, навкидяча,
навкидьки.
Швьіряніе—шпурляння.
перганнн, кидання, жбурляння.
Ні ввірять,-рнуть — шпуолчтм,
-рнути,
шпурити - рити,
швиргати, - ргонути. шмаряти, шмарити, жбуряти,
жбурляти, - рнути, фудити,
-днути, темлювати, черк¬
нути, жморнути.
Швьірь- кабурх.
Шевеленіе—ворушіння.
Шевелить. льнуть—ворушити,
-хнути. поворухнути, зво¬
рухнути. мотушати-шнути.
Шейка—шийка.
Шеиньїй—шийний.
Шеколадньїй—шоколядний.
Шеколадь—шоколяд.
Шелесть — шелестінню, лопотня.
Шелестіть—шустіти, шиширхати, шамотіти, шамгіти,
шамрити, шамряти, шамротіги. лопотати, лопотіти,
шурчати, шурхотіти, шоло
пати, шиширхати, шерестіти, шемелиги, шел ВПО¬
ТІТИ. шелепотіти, шевеліти,
шастунати.
Шелковнд-і ьій—шов кувати й.
Шелковина —шовчина, шовко¬
вина.
Шелковистьій—ст. ШелковидНЬІЙ.

Шелковица, раст. Могиз підга,
аІЬа — морва.
Шелковичн. червь,
ВоптЬух
ПІОГІ и—шовковик.
ІІІел ководстВо — шовкоіництво.
111 ел ководь -шопковник.
Шслковьпі—шовковий.
Шелкь-шовк.
Шелехнуть-ворухнути, пово¬
рухнути.
Шелуха — лушпа, лушпайка,
луп'їна. лушпак, лушпина,
лушпелина, луска, путина,
лузга; соб. луиггиння, шолупайка, шолупина, шепушіння.

І

ШелушбЯІв— Шина.
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Шелушеніе—лущення, шустання.
Шелушить—шустати, лузати,
пускати, лущити, лузати-,
теребити.
Шел у шиться—лупитися.
Шепьмовка, 'рас . Егідегоп сапгбепзіз — злинка, загадка.
Шелюга, раст. 5а!іх асиіііоііз
— красноталь.
Шепелявить—шепеляти, фафрати, фолькотіти.
Шепелявий—тегеряпий, шепе¬
лявий, фофлавмй, фафргВііЙ.

Шепотом*.—пошептом, пошеп
ки.
Шепоть—шепіт, шепт, шепо
тіння.
Шептала—брувина.
Шептакье —шушукання. шеп¬
тання, шепти, шушкавня,
шепотання.
Шептать-шушукати, шепота
ти,
шепотіти,
шушкати.
шептати, ремгати.
Шептаться—шушукатися.тии'
кувалися,шепотатися,шуи:катися, шептагнея.
Шептунь.-ха -шспотинник,-ця.
Шеренга — шик, шерег, лана.
Шересперь, рьіба Мзріиз Іисі
би$—поверховиця.
Шероховатьій, о — шерсткий,
шкарубкий.
шкарупкнй,
шкарупичий,
шкарубля
стіні, кострубатий, шерпа
тий, шерепатий, шереха¬
тий, хробуватий, чірх -зий,
четирхатий, рапавии. храпавий, коропавин, коропатий, деркий, короставий, о.
Шерошить — кошлати, куйов¬
дити, Іжити, кудлати.
Шерошні ца душистая, раст.
Лзрегиіа асіогаїа—маренка
пахуча.
Шерстинка —шерстина, шер¬
стка, волосок.
Шерстистий—вовнуватий.
Шерстобой—шаповал.
Шерстобойпя - шаповальня.
Шерсточесал. машина — чух¬
рай.
Шерсть— вовна.
Шерстяной—вовняний.
Шерхебень-шершебка.
Шершавий,
о—чірхавий, чечетирхатий, стріхавий, ко
струбатий, о.

Шершавить—кошлатітн; о кожі—шерхнути.
Шествіе—хід, похід.
Шествовать — іти, виступити.
Шестерикь—шестерня,шестер¬
но ця.
Шестерка — шістка, шостака
Шестерня, мех. —леста.
Шестеро— шесте; о.
Шестигласньій—шостигопосий.
Шестигодсвой — шостирічний.
Шестигрзнникь—шестін.
Шистигранньїй — шестікюватий.
Шести десяти літній—шістьдеСЯТЛІТН1Й.

І Шести десятий—шість десяти й.
Шест. дневний—шеитидневий.
Шести кь —пальчак.
Шести літіе—шестиліття.
Шесі іш-ьсячньїй—шсстимісяч
ний.
Шестипалий—шгетак.
Шестисотий—шістьсотий.
Шестистсронній— шестистінНИЙ.

-

Шестиугольникь, геом.—ше¬
>
стикутник.
,,
Шест иу гол ьньш
шестикут¬
ний.
Шестнадцать — шістнадцять,
шістнайцять.
Шестой—шостий; ш. часть—
шестина.
Шеетокь (ет. печи)—припічок.
Шесть— цвайка, жертина, яли¬
на, паровина.
Шесть—шість.
Шестйіесят-ь—шістьдесят.
Шестьсоть—шіст ьсот.
Шестью—шість раз.
Шея—шия.
Шибкій, о—прудкий, о.
Шиворот-ь—комір; затьшокьзашіїйок.
Шикарний, о—шиковний, о.
Шикать—шикати.
Ш икь—шиковність.
Шило—шило; толстое—швай¬
ка.
Шилообразньїй-швайку ватий,
швайковитий,
Шилохвостг., пт. Апаз асиїа—
качка гсстрохвостка.
Шильник*., раст. Аіівптаріап
Іадо—частуха, жабник.
^
Шильний—шильовий.
“
І! Шина—шина; обтянутьій ши
ной—залицьований.
І!

шинель—Шлифованів.

Шинель — шенелія, шенеля,
ійинеля.
Ши нкованіе—шаткування.
Ш виконать— шаткувати.
Шинованньїй—бушор ’-ий.
Шиповчикь—раст. Коза едКшІегіа — шипшина. шиПчак,
піц, аркна.
Ш и повьій — колючкуватий.
Шипучеє вино—шумівка.
Шипучепть— піумучість.
Шипучій (о ВИНІ) —ШумуЧИЙ.
Шипь— колючка; шпеник; подксзьі —гзк: Рїіба Нсірепзег
Бсіїура—віз.» .
Шипіть—шипотіти,
шипіти;
о зміяхь, гусяхь—сичати;
о салі, маслі на огні—
шкварчати, люсувати.
Щипящій—шипучий,
ре—шиоше.
Ширина-_ш;фоч1нь широчиня.
, ширник, широкість, шир.
Ширить-ширити, широчити.
Шириться—ширшати,
Ширмьі—пагаван.
Широкій—ш» рокий; обь одежді—ополистий.
Широковгтьій—поширений.
Широкогорлий — широкошиій.
Широкогрудьій — широкогру¬
дий.
Ширококостий —костомаруватин, маслакуватий.'
Широколистий—листатий, лопушистий.
ІІГиг ОКОЛ-’ЮТНЬІЙ
дремликь,
раст ОгсЬіь ІаШоїіа —любжа.
Широколиций— широковидий,
пикатий.
Шяроконось. пт Япазсіуреаіз
— плосконоса.
ІІІнроКоносьій—широконосий.
Широкої іечін — крил астий,
крижатий, крнжнистий.
Широкополий— (о шляпі) ко¬
сатий; (обь одежд ) ополист и й.
Широкоротий—ротатий.
Широта—шир, широкість.
ІІІирь— шир.
Шить - шити.
Шитье — шиття, шитки, шипи¬
ки, шитво.
Шиферь—см. Сїтанець.
Шйфлорь,
раст. ОгіЬатиз
‘ 1 псіо.гіиз—світлу хи.
Шишакь—шелом.

ЬоЬ

Шишимора — шальвіра, шах! • ран, шп-іг.
Шишка гуля, Тсргуля, мор!
гуля (соснов. и пр.) шяшк^.
|!
чутка, кокорудкз.
ІІГишковатьіГі - пешишкий.
ІПишь—дуля.
Шкатулка—скринька.
! Шкафь - шахва; буфетний —
І
кпеченець, мисник, судник.
ІІІкворень- шворінь.
Шкивь—чинбуока. “
Школа—школа.
Школенньїй
— цвікований,
муштрований.
Школить — цвічити, муштруI
вати.
ІІІкольникь— школяр.
Школьпическій
— школяр¬
ський.
Ш копьничество — школярство.
І Шкура-шкура, скіра, шкіра.
Шкуродерь—шкурник.
Шлягбаумь—рогатка.
Щпакь — жужелиця, жужель,
і
троска, віпса.
Шлафрскь -шляфрок.
Ііілемь — шелом; (сь кольчу¬
го й) - мисюрка.
Шленаа — похожай, гультяй,
гульвіса,
■ Шлендать—волочитися.
Шлепаніе — тьопання, чала¬
пання, чалапкання, чалапі
котінкя, телепання.
І, Шлепанцк—ляпанці.
Шлепать (по грязн) — чалапа¬
ти. чалапкати, чалапкотіти,
тьопати, телепати: о мокрой
наполненней водой
:|
обуви—жвяхтіти.
І ШлеПйТЬСЯ, шлепнуться — шелепатися.-пнутися, жв»кати,
жрак-'уіи, гелатися,
-пнутися,бебехнутися, ЧВОХ-

нути, плюснути, беркнцнути.
Шлепскь— плискач, плескач,
|І
лячгнеиь.
Шлепь! — лясь! льоп!
ляпі
хряпі
Шлея - иаритчики, шлея.
Ш лифооалнньїіі — личкуваль¬
ні;:;, іиліхунапьний.
Шліфеванний — личкований,
шліхований.
Шлифовгльщикь, ца—личковНИК.-ЦЯ, ШЛІХуВНИК,-ЦЯ.

Шлифошаніе — .пичкуЕання,
шл.хування.

Зоб

Шлифоегть - Штука.

Шлифозать—личкувати, шЛІ- І Шпала—злежень.
Шпанская муха, І_у11а уівісаіохувати.
гіа—майка, поммток.
Шлюзь — упуст,
опуст, за¬
І Шпатовьій—полевиковнй.
ставка.
| Шпат-ь, мин.—полевик.
Шлюпка—шлюпка.
І; Шперокь, мех.—ковадло.
Шлюха—см. Потаскуха.
Шпилить—припинати шпиль¬
Шляпа (сомомен.) — бриль,
ками.
(всякая)клебан,клебаня,кгеШпиль (на зданій)—швайка.
банина, клебанка, крисаня,
Шпилька—шпилька.
крисанина, капелюх
Шпинать, раст. Зріпгсєа оіеШляться—швендяти, швиндагасеа— шпинат.
ти, швендати, вештатися,
Шпиць, архит.—стрімляк;(соволочитися, шсандяти, бейбака) шпнц
катися, шальтатися, тягаШпіонить— шпігува‘ги, шпи¬
тися, триндатися, хвощагувати.
тися.
ШрГонскій—шпигунський.
Шмель,
насік.
ВотЬпз—
Шпіонство
—
шпикуляція,
чміль, джміль, буняк.
шпигунство.
Шмьігать.-гнуть — шурхати,
-хнути, уджигнути, майнуШпіонь—шпіг, шпиг, шпкгон.
ти. югнути.
Шплинтонь—піхоль.
Шммгь-см. Шасть.
Шпора—острога.
Шнитколь.
раст.
Вгаззіса
Шпорньїй—острсговий.
паріз-свиріпа, свиріпиця,
Шприць—штрикавка,
штрисуріпиця.
калка.
Шнурки, ремни на обуви—по
Шпулька—цівка, ціва. волока.
|і Шрамь—попруг,
близна; на
Шнуровьівать. ебпязьінать недереві—зрість.
ревочками (лаг.ти, обувь)—
Шрифті. (типограф.)— друківоборсувати, оборсати.
ля (ср. рола).
Шнурокь— мутузок; у фартуШтабель—стіс.
ка— фрембія.
Штани—спідні; холщевьте —
Шньїрять — сновгатй, шми¬
ногавки; суконньїе—нсгааигляти, швандигати, шаста- І
ЦІти. нишкати, шейкатиси.
Штати вь— ставець.
шнирити.
1 Штатскій—цивільний.
ШоБТ>—ШВО.
Щтс-мпепеЕать— штампувати.
Шомполь—драч, набойчик.
Штемпель—штамп.
Шорникь — лимарь, римарь,
Ші емпельньїй — штамповий.
ременарь.
; Ш^иль—безвітря.
Шорннческій — лимарський,
[і Штопальний— цюрувальний.
римарсь ки,й, ременарський.
і1 Штопальщнкь,-ца—цюрувальШорничество—лимарство, ри¬
ник, ця.
марство. ременарство.
Штопаніе— цюрування.
Шорний—шоровий.
Штопать— цюру вати.
Шорох-ь—шамотня, шамотін¬
Штопор-ь—трнбушон, корконя.
ТЯГ.
.Шорошгть,-рохнуть— шамоті¬ I*
Штора—фіранка, штора.
ти, зашамотіти.
Штормь— штурма.
ЦІООЬІ— шори.
Штофь—пляшка.
Шоссе— кам'янка, орсак, со¬
! Штрафной—карний.
та.
1 Штрафозать—карати.
Шоссейникь — торяник, соШтрафь—кара.
шовик.
Штррйкбрехерь-страйколом.
Шоссенньїй — кам'янковий,
Штрипка- стремено.
орсаковий, сошовий.-.
Штриховать— зачеркувати.
Шс фсЬерт»— ру ховн ич ий.
Штр ихь—зачерк.
Шоссировать — буркувати,
Штука—штука; кус^кь (мате¬
орсакувати, сошувати.
рій)—-постав, сувій.
Шпага—шпада.

Штукатурить - Щ°гсльскои.
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Штукатурить — тинькува и, ! Шутовство—блазенство.
валити.
Шуточки—жартушки, жарти¬
ки
Штукатурний—тиньковий.
Штукатурь—тині карь.
! Шуточний—жартливий.
Штундизмь -штунда.
Шут-Ь—блазень, фатів.
Штундисть — штундарь; гоб.
Шутя — шуткома, жартома,
штундисти—штунда.
]
жартом, жартонне.смішком.
Штурмовать—штурмувати.
Шушера—шуя, шушваль, шуШтурмовой—штурмовий.
швалок.
Штурмь—штурм.
Шушуканне—шепітня, шепти.
Штуцерь —штуц.
Шушукать—шептати, тишкуватися.
Штиковой -баґнетовий.
Штьїкь—багнет.
Шуя, раст. Вготиз зесаііпиз
Шуба хутро; (критая женская)
І.—стоколос, костирь.
—потяганка.
Шубка (женская)—хутрянка.
Шубний—хутояний.

Щ.

иіуйца—лівиця.

Шулятникг» (коршунь краси.)
Гаісо гпііуиз — розссханя.
Шум.іха, позолота—золотило,
золотце.
Шумлияость -гсмонливість.
Шумливий, О —ГОМОНЛИБИЙ. о.
Шумний—шумкий,
ПОГОЛОС'
ний, гучни:"'. бучний, голос¬
ний, галасливий.
Шум—гам, гамір, лляр, ясина,
галас.
гомін,
гармидер,
шарварок, мсто, ревнява.
;иаламнтня, якіт,
туркіт,
шайварок клекіт.
Шумоть—гомоніти, галасурати, гамарити, лемен і у ват и.
ячати, якотіти; (жужжать)
фурчати, фурконіти; (ойь
одежні) шамотіти: (обьогшЬ)
гоготіти; (о гЛтрі>) фужде
лити фуждіт. , шумітиШумящій—шумучий. шумкий.
Шуринь—швагео. швагер.
Шурупь—шпубчак.
Шуршать--шурхотіги, шншкр
хати, шурчати, шамоті ги.
шолопати. шемтіти. шару¬
діти, шамшити, шамати,
мускотіти, шастувати.
Шустрий—меткий.
Шутить—шуткувати, жарту¬
вати.
Шутка—жарт; шутки - шутлу*
вання, жартування.
Шутливо-жартовливо, жартовнеШутливий — шутковливий.
шутковитий, жартовливин,
жартливий. Шутник-ь—жарті вник, жарту н,смхопакець. смішко.
Шутовской - блазенський.
і

Щавель, раст. Н-.ітех Асеїоза
-щіпель, щавель наський,
щькі.і,
щавник, іцівнич,
шезій; конскій, ГС. НубюіараііЬит і К. сіДіїзііоІіиз-іца.. вель водяні :
мальг -К.
асеІозеІІа-кв«сець, квасок.,
щавель гороб'ячий; Р сгцриз-шеаа. щавель гороби¬
ним; заячій. 0:<;:ііз асеїо‘■-еі І а-щавель
заячий; ворооьиньїй,
Ьііепе
пиіапз
-смолавка біла, терлич.
Щадить милувати, жалувати.
Щебєнить— грузити.
Щебенннкь- грузник.
Щебе іньїи —грузовий.
Щебень— груз.
Щебетать — килнкати, теркотіти.
цвірінькати, щебе¬
тати; цокотати, цокотіти.
"
Щебетливий — теркотливий,
щебетливий.
Щебетунь.-нья — щебетун,-ха,
цокотун,-ха.

,
|
1
,
.

I
І

||
I
i

ii

Щебрец-ь — см. Богсродская
трава.
Щсприца, пг. Ап’ііиз—пішак.
ІЦегленок'ь.— осетарятко. дзингеля, щигля, ЩИГЛЯТКО.
Щегпсвка — шиглиья.
Щеголеватьійу о— че іуристий,
дженджуристий, о.
Щеголиха — чепуруха, дженджеруха.
Щегпенок-ь, пт. ТгіпдіІІа сг.гсіиеііз — дзинґєль, осетар,
щиголь, щоголь.
Ще.голь—чепурун, джендж к,
джегерь,
фертик, надриганчик.
Щсгольской—елегантний.

Щеголпть-—Щучій.
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ЩвГ' ять—чвпу итися, хвегцюкати,
похверцюват,.
хизуватися.
Щедрость-щедрість, щедрь
ЯЯ, ГОЙНІСТЬ.

Щедрий, о—щедрий, о.
Щека— іцока.
Щекастьій-щокатий, пикатий.
Щеколда—клямка, защіпка.
Щекотаніе—лоскіт, лоскотан¬
ня.
Щекотать—лоскотати.
Щекотка—лоскіт.
Щекотливьтй — лоскотливим;
дражливий.
Щекотньїй, о—лоскотний, о.
Щ е п истьі й—ш па ру в ати й.
Щелка—щелинка, шпарка.
Щелкан.е, (хлопаніе)
ляск,
ляскіт; (соловья)т. охкання.
Щелкать,- кнуть — ляскотіти,
ляскати, ляснути лоскати;
(о соловьі) тьохкати.-хнути;
(зубами) клацати, кламцати.-цнути.
Ще-ікать
(оріхи, сімечки)
лузати.
ІДелкунь, насік. ЕІаІег—ко
валь.

Щелкь!—лусьі клац!

;

'
І|
!
і
і
І

,

!

!

шкипа, шкаберка, скіпка,
оскалок, оскомелок.
Щепотка—пучка; (соли) щупка, щупта, щіпка; земли —
кірх, ксрх.
Шепочка-трісчина.
Щ рбатьій—щербатий.
Щербина-щербина: (на тілі)
віспина; (вь дерев-Ь) росколина.
Щетина - щетина,
ЩетиНистьій—щетинуватий,
Щетиниться — пужатися, пужитися, їжитися.
Щетинний - щетиновий.
Щетинница, раст. Иагсіиз зігісіа — мичка, щетячка, сіриця.
Щетка — щітка; ламповая —
ііоржик; (половая) — замітавка; (у лошади) котик.
Щеточн икь—щіткарь.
Щеточньїй—щітковий.
Щеть, раст. Ечиізеїит Ьіета
Іе — хвоіщ, хвощ зімній,
хвіщ.
Щи -капусняк; (пустьія)—не
щадим.
Щиколотка, анат. — щиколо¬
ток, щиколодка.
Щипать—щипати, щєбати.
Щипаться - щипатися.
Щиловка, рьіба СоЬіііз Іаепіа
І_.—коза сікавка.
Щипок-ь щипка, уіцип.
Щипцовьій— щиппееий.
Щипцьі — кліші, щипці: для
сріховь-давильця, лускач.
Щипчики—клішатка.
Щитньій—шитсвий.
Щитоносець —ші;тник.
Щитоноска, насік. Саззісіа —

Щелскь— луг, тузлук, зола.
Щелоченье— золиво, лужіння.
зоління.
Щєлочность—луговатість.
Шелочньж—лугиватий.
Щслочь—зона, луговина.
Щелчекь- пштирок. щуток.
Щель-щілина, щіль, шпара, I
шпарина, шкал)гбина, шка- і
люба, шкллюбмна, скалу- |
бина, зашкллубина, шгіарутина,
шкзрка,
шкгбора
II
шитчик.
колюватина.
! Щитообразкьій—щиту'ватий.
Шемить — шибати, лсптати
! Щить— щит.
лоптіти, СКСМїТИ.
Щука, Езох кісіиз—щука, щучЩемденіе -лоптячка, сксмпін,
ка, щупа, (самець) щупак;
ня, лоптіння.
(маленькая) щученя,
щу¬
Шененок*- цуценятко.
панії, щупеля.
Щениться-щенитися.
Щупальце-полапок, помацок,
Щенокь—щеня, щенюк, цуце
вусик.
’ -ня, цюцько.
Щупаніе—мацання, лапання.
Щепатп—скепати, колоти.
| Щупать—мацати, лапати.
Щепетильньїй-дрібний, дріб’
Щупь—шип, свідер, штирь.
язковий.
Щурить — щулити, мружити,
Щепистий—пазгеристий.
жмурити.
Щепить, нзщепить — наколю
Щуриться — щулитися, жму
вати, наколоти, скйпати.
ритися, мружитися.
наскепати.
Щепка-тріска, щамба, скіпз, [ Щучій —щучий, щучин, щупа¬
ковий.
скалка, шпатар, шпадер, |

^дя— 9пикси0і.

ЗкваторІальньїЙ —рівниковий,
рівноденниковнн.
Зкватор-ь — рівноденник, рівник.
і
, Зкзаяьтгція -зохватність, за¬
хопленість.
Зкзальтироеанньїй — захват¬
ний, захоплений.
І Зкзаменаторь іспитник.
Зкзаменаціонньїй —іспитовий.
Зкзамецованіе* — іспитування.
Зкзаменовать—Іспи тукати.
Зкзаменуамьій —іспигованець.
Зкзамен-ь —іспит; держать, вьідержать-складати, скласти
іспит.
Зкзекуторь—госпояарь.
Зкзема, мед.— огнпк.
Зкземплярь—примірник.
Зкипаж-ь — повіз; коляса; (на
кораблі) екипаж.
Зкой—ач який, гн-який.
Зкономить—ощажяти, щялити.
Зкономичсскій?-економи чний.
Зкономія —ощада. ощадність.
Зкономка — шафагка.
Зкономньїй —ощадний.
Зкономг»—окопом.
Зксперммвнтальньїй — досвідни й.
Зксперименть—досвід.
Зкслерть—знавець, тямець.
Зксг.яеататорь — визискувач,
експльоататор.
Зксплозтіція—визиск,експльоатація, визискування.
■ Зксплоатироеать—визискува¬
ти, експльоатувати.
Зкстазь—захват, нестям.
Зкстирпатср-ь (земл. орудіе)
—дряпак.
Зкстракть, аптеч.—виварка.
Зкстр^ординарньїй — надзви¬
чайний.
Зкстренньїй—нагальний,пиль¬
ний.
Зластическій—см. Упругій.
Злегическій—елегійний.
Злегія—елегія.
Злектриззція —електризуван¬
ня.
Злсктризсвать — еклектризувт и.
Зпектрнческій —електричний.
Злектричество— електрика.
Злементарньїй- - початковий.
Зпемгніь— первень, живло,
первісток.
Зликснрь жизн. — живило,
живол ік.

'і

Ііда (-Ьденіе)—Іденнп.Ідження,
з‘іжа. їда, Ідло: меЬленная
-желіпания; (яство) Істиво. їжа, харч.
•Ьдальцьі (у нзсЬк.)—кліщі.
'Ьдко—ущипливо, занозувато.
"Ьдкій — щипучий, гострий,
ущипливий,
занозуватий,
колючий, уразлинии.
'Ьдок-ь—ідець, ідак, 3‘їдун, те
ребіи.
•Ьдунь -ненажера.
йдучій — їдкий; камснь, Ьаоіз
іпГстаІів тг пекельний ка¬
мінь.
■Ьзда їзда, іхавиця, іздня.
•Ьздить—їздити, по'зжати.
•Ьздовой-гонець, всрховець.
•Ьздок-ь—їздець, іздун; подо¬
рожній.
'Ьзжальїй—виїзжений, об'ізже-

ний.

•Ьзжанье -Іздня.
■Ьзжать—їздити.
"Ьсть— їсти; медлекно — желіпати; жадно—трощити, те¬
лепати; жално, скоро—тлити; жадно, чанкая — тевкати; усердно — теребити; со
вкусомь — смакувати: медленно и долго — лемзати.
хамелпти; соленое—солонцювати.
Ьхать—їхати; медленно—тю
пати; р.лсцой — трюхати;
рьісью—тюпки; верхомь —
верхи; на пзроход’Ь—плив¬
ти пароплавом.

3.
Зва—овваї
Звакуированньїй —евакуйова¬
ний.
.
Звакуировать—евакуювати.
Зволюціснировать —еволюціо¬
нувати. .
Зволюціонний —еволюційний.
Зволюція—еволюція.
Згоизм-ь—себелюб, егоїзм.
Згоистическійй —егоїстичний,
дакой—такий, оттакий.
дак-ь—такь, отак, таким побитом.
ЗЙІ—агові агось!

‘іЗ'З
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Змалевий—поливний, склич
ний.
Змалироваяньїй — полив'яний,
склнцьованни.
Змалировать
—
поливати.
СКЛИЦЮОЛТИ.
Змаль,-полииа, сгслиця.
Змблсма — цеха.
Змигри ровать—емигруп.іпі.
Знергичньїй, о—енергійний, о
Знергіп—енергія. заазяїтя.
Зпндемичесюй—ПО'ЛЇСТИИЙ.
Зпмдемія—пошесть, бола, помір, умірачка, мертв'ачкз,
мсрооііця,
Зпидсрма—личко, наскірень.
Зпизоотія—падь.
Зпикурсец*, любитель легкой
жнзни—полегкарь.
Зпилепсія — мед.— падавиця,
□адавка, бирса.
Зпилогь—епильоґ; (в-ь позмЬ)
пость.
Зпитафія—нагробок.
Зпитеть—епитет: (наемЬшлипьій'—поиі-ладка.
Зп* чгскій— епичний.
Зпоча—епоха, доба.
Зра—ера.

Зрцгерцогь.-гиня —
няаь.-г ня.
Зскадра-ескадра.

Зскалронь— шчасрон.
роч. шнадроиа.

архик-

шпад-

|і Зтот-ь, зта, зто-цей, ця, це;
оцей, оця,, оце.
Зфссь—держак.
'фектнмй, о—ефектооний, о.
''хо—луна.
Зшафогь— кобила.
)иіелонь—йіа/*он.
ЗоирнмЙ - етеровий.
Зенрь —етер.

|.
I
;
і,

і

|

і,
;
і
і
,

Зскн.ть—шкиц.

«

Зсплрсет-ь, раст. ОЬоЬгусіїіз
гасіїі*.—горобиний горох
. заііуа—дівойник.
Зссенаїя— есенція.
Зстаипь —рити на.
Зстафета— штахвет. штахвета.
Зстафетньїй—штгфегнчй.
Зете гическій—естетичний.

;

Ю
Юбилей—ювипей.
Обилс'.іньїа—ювилейний.
Осилярь— ювилят.
іОбка-сп дниця.
Юбочний-спідничний.
Ювепирь— ювілбр.
Юговосточньїй— південно 'ХІДний.
Югозапздчьій—південно захід¬
ний.
іОгь —південь.
Юдоль—паділ.
-Ожньїй—південний; вЬтерь—
низовка.
Ола—дзига.
Юлить — дзилати, дзигатнся,
хвиґлювати.
Юмористинескій—гумориста ч•
и-*й, сміховинний; разеказь
— умореска.
'Ск- ь-гумор.
Ю.чець-парубійка.
Он ость—молодість, молодощі.
Оноша—молодик, парубчак.
Юношескій, - молодецький,
молодечий, парубочий.
Юношестро—молодь, парубоц¬
тво
Юмьій—молодий.
Оніть—молоді ги.

Ори дическн—юридично.
! Юрнлическій — юридичний,
правничий.
Зстрагонт..
раст.
Яііепіізіл
Огас-іпсиїиз-острогін, ту- ; Юрисдикція—присуд.
II Юриспруденція — П|»аоознтв
ргуч

Зт іН’ерека—етажера.

Зіь'/чь/ —

поверх,

осада,

II Юристь
л стро- - правник,

юрист.
І Юрюй — юрливии, порский,,
перський, в'юнкий, в*рт
ким, верглкимй.
!' Юркнуть—югнуїи, гулькнути,
шулькнути. шамнуги.
Зтапний - ет.«п:іий. цюиасоі| Юродивьій—благені ким.
РИЙ.
і Юродствовать—дурника клеї¬
Згаггь—етап. нюпас; по зта
ти.
пу -їлонасом.
Юрта -котара.
Зтнографипескій — етноґра
;І .Ор-ь—белебень.
фмчнии..
щп.ондр.
Зіі.кси-сякий, такий, отакий.
он-який, ач який.
Згакь- так, оттак.

ютиться -яма.
Ютиться—МОСТИТИСЯ, тулити,ся.
Ю(Ьт-.— юхт. юхта.
Юфтяньїй—ЮХТОВИЙ.

І

я.
Ябеда—наклеп, набрехи; на
клепник, мабрехач.
Ябедничать — набріхувати,
клепати.
Ябепч'ичество — набріхуоання,
шепоти.
Яблоко—яблуко; ликое—квас¬
ниця, кислиця; адзмоно —
горлак глйзное—банька.
Яблонч—яблуня; дикая — ки¬
слиця.
Ябпочньїй — яблуневий.
Явка (б ілета) оказ; (паспор¬
та) віза.

і

Явл-ніе-яяише, з'ява, з'явише; на сцену—ява; стоанное, зам Ьчательнсе—диво¬
вижа. дипота. дивовисько.
Являть, явить— появтяти, пояеити.
Об’ЯВИЯТИ.ВИТИ,
показу ати.-зати, оказузати. сказати, виявляти,-ви¬
ти.
і
Являться, явиться—з'являти¬
ся, з'явитися, об'являтися,
об'явитися; (представлять¬
ся) оповіщатися.-в статися.
Явно -уявки. упривидки.
Явнобрачннй, бот. — квітко¬
вий.
І
Явность — відомість, очевид¬
ність.
|]
Явньїй відомий, очевидний.
Явочний—оказовий.
Я вственность— виразність.
1
Я остиєннь*й.-о—виразний.-о.
Янстповаті—виявля гнея, ви¬
пливати.
Я'ча - язя, язібаба, инджибаба.
Яі’НвНОК'Ь— ягня, ягнятко, яр
чук, ярча. овеча.
Ягниться котитися.
Ягнячій—ягнячий.
Ягода—ягода; винная— инжир.
хвига.
Ягодица -задок; сосокь пип
тик.
Ягодна—яг1 дна.
'
:
Яаовито—заїло, злосливо.
Ядовитость— о'груйлнвість, утрійність,
отруГіність, от¬
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рутність; заїлість, злосливість.
Яиовитьій — утрійний, отруй-\
л и вий,
отрівний.
отруй¬
ний, отрутний; за і лин. зло¬
сливий.
Ядреньїй.-о—ядерний,-о.
Ядоенйть—ядерніти.
Ядро-зерно: артил.—куляга;
суть, зміст, істота; у муж¬
чини. самца—мудо.
Ядь-трута, отрута, ід. тру¬
тизна, отрока.
Язва -уразка. виразка, боляч¬
ка; (сибирская) теліи.
Язнительность—ущипливість,
занозу ватість.
Язвить—уражати, жалити.
4
Я-*ьікоо5разньій
язикуватий.
Я’ьіков^д*.ніе— мовознавство;
ергяиитепьное— порівняль¬
не мовознавство.
Лзьікт, —(анзт.) язик;
(разговорн.) мова; (у копокола)
серце, било; волоиігї. теля¬
чій-лизень: прсподаванія—
викладова
мова;
ломанньій -калічена мова; лламени—омах: владіть язикомь—орудувати мовою.
ЯзьічеекіЙ — поганський.
Язичество—поганство.
>ІзьічЧикь.-ца — поганець, по¬
ганин.-нка.
Лзь, риба—головань.
Яйцевидний--яйчастий.
Яйц*'—я"і не; болтунь—розбов¬
ток, запороток.
Личко—яєчко.
Янчникь, анат.—яєчник.
Яичница-смажениця, смажниця, смаження; сь мукой
и мопокомь—пряженч.
Чичньї й—яєчний.
Лкорний — котвичиий; -ная
снасть — косяк; бумреігь.
привязмваемьій
одним ь
концокь за тренть якоря —
підсуччя; буекь, ліспі авокь,
прннязьіраемьій к*ь друго¬
му кониу буйрепа дл» указанія мГ-стонахсжденія яко¬
ря—сучка.
Ікорь- кітва, когга. котвипн.
Лишаться—водитися, накла¬
дати з ким.
Лма--яма; ссрная-смітник; навозния-гноівня.гнгярка; пещера льох; волчья льоховиця; для ссь’пки, зерна-гор-
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Ямка—Мшург.

лаха; вт» рі.кЬ, морі-ковбаня; наполненная водой пос¬
лі разлива коЮаня.ковтеб;
гпубокая сь вогой-бакай.
Ямка — ямка (п*ь земл- попу)
вибій,
окбоіна; (вь літ.
играхь) лучка.
Ямщик*ь—хурман, візник, по¬
гоня »:л о.
Я н вареній—січневий.
Январь—січень.
Янтарний—жинтаревий.
Янтарь—жинтарь.
Ярить— ярнти, роспапяти, роз¬
лютовувати.
Яриться—р спалятигя.
Яркій—яскравий; (о цвітах»)
аазирний.
Яркость—яскравість.
Ярликь— наличко.
Яркарка — ярмарок, ярмалок,
ярмак;-ки окончаніе-росторкя; канун» ярмарки—підторжи.
Ярмарочннй—ярмарковий.
Яровоо—ярина.
Яровой—яринкий.
Яростний, о — иросливий, ярливий, скажений, шалені й.
Ярость — яросливість, ярливість, сказ, лютість.
Ярус»—поверх, осада.
Ярутка, раст. ТЬІарзі аг\'еп$е
—талбан.
Ярмга—п'яниця.
Ярьій—палкий; лютий; швид¬
кий, прудкий; палахлиний,
ростоплений; ласйий, жагу¬
чий.

Ярь-ярииа. ярниця; (краска)
мідянка,
.х?
Ясельний — ясловий.
1 Ясяи — ясла, ясли та, заясля.
Яснотка, раст. (.агпіиіп «під»
тасиїаіит—кадило.

І Яснопидящій-ясновида.
Ясний, о—ясний, голиііяніій,
о: ясний, виразним, о.
Ясніть — ясніти, вияснятися,
розгодинюватися.
Яство—наїдок, страва*
Ястреб» пт. Ассіріїег — ястер.
ястріб.
яструб,
коструб,
астряб, кругав; Мізиз соттипіз —крагулець.
Яхонт»—руби н.
Ячейка (в» сотахь) ->яарупка,
чашечка, комірка.
Ячеистнй—коміркуватий.
Ячменний—ячмінний, яшний.
Ячмень—ячм|нь, ярець.
Яшма, минер.—яспис, лисковець.
Яшмовий—ясписовий, лисковцевий.
Ящерица, зоол. Ьасегіа адіІІ5
—ящірка.
Яікеричньїй - ящірковий.
Яшерь—луско вець.
Ящик»—скриня. скринька;рьідвижной шухляда, шуфляда, шупляда;
картонмиишгбатурка.
Ящур», зоол. Мусхіїз ауеііапагіиз — ліскогриз; болізньслинівка.

Помилки й дефекти друку
Рядок з
гори
Ст. с абозни’
а
зу.
26
68
72
75
75
77
78
78
79
79
82
82
83
84
84
84
87
91
92
93
93
95
97
99
99
101
101
102
102
102
103
103
105
106
106
107
107
109
110
110
111
114
114
114
116
119
127
132
133

2
1
2
1
1
1
1
2
1
1
2
2
1
1
1
2
1
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
2
1
2
1
2
2
1
1
1
2
2
2
1
2
2
2
1
1
1

1

2 зг.
зн.
зг.
зи.
зн.
зн.
зг.
зн.
ви.
1 зн.
4 зг.
6 зг.
12 зг.
4 зг.
7 зг.
6 зн.
ЗО зн.
23 зг.
1 зн.
26 зг.
9 зн.
11 зг.
2 зг.
25 зн.
8 зн.
9 зг.
18 зг.
27 зн.
25 зн.
9 зн.
6 зн.
18 зг.
23 зг.
24 зг.
10 зн.
3 зг.
25,зн.
10 аг.24 зн.
1 зн.
7 зн.
20 зн.
9 зг.
26 зг.
ЗО зн.
1 зг.
5 зг.
13 зн.
11 за.
22
19
21
17
8
4
23
29

Треба:

Надруковано:

оуіпа—(невиразно)
Рт .
альНість,
кімях,
порожати.
хробус
юба
дален.
виачити, побачити.
ляпка.
баяси.
тримло.
шврунок.
озтяг.
вузнь.
зили—
трукавка.
су*ги;
туситися, ухнелі
барадим.
дулрь:
ганянський.
кевняк.
чикуівка;
жаати.
хістка.
керме.
рли вість
»»,
•»
вавість,
нокіниця.
растплбнзаб.ати.
забтуний
забршкати.
зивадювазал чити.
Завошивіти.
возити.
за інок
затугн ти.
по рунюватися
к пати:
за ликати.
клицю вання.
хліб
обзучка
нахазапулигися.
трсбен кувати

оуіпа—перекати
ртн.
пальність.
кімлях.
погрожати.
хробуст.
юрба,
далечина,
вибачити, пробачити,
ланка.
баляси.
тримало.
шнгрунск,
роттяг.
вусань,
*
аичли—
турукгрка.
сунати;
труситися, ухналі.
бапдадн м,
ду..ара;
панянськнй.
крся.і.ік.
чикулівка;
жала ги.

-

хвістка.
кермек.

охоірливість
ня.
ЖЕЗНІСТЬ.

комірници.

ра-топлензабіоатн,
забу ти і
зиоріїінкати.
завалюназалучиги.
завоши віти.
порити.
загінок
ззтугнутн.
поврунюватися.
кіпати;
закликати,
клинцювання.
хлів
обрубка.
нахарапудитнся.
трсбенькувати.

Рядок в

Ст.

133
133
131
135
135
137
137
137
133
1)8
1)8
1і8
139
139
139
ПО
140
141
142
145
145
146
147
148
148
150
150
150
151
151
156
157
160
160
160
161
162
162
16)
164
16-1
165
167
167
169
171
171
172
172
11*
175
173
175
175
176
177
178

180
180
1НЗ
180

гори
або зни¬
а
зу.
•
с

2
2
1
1
2
1
2
2
1
1
1
2
1
1
2
1
2
1
1
1
2
2
2
1
2
1
2
2
1
1
2
1
1
2
2
1
1
2
1
2
2
2
1
2
2
2
2
1
1
2
1
2
2
1
2
2
1
1
1
1
2

зг.
зн.
зн.
зн.
зн.
зг.
зг.
20 зг.
23 зг.
15 зн.
14 зн.
23 зг.
12 зг.
23 зн.
1 зн.
12 зн.
20 зн.
7 зн.
10 зг.
14 зн.
17 зг.
13 зн.
1 зн.
2 зн.
8 зн.
5 зн.
21 зг.
9 зн.
2 зг.
5 зг.
5 зг.
1 зг.
1 зн.
28 зг.
1 зн.
23 зн.
3 зн.
14 зг.
8 зг.
14 зг.
19 зн.
4 зг.
1 зн.
1 зн.
26 зн.
15 зг.
1 зн.
26 зг.
4 зн.
8 зг.
25 зн.
4 зг.
18 зн.
17 зг.
26 зн.
29 зг.
3 зн.
26 зн.
24 зн.
20 зч
21'зг.
3
23
23
1
2
18
18

Надруковано:

заиіеохати.
ззичаГі-—
похмин тися.
питп.
закошла ти
зо —
не ь.
ста ечно
о ач.
1 а;
іст.
ерл на.
р к«н
гушний.
хв —
знайомий.
гоьага.
скро ульовий.
трясов н —
вни я.
споягти.
оосилкування.
розвідка.
ри и.
р ти.
фар он.
домо —
в ку.
лада.
ня и;
гальний.
айда ниці.
расір.
чамаришнй.
окорд.
щаух.
шгемнуватп.
зайка.
олось.
ксило.
годеякий.
фіцігорн й.
Копа цмокать
шезсти
псрь сний.
3113 м
в біти.
пінка
ко баня.
то бинковий.
ранка)
шизь;
мс : іти.
Кр ВОЖСр.
к ишити.
аночок;
с іс.
ку ЛШКа.
фякто не.
к бзт;
ча арь.

Треба:

зашерхати,
звичай—
похлинатися,
нити.
закошлатіти.
зоре—
вебь.
статечно.
орач.
і на;
МІСТ,

перлина.
ромен
рушнйй.
ХВИ —
знайомий.
повага.
скрофульовий
. трясоиин —
вниця
спрягти.
обсмикування
в не лід, рОЗВ'Д
рити.
рати.
фарьон.
дома—
Віку.
глаза.
няги;
гільний.
кайдани ці.
расбн.
чамаоишний.
ОСКЇОД.
щавух.
штемпувати.
дзайка.
волось.
кейло.
подсякий,
йіцігорннй.
К >мандоеать
шерсти.
первісний.
амзом
дубіти.
така
ковбаня.
торби провий,
р-ика)

шнри
ментіти.
крдвожер.
Кр 'ШИТИ,

Гачочск;
стіс.

курзшкз
фткторне.
КЛбат;
чаї арь.

о
Рядок »
• гори
От. Е або-зкиа
зу.
180
181
181
183
183
103
1*
184
185
185
• 185
185
186
187
189
189
189
189
189
192
193
194
195
195
196
199
2СИ
204
205
205
205
205
205
205
206
206
207
207

І?

220
221
224
2г7
227
227
229
229
230
231
231
231
232
236

■

2^8
239
239
240

12 зн.
5 зг.
19 ан.
6 зг.
8 зн.
3 зн.
20 зг.
14 зн.
17 зг.
27 зг.
2 зн.
12 з»'.
7 зг.
20 зн.
27 зн.
11 зг.
13 зг.
18 зг.
22 зг.
25 зг.
9 зг.
8 зг.
1
1 16 зг.
9 зн.
2
9 зн.
1
5 8Н.
1
1 26 зн.
1 12 зн.
1 24 зг.
1 11 зн.
1 зг.
2
3 зг.
2
2 25 зг.
6 зн.
2
28
зн
2
3 зн.
2
2 22зн.
2 21 зн.
1 12 аг.
1 22 зн.
1 зг.
2
5 зг.
2
24 зн.
І
4 зн.
1
2 28 зг.
2 28 зн.
2 26 зн.
4 зн.
2
2 21 зг.
1 зг.
1
1 зн.
1
1 зн.
2
2
7 зг.
2

1
2
X
2
2
1
2
1
1
1
2
1
1
1
2
2
2
2
1
2

2
2
2
1

2
2

16 зг.
8 зн.
2 зн.
21 зн.
15 зг.
13 зг.

Треба!

Надруковано:

гуль ЯЙ.

тая рський.
ьокаи,
стели нся. к ути—
п икохати.
ль нок,
бет ння.
ма лянка;
нпучи;.
ли а.
цовоиш.
Т ЯСЦСЯ1ІН.
облудчпг.
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