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Обі
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Оазисна рослиннӱсть -  Оазисна рослишіість.
Обагрив (обагрила) рукы кровльов -  Обагрив (обагріша) 
руки кров’ю.
Обагрити (обагряти) кровльов -  Обаіриги (обагряти) 
кров’ю.
Обапольна дощка -  Обапольна дошка (горбиль). 
Оббивальні клинці = Оббнвні к.пшні -  Оббиваяьні 
цв’яхи.
Оббивати (оббивагь) іторогы = Обтирати иороі ы = Топ- 
гати порогы -  Оббивати (оббиває) пороги.
Оббивні клинці = Оббивальні клинці -  Оббивні цв’яхи. 
Оббивный матріял -  Оббивний матеріал.
Оббігати зором = Оббігати очима -  Оббігати зором (по- 
глядом).
Оббігати очима = Оббігати зором -  Оббігати очима. 
Оббрехати себе (когось) -  Оббрехати себе (когось). 
Оббреше тебе и продасть, лсм най гкось бӱлше дасть -  
Оббреше тсбе і нродасть, хай лише хтось білыдс дасть. 
Обваляиоє кровльов -  Обваляне кров’ю.
Обвиненіє желізноє -  Обвинуванення залізне.
Обвинснія безпочвені -  Звинувачення безпідставні. 
Обвиненый (обвиена) мав (мала) право лем на мовча- 
ніє -  Звинувачений (з»инувачена) мав (мала) право лиш на 
мовнання.
Обвинительный вывод Обвинувалышй висиовок. 
Обвіяный (обвіяяа) славов -  Обвіяний (обвіяна) славою. 
Обводнти (обвести) зором = Обводитн (обвести) очима -
Обводити (обвести) зором.
Обводити (обвести) круг (кругом) перста = Обкручова- 
ти (обкрутити) круг перста -  Обводити (обвести) круг 
(кругом) пальця.
Обводити (обвесги) очима = Обводити (обвести) зором -
Обводити (обвести) очцма.
Обводный апарат -  Обводний апарат.
Обводный канал — Обводний канал.
Обволакующі вещества -  Обволокуючі речовшш.
Обвӱв го (обвела го) навколо пальця -  Обвів ного (об- 
вела його) навколо пальця.
Обговореня затяглося -  Обговорення затяглося. 
Обговорити поза очи -  многі охотні -  Обговорига поза 
очі — багато охочі.
Обговор -  полова: вітер рознесе, но й очі запорошить -
Обмова -  полова: вітер рознесе, але й очі запорошить. 
Обголити лоба Обгодити (побрити) лоба.
Обгорнути пакет -  Обгориути пакет.
Обы рӱд убити -  доста го домӱвсіва лишити -  Щоб рід 
убити -  досить його домівки лишити.
Обложив (обложила) матюками - Обложив (обложила) 
матюками.
Огортав го (обготав йї) жаль = Овладівав ним (овладі- 
вав нею) жаль -  Обгортав його (обгортав ії) жаль. 
Обдавати (обдати) грязьов = Обливаги (облити) грязьов
-  Обдати брудом.
Обдавати (обдати) помыями = Обливати (облити) поми-
ями • Обдати помиями.
Обдало го (обдало йі) жаром -  Обдало його (обдало її) жа- 
ром.
Обдало го (обдадо йі) холодом -- Обдало його (обдало її) 
холодом.
Обдаровати ласков -  Обдаруватти ласкою.
Обдерли до ниткы -  Обдерли до нитки!
Обдерли, як липку = Облунили, як лину -  Обдерли, як 
липку.
Обдерли, як липу -  й не глипнлв (й не глштнула) -  Обдер- 
ли, мов липу — й не глилнув (й нре гаипнула).
Обдиравугь та щи й помыями обливавуть -  Обдирають, 
та ще й помиями обливають.
Обдирати, як липу = Обыдратн, як липу -  Обдирати, мов 
лииу.

Обділсный (обділена) судьбов, но не зламаный (не зла- 
мана) вольов -  Обділеішй (обдшена) долею, алс не злама- 
ний (не зламана) волею.
Обдумай, што хочеш чинити, щоб біды не наробити -
Обдумай, що хочеш робити, щоб біди не наробити. 
Обезгӱрченя люпинӱв -  Обезгірченыя люпинів. 
Обезславив (обезславила) його (її) -  Знеславив (знесла- 
вила) його (її).
Обережніше на поворотах -  Обережніше на поворотах. 
Оберігас, як сук, на якому сиднть -  Оберігає, мов сук, на 
якому сидить.
Обернувся з комсомольця (обернулася з комсомолкы) 
на боіомольдя (на богомолку) -  Перетворився з космсо- 
молытя (перетворилася з комсомолки) в богомольця (в бо- 
гомолку.
Обернулося непоправнов бідов -  Оберцулося непоправ- 
ною бідою (непопра«ніт лихом).
Обернутн в пич (в ништо) -  Обернути в ніщо.
Обернути діло собі иа иользу -  Обернути діло (справӱ) 
собі на користь.
Обернути ыа свӱй лад -  Обсрнути на свій лад (на свій 
стрій).
Обертати (обериутя) в попіл = Перетворьовати (пере- 
творити) в потл  -  Оберхати іобернуіи) в попіч.
Обертати (обернути) меч -  Обсртати (обернути) мсч (про-
ти когось).
Оберіати (обернути) на путь истииы -  Повернути (обер- 
нути) на путь (на іилях) істини.
Обертати (обернути) на фіґлю -  Повернути (обернуіи) на 
ца жарт.
Обсртагися в куклу -  ГІеревіїлюватися в лялечку. 
Обертатися (обернутиєя) лицьом -  Повернутися (оберну- 
тися) лицем.
Обеспсчивши тылы - Забезпечивши тили.
Обеспечити матеріально -  Забезпечити матеріально. 
Обеснокоєный взляд -  Занспокоєшш погляд. 
Обжинковый сиӱп -  обы й на другый рӱк уродився хліб
-  Обжинковий сніп -  щоб і на наступний рік увродився хліб. 
Обжинкковый хлібець -  жнивам конець -  Обжинковий 
хлібець -  жнивам кінець.
Обзаведеніє худобов -  Обзаведеныя худобою. 
Обзавестися хозяйством -  Обзавестися госнодарством. 
Обзавӱвся бигарьом -  не міняв бы ея з дарьом -  Обзаві- 
вся дрюком -  не мінявся б із царем.
Обзавӱвся (обзавелася) дітьми, якдідо (як баба) онучами
-  Обзавівся (обзавелася) дітьми, як дід (як баба) онучами. 
Обзиратися довкола — Огаядатися ыавколо.
Обзор пресы -  Огаяд преси,
Обидві стороны виноваті -  Обидві сторони винуваті. 
Обидві стороны не виноваті -  Обидві сторони не вину- 
ваті.
Обидно, ош влюбився (ош влюбилася) безотвіі но -  06-
разливо, шо влюбився (що влюбилася) безотвітно (безвід- 
побідно).
Обидно позирати -  Прикро поглядати (дивитися). 
Обиравугь не лем президешів -  Вибирають ие лиш пре- 
зидеитів!
Обитель зла -  Оселя (житло) зла.
Обігові средства - Обігові кошти.
Обідав -  не обідав (обідала -  не обідал), лем бы сусідӱв 
провідав (провідала) -  Обідав -  не обідав (обідала-не обі- 
дала), лише б сусідів провідав (провідала).
Обід вари, а з якої мары -  Обід вари, а з якої мари?
Обід днеська не того -  Обід сьогодні не того (не теє). 
Обід днеська подгуляв -  Обід нині підгуляв (не вдався). 
Обідитися -  його (її) личяа проблема — Образитися -  його 
(ії) особиста проблема.
Обід — не нерковноє казаня: ного не проспиш -  Обід- не 
церковне казання: його не проспиш.
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Обідно вражатн -  Кривдно (образливо) вражати.
Обідно враженый (вражена) -  Кривдно вражений (враже- 
на).
Обідньый перерыв -  Обідня перерва.
Обідньый сіл л -  Обідній стіл.
Обц у нього (у не'0 хлібный, бо до жизни способнын 
(способна) -  Обід у нього (у неї) хлібний, бо до житгя зді- 
бний (здібна).
Обіжена жунка -  страшніша от грозы в горах -  Ображе- 
на жінка -  страшніша віа ірози в горах.
Обітьні дожді -  Ревні дощі.
Обьтьні снігы -  Ревні сніги.
Обі ока -  Обидві ока.
Обіруч -  Обіру з̂ (обома руками).
Обірун загрібати = Обома руками загрібати Обіруч 
ірбома руками) заірібати 
Обіручный нӱж -  Дворучний ніж.
Обітована земля = Обітованый край -  Обітована земяя. 
Обітовавый край = Обітована земля -  Обі гований край, 
Обіняв (обіцяла), а не взяв за жону (а не взяла за мужа) -  
Обіляв (обіцяла), а не взяв за дружину (а не в.зяла за мужа). 
Обіцяв Бог датн, лем треба чекагн -  Обіцяв Боі дати, 
пиш треба чскати.
Обіцяв (обіияяа) дати, лем коли -  не знати -  Обіияв (обі- 
цяла) дати, лиш коли -  не зн&ги.
Обіцяв (обіпяла), лсм яе дав (лем не дала) — Обіцяв (обі- 
і іяла), лиш не дав (не дала).
Обіияв (обіцяла), лем коли -  не повів (не повіла) -  Обі- 
цяв (обіцяла), лиш коли -  не сказав (не сказала).
Обіпяв пан заплатити, лем забывся розплатвти -  Обі- 
цяв пан зашіатити, лиш забув розплатитась.
Обіцяв (обіцяла), га тямка пропала -  Обіцяв (обіцяла), 
та тямка пропала.
Обіцяв, што хотів (што хотііа), а як до діла -  занімів 
ізаніміла) - Обіцяв, що хотів (що хотіда), а як до діла -  за- 
німів (заніміла).
Обіцяй алдомаш -  скорше продаш -  Обіцяй алдомаш 
Ыогорич) -  скоріше иродаш (продаси).
Обіцялн мірку з гаком -  заплатили фігу з маком - Обі- 
ііяли мірку з гашм — заплатили фігу (дулю) з маком. 
Обіцяли много, а зробилн мало -  Обіцяли много (бага~ 
то), а зробили мало.
Обіии.'ш шастя, а принесли нещастя -  Обіцяяи щастя, а 
принссли исщастя.
Обіцяне -  чічане, та брехиею вінчане -  Обіцяне -  чічане 
Ґгарне, цяцьковане), та брсхнею віпчане.
Обіцянка -  ганка, а дурному (а дурнӱті) -  радість = Обі- 
цянка -  цяцянка, а дурньови (а дурі) радӱсть -  Обіцянка
-  ганка, а дурному (а дурній) -  радість.
Обіцянка -  доброе слово, тко здержить -  чудово -  Обі- 
цянка -  добрс слово, хто дотримає -  чудовоі 
Обіцянкамн жити -  у ковдах ходити -  Обіцянками жити
-  у ковдах (у жебрах) ходити.
Обіцянками не дрожисш -  Обіцяпками не нроживеш. 
Обіпянками не согрісшся (сытый (сыта) нс буцеш) -
Обіцяиками не зіірієшся (ситий (сита) нс будсш). 
Обіцянками рот заткати мож, лсм насытити -  нияк -
Обіцянками рот заткнути (заткати) можна, лиш наситити
-  ніяк.
Обіцянкам радуйся, лем кадежду на них не май -  Обі- 
цянкам радій, лиш на них не надійся.
Обіцянка -  на сто літ, а платня -  на день -  Обіцянка -  на 
сто літ, а платня -  па день.
Обіцянка -  не вӱз, ош узяв и нривӱз -  Обіцянка -  не віз, 
мов узяв і цривіз.
Обіцянка -  нс данка -  Обіцянка -  не данка.
Обіцянка -  не цяцька -  Обіиянка - нс цяцька.
Обіцянка -  панянка: словом чалуе, серцьом- хитрує-Обі- 
иянка -  паняшса: словом чалує (абманює), серцем -  хитрує. 
Обіцянка -  цяцянка -  Обіцянка -  цяцянка.
Обіцяика- цяцянка, а для избиратели -  приманка -  Обі- 
цянка -  ияцянка, а для виборця -  приманка.

Обіпянка -  цяпянка, а дурньови (а дурі) радӱсть = Обі- 
цянка -  ганка, а дурному (а дурнӱв) -  радість -  Обіцянка
-  цяцянка, а дурневі (а дурі) радість.
Обіцянкы добрі лем для примапкы -  Обіцянки добрі 
,шиі для приманки.
Обіпяикы на хліб не намастиш -  Обіпяшси на хліб не иа- 
мастиш.
Обінянкы -  ириманкы: словом чалус, серцьом -  хитрує
-  Обіцяпки -  приманки: словом чалує (обманює), серцем
-  хитрує.
Обіцянков дорожи, а кедь дав (дала), то здержи -  Обі- 
цянюю дорожи, а якщо дав (дала), то здсржи (дотримай). 
Обіцяного не легко дочекатися -  Обіцяного не легко 
(годі) дочекаткся.
Обіияного три рокы чекавуть -  Обіцяпою три роки 
ждуть.
Обіцянок -  горы, лем нич ие давуть до коморы -  Обі- 
цянок -  гори, лиш нічого не дають до комори.
Обіцянок миого, а нич з ничого -  Обіцянок много (6ага~ 
ти), а ющо з нічого.
Обіцянок много, лем што з того -  Обікянок много (бага- 
то), лиш що з того?
Обіцяпок тьма, а діла нис (а діта чорт має) -  Обіиянок 
тьма, а діла иема (а діла чортма).
Обіцяти дичкы на вербі -  Обіцяти дички (груші) на вербі. 
Обіияти (обїцнть, обіцявуть) золоті горы -  Обіцяти (обі- 
цяє, обіцяють) золоаі гори.
Обіцяти й исповняти -  не єнно й то самоє -  Обіцяги й 
виконувати -  нс однс й те саме.
Обіпяти мож горы й долины -  Обіцяти можна гори й до- 
лини.
Обіпять горы-долы -  ие дочекашся пиколн -  Обіцяє го- 
ри-доли -  не дочекаєшся ніколи.
Обшять чого ие має -  Обіцяє чого не має.
Обіпять -  як Масарик автономію (як Горті дебрецин- 
ську солонниу) -  Обіцяє -  як Масарик авгономію (як Горті 
дебрецинське сало).
Обы біда й мукы -  не опускай рукы -  Хай біда й муки -  
не опускай руки.
Обы біды не знати, трсба свойим плугом та й на своӱв 
ннві орати -  Щоб біди (лиха) не знати, трєба своїм плугом 
та й на своїй ниві ораги.
Обы быв послухач, а поогу кач буде -  Аби був послухач, 
а постукач буде.
Обы быв якый быв, лем бы причаляпав и мене засва-
тав -  Хай буде який будс, лишє б гіричаляиав і мсне за- 
сватав.
Обы быти зрозумілым узрорзумілов) -  Щоб бути зрозумі- 
лим (зрозумілою).
Обы быти щасливым, не обйазательно щастя в жебі по- 
сити -  Щоб бути іцаслпвим, «е обоа’язково щастя в жебі (в 
кишені) ности ги.
Обыбрали го (обыбрали йі) до ниткы (до рубця) -  Обі- 
брали його (обібрали її) до иитки (до рубця).
Обыбрати, як лииу -  Обібрати, як липу,
Обы будущого года быв щи ліпшый урожай -  Щоб иа- 
стунного року був що краіций урожай!
Обы бӱлше не коргіло -  Щоб більше ие кортіло!
Обы вам холера -  А шоб вам холера!
Обывзтельеькі коиі -  Обивательські коиі.
Обы в бнуджеті маз и, треба в нього вкладати -  Щоб у 
бюджсті мати, трєба в нього вкладати.
Обы в голові й пусто, лем бы грошей густо- Аби в голові 
й пусто, дише и б грошей густо.
Обы відали наіцадкы (яотомкы) -  Щоб відали нашадки 
(потомки).
Обы выграти положсніє -  Щоб виграі и становище.
Обы выграги час -  Щоб виірати час.
Обы выпустити пару -  Щоб випустити пару.
Обы войоватн, треба не лсм еилу, но й розум мати -  Щоб
воювати, трсба не лише силу, але й розум мати.
Обы всі чули (почули) -  Щоб усі чули (почули).
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Обы

Обы в твоӱв суцьбі было радости достатньо -  Щоб у тво- 
їй долі було радості доволі.
Обы вто было упершый и в иоелідньый раз -  Щоб то
було вперше й востаннє!
Обы в тя грӱм луснув з высокого неба -  Щоб у тебе грім 
луснув з високого неба!
Обы газдыня незасыпала и до коровы рано вставала -
Щоб господння не засинала і до корови рано {вранці) всхавала! 
Обы ґаздовати — ґаздӱвську жилку треба мати -- Щоб 
господарювати -  госыодарську жилку треб'а мати.
Обы гроші, а біда буде -  Аби гроші, а біда буде.
Обы гроші -  будуть и розкоші -  Аби гроші -  будуть і роз- 
коші.
Обы гуси не дразяити -  Щоб гусей не дратувати.
Обы давалося, вбы жялося, вбы хотілося й моглося -  
Щоб давалося, щоб жилося, вдоб хотілося і моглося!
Обы далеко відіти -  треба добрі очти матн -  Щоб далеко 
бачиги — трсба добрі очі мати.
Обы далеко не ходити -  Щоб далеко нс ходити.
Обы двигатнся в нужному направленію -  Щоб рухатися 
в потрібному нрапрямку.
Обы діло вдалося -  його не пр оголошувуть -  Щоб діпо 
вдалося (щоб справа вдалася) -  його (її) не проголошують. 
Обы дітина й нспутяща, но для матери -  Манліпша -  
Хай дитина й не путяща, та для матері -  найкраща:
Обы дітину десь пристройити -  треба гроші мати -  Щоб 
дитину десь нрилаш'іуваги -  треба гроші мати.
Обы діти собі не відів (не віділа) -  Щоб дітей собі не ба- 
чив (не бвчила)!
Обы добре велося и красно жилося -  Щоб добре велося і 
красно (ї гарно) жилося!
Обы добре житк -  треба роботу любити -  Щоб добре 
жиіи - треба роботу любити.
Обы добре поярмарковалося -  Щоб добре поярмаркува- 
лося.
Обы добре ся мати, не обйазателыю про вшитко знаги -
Щоб добре машся, не обов’зково про все знати.
Обы довести до кӱнця -  Щоб довести до кінця.
Обы до всього рукы доходили -  треба меншс нпми роз- 
маховати -  Щоб до всього руки доходили -  трсба меінне 
ними розмахуваги.
Обы домовика вгомонити -  хыжу треба осятити -  Щоб
домовика вгомонити -  хату треба освятити.
Обы домогтися значительного -  починай з малого -  
Щоб домоітися значного — починай з малого.
Обы дочекатися зміи на красшос, треба пережити гӱршоє 
-  Щоб дочекатись змін на краще, треба пережити гірше. 
Обыдрали го (обыдрали йі), як  липку -  Обідрапи його 
(обідрали її), мов липку.
Обыдранці пӱшли в танці, голобокі -  в скокы -  Обідран- 
ці ііішли в танці, голобокі — в скоки.
Обыдрати, як лину = Обдирати, як липу -  Обідрати, як 
лину.
Обы другым неповадио - Щоб другим (іншим) непрішад- 
но.
Обы дубкы, а березкы будуть -  Аби дубки (хлопиі), а бе- 
резки (а дівната) будуть!
Обы думкам было просторо, а словам тісно -  ІЦоб дум- 
кам було просторо, а словам тісно.
Обы дурньови (дурі) пояснити -  треба иӱвроботы за 
нього (за не'О зробнти -  Щоб дурнсві (дурі) пояснити -  
треба пївроботи за нього (за неї) зробити.
Обы дӱйниця не текла и ґаздыня радӱснов была -  Щоб 
дійниця ие текла і господиня радісною була.
Обы желаніє -  Аби бажання,
Обы жилося без заботы й тяжкої роботи -  Щоб жилося 
без турботи й тяжкої роботи!
Обы жити й щастя зазнатн -  треба пута рвати - Щоб
жити й щастя зазнати -  треба пута рвати.
Обы жону любиги, вна мусить у собі якусь тайну хра- 
нити -  Щоб жону (дружину) любити, вона мусить у собі 
якусь таємницю хранити.

Обы задуманоє збылося и хозяйство велося -  Щоб за-
думаие збулося й господарство велося!
Обы запутати Слїды -  Щоб заплутати сліди.
Обы заробити копепчииу, подався (подалася) иа чу- 
жину -  Щоб заробити коііійчину, нодався (поДалася) на 
чужину.
Обы за себе постояти, треба не силу -  розум мати -  Щоб
за себе постояти, треба ие силу -  розум мати.
Обызвався (обызвалася) грибом -  лізь у кӱш -  Обізвався 
(обізвалася) грибом — лізь у кіш (у коіиарку). 
Обызвалася(заговорила) совість -  Обізвалася (заговори- 
ла) совість.
Обы звестн кӱииі з кӱнцями -  Щоб звести кінці з кінцями, 
Обы з голода не вмерти -  Щоб з голоду не померти!
Обы здоровля -  Аби здоров’я!
Обы здоровля, а гріхы будуть-^ Аби здоров’я, а гріхй бу- 
дуть.
Обьі “злодій” (“злодійка?’) повісти, треба на горячому 
ймити -  Щоб “злодій” (“злодійка”) повісти (стзати), тлре- 
ба на гарячому ймита (впіймати).
Обы знати, што робити,- треба роботов жвп и -  Щоб зна- 
ти, що робити, -  треба робоі ою жити.
Обы з ним (из нив) договоритися, спершу треба студеної 
воды напитися -  Щоб із ним (із нею) договоритися (домо- 
витися), снершу іреба студеної вбди напитися.
Обы зрозуміти, греба прозріти -  Щоб зрозуміти, треба 
прозріти.
Обы и в лісі, лем бы у мисі -  Аби і в лісі, лише б у мисі 
(у мисці).
Обы избіжатн -  Щоб уникнути.
Обы избіжати неприятносгӱв -  Щоб уникнути неириєм- 
ностів.
Обы избіжати огласкы (розголоса) -  Щоб уникнути 
огласки (розголосу).
Обы избіжати скандала -  Щоб уникнути скандалу.
Обы избіжати шантажа -  Щоб уникнутн шашажу,
Обы иншым не кортіло -  Щоб інпшм не кортіло.
Обы исторію не забывати -  її треба знати -  Щоб історію 
не забуваги -  її треба зиати.
Обы й бідненькый (бідненька), лем бы серцю солцдень- 
кый (солоденька) — Хай і бідненький (біднснька>, лише б 
сершо солоденький (солоденька).
Обы й біднішый(бідншіа), лем бы чеснішнй (чесні-
ша) -  Хай і бідніший (бідніша), лшпе б чсснішиіі (чесніша), 
Обы й бідовый (бідова), лем бы чееный (чесиа) -  Аби й 
бідовий (бідова), лише б чесний (чесна).
Обы й бӱб, лем бы хліб - Аби й біб, лише б хліб!
Обы й голоса твого не чути было -  Щоб і голосу твого 
не чуги бупо!
Обы й гроші й кобы-сь мӱг (мӱгла) — ие пускай жида 
на порӱг -  Аби й грошлі й якби ти міг (могла) -  не пускай 
жида (єврся) на поріг.
Обы й грӱм бив у окно -  йому (ӱв) усьо єнно -  Хоча б і 
грім бив у вікно -- йому (їй) усе одно.
Обы й гӱршый (гӱрша), лем бы иншый (ннша) -  Нехай 
і гірший (гірша), лише б інший (інша).
Обыйдено вниманійом -  Обійдено увагою.
Обыйдн й цілый світ, а розума не найдеш, кедь його у 
тебе ньіт -  Обійди й цілий світ, а розуму ііс знайдешг, якщо 
його у тебе ніт (нема).
Обы й довговічноє, но нич не вічноє -  Нехай і довговічне, 
та ніщо ие вічне.
Обы н другым (яругов), лем не третьым (не гретьов) -
Аби й другим (другою), лише не третім {нс третьою).
Обы й духа не чути было = Обы й дух не пах (не воняв)
-  Щоб і духу нс чути було!
Обы й духа іиого не было -  Щоб і духу тного ие було! 
Обы й дух не пах (не воняв) = Обы й духа ие чути было
-  Щоб і дух не пах (не вопяв, не смердів)!
Обы й душу давав (давала) -  не вірить йому (не вірить
їй) -  Аби й душу дававїдавала) -  не вірить йому (не вірить 
їй).
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Обы

Обы й затісна хыжка, лем бы повна изобілія -  Хай і за-
тісна хатка, лише б повна достаггку.
Обы й злосіиво, лем не зрадлнво -Хай і злосливо, лише 
б не зрадливо.
Обы й нз корыта, лем бы досыта -  Аби й із корита, шше 
б досита.
Обы й яз травиш -  вінок личить отданици -  Аби й із
травиці -  вінок личить відданиці.
Обы й крыхӱтка мала, лем бы хлібна была -  Аби й кри- 
хігка мала, лише б хлібною була.
Обы й кучно, лем бы не скучно -  Хай і кучно, лише б нс 
скугшо.
Обыймати взором (очима) -  Обіймати пошядом (очима). 
Обы й не в раю, лем бы в рӱднӱ.м краю -  Хай і не в раю, 
лише б у рідиім краю.
Обы й не краснос, лем бы собственнос Нехай і не крас- 
не, лише б власне.
Обы й на горбі, лсм бы в торбі -  Аби й иа горбі, яише б 

.у іорбі.
Обы й не файноє, лем бы доброе -  Аби й не файне (пе 
гарне), лише б добре.
Обы й пышно, лем бы затишно -  Нсхай і шшшо, лишс б 
затишно.
Обы й поплатанос, лем бы свос -  не хватаноє -  Нсхай і 
латане, тільки б свое -  не хватане.
Обыйти вопрос -  Обійти {обминути) питання (промовча- 
ти на тгпапня).
Обыйткея з ішм (из нив) ласкаво -  Обійтиеь із ним (із 
нею) ласкаво.
Обьшти мовчаньом = Обминати мочаньом -  Обійти мов- 
чанням (мовчанкою),
Обы й па гвӱздку, лем бы на вӱзку -  Аби й иа гвіздку, 
дише б на візку.
Обы й на згари, лем бы з милым {з милов) у иарі -  Хай і 
на згарі, лише з милим (з милою) в парі.
Обыйт ися без жоыы тоже так іяжко, як и житн з ни в - Обі- 
йгися бсз жінки (дружини) тсж так важко, як і жигк з нсю. 
Обыйги фланг -  Обійти фланг.
Обы й 'гнхо їхати, лем бы на возі -  Аби й тихо їхати, лише 
б на возії
Обы й того самого, лем у другу мнску -  Аби й того само- 
го, лиш у іншу миску.
Обы й тяжко жити, лем бы не гнити -  Хай і їяжко жити, 
лише б не гн и їи !
Обы й у платках, лем бы своя хыжка -  Нсхай і в латках, 
лише б своя хатжа.
Обы й хліб з водов, лсм бы, милый (мила), з гобов -  Хай
і хліб з водою, лише б милий (мшіа), з тобою.
Обыйшли мовчанков -  Обійішш мовчанкою.
Обыйшли сторонов -  Обійшли стороною.
Обыйшлося без жертв -  Обійшлося бсз жертв. 
Обыишлося без нього (без неї) - Обійпшося без нього (без 
неї).
Обыйшлося в дорогу копсйку -  Обійшлося в дорогу ко- 
пійчину.
Обыйшлося в тридорога -  Обійншося із тридорога. 
Обыйшлося легкым перепугом -  Обійшлося легким пе- 
реляком.
Обыйшов бы (обыйшла бы) цілый світ, якбы мӱг (якбы 
могла), но силы ныт -  Обійшов би (обійшла б) цілий світ, 
якби міг (якби могла), та сили ніт (нема).
Обыйшов (обыйшла) довкола світ -  скуштував (сісу- 
штувала) усякых бід -  Обійшов (обійшла) довкола світ -  
скотптував (скоштувала) усяких бід.
Обыйшов (обыйшла) из фланга -  Обійшов (обійшла) із 
флаига.
Обыйшов (обыйшла) пӱвсвіта -  не знайшов (не зна- 
йшла) собі привіта -  Обійшов (обійшла) півсвіту -  не 
знайшов (не знайшла) собі привіту'.
Обыйшов (обыйшла) цілын світ, а розума як не было, 
так и ньіт -  Обійшов (обійшла) цілий свїт, а розуму як нс 
було, так і ніт (так і нема).

Обыкновснна хроніка -  Звичайна хроніка. 
Обыкновсниый обычай -  Звичайний звичай. 
Обыкновенный службовепь -  Звичайний службовеиь. 
Обыкновениос явленіс -  Звичайне явшцс.
Обы корова приплӱд мала и много молока давала -  
Щоб корова ориплід мала й баіато молока давапа.
Обы котеня не дряпалося, йому обстрігавуть кӱггі -  
ІЦоб котеня (кошеня) не дряиалося, йому обстрігають кігп. 
Обыкрав (обыкрала) -  н пйатами накывав (накмвала)
-  Обікрав (обікрала) — і п’ятами накивав (накивала). 
Обыкрали до ниткы -  Обікрали до нитки.
Обы кутшти дараб хліба й нові топанкы -  не мусай гра- 
боватн банкы -  Щоб купити шматок хліба й иові топанки 
(чєревики) -  не муеай грабувати банки.
Обы лем -  Аби лишень (аби тільки).
Обы лсм была шия, а ярмо найдеся -  Аби диш була ышя, 
а ярмо знайдегься.
Обы лем волы, а ярмо ся найде -  Аби т лиш воли, а ярмо 
знайдеться!
Обы лем день прожити (перемучитися) -  Абн лиш дснь 
прожиги (перемучитися)!
Обы лем з рук -  Аби лиш з рук.
Обы лем гіереднӱвкы пережптн, а по Петрах челядник 
уже сытый -  Аби лиш передпівки пережити, а по Петрах 
(12 иипня) людина вже сита.
Обы лем так жити, як  вӱн (як она) -  Щоб лише так жити, 
як він (як вона).
Обы лем уговоритяся -  Аби лиш виговоритися.
Обы лем челядник (чслядина), а статя буде (найдесн) -  
Аби лиш людина, а стаття буде (зыайдеться).
Обы личко й не мытоє, лем бы черево сытоє -  Хай личко 
й не миге, лише б черево сите.
Обы ліпще было днеськы -  починай з рӱдных и 
близькых -  Щоб краще було нані -  почшіай з рідних і 
близьких.
Обы ліпше жнти, треба ліпше робнгн -  Щоб іфате жиги, 
трсба краше робити іпрацювати).
Обы ліпше -  не удержав бы (нс удержала б) -  Аби краще
-  ие витримав би (не витримала б).
Обы любити -  треба не лем серцс, но й розум мати -  Щоб 
любити (кохати) -  треба не лиш серце, але й розум маги. 
Обы ліоди позыати -  треба пуд соли з ними йзісти -  Щоб 
ліодей пізнаіи -  треба пуд солі з ішми з’їсти.
Обы лкще любили тебе, ты масш полюбитн люди -  Щоб 
люди дюбили тебе, ти масш полюбити людей.
Обы мати -  треба забогитися й мною знагги -  Щоб мати
-  греба дбати й багаго знати!
Обы ми бӱлшс не жити на сьому світі -  Щоб мсні більшс 
не жити на цьому світі!
Обы много куповати, треба бӱлше заробляти -  Щоб ба- 
сато кугіувати, трсба більше заробляти.
Обы мої очи ае відкш = На очи б не відіти -  ІЦоб мої очі 
не бачили!
Обы-м ся з міста не зрушив (нс зрушила) -  Щоб я з місці 
нс зрушився (не зрушилася)!
Обы-м так жив (так жнла) -  Щоб я так жив (так жила)! 
Обы мої тя очи нс віділи -  Щоб мої тебе очі не бачили)! 
Обы-м осліп (осліпла) -  Щоб я осліп (осліпла)!
Обы-м так жнв (жила) -  Щоб я так жив (жила)! 
Обы-м.тріснув (тріснула) -  Щоб я тріснув (іріснула)! 
Обы-м тя бӱлше не відів и не чув -  Щоб я тебе більше не 
бачив і не чув!
Обы му (обы ӱв) золога жила не урвалася -  Щоб йому 
(шоб їй) золота жила не порвалася.
Обы-м умер (умерла) на сьому місті -  ІЦоб я номер (по- 
мерла) на цьому місці!
Обы му (обы ӱв) неладно (недобре) бы.то -  Щоб йому 
(щоб їй) неладно (педобре) було!
Обы-м гя (обы-м вас) бӱлше туй не вітів -  Щоб я іебе (я 
вае) більше тут ие бачив!
Обы-м умер (умерла), кедь неправду кажу -  Щоб я помер 
(померла), якшо негіравду кажу!

6



Обы

Обы на бороду розжитися -  треба даскӱлько днӱв не 
брытися -  Щоб на бороду розжптися -  треба кілька днів 
не голитися.
Обы набратнся сил -  Щоб набратися сил.
Обы навести порядок -  Щоб навести иорядок.
Обы навчитися плавати, треба лізти в воду -  Щоб на- 
вчитися плавати, треба лізти в воду.
Обы надо мнов вороны крякали -  Щоб наді мною воро- 
ни крякали!
Обы над тобов ворон крякав = Обы над тобов псалтирю 
чнтали -  Щоб над тобою ворон крякав!
Обы над тобов псалтирю чнталн = Обы над тобов ворон 
крякав -  Щоб над тобою псалтир читали!
Обы на старӱсть пінзію мати -  її треба замододу заро- 
бляти -  Щоб на старість пенсію мати -  її треба замолоду 
заробляти.
Обы на трумбсзі п>ати, треба здоровля мати -  Щоб иа
трумбеті (на трубі) грати, треба здоров’я мати.
Обы на тя Божа кара впала -  Щоб на гсбе Божа кара впа- 
ла!
Обы начальнику (начальннци) догодити (прислужн- 
ти) -  всіх буде дьогтьом мастити — Щоб начальнику (на- 
чальниці) догодиги (нрислужити) -  всіх буде дьогтем мас- 
тити.
Обы ие было розчарованія -  спершу зваж возможносі н 
а пак жсланія -  Щоб не було розчарувашія - спсршу зваж 
можливостї, а потім бажання.
Обы не быти голословным (голословнов) -  Щоб не бути 
голослівним (голослівною).
Обы ие быти послідньым (полслідньов) -  Щоб не бути 
останнім (остьанньою).
Обы не быти у вакуумі -  Щоб не бути у вакуумі.
Обы не выкрыти (не выказати) ссбе -  Щоб не викрита 
(не виказати) себе.
Обы не выпозироватн профаном (профанков) -  Щоб не
витюзировати (не виглядати) профаном (нрофанкою).
Обы не вмерти з голода -  Щоб не номерти з голоду.
Обы не вректи = Обы пе вречн -  Щоб не зурочити.
Обы не вречи = Обы не вректи -  Щоб не зурочити.
Обы не парядно, лем бы здатно (лридатно) -  Хай не 
ошатно, лишс б придатнно.
Обы не ганьбитисн -  Щоб не ганьбитися (не соромитися). 
Обы не говорили -  Щоб не говорили (не казали).
Обы ис гугбити свӱй вік -  “по состоянію здоровля” в 
начальникы втік (в начальниці вггікла) -  Щоб не губити 
свій вік -  “за станом здоров’я” в ыачальники втік (в началь- 
ыиці втекла),
Обы не допустити панікы -  Щоб не допустити гіаніки. 
Обы не дражнити гуси -  Щоб не дражнити гусей.
Обы ие жити, як колпсь,- за розум берися -  Щоб нс 
жити, як колись,- за розум берись.
Обы не засвітитисн -  Щоб ис засвітитися.
Обы не зашкоднло сниртное -  пий інтось снно -  Щоб не 
зашкодило спиртне -  пий щось одпе.
Обы не збавляти обороты -  Щоб не збавляти оберти. 
Обы не збрехати -  Щоб не збрехати.
Обы не кортіло його (ії) -  Щоб не кортіло (не бажалося 
йому (їй)\
Обы не матті проблем, нужні гроші -  Щоб не мати про- 
блем, потрібні гроші.
Обы не морочити собі голову -  Щоб не морочити собі го- 
лову.
Обы нс надо'щаги чоловікові, жӱнка мінять плати, а вбы 
не надоїстн жӱнці, чоловік міняє жещин -  Щоб не надоку- 
чити чоловікові (мужчині), жіика (дружина) міняс плапя, 
а щоб ие надокучити жіиці (дружит\ чоловік (муж) міыяє 
жінок.
Обы пе наламати дрыв -  Щоб не наламати дров.
Обы не нарядно, лем бы здатно (придатно) -  Хай не 
ошатно, лише б придатшю.
Обы не нсрвничати -  Щоб не нервувати.
Обы не отдати кӱнці -  Щоб не віддати кііщі.

Обы не откинутн копыта Щоб нс відкипути копита. 
Обы не откладовати в довгый нщик -  Щоб не відкладу- 
вати в довгий ящИк.
Обы не повісти бӱлше -  Щоб не повісти (не сказати) 
більше.
Обы не портнтн нервы -  Щоб не псувати нерви.
Обы не пошитися в дурні (в дури) -  Щоб не пошитася в 
дурні (в дури).
Обы не пропустити главного -  Щоб не пропустити голов- 
ного.
Обы ие сглазптп -  Щоб не зурочити.
Обы нико не чув (не відів, не знав) -  Щоб ніхто не чув 
(не бачив, не зпав).
Обы ногы його (ноги її) туй не было -  Щоб ІІОГИ його 
(аоги ії) тут не було!
Обы ня (обы го, обы до вечера на лаву ноклали -  Щоб
мене (щоб йою, щоб її) до вечера на лаву прклали.
Обы ня (обы го, обы йі) покривяло -  Щоб мене (щоб 
його, щоб ії) покривило!
Обы обьтити себе -  чорнить тебе -  Щоб обілита себе -  
чорнить тебе.
Обы одоліти жизнешіі дорогы, трсба мӱцно стати на ногы
-- Щоб здолати жипєві дороги, треба міцно стати на ноги. 
Обы отвернутн вииманіє = Обы отвести очи -  Щоб від- 
вернути увагу.
Обы отвесги душу -  Щоб відвеети душу.
Обы отвести очн = Обы огвернути вниманіє- Щоб від- 
вести очі.
Обы отыгратнся -  Щоб відїї-рагися.
Обы оштрафовати -  много розума не треба мати -  Щоб 
оштрафувати -  багато розуму не треба магги.
Обы персбыти час -  Щоб перебути час.
Обы перевірнти -треба ііровестн изслідованіє -  Щоб пс- 
ревірити -  треба провести дослідження.
Обы піч и маленька, лем бы тепленька -  Хай піч і ма- 
ленька, лише б тенленька.
Обы илатячко й благенькое, лем бы чистенькоє -  Нехай 
платячко й благепьке, лшые б чистеньке.
Обы побавитися -  трсба з думками собратися -  Щоб по- 
забавитися -  трсба з думками зібратися.
Обы побіднти, трсба боротися -  Щоб перемогти, треба 
боротися.
Обы под ним (нод нив) земля горїїіа -  Щоб під ним (піл 
аею) земля горіла!
Обы под тобов мӱст зарвався, як будеш итн -  Щоб під
тобою міст зарвався, як будеш іти!
Обы познати Бога -  треба позыати самого себе -  Щоб
пізнати Бога -  треба пізнати самого себе.
Обы покласіи край -  Щоб іюкласти край.
Обы полакомнтися -  Щоб полакомитися (поласувати). 
Обы полюбитися, трсба спознатися -  Щоб пошобитися 
іпокахатисяг), треба спізпаі ися.
Обы помертн, мкоіо розума не треба -  ІЦоб померти, ба- 
гаго розуму не треба.
Обы помочи другу -  пустили шапку по кругу -  Щоб до- 
помогги друіу -  пустили шапку по кругу.
Обы помститися -  Щоб помститися.
Обы поправнтися -  Щоб сподобатися.
Обы понятно што й до чого, почну з головного - Щоб 
зрозуміло що й до чога, почыу з гаавного.
Обы порозуміти -  всликого розума не треба -  Щоб по- 
розуміти -  великого розуму нс потрібно.
Обы порӱт и бідный, лсм бы свӱй быв, рӱдный -  Хай 
иоріг і бідшгй, лише б свій був, рідний.
Обы погдсржати прес гиж - Щоб підтримати престиж. 
Обы почати, а там уже пӱде -  Аби почати, а там уже 
підє.
Обы почути, треба инколи й змовкнути — Щоб почути, 
треба інколи й змовкнути.
Обы предотврагити иещастя -  ІЦоб запобігта неіцастю 
Обы привлекти вииманіє -  Щоб привернути увагу.
Обы провчити -  Щоб провчити.
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Обы

Обы проживитися -  треба крутитися -  Щоб цроживити- 
ся -  треба крутитися (вертітися).
Обы прозраднвся сись вать тот - треба мати до пього 
індивідуальный подход -  Щоб прозрадився цей або той -  
треба мати до нього індивідуальний підхід.
Обы иро колач прсдставленіє мати, треба йоіо скоштова-
ти -  Щоб иро калач уявлення мати, треба його скушіувати. 
Обырвався канат -  Обірвався канат.
Обырвати бесіду -  Обірвати бесїду (мову, перестати го- 
аорити).
Обырвати своє выстушіеыіє -  Обірвати свій виступ. 
Обырватиси из скалы -  Зірватися зі скелі.
Обырве на слові -  й бывайте здорові -  Обірве на слові -  й 
бувайте здорові!
Обы рыбу їсти, треба в воду лізти -  ІЦоб рибу їсти, треба 
и воду лізти.
Обы рот не накликав біды -  колоднцю на нього покла-
дн -  Щоб рот нс накликав біди -  колодицю (колодку) на 
ньоі'О поклади.
Обы ру'ководпти, треба мениіе слухати, а бӱлше роби-
ги -  Щоб руководити (керувати), треба мснше слухати, а 
більше робити (працювати).
Обы рӱд убити -  доста го домӱвства лишнтя -  Щоб рід 
убити -  досить його домівства лишити.
Обы своє й старенькоє, но серцто миленькоє -  Ысхай 
своє й стареігьке, та серцю милсньке.
Обы сіно собратн -  треба час угадати -  ІЦоб сіно зібрати
-  треба час вгадзти.
Обы слово повісти (сказатп) -  в жсб не буде лізти (по- 
сягати) -  Щоб слово повісти (сказати) -  в жеб (у кишенто) 
не буде лізти (посягати).
Обы сова й высше хмар літала, а соколом не стане -  Аби
сова й вищс хмар літала, а соколом не стане.
Обы сорочка й рвана, лем бы прана - Аби сорочка й рва- 
на, лите б прана.
Обы спереду, а ззаду -  як Бог дасть -  Аби сиереду, а ззаду
-  як Бог дасть.
Обы страва й чортяча, лем бы горяча -  Аби страва й чор- 
іяча, лишс б гаряча.
Обысти рӱдне ниґда в памняти не блідне - Обійстя ])ідыс 
ніколи в пам’яті не блідне.
Обы ся добре ночувати, трсба в серпю сонце мати -  ІЦо
добре почуватися, треба в серцї сонце маги.
Обы ся добре почувати, треба ся добре мати -  Що добре 
почуватися, треба добре матися.
Обы ся шило -  іреба дратву й шило -  Щоб шилося — тре- 
ба дратву й шило.
Обы-сь ани піцнув (ани ніннула) -  Щоб ти ані піцнув (ані 
пікнув, ані пікнула)!
Обы-сь быв здоровый и благый (обы-сь была здорова 
и блага), як хліб сятый -  Щоб ти був здоровий і благий 
(щоб ти була здорова і бпага), як хліб святий!
Обы-сь блудив (блудила) по світу, як бездомный пес (як 
бездомна собака) -  Щоб ти блудив (блудила) по світу, як 
бездомний иес (як бездомна собака)!
Обы-сь блудив но світу, як вічный жид Агясфер -  Щоб 
ти блудив ио світу, яе вічний жид Агасфер!
Обы-сь до завтра нс дожив(ие дожила) -  Щоб ти до зав- 
тра нс дожив (не дожила)!
Обы-сь жебрачив (жебрачила) попуд людські окония, 
допоки світу й сонцп ~ ІЦоб ти жебрачив (жебрачшіа) но- 
під шодські віконця, доиоки світу й сонця!
Обы-сь здох (здохла) -  Щоб ти здох (здохла)!
Обы-сь зиав (обы-сь знала) -  Щоб ти знав (щоб ти знала)! 
Обы-сь и по смерти спокою не мав (не мала) -  Щоб ти й 
по смергі спокою не мав (не мала)!
Обы-сьмс ся добре мали и купы держали -  Щоб ми до-
бре малися і купи трималися!
Обы-сь не вмер брехуном (ііе вмсрла брехуиков) -  Щоб
ти не іюмер брехуном (не номер.па брсхункою)!
Обы-сь ниґда домӱвства свого не мав (пе мала) -  Щоб ти
ніколи дому свого нс мав (не мала)!

Обы-сь ннгда щасгя не мав (нс мала!) -  Щоб ти иіколи 
шастя нс мав (пе мала!).
Обы-сь соння Божого не відів (не віділа) -  Щоб ти сонця 
Божого не бачив (не бачла)!
Обы-сь ся з міста не зрушив (нс зрушила) -  Щоб ти з
місця це зрушився (не зрушилася)!
Обы-сь осліп (осліпла) -  Щоб ти осліп (оаііііла)!
Обы-сь оаліп (осліпла), обы-сь жебрами заробляв (заро- 
бляла) собі хліб -  Щоб ти осліп (ослшла), шоб жебрами 
заробляв (заробляла) собі хліб!
Обы-сь провалився (провалнлася) й ннґда пс приенив- 
ся (не приснилася) -  ІЦоб ти провалився (провалилася) й 
ніколи не приснився (нс присішлася)!
Обы-сь світом пӱшов (пӱшла) и назад не прийшов (не 
прийшла) -  Щоб ти світом пішов (нішла) і назад нс вср- 
нувся (нс вспрнулася)!
Обы-сь сказився (сказиласл) — Щоб ти сказився (скази- 
лася)!
Обы-сь скыпів (скыпїла) -  Щоб ти скигіів (скипіла)! 
Обы-сь так жив (так жила), як ся прибіднюєш -  Щоб ти 
так жив (так жила), як прибіднюєшся!
Обы-сь у пеклі кыпів (кыпіла) -  Щоб ти у пеклі кинів 
(кипіла)!
Обы там хоть як, лем нс так. як теперь -  Аби там (нехай 
там) будь-як, лиш не так, яіс тепер.
Обы таіщьоваги умів (у\гіла), а трудитися й лихо на-
вчить -  Аби танцтовати умів (уміла), а трудитися (працю- 
вати) й лихо навчить.
Обы твос й фзйнішоє, но моє мені милішоє -  Нехай твое 
й файніше (гарніше), та моє мсні милїше.
Обы твоє кощю шезло -  Щоб твос кодло (гмем 'я) шезло! 
Обы твойим и духом не пзхло -  Щоб і духєом твоїм не 
иахло!
Обы ты забывся (забылася) й назад не вернувся (не вер- 
нуглася) -  Щоб ти забувся (забулася) й назад не вернувся 
(не вернулася).
Обы ты заклявся (заклялася) й земля под тобов трясла-
ся -  Щоб ти заклявся (заклядася) й земля під тобого тряс- 
лася (тремтіпа)\
Обы ты здох (здохла) -  Щоб ти здох (здохла)!
Обы ты здурів, збісився (здірйіа, збісилася) -  Щоб ги 
здурів, збісився (здур1ла, збісшіася!)
Обы ты з міста не зрушився (не зрушилася), ступити й 
крока не міг(не могла) -  Щоб ти з місця нс зрушився (не 
зрушилася), ступити й кроку не міг (не могла)!
Обы ты зчахнувся (зчахнулася) и розума позбывся (но- 
збылася) -  Щоб ти зчахнувся (зчахнулася) і розуму позбув- 
ся (позбулася)!
Обы ты крӱзь землю провалився (провалилася) -  Щоб
ти крізь землю провалився (провалилася)!
Обы ты не дожив (не дожила), вбы я тебс просив (про- 
сила) -  Щоб ти ис дожив (не дожила), щоб я тебе просив 
(просила)!
Обы ты не дӱйшов (не дӱшла), куды пӱшов (куды пӱшла)
-  Щоб ти ке дійшов (не дійшла), куди пішов (куди пішла)! 
Обы ты розума лишився (лиіпилася) й нигда не прий- 
шов (нс прийшла) до иамняти -  Щоб ти розуму лишшзся 
(лишилася) й ігіколи не ттрийшов (не прийшла) до пам’яті. 
Обы ты так дӱйшов (дӱйшла), як  заплатив (як запла- 
тила) -  ІЦоб ти так доїхав (;шхала), як зашштив (як за- 
нлагила).
Обы тобов па тӱм світі метало -  Щоб тобою на тім світі 
метало (кидало)\
Обы тобов так земля метала, як ти мнов мечеш -  Щоб
тобою так земяя метала ікидала), як ти мною мечеш {ки- 
даеш)!
Обы торговагги -  розрігаеніс треба мати -  Щоб торгувати
-  дозвіл треба мати.
Обы тги добра не было -  Щоб тобі добра не було!
Обы тти ни диа, ни иокрышкы -  Щоб тобі ні дна, ні про- 
кришки!
Обы гги ни добра. ни житя -  Щоб тобі ш добра, ні життя!
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Обы тти ноіы (рукы) скрутило -  Щоб тобі ноги (руки) 
скрутило!
Обы тги очи не кололо -  Щоб тобі очі не кололо.
Обы тги очи повылазили = Обы тти псы губы лизали -  
Щоб тобі очі повилізали.!
Обы тги очн повытікали -  Щоб тобі очі повигтікали!
Обы тти попрыщило -  ІЦоб тобі попришило!
Обы тти приюта не было ни на сум, ни на тӱм світі -  
Щоб тобі притулку не було ні на цім, ні на тім світі!
Обы тги псы губы лизали = Обы тти очи повылазили -  
Щоб тобі пси губи лизали!
Обы тти путя не было -  Щоб тобі путя (шляху) не було! 
Обы тги рукы покорчило -  Щоб тобі руки покорчшю (су- 
дорога взяла)!
Обы тти рукы (ногы) поотсыхали -  Щоб тобі руки (ноги) 
повідсихали!
Обы гги світа Божого не внлати й у пеклі копати -  Щоб
тобї світу Божого не видати (не бачити) й у пеклі конати! 
Обы тги язык отсох (задубів; занімів) -  Щоб тобі язик 
відсох (задубів; занімів).
Обы гя Божа рука скарала -  Щоб тебе Божа рука скарала! 
Обы тя буря понесла -  Щоб тебе буря понссла!
Обы тя вгень спалнв -  Щоб тебє вогонь спалив!
Обы тя внхром упесло и назад ие принесло -  Щоб тебе 
вітром унссло й назад не пркнесло!
Обы зя громова куля вбила -  Щоб тебе громоава куля 
вбила!
Обы тя иечиста сила взяла з сього світа, обысь не знав 
(не знала) ни ласкы, ни привіта -  ІЦоб тебе нечиста сила 
взяла з цього світу, шоб тн нс знав (нс знала) ыі ласки, ні 
привіту!
Обы тя нечиста снла взяла й ногамя з хыжі поаесла -
Щоб тебе нечиста сила взяла й ногами з хати понесла!
Обы тя ногы не держали -  Щоб тебе ного не держали (не 
тримали)!
Обы тя перша куля не мннула -  Щоб тебе перша куля не 
минула!
Обы тн сыра земля взяла -  Щоб тебе сира земля взягла! 
Обы тя туіі не было -  Щоб тут тебе не було!
Обы тя червакы в землн так грызлн, як ты мене 
грызеш -  Щоб тебе черв’яки в землі таак гризлм, як ти 
мене гризеш!
Обы тя чорт забрав -  Щоб тебе чорт забра!
Обы уясржатися на плаву -  Щоб утриматися на шіаву. 
Обы удобства домоггися, жид готовый и перехрестити-
ся -  Щоб вигоди домотгися, жид (єврей) готовий і пере- 
хреститися.
Обы уздечка, а кӱнь -  недачечко -  Аби уздечка, а кінь -  
недалечко.
Обы уйграти -  треба ґолы забиваін -  Щоб виграти -  тре- 
ба ґоли забивати.
Обы управляти, трсба штось и в голові мати -  ІЦоб 
управляти (керувати), треба щось і в голові мати.
Обы урожай добрын мати, треба землю глубже оратги = 
Глубше орати -  бӱлше хліба мати -  Щоб урожаї добрий 
мати, треба земяю глибше орати.
Обы урожай надежный мати -  про насіння треба по- 
збати -  Щоб урожай надійний мати -про насіішя треба по- 
дбати.
Обы успішно вперед просуватися -  варто инколи й на- 
зад озиратися -  ІЦоб успішно вперед просуватися -  варто 
іншяи й назад озиратися (огтдатися).
Обы у тебе {у вас) ушитко было н ннч за йсе не было -  
Щоб у тебе (у вас) усе бупо й нічого за не нс було!
Обы угочшгги отношснія -  Щоб з’ясувати стосунки (від- 
носини).
Обы файно снӱвати, треба голос мати -  Щоб файно (гар- 
но) співати, т|іеба голос мати.
Обы хліб и немащеный, лем бы милов спеченый -  Аби
хліб і не мащений, лишс б милою спечений.
Обыходиі предметы -  Предмети (рті) щоденного (повсяк~ 
денного) вжитку.

Обы хотілося л моглося -  Щоб хотілося й моглося.
Обы хоть як -- Аби будь-як!
Обы челядник (челядина), а внна найдеся -  Аби людина, 
а провшіа знайдсться.
Обы че.чяднику (челядині) ліпше жнтн, зреба мснше 
грішити (менше гріхӱв чиннти) -  Щоб людині краще 
жити, треба меншс грішити (менше гріхів робнти).
Обы черево й немытоє, лсм бы сыгоє -  Аби черево й не- 
мите, лише б сите.
Обычна нсторія -  Звичайна історія.
Обычна обдіграловка -  Звичне здарсіво.
Обычна нронедура -  Звичайна процедура.
Обычна річ = Обычный нредмет -  Звичайна річ (звичай- 
ний предмет; а тако ж -  звичайна мова).
Обычна робота -  Звичайна робота.
Обычна случайнӱсть -  Звичайна випадковість.
Обычна стспень -  Звичайна ступінь 
Обычна стріча -  Звичайна зустріч.
Обычні глупости -  Звичні пгупості.
Обычный дснь -  Звичайний денеь.
Обычный парадокс -  Звичайний парадокс.
Обычнын случай -  Звичайний випадок.
Обычный предмет = Обычна річ -  Звичайний предмет 
(звичайна річ).
Обычноє дійство -  Звичайна дія.
Обычноє діло -  Звичайне діло (звичайна справа). 
Обычноє явленіє -  Звичайне явише.
Обы чогось домогтися -  много в чому треба собі отка- 
затии -  Щоб чогось домоттися -  баі ато в чому треба собі 
відмовити.
Обы шяя, а ярмо найдеся -  Аби шия, а ярмо знайдеться. 
Обы што не сталося -  всьо до ліпшого -  Що не сталося б 
(не трапилося) -  все до кращого.
Обы гатось дати, треба мати—Щоб щось дати.треба мати. 
Обы штось заслужити, треба потрудитися -  Щоб шось 
заслужити, треба потрудитись.
Обы иггось зробнти -  не треба много сил, айбо вбы зна- 
ти што именио- туй н}жна велика сила -  Щоб щось зро- 
бити -  не треба багато сил, але шоб знати що саме -  тут 
потрібна велика сила.
Обы штось зробнти, треба хотя бы взятисяя за йсе -  Аби
щось зрботи, трсба хоча б взятися за цс.
Обы штось кунити -  иӱввариша треба обходити -  Щоб 
щось купити -  піввариша (півміста) треба обходити,
Обы штось приобрісги -  треба гроші мати -  Щоб шось 
придбати -  трсба гроші мати.
Обы штось створити, треба кымось быти -  Аби щось 
створити, треба кимось бути,
Обы ши раз не повторятися -  ІЦоб щс раз ие повторю- 
ватися.
Обы як -  Аби як.
Обы яка глота -  через неї пройде людська доброта -  Аби
яка глога (товпа, тіснява) — через исї пройдс людська до- 
брота.
Обы як у люди -  Щоб як у людей!
Обы яму (ярок) перескочити, треба розбігшся -  Щоб яму 
(рівчак) псрсскочити (перестрибщ'ти), треба розбіггися. 
Обйавитн выговор -  Оіолосити догану.
Обйавити в новннні про пропажу докузиента -  Об’явити 
(оголосити) в ґазеті про втрату документа.
Обйавити про своє несоґласіє — Об’явити про свою не- 
згоду.
Обйавленіє в новинці = Оголошення в новинці -  Об’ява 
в газеті.
Обйавленія й оглашеиія -  Об’яви й оголошешія. 
Обйавтяти (обйавнти) войну -  Об’являтн (об’явити) війну. 
Обйавляти себе -  Об’являти ссбе.
Обйазаный селянин -  Зобов’язаиий селянин. 
Обйазаннӱсть велить -  Обов’язок (зобов’язок) велить. 
Обйазаннӱсть треба исповняти -  Обов’язок треба вико- 
нувати.
Обйазательна днсцнпліна -  Обов’язкова дисципліна.
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Обйазательный прсдмст -  Обов’язкова дисциішіна (обо- 
в’язковий предмет).
Обйазательноє до исиолненія -  Обов’язкове до виконання. 
Обйазательноє условіє -  Обов’язкова умова. 
Обйазательства бери, лем исиовішй, не дури -  Зобов’я- 
зання бери, лиш виконуй, не дури.
Обпазати го (обйазаги йі) подписаіися -  Зобов’язати 
його (зобов’язати її) підписатися.
Обйакорит ися в бухті -  Об’якоритися в бухті.
Обйасненіє в любви -  Ііризнаішя (освічсння) в коханыі. 
Обйаснительноє чтеніє -  ГІояснюваяьне читання. 
Обйаснитися з ним (из нив) ~ Об’яснтитися з ішм (з нсю). 
Обйаснявся (обйаснялася) иа свому рӱдному русин- 
ськуму языку -- Об’яснявся (об’яснялася) на своій рідній 
русинськііі мові.
Обйаснятися знаками -  Об’яснятися знаками. 
Обйединитися -  нобрататися Об’єднатися -  побрататися. 
Обйединяє полезноє з приятным -  Поєднує корисне з 
нриємним.
Обйективна думка -  Об’сктивна думка.
Обйективна інформаиія -  Об’єктивна інформапія. 
Обйективна (субйективиа) картина -  Об’єкгивна (суб’єк- 
тивна) каршаа.
Обйективна причина -  Об’єктивна иричина. 
Обйективыый процес -  Об’єктивнпй пропсс. 
Обйективный фактор -  Об’єкіивний фактор. 
Обйективно оцінювучн -- Об’єктивно оцінюючи.
Обйект насмішкы -  Об’єкт насмішки.
Обйект научного изслідованія -  Об’єкт научпого дослі- 
дження.
Обйем знаній -  Обшир (обсяг) знань.
Обйемисті склады -  Місткі склади.
Обйемы учютребленія -  Обсяги сїюживаніія.
Обйем капіта іьных вложеній -  Обсяг (розмір) капіталь- 
ішх ізкладснь.
Обйемна густота -  Об’ємна густина.
Обйемна форма -  Об’ємна форма.
Обйемноє кіно -  Об’ємне кіно.
Обііем понятія -  Об’єм ПОНЯ'ІТЯ.
Обйем производства -  Обсяг (розмір) виробішцтва. 
Обйем робӱт -  Обсягробіх
Обйіжжавуть округу по наїжженому кругу -  Об ’їзджають 
оісругу но наїздженому кругу.
Обйізна дорога = Обйізный луть -  Об’їздна дорога. 
Обйізный нуть = Обйізна дорога -  Об’їздний шлях. 
Обкладати прок.льонами -  Обкладаги прокльонами. 
Обклало (обложило) му (ӱв) язык пухлинами -  Обклало 
(обложило) йому (ш) язик пухлинами.
Обкласти дорӱжку ріньов -  Обкласти доріжку рінню 
(гравієм).
Обкласти налогом -  Обкласти податком.
Обком — Обком (обласний комітет).
Обком нрикрывать свою діятельнӱсть фіґовым лист- 
ком -  Обком арикриває свою діяльність фіі'овим листком. 
Обкомӱвцӱв не нрннято критиковати, лем “Ура!” кри- 
чати ~ Обкомівців пе прийнято критикувати, лиш “Ура!” 
кричати.
Обкручоваги (обкрутити) круг перста = Обводити (об- 
вести) круг палыш -  Обручовата (обкрутити) круг пальця. 
Облагожовати (облагодити) діло = Обробляти (оброби- 
ти) діла -  Облагоджувати (облагодити) діто (справу). 
Обладаніє властьов -Володіння (обладанчя) шіадою. 
Обладати добрым голосом -  Володіти добрнм голосом 
(мати добрий (гарний) голос).
Обладати добрым слухом -  Мати добрый (гарний) слух. 
Обладатн проницательностьо» - Володіпі проникливіс- 
тю Смати нроникливість).
Обладати собов -  Володіти собою.
Обладити діло -  Упорати діло (справу),
Обламати (потовчи) бокы = Околотити бокы - Обламати 
(потовчи) боки.
Обламати зубы - Обламати зуби.

Обламати кӱіті (пазурі) -  Обламати кііті (пазурі). 
Обламати рогы -  Обламати роги.
Обласный бйуджсг -  Обласний бюджет.
Обласный иентр -  Обласиий центр.
Обласгь вічных спігӱв -  Область вічних снігів. 
Облегшена конструкція -  Облегшена конструкція. 
Облегшенӱсть конструкцн - Облсгшеність конструкції. 
Облегшити душу = Розвлекти душу -  Облегшити 
душу.
Облегшити ссрие = Розвлекти еерце -  Облегшити серце. 
Облегшитися на єнну ногу -  Обдешштися на одну когу. 
Облетів (облетіла) світ, як  бузьок — Облетів (облетіла) 
світ, як бузьк (як лелека).
Обливати (облити) грязьов = Обдавати (обдаіи) і рязьов
-  Обливати (облита) брудом.
Обливати (облити) помыями = Одавати (обдати) 
помыями -  Обливати (облити) помиями.
Обливатися (об.ішваться) слызами -  Обливатися (обли- 
вається) слізьми.
Обливатися (обливаться) иотом -  Обливагися (облива- 
ється) потом.
Обливать грязьов -  Обливає брудом.
Облизня ймнв (имила), а за што -  не повів (не повіла) -
Облизня впіймав (упіймала), а за що -  нс повів (не сказав, 
не сказала), не сказала).
Облизовати пальчикы -  Облизувати пальчики. 
Облизуєся, як мацур нослі сала -  Обдизується, як кіт 
після сала.
Облити челядника (челядину) помыями -  много розума 
не треба -  Облити людину номиями -  много (багато) ро- 
зуму не треба.
Облитый (облита) кровльов — Облитий (облита) кров’ю. 
Облицьовочна плитка -  Облицювальна шіита.
Облиш перобство лінтюхам, кедь ґаздувати хочеш сам
-  Облиш неробство лінтюхам, якзцо газдувати (господарю- 
чати) хочаш сам (хочеш сама).
Облиш обіду для иишого раза -  Облиш образу для іншого 
разу.
Обличательна літерятура -  Виіфивальна література. 
Обличати недостаткы -  Викривати иедоліки.
Облізла бы тги потылиця -  Облїзла б тобі потилиця! 
Облік писатели -  Обличчя пиеьмснника.
Обложеный (обложена) з усіх боків -  Обкладений {обкла- 
дена) з усіх боків.
Обложный дождь -  Обложвив доіц.
Облокотитися на рук}7 -  Облокотитися на руку (спертися 
на лікоть).
Облудна надежда -  Облудпа (обманчива) надія.
Облудноє ученіс -  Облудне вчення.
Ооллтшли, як липу = Обдерлн, як липу -  Облупили, мов 
липу.
Обман зрінія (зора) — Обман зору.
Обман и зрада не проіцавуться никому -  ни свойим, ни 
чужым ~ Обман і зрада не прощаються нікому -  ні своїм, 
ні чужим.
Обмаыи ня в піні, лем не в товарі Обмани мене в ціні, 
лиіи не в товарі.
Обманным путьом — Обманним шляхом.
Обманути ожиданія — Обманути (не справдити) сиоді- 
вання.
Об.ман чувст -  Обман почуттів.
Обманута любов може яролляти й кров -  Обманута ліо- 
бов можс пролити й кров.
Оманути й красти - йсе по його (по її) части -  Обманути 
й красти -  це по його (по її) часті.
Обметати наново -  Обкидатии наново.
Обминай чужі городы -  не наробиш шкоды -  Обминай 
чужі огороди -  не наробиш щкоди.
Обминати (обминавучи) мовчаньом = Обыйити мовча- 
ньом -  Обшшати (обминаючи) мовчанкою.
Обминати (обминавучи) подробности-Об.минати (обми- 
иаючи подробиці.
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Обмін веществ (веществамн) -  Обмін речовии (речови- 
иами).
Обмін думками -  Обмін думками.
Обмінный курс -  Обміншш курс.
Обмінный пункт -  Обмінний пункг.
Обмін опытом -  Обмін досвідом.
Обмінюйся опытом роботы, а не гостинными візитами
-  Обмінюйся досвідом роботи, а не госшнними візитами. 
Обмінялися візитами -  Обмінялися візитами. 
Обмінялися голами -  Обмінялися голами.
Обмінятнся (обмінялнся) взглядами -  Обмінятися (обмі- 
иялися) поглядами.
Обмінятися мнініями -  Обмінятася думками.
Обміиятися опытом -  Обмінятися досвідом.
Обмінятнся руконожатійом -  Потиснути одне одному 
руки (поручкатися).
Обміняти хліб -  Обміняти хліб.
Обмірьовати зором (очима) з нӱг до головы -  Обмірюва- 
ти поглядом (очима) з ніг до голови.
Обморочноє сосзояніє -  Непритомний стан.
Обмотка котушок -  Обмотка котушок.
Обмочити влагов -  Обмочтити (змочити) вояогою. 
Обиадьожуюшый момнт -  Обнадійливий момснт. 
Обновив (обновила) и наголос зробив (зробила) Обно- 
вив (обновила) і наголос зробив (зробила).
Обновленноє общество — Оновлене сусиільство. 
Обновленя справедливости -  Поновлсння справедливості. 
Обняв (обняла) зором окреснӱсть -  Охоиив (охопила) по- 
ілядом околиці.
ОбНЯЛИСЯ -  Й розыйшлися -  06ІЙНЯ.ТИСЯ -  і розійшлися 
фозпучилися).
Обяячти друга (нодружку) -  Обійняти друіа (аодружку). 
Обняти необйатноє -  Обняти (осягги) неосяжнс.
Обняти необйатноє -  старанія наирасні -  Обня-га (осяг- 
ти) неосяжне -  стараныя яадаремні.
Обннти розумом -  Обняти (осяіти) розумом.
Обогащаєся за счот другых -  Збагачується за рахуиок 
других.
Обогрівательні зрубы -  Обігрівальыі труби.
Ободряющі слова -  Іііцбадьоруючі слова.
Обоє -  рябоє Обоє -  рябоє.
О Боже -  О Боже!
О, Боже, нико, крім тебе, не споможе -  О. Боже, ніхто. 
крім тсбс, не споможе.
Оболляло го (оболляло йі) дождьом - Облило його (об- 
лило) її дощем.
Оболокы обращены на восток -  Вікиа повернуті на схід. 
Обома руками -  Обома руками (обіруч).
Обома руками голосоватн -  Обома руками голосувати. 
Обома руками загрібати = Обіруч загрібатн -  Обома ру- 
ками загрібати.
Оборони, Боже -  Оборони, Божс!
Оборонна лінія -  Оборонна (захисна) лінія.
Оборонна промьшіленӱсть- Оборонна (захисна) промис- 
ловість.
Оборонна система -  Оборонна (захисна) система. 
Оборонні сооруженія -  Обороыні (захиснї) споруди. 
Обороняга інтересы дсржавы -  Обороішти (захищати) 
інетереси держави.
Обороты рікы -  Повороти ріки.
Оборотна відомӱсть -  Оборотна відомість.
Оборотна станція -  Оборотпа стаыція.
Оборотиа сторона -  Зворотний бік.
Оборотна сторона медали -  Звороша сторона медалі. 
Оборогный плуг -  Оборотшій плуг.
Оборог нольовых кульгур -  Оборот польових кулыур. 
Обосновані (необосновані) выводы -  Обгрунтовані (ііеоб- 
грунтовані) висновки.
Обох нас, жоно-бідолахо, земля присыпле прахом -  Обох 
нас, жоно (дружино) -бідолахо, земля присипле прахом. 
Обоюдна заінтересованӱть -  Обопільна задікавленість. 
Обоюдноє согласіє -  Обопільна згода.

Обнаскузити мож хоть кого -  Обгадити можна будь-кого. 
Обпекти собі пальці -  Обпскти собі гіальці.
Обнертися лӱктьом -  Спертися (дбпертися) ліктем. 
Обпсчешся -  сам (сама) зречешся -  Обпечешся -  сам 
(сама) зречешся!
Обпечи собі персты = Обпӱк (обпекла) собі пальпі -  Об-
пекти собі пальці.
Обплатати бокы -  Облатати боки.
Обнуталн паутинов, як наук муху - Обплутали павути- 
ною, мов павук муху.
Обпӱікся (обпек.зася) на горячому -  не дуй на студеноє -
Обггікся (обпеклася) на гарячому -  не дуй на студсне. 
Обпӱкся (обпеклася) на молоці, то й на воду дус -  06- 
иікся (обпеклася) на молоці, то й на воду дує.
Обпӱк (обпекла) собі пальці = Обпечи собі персты — 06-
иік (обпєкла) собі пальці.
Обнӱкшись на молоці, будеш дути й на воду- Обпікшись 
на молоці, буцеш дути й на воду.
Обрабатующа промышленӱсть — Обробна промиело- 
вість.
Обравши пішачок, зважуй каждый крок -  Вибравши пі- 
шачок (стежку), зважу'вй кожен крок.
Образ (спосӱб) дійствія -  Образ (епосіб) дії.
Образ жизни = Спосӱб (способ) жизни -  Образ (спосіб) 
життя.
Образы бы на тя падали -  Образи б на тебе падали! 
Образы будущого -  Образи майбутнього.
Образ мыслӱв -  Образ думок.
Образно кажучи -  Образно кажучи.
Образно предс гавлявучи собі -  Образно уявляючи собі. 
Образно-творчеськоє изданіс -  Образно-творче видання. 
Образованіє горных порӱд- Утворешія гірських порід. 
Образованіє мас, а што й до чого -  не знає -  Освіту мас, а 
що й до чого -  не знає.
Образованіє нисшоє, а платня -  высша -  Освіта ншца, а 
платня -  вища.
Образовательна думка -  Освітня думка. 
Образователыіый ненз -  Освітній цснз.
Образовати (сформовати) комісію -  Утворити (сформу- 
вати) комісію.
Образоватн (сформовагн) свӱй сгаль -  Утворити (сфор- 
мувати) свій стиль.
Образок совершенства -  Зразок досконалості. 
Образотворчеськоє искуство -  Образотворче мистецтво. 
Образ правленія -  Спосіб нравління (кгрування).
Образці Героїзма -  Зразьси героїзму.
Образпы матерії -  Зразки матерії.
Обрали в партком -  ходить козлом: кедь не фіцне -  ро- 
гом з ыцьне -  Обрали в партком -  ходить козлом: якщо не 
хвіцне -  рогом тицыіе.
Обралн послом -  став панськым ослом -  Обрали (вибра- 
яи) послом -  став панським ослом (віслюком).
Обрали в профком -  став (стала) передовиком -  Обрали 
в профком -  став (стала) передовиком.
Обранець народа -  кедь Партія дасть согласіє -  Обра- 
нець народу -  якіцо Паііртія дасть згоду.
Обратив (обратила) гроші на погашеніе довгӱв -  Ужив 
(ужила) гроші на сплаіу довгів (боргів),
Обратив (обратьла) на себе вниманіє -  Звернув (зверну- 
ла) на себе увагу.
Обратив (обратила) на шутку -  Повернув (повернула) на 
жарт.
Обрати (обратіть) вішманіє -  Звсрни (зверніть) увагу. 
Обрагився (обратилася) в слух -  Перетворився (перетво- 
рилася) в слух.
Обратився (обратилася) за помочьов -  Звернувся (звер- 
нулася) за поміччю (за допомогою).
Обратити взӱр -  Звернута зір (учагу).
Обратити в ништо -  Повернути в ніщо.
Обратнти имущество в гроші -  Псревести майпо в гроші. 
Обратити каноны-адьовы на врага -  Обратити (поверну - 
ти) каноіш-адьови (гармати) на ворога.
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Обратити иа свӱй обычай -  Обрагита иа свій звйчай. 
Обратити пустыню в цвітушый сад -  Перетворити иус- 
телю в квітучий сад.
Обратгитися в інстанцію -  Звернутися в інстанцію. 
Обратитися в прах -  Стаги прахом.
Обратитися з вопросом -  Звернутися з питашіям. 
Обратитися назад -  Повериутися назад.
Обратна сторона -  Зворотиій бік.
Обратный бӱт: медали -  Зворотній бік мсдалі.
Обратный отсчот -  Зворотній відлік.
Обратный поїзд -  Поворотний поїзд.
Обратный смысл -  Протилежнс значення.
Обратноє розвитіс -  Зворотний розвиток.
Обратноє число -  Обернене число.
Обратної дорогы ньіт -  Зворотної дороги нема.
Обрагно -пропорціоналыіый -  Обсрнено-пропорціональ- 
ний.
Обращаву твоє (вашоє) вниманіє -  Звертаву твою (вашӱ) 
увагу.
Обрашавучпсь до фактӱв - Звертаючись до факггів. 
Обращати в віру -  Навсртати до віри.
Обращати вниманіє = Брати во внимаиіє = Оказаш 
вниманіє -  Звсртати увагу.
Обращати грамы в кілограмы -  Перетворювати грами в 
кілограми.
Обращатн (обращас) иа себе вниманіє -  Звертаги (ззер- 
тає) на себе увагу.
Обрашаги прості дробы в десятичні -  Перетворювати 
прості дроби в десяткові.
Обращатися в куклу -  Оберіатися в ляльку.
Обращеніє з пасажирами -  Поведеніє з пасажирами. 
Обращеиіє теоремы -  Обсряеішя теореми.
Обращеноє внимаиіє -  Звернута увага.
Обречені на вымираніє -  Приречсні на вимирання. 
Обреченый (обречена) на неудачу -  Прирсчсний (прире- 
чена) на невдачу.
Обречевый (обречена) на поі ыбіль -  Приречсний (ирй- 
речена) на загибідь.
Обрїзати крыла - Обрізати (прирізати) крила.
Обрізка дерев -  Обрізка дсрев.
Обрікати (обречи) себе -  Прирікати(приречи) себе. 
Обрыв ноїзда -  Обрив поїзда.
Обры, обры... ІІрячся добре -  Обри, обри (авари)... 
ІІрячся (ховайся) добре!
Обробити грядкы -  Обробити грядки.
Обробити дільце -  Обробити дільцс.
Обращеніє планет- Обертання ішанет.
Обдало го (обдало йі) жаром -  Обдало його (обдало її) жа- 
ром.
Обробленя землі -  Оброблешія землі.
Обробляти (обробити) діла = Облагожовати (облагоди- 
ти) діла -  Обробляги діла (справи).
Обробляти картину -  Обробляти (викінчувати) картину. 
Обробна промышленӱсть -  Обробна промисловість. 
Обрубоватп кырнипю -  Обрубувата криницю (кігасти 
зруба).
Обрубує кӱіші -  Обрӱбує КІНЦІ.
Обручальный иерстінь -  Обручальннй аерстень. 
Обрушеніє кровлі -  Обвалєшія цокрівиі.
Обряд цюльованя -  Обряд цілувашія.
Обряжати покӱйника -  Обряжати {обмивати й одягати) 
покійника.
Обсіваву зерном, обы-сьте жилп з добром -  Обсіваю зер- 
ном, щоб жили ви з добром (із новорічного щедрування)'. 
Обсівати молодого -  Обсівати молодого (весілыіий 
обряд).
Обсвів бы тя хліб -  Обсів би тебе хліб!
Обсіла жура, тому й хмурый (тому й хмура) -  Обсіла 
жура, тому й хмурий (тому й хмура).
Обсіли, як пчолы матку -  Обсіли, мов бджоли матку. 
Обсыпало го (обсипало йі) жаром -  Обсипало його (об- 
сшіало її) жаром.

Обсыпати молодых -  Обсипати молодих (зернам у дєнь 
весілля).
Обсыиать снігом -  Обсипає снігом.
Обскубаный вид = Ошипаный (общинаний) вид -  Об-
скубаний вид.
Обскл’бсти, общипати курицю -  Обскубсти, обпатрати 
курвдю.
Обслужуюіцый (обслужующа) внеочереди -  Обслугову- 
ючий (ослуговуюча) іюзачсргово.
Обстався (обсталася) при предыдущӱв думці -  ЗалиШив- 
ся (залишилася) при попередній думпі.
Обсталося діло за малым -  Лишилося діло (лишилася 
справа) за мадим.
Обстатися несолено сербавши -  Лишитися несолено 
сьорбавши (хлебавши).
Обстатися при піковому інтересі -  Залишитися при піко- 
вому інтересі.
Обстойовати інтересы -  Обстоювати (відстоювати) іи- 
тсреси.
Обстойовати свою думку -  Обстоювати (відстоювати) 
свою думку.
Обсюятельства вбивства -  Обставини вбивства. 
Обстоятельства диктувуть -  Обставшш диюують. 
Обстоятельства можугь зламати челядяика (челядииу)
-  Обстеини можуть зяамати людину.
Обстоятельства образа дійствія — Обставини сиособу дїї. 
Обстоятельства сложилися благоприягно -  Обставини 
скалися спрнятливо.
Обсгоятельства часа -  Обставини часу.
Обстоятельства ЧП (чрезвичайных приисшествій) — 06- 
ставини ЧП (Н П -надзвичайних подій).
Обстрілян а(стріляна) птнця -  Обстріляиа (стрі.чяна)
ІШШЯ.
Обстріляный воробок -  Стріляный воробок -  Обстріля- 
ннй воробок (горобець).
Обстріляньш вояк = Стріляиый солдат -  Обстріляний 
вояк (солдат).
Обстріляный итах = Стріляный цгах -  Обстріляиий 
птах.
Обстрыжеш мацурови бауса -  сам мыши имати будеш
-  Обсірижеш мацурові (котові) вуса -  сам мишей ловити 
будеш!
Обступити облогов -  Обстуиити облогою (окруж-ити кіль- 
цєм).
Обсудили -  й засудили -  Обсудили -  й засудили. 
Обсушити слызы Обсушигн сльози.
Обсяг знаній — Обсяг знань.
Обсяг понятій -  Обсяг понять.
Обсяг нроизводства -  Обсяг виробиицтва.
Обтирати порогы = Оббиватн порогы = Топтати порогы 
-Обтирати нороги.
Обточный станок -  Обточувальний всрстат.
Обтрепатн каб ат- Обтрепати кабат (пальто).
Обтрнсти иорох из нӱг -  Обтрясти (обтрусити) порох із ніг: 
06  тӱв порі = О тӱв порі -  06  тій порі.
Обтяжливо для жсба -  Обтяжливо для жеба (для кишені). 
Обтяжна мажина -  Обтяжна машина.
Обтяпати, облагодити дільце -  Уиорати, облатдити 
дільце.
Обув (обула) пессі постолы -  Обув (обула) исссі (собачі) 
поєтоли.
Обутого видко, а босого слідно -  Взутого видно, а босого 
сяідно.
Обучати граматі -  Навчаін грамоті.
Обучатися рӱдным язиком -  Обучатись рідиою мовою. 
Обученіє на рӱдному языку -  Навчання на рідній мозі. 
Обух обухом не перебйеш — Обух обухом не псрсбєш. 
Обух обухом не перебйеш, лем мозӱль натреш -  Обух 
обухом ие переб’є.ш, лнше мозоль натреш.
Обходилися досі -  обыйлемеся й нада.іе -  Обходгшися 
досі -- обійдемося й надалі.
Обходити ЙОГО Сїі) дӱм -  Обходити ЙОГО (й) дім.
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Обходитися без жоаы так же тяжко, як и жігги з нив -
Обходитись без жінки {дружини) так само важко, як і жити 
з нею,
Обходитися мовчанков -- Обходитися мовчанкото. 
Обходить, ги смерть -  Обходить, мов смерть.
Обходиті» десятов дорогов -  Обходить (оминає) десятою 
дорогою.
Обходить закон, як ,у лісі дерева -  Обходить заішн, як у 
лісі дерева.
Обходпться в копейку - Обходиться в копійку.
Обходным путьом -  Обхідним шляхом.
Обходиться з ним (з нею), ги з мальованым яйцьом -  
Обходиться з ним (з нето), мов з мальованим яйцем. 
Обходиться словом “дякуву” -  Обходиться словсм “дя- 
кую”. '.і'
Обходь деталі, давай дале -  Обходь деталі, давай далі! 
Обходься свойим ~ Обходься своїм!
Обходься тым, што є (шго маєш; што Бог дав) -  Обходь- 
ся ткм, що є (іцо маєш; що Бог дав).
Обчыкрыжити крыла = Обчухрати крыла -  Обчикри- 
жити крила.
Обчухрати крыла = Обчыкрыжити крыла -  Обчухрати 
іфила.
Обширні зиакомства -  Широкі знайомства.
Обширні знанія -  Широкі знання.
Обща біда -  майжс радӱсть -  Спільне лихо -  майже ра- 
дість.
Обща бӱика -  Спільна (загальна) бійка.
Обща декларапія -  Снільна декларація.
Обща думка -  Загальна (спільна) думка.
Обща їжа -  Спільна їжа.
Обща картина = Широка картила -  Загальыа картюіа. 
Обща комнати -  Спільна кімната.
Обща копенка -  Спільна копійка.
Обща мобілізація -  Загалыіа мобілізація.
Обща отвітственнӱсть — Спільна відіювідальність.
Обща платформа -  Спільиа платформа:
Обща подпочва- Спільне підірунтя.
Общатися з людьми -  Спілкуватися з лтодьми.
Обща ціль -  Спільна мета.
Общедсржавна собсгвеннӱсть -  Загальнодержавна влас- 
ність.
Общелюдські ціицости -  Загальнодюдські ціныощі. 
Общеніє з природов -  Спілкування з природою. 
Общественна діятелька -  Громадська (суспільна) діячка. 
Общественна діятельнӱсть - Громадська (суспілыта) ді- 
яльність.
Общественнадумка -  Громадсыса (суспіпьна) думка. 
Обществевгна жизаь -  Громадське житгя.
Общественна нагрузка -  Громадське (суспіяыіе) наванта- 
женпя.
Общественна організація -  Громадська оргаыізація. 
Общественна робота- Громадська робота.
Общественна собственнӱсть -  Громадська власність. 
Общественна сознательнӱсть -  Сусііільна свідомість. 
Общественна форма -  Суспільна форма,
Общественна формація -  Суспілыіа формація. 
Общественні гроші -  Суспільні гроші.
Общественні інтересы -  Громадські ІНТЄрЄСИ: 
Общественні назжы -  Суснільні науки.
Общественні низы -  Суспільні низи.
Обществеіші організації -  Громадські організації. 
Общесгвенні огношенія -  Громадські (суспільні) відноси- 
ни.
Общественный вопрос ци личный -  Суспільне питання 
чи особисте?
Общественный діятель -  Громадський (суспілышй) діяч. 
Общественный долг -  Громадський обов’язок. 
Общественный інтерес - Суспілышй інтерес. 
Общсственный к.тас -  Суспілышй юіас.
Общественный обвинитель -  Громадський обвинувач. 
Общественнын строй - Суспіш»ний лад.

Общественный робӱтник -  Громадський ирацівник. 
Обществснный траиспорт -  Суспільний транспорі:. 
Общественноє движеніє -  Суспілышй йромадський) рух. 
Общественноє достояніє -  Всепародне (суспільне) добро. 
Общественноє звучаніє -  Суспільнс звучання. 
Обшсственноє заданіє -  Громадське завдання. 
Общественноє имущество -  Громадське майно. 
Общественноє мніиіє -  Громадська думка.
Общсственноє питаніє -  Громадське харчування. 
Общественноє порнцаніє -  Громадська догаиа. 
Общественноє предупрежденіє -  Громадське (суспільне) 
попередження. ч
Обіпествснноє производсзво - Суспільнс виробництво. 
Общественноє сознаніє -  Суспільна свідомість. 
Общественноє спокойствіє- Громадський спокій. 
Общественноє телевіденіє — Суспільне тєлебачення. 

Общественноє устройство -  Суснілышй устрій. 
Обшественно необходнмый (необходима) -  Суспіпьно 
необхідний (необхідна).
Обшественно опасный (опасна) -  Суспільно небсзпечний 
(небезпечна).
Общественио полезный (полезна) -  Сусиільно корисний 
(корисна).
Обіцество друзӱв = Круг друзӱв -  Товариство друзів. 
Общество защиты животных = Обшество покровитель- 
ства животных -  Товариство захисту тварші.
Общество открытого гипа -  Товариство відкритого тнпа. 
Общество покровите,'іьства животных = Общество 
защиты животных -  Товариство захисгу тварнн. 
Общество попеченія -  Товариство піклувашія.
Общество потерпівшых -  Товариство потерпілих. 
Общество староє обсталося, лем но-новому назва- 
лося -  Сусиільство старе лишилося, лиш по-новому на- 
звалося.
Общественно производствснный -  Суспілыю-продуктив-
НИЙ.
Общими усиліями -  Сиільними зусиллями.
Общі гасла — Загальні гасла.
Общі знакомі -  Спільні знайомі.
Общими снлами -  Спільним зусиллям (у спільнаму зусиллі). 
Общі міста -  Загалыіі місця.
Общі показателі -  Загальні показыики.
Общі сліды -  Загальні сліди.
Общі тендснції -  Загальні тендендії.
Общі фрази -  Загальні фрази.
Общый надзор -  Загальний иаіляд.
Общый невроз -  Загальний нєвроз.
Общый присмотр -  Загальний догаяд.
Общый, совмісный ф іх  -  Спільний, гуртовий іріх. 
Общый стӱл - Спільшій стіп.
Общый тонус -  Загалышй тоиус.
Общый язык -  Спільна мова.
Общнӱ'сть мировозрінія -  Спільність світогляду.
Общов сумов -  Загальною сумою.
Общоє благо -  Загальне благо.
Общоє владініє -  Спільне володіння.
Общос місто -  Загальне місцє.
Общоє образованіє -  Загальна освіта.
Общоє питаніє -  Спільне харчування.
Общоє нониманіє -  Спільне розуміння. ■’•
Общоє собраніє -  Загалыіі збори.
Обіцоє согласіє -  Загальыа згода.
Овес, сіно и вода -  коньови їда -  Овес, сіно і вода -  коневі 
їда.
Овес у трьохх кожухах и то вихра бойиться -  Овес у 
трьох кожухах і то вітру боїться.
Овладівав нив (нею) жаль = Обгортав го (обгортаа* йі) 
жаль -  Оволодівав нею (нчм) жаль. < \
Овладівати (овладітн) собов = Опанововати (опановатп) 
себе -  Оволодівати (оволодіти) собою.
Овладіти кріпостьов -  Оволодіти кріпосгю (фортецею). 
Овладіти техніков -  Оволодіти технікою.
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Ово

Овод го (овод йі) вкусив -  Овод (ґедзь) його (ґедзь їі) вку- 
сив.
Оводы кусавуть, бо дождь ощущавуть -  Оводи кусають, 
бо дощ відчувають.
Овод на нього (на неї) напав -  Овод (гедзь) на нього (на 
неї) напав.
Овод росы бойнться -  Овод (тедзь) роси боїться. 
Овощехранилище -  Сховище для городини.
Овощі та фрутсты -  Овочі та фрукти.
Овощі, фрукты та инші иродукты -  Овочі, фрукти та 
інші продукти.
Овощный бовт -  Овочевий бовт (овочева крамшщя). 
Овощноє дерево -  Овочеве дерево.
Овӱн му (овӱы ӱв) -  більмо в оці = Она му (овӱн ӱв) -  
більмо в оці -  Він йому (він їй) -  більмо в оці.
Овӱв такый (она така), ош и челядника йзість -  Він та- 
кий (вона така), що й людину з’їсть!
Овӱн (она) уцгаткым більмом у оиі -  Він (вона) усім біль- 
мом у оці.
Огень бы тя взяв -Вогонь би взяв тебе!
Огеиь -  велнкый злодій -  Вогонь -  великий злодій.
Огень горить, а над ним: куды вітер -  туды дым -  Во- 
гонь горить, а над пим: куди вітер -  туди дим.
Огень гормть -  у горшку невоя (трясця) кыяйть -  Во- 
гонь горить -  у шршку (у гонці) невоя (трясця) кйпить. 
Огень згорає, но й спопеляє -  Вогоиь згорає, але й спо- 
неляє.
Огень и бідных не шкодує -  Вогонь і бідішх не шкодує! 
Огень и вода лобрі спомагати, лем не пановатн -  Вогонь 
і вода добрі спомагати, лиш не панувати.
Огень “катюші” спопелив фашистські душі -  Вогонь 
“катюші” спопелив фашистські душі.
Огсяь клади, но за ним гляди, бо не будеш слідити -  
може хыжу спалігги -  Вогнь клади, та за ним стеж, бо не 
будеш стежити -  може хату спалити.
Огеиь має Божу власть: кедь от когось возьме, другому' 
не дасгь -  Вогонь має Божу власть (владу): яшцо від когось 
візьме, іншому не дасть.
Огснь не выбирать -  ушитко спалює -  Вогонь не виби- 
рає -  всс спалює.
Огень не гасне -  Вогонь ые вгасає.
Огень не лем согрівать, но часто й жнзни лишать -  Во- 
гонь не лиш зігріває, але й часто жштя лишає.
Огень -  не сливовиця, дыхнеш -  загориться -  Вогонь -- 
нє сливовиця, дихпеш -  загориться.
Огень не щадить -  ушитко палигь (попелить) -  Вогонь 
не шадить -  усе палить (попелить).
Огень ігужный каждый день -  Вогопь потрібний кожыий 
день.
Огеиь огньом нс загасиш -  Вогонь вогнсм не погасшд. 
Огень пасшть, вода гасить -  Вогонь палить, вода гасить. 
Огень пощады не знає -  Вогонь пощади не знає.
Огень сам себе зйідать -  Вогонь сам себє з’їдає.
Огень согріває, но й спопеляє -Вогонь зігріває, але й спо- 
пеляє.
Огень сятый мститься, як го не честуєш -  Вогонь святий 
мститься, як його не шануєш.
Огень сят не признає -  Вогонь свят ие визиає.
Огень у природі -  скорше друг, чим враг, якщо вмієме 
з ним поводнтися — Вогонь у природі — скоріше друг, чим 
ворог, якщо вміємо з ним новодитися.
Огень фіґлӱв не любить -  обпече й погубить -  Вогоыь 
фіґяів (жартів) не любить -  обпече й погубить.
Огень фіґлӱв не розуміє -  Вогонь фіґиів (жартів) не ро- 
зуміє.
Огерь -  царь, а водиця -  цариця -  Воі онь -  цар, а водиця 
-  парипя.
Огласили выговор -  Оголосиди догану.
Огласити аврал -  Оголосити аврал.
Оглашено благодарнӱсить -  Оголошено подяку. 
Оглобленый кӱнь -  Оголобяений кінь.
Оглух бы-сь (оглухла бы-сь) — А щоб ти оглух (оіяухла)!

Оглядайся (познрай) на задні колеса -  Оглядайся (диви- 
ся) на задні колеса.
Оглядати очима = Окидати оком = Окидати зором = 
Окидовати очима -  Оглядати очима.
Оглядітися довкола -  Оглядітися навколо.
Оглядоватися в исгорію -  ниґда нс лишньоє -  Оглядати- 
ся в історію -  ніколи не зайве.
Оглядуючись направо, наліво -  бӱйся тіни -  Ошядую- 
чись направо, наліво -  бійся тіиі.
Оглянувся за ннм (за нив) -  Оглянувся за гшм (за нею). 
Огненні слова -  Вогненні слова.
Огнестрільна збрань -  Огнепальна зброя.
Огиестрільна рана -  Вогнсстрільна рана.
Огнеупорна цегла -  Вогпетривка цегла.
Огшпце образованія = Очаг образоваиія -  Вопшше освіти. 
Огня без дыма не бывас -  Вогню без диму не бувае. 
Огникы в очах загорілися -  Вогники (каганці) в очах за- 
горілися.
Огняна жертва -  Вогняна жертва.
Огньова иозннія -  Вогаева позиція.
Огньова точка -  Вогнева точка.
Огньова штука -  Вогнсва штука.
Огньовый удар -  Вогавий удар.
Огньом дыхать -  Вогнем дихає.
Огньом и мечом -  Вогнем і мечем.
Огньом пӱти -  Вонсм піти (зіоріти).
Огньом сапать -  Вогнем сапає.
О-іо-го, будь люб: иародився хлоп, як дуб ■ О-го-го, будь 
люб: народився хлоп, мов дуб!
Ого, куды сягнув (сягнула) -  Ого, куди сягнув (сягнула)! 
Оголена сабля -  Оголеиа шабля.
Оголеный берег -  Оголсний береі.
Оголеиый нерв -  Оголений нерв,
Оголив саблю -  Оголив шаблю.
Оголили без брытвы -  Оголшін без бритви.
Оголити, розкрыти дучпу -  Оголити, розкрити душу. 
Оголити лист—Оголита лист.
Оголити нерв -  ОґОЯИХИ нерв.
Оголити ТІЯО -  Ого.'ШТИ тіло.
Оголошення в новинці = Обйавленіє в ковинці -  Оголс- 
шеиня в газеті.
Оголошовати (огласити) анафему -  Оголошовати (оголо- 
сити) анафему.
Оголошоваги (огласити) благодарнӱсть — Оголошовати 
(оголосиш) нодяку.
Оголошоватн (огласити) выговор -  Оголошувати (оголо- 
сити) догану.
Огольовати (оголити) саблю (меч) — Оголювати (оголити) 
шабліо (мсча).
Огортати (огориутя) гайнов = Повиваги (повити) тай-
нов -  Огортати (огорнути) таємницею.
О Господи -  О Господи!
О Гоеподи, Боже мӱн -  О Господи, Боже мій!
Ого, чузеса -  Ого, чудеса!
Ограбкы брати -  Огребкы (загребом, обома руками) бра-
та.
Ограбкы брати (загрібатп) гроигі -  Огребом брати гропіі. 
Оградити себе от случайносіӱ'в -  Забезпечити себє від 
несподіванок.
Ограничена горами міснӱсть -  Обмсжсна горами місце- 
вість.
Ограничені возможности -  Обмежені можкивості. 
Ограниченіє избирательных прав -  Обмеження вибор- 
чих праві.
Ограаиченіє передвиженія -  Обмеження перєміщення. 
Ограничені права -  Обмежсні права.
Ограничені ресурсы — Обмежені рєсурси.
Ограниченый (ограничена) в грошовых средствах -  
Обмеженый (обмежена) в ірошовых коштах. 
Ограниченый (ограничена) в часі -  Обмежений (обме- 
жена) в часі.
Ограниченый круг -  Обмежене коло.
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Оже

Ограниченмй програмный час -  Обмежсний програм- 
ний час.
Ограничсный челядник (ограгиичена челядина) -  Об-
межена людина.
Ограничити свої потребности -  Обмежити свої поіреби. 
Ограничитися кӱлькома словами -  Обмежитися кілько- 
ма словами.
Ограаич расходы, ксдь хочеш штоеь зашнуроваги -  06-
меш витрати, якщо хочеш штось зашпуровати {зекономи- 
ти).
Огребом (погребкы) брати -  Огребом (погребки) брати 
(загрі6ати обома рукалш).
Огрів по голові, як голобльов (як довбньов) = Огрів по 
голові, як  пйастьов (як обухом) - Огрів по голові. мов го- 
лоблею (мов довбнею).
Огрів по голові, як  пйастьов (як обухом) = Огрів по го- 
лові, як голобльов (як довбньов -  Огрів по голові, мов 
п’ястуком (мов обухом).
Огрызатися -  з ничим опстатнся -  Огризатися -  з нічим 
лишитися.
Огромна дыня -  Величезпа диня (велечезний тихва). 
Огӱркы -  не оріхы, обы ними гордитися -  Оіірки -  не 
горіхи, щоб ними гордитися.
Огӱрковый росӱл -  Огірковий росіл.
Огӱркӱв з грядкы - новні кадкы -  Огірків з трядки -  
повні кадки.
Одверта душа = Серце на долонн -  Відверта душа. 
Одвертый кремінал -  Відвертий криміпал.
Одверто кажучи -  Відверто кажучи.
Одвічна истина -  Відвічиа істина.
Одсржав (одержала) кредит -  Отримав (отримана) кре- 
дит.
Одержаное розрішеыіє -  Отриманий дозвіл.
Одержати (получити) бензин из нафты -  Отримати бен- 
зин із иафти.
Одержати в наслідство -  Отримати в спадщину. 
Одержати (дӱстати) званіс -  Отримати звавня.
Одержати прибавку до платні -  Отриматии прибавку до 
зарплаіи.
Одержати (дӱстатм) приказ -  Отримати наказ. 
Одержимый (одсржима) страхом -  Пойнятий (пойнята) 
страхом.
Одержимый (одержима) мысльов -  Захлоплений (захо- 
плена) думкою.
Одержимый (одсржима) хвороюв -  Пройнятий (пройня- 
та) хворобою.
Одержованіє наслідія -  Отримувашія спадщини. 
Одержователь (одержоваз елька) груза- Отримувач (агри- 
мувачка) вантажу.
Одержоваіель (одержователька) товара -  Оіримувач 
(отримувачка) товару.
Одержовати (дӱставати) довольствіє -  Отримувати по- 
стачання.
Одинокі факти -  Поодинокі факти.
Одиночна камера -  Одиночна камера.
Одиночный льотчик- Одиночний льотчик.
Одиночный недостаток -  Одиночний недолік.
Одиночноє заключеніє- Одиночне ув’язнення. 
Одиночноє хозяйство -  Одиночне господарство.
Одівайся -  не скупися, а роботы не ганьбися -  Одягайся 
-  не скупися, а роботи не ганьбися (не соромсн). 
Одіваться, як попӱв челядник -  Одягасгься, мов иопів 
челяд.ник {слуга).
Одівся (одідася) опрятно -  Одягся (одяшася) чеиурненько. 
О, дійс'гвнтельно -  О, дійсно!
Одшася, як бабовка -  Одяглася, як бабовка (як лялечка). 
Одівся (оділася), як на сято -  Одягся (одяглася), мов на 
свято.
Одіне шаты -  любо позирати -  Одягне шати -  любо по- 
зирати (дивитися)!
Одінь клочана -  тверда, як лубйана -  Одіж клоччана -  
тверда, як луб’яна.

Одіиь (одежа) на свято- Одежа иа свято.
Одінь папська, а душа -  пиганська -  Одінь (одежа) паи- 
ська, а душа -  циганська.
Одінь челядника (челядину) сподобить, но дурня (дуру) 
ие переробить -  Одежа людину оздобить, але дурня (дуру) 
не переробить.
Одінь, што й казати: ні поцгатн, ни поплатати -  Одежа, 
що й казати: ыі пошити, ні залатати.
Одігый голому (одіта голӱв) не вірить, лем зубы цірить 
-  Одяпіений голому (одяшена голій) ие вірить, лиш зуби 
цірить.
Одітый (одіта) з иголочкы -  Одітий (одіта) з голочки. 
Одкупні кумы -  Відкупні куми.
Однобока ситуація -  Однобічна ситуація.
Однозначный отвіт Однозначна відповідь.
Однозначно повісти не мож -  Однозначно сказати не мож- 
на.
Одноразова акція -  Одноразова акція.
Одноразові коні -  Одноразові коні (котрі запряжені й до-
бре везуть).
Однородпі члены нредложенія -  Однорідні члсни речення. 
Одноручна пилка -  Одноручна пилка.
Одноручный замок -  Одноручний замок.
Однорӱднӱсть понятій -  Однорідність поыять. 
Одноязычні люде -  Одномоні люди.
Одобрили и подписали -  Ухвалили й иідписали. 
Одобрилн резолюцію -  Ухвалшш резолюцію.
Одобрити (одобрили) кпигу до печати -  Схвалити (схва- 
лили) книжку до друку.
Одобрити предложеніє -  Схвалити пропозицію.
Одолжив єден другому (єнна другӱв) -  Позичив один дру- 
гому (одаа друтій).
Одоліває сои -  Бере сон.
Одолів кашель -  Протяг (замучив) кашель.
Одолів страх -  Пройняв страх.
Одоліти противника -  Псремогга (здолати) противника. 
Одоллються вовкови овечі слызкы -  Віділлються вовко- 
ві овечі слізки.
Одразу -  Відразу.
Одразу до главного = Одразу про главноє -  Відразу до 
головного.
Одразу про главноє = Одразу до главного -  Відразу про 
головне.
Одубився дубом -  Одубів дубом.
Одурь (дурӱсть) бере -  Одур (дурість)бере.
Оділася в памські шубы й гордовито цірить зуби -  Одя- 
глася в панські шуби й гордовито цірить зуби. 
Одухотвореноє липе -  Натхненне обличчя.
Одушивленоє лице -  Натхненне лице (обличчя). 
Одушевлятнся ідейов -  Запалюватися (захоплюватися) 
ідсєю.
Одягненый (одягнена) з иголочкы -  Одятиений (одяпне- 
на) з голочки.
Ожененый днссь може быти розведеным завтра -  Одру- 
жсний днесь (нині) може бути розлучсним завтра. 
Оженився -  і  людьми сроднився -  Оженився (одружив- 
ся) -  з людьми зріднився.
Оженився з молодов, теперь ходить з бородов -  Оженив 
ся з молодою, тепер ходить з бородою.
Оженився -  й мужом зробився -  Оженився -  й мужем 
зробився.
Ожепився кострубатый, узяв пелехату, та  ие знали газ- 
довати -  подпалили хату -  Оженився кострубатий, узяв 
пелехату, та ие знаяи газдувати (господарювати) -  підпа- 
лили хату.
Оженився на свою голову (на свою біду) -  Оженився на 
свою голову (на евою біду)!
Оженився старый дід -  проклинать білый (цілый) світ -
Ожешівся старый дід -  проклинає білий (цілий) світ. 
Оженили (отдали), мене не позвідавши = Без мене 
мене жипили (отдали) -  Оженили (віддали), мене не спи- 
тавши.
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Оженися, не журися, б}деш ґаздувати: жона буде свииі 
пасти, а ты -  завертати -  Ожепнся. нс журися, будешт 
газдуиати (господарювати): жона (дружика) буде свиней 
пасти, а ти -  завертати.
Ожесточена борьба -  Жорстока (запекла) боротьба. 
Ожесточені споры -  Запалыіі (запеклі) суперечки.
Аж зима го (зима йі) трясе = Онь знма го (зима ЙІ) трясе 
-  Аж зима його (зима її) трясе.
Оживлена бесіда -- Жвава бесіда фозмова).
Оживлена улыбка -  Жвава посмішка.
Оживлеиый (оживлсна), онь шкура на ньому (на нӱв) 
говорить -  Жвавий (жвава), аж шкіра на ньому (на ній) го- 
ворить.
Оживленый інтерес -  Живий іжвавий) інтерес. 
Оживленый розговор -  Жвава розмова (бесіда). 
Оживленый хлопчина (оживлена дівчина) -  Жвавий 
хлопчииа (жвава дівчина).
Оживленоє движеніє -  Жвавий рух.
Ожиданіє болести страппіішоє за саму бӱль -  Очікуван- 
пя болто страшнішс за сам біль.
Ожиданів не оправдалися = Росчоты не справдилися -
Очікувания (сподівання) не справдилися.
Ожндати на удобный случай -  Чекаіи на зручний вшіа- 
док.
Ожидованый сигнал -  Очікуваішй сигнал.
Оживленоє движенїє -  Жвавий рух.
Ож мы смертні й грішні -  слова не втішні -  Що ми
смертні й грішні -  слова нс втішні.
Ож пйе -  гріха в тӱм ниє, лсм бы не много - 1 До и’є -  грі-
ха в тому немає (нема), лише б ие много (пе багато).
Ож у чоловіка любаска с -  жона послідньов узнає -  Що 
в чоловіка (в иужа) жобасіса є -  дружина останньото взнає. 
Озабоченын вид -  Закпопотаний виптяд.
Озареный (озарсна) улыбков -  Осяяпий (осяяна) посміш- 
кою.
Озаряти лучами — Осявати промінням.
Оздоровительна ирофілактика -  Оздоровча профілакти- 
ка.
Озера туіі -  рідкӱсть -  Озера тут -  рідкість.
Озеро оточувуть дерева- Озеро оточують дерева. 
Озираться на всі бокы -  Розглядається (озирається) па 
всі боки.
Озирнутися не встиг (нс встигла) -  Огляиуіися нс встиг 
(не встигла).
Озират ися на задні колеса — Оглядатися на задпі колеса. 
Ознаменовати годовщину' освобожденія - Ознаменувати 
(відзпачити) річнишо визволення.
Ой, а вы знаєте -  Ой, а ви зыаєге!
Ой, а ты знасш -  Ой, а ти знаєш!
Ой, бывайте здоровеькі, діточкы дрӱбненькі: иде нянько 
заробляги в краї далеченькі = Ой, бывайте-прошавайте, 
діточкы дрӱбиенькі: йде ваш нянько та й у мандры в 
краї далеченькі -  Ой, бувайге здоровенькі, діточки дріб- 
неиькі: іде няпько (татко) заробляти в краї далсченькі!
Он, бывайте-ирощавайтс, діточкы дрӱбненькі: йде ваш 
нянько та й у мандры в краї далеченькі = Ой, бывайте 
здоровеькі, діточкы дрӱбненькі: иде нянько заробля- 
ти в краї далеченькі -  Ой, бувайтс-прошавайте, діточки 
дрібиеиькі: йде ваш нянько (татко) та й у мандри в краї 
даяечснькі!
Ой, быв гуцул-бідолашка -  теперь вольный, гикой
птагика -  Ой, був гуцул-бідолашка -  тепер вільний, наче 
пташка.
Ой была й могнла, та трясця йі взяла -  Ой була й мопша, 
та трясця її взяла!
Ой благын (ой блага)... Коли спить -  їсти ие просить -
Ой благый (ой блага)... Коли спить -  їсти не просить.
Ой богаті... Ни яєчка, ни цяткы молока в хыжи -  Ой 
багаіі... Ні яєчка, ні краплі молока в хаті.
Ой, Боже -  Ой, Боже!
Ой, Боже мӱй, Боже, вже й і ы нич не можеш -  Ой, Ьоже 
мій, Боже, ьже й ти нічого не можеш!

Ой, болесно -  Ой. боляче (болісио)\
Ой, вслику болесть має: от любостн помирать -  Ой, ве- 
лику болість має: від шобошів помирас.
“Ой гоп!” -  каже хлон -  “Ой гоп!”-  каже хлоп.
Он гоп, ногавиці, чскавуть пас вечерииці -  Ой гоп, нога- 
випі (илтани), чекатоть нас вечорниці!
Он дай, ду’вко, воды пити, спраглі губы замочити (спра- 
глу душу освіжити) -  Ой дай, дівко, води пити, спраглі 
губи замочити (спраглу душу освіжити.
Ой, дана, каже, дана -  иобив Бог Ивана - Ой, дана, каже, 
дана -  побив Бог Івана!
Ой дана, Ой дана -  любкть Грішя, а ие Йвана -  Ой дана, 
ой дана -  Любить Гриця, а не Ивана.
Ой добре... Бодай того добра было нс видати (не зазна-
ги) -  Ой добре.,. Бодай того добра було не видати (не за- 
знати)!
Ой дӱвчино-білявио, не двойи серденько: любиться тот, 
што далеко, ии тот, што близенько -  Ой дівчшю-біляви- 
но, не двої сердепько: шобиться той, що далско, чи той, шо 
близенько?
Ой, жалю мӱй, жалю, што тя много маву-  Ой, жалю мій, 
жалю, що тебе багато маю!
Ой, заплакав содовейко иа калині в лузі: сгало скрутно 
людям жити в Совітськӱм Союзі -  Ой, заплакав соловей- 
ко на калині в лузі: стало скру'тно людям жити в Радянськім 
Союзі.
Ой, зацвіли хворобочкы у совітські рочкы - Ой, зацвши 
хворобочки у радянські рочки!
Ой, Иваику, бери ня, буду тобі (будем з мсне) ґаздыня -
Ой, іванку, бери мепе, буду тобі (буде з мене) ґаздиня (гос- 
подиня)\
Ой, из поля женці йдуть, золотый вінець несуть -  Ой, із
поля женці йдуть, золотий вінець несуть.
Ой-йо-йой -  Ой-йо-йой!
Ой, кобы я козу мав (мада), я бы не журився (не жу- 
рилася): я бы козу лодоїв (подоїла) -  молока нашівся 
(напилася) -  Ой, коли б я козу мав (мала), я би не журився 
(не журилася): я б козу ішдоїв (подоїла) -  молока напився 
(напилася).
Ои, кого я вірно люблю, тот ми за плечима, а кого я не- 
навижу -  тот сперед очима -  Ой, кого я вірно люблю, той 
мені за плечима, а кого я нєнавиджу -  той сперед очима. 
Ой, конець жнивам, конець, пдетеме собі віиець -  Ой, 
кінець жиивам, іансць, плетемо собі вінець!
Ой, краю мӱй, краю, за тебе страдаву -  Ой краіо мій, 
краго, за тебе стражцаю!
Ой, краю мӱй, краю, лем тебе на світі маву — Ой, краю 
мій, краю, лиш тебе на світі маю!
Ой, куды ты, леґінику, проти ночи ходнш, чого чужі мо- 
лодиці та й з розума зводиш -  Ой, куди ти, леґіеику (пару- 
бочку) проти ночі ходиш, чого чужі молодиці та й з розуму 
зводиш?
Ой куме, куме, нерозважливый розуме -  Ой куме, куме, 
нерозважяивий розуме!
Ой кум куму обнимав, за цюлюнкы ӱв дарункы обіцяв -
Ой кум куму обіймав, за цілунки иодарунки обіцяв,
Ой лслс -  Ой леле (вияв подивуУ
Ой легіню-леґінику, волося в тя руде, кедь ся сись рӱк 
не ожениш -  нич из тя не буде -  Ой легіню-легівику (ой 
парубче-парубочку), волосся в тебе руде, якшо цього року 
не оженишся -  нічого з тебе не буде!
Ой леі іню-парубочку, нс занимай чужу дӱвочку - Ой ле- 
ґіню-парубочку, не займай чужу дівочку (дівчину).
Ой легіню, чого тужшп? Бери дӱвку, котру любиш -  Ой 
леґіню (парубче), чого чужиш ? Бсри дівку, котру любши. 
Ой лслсчко, як смушо -  Ой леяечко, як сумно!
Ой лишоиька -  Ой лишснько!
Ой, лишенько мені (лишенько моє) -  Ой, лишленько мені 
(лишенько моє)!
Ой, люде, жизни межи ними не буде -  Ой, люди, жигтя 
між иими иб будс!
Ой людонькы, конець світа -  Ой людоньки, кінець світу!
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Оіі мак, макӱвочка -  болить головочка -  Ой мак, макі- 
вочка -  болить голівочка.
Ой Маріе, Маріе, удкі вихор віє -  Ой Маріє, Маріс, звідки 
вітер віє?
Ой на горі дичка, а в полю пшеничка -  любіть мене, 
хлопці, бо я отданнчка -  Ой на горі дичка, а в полі пше- 
пичка -  любіть мсне, хлопці, бо я відданичка.
Ой на горі дуб страпатын -  оббрехав ня чорт рогатый
-  Ой на горі дуб страпатий — оббрехав мене чорт рогатий! 
Ой, най мене не ховавуть ни попы ни дякы, а най менс 
поховавуть гуслярі-руснакы -  Ой, хай мене нс ховають ні 
попи, ні дяки, а хай мене поховають гусдярі-руснакиі
Ой най мене тот голубить, котрый менс вірыо любить -  
Ой хай мене той толу'бить, котрий мене вірно лтобить.
Ой, паробивсн (наробилася), бодай сказився (сказилася)
-  Ой, наробився (наробииася), бодай сказився (сказилася)! 
Ой, небого Гафіє, за кым серце мліє -  Ой, небого Гафіє, 
за ким серце мліє?
Ой, неборе пауку, лопав-ись ся пановн в рук -  Ой, нсбо- 
ре павуку, попався ти (потрпапив ти) ианові в руку!
Ой неборе-чоловіче, смерть за гобов кукуріче -  Ой не- 
боре-ноловіче, смерть за тобою кукуріче!
Ой ые сден (не єнна) жиє без хреетии -  Ой, не один (нс 
одна) жшзе без хрестин!
Он, не можу -  Ой, ие можу!
Ой, не тиждснь, не два пухнс з журы голова -  Ой, нс
тиждень, не два пухне з жури гопова!
Ой, не тому снӱваву, ош веселюся -  самоє ссрце плаче, 
лем я не давуся -  Ой, не тому співаю, шо веселюся -  саме 
серце плаче, лиш я не даюся.
Ой, не ходи, Грнцю, та й на вечернині, бо на вечеряицях 
дӱ'Екы чарӱвниці-Ой, не ходи, Грицю, та й на вечоршці, 
бо на вечорницях дівки чарівниці.
Ой ниє на світі раю бсз отчого краю -  Ой нсма на світі 
раю бсз отчою краю!
О-йой, не єден из колом -  герой -  О-йой, »е один із колом
-  герой!
Ой пиятнко-княгннс, в тобі жизнь людська гыне • Ой 
пиятико-княгине, в тобі життя людськс пшс.
Ой, под мостом рыба з хвостом -  Ой, під мостом риба з 
хвостом!
Ой, попе, каже, попе, та попе Матвію: волочишся за жо- 
нами -  втратиш парафію -  Ой, попе, каже, попс, тм попс 
Матвію: волочишся за жінками -  втратшп парафію!
Ой, попӱд ліс зеленснькый выпав сніжок молоденькый, 
котра його перебуде -  вта мені до пары буде Ой, попід 
ліс зелененькый випав сніжок молоденькый, котра його пс- 
ребуде -  та мені до пари буце.
Ой, пӱду у Мараморош, там ся я й оженю, таку собі 
жону возьму -  стане мн в жебпну -  Ой, піду у Марамо- 
рош, там ся я й оженю, таку собі жінку візьму -  стане мені 
в жебину (в кишеню).
Ой, спӱваву, веселюся: суверенно жити вчуся -  Ой, спі- 
ваю, веселюся: суверенно житн вчуся!
Он спӱвай, снӱвай (ой рыдай, рыдай) -  згадуй свій край
-  Ой сиівай, співай (ой ридай, ридай) -  згадуй свій край. 
Ой так-так, драв бы тя руснак -  Ой так-так, драв би тебе 
руснак!
Ой так, таки так -  Ой так, таки так.
“Ой так-так!” -  повів бідняк -  “Ой так-так” -  сказав бід- 
няк.
Ой ты, діду, изіш біду и воды напийся, а кіть тобі того 
мало -  до пана наймися -  Ой ти, діду, із’їж біду и води на- 
пийся, коли ж тобі того мало -  до пана наймися.
Ой ты, діду, изіш біду и воды напийся: через тебе, старый 
діду, легінь утопився - Ойти, діду, із’їж біду та води напий- 
ся, через тебе, старий дєту, легінь (парубок) утошівся!
Ой ты, старый, кахн-кахи, я, молода,- хіхі-хіхі -  Ой ти, 
старий, кахи-кахи, я, молода,- хіхі-хіхі.
Ой, тко ийе, тому паливайте, тко не пйе -  тому не да- 
вайте -  Ой, хто п’є, тому наливайте, хто не.п’є -  тому не 
давайте!

Ой, ткось любить білі грибы, а ткось печсриці, комусь 
любі отданшіці, а комусь -  удовиці -  Ой, хтось любить 
білі гриби, а хтось иечериці, комусь любі відданиці, а ко- 
мусь -  удовиці.
Ой, три літа, три неділі -  стрітимеся иа свальбині -  Ой,
три літа, три неділі -  стрінемося на весіллі.
Ой тяжкын живот людськый -  Ой важке життя людське! 
Ой, упйеме, родино, вбы нам жито родило -  Ой, вин’ємо, 
родиио, щоб нам жито родило!
Ой, у полі трактор оре -  тікай, бідо, поза море -  Ой, у
нолі трактор оре, тікай, бідо, поза море!
Ой, ходи коло воды, но нс нахыляйся -  Ой, ходи біля 
води, та це нахияяйся.
Ой, цыть, жоно, до суботы: будеш мати три роботы -  Ой, 
цить, жоно (дружино) до суботи: будеш мати три роботи! 
Ой, чого ты, Марку, ходиш по ярмарку: не торі уєш, не 
кунуєш, лем счиияєш сварку -  Ой чого ти, Марку, ходиш 
по ярмарку, не торгуєш, нс купуєш, лиш зчиняєш сварісу. 
Ой, іцаслнві верховинці: вже ниє на Восток границі -  
Ой, щасливі верховинці: вже иема на Схід границі.
Оказав му (оказав ӱв) покровнтельство -  Виявив йому 
(виявив їй) заступництво (заступивася за нього (за неї). 
Оказати вниманіє = Обращати вниманіє = Брати во 
вниманіє -  Виявити увагу.
Оказати добрый прийом -  Виявити добрий прийом (до- 
бре прийняти).
Оказати послідню честь -  Відцати осганкю шану. 
Оказати родственный прийом -  Виявити родинний при- 
йом (пршняти як рідного ('як рідну).
Оказати сопротивленіє -  Зробити (проявити) опір. 
Оказатися в дураках (у дурах) -  Опинитися (залишитися) 
в дурнях (у дурах).

і Оказатися в загрудненію (в затруднительному положе- 
нію) — Опинитися в скругі (в скрутному становигці). 
Оказати (оказовати) честь -  Відцати (віддавати) шаиу. 
Оказовати (оказатя) влияніє -  Справляти (справити)
ВІІЛИВ.
Оказовати вниманіє -  Виявляти увагу.
Оказовати дійство- Виявляти дію (діяти).
Оказовати довіріє -  Виявляти довіру.
Оказовати любезнӱсть -  Робити (виявляти) ласку. 
Оказовати мужиӱсть -  Виявляти мужність.
Оказоватн поддержку — Виявляти (надавати) підтримку. 
Оказовати ііомӱчь -  Надавати допомоіу (допомагати). 
Оказовати иослабленіе -  Робити послабленість. 
Оказовати ночот = Оказовати честь -  Віддавати шанобу. 
Оказоваги нредпочтеніє -  Давати перевагу.
Оказовати уваженіс -  Виявдяти повагу.
Оказовати услугу -  Робити послугу.
Оказовати успіхы -  Виявяяти (робити) успіхи. 
Оказовати чссть = Оказовати почот -  Віддавати (роби- 
ти) честь.
Ока не змыкати = Очей не заилющовати -  Ока не змикаш. 
Ока (очей) нс стулив (не стулила) -  Ока (очей) не стулив 
(не стулила).
Оката яйичнипя -  Оката яєшня.
Окидати зором = Оглядати очима = Окидати оком = 
Окидовати очима -  Окидати погаядом.
Окидати оком = Окидати зором = Оглядати очима = 
Окидовати очима -  Окидати оком.
Окидовати очима = Окидати зором = Оглидати очима = 
Окидати оком -  Оіяядати очима.
Окинути рлтсу в воду -  Занурити руку в воду.
Окину'ти ручку в тиніу -  Вмочити ручку (псро) в тинту 
(в чорішло).
Окинути взором (взглядом) -  Окинути погяядом.
Оісна в будущоє- Вікно в майбутгя.
Окно в Європу -  Вікно в Європу.
Око видить высоко, а розум -  щи высше -  Око бачить 
високо, а розум -  ше виіце.
Око видить далеко, а розум -  щи дале - Око бачить дале- 
ко, а розум ще далі.
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Око видить, по їуб ие бере -  Око бачить, та зуб не бере. 
Оковига иаленка -  Оковита паденка ігоріпка).
Око в око -  Око в око.
Око шіало на нього (на неї) -  Око впало на ньою (иа неї). 
Око государьово -  Око государево.
Око -  за око -  Око -за око.
Око -  за око, зуб -  за зуб -  Око -  за око, зуб -  за зу. 
Околарії втерти ~ Окуляри втерти.
Околині тонуть (гублятьтся) у темряві -  Околиці тонуіь 
(губляться) в темряві.
Около двох-трьох кідомийтрӱв -  Біля (блазько) двох- 
трьох кіломстрів.
Около нас ниє й не было никого- Біля нас нема й не було
ІІІКОҐО.
Около полудня -  Біля (5лизыко) нолудня.
Около пӱвноты -  Біля (бпизько) півноти.
Околотиги бокы = Обламати (потовчи) бокы -  Около- 
титн боки.
Околотити хыжу -  Околотитн хату (вкривати кришу око- 
лотами).
Околотна солома -  Околотна солома.
Околоту'в закосив, по стріху не перепкрыв: тӱлько в ній 
дірочок, як на небі звіздопок -  Околтів закосив, та слріху 
не перекрив: стшьки в ній дірочок, як ііа небі зірочок. 
Около якогось там года — Бшя якошсь там року. 
Околяеный иуть = Окольна дорога -  Околіпшій ікруж- 
ний) шлях.
Окольна дорога = Околясный путь -  Кружна {обхідна) 
дорога.
Окольиым путьом пӱти -  Кружним шляхом піти. 
Окольпым путьом дӱзнатнся -  Кружним шляхом (від пю- 
бей) довідатися.
Оком не зведе -  Оком не зведе.
Оком не кліннути (не моргнути) -  Оком не мигнути (не 
моргнути).
Оком не смыкати -  Оком нс смикати.
Оком очевидпя (очевидці) -  Оком очевидця (очевидці). 
Око народноє -  око Божоє -  Око народне -  око Божс.
Око нигда не старіє -  Око ніколи не старіє.
Окопна рама -  Віконна рама.
Окоішый набор (нрибор) -  Вікопний набір.
Окоиный перепльот - Віконна рама.
Окончаіііє сезона -  Закінчешія сезопу.
Окопчательнын подсчот- Кінцевнй підрахунок. 
Окончательный отвіт -  Остаточпа (кінцева) відновідь. 
Окончательноє рішеніс -  Остаточне (кінцеве) рішешія. 
Оконтательно заспокойився (заспокойилася) -  Цілком 
(остаточно) заспокоївся (заспокоїлася).
Окончательно розорився (розорилися) -  Вкрай (оста- 
пючпо) розорився (розорилися).
Окончаіельно успокойитися -  Цілком заспокоїтися. 
Окончити жизнь самоубиветвом -  Закінчити життя само- 
губством (заподіяти собі смерть).
Окопна война = Окопный характер войны -  Окопна 
війна.
Окопна правда -  Окопна правда.
Окоиный характер войиы = Окоина война -  Окопний 
харакгер віііни.
Око подплыло (подтекло) кровльов -  Око підпливло 
(піщекло) кров’то.
Око призвычаєнос (наметаноє) -  Око памстаис (набитс). 
Око у нього (у неї) наметаноє (набитоє) -  Око у нього (у 
неї) иаметане інабите).
Окоченіли пальпі -  Задубіли (закляіаіи) пальці. 
Окошным (окошиов) народнвся (народилася), лсм ліни- 
вым (лішівов) зробився (зробилася) -  Окошшім (мудрим, 
ліітлиєим) народився (мудрою, кмітпивою иародилася), 
щщ лінивим (лішівою) зробився (зробилася).

Окраєць хліба -  Окраєць хліба.
Окраса (украшсніє) сезона -  Окраса сезона.
Окрем нього (окрем нсї) нико не знас -  Окрім нього 
(окрім неї) ніхто не знає.
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Окрем сього -  Окрем пьото.
Окрем того -  Крім того.
Окружающа жизнь -  Навколиишє житія.
Окружаншіі позирали на нього (на неї) з любопытством
-  Присутні иозирали (диг,илися) на нього (на иеї) з цікавістю. 
Окруженіє противника -  Оточення противиика. 
Окруженый (окружсна) заботами -  Оточеиый (оточсна) 
піклуванням.
Окруженый (окружена) ореоло.м иочога -  Оточений 
(оточена) ореолом пошаны дповаги).
Окрем фіГлӱв -  Крім фіґяів іжартів).
Окружающый світ -  Оточуючий світ.
Окружити вииманійом = Оточити вниманійом- Оточи- 
ти увагою.
Окружком -  Окружком (окружтш комітет).
Окружна (обйізна) дорога -  Окружна (об’їздші) дорога. 
Окруікна среда -  Довкружнє середовшце.
Окрӱм мене (окрӱм иас) - Опріч мснс (оиріч нас)! 
Окрайина хаші -  Край лісу.
Октовбер вкрывать землю де листком, а дс сніжком -  
Жовтеііь вкриває земяю де листком, а де сніжком. 
Октовбер мряку сіє, в садах и хащах дист жовтіє — Жов- 
тень мряку сіє, в садах і лісах лист жовтіє.
Октовбор на Покровы запре у хлів коровп -  Жовтепь ыа 
Покрови (14 жовтня) зачинить у хлів корови.
Октовбер, пебориче (ыеборячко), холодыыми росами 
нлаче — Жовтснь исборяче (нсборячко), холодними росами 
плаче.
Октовбер плаче холодньгаи слызами—Жовтень плаче хо- 
лодлними сльозаами.
Октовбер рыжоватый -  иа сватаикы богатый -  Жов- 
тень рудуватий ірудии) -  на сватанки багатий (бивний). 
Оку більмо нс вадить, лем шгасн ош не видить -  Оку 
більмо не вадить, лиш тільки шо не бачить.
Окуиӱв имати - Окунів ловити.
Окупиться з лихвов -  Окупиться 3 лихвою.
Олай бити (убити) — Олію бити (вибити).
Олайный завод -  Олійний завод.
Одемяійськьш чемпіон (олемпійська чемпіонка) ~
Олсмишсысий чемпілон (олємпійська чсмпіонка). 
Оливкова (оливна) галузка -  Оливкова (маслиноєа) 
гілка.
Оливковый олай -  Оливкова олія (маслинове масло).
Она в тагуня -  писана красуня -  Вона в татукя (в батька)
-  писана красуня.
Олимнійські громы -  Олипійські громи.
Олимнійські игры -  Олімпійські ігри.
Олимпійськый спокӱй -  Олимиійський спокій.
Олійна фарба -  Олійна фарба.
Оловйані очн -  Олов'яні очі.
Оловйаный взгляд -  Олов’яний. погляд.
Олух паря небесного -  Олух їду'реиь) царя небесного. 
Олюднена малфа - Олюдисыа мавпа.
О-ля-ля -  О-ля-ля!
Омерзигельно раболіпствовати (плазовати) -  Огидно 
раболіпствуиатии (плазуваги).
Омолодилася хыжа горянська, отколи щезла власть 
радянеька -  Омолодилася хата горянська, відко.ти шезла 
влада радянська.
О мӱй Боже, бгаа ружа -  нн фрайира, аии мужа -  О мій
Боже, біла ружа (квітка) ~ иі фраїра (залицяльника), ані 
мужа!
Оиа была ириглашенов -  Вона була запрошеною.
Она вта, котра тобі (вам) нужна -  Вона та, котра тобі 
(вам) іштрібна.
Она в татуня -  писана красуня — Вона в татуня (батька)
-  писана красуня.
Она в тяжи -  Вона в тяжі (вагітна).
Ояа для них -  як дӱйна корова • Вона для них -  як дійна 
корова.
Она добріша за сестру (за брага) -  Вона добріша за се- 
стру (за брата).



Опы

Она иу (она ӱв) -  більмо в оці = Овӱн му (овӱн ӱв) -  біль-
мо в оці -Вона йому (вона ӱв) -  більмо в оці.
Она му (вӱн ӱв) в усьому потакать -  Вона йому (він їй) у 
всьому потакає.
Она му ладна -  Вона йому ладна (підходяща, подобається). 
Она му (она ӱв) не отклонилася -  Вона йому (вона їй) не 
відколилася.
Она му (она ӱв) у матери годиться -  Вона йому (вона їй) 
у матері годиться.
Она (вӱн) никуды не дінеся -  Вона (він) нікуди не дінеться. 
Она полюбиласи йому, а вӱн -  ӱв -  Вона полюбилася 
йому, а він -  їй.
Она розвелася з чоловіком (з мужом) -  Вона розвслася 
(розлучилася) з чоловіком (з мужем).
Она ротата на всьо село -  Вона ротата {веяикорота) на 
всс село.
Она тобі (вӱн тобі) нс пара -  Вона тобі (він тобі) -  не пара. 
Она хитро з ним заграє, фіглює, а вӱн -  рукы-ногы ӱв 
цюлює -  Она хитро з ним заграє, фіглює іжартус), а він -  
руки-ноги їй цілує.
Онде ни = Он там от -  Ось там, ось!
Он де сидить -  Ось де сидить.
Ондечкы = Он там -  Ось там.
Они были посержеиі (в ссорі) -  Воіш були посвареиі (в 
сварці).
Они были так, як пес из мачков -  Вони були так, як пес 
із мачкою (з кішкою).
Они єнно друюго усе потдержувуть -  Вони одпе другого 
{одне одного) завжди підтримують.
Они живуть тун рядом, доюі'с б.дизько -  Вони живуть тут 
поряд, зовсім близько.
Онн живуть, хліб-сӱль жувуть -  Вони живуть, хліб-сіль 
жують.
Они жили не дуепгом, а гриугольником -  Вони жили не 
дуетом, а трикутншюм.
Они збиралися йтн -  Вони збирались іш.
Она з ним (вӱн нз нив) не церемониться -  Вона з ним (він 
з нсю) не церемониться.
Они лем язиком хлопавуть -  Вони лиш язиком ляскають. 
Они межи собов ыероздий вода -  Вони між собою нероз- 
лий вода.
Они направду друзі -  Вони доправди друзі.
Они не вірять никому, даже єнно другому -  Вони не ві- 
рятиь нікому, навіть одне другому (одне одполгу).
Они (вӱп и вна) не з боязкых -  Вони (він і вона) не з бо- 
язких.
Они не подходять єден (єнно) до другого -  Вони ие під- 
ходять один (одно) до одного {до другого).
Они иодобны собі -  Вони подібні собі.
Они понялнся -  Вони порозумілися.
Они рябун розбили -  Они глек розбили!
Они собі родичі -  Вони собі родичі {рідня, родаки).
Онн собі своякы = Быти му (быти ӱв) свояком -  Вони 
собі свояки.
Они способні рішнти йсі задачі -  Вони здібні рішити ці 
задачі.
Онн створені єнно для другоіо -  Вони створені одне для 
одного {одне для другого).
Они сходилися вечерами -  Воии сходшшся вечорами. 
Они теперь на єннӱв позиції -  Вони тепср на одііій позиції. 
Онімів бы-сь {оніміла бы-сь) = Занімів бы-сь (заніміла 
бы-сь) -  Онімів би ти (оніміла б ти)!
Оныє ся онажило, то варило, то пражило -  Ониє (отеє) 
оиажилося, то варило, то пражило.
Оный, оныє -  Бог знає чиє -  Оний, ониє {сяке, таке) -  Бог 
знає чиє.
Оный, оныя, лем бы чиясь, пе моя -  Оний, ония <якийсь, 
якась), лише б чиясь, не моя.
Оный подкупив його (її) мнініє -  Оний (той) підкуішв 
його (її) думку.
Он куды -  Ось куди!
Оно бы не зашкодило -  Воно б не зашкодило.

Оно гибы й так, лсм мало не так -  Воно ніби й так, яиш 
трохи нс так.
Оно губиться вать забываться -  Воно губиться або ж за- 
бувасться.
Оно й видко — Воно й видно.
Оно й вірно -  Воыо й вірно!
Оно й природно -  Воно й прнродньо.
Оно й правильно -  Вово й вірію.
Он там = Ондечкы -  Ось там.
Он там от = Онде ни -  Ось там, ось!
Он што робиться -  Ось що коїться!
Он якоє діло -  Ось яка снрава!
Онь зима го (зима йі) трясе =Аж зима го (зима йі) трясс
-  Аж зима його (зима її) ірясе.
Окь искры з очи -  Аж іскри з очсй!
Онь піря лстить -  Аж пір’я летить!
Онь пропав, як из моста виав -  Аж проиав, наче з моста 
впав.
О О Н - ООН (Організація Об’єднаних Націй).
Опаздовати -  не в його (не в її) звычаю -  Спізнюватися -  
ие його (не її звичай).
Оналені жаждов уста -  Опалсні смагою уста.
Опальный генерал -  Оиальний ґеиерал.
Оианас -  ни до Бога, ии до нас -  Оианас -  ні до Бога, ні 
до нас.
Опанововати вниманійом — Оволодівати увагою. 
Опанововати (опановати) себе = Овладівата (овладіти) 
собов -  Опановувати (опанувати) себе.
Опарився (опарилася), як муха на окропі -  Ошнарився 
(ошпарилася), як муха на окропі.
Опарюєся лсд -  Опарюється (топиться) лід.
Опасна зона --Небсзпечна зона.
Опасна личнӱеть -  Нсбезпечна особа.
Опасна тема -  Небезпечна тема.
Опасна тенденція -  Небезпечна тенденція.
Опасні поегупкы -  Небезпечні поступки.
Опасні речі пряч от малечі -  Небезпечні речі (предмети) 
пряч (ховай) від малечі.
Опасный елемент-Нсбезпечний еяемент.
Опасный поворот -  Небезпсчний повороі'.
Опасный свідітель -  Небезпечішй свідок.
Опасный случай -  Небезпечний випадок.
Опаснӱсть на каждому кроні -  Небезпека на кожиому 
кроці.
Опаснӱсть сьої роботи -  Небезнека дієї робоги.
Опера в нереводі фортепіано -  Опера в перскладі форте- 
піано.
Оператнвна інформація — Операшвна інформація. 
Оперативна розробка -  Оперативна розробка. 
Оперативна сводка -  Опсрагивпе зведення.
Оперативні діиствія -  Опсративні дії.
Оперативным путьом -  Оперативним шяяхом. 
Оперативноє вмішательство -  Оперативне втручання. 
Операційяый стӱл -  Операційний стід.
Операпія -  не выход -  Опєрація -  не вихід.
Оперна студія — Оперна студія.
Опсрный театер -  Онерний театр.
О першӱв (у такӱв-го) годині дня (ночи) -  У першій (у 
такій ось) годині дия (ночі).
Опиратися лӱктьом = Опират ися иа лӱкогь -  Опиратися 
лікгем.
Оииратися на лӱкоть = Опиратися лӱктьом -  Оішратися 
на лікоть.
Описание звычаӱв и обрядӱв -  Опис звичаїв і обрядів. 
Описаный многоугольник — Оішсаний міютокуіник. 
Опнсовати имушество -  Описувати майно.
Опікунська рада -  Опікунська рада.
Опыта му (опыі а ӱв) не занимаги = Опыта му (опыта 
ӱв) не познчати -  Доевіду йому (досвіду їй) не займати. 
Оныта му (опыта ӱв) нс позичати = Опыта му (опыта 
ӱв) ие заниматп -  Досвіду йому (досвіду їй) не пози- 
чати.

19



Опы

Опыт важливішый за молодӱсть -  Досвід важливіпшй за 
молодість.
Опыт -  діло наживное - Досвід -- діло наживие (справа 
наживна).
Опыт допоможе жӱнці отдатися, а чоловікови (мужчияі)
-  опстатися холостяком -  Досвід доиоможе жінці відца- 
тися (вийти заміж), а чоловікові (мужчині) -  залишитися 
холостяком.
Опыт -  есе добре, но было бы ліише, кобы рокӱв менше
-  Досвід -  це добре, та було б краще, якби років менше. 
Оныт запозычиш, то й себе звеличнш -  Досвід запози- 
чиш, то й ссбс звеличиш.
Опыт из часом приходить -  Досвід із часом приходить. 
Опытна стаішія -  Дослідна стаиція.
Опыт не мож пронити -  Досвід нс можиа пропити. 
Опытный нередовик (опытна псредовиця) -  Досвічєний 
передовик (досвічєна аередовиця).
Опытный професіонал (опытна професіоналка) — До-
свічсний профєсіонал (досвічена професіопалка). 
Опытный чоловік (челядвик)- Досвічена людииа. 
Опытноє животнос -  Підс.підна тваріша.
Оііытноє знаніє -  Досвідне знання.
Опытнос поле- Дослідие іголе.
Опыт -  основа усігіха -  Досвід -  осіюва успіху.
Опыт переняв (переняла) -  ударыиком став (ударни- 
цьов стала) -  Досвід персйняв (псрейняла) -  ударником 
став (ударницею стала).
Опыі иодказує й наочно показує -  Досвід підказує й ііа- 
глядно показує.
Опыт подтверднв його (її) думкы (його, її слова) -  До-
свід ііідтвсрдив його (її) думки (його, її слова).
Оиыт локазуе -  Досвід показує.
Опыт приходить з мозолями -  Досвід приходить 3 мозо- 
лями.
Опыт удався -  Досвід удався (спроба вдалася).
Онйать двадцігь пйать -  Назад (знову) двадціть п’ять! 
Оповитоє гумаиом — Оповите тумаиом.
Опозиція и каоліція -  Опозиція і коаліція. 
ОпознаватсльнІ знакы -  Розпізнавальнї знаки.
Онорный пункт -  Опорний пункг.
Онором стати -  Опором іопорою) стати.
Опочивати вічгіым (непробудным) сном = Спочивати 
вічным (непробудным) сном -  Відпочивати вічлим (не- 
пробудним) сном.
Опоясана рифма -  Онерсзана рима.
Оправдалися його (її) ожнданія -  Справдилися його (її) 
сподіваиня.
Оправдательный документ -  Виправдувалыіий доку- 
мент.
Оправдовати желаніс = Исполняти желаніє -  Справджу- 
вати бажання.
Опреділеяі корекі ивы -  Певні корєктиви.
Оітреділсні зміны, здвнпі -  Певні зміни, зрушення. 
Опреділеным образом -  Псвним чином.
Опреділеиый тиск -  Псвний (зумовлений) тиск. 
Опреділеным образом -  Певним образом.
Опреді.'іенов міров -  Певною мірою.
Онріідшили т очкы прикосновенія -  Визначили точки до- 
тику.
Опреділнти количесгвенный сосгав -  Визначити кількіс- 
ний склад..
Опри.іюднив (онрилюлнила) думку- Оирилюдішв (опри- 
люднила) думку.
Опрышкы зкали, за што панӱв карали -  Опришки зиа- 
яи, за що панів карали.
Опрышкы-леґіні, озвіться в Ясіні -  Опришки-легіні (па-
рубки), озвіться в Ясіні!
Опрокинути по погарчик}’ -  Вихилити (випити) по по- 
гарчкку (по чарочці).
Оцротсстоватн вексель -  Опротестувати векседь. 
Опрятяый в и д -  Охайний виіляд,
Опрятно ходити -  Охайно ходити.

Опстався (опсталася) ни з чим (ни при чому) —Лішзився 
(лишилася) ні з чимм (ні при чому).
Опставайся (оисіавайтеся) з Боін.м, бо я -  за порогом -  
Лишайся (лишайтеся) з Ботом, бо я -  за пороюм! 
Опставайся (оиставайтеся) з миром -  Лишайся (лишай- 
теся) з миром.
Опставатися при своїх інтересах -  Залишатися при своїх 
іытересах.
Опставатиея при своӱв думці -  Залишатися при своїй 
думиі.
Опстався (опсталася) без крова (без притулка) = Оп- 
стався (опсталася) без убежища -  Залишився (залишила- 
ся) без даху (без притулку).
Опстався (опсталася) без убежиша = Опсгався (опста- 
лася) без крова (без притулка -  Залишився (залишилася) 
бсз притулку.
Опстався (обсталася) на бобах -  Залишився (залишилася) 
на бобах.
Опстався (опсталася) при прежньому мнінію -  Зали- 
щився (залишилася) при попсрєднїй думці.
Оисгавапіся (обетатися) самим собов (сама собою) -  За- 
лишатися (залишитися) самим собою (сама собою). 
Опсгався (опсталася) в дурнях (в дурах) -  Залишився (за- 
лишилася) в дурнях (« дурах).
Опстався (опсталися) при піковому інтересі -  Зостався 
(зосталися) ііри иіковому інтересі.
Опсгався тверды м (опсталася гвердов) у свйих намі- 
реніях -  Зостався твердим (зосіалася твердою) в своїх иа- 
мірах.
Онсталаси лем помста — Залишилася лиш ломста. 
Опсгалися лем єнні воспоминанія -  Залишилися лиш 
одні спогади.
Опстатнся без маткы -  Лишитися без матки (бджолиний 
вулик).
Опстатися бсз нӱг -  Лишитися бсз ніг.
Опстатнся без убежиіца -  Лшшпитися без ііритулку. 
Опстатися в єннӱв сорочпі -  Залишитися в одній сорочці. 
Онстатися в живых -  Лишитися в живих.
Оистатися позаау -  Залишигися пазаду.
Опстатнся при прежнЧ’в думні -  Залишктися при нопсрс- 
дній думці.
Опги.мальні возможностн -  Оптимальні можливості. 
Оптимальні срокы -  Оптималыті строки.
Оптимальный варіант -  Оптішалышй варіант 
Оптнмізм -  ручательство шастя -  Оіпимізм -  запорука 
пдастя.
Оптиміст каже: “Подождіть!” А песиміст: “Ждіть, 
ЖДІть!”  -  Оптиміст каже: ’ТГочекайтє!” А гіесиміст: “Чскай- 
те, чекайте!”.
Оптова торгӱвля — Оіггова торгівля.
Оптом и вроздрӱб -  Оіпом і вроздріб.
Оігтом ци вроздрӱб -  лем бы собі в комору грӱб (гребла).
-  Оптом чи вроздріб -  лише б собі в комору гріб (гребяа). 
Опускати (опустиитн) голову ыа грудн - Опускаги (опус- 
тити) голову на іруди.
Опускати (опустити) крыла -  Опускати (опустити) крила. 
Опускати (опуститн) носа -  Оііускагги (опустити) носа. 
Опускати (опустити) рукы = Спускати (спустити) рукы
-  Опускати (опустити) руки.
Опуекатися (слускатиси) на столиць - Опускатися (спус- 
катися) на стілець.
Онускатися (опуститися) на денцс (на дна) — Опускатися 
(оиусштися) на денце (на дно).
Оігустив (опустила) губу, як старый кӱнь (як стара 
кобыла) -  Опустив (опустила) губу, мов старий кінь (мов 
стара кобила).
Опустив (опустила) рукы з отчаянія -  Опустив (опуетн- 
ла) руки з відчаю (від розпуки).
Опустив (опустила) очн = Схылив (схылила) очи -
Опустив (опустила) очі.
Опустився (опустилася) на грішну землю -  Опустиився 
(опустилася) на грішну землю.
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Осі

Оиустив (опустила) хвӱст, як пес (як собака) -  Опустив 
(опустила) хвоста, як пес (як собака).
Опустати (опускати) очі = Потупити очп - Опусгати 
(оггускати) очі.
Опуститися з берега -  Опустатися з берега.
Опустівшое жилнще -  Спустіле житло.
Опухльова хворота -  Пухлигша хвороба.
Опущеня печӱнкы -  Оиущення печінки.
Опӱвдень -  Опівдні.
О пӱв на (сему, восьму...) -  О пів'на (сьому, восьму...). 
Опӱвнӱчна доба (година) -  Опівнічпа доба (година). 
Опӱйпый (снотворный) мак -  Опійний (снотворний) мак. 
Опӱф стати -  Опір статі.
Оранка на зяб -  Оранка па зяб.
Орати у розгӱн = Орати в розгон -  Орати у розгін (бі'г) 
середини до країв).
Орати в розгон = Орати у розгӱн — Орати в розгон(в/д 
середини до країв)
Орати в розор -  Орати в розор (з країв і закінчуючи бороз- 
ною по середині ділянки).
Орати -  не на пищалці, не на гуслях грати -  Орати - не иа 
пищалці (ие на сопілиі), не на гоусяях (не на скрипцї) ірати. 
Орати у склад -  Отати у скяад.
Орати цілину -  Орати цілину.
Ораторськоє искуство -  Ораторне мистецтво. 
Ораторськоє лібрето -  Ораторне лібрето.
Ораторськоє произведеніє -  Ораторний твір.
Орбітальна скорост ь -  Орбітальна швидкість.
Орбітні изміненія -  Орбітні зміыи.
Орган державного упревленія -  Орган державного управ- 
ління.
Органичеська хімія -  Органічна хімія.
Органичеські чувства -  Органічні почуття. 
Органичеськоє состояніс організма -  Оргаиічний стан 
організму.
Організатор (організаторка) пресгупиого сообщества -
Організатор (організаторка) злочинного товариства. 
Організаційный період -  Організаційний гіеріод. 
Організована преступнӱсть -  Організована злочинність. 
Органы казначейського счота -  Оргаяи скарбничого ра- 
хунку.
Органы нюха -  Органи нюху.
Органы прокуратуры -  Органи прокуратури.
Органы чувст -  Органи чупів.
Орган місного самоуправленія -  Орган місцевого само- 
врядування.
Оргбйуро -  Оргбюро (організаційне бюро).
Оргвыводы — Оргвисновки (організаційні висновки). 
Орготділ -  Оргвідділ (організаційний відділ).
Оргробота -  Оргробота (оргапізаційна робота). 
Ордеяська лента -  Орденська стрічка.
Ординарный професор -  Ординарний (звичайний, рядо- 
вий) професор.
Оре клепков -  Оре клепкою (йде наперекір).
Орел и решка -  Орел і решка.
Орендна плата -  Орендна платня.
Орсндный подряд -  на партійный лад -  Орендний підряд 
-  на партійний лад.
Ореш ци жнеш -  от любви не втечеш -  Ореш чи жиеш -  
від любові не зтечеш.
Оре языком, а не свойим хребтом -  Оре язиком, а не сво- 
їм хребтом.
Оршінальна кояпепшя -  Оригінальна концепція. 
Оригоінальпый жапр -  Оригінальний жанр.
Орієнтація на місности -  Орієнтація на місцевісті. 
Орієптовочный подсчот -  Оріснтовний підрахунок. 
Орієнтовочный польот -  Орієнтувалышй політ. 
Орієнтовочноє названіє -  Оріснтовна иазва.
Оріхы -  для втіхы: волоські й ліскові — на зубы здо- 
рові -  Горіхи -  для втіхи: волоські й ліскові -  на зуби здо- 
рові.
Оріхы не лстять под стріхы -  Горіхи не летять під стріхи.

Оріх рясный -  рӱк буде пӱсный -  Горіх рясний -р ік  буде 
пісний.
Орішок не по зубах -  Горішок не по зубах.
Орла й з-нод хмары чути -  Орла й з-яід хмари чути. 
Орлы в небі высоко літавуть -  спеку провіщавуть -  
Орли в нсбі високо лвітають -  спеку цровіщають.
Орлы літавуть у самотности, а вӱвці держаться купы -  
Орпи літають у самотині, а вівці тримаються купи (гурту). 
Орошеня полӱв -  Орошення полів.
Орудія производства - Знаряддя виробництва.
Орудовати дшами -  Орудувати ділами (справами).
Орудус ними, як чортяка грішиыми душамн -  Орудує 
ними, як чортяка грішними душами.
Оружейный завод -  Збройний завод.
Оружейноє формированіє. -  Збройне формування. 
Осаднос положеніє -  Осадне становище (стан облоги). 
Осадочный процес -  Осадочний процес.
Освітительні учрежденія -  Освігаі установи.
Освободити місто -  Звільнига місцс.
Освободитися от пут= Збытися пуг -  Звілыштися ві д пут. 
Освободіть ня от нього (отнеї) -  Звільніть мене від иього 
(від неї).
Освобождази з біды -  Звільняти з біди.
Освобождеяіє селян -  Звшыіення селян.
Освобожденіє прийшло -  нам свободу принесло -  Визво- 
лешія прийшло -  нам вошо прииесло.
Освойив (освойила) нову методу -  через пень-колоду -  
Освоїв (освоїла) пову методу -  чсрез пень-колоду.
Осе-т буде ослом, хоть го й золотом обсып -  Осел буде 
ослом ївіслюк буде віслюком), хоч його й золотом обсип. 
Осел и буде ослом -  Осел (віслюк) і буде ослом (віслюком). 
Осел ослом, а возглавляє иар'гком — Осел ослом (віслюк 
віслюком), а очолює партком.
Осел ослом, хоть и за начальняцькым столом -  Осед 
ослом (віслюк віслюком), хоч і за начальницьким столом. 
Осел усе опстанеся ослом -  Осел завжди залишиться 
ослом.
Осередок дерсва -  Осередок (серцевина) дерева.
Осика дрыжить, бо на нӱв Юда повісився -  Осика трем- 
тить, бо на ній Юда (Іуда) повісився.
Осика цвітом рясна -  на урожай вӱвса -  Осика цвітом 
рясиа -  на врожай вівса.
Осшіа бы тти была — Осина б тобі була!
Осиноє гніздо (кубло) = Осячоє гніздо -  Осинне гиіздо 
(кубло).
Осиротши б верховинці без Кісва — столиці -  Осиротіли 
б верховинці без Києва-столиці.
Осідаіш крыші -  Осідання покрівлі.
Осідлали, як коня -  Осідлали, мов коня.
Осідлати дорогу -  Осідлати дорогу.
Осідлазн Пеґаса = Сідлати Ыегаса -  Осідлати Пеґаса. 
Осідлати свого коня -  Осідлати свого коня.
Осідлый спосӱб жизни -  Осідлий спосіб житгя. 
Осінитися сятым хрестом -  Осінитися святим хрсстом. 
Осіпити хресным знаменійом -  Перехрестити.
Осінні дны летять на золотогривому кони -  Осінні дні 
летять на золотогривому копі.
Оеінні ночи кудлаті -  на мряку й темноту богаті -  Осіыні 
ночі кудлагі -  иа морок і темряву багаті.
Осінні перевозкы -  Осінні перевозки.
Осіння дпина (погода) мінлнва: то туманы пряде, то до- 
ждьик веде -  Осіння днина (погода) мінлива: то тумани 
пряде, то дощик веде.
Осіння днина нідить вина -  Осіння даиыа цідить вина. 
Осіння муха куслива, а весняна -  лінива -  Осіння муха 
куслива, а весняна -  ліішва.
Осіння пора -  тепло з двора - Осіння ііора -  теішо з двора. 
Осіння сльота -  повна хыжа болота -  Осіішя сльота -  по- 
вна хата болота.
Осінь без дождӱв не быває -  Осінь без дощів не буває. 
Осінь богата плодами й свальбовымн піснями -  Осінь 
багата плодами й весільними піснями.
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Осінь дождями рясна -  кущиться озимина -  Осінь до- 
щами рясиа -  кунщться озимина.
Осінь жовтолиста -  іілоды , як монитста -- Осінь жовто- 
листа - шіоди, мов намиста.
Осіиь зріс, осінь сіе -  Осінь зріє, осіиь сіє.
Осінь коснулася дсрев -  Осінь торкнулася дерсв.
Осінь не лем сум несе, но й змішоє все -  Осінь не тільки 
смуток несе, але й змінює все.
Осінньый паводок -  Осінній паводок.
Осіпиьоє листя отливать золотом -  Осіішє листя від.ш- 
ває (виблискує) золотом.
Осіиь плодами радує, нро зиму наіадує -  Осінь плодами 
радує, про зиму нагадує.
Осінь повіє -  поле нустіс -  Осінь повіє -  иоле иустіє. 
Осінь прикаже, а весна скаже - Осіш> прикажс, а весна 
скаже.
Осінь приходить -  сум наводнть -  Осінь приходить -  
смуток иаводить.
Осінь садамк ходить из плодами -  Осінь садами ходить 
із плодами.
Осінь у домі, а зима -  на порозі-  Осінь у домі, а зима- на 
гіорозі.
Осінь у коморы збирать, а зима зйідать -  Осінь у комори 
збирає, а зима з’їдає.
Осінь уеьому счот веде -  Осінь усьому рахунок ведс. 
Осінь щедра врожаями -  повна хыжа колачами -  Осінь 
щедра врожаями -  повна хата калачами.
Осінь ясніша золота -  Осінь ясніша золота.
Осы куеавуть и чужый мед поїдавуть -  Оси кусають і 
чужий мед иоїдакль.
Осыпаня (обсьшаня) зерна — Осипашія (висипання) 
зерна.
Осыпати (обсыпати) ударами -  Осинати ударами (лупцю- 
е,ати).
Осыпатн (обсыпатни) щолюнками -  Осипати ціпунками. 
Оскалятн (скалити) зубы -  Оскаляти (скалити) зуби. 
Оскома напала -  й охота иронала (отпала) -  Оскома на- 
пала - й охота ітропала (відпала).
Оскорбити дійством -  Образити дією.
Оскӱлькы - остӱлькы = Скӱлько-стӱлысо -  Оскілыш- 
остільки.
Ослаблення сил -  Ослаблення сил.
Осла впӱзнати по ухах, вола - по рогах, а дурня (а ду- 
ру) -  но його (по її) словах -  Осяа (еіспюка) впізнати но 
вухах, вола -  по рогах, а дурня (а дуру) — по його {ио її) 
словах.
Ослнця не ганьбиться, ош евойим ослом хвалитьси ~
Ослиця (віслючка) не гаиьбнться (не соромиться), що своїм 
ослом увіслюком) хвалиться.
Осліп бы-сь (осліпла бы-сь) А щоб ти осліп (оеліала)! 
Осліп бы-сь (осліпла бы-сь), обы й світа Божого не відів 
(ііе віділа) -  Осліб би ги (осдіпла б ти), щоб світу Ьожого 
ые бачив (нс бачила)!
Осліплый (осліпла) на єнно око - Осліплий (ослішіа) на 
одне око.
Осложнепоє предложеніє -  Ускладнене речення. 
Осматривати хворого -  Оглядати хворого.
Осмотр -  на першый взляд -  Огляд -  иа перший попіяд. 
Осмотр резервӱв - Огляд резервів.
Основанія для розмышленій -Підстави для роздумів. 
Основа основ -  Осаова основ.
Основа слова -  Осиова слова.
Осыова совітської морали: два на тямиі, три в журналі
-  Основа радянської моралі: два на тямці, три в журналі. 
Основательна жалоба -  Обгрунтована скарга. 
Основательяі причины -  Поважні причини. 
Основательиый куфср -  Чималий (солідний) куфер (чемо- 
дая).
Основатсльный мӱст -  Міцний міст.
Основательный чоловік (челядник) -  Содідна, поважна 
шодина.
Основательноє изслідованіє — Грунтовне дослідження.

Основательно поїв, посмаковав (поїла, посмаковала) -
Добре поїв, посмакував (поша, посмакувала).
Основати школу -  Заснувати школу.
Основа триугольиика -  Основа триісутника.
Основні отраслі промышленности -  Оснорвні галузі про- 
мисловості.
Основы єдинства - Осыови єдності.
Основы людської моралі (поведіцкы, д)тховности) —■ 
Основи людської моралі їповедінки, духошюсті).
Основы математикы -  Оскови математики.
Осяовна збрань -  Основна зброя.
Основна причина -  Основна причина.
Основиа проблема -  Оснсвна проблема.
Основні бойі -  Основні бої.
Осиові личности - Основиі постаті.
Основні нриншшы -  Основні принципи.
Осковні составні -  Основні складові.
Основні факторы -  Основені фактори.
Основні фііуры -  Основні фігури.
Основні цілі й задачі ~ Основні цілі й задачі.
Основный вопрос -  Основпе гатання.
Основный двигатель - Основшгіі двигуп.
Основный косзяк -  Основний костяк.
Основный наблюдатель (основна паблюдателька) -  
Осиовішй спостерігач (основна спостерівгачка). 
Основный вринцип -  Основішй принцип.
Основнос задаиіє -  Основне завдання.
Основоположні документы -  Основоположні документи. 
Особа (особенна) думка -  Особа (особлиг>а) думка.
Особа (особенна) прнмета -  Особяива прикмета. 
Особснна роль - Особлива роль.
Особенный день -  Особливий день.
Особекный момент -  Особливин момент.
Особенный отділ -  Особливші відділ.
Особенный состав -  Оссблиеий склад.
Особенный формат -  Особливий формат.
Особнных проблем ниє -  Особдивих пробясм нема. 
Особешюго назпаченія -  Особливого нризначення. 
Особенноє вниманіє -  Особлива уваіа.
Особенноє ліченіє -  Особлнве лікування.
Особениоє назначеніє- Особливе нризначення.
Особешю опасный (опасна) -  Особливо небезпечний (нс- 
безпечпа).
Особенноє состояніє -  Особливий стан.
Особос мнініє— Особлива (окрема) думка.
Осозиавати (осознаги) собі -  Усвідомлювати (у відомити) 
собі.
Осіторити мш'ніє -  Осиорити думку.
Оставатися (остатися) в стороні -  Залишатися (залиши- 
тися) осторопь.
Остав (оставте) глупі вопросы -  Лиши (облиш) глупі пи- 
таішя!
Остав го (оєтав йі) в покони -  Залииш його (залиши її) в 
спокої.
Оставити в пренебреженію -  Залишити в зиевазі (знехту- 
еати, занехаяти, занедбати).
Оставитм без вішманія -  Залишити без уваги.
Оставиги в дураках (в дурах) -  Лишити в дурнях (в ду- 
рах); пошити в дурпі).
Оставитн жалобу без нослідствія -  Залишити скаргу без 
иаслідків (аез задоволення).
Оставпти закон у снлі -  Залишити закон у силі. 
Оставнти ва поюму -  Залишити на потім.
Осгави ги на попеченіє родителӱв -  Залишити на опіісу- 
вання батысів.
Оставнти новинку (книгу) на столі -  Залишити газету 
(книгу) на столі.
Оставити роботу — Запишити роботу.
Оставляти землю під ііаром = Ост авляти под пар -  За-
лишати зсмлю під нарою.
Оставляти под нар = Оставляти землю під паром -  За-
лишати під пар.
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Оставляти слід (сліды) -  Залишати слід (сліди).
Остав сю бесіду, сись роіговор -  Облиш (кинь) цю бесіду, 
цю розмову!
Остався (осталася) чекати -  Залишився (залишилася) че- 
кати.
Остався (осталася) при свому мнінію -  Залишився (за- 
лишилася) при своїй думці.
Остався тердым (осталася твердов) у свому намірекію -
Залишився твердим (залишилася твердов) у своєму намірі. 
Остався (осталася) поза,ту иншых -  Залишився (залипш- 
лася) позаду іиших.
Осгаєся (оеталося) желати ліпшого -  Залишаєгься (зали- 
шилося) бажати кращого.
Остаєся (обсталося) зробнти -  Лишається (залишилося) 
зробити.
Остальнос времня -  Решта часу (інший час).
Остальноє додаєся (додасться) само собов = Все иншоє 
додаєся (додасться) само собов -  Рсшта додається (до- 
дасться) Само собою.
Остання іодина = Послідня година = Смертельна годи-
на -  Остання година.
Остання спішя в колесі -  Остання слиця колесі. 
Останньый раз -  Останній раз.
Останньый погарчик на дорогу -  Осташіій погарчик 
(остання чарка) на дорогу).
Останньый (послідньый) срок - Остаішій строк. 
Останньый тур чемпіоиата -  Останній тур чемпіонату. 
Останньыми днями -  Останніми дыями.
Останньым часом -  Останнім часом.
Останньоє (послідньоє) “Прощай!” -  Остаішє “Прощай!”. 
Остановнвся (остаиовилася) в гостинници -  Зушшився 
(зупшшлася) в гостиныиці.
Остановився, як прикованый (остановнлася, як прико- 
вана) до міста -- Зунинився, як приковаішй (зупинилася, як 
ирикована) до місця.
Остановити кров -  Зушшити кров.
Остановити машину (поїзд) -  Зупшіиити маішшу (поїзд). 
Остановити теченіє кырви = Остаповльовати (осіаио- 
вити) кров -  Спинити (зупипити) кровотечу. 
Остановльовати (остановити) кров = Остановити тече- 
ніє кырви -  Зупиняти (зупинити) кров.
Остановльоватися на нӱч -  Зуииаятися на шч.
Останься (останьтеся) іуй -  Залншися (залишіться) тут. 
Остатися(обстап ися) в тайні -  Залишитися в таємниці. 
Остатися (обстатпся) живим (живов) -  Зостатися живим 
(живою).
Остановльоватися на достнгнутому не збирався (не 
збиралася) -  Зупинятися на досягнутому не збирався (не 
збиралися).
Остатися (обстатися) ни з чим -  Лишитися ні з чим. 
Остаткы старого быга -  Залишки (рсштки) старош побуту. 
Остаток жизни -  Рсшта (останок) життя.
Остаток сумы -  Лишок (залишок) суми.
Остаток товара -  Залишок товару.
Остаточный товар -  Залишковий товар.
Остаточна сума -  Залишкова сума (решта суми). 
Остєкрігайся обмана: то -  начало глупоты -  Остерііайся 
обману (облуди): то -  початок глупоти.
Остерігайся політичеської ідеї, бо посадять за неї -  
Оетерігайся політичної ідеї, бо носадять за неї. 
Остерігайся тихої воды, сплячого пса, чужого коня й 
злої страсти -  Остерігайся тихої води, сштячого пса, чужо- 
го коня й злої пристрасгі.
Остерігайся употребляти два слова: “ ішгда” й “усе” -  
Остеріі айся вживати два слова: “шксли” й “завжди”. 
Остовпів бы-сь (остовггіла бы-сь) -  А щоб ти остовпів 
(остовпіла)!
Остов произведенія -  Остов твору.
Остов судна - Остов судна.
Остограмнтися (остограмився, остограмилася) -  Осто- 
грамитися (остограмився, остограмилася). (Випими по сто 
,’раміе.)

Осторожніше на поворотах- Обережніше на поворотах! 
Осторожного (осторожну) и Бог стереже -  Осторожнош 
(осторожну) і Бог стереже.
Осторожнӱеть лишньов нс быває -  Обережність зайвою 
не буває.
Осторонь от політикы -  Осторонь (у боці) від політики. 
Остра бееіда -  Гостра бесіда фозмова).
Остра гра -  Гостра гра.
Остра дискусія -  Гостра дискусія.
Остра необходимӱсть -  Гостра необхідність.
Остра проблема -  Гостра проблема.
Остра фраза -  Гостра фраза.
Остра потребнӱсть -  Гостра потребність.
Острити зубы = Точнти зубы -  їострити зуби.
Острити очи -  Гострити очі.
Острить на нього (на неї) нӱж -  І острить на иього (на неї) 
ніж.
Осгригь на нього (на неї) зуба (зубы) -  Гострить па нього 
(на неї) зуба (зуби).
Острі дебаты -  Гострі дебати.
Острі слова = Хльосткі слова -  Гострі слова.
Острый бӱль -  Гострий біль.
Острый з обох бокӱв -  Гострий з обох боків.
Острый (осгра) на язык - Гострий (гостра) на язик. 
Осгрый нӱж (топӱр, балта) -  Гострий ніж (топір, сокира). 
Острый отвіт -  Госіра відповідь.
Острый сигнал -  Гострий сигиал.
Острый ум не притупить брехня ани глум -  Гострий ум 
ірозум) не притупить брехыя ані глум.
Оспгрый язык щадити не звык -  Гострий язик іцадити не 
звик.
Острый язычок не затупнть и твердый сучок -  Гостриіі 
язичок не заіунить і твердий сучок.
Острый, як  брытва -  Гострий, мов бритва.
Острый, як скалка -  Гострий, як скалка (як щаичка). 
Остроє роздраженіс желудка -  Гостре роздратування 
шлунка.
Остроє словечко коле сердечко -  Гостре словечко коле 
сердечко.
Остроє словечко ранить сердечко = Слово -  не стріла, 
по раннть глубоко -  Гостре словечко раішть сердечко. 
Острос словечко скоро поймеш, но довго не нромкнеш
-  Гостре словечко швидко поймеш (збапісш), но довго ие 
ГфОМКНСШ (не нроковтнеш).
Оеіроє слово уха ріже -  Гостре елово вуха ріже.
Остроє чувство -  Госіре почуття.
Остро пахне трава -  буде хвиля (погода) дождьова -  Го-
стро пахис трава -  буде хвиля (иошда) дощова.
Остро иоюворити (побесідовати) -  Госіро поговорити 
(побесіду'вати).
Остро ставіггься вопрос -  Гостро ставиться питаыыя. 
Острӱшкы брыв -  Острішки брів (госгрі брови). 
Оступився (оступилася) на руному місті -  Оступився 
(оступилася) ыа ріному місці.
Осужденый (осуждена) на смертну казнь -  Засуджении 
(засуджена) на смертну кару.
Осугаити до дна (до денця) -  Осушита до дна. 
Осушовати слызы = Высушоваіы сльози -  Висушува-пі 
сльози.
Осутцествлені ліаршруты -  Здійснені маршрути. 
Осуществляти желанія -  Здійснювата бажання. 
Осуіцествляти служебну обйазаннӱсгь -  Здійснювати 
службовий обов’язок.
Осягати (осягти) взглядом = Осягнуі и (охватити) оком
-  Осягати (осягти) поглядом.
Осягати (осягги) необйатноє -  Осягати (осягти) неосяж- 
нс.
Осягати (осягти) розумом -  Осяіати (осяі~ги) розумом. 
Осягнути (охватити) оком = Осніати (осягти) взглядом
-  Осягнути (охвашти) іюглядом (оком).
Осячоє гніздо = Осиноє пііздо -  Осяче (осине) гніздо.
Ось вращенія -  Вісь обертаыня.
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Ота

От Адама н Євы -  Від Адама і Єви.
От “а" до “я” - Від “а” до “я”.
От А до Я - робота моя -  Від А до Я -- робота моя.
От аза до ижиці -  Від аза до іжиці.
Ота земля маймила, де мати народила Та земля най- 
мила, де мати народила.
Отака исторія -  Ось така історія!
Отака катавасія -  Отака катавасія!
Отака сама = Така ж сама -  Ось така сама.
Отак бо -  Отак жс (отак бо)\
О іак и живу -- на плаву -  Ось так і живу -  на плаву.
Отак и жиєме: от платні до нлатні -  Отак і живсмо: від 
шштіі до платні.
Отак и жиєме -  хліб-сӱль жуємс -  Ось так і живемо -  
хліб-сіль жуємо.
Отак и знай (и знайте) -  Ось гак і знай (і знайте)!
О'гак и маємеся: ледвы ог платні до платні перебива- 
ємеся -  Отак і маємось: ледве від платні до платнї пере- 
биваємоось.
Отак И побралися: вранці позиакомилкся, а в обід -  роз- 
писалиси (повінчалися) -  Отак і побралися: враніді позна- 
йомилися, а в обід -розписалися (позінчішся).
Отакі вісти, ош топчсмеся на місті -  Отакі вісті, що топ- 
чемося на місці.
Отакі й діла, ош слава подвела -  Отакі й діла, що слава 
ііідвела.
Отакі аіы й є -  Ось такі ми й є!
Отакі дїла -  Ось такі справи!
Огакі наші -  Ось такі наші!
Отакі родичі: Г нат -  свині брат, а венрьови -  уйко—Ота- 
кі родичі: Гііат -  свині брат, а вепрові (а кабанові) -  вуйко. 
Отакі родичі: коли у нас хлӱв горів, його дідо рукы і рів
-  Отакі родичі: коли у нас хлів горів, його дідо руки грів. 
Отакі діла -  Ось такі діла (справи)!
Огакі ф акти - Ось такі факги:
Огакый самый (отака сама) = Такый же самыЙ (така ж 
сама) -  Ось такий самый (отака сама).
Отакый, як дурный (отака, як дурна) -  Отакий, мов дур- 
ний (отака, мов дурна).
Отак, мялый любку (мила любко), зроби собі за- 
рубку -  Ось так, милий шобку (мила любко), зроби собі 
зарубку.
Отак му (оіак ӱв) голову скрутив(скрзтила) -  Ось так
йому (ось так їй) голову скрутив (скрутила).
Оіакоє кіио -  Ось таісе кіно!
Отакос щастя, бери ііого (побнй його) трясия -  Ось гаке 
щастя, бери його (побий його) трясця!
Отакої -  Отакої!
Отак от -  Отак ось!
Отак ся н маву (маєме): горя ие позычаву (не по- 
зычаєме), бо свого доста маву (маєме) Отак і маюсь 
імаємось): горя не иозичато (ис позичаємо), бо свого до- 
сить маю (маємо)!
Отак ся й маєме: цураві ходиме й недощаєме Отак і 
маємось: обірвані ходимо й недоїдаємо.
О так-таки так -  Ось так-таки так!
Отак усяды водиться: иан из ианом погодиться, а Йван
-  луставай стусан -  Отак иовсюди водиться: пан із паном 
логолиться, а Иван -  діставай стусан.
Отак ушитко й починаться -  Отак усе й почшіаеться.
От акдії до акції -  Від аісції до акції.
Отак чини, як я чиню: люби дӱвку обы чию -  Ось так 
чдал 'роби), як я чиню: люби дівку, аби чито.
Ог адьфы до омегы -  Від альфи до омеги.
Отач-то -  Ось там-то!
От Анны зима розгун набирать: соице на літо, а зима на 
морез аовертать -  Від Анни {І'анни, 22 грудня) зима розгін 
набіфас: сошіс на літо, а зима на морози повсртає.
От аятвчности до современности -  Від античності до су- 
часносп.
Отара о ее яь  ринулася в овраг -  Отара овець кинулася в 
овраг (у яг ■

Отбарабаішв (отбарабаннла) ію повнӱ;в -  Відбарабапшз 
(відбарабанила) цо иовній.
От бездіятельности пустіє двӱр -  Від бездіяльності пусгіс 
двір.
От безнадежности опускавуться рукы -  Від безнадії 
опускаються руки.
От берега отнлыв (отплывла), а до другого не доплыв 
(не доплывла) -  Від берсга відшптв (відшшвла), а до дру- 
гого нс дошшв (не допливла).
Отбиваги (отбити) охоп' -  Відбиваги (відбйти) бажання. 
Отбивати (отражати) реальнӱсть -  Відбиваги (відтворю- 
вати) реалыіість.
Отбиватися (отбився, отбилася) от рук -  Відбиваіися 
(відбився, відбилася) від рук.
Отбиватися (отбивсн, отбилася) от свойих -  Відбиватнся 
(відбився, відбнлася) від своїх.
Оібивагься фіґдями -  Відбиваєьться фіглями (жартами). 
Отбнвахься, як медбвідь от пчӱл -Відбивається, мов вед- 
мідь від бджіл.
Огбиваться лем руками, нічим іншим -  Відбивається 
лиш руками, нічим іншим.
Отбивна котлета -  Відбивна котлета.
Отбився (отбилася) от хыжі -  Відбився (відбилася) від 
хати.
Отбий цаповн рогы, а цаи -  чолом -  Відбий цапові роги, 
а цац -  чолом.
От бирова не дочекашся доброго слова -  Від бирова 
(сільського стироши) нс дочекаєшся доброі о слова. 
Отбити охоту -  Відбігти охоту (бажштя).
Отбити печӱнкы -  Відбити печінки.
Отбитися от рук -  Відбитися від рук.
От біда = От лихо - От біда!
От біды добра не чекай -  Від біди добра нс чекай.
От біды-иапасти не втекти, н не пропасти - Від біди-иа- 
пасти ні втекти, ні гтронасти.
От біды -  ни сюды, нн туды -  Від біди — ні сюди, ні туди. 
От біды плотом ся не загородиш -  Від біди ішотом (ти- 
ном, забором) не загородишся.
От біды сивіє й молодый -- Від білй сивіє й молодий.
От біды ся не спаееш, хогь и за море втечеш -  Від біди не 
спасешся (не ерятуєшся), хоч і за море втечеш.
От біды -  хоть у монастырь иди -  Від біди -  хоч у монас- 
тир іди.
От бідняцького юрба не новніє торба -  Від бідняцького 
горба не повніє торба.
Отбільованя зубӱв — Віабілювання зубів.
Отбывавуться чудпі діла Відбуваються дивні діла. 
Отбывать кару -  Відбуває покарання.
Отбывся (огбылася) легкым испугом -  Відбувся (відбу- 
лася) легким передяком.
Отбывся обмін цюлюнками -  Відбувся обмін пілунками. 
Отбывся форум, но нс набрався кворум -  Відбувся фо- 
рум, та не набрався кворум
От быка не надойиш молока -  Від бика ие надоїш мо- 
лока.
От былої красоты нс онсталося й признака -  Від колвш- 
ньої краси і знаку не лишилося.
Отбылося -  уже вшитко позаду -  Відбулося -  уже все по-
заду.
Оібыги, отгуляти свальбу -  Відбути, відіуляти вссілля. 
Отбыти очсредь -  Відбути чсргу.
От благовішенського теляти добра не чскати -  Від бла- 
говіщенськоі'О тсляти добра не чекати.
От блискавкы хмары розкрывавуться, вбы видко, де 
чорти ирячуться — Від блискавки хмари розкриваються, 
щоб видыо, дс чорти ховаються.
ОтБога не спрячешся -  Від Бога нс сховаєшся. 

і От Бога нич не спричеш -  Від Бога нічого не сховаєш.
О г Бога прийіиов (прийшла) -  до Бога ігӱшов (пӱшла) -  
Від Бога прийшов (прийшла) -  до Бога пішов (пішла).
От богацькых груш -  куш -  Від багацьких груш -  куш 
(геть)!
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Отв

От Бога ся отказати -  до чорта пристати -  Від бога від- 
мовитися -  до чорта пристата.
Отбойпый клепач -  Відбійний клспач.
Отбор експонатӱв -  Відбір експонаіів.
Отбор кандидаті -  Відбір кандидатів.
Отборна ругань -  Відбірна лайка.
Отборочноє сито -  Відбірне сито.
Отбросы общества -  Покидьки (потодоч) суспільства.
От бурі-граду не зведеш ограду -  Від бурі-граду пе зве- 
дещ огорожу.
От бурянӱв, братку (сестричко), проноліой грядку -  Від 
бурянів, братку (сестричко), прополюй грядку.
Отвага мед пйе = Як ничнм пе рисковати, то нич и ие 
мати -  Відвага мед п’с.
Отвага мед пйе и пута рве -  Відвага мед п’є і пута рве. 
Отвага ночинать, а мужнӱсть -  нобіждає -  Відвага цо- 
чинає, а мужыість -  перемагає {звитяжить).
Отвагы йому (ӱв) не позычати: свою не знає де дівати 
-  Відваги йому (їй) ые позичати: свою не зпає куди дівати. 
Отважні й мужні -  люде нужні -  Відважні й мужні -  яюди 
нужні (псггрібні).
Отважный кріс не бойиться ходити в ліс -  Відізажний 
кріс не боїться ходита в ліс.
Отважный розбӱйник до великых планӱв звык -  Від- 
важний розбійник до великих шіаиів звик.
Отважный, як сокол: серед хмар літать, грудьми хмары 
розбпвать -  Відважний, як сокіл: ссред хмар літає, грудь- 
ми хмари розбиває.
Отважного (отважну) й люде честувуть -  Відважного 
(відважну) й люди честують (ишнують).
Отважного (отважну) не возьмеш голыми руками -  Від- 
важного (відважну) не візьмеш голими руками.
Отважного (отважно'д очи не бояться ночи -  Відважного 
(відважно'і) очі не бояться ночі.
Отважному (отважнӱв) усяды добре -  Відважиому (від- 
важыій) усюди добре.
Огвали, забирайся, любезный (любсзна) -  Відвали (іди 
собі), забирайся, любсзний (любезна)!
От вам Бог, а от -  порӱг -  Ось вам Бог, а ось -  поріг!
От вам и казка, а мені бубликӱв вйазка, вам колосок, 
а мені -  гроши мішок -  Ось вам і казка, а мсні бубликів 
в’язка, вам колосок, а мені -  грошей мішок.
От вам казка и бубликӱв вйазка -  Ось вам казка і бубли- 
ків в’язка!
От Василька -  соловей близько - Від Василька (13 берез- 
ня) -  соловей близько.
Отведи и сохраыи -  Відведи і сохрани!
От великого дерева бӱлше й пользы -  Від великого дере- 
ва більше й користі.
От великого до малого єден крок -  Від великого до мало- 
го один крок.
От великого до смішного -  єден крок -  Від всликого до 
смішного -  одиы іфок.
От венря-сікача не спрячешся под корча -  Від вепря 
(кабана)-сшт& не сховаєшся під корча (під куща). 
Отвержена личнӱсть -  Знехтувана особа (від якої всі від- 
цуралися),
Отвержене на обочину -  Відкиыуте на обочину. 
Отвержені требованія -  Відхилені вимога.
Отвержеш ненужноє -  найдсш необходимоє -  Відкинеш 
нснотрібне -  знайдеш необхідне.
Отверло му (отверло ӱв), як бімбовови пиво -  Відверло 
(опротивило) йому (опротивило їй), як бімбовові (дебелій, 
бундучій людині) пиво.
Отверыи, Боже -  Відверни, Боже!
Отверии ко;юду вбӱк -  Відверни колоду вбік.
Отверни нӱс -  Відвераи ніс.
Огвернути набӱк -  Відвернути набік.
Отвертати (отвертать) нӱс -  Відвертати (відвертає) ніс. 
Отвертать очи -  Відвертає очі.
Огвертый (отверта), як  на сповіти (як псред Богом) -
Відвертий (відверта), мов на сповіді (мов перед Богом).

Отвсрто избігає огвіта -  Відверто уникає відповіді. 
Отверго признався (призналася) -  Відвср'іо признався 
(иризналася).
От весны до весны -  Від весни до весни,
Отвести дітину в школу -  Відвести дитину до школи. 
Отвести очи -  Відвести очі.
Отвести удар -  Відвести удар.
От видиш (видите) -  Ось бачиш (бачите)!
От видиш, што робиться -  Ось бачиш, що робиться!
От вина -  голова дурна, а от пива -  крива -  Від вина -  
голова дурна, а від пива -  крива.
От вина голова хмільна -  Від вина іолова хмілыіа.
От вина челядник не лем спйаніти звык, но й розйа- 
зує язык -  Від вина людина не лиш сы’яніти звикла, але й 
розв’язує.язик.
От винта -  Від гвинта!
Отвідайте, пожалоста -  Покуштуйте, будь ласка!
От вінця -  вжс до мужа, нс вӱтця -  Від віпця -  вже до 
мужа, не вітця (не батька).
Отвітив (отвітила), ош вӱц(ош она) дома-Відповів (від- 
повіла), що він (що вона) дома.
Отвітив (отвітила) по повнӱв требовательности -  Відпо- 
вів (відаовіяа) по повній відповідальності.
Отвіты были однозиачні -  Відповіді були однозігачні. 
Отвіты иа вопросы -  Відповіді на питанпя.
Отвіт многограниый -  Відповідь багатограниа.
Отвіт не дав (ие дала), та подумати обіцяв (обіцяла) -  
Відповіді не дав (не дала), але побут.іати обіпяв (обіцяла). 
Отвіт не заставив себе довго чскати -  Відповідь не за- 
ставила себс довго чекати.
Отвітный дарунок -  Огвітний дарунок (віддарунок). 
Отвітный постріл -  Постріл у відповідь..
Отвітный удар -  Оівітний удар (удар у відповідь). 
Отвітвоє письмо -  ііист-відповідь.
Отвіситн (отвісив, отвісіьла) поклон -  Зробити (зробив, 
зробила) уклін (низько вклонитися).
Отвісити (отвісив, дав, дала) пощочину -  Дати (дав, 
дала) яяпаса.
Отвіт простый (однозначный) -  Відповідь просха (одно- 
значна).
От вітра сирячешся, а ог голода -  ньит -  Від вітру спря- 
чешся (сховаєшся), а від голоду -  ніт (ні).
Отвітственна личнӱсть -  Відповідальна особа. 
Отвітственна служба -  Відповідальна служба. 
Отвітствснні крокы -  Відповідальні кроки.
Отвітственні порученія -  Відповідальні доручення. 
Отвітственный момент -  Відповідальний момент. 
Отвітственный робӱтник (отвітетвенна робӱтниця) -  
Відповідальний робітник (8Ідповідальнаробітниця). 
Отвітственный час -  Відповідалышй час.
Отвітственноє постановленіє -  Відповідальна постанова. 
ОтвІтственноє рішеніє -  Відповідальне рішешія. 
Отвітственноє соревнованіє -  Відповідальне змагання. 
Отвічаі и головов — Відповідати головою.
Отвічати письмово -  Відповідата листом.
Оі'вічати посредственно (на грӱ'йку) -  Відповідати посє- 
редньо (на трійку).
Отвічати ііо сути -  Відповідати по суті.
Отвічати требоваиіям -  Відповідати вимогам.
Отвічать шта.мпами -  Відповідає штампами.
От выборӱв до выборӱв -  Від виборів до виборів.
От высказованія до діла далекый путь -  Від висловлю- 
вання до діла далєка дорога.
Отвйажіться от мене (от нього, от неї) -  Відчепіться від 
мсне (від нього, від неї)!
Отвлекающый маневр -  Відволікалышй маіісвр. 
Отвлечи (отвлӱк, отвлекла) вииманіє -  Відвернути (від- 
вернув, відверпула) увагу.
От вовка втечи, а всьо, што масш, принеси -  Від вонка 
втечи, а все, шо маєш, принеси.
От вовка не урвеш из зубӱв: што вхонив -  ото з’їв -  Від 
вовка не вирвеш із зубів: що вхопив - т е  з’їв.
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От вовка тікав (тікала), а медвідьови в лабьт попав (по- 
пала) -  Від вовка тікав (тікала), а ведмедеві в лапи попав 
Оютрапив, потрапила).
От вовка втікавуть, но нк го ймлять -  шкуру з нього 
здиравуть -  Від вовка тікають, та коли його зловлять (упій- 
мають) -  шкіру з нього здирають.
Отводита душу -  Відводити ірозважати) душу.
Огводить очи -  Відводить очі.
От всіды замочишся, а часом и зовсім утопншся Від
води замочишся, а часом і зовсім утоиишся.
От воды -  путь до здоровля и біды -  Від води -  путь 
(шлях) до здоров’я і біди.
От возраста щастя не зависнть -  Від віку щастя не за- 
лежить.
От вошочого тепла щи нико не в.мер, а от свіжого холо- 
да -  анио -  Від вонючого (смердючого) тешіа щс ніхто не 
помер, а від свіжого холода -  так.
Отвори, пане, вороза, иде твоя робота - Відчини, пане, 
зорота, іде твоя робота.
О г ворон отстав (отстала), а до пав не ирис гав (не при- 
стала) -  Від ворон зідстав (відстала), а до пав не пристав 
(не пристала).
От ворӱт -  Від воріт.
От ворӱт -  зворогный хӱд = От ворӱт -  поворот — Від
воріт -  зворотшш хід,
От ворӱт -  поворот = От ворӱт -  зворӱтный хӱд -  Від
воріт -  поворот.
От врага не спрячешся, хоть и в землю закоплешся -
Від ворога пе сховаєшся, хоча і в землю закопаєшся.
От врага ся спрячеш, як у землю ляжеш -  Від ворога 
сховаєшся, як у землю ляжеш.
О івратите.тьный занах -  Огидннй заиах.
От времени до времсни -  Від часу до часу.
Отвӱв (отвела) душу -  Відвів (відвела) душу.
Отвӱв (отвела) от себе удар -  Відвів (відвела) від себс 
удар.
От вӱн (она) иде Ось він (вона) іде.
От вченых лгоди миого пӱллых ідей -  Від вчеиих людей 
багато поганих ідей.
От газдӱвливых очи плекаться стадо корӱв и свннь -
Від газдівливих (господарських) очсй плекаєгься стадо ко- 
рів і свиней.
От ґаздӱвства не можна в ковды тгӱти -  Від ґаздівства 
(господарства) не можиа в жебри піти.
Ог гласности ши далеко до собственности -  Від гласнос- 
ті ще далеш до власності.
От глухого й німого (от глухої й німої) не вчуєш нич —
Від глухого й німого (від шухої й німої) ае вчуєш нічого. 
От гиилого дсрева гиила й начинка -  У гнилого дерева 

пшлс й начиння.
От гиилого яблока й здоровоє гниє -  Від гнилого яблука 
й здорове гшіє.
От Говерлы до Ужа -  єден язык, єіша душа -  Від Говерли 
до Ужа •- одна мова, одна душа.
От головы до нӱг = От иӱг до головьт = От головы до 
тшат -  Від голови до ніг.
От головы до пйат = От головы до нӱг — От нӱг до 
головы -  Від голови до п’ят.
От головы рыба вокить -  Від голови риба вонить (смер- 
дить).
Отгокить креміиалом -  Пахне криміыалом.
Отгонить нафталіном -  Пахпе нафталіном.
От горшка -  до вершка -  Від горшка (?.орния) -  до 
вершка!
От горшка -  два вершка, такый (така) ростом, а без- 
донный (а бездошіа) костом -  Від горшка Ґгормія) — два 
вєршка, іакий (така) ростом, а бездонний (а бсздонна) кос- 
гом.
Ог гріха до смерти -  єден крок -  Від гріха до смергі -  
одші крок.
От гріха не втсчеш -  Від фіха не втечсш.
От гріха не зарікайся -  Від гріха пе зарікайся.

От грїха нико не застрахованый - Від гріха ніхто не за- 
страховапий.
От гріха подале -  Від гріха подалі.
От гроіпи лем дурень (лем дура) отказуєся -  Від ірошсй 
лиш дурснь відмовляється.
Отдавай кесарьово кесарю, а Божоє -  Богу -  Віддавай 
кесарево кесарю, а Божоє - Богу.
Отдавати на исгребленіє -  Віддавати на потшіу.
Отдавати (отдати) на поталу -  Віддавати (віддати) на ію- 
талу.
Отдавати (отдати) ца страх -  Віддаваги (віддати) на страх. 
Отдавати ііочот -  Віддавати шапу.
Отдавати салю т- Віддавати салют.
Отдавати (отдати) честь -  Віддавати (віддати) чссть. 
Отдав (отдала) за “дякуву” -- Віддав (від*іала) за “дякуш”. 
Отдав (отдала) кӱнці -  Віддав Гвідцала) кінпі.
Огдав усього еебе (отдала усю себе) -  Віддав усього себе 
(віддала усю себе).
Отіав (отдала) у греті рукы -  Віддав (віддала) у трсті руки. 
Отдавучи належтює -  Віддаючн належне.
Отдас собі отчот -  Усвідомлює.
Отдаєся (отзываться) ехом - Віддається (відгукується) 
луною.
Отдаа гостину за гостину -  Віддай гостину за іостину. 
Отдай назад -  Дай назад (поступися)\
Отдайся волі Божӱв --Віадайся волі Божій!
Отдалася за бойка, а теперь йойкать -  Віддалася за бой- 
ка, а тспер йойкать.
Отдалася за мадяра -  выйшла из них добра иара -  Від- 
далася за мадяра (за угорця) -  вийшла із них добра пара. 
Отдалася за старого -  прокляла и Бога свого -  Віддалася 
за старого -  прокляла і Бога свого.
Отдалася за такого Симка, ош геперь -  у сшіяках -  Від- 
далася за такого Симка, що тспер -  у синяках.
Отдалася за такого Федора, што забыв дньом, што го- 
ворив учора -  Віддалася за такого Федора, що забув днсм. 
що говорив учора.
Отдалася молодов, то й зустрілася з бідов -  Віддалася 
молодою, то й зустрілася з бідою.
Отдалаеи не з любови, а на труц свому вӱ'тцьови -  Від- 
далася нс з лтобові, а на докір своєму вітцеві (батькові). 
Отдалася ке по любови -  тепер лсжить у тенетові -  Від- 
далася не по лзобові -  тепер лежить на цвиитарі.
Отдалена подобнӱсть -  Далека подібаість.
Отдаленый шум крокӱв-Вілдалсний (далемш) шум кро- 
ків.
Отданиця-дӱвка, а не подметена (а нсмащена) долӱвка -
Відааниця-дівка, а не підмєгеиа (а немащеиа) долівка. 
Отданиця-дӱвка -  подметена долӱвка -  Вітданиця-дівка
-  підметепа долівка.
Отданиця, як косиця -  Відданиця, як косиця.
Отданиця, як коснця, лем нияк до пеї не подступитися
-  Відцаниця, як косиця, лиш ніяк до неї нє підступитася. 
Отдальій (отдана) душов и тілом -  Віддакий (віддана) 
душею й тілом.
Отдасть на безрӱк -  Віддасть на безрік (па ніколи).
Отдатн анцук на перелицьовку -  Віддати костюм иа ие- 
релицювання.
Отдати більо в простирку -  Віддати білизну пропрати. 
Отдати в жертву = Пустити в жертву -  Віддати в жертву. 
Оідати в ісабалу ~ Віддати в кабалу.
Отдати в наймы -  Віддати в найми.
Отдати в науку = Отдати в учеиіє -  Віддати в науку. 
Отдатн в передєлку -  Віддати в псреробку.
Отдати (книгу) в перенльот -  Віддати (книгу) в оправу. 
Отдати в почннку — Віддати в починку (« ремопт). 
Отдати в с гирку = О ідати стирати -  Відцати прати. 
Отдати в сховок -  Вілдати до сховку.
Отдати в ученіє = Отдаги в пауку -  Віддати в науку. 
Отдатн діти до школы -  Віддати дітей до школи.
Отдати до сховапкы = Огдати на схованку = Отдати на 
сохрансніє -  Віддати до схованки.



Отс

Отдати дух = Спустити дух -  Віддати дух.
Отдати душу -  Віддаги душу.
Отдати жизнь за Отчизну -  Віддати житгя за Вітчизну. 
Отдати книп' в печать -  Відцати кииту до друку.
Отдати на ілум • Віддати на гаум.
Отдати на зйіденіе -  Віддати на поживу.
Отдати належиоє -  Відцати належие.
Отдати належну часть (частину) — Віддати належну час- 
тину (частку).
Отдати на позоршце -  Відцати на глум.
Отдати на поруганіс -  Віддати на поталу.
Отдати на порукы -  Віддати иа иоруки.
Отдаги на посміх -  Відцати на посміх.
Отдати на срам -  Вїддати на сором.
Отдати на схов = Огдати на сохраненіє = Отдати до 
схованкы -  Відцати на схоз.
Отдати на сохраненіє = Отдати на схов = Отдати до 
схованкы — Віддати на с-хов.
Отдати на уничтоженіє огньом и мечом -  Вїддати на зни- 
щення вогнем і мечем.
Отдати на хранєніс -  Віддати па збереження.
Отдатн ножі точити -  Відцати иожі гостриги.
Отдати нереробити -  Відцати переробити.
Отдати под суд -  Відцати під суд.
Отдати поклон -  Віддати поклін {вкпонитися).
Отдати послідню честь -  Віддати останіпо честь (шану). 
Отдати починнти -  Віддати полатодити.
Отдати преимущество -  Відцати перевагу.
Отдати послідню честь -  Віддати останню шану.
Отдати послідньый довг -  Віддаги осташіій борг.
Отдати приказ -  Дати наказ.
Отдати серце -  Відцати серцс.
Отдати справедливӱсть -  Відцати снраведиивість (на- 
леокне).
Отдати етирати -  Отдапі в стирку -  Віддати праги. 
Отдати сторицьов -  Віддати сторицего.
Отдатися -  діло ие хитроє -  Віддатися (вийти заміж) -  
діло нехитре.
Отдатися на ироизвол сгихії -  Віддатися на волю сти- 
хії.
Отдаз и якорь -  Кинути якір (стати на якір).
От ДВОХ бӱлше ІІОМОЧИ, як от єнного (як от єнної) -  Від 
двох більше помочі, ніж від одного (піж від однієї).
От дс -  Ось де.
От девальвації крок до інфляііїї -  Від девальвації крок 
до інфляції.
От де собака зарыта -  Ось де собака зарита!
Отдечкы -  Осьдечки.
От дивина = Ото дивииа -  Ну й диво!
От державы такої не чекаіі старости золотої -  Від держа- 
ви такої ые жди старості золотої!
От дикого вепря не спрячешся под корча — Від дикого 
кабана не сховаєшся під куіца.
Огділався (отділалася) от вопроса шутками -  Відбувся 
(відбулася) від пи гання жартами.
Отділався (отділалася) пустымя обіщаніями -  Відбувся 
(відбулася) порожніми обііушками.
Отділеніє міліції -  Відділення міліції.
Отділыіа думка — Окрема думка.
Отдільна комната -  Окрема кімната.
Отдільна тема -  Окрема тема.
Отдідьна лінія -  Окрема лінія.
Отдільні вопросы -  Окрсмі питання.
Отдільні індивідумы (личноста) -  Окремі ііщивідуми 
(особи).
Отдільні стандарты -  Окремі стандарти.
Отдільні частины (участки) -  Окремі частини (ділянки). 
Отдільный взгляд -  Окремий погляд.
Отдільный оттиск -  Окремий відбиток.
Отдільный том -  Окрсмий том.
Отдільный случай -  Окремий випадок.
Отдільио треба повісти -  Оісрсмо слід сказаги.

От діти урвала, а гостӱв почастовала -  Від дітей урвала, 
а гостей почастувала.
Отдыхай інтересно и недорого -  Відпочивай цікаво й не- 
дорого.
Отдыхати -  не робити -  Відпочивати -  нс працюваги. 
Огдыхати в тіни -  Відночивати в тіиі.
От днеська = От ныні -  Від сьогодні.
От добра добра не глядавуть = От добра добра не жди -
Від добра добра ие шукають.
Ог добра добра не жди = От добра добра ке глядавуть -
Від добра добра не чекай.
От добрых кормӱв буде й молоко в корӱв -  Від добрих 
кормів буце й молоко в корів.
От добрых слӱв язык ие отсохнс -  Від добрих слів язик 
не відсохне.
От доброго (здорового) кореня -  добрый (здоровый) и 
пагонець -  Від доброго (здорового) кореня -  добрнй (здо- 
ровий) і пагінень.
От доброї смішинкы высыхавугь слызинкы -  Від до-
брої смішиііки висихають сльозинки.
От довгых высказованій маліє й любов -  Від довгих ви- 
словлювань маліє й любов.
От доєня до досня = От дӱйкы до дӱйкы -  Від доїння до 
доїння.
От дождӱв у жнива болить голова -  Від доиіїв у жнива 
болить гояова
От доадя -  килнвяк (плащ), от мороза -  бунда -  Від 
дощу -  кипиияк ііыащ), від морозу -  бунда (пальто, иіуба). 
От домашпього злодія не спрячешся -  Від домашнього 
злодія не спрячешся (не сховааися).
Отдохнути от забот -  Відпочити від турбот.
От дохторӱв чекавуть нолегкість хворі -  Від лікарів че- 
кають полегкість хворі.
От дощкы до дошкы -  Від дошки до дошки.
Отдуваться за всіх -  Відауваегься за всіх.
От думок не отмахнутися и не замкнутися - Від думок 
не відмахнутися і не замкнутися.
От думок не спрячешся в холодок -  Від думок не схова- 
єшся в холодок.
От дурак (от дура) -  Ну й дурак!
Ог дурного теляти добра не зазнаги -  Від дурного теляти 
добра не зазнахи.
От дурної біганины болять ногы, болить сгшна -  Від
дурної бігаышш, болять ноги, болить спина..
Ог дурної наукы боли гь не ле.м голова, но й рукы -  Від 
дурної науки болить пс лише голова, але й руки.
Отдурня (дуры) чую (чуєме), тому ся й не удивляву (не 
удивляємє) -  Від дурня Сдурепи) чую (чуєме), тоиу й не 
дивуюсь (не дивуємося).
От дӱйкы до дӱйкы = От доєня до досня -  Від доїння до 
доїння.
От душі -  Від душі.
Отельником став (стала), отколи ся в чотырьох стіках 
замуровав (замуровала) -  Самітником став (стала), відко- 
ли в чотирьох стінах замурувався (замурувалася).
Отець дітьом лає, а мати прощає -  Отець (батько) дітей 
лає, а мати прощає.
Отспь змнякшився -  Отець (батько) зм’якшився (полаі ід- 
нішав).
Отець и мати раді дитяти -  Отець (батько) і мати раді 
дитяті.
Отень и мати -  перші воспитателі дитяти -  Отець (бать- 
ко) і мати - иерші вихователі дитяти.
Отень и сын -  обоє як один -  Отсць (батько) і син -  обоє 
(обидва) як один.
Отець їсть, а сынови оскома -  Отець (батысо) їсть, а си- 
нові оскома.
Отецькый сын -  Батьків (на батька схожий) син.
Отець по-вӱтнӱвськы побйе, но по-вӱтцӱвськы Й ІІр О - 

стить -  Отець (батько) по-батьківсыш иоб’є, але по-бать- 
ківськи й иробачить.
Отспь у домі -  голова -  Отець (батько) в домі -  голова.
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Отець умирать, а йому (а ӱв) и печали ньіт -  Отець 
(батько) помирає, а йому (а їй) і журби нема.
Отечественні інвесторы -  Вітчизняні інвестори.
От єнного берега отстав (отсгала), а до другого не при- 
став (не нристала) -  Від одного берега відстав (відстала), 
а до другого не пристав (не пристала).
От єнного (от єнної) зычить -  другому (другӱв) отдає -  
В одыого (в одиієї) зичить -  другому (друіій) віддає.
От єнного полінця загораєся й другоє -  Від одного по- 
ліипя загорається й друге.
От єнної біды втікав (втікала), а в другу ӱпав (упала) -
Від оаиієї біди тікав (тікала), а в другу упав (упала).
От жары и камінь трісне -  Від жари і каміиь ’фісне. 
Огжати більйо -  Віджати білизну.
От же.іанного до реального дужс далеко -  Від бажаного | 
до реального дуже далеко.
Отжив уже (отжила вже) свӱй вік -  Віджив ӱже (віджипа 
вже) свій вік.
От жизни не учаться лем глупі и злі -  Від житгя не вчать- 
ся лищ глупі і злі.
От жизни никуды пе дітися -  Від житгя пікуди не ді іися. 
Отжнивовати -  значить хліб добрати - Віджпивувати — 
значить хліб добрати.
От жоны, котра з чоловічого ребра, не ждн добра = От 
жоны, што з нашого ребра,- не чекай добра — Від жони 
(жінки), котра з чоловічого ребра, не жяи добра.
От жоны краде, а в корчму несе -  Від жони (дружини) 
краде, а в корчму иесе.
От жоны шкодує, а фрайирпі дарус -  Дружині шкодує, а 
фраїрці (любасці) даруь.
От жоны, што з нашого ребра, -  не чекай добра = От 
жоны, котра з чоловічого ребра, ие жди добра -  Від жін- 
ки, що з нашого ребра, -  не чекай добра.
От журы не несуться й кури -  Від жури не несуться й кури. 
От журы не спрячешся й за муры -  Від жури не захова- 
єшся й за мури.
От журы челядник (челялина) не лем хмурніє, но н си-
діс — Від жури людина не лиш хмурніє, алс й сйвіє.
От задухы здыхавуть и мухы -  Від задухи здихають і 
мухи.
От заздрошӱв и пес скоро здыхать -  Віа заздрошів і пес 
скоро здшсає.
Отзвоннв -  и по всьому -  Віддзвонив -  і по всьому.
От звонка до звонка -  Від дзвінка до дзвішса.
От здорового коріня -  здоровос й стовпля -  Від здорово- 
го корітшя -  здорове Й І'ІЛЛЯ.
От землі-сь уйшов (уйшла), земльов ся годуєш, у землю 
й пӱдеш -  Від землі ти вкйшов івийшла), землею годуєш- 
ся. у землю й підсш.
От зла и птупости лікӱв ньіт -  Від зла і глупості ліків нема. 
От злых очи не затулиш двері -  Від злих очей ие затулиш 
дверєй.
От злого давця бери й камінь, бо кеть ие возьмеш -  вра- 
га нажиєш -  Від злого давця бсри й камінь,бо якшо не ві- 
зьмеш -  ворога наисивеш.
От злого еусіда (зло« сусідкы) спокою не жди -  Від злого 
сусіди (злої сусідки) спокою не жди.
От злого (от зло«) -  чекай усього -  Від злого (від злої) -  
чекай усього.
От злого еусіды (от злої еусідкы) єнні лем біды -  Від зло- 
го сусіди (від злої сусїдки) одні лиш біди.
От злого сусіды (от злої сусідкы) не епоможуть і дві 
городипы -  Від злого сусіда (від злої сусідки) не поможуть 
і два плоти.
От злодія (от злодійкы) не снрячеш, обы не найшов, за 
чим нрийшов (за чйм прийшла) -  Від злодія (від злодій- 
ки) не сховаєш, шоб не зиайшов, за чим прийшов (за чим 
прийшла).
От злодія (от злодійкы) тяжко вкрасти -  Від злодія (від 
злодійки) важко вкрасти.
От злої громады не чекай пошады -  Від злої громади нс 
чекай пощади.

От злости болять кості -  Від злості болять кості.
От злосги -  лем кожа и кости -  Від злості - лсм шкіра і
кості (і кісткн).
От зорі до зорі = От світа до світа -  Від зорі до зорі.
От зорі до зорі -  пӱч-царӱвна на дворі -  Від зорі до зорі
-  ніч-царівна на дворі.
От зрыва бомб рамы вызорӱв ходуиом ходили -  Від ви- 
буху бомб рами вікон ходуном ходили.
От Ивана до Илька кличе купатися ріка -  Від івана 
(7 липня) до їлька (2 серпия) кличе купатися ріка.
От и выводы — Ось і висновки.
От и выходить -  Ось і виходить.
От и вся байка - Ось і вся байка!
От и всьо -  Ось і все!
От и всьо на днеська -  Ось і все иа сьогодні (на нші)\
От и діла -  Ось и діла (/ справи)\
От и до -  Від і до.
От и добре -  Ось і добре!
От и договорилися -  Ось і домовилнся!
От и доскакався (доскакалася) -  Ось і дострибався (до- 
стрибалася)!
От и до -  усьо свойим трудом -  Від і до -  усе своїм трудом 
(своєю працею).
От избытка чувств -  Від надміру иочу гтів.
Оі излишка чувств — Від надміру гючутгів 
От изумленія -  Від подиву,
Ог и казочці конець -  Ось і казочці кінець.
От и казці конець, а тко не слухав -  най му (най ӱв) 
грець -  Ось і казці кінень, а хто не слухав -  хай йому (хай 
їй) грець!
Оі и маєш -  Ось і маєш!
От имени -  Від імені.
От имени и ио порученію -  Від імені й за доручснням.
Ог имени народа (колектива, дирекцн) -  Від імені на- 
роду (колективу, дирекції).
От именно -  Саме так!
От и поговорили, называться Ось і поговорили, нази- 
вається!
Оты вже не воскреснуть, над кым исавгырю читавуть -
Ті вже не воскреспуть, над ким нсалтир читають. 
Отыграна сума -  Відіграна сума.
Отыграні гроші -  Відіграні гроші.
Отыйшло на другый план -  Відійшло на другий план. 
Отыйшло от ссрця = Отлягло от серця -  Відлягло від 
серця.
Отым рекорды бйуть, ош день-нӱч пйуть -  Отим рекор- 
ди б’ють, що день-ніч п’ють.
Отйавленый враг -  Запеклий ворог.
Отйавленый негодяй -Непршоренний негідник. 
Отйавлненый шахрай -  Ненриторенний пройдисвіт!
От його (И) Бог и ваказав -  Ось його (її) Бог і покарав.
От йою (от її) линя так и нашить шастя -  Від його (від 
її) липя так і пашить щастя.
6 т  його (от її) слӱв и лопух бы ночерленів -  Від його (від 
її) СЛІВ І ЛОГЦ'Х би почервонів.
От його (от ії) слӱв, як от комарӱв: ни тепло, ни зимно
-  Від його (від її) слів, як від комарів: ні тепло, ні зимно. 
От кадила в попа не буде горба -  Від кадила з попа не 
буде горба.
От каждого (от каждої) по його (по п) способностях, 
каждому (каждӱв) -  по його (по п) труду -  Від кожного 
(від кожної) за його (за ЇЇ) здібнос іями. кожному (кожыій) -  
за його (за п) працею.
Ог каждого челядника (каждої челядины) мож чомусь 
навчитися -  Від кожної людини можна чогось навчитися. 
От, каже, в чому сущнӱсть -  Ось, каже, в чому суть! 
Откажися (откажіться), докі не пӱзно -  Відмовся (від- 
мовтеся), іюки не пізно.
Отказав (отказала) навідріз -  Відмовив (відмовила) на- 
відріз.
Отказавея (отказалася) в свою пользу- Відмовився (від- 
мовилася) на свою користь.
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Отказався (отказалася) от предложеного йому (ӱв) міс- 
та -  Відмовився (відмовилася) від запропонованого йому 
(їй) місця.
Отказався (отказалася) от свойих слӱв -  Відмовився 
(відмовилася) від свої слів.
Отказав (отказала) -  як  отрубав (як отрубала) -  Відка- 
зав (відказала), мов відрубав (мов відрубала).
Отказав (отказала) -  як по пыску дав (дала) -  Відказав 
(відказала) -  як по пиеку дав (дала).
Отказный гамбіт -  Не прийнятий ґамбіт.
Оіказовати собі в самому необходимому -  Відмовляти 
собі в найнеобхідыішому.
Отказоватися от хліба-соли -  Відмовлятися від хліба-солі. 
Отказувуть у реабілітацїї -  Відмовдятоть у реабілітації. 
От’ кара Господпя -  Ну й кара Господня!
Откинув (окинула) голову -  Відкинув (відюінула) голову. 
Откинув (откинула) з порога -  Відюшув (відкинуяа) з по- 
рога.
Откинув (откинула) копыта -  Відкинув (відкинула) ко- 
пита.
Откинути ногу (ногы) -  Відкинути (відставити) ногу 
(ноги).
Отклав (отклала) отвіт у довгый ящик -  Відклав (від- 
клала) відповідь у довгий яіцик.
Откладати (откласти) в довгый ящик -  Відкладати (від- 
класти) в довгий ящик.
Откладати в шуфладку -  Откладати діло в довгу шуф- 
ладку “  Откласти (откладати) в довгый ятцик — Відкла- 
дати в шухладу.
Откладати діло в довгу шуфладку = Откладати в шуф- 
ладку = Откласти (откладати) в довгый яхцик -  Відкла- 
дувати (відкласти) діло (справу) в довгу шухляду. 
Откладати на безрӱк -  Відкладати на безрік.
Отклад -  грошовый результат -  Відклад (збережения) -  
грошовий результат.
Отклади літом -  найдеш зимов -  Відюіади літом -  зна- 
йдєш зимою.
Откласти (откладати) в довгый ящик = Откладати в 
шуфладку = Откладати діло в довгу шуфладку -  Від- 
класта (відкладувати) в довгий ятцик.
Откласти набӱк — Відкласти набік.
Откласти иа завтра (на пӱслязавтра) -  Відкласти на за- 
втра (на післязавіра).
Отклшчив (отключила) мозгы -  Відключив (відкяючила) 
мозки.
От книгы до книгы -  Від книги до книги.
От ковача не купуй угля -  Від ковалдя не купуй угля (су- 
гілпя).
От кого так житн иавчився (навчилася)? Люди бы 
устыдився (устыдилася) -  Від кого такжити навчився (на- 
вчилася)? Людей би посоромився (посоромилася)!
От коли — Ось коли!
Отколи было -  много воды уплывло -  Відколи було -  ба- 
гато води сшшвло.
Отколи в колхозі -  нн в хліві, ни в оборозі -  Відколи в 
колгосні — ні в хліві, ні в оборозі.
Отколи земля кохознов стала, поменшало и хліба й 
сала -  Відколи земля колгоспною стала, поменшало і хліба 
й сала.
Отколп колхозы -  лем лайка й погрозы -  Відколи кол- 
госпи -  лиш лайка й поірози.
Отколи колхозиа околиая -  и робота не спориться -Від- 
коли колгоспна околиця -  і робота не спориться.
Отколи Ленін з нами -  усі мы стали жебраками -  Від- 
коли Лснін з нами усі ми стали жебраками.
Отколи Рады -  вічно нарады -  Відколи Ради -  вічно на- 
ради.
Отколи Рады -  пусті по хыжах лады -  Відколи Ради -  
пусті по хатах лади (скрині, засіки).
Отколи світ світом -- Відколи світ світом.
Отколи світ світом, а Бог еден -  Відколи сві-г світом, а 
Бог один.

Отколи себе памнятаву (памнятать) -  Відколи себе 
пам’ятаю (пам’ятає).
Отколи ся знавуть -  це персставуть дружити -  Відколи 
зиаються -  ыс перестають дружити.
Отколи ся побрали -  в хыжи щи не прибирали -  Відколи 
побралися -  в хаті ще не прибирали.
Отколи хліб пече держава -  не печиво, якась отрава -  
Відколи хліб псче держава -  не ітечиво, якась отрава. 
Отколотп штуку -  Відколоти (відколоти, викинути) штуку. 
От колыскы до копоршова -  Від колиски до труни.
От колыскы й до могилы -  Від колиски й до могили. 
Отколов (отколола) номер -  Відколов (відколола) аомер. 
От колхозных гораздӱв ниє по хлӱвах корӱв -  Від кол- 
госпних гараздів нема по хлівах корів.
От комаиииі -  молоко в дӱйници -В ід  команиці -  молоко 
в дійниці.
От комеитарӱв отхрешусся -  Від коментарів відхрещу- 
ється.
От комунізма мы унаслідовали много ідіотизма -  Від ко-
мунізму ми успадкували багато ідіотизму.
От косту'ра не зажиєш добра -  Від костура Ыилиці) не за- 
живеш добра.
От крадӱжкы до розбоя подати руков -  Від крадіжки до 
розбою подати рукою.
От края до края -  Від краю до краю.
От края до края -  всім добра желаєме -  Від краю до краю 
-  всім добра бажаємо!
Откраяна скыбка = Отрізана скыбка -  Вїдкраяна скибка. 
От кривого дерева -  крива й тіиь -  Від кривого дерсва -  
іфива й тінь.
Открывати обйатія -  Розкривати обійми.
Открывати (открыти) очи = Розкрывати (розкрыти)
очи -  Відкривати (відкрити) очі.
Открывати (открыти) счот -  Відкривати (відкрити) ра- 
хунок.
Открыв огень -  Відкрив вогонь (стрілянину).
Открыв (открыла) пысок = Открыв (открыла) рота, но 
забыв (забыла) заперти -  Відкрив (відкрила) рота. 
Открыв (открыла) рота, но забыв (забыла) заперти = 
Открыв (открыла) пысок -  Відкрив (відкрила) рота, та 
забув (забула) закрити.
Открыв (открыла) свою душу -  Відкрив (відкрила) свою 
душу.
Открылися очи -  Відкрилися очі.
Открыли широку дорогу -  Відкрили широку дорогу. 
Открыли на нього (на неї) нерсональноє діло -  Відкршш 
на нього (на неї) нерсональну справу.
Открыта гра -  Відкрита гра.
Открыта книі'а -  Відкрита книга.
Открыта стуція -  Відкрита студія.
Открыти душу = Розвернутк душу -  Відкрити душу. 
Открыти (открити му, открыти ӱв) очи -  Відкрити (від- 
крити йому, відкрити їй) очі.
Открыти серце = Розвернути серце -  Відкрити серце. 
Открыти талант замало -  треба розвивати го, робити иад 
собов -  Відкрити талант замало -  треба розвивати йош, пра- 
цювати над собою.
Открытіс сезона -  Відкритія сезону.
Открытый вопрос -  Відкрите питання.
Открытый канал -  Відкришй канал.
Открыі ый канал -  усе риск -  Відіфитий канал -  завжди 
ризик.
Открытый лист -  Відкритий лист.
Открытый режим -  Відкритий режим.
Открытый слог -  Відкригай склад.
Открытый урок -  Відкритий урок.
Открытый формат- Відкрйтий формат.
Открытым текстом -  Відкритим текстом.
Огкрытоє голосованіє -  Відкрите голосування.
Открытоє засідаяіє -  Відкрите засідання.
Открытоє місто -  Відкрите місце.
Открытос море -  Відкрите море.
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Открытоє письмо -  Відкритый лист.
Открытоє поле -Відкрите {чисте) іюле.
Открытоє иротистояпііє -  Відкряте протистояння. 
Открыто, як на долони -  Відкрито, мов иа долоні. 
Откровеіша бесіда -  Відверта бесіда імова).
Откровснна душа = Щира душа -  Відверта душа. 
Откровенна нісенітшшя -  Відвсрта нісснітннця. 
Откровенна претензія - Відверга претензія.
Огкровенна провокація- Відвсрта аровокація. 
Откровенный (окровенна), як грішннк (як ірішнипя) 
на сповіди -  Відвсртнй (відвсрта), мов гріщник (мов гріш- 
ияця) иа сповіді.
Откровенно кажучи -  Відвсрто кажучи.
От куделі й кросен -  хыжм хосен -  Від куделі й кросен -  
хаті хосен (користь).
Ог куды метнув (метпула) оком -  Ось куди мсткув (мет- ! 
пула) оком!
От куды сягнув (сягнула) -  Ось куда сягнув (сягнула)!
<>т кума до кума дорӱженька руна -  Від кума до кума до- 
ріжеиька рівна.
От куража далеко до діла - Від куражу даяеко до діла (до 
снрави).
От кусливого Власа ішє сиаса- Від кусливого Власа нема 
сиасу.
От кӱнця до кӱнця -  Від кіндя до кінця.
От кӱркы докуркы -  Від дошки до дошки.
От кӱсткы, Йванс, мнясо лем так не отстане -  Від кіст- 
ки, Йваие, м’ясо лиш так ие відстапе.
От лагӱдиого слова приятніша бесіда -  Від лагідного 
слова приємніша бесіда.
Отлегло в животі -  Відпустило в животі (проішші сііазми). 
Отлегло от серця -  Відлягло від серця.
От леда до леда -  Від льоду до льоду.
Отлежуєся в траві, а мітить у передові -  Відлежується в 
траві, а мітить у передові.
От ленінської наукы лем слызы и мукы -  Від ленінської 
науки яига сльози і муки.
От лиха годииа го (годкна йі) принесла -  Ось лиха шдина 
його (годшіа її) іірииесла!
От лихо = От біда -  Ну й лихо!
Огличительна черта -  Відмітна (характерію) риса. 
Отличнтельні огні -  Рознізнавальні воп іі.
Отличительный знак -  Розпізнавальний знак.
Отличный результат -  Відмііший результат.
Отличный стиль -  Відмінний стиль.
Отличный трофей -  Відмішшн трофсй.
Отличноє настроєніє -  Відмінний ііастрій.
Отлично от другых -  Відмінно від інших.
От лншиьых копейок нико не откажеєя -  Від зайвих ко- 
пійок ніхто ис відмовиться.
От лишиього наііою часто голова шумигь, завто мсжя 
людьми бнтка и вада кыпить -  Від зайвого напою часто 
голова шумить, проте між людьми бійка і сварка кнпи і ь.
От лінивош хліба вкрай -  и втікай -  Від ліыивою хліба 
вкрай (вріж) -  і тікай!
От літа до літа -  Від літа до літа.
Отложити в сторону -  Відкласти вбік.
Отложити (откласти) на нотому — Відкласти на потім. 
Отложный ошиник (воротник) -  Відкладішй комір. 
Отлопонів (отлоионіла) -  аж упрів (аж уііріла) -  Відло- 
ііотів (відлопотІча) -  аж спітпів (аж спітніла).
Ог луга до луга трава зелененыса -  узяв бы-м тя, дӱвко, 
та ши-сь молоденька -  Від лугу до лугу трава зеленсиька 
-  я взяв тебе б, дівко, та ти щс молодепька.
Отлучила дітинку от грудн -  Відлучила дитинку від гру- 
дей.
Отлучити дітину -  Відлучити дитину (від грудей). 
Отлучити тсля -  Відлучити теля (від сосання).
От любви до нснавести -  єден крок -  Від любові до нсна- 
висті -  один крок.
От ліобви не лем вздыхавуть, ио й діти бывавуть -  Від
любові не лиш зітхають, але й діти бувають.

От любви нико не застраховаиый ~ В.ід любові нїхто не 
засірахований.
От любвн ся не вішавсть -  от яеї розумнішавуть -  Від
дюбові не вішаються — від нсї розумнішають.
Оі люди -  людинята, от біды -  бідинята -  Від людей - 
людинята. від біди -  бідснята.
От люди нс снрячеш очи -  Від людей нс сховаєш очсй.
От люди не спрячешся -  Від людем нс сховаєшся.

I От люди не прячся, а за добро -  отдячся -  Вщ людей не 
прячся (пе ховайся). а за добро -  віддячся.
От люди спрячешся, а от Бога -  ньи -  Від людей схова- 
єшся, а зід Бога -  иі.
От людськых бід сиасіня ньіт -  Від лгодських бід рятунку 
нема.
От людськых дум острішає ум -  Від людських дум гострі- 

• шає розум.
От людського ока не спрячеінся -  Від людського ока не 
сховаєшся.
От людського договора не закрыєшся (не запнешся) пе- 
ленов = От людського ноговорз не спрячешся в комору
-  Від людського ноговору ае запнется неленою.
Оі людського поговора не сарячешся 8 комору = От лгед- 
ського поіовора не закрыєшся (не запнешсл) келенов -
Від людського іюговору не спрячсшся (нс сховаєшся) в ко- 
мору.
Отлягло от душі -  Відлягло від душі.
Отлягло от серпя = Отыйшо от серця -  Відлягло від 
серця.
От маєш (иаєме, маєте) -  Ось маєш (маємо, масте)!
Оі Маковія -  виноградом віє -  Від Маковія (14 серпня) -  
виноградом віє.
От малых діти голова болить, а от великых -  ссрце -  Від
малих дітсй голова болить, а від всликих -  серце.
От малого до великого (від малої до велшсої) -  Від малого 
до веяикого (від малої до великої).
От малого пана -  малый страх -  Від малого пана -  малий 
страх.
От малости до старости -  Від малості до старості. 
Отмахуєся от правды, як от куслячых мух -  Відмахуєіт,- 
ся від правди, мов від кусгочих мух.
Огмахуєся, як от мух -  Відмахується, мов зід мух.
От милого Йваиа ие болить и рана -  Від милого Йвана 
не болить і рана.
От мирного неба -  красшоі о не треба -  Від мирного неба
-  кращого не треба.
От.мінити собраніє -  Відміиити збори.
Отміипо снӱвать -  Відміино ічудоао) співає.
Отмічає міру отвітственности -  Відзначає міру відпові- 
дальності.
Отмывавуть гривні -  Відмивають грИвиі.
От мы й дома -  Ось ми й дома!
От многых глаголаній ннє спасенія -  Від многих (6ага- 
тьох) глаголань нема рятунку.
От мовчанкы голова нс болить -  Від мовчаики голова не 
болить.
От мовчазного (от мовчазної) ііе звідай ни про што -  Від
мовчазного (від мовчазної) не питай ні про що. 
Отмовчоватися -  Відмовчуватися.
От мозолӱв нс вмиравуть -  Від мозолів нс помирають.
От молитвы до вады -р а з  оком кліпнутн -  Від молитви 
до сварки -  раз оком кліпнути (моргнути).
От молодого (молодо'0 й до ст арого (до старої) -  Від мо- 
лодого (молодої) й до старого (до старої).
От мороза -  вся загроза -  Від мороза -  вся загроза.
От морока -  Ну й морока!
От мудрых книжок не повніє мішок -  Від мудрих книжок 
не іювніє мішок.
От муцрого не ганьбися повчити, як треба жити -  Від
мудрого не ганьбися (не соромся) иовчити, як треба жити. 
От мука -  Ну й мука!
Отмучився (отмучилася)... Земля му (земля ӱв) пером 
= Отмучився (отмучилася)... Царсгво му (Царство ӱв)
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небесноє- Відмучився(відмучилася)... Земля йому (земля 
'ій) аером!
Отмучився (отмучилася)... Прийми, Госпроди, душу 
його (душу її) -  Відмучився (відмучилася)... Прийми, Гос- 
поди, душу його (дзтпу її)!
Отмучився (отмучилася)... Царство му Дарставо ӱв) 
небесноє = Отмучився (отмучилася)... Земля му (зем- 
ля ӱв) пером -Відмучився (відмучилася)... Царство йому 
(Царство їй) небесне!
От, напримір -  Ось, напріпслад.
От нас віру в Бога забрали, а нич нам не дали -  Від нас
віру в Бога забрали, а нічого нам не дали.
От нас до вас -  перелаз -  Від нас до вас -  перелаз.
От нас до вас -  иерелаз, хоснуйтеся ним у добрый час -
Від нас до вас -  перелаз, хоснуйтесь (корисгуйтесь) гшм у 
добрий час!
Отнаходить путь -  Віднаходить шлях.
От начала й до кӱнця -  Від початку й до кінця.
От начальника (от начальниці) много завистиь -  Від на- 
чальника (від началышігі) багато залежить.
От начальства держися подале -  Від начальства тримай- 
ся подалі.
От наших дорӱг лишнвся (лишилася) без нӱг -  Від на- 
шнх доріг лишився (лишилася) без ніг.
От нашого суда правды не чекай -  Від нашого суда прав- 
ди нс чекай.
От нашої печали не поможуть и шпиталі -  Від нашої 
иечалі (нашого смутку) не поможуть і шпиталі (військові 
лікарні).
От небес не чекдй чудес -  Від пебес ІІС жди чудес.
От псбожкы опсталися лем кожа и кости -  Від небіжки 
лишилися лиш кожа й кістки.
Оз невісты рябить в очах -  Від невісти рябить в очах.
От неділі до неділі, вбы всі люде погляділи -  Від неділі 
до неділі, щоб усі люди поп'іяділи (подившися).
От неділі до неділі, вбы нам люди завиділи -  Від неділі 
до неділі, щоб нам лтоди завиділи (заздрили).
От неділі до неділі коса лігом при ділі -  Від неділі до не- 
діді коса літом при ділі.
От неділі до неділі спочивавуть ручкы білі -  Від недіпі 
до нєділі відпочивають ручки білі.
От недоїданія не вмиравуть, лем черева подгягувуть -
Від недоїдашія ие помирають, лиш черева підтягують.
От недосмотра й душа дичавіє -  Від нєдогляду й душа 
дичавіє.
От нездорового яблока й здоровоє гыне -  Від нездорово- 
го яблока й здорове гике.
Отнековався (отнековалася) общыми фразами -  Віднс- 
кувався (віднекувалася) загальними фразами.
От неожидаішости -  Від несподіванки.
От неприятностӱв нико не застрахований -  Від непри- 
ємностів ніхто не застраховаішй!
Отнесло го (отнссло йі) гибы от берега -  Відиесло його 
(віднесло її) ніби від берега.
Отнести до розряда -  Віднссти до розряду.
Отнесги письмо на ношту -  Віднести листа на пошту.
От нестямы -  Від нестями.
От неуттотребленія -  Від ыевжитку.
От' низу до всрьха -  Від низу до верху.
От нікуды подітпся -  Від нікуди иодітися.
От німого взнаєш немиого -  Від німого довідаешся не- 
много (небагато).
От нічого робити -  Від нічого робити.
От ныні = От днеська -  Від сьогодні.
Ог ыьші й до віка -  Від нині й дло віку.
От ныні й до віка буде чоловіком (челядинов) -  Від нині 
й до віку буде людиною.
От нынішнього дня = От НЫНІШНЬОЇ ДНИНЫ -  В іД  сьогод- 
нішнього дия.
От нынішньоїднины = От нынішнього дня -  Від сьогод- 
нішньої днини.
Относительно недавно -  Відносно недавно.

Относительно спокӱйно -  Відносно спокійно. 
Относиться до всіх єннако, без розличія -  Ставиться до 
всіх однаково, нс роблячи різницю.
Относиться до иього (до неї) дружееькы — Ставиться до 
иього (до неї) по-дружньому.
Относиться до тых, котрі -  Відноситься до тих, котрі.
От иочи до ночи -  Від ночі до ночі.
От нӱг до головьі = От головы до нӱг = От головы до 
пйат -  Від ніг ло голови.
Отяяло му (отняло ӱв) язык (бесіду)—Відняло йому (від- 
няло їй) мову (бесіду).
Отняти дітину от груди -  Відлучити дитину від грудей. 
Отняти жизнь -  Лишити (позбавити) життя.
Отняти, отхопити руку -  Відняти, відхопити руку.
От нього (от неї) лем тото й чути: “Я повів (иовіла), так 
має й быти!” -  Від нього (від неї) лиш те й чути: “Я сказав 
(сказала), так має й бути!!’.
От нього (от неї) не втечеш -  Від иього (від неї) не шсчеш. 
От иього (от неї) отвернулися всі знакомі -  Від нього (від 
неГ) відвернулися всі знайомі.
Отиього (ог иеї) помочи -  як от жабы молока -  Від нього 
(від неї) помочі -  як від жаби модока.
От нього (от неї) происходить многочислекноє потом- 
ство -  Від нього (від неї) пішло багаточислене потомство. 
От нього (от неї) разить паленков -  Від нього (від неї) 
тхне палеикою (горілкою).
От обіцянок не бідиішавуть -  Від обіцянок не бідніша- 
ють.
Ото быв челядник (ото была челядииа), што добре со- 
хранинся (сохранилася) -  То була людина, що добре збс- 
регпа себс.
Ото была приятна, солодка истома -  То була приємна, 
солодка знемога.
Отобрало му (отобрало ӱв) бесіду = Огобрало му (ото- 
брало ӱв) язык -  Відібрало йому (відібрало їй) бссіду. 
Отобрало му (огобрало ӱв) язык = Отобрало му (ото- 
брало ӱв) бесіду -  Відібрало йому (відібрало їй) язик 
(мову).
Ото вже його (її) ироблема -  То вжє його (її) нроблема. 
Ото вже йому (ӱв) не в новину — То вже йому (їй) не в 
новину.
Ото вже як слідствіє усього -  То вже як наслідок усього. 
Ото всі новігаы -  То всі новини!
Ото вӱн (она) я подбив (иодбила) його (її) на йсе -  Це вш
(вона) й підбив (пібила) його (її) на це.
Ото вшитко вже йде на нсрвы -  Те все вже йде на нерви. 
Ото вшитко не задарь было -  То ксе не надаремно було. 
Ото вшитко псови (мачці) под хвӱст -  Ото все псові (кіш- 
ці) під хвіст!
Ото вшитко -  як пӱллый сон -  Тє всє -  як поганий сон! 
От огня біжу, у воду скачу -  Від вогня біжу, у воду скачу. 
От огня ши мож спрятатися, а от воды не спрячешся -  
Від вогшо щс можна сховаатися, а від води не сховаєшся. 
Отогрався (отогралася) на ньому (на нӱв) -  Відігрався 
(відігралася) на ньому (на ній).
Отограє не послідню роль • Відіграє ііе останшо роль. 
Ото дивина = От дивина -  Ну й дивина!
Ото добре -  То добрс!
Ото досада -  То досада!
Ото ж то -  Ото ж то!
Ото ж то й с -- Те ж то й є!
Ото ж то й оно -  Те ж то й воно!
Ото ж чудо -  Ого ж диво!
Отозваніє посла -  Відкликання посла.
Ото и вшитко -  Те і все!
Ото иппен и запамнятаться -  Те якраз і Запанм’ятається! 
Ото й баламута, ош нечистый попутав -  Ото й баламута, 
що нечистий поплутав!
Ото й воно -  Оте й воыо!
Ото й договорилися — Ото й домовилися (отак і домови- 
лися)\
Ого й по всьому -  Оте й по всьому.
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Ото

Ото й нокарали, ош пальчиком помахали (покывали) -
Ото й покарали, що пальчиком помахали (покивали).
Отойти в прошлое -  Відійти в минуле.
Ото й удивительно ~ То й дивно.
Ото й уся історія -  То й уся історія!
Ото й уся казка -  така Божа ласка -  То й уся казка -  така 
Божа ласка.
Ото й ушитко —Те й усе.
От окрссности до цеитра -  Від околиці до центру. 
Отоллються вовкова овечі слызы -  Віділлються вовкові 
овечі сльози.
Ото мос, што йзім и уіійу -  Те моє, що з’їм і кип’ю!
Ото му (ото ӱв) дуже припекло -  'Ге йому (те їй) дуже при- 
пекло (цриспічило)!
Ото му (ого ӱв) подходить -  Те йому (те їй) підходить (ли- і 
чить).
Ого не запамнятаться -  Те не занам’ятаєгься.
Ото не моя родина, нпо мене не родила -  То не моя роди- 
на. шо мене нс родила.
Ото не мӱй (не твӱй) коньок -  То ие мій (не твій) коник! 
Ото не путь, што ним не ходять -  То не путь (нг итях), 
ЩО ШІМ нс ходять.
От оно што -  Ось воно що!
От оно як -  Ось воно як!
Отопитсльный сезон -  Опашовальний сезон.
Ото практично й ушитко -Те практично й усе.
Ото, про што йдеея,- плітков звеся -  Те, оро що йдеться,- 
ШІІТКОЮ зоветься.
Оторвав (оюрвала) от себе -  Відірвав (відірвала) від себе. 
Оторвався (оторвалася) от землі -  Відірвався (відірвала- 
ся) віл землі.
Оторвалося от свого й не пристало до чужою -  Відірва- 
ЛОСЯ ВІД СБОГО й не пристало до чужого.
Оторвався, як шибеник от шибениці -  Відірівся, мов ши- 
беник від шибениці.
От осени до літа ниє возврата -  Від осені до літа нсма 
поворота (нема воротгя).
От осы меду не нроси -  Від оси меду не проси.
Ото сліпый (сліпа), што дале свого носа ис видить -  Ото 
сліішй (сліпа), що далі свого носа не бачить!
Оі остановкы до остановкы -  Від зупинки до зупишси. 
От-от = Инпен-иппсн -  Ось-ось!
Ото такый (така), ош по трупах пӱде, а свого добйсся -
Ото такий (така), шо по трупах піде, а свого доб’ється.
От, от-от -  Ось, ось-ось!
Оточеный (оточена) заботов -  Оточепый (оточена) піклу- 
ванням.
Оточеный (оточена) з усіх боків -  Оточений (оточеиа) з 
усіх боків.
Оточеный (оточена) ореолом славы -  Оточений (оточе- 
на) орсолом слави.
Оточеный(оточена) уважснійом -  Оточений (оточеиа) по- 
вагою (пошаною).
Оточити вниманійом = Окружити вниманійом -  Огочи- 
ти увагою.
Ото чоловік (челядшіа) - Ото людина!
Ото чоловік так чоловік (челядник так челязпик) -  Ото
людина так шодина!
Ото, што “далс”, як розписалися, то было передтым -  Те, 
шо “далі”, як розписагшся (як повінчагшся), буяо перед тим. 
Ото, што й не робив (пгто й не робила) иа себе наговорив 
(наговорила) -  I те, що й не робив (що й не робила), на 
себе наговорив (наі оворила).
Ото, што Ловітруля набрала, хмара нараз розметала ->
Те, що Повітруля набрала, хмара відразу розкидапа.
Ото, што “своє”,-  никому чести не позирать: пи богато- 
му, ни бідному -  Те, що “своє”-  нікому чссті не дивиться: 
ні багатому, ні бідиому.
Ото щи лем начало неприятностӱв -  То ше лиш начоло 
неприємностів.
Ог Павла отсилать до Савла -  Від Павла відсилає до 
Саела.

Отпала му (от пала ӱв) цицька от рота -  Відпала му (від- 
пала їй) цицька від рота.
От паленкы язык дубіє, а розум тупіє -  Від паленки (го- 
рілки) язик дубіє, а розум тупіє.
От нана добра, як от козла молока -  Від пана добра, як 
від козла молока.
От пана до иаііа та й слава нронала -  Від паі-іа до пана та 
й слава пропала.
От пана помочи просити -  бодай не дожита -  Від пана 
помочі цросити -  бодай не дожити!
От пана помочи просити -  што воду в решеіі ноеити -
Від ііана помочі просити -  що воду в решеті носити.
От нанського гласа ниє нам спаса -  Від ианського гласу 
немає нам спасу.
От панської угіхы не впаде нич у міхы -  Від ііаыської 
втіхи пе впаде иічого в міхи.
От наиӱв ниє гӱршых врагув -  Від иаиів нема гірших ко- 
рогів.
От партзйізда до партзйізда, от генсека до генсека -  Від
партз’їзда до партз’їзда, від генсска до гснеека.
От паргійных забот обіднів народ -  Від партійних турбот 
зубожів народ.
Отпасти от права -  Відпасти від права.
От паші быкы выглажувуть боки -  Від паші бики еід- 
піаджують боіш.
От пеленок -  Від пеленок.
От перевіркы до перевіркы -  Від перевірки до перевірки. 
От перестановкы додаткӱв сума не міняєся -  Від пере- 
становки доданків сума ие міпяється.
От перестройкы -  єнні розговоры -  Від иересгройки (пе- 
ребудови) -  одні розмови.
От першого й до посліднього (от першої й до послідньої)
-  Від исршого й до останнього (від першої й до останньої). 
От першого й до посліднього слова -  Від першого й до 
останньоіт) слова.
От иершого Миколы -  літо, от другого Миколы — зима
-  Від гтершого Миколи (22 травня) -  літо, від другого Ми- 
коли(/ 9 грудня) -  зима.
От першого снігу ши ие скоро санниця -  Від першого 
сиіі'у щи нс скоро санниця.
От першої личности — Від першої особи.
От Петра до Йванка -  ходить, як циганка — Від Пстра до 
Йванка -  ходить, мов цш аика.
Отпечаткы палыіӱв -  Відбитки иальшв.
От пива -  голова крива -  Від пина -  голова крива.
От пива -  голова крива, треба пити в міру, обы была 
проста — Від пива -  голова іфива, треба пити в міру, щоб 
була тіроста.
От пива тисне міхурь, а от внна — дурь — Від пива тисне 
міхур, а від вина — дур.
От пнтя ниє житя ~ Від пиття нема житгя.
От пйанипі до темнипі - руков подати -  Від п’яниці до 
тсмииці -  рукою подати.
От пйанкы бӱлше челяди помирать, чим у морі топить-
ся -  Від п’ягжи більше людей помирає, ніж у морі топиться. 
От платні до нлатні -  Відшіатні до платні 
Отплясати всі ногы -  Відтаншовати всі нош.
От повноты душі - Від повноти душлі.
От повноты серця — Від повноти серця.
От повноты чувств — Від повноти почуттів.
От поганого -  до добра, от добра -  до ноганого -  Від по- 
гаіюго -  до добра, від добра -  до поганого.
От погарчика, як и от любаскы, гяжко отвыкнути -  Від 
погарчика (від чарки), як і від любаски, тяжко відвикнути. 
От погоды и настроєніє -  Від погоди і пастрій.
От порога -  в иауку дорога -  Від порога ~ в науку дорога. 
От иорога — сам (сама) глядай свою дорогу — Від порога
-  сам (сама) гпядай (шукай) свою дорогу.
От порога — у світ твоя дорога -  Від порога -  у світ твоя 
дорога,
От пословиці вчитнся -  не треба ганьбитися -  Від ио-
словиці вчитися -  не трсба ганьбитися (соршитись).



Отс

От пословиці не от махнешся -  Від пословиці не відмах- 
нешся!
От похвальных слӱв язык не отсохне -  Від похвальннх 
слів язюс не відсохне.
От початка й до кӱнпя -  Від початку й до кіпця.
От почутых слӱв докус озвірів (озвіріла) -  Від почутих 
слів зовсім озвірів (озвіріла).
От почутого (от увиженого) аж мороз по спині пӱшов -  
Від почутого {від побаченого) аж мороз по спині пішов.
От почутого ним (нив) потрясло -  Від почу-того ним 
(иею) ІІОІрЯСЛО.
От правды сятої пе спасуть и царьські нокої -  Від прав- 
ди святої не спасуіь {не захистять) і царьські покої 
Отправив (отправила) його Гй') па тот світ -  Відправив 
(відправила) Його (її) на той світ.
Отправили го (отправили йі) в отставку -  Відправили 
його (відправили її) в відставку.
Отиравлязь, де козам рогы правлять -  Відправляє, де 
козам роги правлять.
Отправига (отправив, отправила) телеіраму -  Відпра- 
вити (еідправив, відправила) телеґрваму.Отправитися к 
небесиым праотцям -  Відправитися до небесних праотців 
(померти).
Отправитися на поискы -  Відправитися на пошуки (на 
розшуки).
Отправленіє поїздом -  Відправлення поїздом. 
Отправляти погреб -  Відправляти похороы.
Отправлять, де козам рогы правлять -  Відправлять, де 
козам роги правлягь.
Отправна точка = Выхӱдна точка -  Відиравна івихідна) 
точка.
Ог прибыли голова ис болить, а кіть болить -  на богат- 
ство -  Від прибутку голова не болить, а ящо болить -  на 
багатство.
От природы -  Від природи (в значенні -  від роду).
От природы не лем забирай, но й природі дай -  Від при- 
роди не лише забирай, але й природі дай.
От прошлого не оторвешся -  Від минулого не відірвешся. 
Отпужати (отпужав, отпужала) птиць от города -  Від- 
страшити (відстрашив, відстрашила) птиць від огорода. 
Отпуск за свӱй счот -  Віднустка за свій рахуиок. 
Отпускна ціна-Відпускна ціна.
Отпуск по хворотї -  Відпустка через хворобу.
Отпустив (отпустила) йому (ӱв) усі гріхы -  Відпустив 
(відпустила) йому (їй) усі гріхи.
Отпустив (отиустила) фийкы -  Відпустив (відпустила) 
фийки (гаиьма).
Отпустив (отпустила) шутку -  Пустив (пустила) дотеи. 
Отпустив птиці з кліткы -  Відпустив птиці з клітки. 
Отпусти коньови уздечеку -  збочить у гречку -  Відпусти 
копеві вуздечку -  збочить у тречку.
Отпу'стилн з миром -  Відпустили 3 миром.
Огпусти мою руку -  Відпусти мою руку!
Отпустити (отпусгив собі) бороду -  Відпустити (відпус- 
тив собІ) бороду.
Отпущеня -  людям пущаня -  Відиущенпя -  людям цу- 
гцаіпія.
Оградили, отсудили, вбы у парі не ходили -  Відрадили, 
відсудили, щоб у парі не ходили.
От рана до вечсра -  Від рана (ранку) до вепора. 
Отработанный пар -  Спрацьована нара.
Отрава й бӱль протрафлять у ціль -  Отрута й біль по- 
трафлять (потраплять) у ціль.
Отравлена не лем зе.мля цод ногами, ио й небо иад нами 
-  Отруєна не ли земля під ногами, але й нсбо над нами. 
Отравляющі вещества -  Оіруйні речовини.
Отрадно чути -  Відрадно чути.
От радости -  Від радості.
Отраженіє світла -  Відбиття світла.
Отрицаніє своєї вины -  Заиеречеиня своєї провиіш. 
Отраженоє світло -  Відбите світло.
Отрасль кулыурм -  Галузь культури.

Отрасль промышлснности -  Г’алузь промисловості.
От ревізії до ревізїї -  Від ревізії до ревізії. 
Отрицательный жсст руков -  Негативний жест рукою. 
Отрипательні тендешщ -  Негативш тсндеації.
Отряцати свою вину -  Заперечувати свою провину. 
Отрицательный огвіт -  Негативна відповідь. 
Отрицательный отзыв -  Нсгативний відзив (відгук). 
Отрицательный результат ~Від’ємний результат. 
Отрицательный фактор -  Нсгативний фактор. 
Отрнцательно покачав (покачала) головов -  Залеречли- 
во похитав (похитала) головою.
Отрізали му (отрізали ӱв) путь -  Відрізали йому (відрі- 
зали) їй шлях.
Отрізана скыбка = Откраяна скыбка -  Відрізана скибка. 
Отрізаный ломоть -  Відкраяна скибка (відрізаиий шма- 
ток).
Отрізану скыбку от хліба -  назавд уже не приложиш -
Відрізапу скибку від хліба -  назад ужс не нрикладеш. 
Отрізати руку -  Відрізати руку.
Отрізок времени -  Відрізок часу.
Отроблена пара -  Спрацьований пар.
Отроблять, а не спочивать -  Відробляє, а не відпочиває. 
От роботы аж горбатый (аж горбата), завто знатный 
(знатна) — Від роботи аж горбатий (аж горбата), зате зна- 
тний (знатна).
От роботы й коні здыхавуть -  Від роботи й коні здихають. 
От роботы не бокуй, а чужу -  не дялазуй -  Від робоги не 
бокуй, а чужу -  нс дялазуй (ие зшважай).
От рода-віка -  Від роду-віку.
От рода до рода -  Від роду до роду.
От рода й до рода -  Від роду й до роду.
От рожденія й до смертн -  Від народження й до смерті. 
От рожденія -  Від народження.
От розбоя межи людьми ниє спокою -  Від розбою між 
людьми нема спокою.
От розсвіта до смерканя -  Від світаення до смеркашія.
Ог розумного (розумної) повчитися -  не треба ганьбити-
ся -  Від розумного (розумної) повчитися -  ие треба ганьби- 
тися (соромитиСя).
От рока до рока = Рӱк от рока -  Від року до року.
От рокӱв не втечеш -  Від років не втечеш.
Отростив фиву -  Відрорстив гриву.
Отростив (отростила) черево -  Відростив (відростида) 
черево.
Отрубы без хосна не губи -  Отруби без хосну (без корис- 
ті) не губи.
От рукы -  Від руки.
От русина (от русинкы) -  меншый (менша), от мадяра 
(от мадяркы) -  бӱлшый (б5?лша) -  Від русина (від русин- 
ки) -  менший (менша), від мадяра (угорця, угорки) -  біль- 
ший (білыпа).
Отряд воякӱв з єнным комавлірьом -  Загін вояків з од- 
ним командіром.
От рядка -  Від рядка.
От рядка до рядка — Від рядка до рядка.
От рядового до генерала -  Від рядового до ґєнєрала. 
Отряд персвалив хребет- Огряд перевалив хребст. 
Отряд ростеній -  Отряд рослин.
Отряд самозащигы - Загін самозахисту.
От Савла -  До Павла -  Від Савла -  до Павла.
Отсадив (оз садила), як горнець из огня отсунула -  Від- 
садив ївідсадила), мов горнииь (горщик) із вогня відсунула. 
От саженя -  Від садженпя.
От самого початку проявив (проявила) мертву хватку -
Від самого початку проявив (гіроявила) мертву хватку.
От самого хліба й воды не скоро будеш мати бокы иовні 
-  Від самого хліба й води не скоро будеш мати боки повні. 
От світа до світа = От зорі до зорі -  Від світу до світу.
От світаия до смерканя - Від світання до смсрканна.
От свого рӱдного пӱшов (пӱшла) -  иа чужині смерть 
знайшов (знайшла) -  Від свого рідного пішов (ггішла) -  на 
чужині смсрть знаїішов (знайшла).
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Отс

От свойих отстав (отстала) -  до чужых прнсіав (при- 
стала) -  Від своїх відстав (відстала) -  до чужих пристав 
(пристала).
От свойих слӱв не откаіусся -  Від своїх слів не відмов- 
ляється.
От себг не втечеш -  Від себе не втечєш.
Ог себе не откупишся, и от Бога не убіжиш -  Від себе не 
відкупишся, і від Боіа не втсчеш.
От себе не убіжнш, ие спрячешся • Від себе не втсчсш, 
не сховасшся.
От себс шкодус, а уши годує -  Від себе шкодує, а воші 
годує.
От села до села че-тядь с\дьбу нрокляла -  Від села до 
села челядь долю прокляла.
Ог сердитого (сердитої) не чекай обіда сытого -  Від сср- 
дитого (сердитої) не чскай обіда ситого.
От сердитого челядника (сердитої челядины) бӱйся 
мінуту-дві, а от злого -  постӱішо -  Від сердитої шодини 
бійся хвилну-дві, а від злої -  постійно.
Отсердиться -  змилосердиться -  Відссрдиться -  змило- 
сердиться.
От серця до Бога -  навпростець дорога = От серця до 
Бога -  пряма дорота (майкурша дорога -  Від серця до 
Бога -  нашіростець дорога.
От серия до Боі а -  пряма дорота (майкурша дорога) = 
От серця до Бога -  навпростець дорога -  Від серця до 
Бога -  пряма дорога (найкоротша дорога).
От ссрця до серця -  Від серпя до серця.
От серця до Бота навироетець дорога -  Від серця до Бога 
навпростсць дорога.
От сесс так: повів так повів (повіла так повіла) -  Оце
так: повів так повів (цовіла так повіла)!
0  г сесії до сесії - Від сееії до сссії.
От сесії до сесіїживуть нардепи вееело -  Від сесії до сесії 
живуть нардепи весело.
01 се так притча (притичииа) -  Ось це так пртча (при- 
тичипа)!
От се чоловік - Ось це людина!
Отсижуєся в корчах' -  Відснджується в корчах (>? куіцах). 
От сильных ся отбивать, а слабых поїдать -  Від сильних 
відбиваегься, а слабих ію'іаає.
Ог сих до сих -  Від цих до цих.
Огсій зерио от ноловы -  Відсій зсрно ВІД І10Л0 ВИ. 
Отсыріло в валках сіно -  буде дождьик неодмінно -  Від- 
сиріло в валках сіно -  будс дощик иеодмінно.
Ог сыросги може й илісінь выростн -- Від смрости може 
й пліспява вирости.
От сытости до голода -  єден крок -  Від ситості до голо- 
да -  один крок.
О гскакує, як от бабкы -  Відскакує, мов від бабки. 
Огскочив (отскочила) -  гибы на гаднну наступив (на- 
ступила) -  Відскочив (відскочила) -  ніби иа гадюку насту'- 
пив (наступила).
Отскочити от с.юва (не пинести далі слів) -  Відекочити 
від слова (не винести далі слів).
От скуного не зыч, бо повість: “11иє!”-  щи тти й залас 
-  Від скупого ие зич, бо скаже: “Нема!” -  ще тобі й залає. 
От славы ле.м крок до знеславы -  Від славн лиш ісрок до 
знєслави.
От слова -  Від слова.
От слова до діла -  лавка згоріла -  Від слова до діла -  лав- 
ка згоріла.
От слова до слова -  Від слова до слова.
От слова нич не оіісталося - Від слова иічого не лишилося 
От случая до случая = От случая к елучаю -  Від випадку 
до випадку.
От слу'чая к случаю = От случая до случая -  Від випадку 
до випадку.
От слӱв нигда не опсіавуться синякы '- Від слів ніколи 
ис шшіаіоться синяки.
От смері и не мож ся запертн -  Від смерті не можна за- 
псртися (зачинитися).

От смерти и в печи не спрячешся - Від смерті і в иечі Н£ 
сховаєшся.
От смерти не откупишся = От смерти не отхрестишся, 

не отмолишся -  Від смерті не відкупишея.
От смерги ие откупишся и не отхрестишся -  Від смерті 
не вІдкупишся і не відхрестишся.
От смерти не отхрестишся, не отмолишся = От смерти 
не оікупишс -  Від смерті не відхресіишся, нс відмолишся. 
От смерги не спасешск -  Від. смерті не врятуєшся.
От смерти нико ие застрахованый -  Від смерті ніхто не 
засіраховапий.
От смерти ся нс епасеш -  Від смерті не врятуєшся.
От согласія до вады -  єден крок -  Від злагоди до вади -  
один крок.
От солодкої жизни -  Від солодкого ЖИІТЯ.
От соломы й половы сяла не прибуде волови -  Від со- 
ломи й полови сила нс прибудс волові.
От сонця не затуляй оконця -  Від соі щя не затуляй кікоіщя. 
От соприкосиовенія -  Від зіткиеішя.
Отсохла бы вга рука, што краде о г бідняка (ог біднячкы) 
-  Відсохла б та рука, що крадс від бідняка (від біднячки)! 
Отсохла б та рука, што евоє не береже -  Відсохла б та 
рука, що своє, не береже!
Отсох бы тти язык -  Вїдсох би тобі язик!
Отсохла б і а рука, што от себе гребс -  Відсохла б га рука, 
що від себе гребе!
Отсохли бы т ш  рукы -  Відсохли б тобі руки!
Ог спода до верьха -  Від сиоду до верху.
Отстав, як чикӱвча от воза — Відстав, як чиківча (як 
лоиш) від ваза.
Отстали -  и пропали -  Відстаяи -  і пропали.
Отсталӱс гь техиології -  Відсталість техиології.
От старого до малого (от старої до малої) -  Від старого 
до малого (від старої до малої).
Ог стыда -  не смертельна біда - Від стида (сорому) -  іте 
смертельна біда.
Отстойовати кажду пйадь землі -  Відетоювати кожну 
п’ядь земді.
Отстойовати своє мнініс - Відстоюваш свою думку.
От стола до стола -  Від стола до стояа.
Отсгояв (отстояла) на ногах майже цілын деиь -  Вісгояз 
(відстояла) на ногах майже цілий день.
Отстояти ногы -  Відстояти ноги (при довгому стоянні). 
Отстраненіє от довжности - Відсюронеішя від посади. 
Отсграиитися от дьіа -  Відсторонитися від діла (від справи). 
Ог страха аж зблід (аж зблідла) = От страха аж очи на 
лоб нолі'зли -  Від страху аж зблід (аж зблідла).
От страха аж очи на лоб нолїзли = От страха аж зблід 
{аж зблідла)- Від сграху аж очі на лоба полізли.
От страха голову зіубив (згубила) -  Від страху голову 
ыубив (згубила).
От страха -  дав (дала) маху -  Від страху -  дав (дала) маху. 
От страха -  дав (дала) ногам знати -  Від страху -  дав 
(дала) ногам знати.
От страха не помре -  Від страху не помре.
О гступай, но міру зиай -  Відступай, та міру знай. 
Отсту’пати {отс гугппи) в бӱк -  Відступати (відстушити) 
в бік.
Отступати даде нікуди -  Відсгупати далі нікуди. 
Отступать, обы розогиатиси - Відсгупає, щоб взяти роз- 
біг.
Отступігги от свойих взглялӱв -  Відетуішти від своїх 110- 
глядів.
Отступити кару крокӱв иазад -  Відсіуішти на дскілька 
кроків назад.
Отстутштнся -  іісе тоже резулыат -  Відступитися - ис 
тсж результат!
О г ступленіс. от ирувил -  Відступ від правнл. 
Отстуиникӱв (отступниць) нигде нс чеетувуть -  Від- 
стутшшсів (відступниць) ніде не шанують.
От субогы до суботы -  чорт має роботы -  Від суботи до 
суботи — чорт має роботи!
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От судьбы -  єнні болі = От еудьбы -  всі болі -  Від долі -  
одні болі.
От судьбы, люде, не дітнся никуды -  Від долі, люди, нє 
дітися нікуди.
От судьбы не втечеш (не спрячешся) -  Від долі не втечсш 
(не сховаотіся).
От судьбы не спрячешся -  Від долі не спрялешся (не схо- 
ваєшся)!
От судьбы свої не втепеш -  Від дояі своєї не втечсш!
От сумкы и тюрьмы не зарікавуться -  Від сумки і тюрми 
(в'язниці) не зарікаються.
От сусідӱв біду не спрятати -  Від сусідів лиха не приховапи. 
Отсуствіс вкуса -  Відсутпість смаку.
Отсуствіє индивідуальности -  Відсутність індивідуаль- 
ності.
Отсуствіє новины -  йсе вже добра новина -  Відсутніеть 
новини — це вже добра новина.
Отсуствіє свідітелӱв -  Відсутніс гь свідків.
Отсуствіє цінностӱв веде до провалу — Відсутність цін- 
ностів веде до провалу.
Отсуствіє часа -  Відсутність (6рак) часу.
Отсуствовав (отсутствовала) на занятіях - Був відсушім 
(була відсутньою) на заняттях.
От сучковатого дерева й балта отскакує -  Від сучкувато- 
го дсрева й балта (сокира) відскакує.
От схода сопня -  Від сходу сонця.
От сюды -  до сюды -  Ззідси -  досі.
Отсюды (удці, уцті) не кажи нич, лем слухай Звідси 
(звідси, звідти) не кажи нічого, лиш слухай.
Отсюды (удті) починай -  Звідси (звідти) починай!
От сята до сята -  Від свята до свята.
От так = Оггакенькы -  Ось так!
От така исторія -  Ось така історія!
От так герой -  Ось то герой!
От так днвина -  Ось так диво!
Отгакенькы = От так -  Ось так!
От так и жнву (и жиєме) -  Ось так і живу (і живемо)!
От так и попався (и попалася) -  Ось так і поиався (і по- 
палася)!
От такі діла -  Ось такі діла (справи)!
От такі мы русины -  Ось такі ми русіши!
Отакый варіант (отакі варіанты) -  Ось такий варіант 
(ось такі варіанти).
От такых думок аж дых сперло -  Від таких думок аж ди- 
хання сперло
От так на = От так пггука = От так притча — От так на! 
От так — не инак -  Ось так -  не інак!
От так номер -  Ну й номер!
От такого (от такоі) -  боронь, Боже: й кышкы упустити 
може — Від такого (від такої) — борнь. Боже: й кишки випус- 
тити можс.
Ог такого камарада (от такої камарадкы) — лем біда и 
вада -  Від такого камарада (побратима; від такої побра- 
тимки)) -лш н біда і вада (і сварка).
От такого коста -  гиртика й короста -  Від такого коету -  
гиртика (туберкульоз) і короста.
От такого коста -  ни силы, ни роста -  Від такого косту -  
ні сили, ні росту.
От такого легіня -  ни проходу, ни спаня (ни стрясу, ни 
спасу) -  Від такого лех'іня (парубт) -  ні проходу, ні спання 
(ні стрясу, иі спасу).
Оттак-пак -  Ось так-то!
От так попався (попалася) -  Ось так попався (попалася)! 
От так притча = От так штука = Ог так на -  Ну й притча! 
От так-так -  Ось (оце) так-так.
От так штука = От так притча = От так на -  Ось іак
штука!
От там -  Ось там.
От там, а де именно -  догадайся сам -  Ось там, а де саме 
-  здогадайся сам!
От гакого факта близько до інфаркта -  Від такого фаіау 
близько до інфаркту.

Ог такої жнзни, неборе (небого), душа болить, а серпе 
плаче -  Від такого житгя, иеборе (небого), душа болить, а 
серце плаче.
Отгаскали го (оттаскали йї) за уха -  Відтаскаяи його 
(відтаскали її) за вуха.
Оттаскати за волосы -  Відтягги за волосся.
От твойих слӱв мені стає не по собі -  Від твоїх слів мені 
стає не по собі.
От тебе (ог нього, от неї) добра, як від козла молока -
Від тебе (від нього, від неї) добра, як від козла молока. 
Оттемниці й жебрацтва незарікайся-Відтсмнііці й жс- 
брацтва не зарікайся.
От теорії до практикы -  Від теорії до практики.
От теперь -  Від тепер.
От теплого Василя блмзько вже й до соловйа -  Від тспло- 
го Василя (13 березпя) близько вже й до солов’я.
От теплої зливы молодівуть нивы -  Від теилої зливи мо- 
лодіють ниви.
Оггеребити за волося -  Иам’яти чуба (відчубити).
От тіла свого народа -  Від тіла сеого народу.
От тобі, бабо, й Юря -  Ось тобі, бабо, й Юря (6 травня)\ 
От тобі, братку, й маєш загадку -  Ось тобі, братку, й маєш 
загадку!
От тобі Бӱг, а от -  порӱг -  Ось тобі Бог, а ось -  норіг!
Ог тобі й байка: твоя баба й моя баба продавали лйка -
Ось тобі й байка: твоя баба й моя баба нродавали яйка (яєчка). 
От тобі й маєш -  Ось тобі й маєш!
От тобі й на -  Ось тобї й иа!
От тобі й раз -  Ось тобі й раз!
От тобі й уся казка -  Ось тобі й уся й казка.
Ог тобі й усьо -  Ось тобі й усе!
От товды -  Ось тоді (отоді).
Оттовды й до днесь = Оттовды й до теперь) -  Відгоді й 
до днесь (до сьогодні).
Оттовды й до теперь = ОтговДы й до днесь) -  Відтоді й 
до тспср.
От того здуріти мож -  Від того здуріти можна.
От того й біты наші, ош мы худобні -  Від того й біды аші, 
що ми худобні (бідні).
От тою, ож бӱлше челяди молиться, зла не поменшать -
Від того, що білыие людсй молиться, зла не помсншає.
От того, ош дымно,- ни тепло, нн зпмно -  Від того, що 
димно, ні тепло, ні зимно.
От того, ош ярмо новоє й ціфрованоє -  волам не легшс
-  Від того, що ярмо нове й ціфроване фізьблене) -  волам 
мне легхне.
От того, нгго -  Від того, що.
От того, што малося, -  каміня на каміньови нс опстало-
ся -  Від того, що малося (шо було), -  каменя на камені нс 
опсталося (ые лишилося)!
От то жона -  Ось то жінка!
От то жона так жоыа -  Ось то жінка так жінка!
От тото ж -  Ото ж то!
От тому -  Ось тому!
Отторбы и тюрьмы не зарікайся -В ід  сумки і тюрми не 
зарікайся.
От тото й є = От тото й оно -  Ось те і є!
От тото й оно = От тото и е -  Ось те й воно!
Отгочепі фразы -  Відточсні фрази.
Отточенос слово -  Відточене слово.
Отгочоватн церузу -  Відточовати олівець.
От труца корчи гься, а героєм (а геройиньов) робиться -  
Від труда корчиться, а гсроєм (а гороїнею) робиться.
От туй бы й власть примінити -  Ось тут бн й владу за- 
стосувати!
От туй и зачепка -  Ось тут і зачіпка (притичнна)!
От тюрьмы й торбы не зарікайся -  Від тюрми й торби не 
зарікайся.
От удара череп розпався -  Від удару череп розпався.
От удивлснія -  Від подиву.
Отуды к чорту (до чортової матери) -  Огуди до чорта (до 
чортової матері)!
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Оту

От уже пару рокӱв пройшло — Ось уже декілька років 
пройшло.
От Ужка до Ясіня -  Від Ужка до Ясіня.
Отуй (отам) сидить -  Ось тут (ось там) сидить.
От Унтвара до Хуста -  ііо коморах пусто -  Від Уш'вара 
(Ужгорода) до Хуста -  по коморах иусто.
От усієї душі = Усьов душов -  Від усієї душі.
От уст до уст = 3 уст в уста -  Від уст до уст.
От усього легко позбьписяі -  Від усього лсгкс позбутися. 
От усього серця = От цілого сердя -  Від усього серця.
От усьої душі -  Від усієї душі.
От у ному діло -  Ось у чому діло!
От у чому загвоздка -  Ось у чому причина.
От у чому задержка — Ось у чому затримка.
Ог у чому причина -  Ось у чому причина.
О тӱв порі= 0 6  тӱв порі -  О тій порі.
От файыых слӱв серце розтаие, но житн ліпше не стане 
-  Від файних (гарпих) слів ссрце розгаае, та жити кращс 
не етане.
От фіґлів не всім смішкы, комусь и невтішки -  Від фі- 
піів (жартів) нс всім смішки, комусь і иевтішки.
От фрасоватых добра ие чекаги -  Від фрасуватих (бісну- 
ватих) добра не чекати.
От хыжі до хыжі -  Від хати до хати.
Ог хвороты нико не застрахованый -  Від хвороби ніхто 
ііе застрахований.
Ог хліба ііедопеченого й фельдшера недовченого своє 
здоровля храни -  Від хліба недопеченого й фельдшера не- 
довченого своє здоров'я храни (бережи).
Огходити набӱк -  Відходита набік,.
Отходиги ко сну -  Засипати.
Отходы производства -  Відходи виробыицтва.
Отходы -  тоже доходы -  Відходи —теж доходи.
Оіхожый промысел -  Відхожий нромисел.
Отхожоє місто -• Відхожс місцс.
Отхрестися ог гріха, то й чорта збудешся = О гхрестися 
от чорта, то й гріха збудешся -  Відхрестися від гріха, то й 
чортазбудешся.
Огхрестися от чорта, то и гріха збудешся = Отхрестися 
от гріха, то й чорта збудсшся -  Відхрсстися від чорта, то 
й гріха збудешся.
Отцвіда акація -  у дітей вакація -  Відцвіла акація -  у ді- 
тей вакація (канікули).
Отцвіли молоді годочкы, як  у керті фіалочкн -  Відцвіли 
молоді рочки, як у керт і (в квітнику) фіалочки.
От цвітка исходить аромат -  Вд цвітка йде (ллєтьея) аро- 
мат.
От цілого серіщ = От усього серця -  Від цілого серця.
Ог ціпа -  у спині сіпать -  Від ціпа — у спині сіиаіь. 
Отціпися, ыапасішку (напаснипе): ты не в селі на ііраз- 
нику -  Відчеписа, напаснику (наиаснице): ти ые в сслі на 
цразшку!
Отпӱвська хыжа -  Батысівська хата.
Отцӱвщнну ділити -  родичам не угодити -  Вітцівщщіу 
(батьківство) дшити -  родичам не вгодити.
Отцьова (вӱтцьова) дітіша -  Отцьова (батькова) дитина. 
Отча домӱвка -  Рідиа (багпьківська) домівка. 
Отчайдушна голова = Отчаяна голова -  Відчайдушна го- 
лока (шибайголова).
Отчайдуйшный игрок -  Завзятий (запеклий) грач. 
Отчайдушный крок -  Відчайдушний крок. 
Отчайоватися не треба иавперед: колись лем зрушить- 
ся лед -  Відчаюватися не слід навперед : колись лиш зру- 
шиться лід.
От часа до часа -  Від часу до часу.
Отча стріха -  Баі ьківська стріха.
Отчаюєся в благородному исході хвороты — Відчаюється 
в щасливому закілченні хвороби.
Отчаяна голова = Отчайдушна іолова -  Отчайдушна 
іилалена) голова.
Отчаяна храбрӱсть -  Відчайдушна хоробрість.
Отчаяный взгляд = Отчаяный взор -  Розиачвивий погляд.

Огчаяный взор = Отчаяный взгляд - Розпачливий по- 
гляд.
Отчаяный дурень (отчаяна дура) -  Відчайдушнй дурень 
(відчаяна дура).
Отчаяный негодяй (отчаяна негодяйка) -  Відчайдушний 
нсгідішк (відчаяиа иеіідшщя).
Отчаяный нйаннця -  Відчайдушній (безиробушшй) п’я- 
ниця.
Отчаяный постуиок -  Отчайдущішй учинок.
Отчс наш, безбожник зйїв добробыт наш -  Отче наш, 
бсзбожник з’їв добробуг наш!
Отче иаш, иже єси -  атеїетами потряси -  Отче наш, якщо 
єси -  атєїстами потряси!
“Отчеиаш” ся помолиа (помолила) и думать, ош Бог 
гріхы отпустив -  “Отченаш” номолився (помолилася) і ду- 
має, що Бог гріхи відпустив.
Отче наш, ты не наш: кур не мав -  чужі крав, на пӱд 
носив, Бога просив: “Ііоможи мн сссю йзісти й за другов 
иолізтя!” -  Отче наш, ти не нащ; кур не мав -  чужі крав, 
на нід (на горище) носив, Бога иросив: “Поможи мені цю 
з’їсти й за другою полізти!”.
“Отченаш” читать, а на буксу иознрать -  “Оіченаш” чи- 
тає, а на буксу (на касу) позирає (поглядає).
Отче наш, што нам даш -  Отче наш, що нам даш (даси)1 
От черева (от пуза) -  Від брюха.
Отчиняй ворот а -  нде до тя робота -  Відчиняй ворота -  
йдє до тсбс робота.
От чистого серця -  Від чистого серця.
Отчый дӱм -  Отчій (батьківський) дім.
Отчый край -  Отчій край.
Отчый край забудеш -  проклятый (проклята) будеш -  
Отчий край забудеш -  проклятий (проклята) будсш.
Отчый край почитай (поважай), на чужый не проміняй 
-  Отчій край цоважай, на чуяіий не промікяй.
Отчый край -  се рӱдный твӱй, горов за нього стӱй -  
Отчій край -  це рідпий твій, горою за нього стій!
Ог чого пӱшли, до того й прийшли Від чого ПІІШІИ, до 
того й прийшли.
От чому -  Ось чому!
От чорта мож отхрес гитися, а от нього (от неї) -  ни огхрес- 
титися, ни отмолитися -  Від чорта можна відхрсститися, а 
від нього (від неї) -  иі яідхреститися, ні відмолитися.
От чорта мож отхреститися, лем не отбитися -  Від чорта 
можпа відхреститися, лиш не відбитися.
От чорта мож отхрсстігпіся, отмолитисв, а от дурня (а ог 
дуры) -  й палицсю не отбитися -  Від чорта можиа відхрес- 
тися, відмолитися, а від дуря (від дури) й палицею (дрюком) 
нс відбитися.
От чорта не чекай добра, побий го мара -  Від чорга не 
жди добра, иобий його мара!
Отчоты похвальиі, хоть діла й погані -  Звіти похвальні, 
хоч.діла (справи) й погані.
Отчотливо было видно -- Ясио було видно.
Отчотный період -  Звітний період.
От чудо -  Ну й диво!
От чудасія -  Ну й дивина!
От чужого (от чужої) возьмн, а свому (а своӱв) дай -  Від
чужого (від чужої) візьми, а своєму (а своїй) дай.
От чужого двора не чекаіі добра -  Від чужого двора нс 
жди добра.
Ог чужого -  куш -  Від чужого -  куш (ге/яь)!
От чужого (от чужої) нс забирай, а свому (а своӱв) да-
вай -  Від чужого (від чужої) ие забирай, а своєму (а своїй) 
давай.
От чужого свіга ие чекай привіта -  Від чужого світу пе 
жди пршзіту'.
Отчу землю любити -  її болестями (заботами) жиги -
Отчу зсмлю любити -  її болями і Оіурботами) жити.
Отчу землю, рӱдну хыжу нигда не забыти -  Отчу зємлю, 
рідаі хату ніколи нє забути.
Огшибло му (отшибло ӱв) памнять -  Отбило йому (огби- 
яо їй) пам’ять (охопша паморока).
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Отшиб (отшибла) собі рук>’ -  Відбив (відбила) собі руісу'- 
Отшила, як ножицями отрізала -  Відшила, мов иожиця- 
ми відрізала.
Отшкодованіє убыткӱв = Комаенсація збыткӱв -  Від 
шкодування збитків.
От што -  Ось іц о .
От штрафного до штрафного -  Від штрафного до штраф-
ІіОГО.
Отшуміли літа, як у полі жита -Відшуміли літа, язс у иолі 
жита.
От щастя й камінь проросте -  Від щастя й камінь нро- 
росте.
От щастя не вмиравуть -  Від шастя не помирають.
От Щедрого Николая -  знма, от Теплого Николая -  літо
-  Від Щедрого Николая (Миколи, 19 грудня) -  зима, від Те- 
плого Николая (Миколи, 22 травня) -  діто.
От широго серця -  Від щирого серця.
От широї душі -  Від щирої душі.
От ширости -  Від ширості.
Отягчати вину -  Збільшувати провиііу.
От я вам напишу мирову -  Ось я вам наиишу мирову.
От ядовитых грибӱв -  недалеко й у іенетӱв -  Від отруй- 
ннх грибів -  недалеко й у тенетів (у цвинтар).
От як -  Ось як!
От яка важнӱсть -  Ось яка важнісгь (важниця)\
От які діла -  Ось які діла!
От якых пӱр до якых = От якого часа до якого -  Від яких 
пір до яких?
От якого часа до якого = От якых пӱр до якых -  Від
якого часу до якого?
От як у жизни бывае -  Ось як у житті буває!
Отямсн, вражын сыне: не збыткуй дітину -  Отямся, вра- 
жий сину: не збиткуй дитшіу!
Отямтеся, люде, бо біда вам буде -  Схамепгіься, люди, бо 
біда вам буде!
От я тебе - Ось я тебе!
Офіціальна бесіда -  Офіційна розмоваа (бесіда). 
Офіціальна ноїздка -  Офіціґша поїздка.
Офіціальна середа -  Офіціальне середовище.
Офіціальна гочка зрінія -  Офіційна точка зору. 
Офіціальна часть -  Офіційна часть (частина). 
Офіцїальні дані -  Офіційні дані.
Офіціальні документы -  Офіційні документи.
Офіціальні міроприятія -  Офіційні міроприємсгва. 
Офіціальный (неофіціальный) візит -  Офіційний (нео- 
фіційний) візит.
Офіціальный отвіт -  Офіційна відповідь.
Офіціальыый протест -  Офіційний протест. 
Офіціальный курс -  Офіційний курс.
Офіпіальный опонет -  Офіційний оионент. 
Офііціальный представитель -  Офіційний представник. 
Офіціальыоє извіщеніє -  Офіційне повідомлення. 
Офіціальное подтвсрженіє- Офіційнс підтвердження. 
Офіціальноє представительство -  Офіційле представни- 
цтво.
Офіціальноє приказаніє -  Офіційце рознорядження. 
Оформив (оформила), як и нолагаєея - Оформив (офор- 
мила), як і належить (як і потрібно).
Охапка дрыв -  Оберемок дров.
“Ох*”, “Ах!”-  и вдаршш ио руках -  “Ох!”, “Ах!” -  і вда- 
рили по руках.
Ох, бідняцька судьба наша руснацька -  Ох, бідняцька 
доля наша руснацька!
Охватив го Сохватив йі) страх -  Охопив його (охогшв її) 
страх.
Охватила го (охватила йі) грусть -  Охопив його (охопив 
її) сум.
Охватити взором = Охопльовати взглядом -  Охопити 
поглядом.
Охватити необйатноє -  Осягнути неосяжнє.
Охватна рифмовка = Охватноє рифмованя -  Оперсзна 
римояка.

Оча

Охватноє движеніє -  Охватний рух.
Охватноє рифмованя = Охватна рифмовка -  Оперезнс 
римувапня. '
Ох и біда, щезла бы -  Ох і біда, щсзла б!
Охы й ахы -- Охи й ахи.
Ох, карпатські горы-долы, не зречуся вас николи -  Ох,
карпатські гори-доли, не зрекуся вас ніколи!
Охладительна всячпна -  Холоднувата (охолодна) суміш. 
Отходити в вічнӱсть -  Відходити у вічність.
Охопити умом -  Охопити розумом.
Охопленый (охоплена) у жасом -  Охошіений (охоплена) 
жахом.
Охопльовати взглядом = Охватити взором -  Охоішюва- 
ти поглядом.
Охота тобі (охота вам) -  Охота тобі (охота вам)!
Охота (желаніє) -  гӱрше неволі -  Охота (бажання) -  гірше 
неволі.
Охота до їжі — Бажання до їжі.
Охота из псами = Вадаска из псами = Ловы из псами -
Полювання із исами.
Охота на великого звіря -  Охота (полювання) на вселико- 
го звіря.
Охотнича пушка — Мисливська пушка (рушниця).
Охотні плітковати не люблять спӱвати — Охочі пліткува- 
ти ые яюблять співати.
Охотніше всього -  Найохочіше (найохотніше).
Охотный до дӱвчат (охотиа до хлопцӱв) - Охочий до ді- 
вчат (охоча до хлонців).
Охотнын (охотна) до роботы -  Охочий (охоча) до роботи. 
Охотно поговорив из иим (из нив) -  Охоче гтоговорив із 
ним (із нею).
Ох, ото пйанство! Оно винноє, ош люди так мноі о гыне
-  Ох, те пянство! Воно винувате, що людей стільки багато 
гиыс!
О-хох, побнв нас Бог — О-хох, побив нас Бог!
Охрана здоровля - Охорона здоров’я.
Охрана материнства й дітинства -  Охорона материнства 
й дитшісіва.
Охрана т руда -  Охорона труда (ираці).
Охранна грамота -  Охоронна грамота.
Охранный лист -  Захисний {охоронний) лист.
Охраняє (охранявуть), як зіиишо ока -  Охраыяє (охраня- 
ють), мов зіницто ока.
Охраняй будні, а празникы самі іірийдуть -  Пильнуй 
будні, а празішки (свята) самі прийдуть.
Охраняй худобу, як око в лобі -  Пильнуй худобу, мов око 
в лобі.
Ох, родителі, родителі! 3 дітей-ангелӱв роблять чортӱв 
рогатых, а пак иіци й скаржаться на них -  Ох, родителі, 
родителі! 3 дітей-апгелів роблять чоріів рогатих, а потім 
ще й скаржаться на шіх!
Ох, Текло, нс пхайся в пекло -  Ох, Текло, не пхайся в 
пекло!
Ох ты -О х ти !
Ох, тоты Иваны й Гафы, шляк бы їх трафив -  Ох, ті
Йвани й Гафи, шляк би їх трапив!
Ох, які люде -  Ох, які люди!
Оцапів бы-сь (оцапіла бы-сь) -  А іцоб ги оцапів (оцапіла)! 
Оцінили на “отмінно”, а робота -  трава-сіно -  Оцінили 
на “відмінио“, а робота -  трава-сіио.
Оцінити заслугы -  Оціішти заслуги.
Оцінити (оцінювати) по заслузі = Скласти належну ціну
-  Оцінити (оцінювати) по заслу'зі.
Оиіпляющый отряд -  Оточуючий заіін.
Оцтова кислота -  Оцтова кислота.
Оцтовос дерево -  Оцтове дерево.
Очаг заразы -  Оссрсдок (джерєло) зарази.
Очагы еопротивленія -  Вогнища опору.
Очаг образованія = Огнише иросвішенія -  Осередок 
освіти.
Очам видно, но ногам обидно -  Очам видно, але погам 
кривдно (образливо).
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Очам нс вірю -  Очам не вірю.
О чаеы, о звычаї — О часи, о звичаї!
Очевидна суперечнӱсть • Очевидна супсрсчність. 
Очевядні контакты -  Очевидні контакіи.
Очевидні свяаі-  Очевидні зв’язки.
Очевидный результат -  Очсвидний результат. 
Очевидный уеяіх Очевидніта успіх.
Очевидный факт -  Очевидений факт.
Очевндный порядок -  Явний порядок.
Очевидноє й невіроятноє -  Очевидне й нсймовірне. 
Очевидноє преямущество -  Очевидна псревага. 
Очевидноє противоречіє -  Очевидне протиріччя. 
Очевидноє удобство -  Явна виіода.
Очєвидш событій -  Очевидці подій.
Очей -  до липя, а розума -  до кӱнця -  Очей до лидя, а 
розуму -  до кінця!
Очей з нього (з неї) не зводнв (ие зводила) -  Очей з нього 
(з не'і) не зводив (не зводила).
Очей ие оторвеш (не одведсиі) -  Очсй ію відірвеш (ке віц- 
ведеш).
Очсй не показати -  Очсй ие иоказати.
Очей ие заплющоватн = Ока не змыкаги -  Очей не за- 
плюшувати.
Очей не иоказоватп - Очей не показ>,вати.
Опередна акція -Чергова акція.
Очередна афера -  Чергова афера.
Очередна “бомба” -  Чергова “бомба”.
Очередна головоломка -Чсргова головоломка.
Очередпа давка нила прнлавка -  Чсргова давка біля при- 
лавка.
Очередна доза -  Чергова доза.
Очередна жертва -Чергова жертва.
Очередна онерація- Чсргова онерація.
Очередиа отписка -  Чергова відписка.
Очередиа публїкація — Чергова публікація.
Очередна сснсапія -Чергова сенсація.
Очерелна фоговыставка -  Чергова фотовиставка. 
Очередна фраза = Ходова фраза -  Чергова фраза. 
Очередні варіації -  Чсріові варіаці’ї.
Очередні гастролеры -Чергові гастролсри.
Очередні гастролі -  Чергові гастролі.
Очередный внток -  Чсрговий виток.
Очередный договор Чсрговий договір.
Очередный ексиеримент -  Черговий ексаеримеит. 
Очередиый етап -  Чсрговий етап.
Очередиый кадр -  Черговий кадр.
Очередный конфлікгг -  Черговий конфлікт.
Очередный крок -  Черговий крок.
Очередный помер -  Черговий номер.
Очередиый раз -  Черговий раз.
Очередиый трюк -  Черговий тркж.
Очереднос промываніє мозґӱв -  Чергове промиваыня 
мозків.
Очеркы исторії -  Ыариси історії.
Очерк лиця -  Обрис лиця (обличчя).
Очертанія дня -  Обриси дня.
Очи без душі сліиі -  Очі без дутпі сліпі.
Очи без душі сліпі, уха без серця -  глухі -  Очі без душі 
сліпі, вуха без серця -  глухі.
Очи бігали по сгороні -  Очі бігали ао стороні.
Очи б їли, а желудок не принимать -- Очі б їли, а шлуиок 
нс приймає.
Очи бы го (очи бы йі) мої не віділи -  Очк бы тя мої не 
піділи -  Очі б його (очі б її) мої ие бачили!
Очи бы їли, лем п б а  не хоче -  Очи б їли, лиш губа нс 
хоче.
Очи бы не віділи, уха не чули -  Очі б нс бачили, вуха не
чули!
Очи бы п и  ке віділи -  Очі б тсбі не вїділи (ыс бачили)! 
Очи бы тн мої не віділи = Очи бы го (рчи бы Йі) мої нс 
віділи -  А щоб мої очі тебв пе бачшіи!
Очи бояться -  рукы роблять Очі бояться -  руки роблять.

Очи бояться, а рукы крадуть (а рукы грозяться) -  Очі
бояться, а руки крадуть (а руки погрожують).
Очи всдуть, а рукы крадуть -  Очі ведуть, а руки крадуть. 
Очи видять бӱлше, чим око -  Очі бачать білыне, ніж око. 
Очи видять менше, чим розум -  Очі бачать менше, ніж 
розум.
Очи видять, рукы беруть (рукы роблять) -  Очі бачаггь, 
руки беруть (руки роблять).
Очи -  віра, душа -  міра, а совість -  порука -  Очі -  віра, 
душа -  міра, а совість -  запорука.
Очи в очи -  Очі в очі (віч-на-віч).
Очи В ХЫЖИ - 1 0  оконця, видко ними світло сонця -  Очі
в хагі -  то віконця, видно иими свшю сонця.
Очи говорять бӱлше, чим слова -  Очі говорять більше, 
ніж слова.
Очн горять опіьом -  Очі горять вогнем.
Очи гороять, як жар -  Очі горять, як жар .
Очя гравуть(блищать) -  Очі грашть (блищать).
Очи для того, вбы позирати -  Очи для того, щоб позирати 
(дивитисп).
Очи для того, вбы позирати й нич не пронускати -
Очі для того, тоб  нозирати (диеитися) й нічого не про- 
пущати.
Очи до Бога взывавуть, а рукы -  загрібавуть - Очі до
Бога взивають, а руки -  загрібають.
Очи забігли слызами -  Очі забігли сльозами.
Очи зажмури й псавтырю на ся отвори -  Очі заплющ ї 
псавтир на себе вікрий.
Очи затуманилися слызами = Очи затяглися слызьми -
Очі затуманилися сльозами.
Очп затяглися слызьмв = Очи затуманилнся слызамн -
Очі затяпшся сльозами.
Очи -  зеркало душі -  Очі -  дзсркало душі.
Очи злипавуться -  Очі злипаються.
Очи злипавуться -  думы розтікавуться -  Очі зпипаються
-  ДЗ’МИ розтікаються.
Очи злипавуться — спати влягавуться -  Очі злипаються
-  сиати влігаються.
Очн злостиві -  нещасливі -  Очі злобиві — нещасливі.
Очи з поволоков -  Очі з поволокою (імлист\).
Очима бы їв (іта), но ниє (но чорт мас) зубів - Очима б їв 
(їла), та иема (та чорт має) зубів.
Очима діточок -  Очима діточок (дитячими очима). 
Очима жадає, а желудок не ирішимать — Очима жадає, а 
шлунок не приймає.
Очима їж, а ножом не ріж -  Очима їж, а ножем не ріж. 
Очнма їж, а руками яе кывай -  Очима їж, а руками нс 
кывай (нерушаії).
Очима не обіштн -  Очима нс обійняти.
Очима не обняти, словами не псреказати -  Очима нс обі- 
йняти, словами не переказати.
Очима позкрай, но руками не чіпай -  Очима позирай 
ідивися), та руками не чіпай!
Очима світить, а в душу мітить-  Очима світить, ав душу 
мітить.
Очима смісся, а серцем плаче -  Очима сміється, а серцем 
плаче.
Очи мозолити-  Очі мозолити.
Очк мозолить, а бсз брытвы голить -  Очі мозолить, а без 
бритви іошіть.
Очи му (очи ӱв) иовыиальовало -  Очі йому (їй) повива- 
лювало.
Очи му (очн ӱв) повтягало -- Очі йому (очі їй) повитягу- 
вало.
Очи на лоб (на лоба) лізуть -  Очі на коб (на лоба) лізуть. 
Очи на мокрому місті -  Очі на мокрому місці.
Очи на себе брати -  Очі на сєбс брати.
Очи - на очи -  Віч-на віч.
Очи не видять -  душа (серце) не болнть -  Очі не бачать -  
душа (серие) ие болить.
Очи не высыхавуть -  Очі не висихають.
Очи не може отвсстн -  Очі не можс відвесги.
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Очи не рсвуть, а слызы течуть -  Очі не ревуть, а сльози 
течуть,
Очи нигда не брешугь -  Очі нікоди не брешуть. 
Очи-озерця -  от доброго серця -  Очі-озсрця -  від доброго 
серця.
Очи осовіли (осоловіли) -  Очі осовіли (осоловіли).
Очи огкрывавуться -  Очі відкриваються.
Очи очей ганьбляться -  Очі очей ганьбляться (сором- 
ляться).
Очи позатігало -  Очі нозатягало.
Очи рогом лізуть -  Очі рогом лізуть.
Очи розбігавуться -  Очі розбігаються.
Очи розгорілися -  Очі розгорілися.
Очн світять радостьов -  Очі світять радістю.
Очиснос сооруженіє -  Очисна сиоруда.
Очи -  спереду, а уха -  ззаду -  Очі -  спереду, а вуха -  ззаду. 
Очистився (очистилася) от зелеяого змія -  Очистився 
(очистилася) від зсленого змія (від п'янки).
Очи страшаться, а рукы роблять -  Очі страшаться, а 
руки роблять.
Очи ся страхувуть, а рукы зроблять -  Очі страхукпься, 
а руки зроблять.
Очи так и бігавуть -  Очі так і бігають.
Очи так и прялн -  Очі так і пряли.
Они у дӱвчины, як дві тернины -  Очі у дівчини, як дві 
тернини.
Очи пишііші за будь-якый клад -  Очі цінніші за будь- 
який скарб.
Очиці, як  у голубиці, а язык -  як у гадины жало: кусать 
кого попало -  Очиці, як у голубиці, а язик -  як у гадюки 
жало: кусає кого иоиало.
Очи черлені, сншіа в глині -  значить пйаниця -  Очі че-
ревоні, спина в глині -  значить п’яниця!
Очи черлені -  як пибулі печені -  Очі червоиі мов цибулі 
печсні.
Очи, як жарины (як весняноє небо) -  Очі. як жарини (як 
веснянс небо).
Очи, як у жабы, а стан -  як у бабы -  Очі, мов у жаби, а 
стан -  мов у баби.
Очи, як у орла (як у сови) -  Очі, мов у орла (мов у сови). 
Очи, як цибулі (як дві дулі) -  Очі, як цибулі (як дві дулі). 
Очка ясні -  то найкрасші -  Очка (вічка) ясні -  то найкращі. 
Очкова змія -  Очкова гадюка.
Очмелили, як обухом по голові Очмелшга, як обухом 
поголові.
Очяа ставка -  Очка ставка.
Очна ямка (глазниця) = Очна орбіта -  Очна ямка.
Очна орбіта = Очна ямка (ґлазниця) -  Очна орбіта. 
Очноє обученіє -  Очие иавчання.
Очноє яблоко -  Вічне яблоко.
Очнувся моыах -  а смерть у головах -  Очнувся монах -  а 
смерть у головах.
Очорнивши иншого, сам (сама) світлішым (світлішлов) 
не стапеш -  Очорыивши іншого, сам (са.ма) світлішим 
(світлішою) не станеш.
Очутився (очутилася) в аутсайдерах -  Опшшвся (опини- 
лася) в аутсайдерах.
Очутився (очутилася) в глухомуу куті -  Опинився (опи- 
шілася) в глухому куті.
Очутився (очутилася) в изоляцп-Опинився (опинилася) 
в ізоляції.
Очутився (очутилася) в ловушці -  Оішпився (опиншіася) 
в пастці.
Очутився (очутилася) в скрутному становищу -  Опи- 
нився (опинилася) в скрутному становищі.
Очутився (очутилася) в фінансовому (матеріальному) 
затр\дненію -  Огшиився (опинилася) з фінансовій (мате- 
ріальній) скругі.
Очутився (очутилася) в нентрі -  Опинився (опшшлася) 
в цснтрі.

Очутився (очутилася) за бортом -  Опинився (ошшилася) 
за боргом.
Очутився (очлтилася) мсжи двома берегамн -  Ошшився 
(опииилася) міждвома берегами.
Очутився (очутилався) на коыьовл -  Ошшився (опини- 
лася) на коиі.
Тяжусть хвороты - Тяжкість хвороби.
Очутився (очутнлася) на мілині -  Опинився (оііинилася) 
на мілині.
Очутився (оч\тилася) ыа розпуті (на роздорӱжжу) ~
Оііинився (опинилася) на розпутгі (на роздорпкжі). 
Очутився (очутилася) на улици -  Опимнився (отгаила- 
ся) на вулиці.
Очутився (очутилася) пила розбитого коры та- Опинив- 
ся (опинилася) біля розбитого корита.
Очутився (очутилася) под ковпаком -  Ошнився (опини- 
лася) під ковпаком.
Очутився там, де й місго шахраям -  Опинився там, де й 
місце шахраям!
Ош вода булькать и піниться -  от того нич ие змінить-
ся -  Що вода булькає й піниться -  віД того нічого не змі- 
ниться.
Ош вӱн (ош она) краде -  не повість нигде, а як от нього 
(от неї) -  звіпюватить любого -  Що він (що вона) краде
-  нс повість (не скаже) нідс, а як від нього (від неї) -  зви- 
нуватить будь-кого.
Ош говорять -  есе такос: вӱн (она) на слух не дає нич
-  Що говорять -  цє гакс: він (вона) на слух нс дає нічого. 
Ошибайся, лем не приосгановлюйся -  Помиляйся, лиш 
не призупиияйся.
Ошибка в написаннію -  Помилка в написанні.
Ошибка в подсчоті -  Помилка в підрахунку.
Ошибка в росчоті • Помилка в розрахунку,
Ошибка в силі -  Помилка в силі.
Ошибка за фальш не йде -  Помилка за фальш не йде. 
Ошыбка на слові Номилка па слові.
Ошибка -  не ошибка, а результат неприятный -  Помил- 
ка -  не помйлка, а результат неприємішй.
Ошибка письма -  Помилка ігасьма.
Ошибка против граматикы -  Помижа проти граматики. 
Ошибкы бывавуть у всіх, лем діло в тому, як мы до них 
относпмеся -  Помилкн бувають у всіх, лиш справа в тім, як 
ми ставимося до них.
Ошибкы вказувуть на його (на її) неуцтво -  Помилки 
вказуюгь на його (на ії') неуцтво.
Ошибкы молодости солодші, чим опыт старостн -  По-
милки молодості солодші, ніж досвід старості.
Ошибкы не може быти -  ГІомияки не може бути! 
Ошибку треба исправити -  Помнлку треба виправити. 
Ошибочна думка -  Помилкова думка.
Ошибочнос впечатленіє -  Помиякове вражсння. 
Ошибочноє иредставлеяіє -  Помилкове уявлення. 
Ошкіряти (шкірити) зубы -  Ошкіряти (шкірити) зуби. 
Ошпарена кыпйатком мачка й холодної воды стра- 
шиться -  Ошнарена кип’ятком мачка (кішка) й холодної 
води сірашиться ібоїться).
Ошпаривси (ошпарилася) на молоці, то и воду студиггь -  
Ошпарився (ошиарилася) на молоці, то і воду студить.
Ош у мужа любаска є -  жона посдідиьов узнас -  Що в 
мужа шобаска є -  жона (дружина) останньою взиає. 
Ощадна каса -  Ощадна каса.
Ощадна кшіжка -  Ощадна шижка.
Ощаеливили жиліпцом-коробками з численнымн недо- 
робками -  Ощаслившш житлом- коробками з численными 
иедоробками.
Ошинаиый вид = Обскубаный вид -  Ошипаний вид.
О я к -  О як!
О, які люде -  О, які люди!
О, як прекрасио -  О, як ирскрасно!
О, як чудесно -  О, як чудесно (як чудово)!
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Пава на ніря вродлива, но по натурі -  лінива -  Паза на 
їїір’я зродлива, та по яатурі -  лінива.
Пава файяа пірьом, а жона -  довірьом -  Пава фіайна 
(гарна) нір’ям, а жінка -  довір’ям. 
їїавел Фивейськый в януар завітав -  до дня додав -  Пав- 
ло Фивейсышй (28 січня) в січень завітав — до дня додав. 
їїавиноє око -  Пашше око.
Паводкова вода -  Паводкова вода.
Паводкові воды роблять много шкоды -  Паводкові води 
роблять багато шкоди.
Паводковоє орошеніє — Паводкове зрошення.
Нагубна привычка портить житя -  Згубна звичка губить 
життя.
Падає з рук -  І'іадає з рук.
Падай з нӱг -  и йди дале -  ІІадай з ніг -  і йди дале. 
Падати в отчаяціє — Падати в відчай.
Тїадати в ціні -  Падати в цїні.
Падати до нӱг = Упасти до нӱг -  Падати до ніг.
Падати духом •- Падати духом.
Падати з горы -  Падати з гори.
Падати на коліна = Стати на коліна = Упаспі на коліна
-  Падати на коліна.
Падающа звізда -  Падаюча зірка.
Падша жінка -  Пропаща жінка.
Падати з неба -  ІІадаш з неба.
Падати з нӱг Падати з аіг.
Падати на коліна -  Падати на коліна.
Падающа звізда -  Падаюча зірка.
Падедождь, паде дождь, зараз нерестане, бере дідо стару 
бабу -  кайтесь, христіяне -  Паде дощ, паде дощ, зараз ое- 
рсетаие, бсрс дідо стару бабу -  кайтесь, християни! 
Паденіє режима -  Падіння рсжиму.
Паденіє царського режима -  Падіння иарського режима. 
Паде тінь -  Падає тіиь.
Паде, як подкошепый колос-Паде, як підкошений колос. 
Падіня вагы -  Змсншення ваги.
Падкі мухы иа медок, як легіні на дӱвок- Падкі мухи на 
медок, як лсґіні (як парубки) на дівок.
Падуть, падуть крупочкы -  сіли хлопці в купочкы; 
паде, паде сніжок -  дӱвчатам на вінок -  Падуть, падуть 
крупочкы -  сіли хлоиці в купочки; паде, падс сніжок -  ді- 
вчатам на вінок.
Падуть росы на покосы -  Падають роси на покоси. 
Падуча хворота -  Падуча хвороба (падучт).
Пай-дӱвочка -  Пай-дівчина фозумпа, слухняна дівчина). 
Пайка землі = Участок землі -  Пайка (ділянка) землі. 
Пай-хлопеш» -  Пай-хлопець (розумний, слухняний хлоп- 
чик).
Пак ачей -  им из перста не уссав {не уссала) -  Та ж ачей 
я із пальця нс виссав (нс виссала!).
Пакет документӱв -  Пакст документів.
Пакет міроприятій -  Пакет заходів.
Пак-им иши не здурів (не здуріла) -  Так я ж бо ше не 
здурів (не здуріла)!'
Паковальный маіріял -  ГІакувадыіий матеріал.
Пак паиіря -  Пак (пакет) паперів.
Пак потому -  Потім згодом.
Пакт про взаємну помӱч — Пакт иро взаємыу допомоіу. 
ТІакт про ненападеніє -  Пакг про ненапад.
Ш к увндиме (пак буде видно), кому зазула закукать -
Пак (потім) побачимо (потім будс видио), кому' зозуля за- 
кукує!
Палас з любопытства -  Налає з цікавості.
Пакує чемоданы -  Ііакує чемодаии (валізи).
Пакуй його й уводи -  Пакуй його й уводи.
Паланиця — хліба сестриця -  ГІаляниця'- хліба ссстриця. 
Палата мір и вагы — Палата мір і ваги.
Палата обшнн -  Палата іромад.
Иалатн возмущенійом -  Палати збуренням..
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Іїалатн гнівом -  Палати шівом 
Палдіи жеяанійом -  Горіти бажанням.
Палати з любопытсі ва -  Палати з цікавості.
Палати любовльов -  Палати любов’ю (коханням).
Палади ненавистьов -  Палати зненавистю.
Палатный дохгор -  Палаткий лікар.
Палаточна торгӱвля -  Палаткова торгівля.
Палахтіти злӱстьов -  Палахкотіти зліспо (злобою). 
Палацы собі зводять, а про народ позаботитися -  рукы 
не доходять -  Палаци собі зводять, а про ыарод подбати - 
руки нс доходять.
ІТалац по Актах житлобуда, а доправды -  халабула -П а- 
лац по Актах житлобуду, а наспаравді — халабуда.
Палена дуґовка -  Палена дуговка (прорбка).
Паленіти от стыда -  ІІаленіти від сорому.
Паленын кавіль = Праженый кавіль -  Палена кава. 
Паленка без огня, но розум сналнть -  Паленка (горіпка) 
без вогня, та розум спалить.
Паленка была й буде, вбы от неї дуріли людн -  Паленка 
(горілка) була й будс , щоб від неї дуріли люди.
Паленка вать виио -  пйаниня всьо єнно -  Паленка (го- 
ріпка) чи вино -  п’яниці всс одно.
Паленка в біду заведе, айбо 3 біды и выведе - Паленка 
(горілка) в біду заведе, але з біди і виведс.
Паленка в голову вдарять, а лидя розпалить -  Палеика 
(горілка) в голову вдарить, а лиця розпалить.
Паленка в роті, а жона -  в роботі -  Паленка (горілка) в 
роті, а жінка (дружина) -  в роботі.
Паленка гыртанку мочить, а душу гочить -  Паленка (го- 
ріпка) гирлянку мочить, а душу точить.
Паленка-горілка -  здоровля злодійка -  Падєнка-горілка
-  здоро’я злодійка.
Палснка -  добра злодінка -  Паленка (горілка) -- добра зло- 
дійка!
Палекка до добра не доводіггь Гіаленка (горіша) до до- 
бра не доводить.
Палинка душу нищить = Паленка душу пйанить, а очи 
сліпить -  Паяенка (горілка) душу нищить.
Паленка душу нйанить, а очи сліпить = Палинка душу 
нищить -  ГІаленка (горілка) душу іПяии їь, а очі сліпить. 
Паленка з нӱг валить -  Паленка (горілка) з ніг валить. 
Паленка з нього (з неї) говорить — Паленка (гориіка) з 
нього (з неї) говорить.
Паленка з розума зводить -  Паленка (горілка),з розуму 
зводитк.
Паленка й вино -  корчмарськос майно -  ІІаленка (горіл- 
ка) й вино -  корчмарське майно.
Паленка йому (ӱв) очи засліпила -  Паленка (горілка) 
йому (їй) очі засліпила.
Паленка компанію любить -  Палєнка (горілка) компанію 
лтобить,
Палеика легко нйеся, та іцастя від неї никому не дасся
-  Палснка (горілка) леіжо п’єгься, та щастя від неї нікому 
ис дається.
Паленка лем біду глядать (чинить) -  Паленка (горілка) 
лиш біду шукає (чинить).
Паленка магнес має: всіх до себе притігать -  Паденка 
(горілка) магнес (матніт) мас: всіх до себе пртягає. 
Паленка настрӱй робнть, а здоров.ля гробить -  Іїалснка 
(горілка) настрій робить, з здоров’я і'робить.
Палснка -  не вода, а челяднику (а челядині) -  біда -  
Паленка(гори.>са) -  нс вода, а лщцині -  біда.
Паленка -  ие вода, пити йі не шкода -  Палснка (горі.чка)
-  нс вода, пита її не шкода.
Паленка -  нс вода: цятка -  здоровля, а много -  біда. -
ГІаленка (горілка) -  не вода: цятка (крапля) -  здоров’я, а 
мпого (багато) -  біда.
Паленка -  не водшія: много пити не годнться -  ТІалснка
-  не водиця: миого (багато) пити нс годиться .
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Паленка -  не дӱвка, а мачоха -  пе мати -  Паленка (горіл- 
ка) -  не дівка, а мачоха -  не мати.
Ііаленка не лем веселить, но й розум мутить -  Паленка 
ігоріпка) нс лиш веселить, але й розум мутить.
Паленка не лем настроєніє придає, ио й по голові бйе -
Паленка (горілка) не лиш настрій придає, але й по голові 
б’є.
Паленка не спомагать, лем бдительнӱсть притуплює -
Паленка (горіпка) не спомагає, лиш ішльність притупляє. 
Паленка не лем стӱл прикрашає, но й промах ґаздыні 
ирикрывать -  Паленка (горілка) не лиш стіл прикрашає, 
алс й промах господині ховає.
Паленка не стӱлько настроєніє придас, як по голові бйє
-  Паленка (горілка) не стільки настрій придає, як по голові 
б’є.
Паленка нигда до добра не доводить -  Паленка (горілка) 
иіколи до добра не доводить.
Пал енка погар лнібить, а розум и душу губить -  Палеика 
(горілка) погар (чарку) любить, а розум і душу губить. 
Паленка по гостииах ходить, людей из розума зводить
-  Паленка (горілка) по гостииах ходить, людей із розуму 
зводить,
Паленка розум и душу нищнть -  Паленка (горілка) розум 
і душу ншцить.
Паленка розум отбирать, а в біду друлять = Паленка- 
скаженӱвка розум отбирать, а біду накликать -  Палепка 
(горіпка) розум відбирае, а в біду штовхає. 
ІІаленка-скаженӱвка розум отбирать, а біду накликать 
= Паленка розум одбирать, а в біду друлять -  Павлешса 
(горілка)-скаженівка розум відбирає, а біду накликає. 
Паленка така, ош и німому (ош и німӱв) розйаже языка
-  Паленка (горілка) така, що й німому (що й нрвмій) 
розв’яже язика.
Паленка -  фальшива прнятелька -  Паленка (горілка) -  
фальшива приятелька.
Паленка, як  слыза: упііеш погар, упйеш другый -  и ио- 
їце голова -  Палснка (горіпка) -  як сльоза: виіі’єш чарку, 
вип’єш другу -  і поїде голова.
Палснкы поганої нис -  с лем добра и ліпша -  Паленки 
(горілки) поганої иема -  є лиш добра і краща.
Паленков не мож душу отмыти, лсм ищи бӱлше замас- 
тити -  Паленкою (горілкою) не можна душу відмити, лиш 
ще білыие забруднити.
Паленку дудлить, а світом нудвть -  Паленку (горілку) 
дудлить, а світом нудить.
Паленку не пити -  до сто рокӱв жити -  Паленку ігорілку) 
не гоіти -  до сто років жити.
Паленку не хоче, а пиво -  охотно -  Паленку (горілку) не 
хоче, а пиво -  охоче.
Палинку пивом запивать и чорт му (и чорт ӱв) хыбы
має -  Паленку (горілку) пквом заішває й чорт йому (і чорт 
їй) хиби має!
Паленку нити -  душу губити -  Паленку (горілку) пити -  
душу губити.
Паленку полюбив (полюбила) -  родину погубив (погу- 
била) -  Паленку (горілку) полюбив (полюбила) -  родину 
ногубиву (ноіубшіа).
Паленкд'-потвору жени гет из двора -  Паленку-нотвору 
жеш  геть із двору!
Паленкт челядник (челядина) хвалить, а вна йою (а
вна її) -  з нӱг валить -  Пиаленку (горілка) людина хва- 
лить, а вона її -  з ніг валнть.
Паленочка -  кума хоть кого зведе з ума -  Палеиочка-ку- 
ма хоч кого зведе з ума.
Палсночка -  не вода, я дӱвчина молода, маву губкы 
чарӱвні -  не забудуть легіні -  Паленочка (горілочка) -  не 
вода, я дівчина молода, маю губки чарівні -  не забудуть ле- 
гіні (парубки).
Палець об палець не вміє ударити -  Палець об палець не 
вміє ударити.
Палинчані рікы топлять чоловіка (чслядника) -  Палин- 
чані (горііьчані) ріхи топлять людину.

Палеозойська ера -  Палеозойська ера.
Палити дома = Спалювати дома -  Палити будинки. 
Палити кораблі = Спаліовати кораблі. -  Палити кораблі. 
Палити на огнищу -  Палити на вогнищі.
Палити фіміам -  Палити фіміам.
Палиця два кӱнці має -  Палиця два кінпі має.
Палиця два кӱнці має й не знати, когрым ударить -  Па- 
лиця два кінці має й не знати, котрим ударить.
Палиця на два кӱнці = У палиці два кӱнці й не знати, 
котрым ударить = У палиці два кӱнці: єдеи по мені, а 
другый -  по тобі = У палиці два кӱнці и бйе тот, што у 
руці -  Палиця на два кінці.
Палиця плаче за тобов -  Палиця плаче за тобою. 
Палидьов веричи = Як палицьов веричи- Палицею ве- 
ричи (кинути).
Палицьов легко доверичи -  Палицею легко докинути. 
Паличка крейды -  Паличка крсйди.
Палка любов -  Палка любов.
Палка радӱсть -  Палка радість.
Палкі слызины — Палкі сльозини.
Палкос любованіє -  Палке миловання.
Палкоє серце -  Палке серце.
Паломнинтво, а нс прогулка — Палошшцтво, а не лро- 
гулянка.
Палочка-выру чалочка -  Палочка -  виручалочка. 
Палочка-стукалочка -  Паличка-стукалочка.
Па.ючна дисципліна -  Палочна дисцнпліна.
Палочні удры -Удари палицею.
Палю забивати -  Палю забивати.
Паляші слызы -  Палючі сльози.
Паляшоє сонце -  Палюче сонце.
Пальма першости (нервенства) -  Пальма першості (иер- 
шенства).
Пальмова вігка -  Пальмова гілка (галузка).
Пальна мішанина -  Пальна суміш,
Пальна свічка -  ІТальна (горюча) свічка.
Пальтова ткань -  Пальтова тканина.
Пальці не знати -  Пальці не знати.
Пальці у рот не клади -  Пальці у рот не клади.
Пальиӱв усіх не мав (не мала) -  Пальців усіх не мав (не 
мала).
Пальця в рот му (в рот ӱв) не клади -  Пальця в рот йому 
(в рот їй) нс клади.
Пальньом на нього (на неї) тычс -  Пальцем на нього (на 
неї) тиче.
ІІальцьом не ворохнути = Пальцьом не кывнути -  Паль- 
цем не ворохнути.
Палыіьом не дотулятися = Пальцьом не трогати -  Паль- 
цем не доторкатися.
Пальцьом не кывнути = Пальцьом нс дотулятися. 
Пальцьом не трогати = Пальцьом не дотулятися -  Паль- 
цем не торкати (не рушати).
Пальцьом об палець не ударить -  Пальцем об палець не 
ударить.
Пальчикы оближеш (оближете) -  Пальчики оближеш (об- 
лижете).
Памнятай: в нечесному ділі чести ие глядай -  Пам’ятаіі: 
в нечесній справі честі не шу'кай!
Памнятай: за каждоє слово прийдеся отвічати перед 
Богом -  Пам’ятай: за кожне слово прийдеться відгювідати 
перед Богом.
Па.мнятай: за тобов наблюдавуть -  Пам’ятай: за тобою 
стєжать.
Памнятайме про йсе -  Пам’ятаймо про це!
Памнятай моє слово -  ГІам’ятай мое слово!
Памнятай: на чужос не посягай -  Нам’ятай: на чуже нс 
носягай!
Памнятай, неборе (небого): иеизвісно, што на тя чекать 
за майближчым рогом -  Пам’ятай, неборе (иебого): не- 
відомо, що на тебє чєкає за найближчим рогом.
Памня іай про смерть, то й зла не будеш чинити — Па-
м’ятай аро смерть, то й зла не будеш робити.
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ІІам

Пампятай: слава любить слово “дай” -  Пам’ятай: слава 
любйть слово “дай”!
Памиятай: што ие в коморі -  шн не врожай -  Пам’ятай: 
що ие в коморі — ше не врожай.
ІІомнити до повых віннкӱв = Тямити до нових віникіь -  
Пам’ятати до нових віників.
Памнятати за себе -  Пам’ятати за себе.
Памнятати про себе -  Ііам’ятаги про себе.
Памнятати, што было, айбо не заникльоватнся на тому, 
а прямоватн виеред -  Гіам’ятати, що було, аяе ие заци- 
клюватися на тому, а прямувати вперед.
Памняткы архітектуры -  Пам’ятки архітектури. 
ГІамняткы письменности -  Пам’яткн писеміюсті. 
Памнятна запвска -  Пам’ятна записка.
Памнятник героям — Пами’ятішк героям.
Памнятник для мертвых, а не живых -  Пам’ятник для 
мертвих, а ис живих.
Памнятникы архітектіры -  Ііам’ятники архітектури. 
Памнягникы давности -  Пам’ятники давішни. 
Памкятный зиак -  Пам’ятний знак.
Памнягь быває двояка: єнні памнятавуть добро, забы- 
вавучи про зло, а другі -  наопак -  Пам’ять буває двояка: 
одні пам’ятають добро, забуваючи про зло, а друп -навпаки. 
Памнять войны -  йсе вічно ныющі раньі и кошмарні 
сны — Пам’ять війіш -  це вічно иючі рани і копімарні сни. 
Памнять живуіда ~ на все тямуща -  ГІам’ять живуча -  на 
все тямуща.
Памнять людська вічна -  Пам’ять людська вічнз 
Памнять людська нетлінна -  до семого коліна -  Пам’ять 
людська недзінна — до сьомого кояіна (покоиіішя). 
ІІамнять слабне -  Пам’ять слабіє.
Памнять, як  решето -  Пам’ять, мов решлето.
Памнять, як у курнні -  їїам’ять, моіз у курки.
Л аморока упала -  Паморока упала.
Памороку забити -  Одурманити.
Паморочноє состояніє -  Паморочний стан.
Пан авать пропав -  Пан або пропав!
Панам за гроніі и в неркви міста хороші - Панам за гро- 
ші і в церкві місця хороші (найкращї).
Панам законы не писані -  Панам закони не ішсані. 
Панам и дурням усе дозволено -  Панам і дуриям усе до- 
звлолено.
Панам и не земли рай -  Панам і на землі рай.
Панам лавуть, а паны тывуть -  Панам яають, а паші ти-
ють.
Паиам ниґда не догодиш -  ІІанам ніколи нс вгодиш. 
Панам рай, а нам -  хоть подыхай -  Панам рай, а нам -  хоч
подихай!
Напам, руснаку, за вшитко дякуй -  Панам, руснаку, за 
все дякуй!
Панам світлиці, а простӱв челяди -  темниці -  Панам 
світдиаі, а ііростій челяді -  тсмниці.
Панам слуговати -  світа Божого не видати - Панам слу- 
гл вати -  світу Божого не видати.
Панам слуговати -  ходячкы їсти, стоячкы спати — Па-
аам слуговати -  ходячки їсти, стоячки спати.
Панам служив (служила) -  у заплатах ходив (ходила) -  
Панам служив (служила) -  у латах ходив (ходшіа).
Панам -  Царство, а нам -  Мытарство -. Панам -Царс,гво, 
а нам -  Митарство.
Пана (панію) не треба вчити, як  народ дурити -  Пана 
(пагію) ие треба вчити, як народ дурити.
Ііана (панію) оброблять, а сорочкы ньі г -  Паиа (панію) 
обробляс, а сорочки иема (не мас).
Пана (панію) просити -  задарь поклоны бити -  Пана 
(панііо) просити -  надаремно поклони бити.
Пана (панії) стережис.я, а з богаты.м (а з богатов) ие ира- 
воз ися -  Паиа (пагнії) стережися, а з багатим (а з багатою) 
не иравотяся (не судися).
Панахида памняти -  Панахида пам’яті.
Пан (панія) воліє заплагити, лем бы тяжко не робити -  
Пан (напія) воліє запнатити, лише б тяжко не робити.

Пан (панія) в очи бреше, а на голові в тебе колы
теше -  Паи (иапіія) в очі бреше, а иа голові в тебе кілля 
тешс.
Пан (панія) дере н чорт го (а чорт йі) не бере -  Пан (па- 
нія) дере і чорт його (і чорт її) ие бсрс.
Пан докоряє нас, ош свиней з ками не пас, а сам -  
гӱршый, чнм свшюнас -  Пан докоряє иас. що свиней з 
цами ке пас, а сам — гірнгий, як свшюиас.
Пан (панія) до хы;кі завітав (завііала) -  у челядника (у 
хозяйина) снокӱй пропав -  Пан (панія) до хати завітав 
(завітала) -  у людини (у господаря, у  господарки) спокій 
иропав.
Пане, вы свиня? От свині чуву -  Пане, ви свиня? Від сви- 
ні чую.
Пане, ктікай: иде Шугай -  Паие, тікай: іде Шугай!
Пане добродію -  ІІоне добродію!
Панс милостивый -  Пане мклостивий!
Пан є пан (панія є панія), што хоче, то й ворочить -  Пан 
є пан (нааія є иаиія), шо хоче, те й ворочить.
Пан (панія) за грӱшмн -  як чорт за грішнов душов -  ііан 
(панія) за грішми -  як чорт за грішною душею.
Паи за нана (панія за панію) -  горов -  Пан за пана (панія 
за пагію) -  горою!
ГІан (панія) за плугом не ходить, пан (ианія) из гноєм не 
робить, а йому (а ӱв) ся вшитко родить -  Пан іианія) за 
илугом не ходить, лан (паиія) із гноєм нс робить, а йому (а 
їй) все родиться.
ГІан з паном (панія з панійов) погланхаєся, а Йвапови 
(а Анни) дӱстанеся -  Пан з паиом (паиія з панією) иоілай- 
хається (дшовиться, узгодить), а Иванові (а Анці - Ганні) 
дістаиеться.
Пан (наиія) з усього выкручтіться -  Паи (пашія) з усього 
викрутиться.
Пан (панія) и в кровшо замочить рукы, лем бы жнлося 
бсз мукы -  Пан (панія) і в кровшо замочить руки, лише и 
б жилося без муки.
Пан (панія)и в пеклі -  иан їттаііія) -  ГІан і в пекпі (напія і 
в иекл і) -  пан (панія).
Пан (панія) н на камени гроші найде -  Пан (панія) і на 
камені гроші знайде.
Пан и по пыску дасть, бо в нього власть ГІан і гю лиску 
дасть, бо в нього власть (влада).
Пзничиый сграх - Панічішй страх.
Пані-матка -  Пані-матка (попадя).
ІІанія й панове -  ІІанія й панове.
Паны бйуться, а в мужикӱв чубы рву гься = Панйі ску- 
буться, а в мужикӱв чубы болять -  Пани б’ються а в му- 
жиків чуби рвуться.
ІТаны благородні -  вічно голодні -  ГТапи благородні -  ві- 
чногоиодні.
Паны войну починавуть, а нас за шіх убивавуть -  Паіш 
війну починають, а нас за них убивають.
Паны войну починавуть, а пак калік за людей ие вва- 
жають -  Пани війну починають, а потім калік за людей не 
вважають.
Паны все єниі, лем ногавині на них инші (другі) -  Пани 
завжди одні, лиш ногавиці (штани) на них інші (другі). 
Паны гроіні не мали -  з люди шкуры зди]>али -  Пани 
грошсй нс мали ~ з людей шкури здирали.
Паны-добродії — майбӱлші злолії -  Панн-добродії -  най- 
більші .ЗЛОДІЇ!
Паны -  до ааиӱв, а Йваны -  до Йванӱв -  ІІани -  до ііаиів, 
а Йваіш -  до Иванів.
Паны дурні самі ао собі, а мы -  самі гіо собі -  Пани лурні 
самі по собі, а ми -  самі по собі.
Паны єннов руков давуть, а другов беруть -  Пани однією 
рукото дають, а другою беруть.
Паны! Засуньте свӱй вавчср в штаны -  Пани! Засуньтє 
(запхайте) свійвавчер в штаии!
Паны здурять, пак обдурять -  Пани здуряч ь, а потім об- 
дурять.
Паны знавуть, што роблять -  Пани знають, що роблять.
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Пан

Паиы з наших бід потішаву гься г- як вороііы на мершу 
злітавуться -  Пани з наших бід потішаються -  як вороыи 
на мершу злітаються.
Паиы з селян смівуться, а по селах васуться -  Пани з 
селян сміютьсм, а до селах пасуться.
Паны и в пеклі не згорять, бо й там чорта подпалять -  
Паыи і в пеклі не згорять, бо й там черта підпалять.
Паны, кіть и рыдавуть,- слызы скоро высыхавугь -  
Пани, якщо й ридають, -  сльози швидко висихатоть.
Паны лем товды добрі, коли сплять -  Піш лиш тоді до- 
брі, коли сшмть.
Паны-молодці при власти в руці -  Паии-молодці пр владі 
в руці.
Паыы на єнному возі везуться, а кӱстку версь -  як псы 
перегрызуться -  Пани на одному возі везуться, а кістку 
версь (кинь) -  молв пси перегризуться.
Паны паобіцявугь, у довіріє ся втруть, докі челядни- 
ка (челядину) в ярмо не запряжуть -  Пани наобіцяюь, у 
довр’я втруться, поки людину в ярмо не запряжуть.
Паны нас уирекавуть, а самі чести й на грайцарь не ма- 
вуть -  Пани нас докоряють, а самі честі й на грайиар ке 
мавуть.
Паны не знавуть, якыми жебры бывавуть -  Пана нс зна- 
ють, якими жебри бувають.
Паны не признавуть тых за люди, у котрых грошей ниє
-  Пани не визнають тих за людей, у котрих нема грошей. 
Паны не творяться: што иагрішать-  огкажуться -  Пали 
не творяться: що нагрішать -  відмовляться.
Паны панами лишавуться, лем надрагы на них міня- 
вуться -  Паіш панами залишаються, лиш надраґы (штани) 
на них міняються.
Паны панӱв не засрять  -  Пани панів не засудять.
Паны позычавуть, бо з того вытоду мавуть = Паны 
позычку давуть, бо з того їм проценты йдуть -  Пани по- 
зичають, бо з того вигоду мають.
Паны позычку давуть, бо з того їм проценты йдуть = 
Паны позычавуть, бо з того выгоду мавуть -  Пани по- 
зику дають, бо з того їм проценти йдуть.
Паны -  норода сатаны -  ГІани -  поріддя сатани.
Паны постановили, а депутаты одобрили: школа -  для 
пана, а плуг -  для Ивана -  Пани постановили, а депутати 
ухвалшш: школа -  для пана, а плуг -  дя Івана.
Паны правду збыткувуіь, тому в світі й панувуть -  
Пани правду збиткують, тому в світі й панушть.
Паны руськых боялися, тому й над русннами 
збытковалися -  Пави руських боялися, тому й над руси- 
нами збиткувагшся.
Паыы скубуться, а в мужикӱв чубы болять = Паны 
бйуться, а в мужикӱв чубы рвуться -  Пани скубугьея, а в 
мужиків чуби бояять.
Паны слугӱв не честувуть: то недоплатять, то обраху- 
вуть -  їїани слугів не шанують: то недоплагять, то обра- 
хують.
Паиы стунаву гь -  не помічавуть, а ты не всгигнсш крок 
зробити, як уже битый (як уже бита) -  Пани ступають -  
не помічають, а ти не встигнеш крок зробити, як уже битий 
(як уже бита).
Паны ся б й р ь , а у нас слызы течуть (а в мужикӱв ч  ̂бьі 
тріщать) -  Пани б’ються, а у нас с.чьози ллються (а в му- 
жиків чуби трішать).
Паны ся гостять, а їх коні постять -  Пани гостяться, а їх 
коні постять.
ІІаны ся побйуть и поладять, а бідного русина на тот 
світ спровадять -  Пани поб’ються й ноладять, а бідного 
русина на той світ спровадять.
Паны ся повадять, а нас -  на войиу спровадять -  Пани 
новадяться (посваряться), а нас -  на війну снровадять. 
Паны ся честувуть, а нас -  збыгкувуть -  Пани шанують- 
ся, а нас -  збиткують.
Паны тывуть, а нам -  мотуз на шию -  Паіш тиють, а иам 
—г мотуз на шию.
Паны-товариші -  Пани-товариші.

Паны-урядовці -  злі пееиголовці -  Пани-урядовці -  злі 
песиголовці!
Паны чуб.ііяться, а в мужикӱв чубы трігцать -  Пани чу- 
бляться, а в мужиків чуби тріщать.
Пианы щи й з гноя роблять гроші -  Пани ще й з гною 
роблять гроші.
Пан кожух обіцять, та слово його геплоє (та лем словом 
гріє) -  Пан кожуха обіцяє, та слово його тепле (та лиш сло- 
вом зогріває).
Пая кричить: “Свобода!” А сам -  знущаєся з народа -
Пан кричить; “Свобода!” Л  сам -  знущається з народа. 
Пан-крутило любить правду, як  ііес мыло -  Пан-крутило 
любить иравду, як пес мило.
Паи легко гроші кельтує, бо тяяжо за них не бідує -  Пан 
легко іроші кельтує, бо тяжко за них не бідує.
Пан (панія) лем так хребет не гне: кедь не вжалигь, то 
кусне -  Пан (панія) чиш так хребет пс гне: якщо не вжа- 
лить, то кусне.
Пан (панія) любить параду -  Пан (панія) любить параду. 
Пая на всю губу -  Пан на всю губу.
Пан -  иа мнягкому, а хлоп -  на твердому -  Пан -  на
м’якому, а хлоп -  на твердому.
Пан (панія) яа цоле не ходить, а йому (а ӱв) ся колач 
родить -  Пан (панія) на поле не ходить, а йому (а їй) калач 
родиться.
Пан (панія) на словах пораду дає, а на ділі -  тебе иро-
дає -  Пан (панія) на словах пораду дає, а на ділі -  тебе 
продає.
Пан на гроні, а хлоп на лавици -  Пан на троні, а хлоп на 
ослоні.
Пан (нанія) не впдить и не чує, як бідняк (як біанячка) 
бідує -  Пан (паиія) не бачить і не чує, як бідняк (як бідняч- 
ка) бідує.
Пан не жне, не косить, а паранный анцук носить -  Пан
не жне, не косить, а парадний анцук (костюм) носить.
Пан не зможс хлоповати, а хлон не зможс пановати -  
Паа не зможе хлоповати, а хлоп не зможе панувати.
Пан -  не Йван, обы робнв сам -  Паы -  не Йван, щоб робив 
сам.
Пан не любить нравду, бо бойиться втратити власть -
Пан не любить правду, бо боїться втратии владу.
Пан не оре, не косить, а чорт му гроші носить -- ІІан не 
орє, ііс косичь, а чорт йому гроші носить.
Пан не оре, нан не сіє, лем нашим погом богатіє -  Наи не 
оре, пан не сіє, лиш нашим потом багатіє.
Пан не скривдить нана, вбы заступитися за Йвана -Пан 
не скривдить пана, щоб засіупитися за Йвана.
Пан -  ие чоловік, щез бы навік -  Пан -  не людина, ще з 
би навік!
Панови (паиії) -  лем бы гам, а ты, неборяче(неборячко), 
выкручуйся сам (сама) -  Панові (панії) -  лише б гам, а ти, 
неборяче, (ыеборачко) викручуйся сам (сама)!
Паыови правду скажеш -  ланцом тя зйаже -  Панові прав- 
ду скажеш -  лапцюгом тебе зв’яжс.
Панови (паніі) пшеницю коснть, а хліба -  в иншого (в 
иншої) просить -  Панові (наніі) пшеницю косить, а хліба
-  в іншого (в іншої) просить.
Паиови (панїї) село гнойом вонить, но коли їсть колач
-  про гнӱй забывать -  Панові (шшії) село гноєм воняє, та 
коли їсть калач -  про гній забуває.
ГІанови (ианії) штодень- Великдень -  Панові (панії) що- 
день -  Великдень.
Пановос слово -  псово -  Панове слово - псово.
Паном (панійов) ся робить, а голым (а голов) ходить -  
Паном їпанією) роби'гься, а голым (а голою) ходить.
Паном (паніііов) ходнть, бо з панамн союз водить -  Па- 
ном (панією) ходить, бо з панами спілку водить.
Паном языка свого будь, бо кедь язык довгый -  при- 
тнуть, а кедь закуртый -  заклюшть -  Паном язика свого 
будь, бо якщо язик довгий -  притнуть, а якшо закуртий -  
заклюють.
Пан-отеиь -  Пан-отсць (священик).
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Пан

Лан охраняє честь мунднра, а народ сидтгть без чира -
Пан пилыіує чссть мундира, а народ сидить бсз чира (без 
кукурудзяної замішки).
Йан панові “куку -  в руку” , а тебе -  в тюрьму, на муку -  
Пан иаіюві “куку -  в руку", а тебе -  в тюрму, на муісу.
Пан панові честь не урве -  Паи панові честі не урве.
Пан -  паном Пан -  папом!
Пан -  паном, а свяня -  свиньов -  Пан -  паном, а свиня 
-  свшіею!
Пан панує, а русин бідує -  ГІан панує, а русин бідує.
Пан пану й за алатню погану, лем бы не Йвану -  Пан 
панові й за платню погану, лишс б не Ивану (не Йваиові). 
Пан поїсть и ляже, тому ся в нього й сало вйаже ГІаи 
поїсть і шіяжсться, тому Б ііього й сало в’яжеться.
Пан по-тіанськы й жис -  Пан по-панськи й живе.
Пан продасіь Ивана, а Йван -  шкодус пана -  Паіі про- 
дасть Івана, а Йван -  шкодує пана.
Пан прокрався, а слуга попався (а слугу (а служиипю) 
покарали) -  Пан прокрався, а слуга иопався (а слуіу (а 
служігацю) покарали).
Пан псови рад, бо вӱн -  його брат -  Пан псові брад, бо 
він -  його брат.
Пан радый псови, як псс -  хвостови -  Пан радий нсові, 
як пес -  хвостові.
Пан (панія) свою власть скривдиги не дасть -  ГІан (пан- 
гія) свою власть (владӱ) скривдити не дасть.
Панство знаменитос опрышками битоє -  Панство зііаме- 
іште огтришками битс.
Пан сытый горазду, тому й не знає про біду -  Пан ситий 
гаразду, тому й не знає про біду.
Пан спершу почасіує (погостить), а пак пограбує -  Гіан 
спсршу почастує (погостить), а потім нограбус.
ТІан спӱвать, бо иншої журы ие має -  Паи співає, бо ін- 
шої жури не має.
ІІан ся госгить, а кӱнь його постить -  Пан гоститься, й
К'ІНЬ ЙОҐО ІІОСТИТЬ.
Панська вадаска -  з оліня колбаска, паленка наська п 
фаііна любаска -  Панська вадаска (панське полюванни) -  
з олсня ковбаска, пзлепка (горілка) наська (паша) і файна 
{гарна) лтобаска;
Панська влаеть коровы челяднику (челядині) не дасть, 
волій оі'бере -  ТТанська власть (влада) коровы шодині не 
дасть, волій відбере.
Панська власть лем тым хороша, козрі в розкошах —
Панська шіасть івлада) яиш тим хороша, котрі в розкотах. 
Панська доброта й даска -  бабина казка -  Панська до- 
брота й ласка -  бабина казка.
Панська карта пуравого відра не варта -  Панська карта 
цуравого (дірявого) відра не варта.
Панська кӱстка -  Панська кістка.
Панська ласка лем до порога -  Панська ласка лиш до по-
рога.
Панська ласка літом гріс, а на зиму про кожух трсба 
старатнся -  Паыська ласка літом фіє, а на зиму ыро кожух 
треба старатися.
ГІаиська ласха, як вовча дружба -  Панська ласка. як зов- 
ча дружба.
Павська на.іата нашим (людськым добром) богата -
ТТаыська палата еашим (людським добром) добром баг ата. 
Панська позычка -  нам не родичка -  Паыська ііозика -  
нам не родичка.
Тїавська політика губить чоловіка (челядника) -  Пан- 
о.ка політика іубить ліодипу.
Панеька полігика -  не для простого чоловіка (челядни- 
ка) ■- ІІанська політика- не для простої людини.
Панська помыйііиця -  Панська помийпидя (служпиця у  
пана).
ЕІанська правда -  не наша -  Панська правда -  не наша. 
Панська нравда -  поіша чаша, лем не наша -  Панська 
правда — повна чаша, лиш ію наша.
Ііансыса просьба заразом ходить из наказом -  Панська 
просьба заразом ходить із наказом.

Панська рука всяды суща и загребуща -  Панська рука 
всюди суща і загребуіца.
Панська рука лестива, а до себе -  крива -  Паиська рука 
лестива, а до себе -  крива.
Панська сваволя -  на лгодськоє безголовйа -  Панське 
свавііля -  иа людське безголів’я,
Панська титула -  жебрача шкатуля -  Панська титула 
(звання, науковий ступінь) -  жсбрача шкатуля (коробка). 
Панські вина -  из слыз и поту селяннна -  Панські вияа -  
із сліз і поту селянина.
ГІанські выборы -  панам до коморы -  Паиські вибори -  
панам до комори.
Панські діти в школі, а сслянські -  в полі -  Панські діти 
в школі, а селяпські -  в полі.
Панські законы для нашої обороны -  Панські закони для 
нашої оборони!
Панські клебані не для Полані -  Папські клебаыі (капе- 
люхи) не дпя Полані.
Панські коні сыті вӱвсом, а бідняцькі -  батугом -  Пан- 
ські коні ситі вівсом, а бідпяцькі -  батогом.
ІІанські очн што не вндя гь -  усьо собі -  ГІанські очі шо 
пс бачать -  всс собі.
Панські парады -  то наші заробӱтні платы -  Панські па- 
ради -  то наші зарплати.
Панські порогы не про наші ногы -  Панські пороги не 
про наші ноги,
Пакські речі ухом воспринимай, айбо свӱй розум май -
Панські речі речі (промови) вухом сприймай, та свій розум 
май!
Панські світлиді -  не для простої отдавіші -  Панські 
світлиці -  ие для простої відданиці.
ГІаиські шагы ганьбляться за бідняцькі заплаты -  Пан- 
ські шати ганьбляться (соромляться) за біднецькі загшати 
(лати).
Панські школы не для цуроша Николы -  Панські школи 
не для бідняка Микоаи.
Панськый вариш -  селу яе товариш -  Панський вариш 
(панське місто) -  селу не товариш.
Панськый міх и циганськый кӱнь нигда не сыті -  Пан- 
сысий міх и цигапськии кіиь ніколи нс ситі.
Панськый тіудлиза (ианська пудлизуха) -  Панський під- 
лиза (панська підлизуха).
Панськый рай -  нам подыхай -  Панський рай -  пам по-
дихай!
Панськый пес не лає, лем за лыткы хапле -  Панський 
пес Йе яає, тільки за литки хапає.
Панськый розум, а твӱй безум -  Панський розум, а твій 
безум.
Панськый свїт такый -  хоть вовком вый -  Паиський світ 
такий -  хоч вовком вий!
Панськый еуд тягне в блуд — Панський суд тягнс в блуд. 
Паиськых діти напыхавуть, як гусок — Панських дітей 
напихають, як тусей.
Панськоє й шило голило, а наша й брытва не бере —
Панське й шило голило. а наша й бритва не бере.
Панськоє любованя -  гӱ'ркоє горьованя -  Панське любу- 
вання -  гірке горювання.
Ианськоє право -  Пансысе право.
Панськоє цло баламутить село -  Панське цло (мито) ба- 
ламугать село.
Панську от вертл'гсть не забудеш до смсрти -  Панську від- 
вертість не забудеш до смерті.
Пан тобі: “Куш!” А ты його нс руш -  Пан тобі: “Куш!” А 
ти його н.е руш.
Панус лад и спокӱй, лем не знаги докі -  Панує лад і спо- 
кій, лиш не знати поки.
Пан упрекав, ош гноііом вони.ме -  геперь и гиою
ннс -  Пан докоряв, що пюсм. воняємо, тепер і пгою не 
маємо.
Паи усе паиом -  Паы завжди паном!
Паи усе напом, а хам -  хамом - Пан завжи гтаном, а хам 
— хамом!
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Пар

Пану служи, а язык за зубами держи -  ГІану (панові) слу- 
жи, а язик за зубами держи.
Пан усього доста мае, бо из нас ся наживать -  Пан з усьо- 
го досить має, бо із на нас наживається.
Гіанӱв аж морить, ош нам без них ся снорить -  Панів аж 
морить, що нам без них спориться.
Панӱв бӱйся: енным причинять, другым замісять -  Па-
нів бійся: одним причииять, другим замісять.
Панӱв голыми руками не возьмеш -  Панів голими рука- 
ми не візьмеш.
Панӱвный клас-Панівний клас.
Панӱв не треба вчити, як народ дурити, вбы легко 
жити -  Панів не треба вчити, як народ дурити, щоб легко 
жити.
Панӱв пеклом не страш: їм усяды рай -  Панів пеклом не 
лякай -  їм усюди рай.
Панӱв, як звізд на небі: не світять, не грівуть, лем наш 
хліб їдять — Панів, мов зірок на иебі: не світять, не іріють, 
лиш нащ хліб їдять.
Пан, щи коли й молиться, обманює -  Пан, ше коли й мо- 
литься, обманює.
Пан языком воюс -  Пан язиком воює.
Пан, як пес: епергау прилащиться, а пак укусить -  Пан, 
як пес: спсршу прилащиться, а потім укусигь.
Паи, як пйавка: пйе й пе наниваться - Пан, як п’явка: п’є 
й не напивається.
Панянкы 'їдять фанкы, а їх служнипі-біднячкы -  
болячкы -  Панянки їдять фанки (памнушки), а їх служви- 
ці-біднячки -  болячки.
Панькатися з ним (из нив) кико ие буде -  Панькатися з 
ним (з нею) ніхто не буде.
Паиькаться з ним (из нив) -  Панькається з ним (із нею). 
ГІапа римськый -  Папа римський.
Папірь для писаня -  Паиір для писання.
Панірь не черленіс -  Иапір не червопіє.
Папірьова волокіта = Папірьова тяганина -  Пеперова 
тяганина.
Папірьова душа -  Паперова душа.
Папірьова душа не варта й гроша -  Паперова душа не 
варга й гроша.
Папірьова робота -  Паперова робота (праця).
Папірьова тяганина = Папірьова волокіта -  Паперова 
тяганина.
Папірьова фабрика -  Паперова фабрика.
Папірьові гроші -  Панерокі гроші.
Паиірьовый бовт — ГІаперова крамниця.
Папірь у клітку -  Папір у клітку.
Папірь усьо вытерпить = Панірь усьо стерпить -  Папір 
усе витримає.
Папірь усьо стерпить = Папірь усьо вытерпигь -  Пааір 
усе стерпить.
Папка папіря -  Паика паперів.
ІІапороте зелеиеиька, най я буду молоденька -  Папороте 
зелеиеиька, хай я буду молодепька!
Пара волӱв -  Пара волів.
Параґраф програмы -  Параграф програмк.
Иараіраф програмы гласить (говорить) -  Параґраф про- 
грами гласить (говорить).
Парада голову гие -  Парада голову гне.
Парада голову гне, а голод -  ногы переплітать (у ногы 
бне) -ТТарада голову гне, а голод- ноги дереплітас (у ноги 
б’є).
Парада гроші потребує, бо много на ся кельтує -  Иарада 
гроші потребує, бо міюго (багато) на себе кельтує.
Парада дорого коштує -  ІІарада дорого коппує.
Парада много тернить -  Парада багато терпить.
Парада на лнци, а леп -  на руці -  Парада на лиці, а леп 
-  на руці.
Парадися -  не ганьбися, а робити не лінися -  Парадися -  
ие ганьбися (не соромся), а робиш не лінися.
Парадигься, як на бал (як на свальбу) -  ПараУзиться 
(приодягається, прикрашашься), як на бал (як на весілля).

Парадичкы подоходили на сонцю -  Парадички (помідо- 
ри) подоходили на сонці.
Парадна спӱднипка горшка сторониться -  Коштовна 
(гариа) спідничка горшка (гонця) сторониться.
Парадна форма бойця — усім до лиця -  Парадна форма 
бШия -  усім до лиця.
Парадні двері-Парадні (вхідні) двері.
ІІарадні сукні гасять огень ыа кухни -  Коштовні (гарні) 
сукні гасять вогонь на кухыі.
Парадный вхӱд -  Парадний вхід.
Парадный легінь -  брыкливый, як кӱнь -  Параднин ле- 
ґінь (парубок) -  брикливий, мов кінь 
Парадный ход (хӱд) -  Парадный хід.
Парадно убрався (убра.іася), бо до церкви собрався (со- 
бралася) -  Парадно (святкосю) убрався (убралася), бо до 
церви зібрався (зібралася).
Парадоксальыа сиіуація -  Парадоксальна ситуація. 
Парадоксально, но факт -  Парадоксально, та факі. 
Парадокс -  и баста -  Парадокс -  і годі!
Парад планет -  Парад планет.
Паразитичный спосӱб жизни -  Паразитний спосіб житгя. 
Паразитный ток -  Паразитний струм.
Пара з рота -  Пара з рота.
Пара кӱсток не ламле -  Пара кісток не ломить. 
Паралельні ліиії -  Паралельні лінії.
Пара парить, но кӱсток не варить -  ГІара иарить, але кіс- 
ток не варить.
Парастас -  по всіх померлых, што пӱшли от нас -  Парас- 
тас -  ио всіх померлих, шо пішли від нас.
Пара -  як хмара -  Пара -  мов хмара!
Парсна лозина не бойиться згына -  Парена лозияа не бо- 
їться згина.
Пареніє думок -  Ширяния думок.
Пареної ріпы не вартоє -  Пареної ріии не варте!
Пари’ти в высоті -  Парити (ширяти) в висоті.
Парити в хмарах -  Парити іиіиряти) в хмарах.
Па’рити землю -  ііарити землю.
Парити молоко = Топити молоко -  Парити молоко.
Парі є парі -  Парі є парі.
Пары з рота (з уст) не выдыхне -  Пари з рота {з уст) нє 
видихнє.
Иары з рота не пустити -  Пари з рота не пустити.
Пары от землі поднимавуться, в ііебі хмарами збира- 
вуться -  Пари від землі здіймаються, в небі хмарами зби- 
ракпься.
Паркегный нодамент — Паркетна підяога.
Парко, як у купели -  Парко, мов у купелі (в лазні).
Парко, як у пеклі -  Парко, як у пеклі.
Парламешарный образ уліравленія -  Парламснтарний 
спосіб управління.
Парламентські выборы -  Парламентські ннбори. 
Парламентські слушанія -  Парламеитські слухання. 
Парниковый ефекг -  Парииковий ефект.
Парный чобӱт -  Парний чобіт.
Парноє мнясо -  Парне м’ясо (свіже м’ясо).
ГІарноє молоко -  Парне молоко (молоко з-під корови). 
Парноє число -  Парне число.
Парнюшок -  парні дружок -  Парнюшок -  перині дружок. 
Партійці злостяться, ош не вдушнли русина-закарпатця
-  Паріійці злостяться, що не вдунгали русина-закариатьця. 
Парубӱйко -  аж цре з иьоі о бӱйка -  ГІарубійко -  аж пре 
з нього бшка.
Пару годин ходьбы -  Пару (декіяька) годин ходьби. 
Парова тяга -  Парова тяга.
Паровый млин -  Паровийц млин.
Паровоє отопленіє — Парове опалення.
Паровоє поле -  Парове поле.
Паровозноє депо -  Паровозне депо.
ІІаровоз робив на нафті -  Паровоз робив (прицював) на 
нафті.
Парольный сиґнал -  Парольний сиґнал.
Иаромоторный флот -  Паромоторішй флот.
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Пароплав па причалі = Судво па причалі -  Пароалав на 
причалі.
Пароплав-рефулер -  Парошіав-рефулер.
Паросткьі нового — ІІаростки нового.
Паросткы стабілізації -  Паростки стабілізашї.
Партактив -  Партактив (партійний актив).
Партактивна група -  Партактивна група.
Партапарат -  Ііартапарат (партійний апарат). 
Партапарат — номснклатурный іптат -  Партапарат -  но- 
менклатурний штат.
Партбіїіет- Партбілет (партійний отет. (квиток). 
Партбюро -  Партбюро {партійие бюро).
Партгрупа -  Партгрупа (партійна група). 
Партднсшшліна -  Ііартдисцишііна (партійна дисцитіна). 
Партзборы -  Партзбори (партійні збори).
Партзйізд -  Партз’їзд (партійний з їзд).
Пйргикулярпый совітпик -  Парпіку'лярний радник. 
Иартіс рӱдна, чому така держава бідна -  Партіє рідиа, 
чому така країиа бідна?
Партії' оилот -  шіаха й ешафот -  Паргії оплот -  плаха й 
ешафот.
Паргії слово -  йди в могилу досроково -  Партії слово -  
йди в могилу достроково.
Пратії' служи, лем ниґда правду пе кажи -  Партії с.іужи, 
лиш ніколи нравди ие кажи.
Партп служити -  у жебрах ходитп -  Партії служити -  у 
жебрах ходити.
Партійи спасибо, ош живу в колибі -  Партії спасибі. що 
живу в колибі!
Папртійна власть обіцять много -  ннч не дасть -  Партій- 
на власть (влада) обіцяє багато -  иічого не дасть.
Партійна власть -  чекістська пнасі ь -  Партійна власть 
(влада) -  чекістська п’ясть.
Партійиа годӱвниця -  Партійна годівниця.
Партійиа “доброта” зниншла наші села й міста -  ІІар- 
тійна “доброта” знищила наші оела й міста.
Партійна еліта жис без дефіцнта -  Партійиа еліта живе 
без дефіцита.
Партійна забота -  покӱрнӱсть и робота до семого
пота -  ІІартійна турбота -  покіриісіь і робота до сьомого
пота.
Партійна “згода” — тюрьма для народа -  Партійна “зго- 
да” -  тюрма для народа.
Партійна кліка нс шкодує чоловіка -  Партійна кліка не 
ш кодує чо ло 8 іка (людину).
Партійна лінія -  Партійна лінія.
Партійна мораль -  грабуй, тончи, кого ае жа.іь -  Партій- 
на мораль -  ірабуй, топчи, кого не жаль.
Партійна постанова -  дурацтва основа -  Партійна поста- 
нова -  безглуздя осиова.
Партійна чиннӱсть - безкариа злочиннӱсть -  Партійна 
чинність -  безкарна злочишіість.
Партійні выкрутасы -  в народні маси -  Партійні викру- 
таси -  в народні маси.
Партійпі во/кді -  собі по “3візді” -  Партійпі вожді -  собі 
ио “3візді” (по "3ірці”, по нагороді).
Партійні дозорці й посты -  хоть на улицю не выходи -
Партійні дозорці й пости (стражники) -  хоч ыа вулишо не 
виходи.
Партійні зборы -  єкні розговоры -  Партійні збори -  одиі 
розшвори.
Паргійкі “ізми” довели иарод до клізми -  Партійиі “ізми” 
довели народ до клізми.
Партійні кабінеты поіубили “Легіінські декреты” -
Партійні кабінети погубили “Лснікські дскрети”.
Иартійні люде прокрадавугься всяды -  Партійііі люди 
прокрадаютюя всюди.
Парі ійні отчоты всі изучавуть, а тко не хоче -  тых ка- 
равуть -  ГІартійні звіти всі вивчають, а 'хто не хоче -  тих 
карають.
Партійяі секреты -  не для газеты -  Партійиі секрети -  не 
для газети.

Партійні товариші -  нам не до душі — Партійні товариші
-  нам нс до душі.
Партійні Сери и М елот- смерть и голод -  Партійні Серп 
і Молот — смерть і годод.
Партійный агітатор -  брехач и провокагор -  Паргійний 
агітатор -  брохач і провокатор.
Партійиый актив -  тко бӱлше зйав, украв, нроішв -
Партійшій актив -  хто бідьше з’їв, украв, пропив. 
Партійный батуг поганять усіх -  Партійний батіг иоганяє 
всіх.
Партійный біїіег -  до власти мосток -  Партійний кыпок
— до влади місток.
Партійный ірабеж -  за народный счот -  Партійний 
грабунок -  за народний рахунок.
Партійиый зйізд постаиовив, обы народ, ик вӱл, робив, 
а Божым духом жнв -  Партійний з’їд иостановив, шоб на- 
род, як віл, робив, а Ьожим Духом жив.
ІІартійный клич не ва])тый нич -  Паргійний клич нс вар- 
тиіі ьічого.
Паргійный контроль -  сам собі король -  Партійний 
контроль -  сам собі король.
Партіаный лідер -  Партійыий лідер.
Партійный моноліт -  всенародный гніт -  ПаргШний мо- 
ноліт -  всенародний гніт.
Партійный наказ -  чимбӱлше здерти з нас -  Партійиий 
наказ -  чимбільше здерти з нас.
Партійный иач -  крутило й брехач -  Паргійний нач (па- 
чальпик) -  крутияо й брехач,
ЇІартійный рай -  давай, давай -  Партійний рай -  дазан, 
давай!
Ііартійный робочый -  Партійний робітник.
Партійный суд знеславив люд -  Партійний суд знеславив 
люд.
Партійный ЦК -  каральна рука -  Партіґший ЦК (Цен- 
тральний Комітет) -  каралыіа рука.
Партіїіным кроком -  иартизаиськым каскоком -  Пар- 
тійішм кроком -  ііартазанським ыаскоком.
Партійное “дораз” нс перечекаш -  Ііартійне “зараз” не 
перечекаєш!
Партійыое й ледащо -  вже дашто -  Партійне й ледащо -  
вже дещо.
Партійноє “надо” -  людям зрада -  Партійнс “надо” -  яю- 
дям зрада.
ІІартійноє новновластя -  всюдный беспорядок -  Партій- 
ноє повновладдя — повсюдне безладдя. ,
Партійноє око мстить жестоко -  Партійне око мсить жор- 
стоко!
Партійноє руководство -  ТІартійне керівництво. 
Партійному начальству не продавуть -  йоиу задарь да- 
вуть -  ПартШному начальству не продають -  йому задар 
(безкоштовпо) дають.
Партіино-совітська атасть знищила у нас куркульсгво 
як  клас -  Партійно-радянська власть івлада) знищила у 
нас куркульетво як клас.
Партійнӱсть літературы -  Партійність літсратури. 
Партійцӱв коробить, кіть ткось не но-їхньому ро- 
бить — Партійців коробить, як хтось не по-їхньому 
робить.
Партійці все гонні: піто не отбсруть обласні -  отберуть 
районні -  Партійці все годнї (спроможні): що не відберуть 
обласні -  ізідберуть райониі.
Партійці дійствуюгь ио вказӱвці - Паргійці дііоть но вка- 
зівці.
Паршіці-добродії -  державні злодії -  Гіартійці-добродії -  
державкі злодії.
Партійці — злостинці при власти и нынці -  Партійці -  
злостинці при нладі і нинці.
Партійці й при голодному соціалізмі живуть, як при 
сытому комуніімі -  Партійці й пры голодиому соціалізмі 
ЖИВуі'Ь, як ири ситому комунізмі.
Паргійці на селі — самі собі королі -  Партійиі иа селі -  
самі собі королі.
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ІІае

Партійці ке звыклн тяжко робити, лем готовоє ділити -  
Партійці не звыкли тяжко робити, лиш готовс ділити. 
Партійці ие крадуть, лем народноє (дсржавноє), як свос 
беруть -  Партійці не іфадлть, яши ыародие (державне), мов 
своє беруть.
Партійці -  панами, а мы -  жебраками -  Партійці -  пана- 
ми, а ми -  жебраками.
Партійці при владі (ири власти): все собі, а ф іг-громаді
-  Партійці ири владі: все собі, а фіг (а дулю) -  громаді. 
Партійці тому й крадуть, бо Бога не признавуть -  Пар- 
тійці тому й крадуть, бо Бога ые визнають.
Партійцю, што хочеш, говори, лем “циркуляр зверху” 
покажи -  Партійшо, що хочеш, говори, лиш “циркуляр 
зверху” покажи.
Партійцям удобно Бога хулитк, бо так можуть безкарно 
грішити -  Партійцям зручно Бога хулити, бо так можуть 
безкарно ірішити.
Партійцям рай, а ты -  здыхай -  Партійцям рай, а ти -  
здихай!
Партійцим у руля -  заміны н ь іт -  Партійцям у керма -  за- 
міни нсма.
Партійця погудять, а безпартійного засудять -  Партійця 
погудять, а безпартійного засуцяиь.
Партійцьом зробився -  молитися розучився -  Паргійцем 
зробився -  молитися розучився.
Гіартін) гута бере, кіть з народа не здере -  Партію іуга 
(хеороба апотєксія) бере, якшо з народа не здерс.
Партія большевикӱв мас всіх за врагӱв -  Партія більшо- 
виків має всіх за ворогів.
Партія веде -  Паргія веде.
Партія власти -  Партія влади.
Партія всякчас обкрадає нас -  Партія всякчас обкрадає нас. 
Партія для люди -  генератор преступпых ідсй - Партія 
для шодей -  гснератор злчинных ідсй.
Партія для нас -  наш нетудывказ -  Партія для нас -  наш 
нетудивказ.
Партія дерігус, а уряд -  реалізує -  Партія диретує (керує), 
а уряд -  реалізує.
Партія за правду агітує, а сама йі не честує -  Партія за 
правду агітує, а сама її не шанує.
Партія знає своє: без промаха невинных бйе -  Партія 
знає своє: бсз промаху невишіих б’є!
Партія знає своє: нреступникӱв прощає, невииных бйе
— Партія знає своє: злочинців прошає, невинних б’є! 
ПартІя знає, чого (чому) царод не доїдає -  Наргія знає, 
чого (чому) иарод пе до'ідає.
Паріія знає, чому преступникӱв покрывать -  Партія 
зиає, чому злочинців покриває!
Партія кличе парод до новых пустот -  Партія кличе иа- 
род до нових пустот.
Партія комуністам рӱдна -  проклятія гӱдна -  Партія ко- 
муністам рідна -  ирокляття гідна!
Партія ленінськов руков зве народ наш за собою до роз-
бою -  Партія ленінською рушю зве народ наш за собою до 
розбою.
Партія мила -  нага хрест и могила -  Партія мила -  наш 
хрест і могила.
Партія па членство плӱдна, а держава бідна -  Партія на 
членство плідна, а дсржава бідна.
Партія не голодуе, бо народ йі годує- Парзія ие голодує, 
бо народ її годує.
Партія не знає перепон: она сама собі закон -  Партія не 
зиає перепон: вона сама собі закон.
Партія непереможна: нищить нас усіх безбожно -  Партія 
непереможна: нмщить нас усіх безбожно!
ІІартія панує, а народ бідує -  Партія панує, а народ бідує. 
Партія править -  сама себе хвалить -  Партія править ~ 
сама себе хвалить.
Партія слідкує, тко и як голосує -  Партія слідкує, хто і 
як голосує.
Партія совісти не має, тому народ и обкрадає -  Партїя 
совісті не має, тому народ і обкрадає.

ГІартія товара -  Партія товару.
Партія -  то наш утінр, што омрачає щасзя й мир -  Партія 
-  то наш упир, шсгомрачає щастя й .міф.
Партія учить, як крас'ги лучше -  Партія учить, як красти 
краще.
Парткабінет -  Парткабінет (партшний кабінет). 
Партколеіія -  ГІартколеґія (партійна колеґія). 
Партколектив -  Парткояекгив (партіший колектив). 
Партком -  Партком (партійний комітет).
ГІарткомісія -  Ііарткомісія {партійна камісія). 
Партконференція -  Партконфереіщія (партійна комфе- 
ренція).
Партмаксимум -  Партмаксимум (партійний максимум). 
Партмінімум -  ІІартмінімум (партійний мінімум) 
Партнерські отношенія -  Партнерські відносини. 
Портпяжна масгсрська -  Кравсцька майстерня. 
Партократы ци демократы -  головііоє собі урватя -  
Партократи чи демократи -  головне собї урвати!
Парторг -  Паріорг (партійний організатор). 
Парторганізапія -  Парторганізація (партійна організацЬі). 
Парторганізапія -  мафіозна штація -  Парторганізація -  
мафіозна штація (зупипка, стащія).
Партпросвіщеніє -  Паргосвіта (партійна освіта). 
Партробота -  Партробота (партійна робота). 
Партробӱтник -  Парпірацівник (партійний працівник). 
Партстаж -  Партстаж (партійний стаж).
Партучоба -  Партнавчания (партійне навчапня). 
Партшкола -  Партшлкола (партійна школа).
Пару ґрадусӱв высше (ниже) нулы -  Пару градусів вищс 
(пиже) нуля.
Пару днӱв до смерти, но нияк не дожиє — Пару днів до 
смерті, та ніяк нс доживе.
Пару днӱв -  нис значенія -  Пару (кііька) днів -  не має 
значсння.
Пару днӱв тому -  Пару (декілька) днів тому.
Парус му (парує ӱв) як корові сідло = Пасує му (ітасує 
ӱв), як свині монисто — Парує йому (парує їй) як корові 
сідло.
Парує, онь дым ехоплюєся - Парує (дае. парою), аж дим 
схоплюється.
Парує, як пйатоє колесо до воза -  Парус, як п’яте колесо 
до воза.
Пару недіпь, а здаєся сто рокӱв -  Пару неділь, а здається 
сто літ.
Пару рублӱв узяв (узяла), а от иншых отказався (отка- 
залася) — Пару (декілька) карбованців узяв (узяла), а від 
іішзих відмовився (відмовилася).
Парус тріпотить -  Парус (вітрило) полощеться.
Паршпва вӱвця всю отару спаскудить = Погана овечка 
всю отару споганить -  Паршива вівця всю отару спаску- 
дить.
ГІаршивоє норося и в Петрӱвку змерзне -  Паршиве по- 
рося і в Петрівку (з 7-го по 12 липня) змерзне.
Парящый польот -  Ширяючий політ.
Пасажирський поїзд -  Пасажирський ноїзд.
Пасажнру не до жиру -  Пасажирові не до жиру. 
Пасажный инструмент -  Пасажний інструмент.
Пасе (пасти) задньых -  Пасе (пасти) задніх.
Пасе го (пасе йі) очима -  Пасе його (пасе її) очима. 
Пасеся на асфальті- Пасегься на асфальті (працівткДАТ). 
Пасеся на стороні -  Пасесться з боку (в боці).
Пасеся на чужому -  Пасеться на чужому.
Паснвкый баланс -  Пасивний баланс.
Пасивнын отдых -  Пасивний відпочинок.
Пасивный спосӱб -  Пасивний спосіб.
Пасивный челядник (пасивна челядина) -  Пасивна лю- 
дина.
Пасивноє нзбирательноє право -  Пасивнс виборчс право. 
Пасивноє настросніє -  Пасивний настрій.
Паска -  Божа ласка -  Паска -  Божа яаска.
ІІаска -  для мамы й няня, дітьом -  “птапіенята” -  Паска 
— для мами й ііяня (тата), дітьом -  “пташенята” (калачики).
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Паска -  на празник, а хлібсць -  на каждый день -  Паска 
-  на празник (на свято), а хлібець -  на кожниіі день.
Паска пасков, а без житняка (без житнього ащипка) 
сы гый не будеш -  Паска паскою, а без житняка (без жит- 
ньоьго ощипка) ситий нс будеш.
Паска товды добра, кіть до неї шовдарь и пікниця -  Паска 
тоді добра, якщо до неї шовдар (окіст) і пікниця (ковбаса). 
Паекудити (поганнти) ренутацію -  Бруднити (иоганити) 
репутацію.
їіаскудити рукы = Каляти рукы -  Паскудити ібруднити) 
руки.
Паскудить та щи й губу копылить -  Паскудить та ще й 
губу копилить.
Паскуднос настросиіс - Паскудний (поганий) иастрій. 
Пасочкы -  паскы-матери діточкы -  Пасочки -  иаски-ма- 
тері діточки.
ІІаснортный стӱл — Паспортний стіл.
Пастн задкьых -  Пасти задніх.
Пасти очима — Пасти очима.
Пасти очі -  Пасти очі.
Пастуша идилія -  Пастуша ідилїя.
Пасус му (пасус їй), як свині моиисто = Парус му (паруе 
ӱв) як корові сідло -  Пасує йому (пасує їй) як свииі на- 
мисто.
Пасує перед ним (перед иив) -  Пасує (поступається) пе- 
ред ним (перед нею).
Пасуля -  тото наша годуля -  Пасуля (квасоля) -  то наша 
шдуяя.
Пасуля сало ие вйаже, лем дус, як ляжеш -  Пасуля (ква- 
соля) сало нс в’яжс, лиш дує, як ляжеш.
Пасульовов тычков нсбо не зміряти -  Пасульовов (квасо- 
левою) тичкою иебо не зміряти.
Пасха.іьнос яєчко = Великодна писаночка -  Пасхальне 
яєчко.
Пасчана (хлібпа) лоиата -  Пасчана (хлібна) лопата (иа ко- 
трій саджають хяіб і паски у піч).
Паталогія нервӱв -  Паталогія нервів.
Патична (врачебна) ромашка -  ГІатична (аптечна, лікар- 
ська) ромашка.
Пагова ситуація -  Патова ситуація.
Патовое положеніс -  Патовс становище.
Патріархальный рӱд -  Патріархалыш й рід.
Пат ріотизм на державному уровни = Державный патіо- 
тизм -  Патріотизм на державному рівні.
Патріотичеська ідея -  Патріотична ідея. 
їїатріотичеська спадщина -Партіотичиа спадковість. 
Патріотка, лем не вта -  Патріотка, лиш не та.
Патріот, лем не тот— Патріот, лиш не тот нс той. 
їїатронажна сестра — Паіроіша сестра.
Патроны на исході -  Патрони кінчаються.
Патронный ремінь -  Патронний ремінь.
Патронташный ре.мінь -  Патронташний ремінь 
Паук и є паук -  Павук і є лавук.
Паукы прискорено плетуть паутину -  на погану дыину-
Павуки поквапно плетуть павутину -  на погану днину. 
Паукьі снокӱйно снувуть паутину -  на файну днину -
Павуки спокійно снують павутшіу -  на файну (на гарну) 
днину.
Паукӱв ие мож убивати, бо не будеш щасти мати -  Паву- 
ків пе можна вбивати, бо не будеш шастя матии. 
Паутшшый кліщ (кліщик) -  Павутишіий кліш (кліщик). 
Паггиця чужыми соками живиться -  Павутиця чужими 
соками живиться.
Пах дьогтя -  Запах дьогтю.
Пахне горячим -  ІІахне горячим.
Пахне ог нього (от неї) земльов -  Лахне від нього (від неї) 
землею (вже помирає).
Пахне иаленым = їїахне смаленым -  Пахне палсним. 
Пахне порохом - Пахне порохом.
Пахне смаленым = Пахне паленым -  Пахпе смаленим. 
Пахнс, як мйата -  Пахне, мов м’ята.
Пахне, як свіжое сіно -  Пахне, мов свіже сіно.

Пачка папіря -  Пак (ішачок) паперів.
Пачкати папірь -  Бруднити (псувати) паііір.
Пачмагы для очкура = Пачмагы для паска -  Пачмаги 
(брюки, итани) для очкура (для мотузки).
Пачмагы для иаска = Пачмагы для очкура -  Пачмаги 
(брюки, штани) для наска (для реміня).
Паша, лем не наща -  Паша, лиш не наша.
Пашить здоровльом -  Пашить здоров’ям.
Пашня файно вродила -  Пашіія файио (гарно) вродила. 
Паюсна икра -  Паюсиа ікра.
Паяльна лампа -  Паялыіа лампа.
Паяна каструля -  Паяна каструля.
ПВО (противодушна оборона) -  ППО (протиловітряна 
оборона).
Певні 32коны -  Певні закони.
Певно не быти козі на торзі -  Напевно не бути козі на 
торзі.
Педагогічеські читаня -  Псдагогічні читання. 
Педагогічеськый совіт—Педагогічна рада (педрада) 
Педагогічеськый такт -  Педагогічний такт.
Псдантична точнӱсть -  Педантична точність.
Псдантично гочный (точна) -  Педантично точний (точна). 
Педвуз -  Педвуз (педагогічний вищий учбовий заклад). 
Педінститут -  Педінститут (педаготічний іпститут). 
Педкадры -  Педкадри (педатотічні кадри).
Педкурсы -  Педкурси (педатотічні курси).
Педофілӱв нико не любить -  Педофілів ніхто не лоюбить. 
Педпрактика -  Педнракшка (педатотічни практика). 
Педрада -  Педрада (педаґотічиа рада).
Педсовіт -  Педрада (педагогічна рада).
Педтехнікум -  ІІедтехиікум (педатотічний технікум). 
Педучилище - Педучилище (педаґогічне училище). 
Педфак -  Педфак(яе<Гаґогічний факультерт).
Пейсликы, як  у жида -  Пейслики (баки), як у жида (як у 
єврся).
Пекельна машина -  Пексльна машина.
Пексльноє кодло -  Псксльне кодло.
їїекінська качка -Пекінська качка.
їіекло, кажуть, вымащсноє добрыми наміреніями -  Пе-
кло, кажуть, вимащснс добрими намірами.
Пеклом не страшися, айбо й до парства не рвися -  Пе- 
клом не страшися, але й до царства нс рвися.
Пеклом страшить, а сам (асама) ірішить -  Пеклом стра- 
шить, а сам (а са.ма) ірішить.
Пекги ракӱв = Черленіє, як рак = Снечи ракӱв -  Пекги 
раків.
Пекти, як блины -  Пскти, як млшші.
ІІек тобі -  Пек тобі!
Пекуща жура -  Пекуча журба.
Пекуша необходимӱсть -  Пекуча необхідиість.
Пекуша потребиӱсть -  Пекуча потреба (пеобхідність). 
Пекуші слызы -  ГІекучі сльози.
Пекушый бӱль -  Пекушй біль.
Пекушый вопрос -  Пекуче питання.
Пекущоє сонце -  Пекуче сонце.
Пелехата, як циганка (гибы ныгда нс чссана) -  Пслсхата, 
як цш аика (аіби иіколи не чесана).
Пелехатый, як чорт рогагый (як монах) -  Пєлехатый, як 
чорт рогатый(як моиах).
Пеыяй сам (сама) на себе -  Ремствуй сам (сама) на себе. 
Пенькова піпка -  Пенькова нінка (люлька).
Иеньок ци сук -  давай без рук -  Пеньок чи сук -  давай 
без рук!
Пень усе пень, хо гь днеська, хогь на другый день -  Пень
усе пепь, хоч сьоґодні, хоч на наступний день.
Пера спнсалися -  Пера списалися.
Псрвенсіо оисталося за ним (за нив) -  Псршісгь залиши- 
лася за ішм (за исю).
Первннкы сада -  Первинки сада .
Перві колееа -  усе попереду -  Перві (перші) колеса -  усе 
іюпсрсду'.
Первый аргумент — Перший аргумент.
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Первый -  вінець, другый -  конець -  Перпшй -  вінець, 
другий -  кінець.
Первый план -  Перший ппан.
Первый раз -  Першый раз.
Первый раз из такым (из таков) стрічаєся -  Перший раз 
із таким (із такою) стрічається.
Первый раз у ж іізн я  чуву -  Перший раз у жшті чую. 
Первый Спас -  на воді стоять, другый Спас- ябдока 
їдять, третьый Спас -  колопні мочать и труть клочя -  
Перший Спас (14 серпня) -  на воді стоять, другий Спас (19 
серпня) -  яблука їдять, третій Спс (29 серпня) -  коноплі мо- 
чать і труть ююччя.
Первоапрільська шутка = Першоапрільська шутка —
Першоквітневий жарт.
ІІервобытный ко.мунізм -  Первісний комунізм. 
Первобытный челядник (первобытна челядина) -  Пер- 
вісна шодина.
Первобытнос общесгво -  Первісне сусиільстзо. 
Первобытноє состояніє - Первісний стан.
Первого мая -  ІІсршого травия.
Первоє внечатленіє -  Першс вражеішя.
Первоє представленіє пнесы -  Перша вистава п’єси. 
Первоє склоненіс -  Перша відміна.
Первокласні пропозиції -  Першокласні пропозиції. 
Первокласяый хздожник = ІІерворядный художиик -  
Першокласний (першорядний) художник.
Первоначальна фуикиія -  Первісна фушщія. 
Псрвоначальні свідінія -  Первісні (початковї) відомості. 
Первопачальнос накопленіє -  Первісне нагромадження. 
Перворядный художник = Первокласный художник -  
Першорядний художник.
Первостепенноє значеня -  ГІершоряднс значсння.
Пердя, Гфицю, в рукавицю -  Перди (пукай), Грищо, з ру- 
кавіщю!
Перебачення у жеб пе покладеш -  Вибачення у жеб (у ки- 
иленю) пе покладеш.
Перебач (перебачте) за беспокойство -  Пробач (пробачте) 
за турботи.
Перебач (перебачте) за выраженіє -  Пробач (пробачте) за 
вислів.
Перебач (перебачте) за любопытство -  ІТробач (пробач- 
тє) за цікавість.
Перебачте, дале я сам (мы самі) -  Пробачте, далі я сам 
(мй самі).
Перебачте за беспокойство -  Пробачте (вибачте) за кло- 
піт (за турботи).
Перебачте за мою (за його, за її) делікатність -  Пробачте 
за мою (за його, за її) делікатність.
Перебачте за неофщійкый термін -  Пробачте за неофі- 
ційний термін.
Перебачте меиі (нам) -  Пробачте мені (нам).
Перебачте на слові = Даруйте на слові -  Пробачтс на слові. 
Перебачте, ио поїзд уїхав -  Пробачте, алс поїзд уїхав. 
Перебиваємеся з хліба на квас -  такоє житя у нас — Пе- 
рсбиваємося з хліба на квас — отаке життя у нас. 
Перебиваємеся з хліба на воду -  Партії на догоду -  Пере- 
биваємося з хліба на воду -  Паргії на догоду.
Перебиваєся случайным заробком -  Перебиваєгься ви- 
падковим заробітком.
Перебивати дорогу -  ГІерсбивати дорогу.
Перебиватися (перебивавуться) з хліба на воду -  Пере- 
биватися (перебиваються) з хліба на воду.
Перебирай, перебирай -  доперебираєш, ош старов дівов 
(ош старым легіньом) ся обстанеш -  Перебирай, иереби- 
рай -  доперсбираєш, що старою дівою (що старим лсгіньом 
(парубком) опстанешся (залишишся).
Перебирати в голові -  Перебирати в голові.
Перебирати в думках -  Перебирати в думках. 
Перебирати в намияти -  Перебирати в пам ’яті. 
Перебирати міру (мірку) -  Перебирати міру (мірку). 
Перебирати місто -  Перебирати місце.
Перебирати на себе -  Перебирати на себе.

Перебиратися з єнного міста на другоє -  Перебиратися з 
одного місця на друге (па інше).
Псребиратися з хліба на квас -  Перебиратися з хліба на 
квас.
Перебиратися чсрез ріку -  Перебиратися чеерез ріку. 
Перебирати через край -  Перебирати через край. 
Перебирать у памияти -  Перебирає у пам’яті. 
Перебирать, як ковдош у налицях -  Перебирає, як же- 
брак у палицях.
Перебнрать, як куриця в оірубах -  Пєрєбирає, як курка 
в отрубах.
Перебнти рукы -  Перебити руки.
Перебити сон -  Перебити сон.
Перебіг времени -  Перебіг часу.
Перебіг годин -  Перебіг годин.
ІІеребігла сіра мачка -  буде нещаслива дорӱжка -  Пере- 
бігла сіра мачка (кішка) -  буде нещаслива доріжка. 
Перебігла чорна мачка -  буде іцаслива дорӱжка -  Пере- 
бігаа чорна мачка (кішка) -  буде шаслива доріжка.
Перебіі событій = Хӱд (ход) собыгій -  Перебіг подій. 
Преребігги го (перебігти йі) -  ІІеребігти його (псребігти 
її).
Перебігти дорогу -  Псрсбііти дорогу.
ІІеребігги на иншый бӱк -  Перебігги на інший бік. 
Перебігти очима новинку -  Перебігти очима газету. 
Перебіг (хӱд) хвороты -  Перебіг (хід) хвороби. 
Перебіситься -  віомониться -  Перебіситься -  вгомо- 
ниться.
Перебывати в опасности -  Псребувати в небезпеці. 
Перебывати в рядах армії -  Перебувати в рядах армії. 
Перебывати под слідствійом -  Гіерсбувати ііід слідством. 
Перебывати в спокойи = Находитися в спокойи -  Пере- 
буваги в спокої.
Перебывати под ковпаком -  Перебувати (знаходитися) 
під ковпаком.
Перебывать па подішсці -  Перебуває на підписці. 
Перебывать у пліиу погара й цігаретлііка -  Персбуває в 
полоні погара (чарки) й ціґаретлика (цигарки). 
Перебыли-сьме (пережили-сьме) не такос -  перебудеме 
(пережиєме) й есе -  Перебули ми (пережшш ми) не такс -  
Перебудемо (переживемо) й це.
Перебыти нӱч (дснь) -Перебути ніч (день).
Перебыти час -  Перебути час.
Перебйешся (перебйетеся) -  Переб’єшся (переб’єтеся)! 
Перебої в роботі -  Перебої в роботі.
Переболіти душов -  Переболіти душєю.
Переболіти серцьом -  Переболіти сєрцем.
Перебороти (переборов, переборола) себе -  Перебороти 
(переборов, переборола) себе.
Переборщила {переборшили) -  Переборишла (перебор- 
щили)!
Перебрав (перебрала) через край -  Перебрав (перебрала) 
через край.
Перевести дух -  Перевести (звести) дух.
Перебратн міру -  Перебрати міру.
Перебрати на себе = Периняти на себе -  Персбрати (пере- 
йняти) на себе
Перебрати через край -  Персбраіи через край. 
Перебродило -  й души полівило -  Перебродило -  й душі 
пояівішо.
Переважаюша бӱльшӱсть -  Переважна бшьшість 
Перевалиста походка — Перевалиста хода.
Перевалити через горӱ -  Перевалити через гору. 
Перевбувати тонанкы (чоботы) -  Перезувати чєревики 
(чоботк).
Перевели стрілку -  Превели стрілку.
Перевержеся слӱвцом и вто -  бігцьом -  Перекинетьсмя 
слівцем і то -  бігцем.
Переверичися слово.м = Перекинутися словом -  Пере- 
кшіутися словом.
Переверлися словамя -  и з кӱнцями -  Перєкшіулись сло- 
вами - і з кіняями.

49



Пер

Перевернеся (перевернувся, переверыулася) в гробі (в 
ямі) • Переверыеться (аеревернувся, церевернулася) в тру- 
ні (в ямі).
Перевернув (псревернула) утпитко з нӱг на голову -  Пе- 
рсвсрнув (нсревернула) всс з нӱг иа голову.
Перевертсга дторі дснцьом -  Перевернули дном уверх. 
Перевернули д’горі ногами -  Перевернгули догори но-
гами.
Псревернути в печи -  Перегорнути в печі.
Перевернуто з нӱг на голову -  ІІеревернуто (перекинуто) 
з ніг на голову.
Перевертатн {нереверну га) всю дущу -  Перевсртати (не- 
ревсрнути) васю душу.
Персвсртатн (перевернути) дгорі денньом -  Псреверіати 
(перевериути) догори дном.
Перевертати (перевернутн) ді'орі ногами -  Перевертати 
{перевернути) догори ыогами.
Перевертаі и (ііереверкути) тормошками -  Перевертати 
Гнсрсвернути) шксреберть.
Нереверншв (неревершила) всі ожпданія -  Перевсршив 
(иеревершила) всі сиодівання.
Перевєршовати (неревершити) всі ожиданія -  Перевер- 
шувати (перевершити) всі сподівання.
Перевершовати (перевершити) самого себе (саму себе) 
-  Перевершувати (перевершт и) самого себе (саму сєбе). 
Перевіреный рецект -  Перевірений рецепт.
Перевірка в иехах -  усі на містах, а перевірочна комісія 
пӱде -  тко де -  Персвірка в цехах -  усі на місцлх, а лереві- 
ряюча комісія піде -  хто де.
Перевірка зыйшла на фуч -  Перевірка зійшла на фуч (на
ніщо).
Перевірять (нровірять) исполненіс -  Перевіряє (ирові- 
ряс) виконання.
ЇІеревірять на око -  Перевіряє на локо.
Псревьшолнятп норму = Перекрывати норму -  Переви- 
коиувати норму.
Перевысити власть — Перєвыщити владу'.
Псревыснтн полномочія — Перевшцити повноваження. 
Перевйазка просякла (пройшла) кровльов -  Перев’язка 
ііросяюіа (пройщла) кров’ю.
Перевйазочні матріялы -  Перев’язочні матеріали. 
Перевйазочні срества -  Перев’язочні засоби.
Перєвод годинкы вперсд -  Перевод годинника вперед. 
Переводити (псреводячи) дух -  Переводити (переводячи) 
дух.
ІІереводити (перевесги) на рсльсы -  Переводити (пере- 
вести) на рейки.
ТІереводиги папірь = Псоватн папірь -  Перевсдити напір. 
Переводити (перевести) подых -  Персзодити (ііереве.сти)
ІІОДИХ.
Псрсводитн (перевести) бесіду на иншу тему - Псрсво- 
диги (перевести) розмову на іншу тему.
Переводити, марновати гроші -  Персзодити, марнузати 
^юші.
Переводиться (перевӱвся, перевелася) на роботу' в ин- 
шос місто -  Псреводиться (псревівся, нсревелася) аа робо- 
ту в інше місце.
ІІереводна література -  Перекладна література. 
Псреводный бланк -  Переказний бланк.
Пєреводыый вексель -  Переказний вексель,
Переводнос свідітельство -  Псрсвідне свідоцтво.
Перевод стрілкы -Перевод стрілки.
ОеревознІ средства -  Перевізні засоби. 
ііеревозный промысел -  Перевозний промисел. 
Ісревозный пункт -  ГІеревізпий пункт.

Іїерегозочні средства -  Перевізиі засоби.
Яеревӱв (перевела) бссіду' в иншоє русж» -  Перевів (пере- 
всле) бесіду в інще русло.
Перевӱв (перевела) дух -  Перевів (персвела) дух. 
Переганятн думкы -  Переганяти думки.
Перегынати (перегнув, иерсгнула) палку (палипю) -
ГІерегинати (псрспіув, перегнула) палку' (палицю).

Перегнати (ііереганяти) на гречку -  Псрсгнати (перега- 
няти) на гречку.
Перегнати иа росу -  Персгаати на росу.
Перегнути (перегнув, персгнула) палку (палидю) -  Пс- 
рсгнути (перетув, псрегаула) палку (палицю). 
Псрсговорный процсс -  ГІереговорний Гфоцес. 
Переговорӱв нс може быти, кіть єнна из сторӱн не хоче 
говорити -  Переговорів (перемов) не можс бути, якщо одна 
із сторін не хоче говорити.
Перегойкувуться через городшіу, як погані сусідии -  Пе-
рекрикуються чсрез тиіі (иаркан), як погапі сусіди, 
Перегоны з псрешкодами -  Перетони з перепонами. 
Перегонный кӱнь -  Перегошіий кінь.
Переграти всі любимі мслодГі -  Псреграти всі улюблені 
мелодії.
Перегрітися на сокпю -  Перегрітися на сонці. 
Перегрызти юрло (гыртанку) -  Перегризти горло (гир- 
ляику).
Перегрызти зубами -  Переіризти зубами.
Перегрузочна станція -  Переваитажна станція. 
Передавав (передавала) привіт -  Передавав (псрсдаваяа) 
прнвіт.
Передавальный вал -  Передавальний вал. 
Псредавальнос число -  Передаточпе чис.чо.
ІІередаваіи (иередати) естафету -  Псрсдаваіи (передати) 
естафсту'.
Передавати из рук у рукы — Передавати з рук у руки. 
Передавати (пересылатп) поклоны -  Передавати (псрс- 
силати) поклоии.
Передавачк (иередатн) по ест афеті -  Передавати (оереда- 
ти) по естафеті.
Передавати (нередати) по радійови -  Передавати (перє- 
дати) по радіо.
Передавати (псредатп) привіт -  Передавати (передати) 
привіт.
Передавати свӱй опыт -  Персдаватп свій досвід.
Передав (подсыпав) бӱлше соли -  позбавили свободы —
Передав (підсипав) більшс солі -  позбавили волі.
Передав (нередала) есгафету -  Псредав (персдала) еста- 
фету.
Иередав (передала) слово в слово = Повторив (повтори- 
ла) слово в слово -  Передав (исрсдала) слово в слово. 
Передай (псредайте) да;іе - Псрсдай (псрсдайте) далі! 
Передалн хуті меду — Псредали куті меду (переоорщи- 
ти).
Передати з рук у рукы -  Передати з рук у руки.
Передати своє наетроєтє присуствующым -  Псредати 
свій настрій присутнім.
Передати слово (слова) • Передати сдово (слова). 
Передати через знакомого (через знакому -  Передати че- 
рсз знайомото (через знайому).
Передаточиыч білет -  Передаточний бьчет (квиток). 
Нередаточный механізм -  Передатотний механізм. 
Передаточноє чесло -  Передаточие число.
Передача даных -  Передача даних.
Передача добігать кӱнця -  Пєредача добітає кінця. 
Передача чужых слӱв -  Передача (переказ) чужих слів. 
Перед Богом нич не втайити, хоть ся й под землю 
зарыти -  Перед Богом нічото ие втаїти, хоч Ои й під землю 
заритись.
Перед богатым (богатов) двері розчинявуться, а перед 
бідним (біднов) запиравутьсн -  Псрсд багатим (баєатою) 
двері розчиняються, а перед бідним (бідною) запираються 
(зачиняються).
Перед богатым (богатов) не унижайея, а иеред бідным 
(біднов) не горднся -  Псрсд бататим (бататою) не унижай- 
ся, а перед бідним (бідною) не тордися.
Перед Богом всі руні — Перед Ботом всі рівні.
Перед б\душым не розмітуй (нє розсипай) слова, а за- 
коти рукава -  Перед майбутнім нс розкидуй (ие розсітай) 
с.чова, а закоти рукава.
Псред вести (водити) -  Перєд вести (водити).
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ІТер

Передвижна бібліогека = Бібліотека-цередвнжка -  Пе-
ресувна бібліотека.
Псредвижный театер = Театср-передвижка -  Пересув- 
ний театр.
Передвыборна платформа -  Передвиборна платформа. 
Передвыборный марафон -  Псрсдвиборний марафон. 
Перед вызором -  Перед вікном.
Перед выходом на люди -  Перед виходом на люди.
Перед дверима -  Перед дверима.
Персд ворожков (ворожільов), иебораче (неборачко), 
най ся дохтор спряче -  Перед ворожкою (ворожілею), не- 
бораче (неборачко), хай лікар спрячеться (сховаєгпься)\ 
Перед домапшьым злодійом ниє замка -  Перед домащ- 
нім злодісм нема замка.
Перед дурньом (луров), шугаю (шугайко), щапку не 
знимавуть Перед дурнсм (дурою), шугаю (шугайко), 
шяапку не знімають.
Перед екзаменом нс навчитися -  Перед екзамєном не на- 
вчитися.
Перед ефіром -  Перед ефіром.
Перед єнньш (єннов) двері отпиравуть, перед другым 
(другов) -  запиравуть -  Перед одним (однією) двері від- 
чиняють, персд другим (другою) -  зачиияють.
Перед застольом думай и про яохмеліє -  Ііеред застіллям 
думай і про похмілля.
Перед заходом сонця -  Перед заходом сонця.
Перед лихом и в природі спсршу тихо -  Перед лихом и в 
природі спершу тихо.
Перед лшгьом -  Перед лицем.
Перед лицьом смерти -  Перед лицем смерті.
Перед лпцьом оцасности -  Псрсд лицсм нсбсзпеки.
Перед людьмн клебаню зыіми -  Персд людьми клебашо 
(крисаанто) зиіми.
Псред людьми неудобно -  Перед людьми нсзручно. 
Передмннулый час — Передминулий час.
Передміхурьова железа -  Передміхурова залоза.
Перед мойими (твойими) очима -  Перед моїми (твоїми) 
очима.
Передмостовос укріплеиіс -  Передмостове укріилення. 
Перед начальством гнеся -  на базі пасеся -  Перед на- 
чальством гнеться — на базі пасється.
Перед ним (перед нив) пробіг заяць -  Перед ішм (перед 
нею) пробіг заєць.
Передній план -  Передній план.
Передні колсса усе попереду -  Передні колеса -  завжди 
ионерсду.
Перед (самым) носом -  Перед (самим) носом.
Перед носом вйеся, а в рукы не дасся -  Перед носом 
в’ється, а в руки не дається.
Переднӱвкы -  пару днӱв, а здаєся -  рӱк ие їв (не їла) (а 
здається -  й чорта б зиів (зйіла)) - Переднівки (з 7 по 12 
липня) -  нару днів, а здається, рік нс їв (нс їла) (а здається -  
й чорта б з’їв (.з”ша).
Передня лінія = Передова лінія -  ІІередня лінія. 
ГІередньын край -  ГІсрсдній край.
Передньын край защиты -  Передній край обороіш. 
Передньыіі план -  Псредній шіан.
ЇІередньоє слово -  Переднє слово (передмова).
Перед обідом погарчик ые завадиіь, бо обід загладить 
-  Перед обідом иогарчик (чарка) не завадить, бо обід за- 
шадить.
Перед общов бідов врагӱв не быває -  Пєред спільною бі- 
дою ворогів не буває.
Передова лінія = Передня лінія -  Передова лінія. 
Передова позіція -  Передова позиція.
Гіередова статя — Передова стаття.
Предовик до презида звык -  Передовик до орезидії звик. 
Передовикы производства -  Передовики виробництва. 
Персдовый оныт -  Передовий досвід.
Передовый отряд -  Передевий заі ін.
Иередо всім = Перш за все = На сам персд -  Перш за все. 
Передо мнов -  Передо мною.

Перед очима -  ГІеред очима.
Перед панами спину гне, а за нас -  и пальцьом не кыке
-  Псрєд ианами еіїину гне, а за нас -  і пальцем не кивне. 
Передпічна стіна -  ІІерсдпічиа стіна (стіш проти печі). 
Передпічыоє окно -  Пєредпічне вікно (вікно проти печі). 
Передплата газсты (на газету) -  Передгшата (підписка) 
і'азети (на сазету). . ,
Персдплата позычкы -  Передплата позики.
Передплатна акція (компанія) -  Передплатна акдія (ком- 
панія).
Передплатна ціна -  Передшшна (підписна) ціыа.
Перед порогом вытирай ногы -  Персд порогоми витирай 
ноги!
Ыеред поставленым заданійом -  Перед поставлешшм за- 
вданням.
Перед приземленьом -  Перед приземленням.
Перед прӱрвов не дручавуться -  Перед прірвою ие штов- 
хаються.
Перед розумным зятьо.м ие ганьба й клсбапю зняти -
Пере розумним зятем иє ганьба (не сором) і клебашо (і ка- 
пелюха) зняти.
Перед самым носом = Под самым носом -  Перед самим 
носом.
Перед самым отйіздом -  Перед самим від’їздом.
Перед свальбов псы голосні, а кури сумні -  Перед весіл- 
лям пси голосні, а кури сумні.
Перед світом -  Перед світом (світанком).
Перед слабым (слабов) не гошися, а дужого (а дужої) 
сторожися -  ГІеред слабим (слабою) не хоробрися, а дужо- 
го (а дужої) стережися.
Перед смертьов гріх и звіря непокойити -  Перед смертю 
гріх і звіря непокоїти,
Перед смертьов пе надыхашся -  Перед смертю нє нади- 
хаєшся.
Перед смертьов ушиткі руні -- Перед смертю всі рівні. 
Перед с.мертьов ушитко по-иншому видиться -  Пєрец 
смертю ВСЄ ПО-ІііШОВИ видиться.
Перед судом усі руні, лем для панӱв судці благі, а до 
бідных -  гнівні -  ІІерсд судом усі рівні, лиш для панів суд- 
ці блаіі, а до бідних -  гнівні.
Перед такым (такыми) шагіку греба зннмати -  Перед 
таким (такими) шанку треба знімати.
Перед такыми очима не встояв бы й сятый -  Перед та- 
кими очима не встояв би й святий.
Перед тым, як -  Перед тим, як.
Перед тим, як за щось братися, обміркуй -  Псред тим, як 
за щось братися, обміркуй.
Перед тим, як коня поганяти, його треба погодовати -
Перед тим, як коня поганяти, його трсба поі одувати.
ГІеред тым, як кудысь увыйти, подумай, як уйти -  Пе 
ред тим, як кудись увійти, подумай, як вийти.
Перед тым, ик сказати словами, збирися з думками -  
Перед тим, як сказаги словами, зберися з думками.
Перед тым, як екочити, розбіжися -  Перед тим, як скочи- 
ти (як стрибнути), розбіжися.
Перед тым, як увыйти в быстрину -  аеревірь пгі'бину -  
Псред ЇИ М , як увійти в бистршіу -  перевір глубину.
Псред тым, як ходнти, навчися иовзати -  Перед тим, як 
ходити, навчися повзати.
Перед тым, як штось робити руков, розваж головов -
Перед тим, як щось робити рукою, розваж головою.
Перед усім = Насамперед -  Перед усім.
Перед фактом -  Перед фактом.
Перед хворотов и емертьов усі руні -  Перед хвробою й 
смертю всі рівні.
Дередчасна смерть -  Передчасна смерть.
Перед часом -  Перед часом (передчасно).
Перед чужыми воротамн зівати ніколи -  Перед чужими 
воротами позіхати ніколи,
Персд чужым порогом не замітай, волій позирай, обы 
перед свойим заметено -  Перед чужим порогом не замі- 
тай, волій дивись, щоб перед своїм заметено.
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Нередьорговати факты -  Пересмикувати факти, 
Передьорнути картгу -  Псрссмикнути каріу.
Нережвати (пережововати) жвачк-у -  Псрсжувати (иерс- 
жовувати) жуйку.
Пережви (подумай), што хочеш казати = Нережуй, шго 
хочеш казати -  Псрежоізи (иодумай), що хочеш казати. 
Пережс батраковав (батраковала) -  теиерь колхозни- 
ком став (колхозницьов стала) -  Раніше батраку'вар, (ба- 
тракувала), тепер колгоспником став (колгоспницею стала). 
ІІереже без корчмы-шинку не было отночинку -  теперь, 
як неділя, справлясме в клубі досут без похмілля -  Рані- 
шс бсз корчми-шинку не було відпочинку, тспср. як неділя, 
справляєме в клубі без чарки дозвілля.
Переже было так, а стало так -  Ранішс було так, а стало 
так.
Псреже вы казали “щи ние”, теперь кажете “уже ниє ” -  
Переже ви казали “ще нема”, тспер кажеіе “вже нем”. 
Переже в лаврах спочивав (спочпвала) тспср уже храпі- 
тн став (стала) -- Псрсже в лавравх спочивав (спочивала), 
тепер уже хропіти став (стала).
Пережс возили маржинов -  теперь машинов -  Раніше 
возили маржиною -  тепер машиною.
Иереже всі мы робили на панӱв, а при Совітах -  на 
большевикӱв -  Раніше всі ми робили на панів, а при Сові- 
тах -  на більшовиків.
Переже всіх = Переже о ї ' усіх -  Раніше всіх.
Переже всьоі о -  Псрш за все.
Переже горбилися в панськӱв иеволи -  теперь на кол- 
хозному полю -  Ранішс горбилися в ианській неволі -  те- 
пер на колгоспному иолі.
Иереже державов управляли перші, другі, треті царі -  
тспер иерші, другі, треіі иартсекретарі -  Раніше держа- 
вою керували перші, другі, треті царі -  тепер перші, другі, 
іреті партсекретарі.
Переже до села лем стежка-дорӱжка всла, теперь под 
порогы -  широкі дороіы - Ранішс до села лиш стежка-до- 
ріжка вшіа, тепер під пороги -  широкі дороги.
Пережс жпли -  гӱркі слызы лили (горе місили), тенерь 
колхозы створили -  горьом закусили -  Ранішс жили -  
гіркі сльози лили (горе місили), тепер колгоспи створили 
-  іорем закусшші.
Переже жили по дерковному тропарю -  теперь но ра- 
дянському (совітському) “Букварю” -  Раніше жили по 
церковному тропарю -  тепер оо ра.цянському “Букварю”. 
Псрсжс жили скрутніше, но сытніше -  ныиі свобӱдніше, 
но голодніше -  Раніше жили скрутніше, алс ситніше -  нииі 
вільніше, але голоднішє.
Иереже, кудн поставилн, -  там и трудився (там и тру- 
дилася), а геперь -  куды ноставили, там и простоює -
Раніше, куди гюставшіи,- там і працював (і працювала), а 
тепер -  куди поставили, там и ггростоюе . 
їїереже и теперь -  Колись і тепер.
Псреже мучив цан -  теперь замучив нлан -  Раиіше му- 
чив пан -  тспер замучив шіан.
Переже на мсжи селяне билися, в колхозі -  братамн-ра- 
бами зробилися -  Ранігае па межі селяни билися, в колгос•• 
пі — братами - рабами зробилися.
Переже отпуска -  До відпустки.
Персжс от усіх = Переже всіх- Раніше за всі (від усіх). 
Гіереже робити -  означало заробляга, а днесь робити -  
жебракувати -  Раыішс робити -  озпачало заробляти, а нині 
робити -  жебраьсувати.
Гіереже треба было робити, вбы їсіи хотілося, теперь 
треба роби ти, вбы было пгго їсти -  Раніше треба було ро- 
бити, щоб їсти хотічося, тепер треба робити, шоб було що 
їсти.
Переже -  церква и в корчмі виио, днеська по сслах -  
клуб и кіно -  Раніше -  нерква і в корчмі вино, сьогодні по 
селах -- юіуб і кіпо.
Переже чим свальбовати, треба хыжку собі зробпти -
Псрш ніж свадьбувати (ніж весілпя справляти), треба хатку 
собі збудувати.

Переже -  щи не означає ліпше -  Переже - ще не означає 
краще.
Переживагь (переживавуть) нелегкі часы -  ГІсрсживає 
(переживають) нелегкі часи.
Переясити самого себе (саму себе) -  Пережити самого 
себе. (саму себс).
Перєжитн такоє не просто -  Пережити таке не просто. 
Пережиток совітськых часӱв -  Псрсжиток радяисысих 
часів.
Пережуй, што хочсш казати = ТІережвн (подумай), шго 
хочеш казати -  Пережови, що хочеш казати.
Переїзні росходы -  Переїздні витратн.
Перейти всі межі -  Перейти всі межі.
Перейтн дорогу -  Нсрсйти дороіу.
Перейти дороі у у повиі -  Перейти дорогу у повні (з по- 
аними відрами).
Персйти (стати) на рейкы -  Перейти (стати) на рейки. 
Перейти (через) порӱг -  Перейти (через) поріг.
Перейти предіды дозволеного -  Перейти межі дозволено- 
го.
ІІерейти Рубікон ■- Перейти Рубікон.
ІІерейти через рукы -  Перейти чсрезруки.
Перейшли дорогу з порожньым відром -  на нещасги -  
Персйшли дороіу' з порожнім відром -  на неіцастя. 
Перейшли от слӱв до діла -  Перейшли від слів до діла. 
Перейшди на персоналії — Перейшли на персоналії. 
Перейшли на роботу “иодай-принеси” -  Перейшли на 
роботу “аодай-принеси”.
Перейшли на сухый закон -  Персйшли на сухий закон. 
Перейшли на хозрасчот- Гісрєйшли на госпрозрахунок. 
Перейшов (перейшла) на діточый розум -  Перейшов (пс- 
реіішла) ыа дитячий розум.
Перейшов (перейшла) на иншый хліб -  Перейшов (псрс- 
йшла) на інший хліб.
Перейітіов (перейшла) на собствненні хлібы -  Перейшла 
(перейшла) на власні хліби.
Перейшов наш край з пшсниці на мелай -  Перейшов 
ііаш край з пшениці на мелай.
Переншов от матӱкӱв до кулакӱв -  Псрсйшов від матю- 
ків до кулаків.
Псрсйшов ӱв (перейшла му) дорогу -  Перейшов їй (пере- 
йшпа йому) дорогу.
Перейшов, як пӱп, на людськый хліб Псрейшов, мов 
піп, на людський хліб.
Псреказы не давні, но їм не вірять (новіры їм ие ймуть)
-  Перекази недані, та їм пс вірять (та віри їм нема). 
Переказный блакк -- Переказний (перєводний) блаіік. 
Переказный вексель -  Переказшій (переводний) вексєль. 
Перекидный огень -  Перекидний вогонь.
Перекинулись новинами -Перекинулись новшіами. 
Перекинутися очима — ІІерекинутися очима іперегпяну- 
тися).
Перекинутися словом = Переверичися словом -  Пере- 
кинутися словом
Перекись водия -  Перекис водпю.
Переклав (переклала) на чужі плечі — Переклав (пере- 
юіала) на чужі ішечі.
Перекладати (перекласти) з дурної головы иа людську'-
Перекладати (перекласти) з дуриої голови на людську. 
Перекладатн (перекласги) з хворої головы на здорову -  
Псрскладати (перекласти) з хворої голови на здорову. 
Перекладати (перекласти) на плечі -  Перекладати (псрс- 
юіасти) на плечі.
Псреклали на потому (на неопредітепый срок) -  Псре- 
клали на потім (на иевизначений строк).
Перекласти на ноты -  Перекласти на ноти.
Перекласти иіч - Перскласти діч.
ГІереклейна фанера -  Переклейна фанера. 
Пререключився (псреключилася) на нншоє діло -  Пере- 
ключився (перек:аочшіася) на інше діло (на іншу справӱ). 
Перековати мечі иа орала -  Перекувати мечі на рала (на 
плуги).
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Перекоповальна лопата -  Переконувальна лопата. 
Перекосився (перекосилася) от ужаса -  ГІєрекосився (пе- 
рекосилася) від жаху.
Перекоеило му (перекосило ӱв) рот - ІІерекосило йому 
(перекосило їй) рот.
Перекрасит (перефарбити) платя -  Псрефарбувати плат- 
тя.
Перекрывати норму = Перевыполняти норму -  Пере- 
кривати норму.
Перекрыли кислород -  Перекрили кисєнь.
Перекрытя русла рікы -  Перекриггя русла ріки. 
Нерекручені факги -  Перекручсні факти.
Перекрученое толкованіє -  Перекручене тлумачення. 
Перелаз, нерелаз от сусідӱв до нас: сусідськый леіінот, 
чом не ходиш до нас -  ЇІерелаз, перелаз від сусідів до нас: 
парадний легіню (парубче), чом не ходиш до нас? 
Переливаніс кырви -  Перелшзання крові,
Переливати всіліа цвітами веселкы -  Переливати всіма 
кольорами радути.
Переливати з пустого в порожньоє -  Переливати з пусто- 
го в порожнє.
Перелнваться всіма фарбами радугы (веселкы) -  Пере- 
ливається всіма барвами райдуги (весслки).
Перелив голоса -  Перелив голоса.
Перелив цвітӱв -  Перелив барв (кольорів). 
Перелидьованя анцука -  Перелишовання костюма. 
Псреличити(пересчи гатн) гроші в буділароши -  Перелі- 
чити (гіерерахувати) гроші в буділароші (в гамакці). 
Переличовати всіх по очереди -  Перелічувати всіх по 
чсрзі.
Переличоватн(переличнти) ио пальцях = Перерахово- 
ватп (перераховати) по кальцях -  Переяічувати (перелі- 
чити) по пальцях.
Перелом бедра -  Перелом стегна.
Переломити (переломив, переломила) себе = Пересили- 
ти себе -  Переломити (персломив, иерсламага) себе. 
Переломити себе дуже тяжко -  Псрсломігги себє дуже 
важко.
Переломляти лучі -  Переломлювати проміння. 
Переломный момент —Перєломний момент.
Пере,том у хвороті -  Пеерелом у хворобі.
Перелотбство -  великоє паскудство -  Перелюбство -  вс- 
лике паскудство.
Перельотный іггах -  Перелітній птах.
Перемагати ссбе = Пересильовати себе -  Псрсмагааи 
себе.
Перемелеся -  буде як буде -  Перемеяеться -  буде як буде. 
ІІеремелеся -  мука буде -  Перемелеться -  мужа буде. 
Неремелеся, перетреся -  и минеся -  Перемелеться, пере- 
треться -  і минеться.
Переметати наново -  Псрекидати заново.
Переметна сумка -  Перекидна сумка.
Псреминаться з ногы на ноі-у -  Перемииаегься з ноги на 
погу.
ІІереміна декорацій -  Переміна дскорацій.
ІІсреміна обстановкы -  Зміна обстановки.
Перемінитн варту (караул) -  ІІсремшити стражу (караул). 
Перемінити вывіску -  Змінити вивіску'.
Перемінити гиів иа ласку (на милӱсть) -  Перемінити 
(змінити) гнів на ласку (на милість).
Персшнити думку -  Змінига думку.
Псрешнита квартиль -  Змінити квартиру.
Псрсмінита професію -  Перемінити профеоію. 
Персмінити руководство -  Змінитн керівництво. 
Перемішм и сорочку -  Змінити сорочку.
Перемініпися в лицьовн -  Перемінитися в лиці (змінити- 
ся в обличчі).
Псрсмінитися к ліпшому -  Перемінитися (змінитися) на 
краще.
Перемінна величина -  Пекремііша (змінна) величипа. 
Перемішіа зоря (зірка) -  Персмінка зоря (зірка). 
Перемішіа погода — Перемііша (мінлива) погода.

Переимішіый ток -  Перемінний (змінний) сгрум, 
Перемінюючася лихорадка -  Міняючася лихорадіса (про- 
паспиця).
Переміньоват треба не букву закона, а змінити його дух
-  Перемінюватитреба не букву закону, а змінити його дух. 
Перемывати (перемыти) кӱсточкы -  Перемивати (нере- 
мити) кісточки.
Перемйати уха -  Перем’яти вуха.
Перемйати чуба- ГІєрем’яти чуба.
Перемнеся -  и минеся -  Перемнеться -  і миаеться. 
Персможна сторона -  Ііереможна сторона.
Переможцӱв не судять -  Переможців (звитяжців) не су- 
дять.
Перемолвнти слово -  Псрсмовити слово.
Перенести много всякых лишеній -  Перенессти багато 
різних нестатків.
Ііеренимавучи опыт -  Персймаючи досвід.
Переиосна лампа -  Ііереіюсна лампа.
Переносный смысл -  Псрсносне значення ірозуміння). 
Переносиос значіня слова -  Переаосне значеішя слова. 
Переиошовати дітину -  Переношувага дитину.
Перенӱс (перенесла) на собі (иа свойнх плечах) -  Пере- 
ніс (неренесла) на собі (на своїх шісчах).
Переоцінка ціиностӱв -  Переоцінка цінностей.
Перепады тсмпературы -  Перепади темперагури. 
Перенасти (перепало) на оріхы -  ІІерепасти (псреиало) 
на горіхи.
Переиисати начисто -  Переписати начисто.
Переплетеніє событій -  Переплегення подій. 
Переплысти море гошився (гошилася), а в ложці воды 
утопився (утоішлася) -  Персплисти море хвалився (хва- 
лилася), а в ложпі води зтопився (втопилася).
Персплгонув (переплюнула) усіх -  Перешшнув (псрс- 
плюнула) усіх.
Перепльоты для стӱльцӱв -  Псрспльоти (плетішія) для 
стільців.
Перепльотна майстерськая — Палітурна майстерня. 
Перепльот телігы -  Драбина теліги (воза). 
Переповнилася чашу терпінія -  Переповнилася чаша 
терпіння.
Переповньовати (переповнитн) чашу -  Переповнювати 
(иереповнити) чашу.
ІІерспознровати повинкы = Проглядати новинкы -  ГІе- 
репозировати (переглядати) газети.
Псреполох -  побив Бог -  Переполох -  побив Бог! 
Переправа войська -  Переправа війська.
Перепустита по погарчигку -  Перспустити по погарчику 
(по чарці).
Перепутав (перепутала) адрес -  Переплутав (переплута- 
ла) адресу.
Перепутати карты -  Псреилутзти карти.
Перераховати по пальцях = ГІереличовати (переличн- 
ти) по пальцях -  Перерахувати по пальцях.
Перерізатн дорогу' = Перетнната (перетяти) дорогу= Пе- 
ретячти дорогу -  Перерізати дорогу.
Перерізати леніу -  Перерізати стрічкеу.
Перерізати шнур -  ІІсрерізаги шнур.
Перерывати (нерервати) сосдииеніє вражої армії з 
тылом -  Переривати (иерервати) сполучення ворожої армії 
з тилом.
Перерыватися от сміха (ог регота) -  Псрериватися від 
сміху (від реготу).
Перерывистый голос -  Псреривчатий голос. 
Перерывистый ток -  Псрсривчашй сгрум. 
Перерывистос удареніє -  Перєривистий наголос. 
Перерыв связи -  ІІерерив зв’язку.
Переробляюша промышленӱсть -  Переробна нромисло- 
вість.
Переробна мастерська -  Переробна майстерня. 
Переробный чугун -  Переробний чавун.
Перероблююща промышленӱсть -  Переробна промисло- 
вість.



Пер

ГІересадка цвігӱв -  ГІересадка квітів.
Пересадна капуста -  Пересадна капуста.
Псресадочна м атина -  Пересадна машина.
Дересадочна станція -  Пересадочна станція 
Пересажовати цвіты (косиці) - Пересаджувати квіти. 
Пересвідчився (псресвідчидася) на собственному отіыті 
-  Псрссвідчився (пересвычшіався) на власному досіді. 
Пересидіти ногу -  Дєрєсидіти ногу.
Пересилити себе = Псреломити (переломтге, переломи- 
ла) себе-Перссилити себе.
Пересильовати себс = Иеремагати ссбе -  Перссилювати 
себе.
Пересічна міснӱсть -  Перссічна місцевість.
Пересічні лінії -  Псресічні лінії.
Пересічноє чис.то -  ГІерссічне (середнє) число. 
Перссышеный богач — Перссичений багач (багатій). 
Пересыщеный розтвор -  Пересичений розчин. 
Перескочити хотів (хотіла), та в болото сів (сьта) -  Пере- 
скочити хотів (хотіла), та в болото сів (сіла).
Перескочити з розльота -  Псрсскочити з розльоту. 
Переслідовати свої інтересы -  Відстоювати свої інтерсси 
(дбати тільки ітро свої інтереси).
Переслідовати по суду -  Іісреслідувати судом. 
Переслідоватп (переслідувалн його, переслідували їі) по 
всіх пйатах -  Переслідувати (пересяціували йього, її) но 
всіх п’ятах.
Персслідуе політнчеські ціли -  ІІерсслідує полішчні 
цілі.
Псреслідуєси ціль -  Переслідусіься мета.
ІІересолила, бо ся влюбила -  Перссолила, бо влюбилася. 
Пересол -  на чолі, недоеол -  на столі - Пересол — на чолі, 
недосол -  иа столі.
Пересохлый пласт врожай нс дасть -  Пересохдий гатаст 
врожаю не дасть.
Перестав (перестала) вірити Богу -  змайшов (знайшла) 
до Партії дороіу -  Перестав (перестала) вірити Богу -  
знайшов (зыайшла) до ІТартії дорогу.
Перестав жерти, вбьт не вмсрти -  ГІерестав жерти, щоб 
кс вмерти.
Перестала зазуля куковати -  можна йти жатя -  ТІерс- 
сгала зозуля кувати -  можна йти жати.
Перестали робипі -  стали служите -  Пересгали робити 
- стали служити.

Перестань жерти, кіть нс хочеш умертн -  Персстань жер- 
Ч'И, якщо не хочеш іюмерти.
Перестакь журитися -  Персстань (припини) журитися! 
Нерсстань (псрестаньте) куриги -  Перестань (псресіань- 
тс) курити (папити)!
Перестань (псриестаньте) торговаги, бо нічимм здачу 
давати -  Пересіань (пригшни, припиніть) торгуватии, бо 
нема чим здачу давати.
Перестаиь (перестаньте) фігльовати -  Припини (припи- 
ніть) фіґлтовати (жартувати).
Перестаньзе, діти, над ухом шуміти -  Псрестаньтє, діта, 
над вухом шуміти!
Перестати граги -  Яерестати (припинити) грати! 
Перестаги дзьобати -  Перестати (припинити) дзьобати. 
Перестати клювати -  Перестати (припинити) клювати. 
Перестати повиноватися - Перестати коритися. 
Псрестати робизи- Персстати працтовати.
ГІерестати розкланьоватися -  Перестати розкланюватись 
Гвітатися).
Перестати ходи ги куды-иебудь -  Персстата ходити куди- 
небудь.
Перестигла травиня -  ни сіно, ни соломиця -  Пересгигла 
травиця - ні сіно, иі соломшдя.
Яерестиляти подамевт -  Перестеляти подамент (підлогу). 
Перестиляти постїль -  Перестиляти постіль (ліжкд). 
Перстом иа нього (на иеї) вказувуть -  Пальцем на нього 
(на неї) цоказутоть.
Исрестройка в дорозі -  ощасливити ие в змозі -  Пере- 
будова в дорозі -  ошаслиыті и не в змозі.
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Перестройка дійствуе, а прилавок порожніє -  Ііерєбудо- 
ва діє, а ирилавок пустіє.
Перестройка -  йсе коли в верхах шумлять, а в ннзах 
мовчать -  Перебудова -  це коли в всрхах іпумлять, а в ни- 
зах мовчать.
“Перестройа, -каже. -вам !” -  а “прихватизує” сам (сама) 
-  “ІІеребудова, -  каже, - вам!” -  а “прихватизує” сам (сама). 
Псрсстройка нич не змінила -  Перебудова нічого не змі- 
нила.
Перестройка прийшла -  щи й то і о, што было, понесла -
Персбудова прийшла -  ше й те, що було, понесла. 
Переступати іпереступи ги) за порӱг (через порӱг) -  Ііе- 
рсступати (нереступити) за поріг (через иоріг). 
Нерееіупати (пе])еступавучи) порӱг -  ГІереступати (пе- 
рес'іу'паючи) порівг.
Переступати закон -  Перестуиати закон.
Псрес'гунати (переступавучи) з ногы на ноіу - Перєсту- 
пати (переступаючи) з ноги па 11017.
Пересгунатн через труп -  Перестлнить и через труц -
Пєреступати через труп.
Переступити (пересягяути) юношеськый возраст — Пе-
реступити (пересягнути) юнацький вік.
ІІереступать из ногы на ногу -  Переступає з тиоги на 
погу.
Пересіутшв (переступи;іа) через себе -  Перестуііив (пе- 
реступсила) через себе.
Перестушіть и через труп = Переступапі через і руп -  
Перєстушггь і через труп.
Переступиш панству ііуть -  голову тти зітнуть (под за- 
кои тя нодвсдуть) -  Переступиш панству путь ■ го.аову 
тобі зітнуть (іїід закон тсбс підведуть).
Іїсресувати ногы -  Пересуваги нош.
Перетворився (перетворнлася) в розвалину -  Перство- 
рився (перетворилася) в розвалину.
Перетворити гуттыню в цвітущый сад -  Перетворити
пустелю з квітучий сад.
Ііеретворитися в бабовку -  Перстворигися в бабовку (<? 
ляпєчкӱ).
Перетворипіся в потя = Обернутися в ноія - Перекииу- 
тися (перевтілитися) в пташку.
Перетворитися в слух = Обериутися в слух -  Псретво- 
ритися в слух.
ГІеретворьоваги (перетворити) в шшіл -  Перетвортовати 
(псретворити) в попіл.
Шретинати дорогу = Перерізати дорогу = Перетяти до- 
рогу -  Перетинати дороіу.
Перетіфати (переіерти) на зубах -  Псретирати (перетер- 
ти) ііа зубах.
Перетліги душов -  Перетліти душею.
Перетліти серцьом -  Перетліти ссрцем.
Перетовкти судину -  Перетовкіи посуд.
Перетреся, перемнеся, а там и минеся -  Перетреться, пе- 
ремнеться, а там і минеться.
Перетягованіе каната -  Перетягування каната. 
Перетяговати (перетні нути) на свӱй бӱк (иа свою сто- 
рону) -  Перетягувати (перетягиута) иа свій бік (на свою 
сторону).
Иеретяговати (опоясовати) талію - Перетяіувати (опо- 
ясувати) талію.
Иеретяговатися поясом -  Псретягуватися поясом. 
Перетягти чоботы • ЇІеретягги чоботи.
Псретягувуть канат -  Перетятутоть канат.
Перетягу’є на свӱй бӱк -  Перетягує на свій бік.
Перетята міснӱсгь -  Перетята місцевість
Перетяти (перетнутн) дыхаыя-ІІеретяти (перетиути) ио-
дих.
Перетятн дорогу = Пгретината дороіу = ПерерЬати до- 
рогу -  Перєтяти дорогу.
Переубідити го (переубідн ги йі) -  Псрсконати його (пере- 
конати її).
Перефраз из класикы -  Перєфраз із класики. 
Перехвальовати на єдсн бӱк- Персхвалювати на один бік.



Перехватити го (перехвати пі йі) -  Перейняти його (пере- 
йнятиїї).
Перехватити комуннкації прогивника -  ГІерехопити ко- 
мунікації противііика.
Псрехватити (перехвачовати) подых (дихаіш) -  Пере- 
йняти (переймати) подих (дихання).
Перехватити через край -  Перебрати міру.
Перехват на себе -  Переймання иа себе.
Перехваченый голос — Перехонлений іолос.
Перехылив (перехылила) погар -  Берехилив (иерехидли- 
ла) погар (чарку).
Персхылити голову -  Перехилити голову.
Переходи от слӱв до діда -  Переходи від слів до діла. 
Переходити (перейти) всі мсжі -  Персходити (перейти) 
всі мсжі.
Переходити з рук у рукы -  Переходити 3 рук у руки. 
Переходити по наслідству -  Переходити в спадщииу (в 
спадок).
Переходити порӱг -  Переходити поріг.
Переходити (перейти) чсрез рукы -  Переходити (пере- 
йти) через руки.
Переходить из рук у рукы — Переходить із рук у руки. 
Переходить усі межі -  Переходить усі межі.
Переходи улицю на зеленоє світло -  Переходи вулицю на 
зслсые світло.
Переходна економіка -  Перехідна економіка.
Переходна (перехӱдна) сума = Переходящі сумы -  Псре- 
хідна еума.
Переходні остаткы -  Перехідні зіпииіки.
Переходный неріод -  Пекрехідний аеріод.
Переходный (переходящый) прапор -  Перехідний пра- 
пор.
Переходный (переходяіцый) приз -  Перехідний нриз. 
Переходный тунел -  Перехідмий тунель.
Переходящі еумы = Переходна (нерехӱдна) -  Перехідні 
суми.
Перехопив (перехопила) волося лентов = Пєрехопити 
волося ремінуцьом -  Перехошів (персхопила) волосся 
стрічкою.
Перехопило дых (подых) = Перехоплює дых — Перехопи- 
ло іперехоплює) дих (подих).
Перехопити волося ремінуцьом = Перехоішв (нерехопи- 
ла) волося леизов -  Персхопити волосся реміицсм. 
Перехопити комунікації противннка -  Перехопити кому- 
нікації противника.
Перехоплює дых = Перехоппло дых (подых)- Перехо- 
шіює (перєхопило) подих.
Перехресні иішакы -  Перехресні стежшш.
Перехресиый допрос -  Перехресиий доиит.
Перехресноє окно -  Перехресне вікно (віконце на покрівлі 
без скла й у  виді хреста дпя виходу дима).
Псрсхресноє опыленіє -  Перехресые зашшення. 
Псрехрести нӱс, обы бӱлше не рӱс -  Перехрести ніс, щоб 
білыне не ріс.
Перехрестив иӱс, обы читавый (бӱлшый) рӱс, а то гор- 
биться, як  Гомбиця -  ІІерехрестив ніс, що б читавий (біль- 
ший) ріс, а то горбиться, як гомбиця (як ґудзик). 
Псрехрестися, “Отченаш” нрочитай и Богу честь от-
дай — Перехрестися, “Отченаш” прочитай і Богу чєсть 
віддай!
Перехрестися, то й чорт не ориениться -  Перехрестися, 
то й чорт не присшіться.
Псречень мож продовжовати -  Перелік можна продовжу- 
вати.
Перечин, Перечнн, твою вонь не збудеш (не знищнш) 
нічим -  Перечин, Перечин, твою вонючість (викиди хімза- 
воду) незбудсш (не знищиш) нічим.
Перешагнути через юношееькын возраст -  ІІереступити 
(пересягнути) через юоацький вік.
Перешивати (перешити) дах -  Перешивати (перешити) 
дах (покрівлю).
Перешивати колею -  Перешивати колію.

ГІерешкожай бідам и злым бесідам -  Перешкоджай бідам 
і злим бесідам. ,
Персщуиати курсй -  Перещупаги курей.
Перинньоє слово -  Переднс слово (персдмова).
Пернняти на себе = Перебрати на себе -  ГІєрсйняти на 
себе.
Периняти на себе обйазанности -  Перейняти на себе 
обов’язки.
Перископиоє скло -  Перископыс сюю.
Периста пальма = Перистолиста пальма -  Периста паль- 
ма.
Перисті хмары -  Перисті (пір ’ясті) хмари.
Перисті чоботы -  Перисті чоьботи (з чєрвоішми голеіш- 
щами і чорішми головками).
Перистый клен -  Перистий кпен.
Перистый лист -  Перистий ЛИСТ'.
Перистолиста пальма = Периста па.іьма -  Перистолиста 
пальма.
Периферичеська нервова система -  Периферична нерво- 
ва система.
Періодичеська преса -  Періодичпа преса.
Псріодичееька система елемевтӱв -  Періоднчыа систсма 
елементів.
Періодичеськый дрӱб -  Періодичний дріб.
Періодичеські болести -  ГІеріодичні болі (хвороби). 
Періодичеськоє изданіє -  Періодичие видання.
Період роста у ростеній -  Період росту у росдин.
Період становленія -  Період становлсння.
Перлова крупа- Перлова крупа.
Перманеитный характер -  Перманентний харакгер.
Перо критичеськоє -  перчсноє, льстнти не привченос -  
Перо критичне -  пєрчене, лестити не привчене.
Пером му (нером ӱв) земля- Псром йому (пером їй) земля! 
Пером пнсати -  не піпом махати -  Пером пксати -  нс иі- 
пом махати.
Пером под корінь -  Пером під корінь!
Перо остроє -  слова вйідливі -  Псро гостре -  слова 
в’їдливі.
Перо по руці -  Зручне перо.
Перочинный нӱж — Перочинний (складний) ніж.
Парочні -  по погарчику -  Парочці — по аогарчику (по ча- 
рочці)\
Перпендикуляр из илоскостьов образує прямый угол -  
Перпендикуляр із площиною утворює прямий кут. 
Перпенднкулярный стиль -  Перпендикулярішй сталь. 
Персицькый ковйор -  Персицький килим.
Персона грата -  Персона ірата.
Персональна выставка -  Персоиальиа виставка. 
Персональна отвітственнӱсть -  Персонаяьна відиові- 
дальність.
Персональный состав -  Персоиалыіый склад. 
Персональноє діло — Персональноє діло (персональна 
справа).
Персона нон грата -  Персона нон грата.
Перснектива розвитія -  Гіерспсктива розішткл'. 
Перспсктпвный нлан -  Перспективний план. 
Персиективы роста -  Перспекшви росту.
Перспективноє направленіє -  Перспсктивне направлсння. 
Перспективноє подобіє -  Перспективна подібність. 
Перспектнву блиску’іов не назвеш -  Перспективу блис- 
кучою не ыазовеш.
Перст Божый -  Псрст Божий.
Персты му (персты ӱв) у иысок не клади = Перст у рот 
му (псрст у рот ӱв) не клади -  Перстя йому (персти їи) у 
писок не юіади!
Персты, як обрубкы -  Персти, як обрубки.
Персты, як у музиканта -  Псрсти, як у музиканта. 

і Перстовшшый хряіц — Перстовидний хряш.
Перстом на нього (на неї) показувуть -  Псрстом на нього 
(иа неї) показують.
Перстом у нього (в неї) тычуть -  Перстом у нього (в нсї) 
тичуть.
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Нєр

Перет у рот му (перет у рот ӱв) не клади = Персты му 
(персты ӱв) у пысок не клади -  Псрст у рот йому (иерст 
у рот їй) пе клади!
Перти на рожен — Лізти на рожен -  Перти на рожен. 
Перти против рожиа -  Перти проти рожна.
Периова настойка -  Перцєва настойка.
Перцовый лнст -  Перцевий лист.
Перша, айбо не єдина -  Перша, алс ие єдина.
ТІсрша думка -  Перша думка.
Перніа думка майліпша -  Перша думка найкраща.
Псрша жоиа, з котров любишся, усе файна -  Перша жін- 
ка (дружина), з котрою кохаєшся, завжди гарна.
Перша жона -  мед, а друга -  лед -  Перша жінка (дружи- 
на) -  мед, а друга -  лед (лід).
Перша жона от Бога, друга -  от люди, а третя -  от чор-
та -  Перша жінка (дружина) від Бога, друга -  від людей, а 
трстя -• під чорта.
Псрша засповідь -  Перша заповідь.
Перша ластӱвка -  Іісрша ласгівка.
Перша лінша случайнӱсть ~Перша краща нагода.
Псрша ложка смачна, а друіа -  вже не така •• Перша 
дожка смачпа, а друга ~ вже не така.
Перша любов маймиліша- Пєрша любов наймиліша. 
Перша любов не забываться -  Псрша лтобов не забува- 
ється.
Перша любов рідко быває трывалов -  Перша любов рід- 
ко буває тривалою (исрше кохаішя рідко бувае тривалим). 
Перша оранка -  Псрша оранка.
Псрша подвижка леда -Перше посування льоду.
ІТерша помӱч -  Перша ломіч ідоппмога).
Перша Пречиста -  Перша Пречиста (28 серрпип).
Перша Пречиста вклоняєся -  молодоє бабииос літо по- 
чннасся -  Перша Пречиста (28 серпня) вююняється -  мо- 
лоде бабине літо починається.
Перша Гіречиста -  жнто засівать, друга Иречвста -  до- 
щом поливать, третя Пречиста -  снігом покрывать -
Перша Пречиста (28 с.ерпня) -  жито засіває, друта Прсчиста 
(21 вересня) -  дошем иоливає, трегя Пречиста (4 грудня)
-  снігом покриває.
Перша Пречиста любнть палакичку мнякеньку, а дру- 
і~а Пречиста -  сорочку біленьку -  Перша Пречиста (28 
серпня) любить паляничку м’якеиьку, а друід Пречиста 
(21 вєресня) -  сорочку білеиьку.
Псрша Пречиста нольом ходить, озимі засівать -  Перша 
Пречиста (28 серпня) полсм походжає, озимі засдває. 
Псрша провба -  ТІерша спроба.
Перша ракета -  Перша ракста.
Перше всього -  Перш за все.
Перше-наперше -  Перше-напершє.
Перше чим -  Ііершс ніж.
Перш за все = На сам перед = Передо веім -  ГІерш за все. 
Псрш за всіх -  Гісрш за всіх.
Перші ази -  Перші ази.
Псрші впечатленія -  Перші враження.
Пс-рші гуслі грає -  Перші іуслі (першу скрипку) ірае. 
Перші два сніги впадуть -  пропадуть, а третій залстить
-  довго лежить -  Перші два сніги впадуть — пропадуіь, а 
третій залстить -  довго лсжить.
ЇІерші (другі, треті) коглды -  Псрші (другі, трсті) котуш 
(півні).
Пернгі заморозкы -  послідні грнбы -  Перші заморозки -- 
остаині гриби.
Перші крокы -  Перші кроки.
Перші крокы усе тяжкі -  Перші кроки завжди важкі. 
Псрші личности -  Псрші особи.
Перші признакы зараженія -  Перші ознкаки зараження. 
Тїерніі результати -  Перші ыасдідки.
Перші холоды ие трывкі -  Перші холоди нс тривкі. 
Іїершый блин комом -  Псрший блин (млинець) комом. 
Гіершый етап -  Першиїі етап.
Гіершый звониїс -  Перший дзвінок.
Псршый (перша) з кӱнця -  Пєрший (нерша) з кінця.

ІІершый (перша) из вас -  Перший (перша) із вас. 
Першый и послідньый (перша и посліднн) - Псрший і 
останній (нерша і остання),
Першый и послідньый раз -  Псрший і осташіій раз. 
Першый крок -  Перший крок.
Першый легіиь па селі -  Перший летіиь (парубок) не селі. 
Першый-ліпшый -  Перший-ліпший,
Першый літературиый опыг -  ГІсрший літерагурпий до- 
свід.
Псршый погар дяку (настроєніє) робить, а десятый -  
гробить -  Перший погар (перша чарка) дяку (настрій) ро- 
бить, а дєсятий (а десята) -  гробить!
Першый погар колом -  Перший погар (перша чарка) ко- 
лом.
Першый погар легко нйеся. а четвертый -  скоро бйеся
-  Перший погар (періиа чарка) легко п’ється, а четвертий (а 
четверта) - швидко б’ється.
ІІершый иогар -  .іік, другый -  іяіне вбӱк, а третьый -  
нропав чоловік -  Перший погар (псрша чарка) -  дік, дру- 
гий (друга) -  тягне в бік, а (а третін (трстя) -  пропав чодовік 
(пропала людина).
Псршый погар сам бере, другый -  його хапле -  Перший 
погар (псршу чарку) сам бере, другий (друга) -  його хапає. 
Першый иогарчик не брав, другый тоже, а третьый -  
завӱв у арешт -  Першнй погар не брав (перша чарка не 
брала, (другий (др\та) геж. а а третій (а третя) -  завів (за- 
вела) в арешт.
Першый погар, як по леду, другый -  як по меду, а 
гретьый -  не звідай, а давай наливай -  Перший иогар 
(перша чарка), як по лсду, другий (руга) - я к  ію мсду. а тре- 
тій (третя) -  не питай, а давай наливай!
Псршый яонавшыйся (перша попавшаяся) -  Перший 
стрічішй (перша стрічна).
Першын (перща) по счоту -  Перший (перша) числом. 
Першый (перша) по чнслу -  Исрший (лерша) по числу. 
Першый пӱшов (перша пӱшла) -  Перший пішов (лерша 
пішла).
Першый раз -  Перший раз.
Псршый раз женяться з любви, другый раз -  из росчота, 
а третьый раз -  по прнвычиі -  Уиерше женяться з любо- 
ві, вдругс -  з розрахунку, а втретє - за звичкою.
Першый раз прощаєся, а другый раз -  карасея -  Пер- 
ший разпрощається, а другий раз -  карається.
Першый раз у першый клас ~ Псрвий раз у иерший клас. 
Першый сніг -  Перший шіг.
Пепршый сніжок у госгі нрийшов -  нолежав п пішов -
Псрший сніжок у гості ирийшов -  полежав і ііішов. 
Першый сорт -  Перший сорт.
Першый Снас из водов иде до нас -  ІІерший Спас (!4 
серпня) із водою йде до нас.
Псршый Спас на воді стойнть, Другый Спас -  яблока 
їсть, а Третьый Спас -  колопні мочить и тре на клччя
-  Перший Спас (14 серпня) на воді стоїть, Друтий Спас (19 
серпня) -  ябдука їсть, а Третій Спас (29 серпня) -  кононлі 
мочить і тре на клоччя.
Першый Спас несе холодкі росы до нас -  Перший Спас 
(14 серпня) -  нєсе холодні роси до иас.
ІІершый Спас почішать осінні посівы у нас -  Перший 
Спас (14 серпня) починає осінні посіви у нас.
Першый Спас проводт ь літо от нас -  Перший Спас (14 
серпня) проводнть літо від нас.
Першый С1ЮМИ1! -  Псрша згадка.
Першый стрічпый (перша стрічна) -  Перший зустрічний 
(яерша зустрічна).
ТТершыїі тур -  Перший тур.
Першый погар колом -  Поршый погар (перша чарка) ко- 
лом.
Першый цімборз (перша тгімборка) -  першый враг 
(нерша врагния) -  Перший цімбора (приятель) (перша 
цімборка (приятєлька) -  перший ворог (перша врагшія). 
Першый час -  Перший час.
Першый (перша) числом -  Псрший (перша) числом.
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Пес

Першым (першов) быти усе ТЯ/ККО й отвітственно -
Першим (першою) бути завжди важгсо й відповідально. 
Першым (першов) ваду починать. послідньым (послід - 
ньов) кӱичать -  ГІершим (першою) ваду ісварку) починас
— осганнім (останньою) кінчае.
Псрпіым ділом -  Псршим ділом.
їїершым є Бог, а другым -  сусіда -  Тіершим є Бог, а дру- 
гим -  сусіда.
Першым усе пе гфосто — Першим завжди не просто. 
Першьш усе тяжко -  Першим завжди тяжко.
Перш ніж гріховатися, треба добрс розобратися -  Перш 
ніж гріхуватися, трсба добрс розібратися.
Перш ніж жоиу мати, і  реба хыжу постройити -  Перш 
ніж жінку (дружину) мати, треба хату збудувати. 
Першоапрільська шутка = Первоапрільська шутка -  
Першоквітневий жарт.
Першого, другого порядка -  Першош, другого иорядку. 
Першого раза -  Першого разу.
Першоє апріля -  брехня всесвітня -  Перше квітня -  брех- 
ня всесвітіга!
Першоє выступленіє (перший концері) усе волнус -  
Перший виступ (перший концерт) завжди хвияює.
Першоє впеча'іленіє -  Першс враження.
Першоє времня -  Перший час.
Першоє й быває першым -  Псрше й буває першим. 
Першос слово -  Псршс слово.
Іїершоє (другоє) читаня -  Псрше (друге) читання (при 
прийнятті законів, постанов).
Першоє, што впаде в очи -  Перше, що пот}запить в очі. 
ІІершої маркы -  Першої марки.
Перпюкласпі пропозыпії -  Псршокласні пропозиції. 
Першому (першӱв) усе тяжко починати -  Першому (пер- 
шій) завжди тяжко починати.
Першоочериеані міроприятія -  Першочсргові заходи. 
Першоочередпоє заданіє -  Першочергове завдання. 
Першу провшгу дітині простити, а за другу -  прутиком 
побитн -  Першу провину дітині простити (пробачити), а 
за друіу -  прутиком побити.
Перш, чим бігати, навчися ходити -  Псрш, ніж бігати, 
навчися ходити.
Перш, чим говорити, прнпозирайся -  до кого (тко тя 
слухати будс) -  Перш, ніж говорити ~ придивися -  до кого 
(хто тсбе слухати буде).
Перш, чим маєш штось ректп, -  поличи до десяти -
Перш, ніж маєш іцось рскти — полічи до десяти.
Перш, чим староє розрушати, подумай, як новоє змай- 
стровати -  (Перш, ніш старе руйнувати, подумай, як нове 
змайструвати (збудувати).
Перш, чим штось зробити,- усе добре зваж -  їїсрш, ніж 
шось зробити,- усе добре зваж.
Пес біжить не от колача, а от кербача -  Пес бЬкить не від 
калача, а від кербача (від батога)\
Пес біситься з жира, а челядник -  з горазду -  Пес бісить- 
ся з жиру, а людина -  з гаразду.
Псс бреше, вітер несе = Собака гавкать, а вітер несе = 
Пес бреше, дожь чеше, а вітер дале несе -  Пее бреше, 
вітер несе.
Пес бреше, дождь чеше, а вітер далі несе = Пес бреш, ві- 
тер несе = Собака гавкагь, а вітер несе -  ІІсс бреше, дош 
чеше, а вітер далі несе.
Псс выє проти ночи -  біду врочить -  Пес виє нроти ночі
-  біду врочить.
Пес вшитко розуміє, лем повісти не вміє — Пес все розу- 
міє, лиш повісти (сказати) не вміє.
Пес гавкать, а караван нде -  Пес гавкає, а караван іде. 
Пес, докі не вывалять кӱсть, доті не їсть - Пес. поки не 
виваляє кість (кістку), доти не їсть.
Пес за гров -  хвіст трубов -  Пес за горою -  хвіст трубою. 
Пес за кӱсть и челядиика йзість -  Псс за кість і людину 
з’їсть.
Песш оловці -  людоловці -  ГІесиголовці -  людоловці!
Пес из жира біситься -  Пес із жиру біситься.

Пес н їсти не почне докі хвостом не змахне = Пес їстя не 
починать, докі хвостом не помахагь -  Пес і їети не почііе, 
поки хвостом не змахне.
Пес и на чесного (и на еятого) гавкагь -  Пес і на чесного 
(і на святого) гавкає.
Пес и не мусить, а вкуенть -  Псс і пе мусить, а вкусить. 
Пес їсти не починать, докі хвостом не помахагь = Пес и 
їсти не почне докі хвостом не змахнс -  Пес їсги не почи- 
лає, поки хвостом не завихляє.
Пес майчастіше і авкать на того (на вту), што бойиться 
й утікапь от нього -  Пес найчастіше гавкає іга того, (на 
гу), шо боїться й тікає від нього.
Пес махать хвостом, бо хвӱст не годен махати псом -  Пес
махає хвостом, бо хвіст пе може махати псом.
Пес на дяка гарчить, коли му й онуча з топаакы не 
стырчить -  Пес на дяка гарчить, коли йому й онуча з 
топанкы (з черевика) не стирчить.
Пес ие йзість, не покачавши -  Псс ке з’їсть, не покачав- 
ши.
Пес не може так напудитися, вбы му ляк зливати. Кедь 
ся й настрашить, сам потому всьо й выгавкать -  Псс не
може так напудитнся (налякатися), щоб йому ляк злмвати. 
Якщо й настрашиться, сам потім усе й вигавкає.
Псс -  не чоловік : оббрехав и втік -  Пес -  нв людина: об- 
брехав і втік.
Пес -  не чоловік: ты -  убӱк, вӱн — утік -  Пес -  не чоловік 
(не людипа): ти -  убік, він -  утік.
Пес -  не чоловік , шез бы навік -  Пес нс людшіа, іцез би 
навік!
Пес пса, де не є, по хвосту впознас = Пес пса по хвосту 
впознає -  ГІсс пса, де не є, по хвостові впізнає.
Пес пса не мине -  Псс пса ие мине.
Пес пса по хвосту впознає = Пес пса, де не є, но хвосту 
внознає -  Пес пса по хвостові впізнає.
Пес иса спознать -  Пес пса впізнає,
Пес псови -  брат -  Псс псові -  брат.
Пес псови -  брат, а наш камарад -  Пес іісові -  брат, а наш 
камарад (наш приятель).
Пес нсови очи ііе выїсть -  Пес псові очі не виїсть.
Пес псови рад, бо вӱи йому брат -  Пес псові рад, бо він 
йому брат.
Пес псови хвоста не огкусить — Пес псові хвоста пе від- 
кусить.
ІІес пеові цімбора -  Пес іісові цімбора (приятель).
Пес свого газду найде по сліду -  Пес свого газду (господа- 
ря) знайде по сліду.
Пес свойих нс куеать, лем на чужьіх нападать -  Пес сво- 
їх не кусає, тільки на чужих нападає.
Пессі голосы не йдуть на иебеса = ІІессьый голос чутн 
навкола, но до неба не йде -  ГІессі голоси не ііауть на не- 
беса.
Пессю тги лабу -  Пессю тобі лапу!
Песся його лаба знає -  Песся його лапа знає!
Песся ти (пссся му) лаба — Песся тобі (песся йому) лаба! 
Пессьый голос не йде до неба -  Пессій голос не йдедо 
нсба.
Пессьый голос чути далеко навколо -  Пессьый голос 
чути далеко навколо.
Пессьый голос чути навкола, но до неба нс йдс = Несеі 
голосы не йдуть на небеса = -  Пессій голос чути навколо, 
та до неба ие йде.
Песеьый сын = Собачый (сучый) сып -  Пессій син. 
Пестити очи -  Пестити очи.
Пестити слух -  Пестити слух
Пестливый вітрець -  Пестяивий вітрець (вітерець). 
Псстливоє имня -  Пестливе ім’я.
Пес тому махать хвостом, бо хвӱст не може псом -  Пес
тому махає хвостом, бо хвіст не може исом.
Пестрить в очах -  Рябіє в очах.
Пестріти цвітами -  Рябіти квітами.
Псс ухом сторожить щи коли й спить -  Пес вухбм сторо- 
жить ще коли й спить.
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ІІес

Пес ушитко розуміс, лем повісти не вміє -  Пес уее розу- 
міє, лиш повісти {сказати) нс вміє.
Пес, што храмле, заяпя не ймить -  ГІес, що храмас, зайпя 
не впіймає.
Иес, што біжить под возом, гадать, ош ч вӱн воза везе -
Пес, што біжить під возом, гадає, що й віп воза везе.
Петек -  для бабусі, а кожушок -  Аішуси - Петек (гуня) -  
для бабусі, а кожушок -  Ашіусі {Ганнусі).
ІІегля плаче за тобов = Зашморг плаче за тобов -  ІІстля 
плаче за тобою.
їїетра и Павла честуй, а до жнив ся гогуй -  Петра і Павла 
(12 липня) шаиуй, а до жпив готуйся.
Пст ра пройшло -  село на жнива пӱшло -  Петра пройшло 
(12 дипня) -  село на жшіва пішло.
Пеіра дестовати треба, бо не впустить до неба -  Пе-
тра {апостола Петра) шаиувати треба, бо не ваустить до 
неба.
Петро вать Юрко, лем бы пе хвалько ~ Петро чи Юрко 
лишс б нс хвалько.
Петро з Павлом завітали -  по жовтому листку в салу со- 
рвали -  Пстро з Павлом завітали (12 липия) -  по жовтомум 
листку в саду зірвали.
Петро и Павсл день убавив -  Петро і Павсл (12 липня) 
день убавив.
Іїетрушка -  душка, гко йі употребдяє- у ділі не дримле
-  Петрушка -  душка: хто її споживає -  у ділі (у справі) не 
дрімає.
Петрӱвка -  голодӱвка -  Петрівка (петрівські переднівки)
-  голодівка.
Петрӱвка -  голодӱвка, Спасӱвка ~ ласӱвка -  Петрівка 
ґпетрівські переднівки) -  голодівка, Спаеівка (двотижне- 
вий успенстький піст) -  ласівка.
Пегрӱвка мине -  пӱвліта инс - Петрінка (7-12 т т я)  ми- 
нає -  півліта немає (нема).
Пегрӱвка -  на хліб голодӱвка -  Пстрівка (7-12 липня) -  на 
хліб голодівка.
ІІетрӱвка -  початок літа, лем пусті корыта -  Петрівка 
(петрівсысі переднівки) -  початок літа, лиш пуеті корита. 
Петрӱвка -  тяжка переднӱвка -  Петрівка -  важка псрс- 
днівка (період від Івандня до Петро-Павлівських свят). 
Петрӱвочка -  мала нӱчка, не досыпає наша дӱвочка -  
ГТеірівочка (7-12 липня) -  мала нічка, ие досипає наша ді- 
вочка (дівчинка).
ІІегрӱвськый нӱст шн й крыхотя йзість ~ Петрівський 
піст ще й крихітки з’їсть.
ГІстрӱвськый хлібець -  майдорожый гостинець: варто 
вкусити єнным запахом ситый — Пегрівський хлібець — 
найдорожчий гостинепь: варго вкусити -  одним запахом 
ститий.
Печалиться за ним (за нив) ~ Сумує за ним (за нею). 
Печаль пересумовати ~Тугу пересумувати.
Печаль унала на душу -  Туга упала на душу.
ЇІечатати грӱб — Печатати труцу,
Печатна буква -  Друкована буква.
Печатный двӱр -  Друкарський двір (друкарня).
Печатный лист -  Друкарський аркуш.
Печатный, фрезерный станок - фукарський, фрезершш 
станок.
Печатнос діто -  Друкарська справа.
Печать мовчанія (мовчанкы) -  Псчать мовчаішя (мов- 
чанки). .
Печать якогось зак.іятія -  Печать якогось закляття.
Пече, аж шкварчить -  Печс, аж шкварчить.
Яече в роті -  Пече в роті.
Печена крумпля -  Печена крузушля (картопля).
Иечені голубы не летягь (самі летять) до губы -  Исчсні 
голуби ые лстять (самі летять) до губи.
Печеный толубець ііикому в рот нс вдаде -  Исчсиий і о- 
лубець нікому в рот нс впаде.
Печеяый злодій (печена золійка) -  Печений злодій ііісчс- 
па злодійка).
Іісчсноє (жареноє) порося ~ Печене (жаренс) порося.

Пече под грудьми = Пече нод дожечков -  Пече під ложеч- 
кото (6іль під грудьми).
Пече под ложечков = Пече под грудьми -  Пече під грудьми. 
Печериці -  не грибы, най ся збуде иарубы -  Печерииі -  
не гриби, хай збудеться наруби (кавпаки)\
Печн на рожні -  не згорить в огни -  Печи па рожні -  не 
згорить у вогні.
Печӱнка голоду не любить -  Печінка голоду не любигь. 
Печӱтточный хворый (печӱяочна хвора) -  Хворий (хво- 
ра) на псчінку.
Псшеный (псщена) до гостннцӱв привчеиый (нривчена)
-  Пешений (исщсиа) до гостннців привчений (привчена). 
Пещерный чоловік (челадиик) -  Печерна людииа.
Пив, айбо не допив (пнла, айбо не допкла) -  Пив, алс не 
допив (ішда, та ие доішла).
ІІив бы (пила бы ), аж го (аж йі) морить - Пив би (ішла 
б), аж його (аж її) морить!
Пив бы (пила бы) густо, но в жебі нусто -  Пив би (шша б) 
густо, та в жебї (в киіиені) пусто.
Пив, гу ляв (пила , гуляла), а под г ородинов ночовав (но- 
човала) -  Пив, гуляв (пила, іуляла), а під іородшов (під 
тином, під забором) ыочував (ночувала).
Пивоварный завод -  Пизоварний завод.
ІІнво не звариш из ним (из нив) — Пиво не звариш із ним 
(із нсю).
Пив по чверти аж до смерти -  Пив по чверті аж до смерті. 
Пив (пила) у Мошкы -  доішвея (допилася) до гробової 
дощкы -  Піш (пила) у Мошки -  донився (допилася) до іро- 
бової дошки.
Пий, братс (сестро), пий, а на старӱсть -  торба й кий -
ГІий, брате (ссстро), шій, а на старість -  торба й кий.
Пий вать не пий, а погары не бий = Пий, гуляй, но міру 
знай -  Пий або ие ішй, а погари (а чарки) не бий!
ГІий, выппваіі, лем міру знай Пий, випивай, тілыси міру 
знай!
Пнй, выпивай, но розум ие пропивай - Пий, выиивай, та 
розум не прошівай
Пий, гулнй, но міру знай = Пий вать не пий, а погары не
бнй -  ІІий, гудяй, та міру знай!
Пий до дснпя (до дна) -  за себе й вӱтця -  ІІий до денця 
(до дна) -  за себе й отця (батька).
Пий до дна, вібы очи не запали -  Пий до дна, щоб очі ие
заитоіи.
Пнй, докі жисш, закажешся, як помреш -  Пий, поки жи- 
веш, закажешся, як помрсш.
Пийме до дна -  буде у нас думка єнна -  Пиймо до дна -  
буде у пас думка одна.
Плй за гроші вадь на віру, лем знай міру -  Пий за гроші 
або на віру (в борг), лиш знай міру!
Пий, кӱлько влізе -  Пий, скільки влізе!
Пийме, кумцю (кумко), туй, бо иа небі не дадугь -  Пий- 
мо, кумцю (кумко), іуг, бо ііа иебі ие дадуть.
Пий немного -  будеш мати хосен из того -  Пий пемиого 
(не багато) -  будеш мати користь із того. 
їїий -  не хочу -  Пий -  ие хочу!
Пнй так, обы не спйаніти -  Пий так, щоб не сп’яніти. 
Пий так, обы-сь чувствовав (чувсгвовала) смак -  Пий 
так, щоб відчував (відчувала) смак.
Пий, но не впивайся и дружкӱв (и нодружок) сгережися
-  Пий, та не вгшвайся і дртасків (і подружок) остерігайся. 
Пийте вино, Шійте квас, буде фіга й у вас - ГІийте вино, 
пийте квас, будс фіга (дуля) й у зас!
Пийте, гості, за доброє діло, вбы ся молодым хотіло -
Пийте, гості, за добре діяо, щоб молодим хотілося.
Ппйте, гості, за доброє діло: вбы молодяг кортіло и не 
боліли їх ни голова, ни тіло -  Пийте, гості, за добрс діло: 
щоб молодят коргіло і не боліли їх ні голова, ні тіло. 
Пийте, гості, сливовішю -  за жениха и молоднцю -  Пий- 
те, гості, сливовицю -  за жениха і молодицю!
Иийте, куме (кумо), й за куму (й за кума), лем не звідай- 
те чому -  ГІийте, куме (кумо), й за куму (за кума), лиш не 
питайте чому.
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Пис

Пийте, люди, е: М ош ко  в  довгдає- Пийте, люди, є; Мош- 
ко в довг (у борг) дає.
Пиіп'е, людн: завтра не буде -  Пийте, люди: завтра нс буде! 
Пийте, люди хороші: завтра задарь, днесь -  за гроші -
Пийте, люди хороші: завтра задарь (даром), днесь (нині) -  
за гроші.
Пийте яа здоровля -  Пийте на здоровл!
Пийте, свату (свашко), иай нашим ворогам буде гяжко 
-  Пийте, свату (свашко), хай нашим ворогам буде тяжко! 
Пий, чорт з тобов, лем пий 3  головов -  Пий, чорт з тобою, 
лиш оий з головою!
Пила границї не выпадає зводити світлиці -  Біля гранюді 
не випадає зводити світлиці.
Пила иетокӱв цивілізації -  Біля початків (джерел) циві- 
лізації.
Пила нової хыжі й нові ворота личить (трсба) мати -
Біля иової хата й нові ворота личить (трсба) мати.
Пила яечи -  Бідя печі.
Пила порожнього корыта й коні бнуться Біля порож- 
пього корита й коні б’ються.
Пила початкӱв источиика -  Біля початків джерела.
Пила розбитого корыта -  Біля розбитого корита.
Пила руля власти — Біля руля (керма) влади.
Пила сильного(сильыої) й слабпіый (и слабша) почува- 
єся сильнішим (сильнішов) -  Біля сильного (сииьної) й 
слабший (і слабша) почуваєгься (відчувається) сильнішим 
(силыіішою).
Пила соловйа и воробок -  еігӱвець -  Біля солов'я і воро- 
бок (і горобець) -  співець.
Пила сухого дерева й сыроє згорить -  Біля сухого дерева 
й сире згорить
Пила файної кумиці тягне кума на дурниці -  Біля файної 
(гариоі) кумиці тягне кума на дурниці.
Пила хворого й здоровый ся пӱлло чувствує -  Біля хво- 
рого й здоровий погано почувається.
Пила чужих гроши не согрієш очи -  Біля чужих грошей 
не зігрієш очей.
Пили, веселилися, подраховали -  просльозилися -  
Пшш, весслилися, нідрахували -  просльозилися. 
Пилн-гомоніли, а прийшло платити -  поніміли -  Пили- 
гомоніли, а прийшло платити — поніміли.
Пили-гуляли -  в шанцу ночовали -  Пили-гуляли -  в шан- 
цу (в канаві) ночували.
Пилии на порӱг: вать дождь, авагь сніг - Пилші (27лис- 
топада) на поріг: або дощ, або сніг.
Пилити цііый день -  Пиляти цілий дець. 
Пилка-одноручка -  Пилка-одноручка.
П и лкы . нйатирічкы зннщили смерічкы -  Пилкы 
п’ятирічки зниінили смерічки!
Пило бы ся пило, кобы было за што -  Пилося б, пило, 
якби було за що.
Пило бы ся, пило иодгоряиськоє пиво -Пило би ся, иило 
підгорянське пиво!
Нилована робота рідко удачна -- Спішна робота рідко вда- 
ла.
Пнловатися иікуды -  Пиловатися (поспішати) нема куди. 
Пиловатися треба неснішно -  Поспішати трсба повшьно 
(неквапно).
Пилує, гибы за иим (за нив) татаре гналися -  Квапить, 
ніби за ним (за нею) татари згнадися.
Пилуєся глум глумити, вбы з нього ся нс глумити -  По- 
спішає (квапигься) глум глумити, шоб з нього не глумитися. 
ІІилуєся з козами на торг -  Поспішає з козами на торг. 
Пилуєся, якбы за ним (за нив) розбӱйникы гналися — 
Квапиться, иіби за ним (за нею) розбійники шалися. 
Пилуєся, як жид, коли молиться -  Пилуєся (квапиться), 
мов жид (мов єврей) коли молиться.
Пилуйся слухати, лем не пилуйся говори ги -  Поспішай 
слухати, лиш не носпішай говориги.
Пиляс го (пиляє йі) -  Пиляє його (пиляє її)!
Пиляти (пилити) пилов (пнлков) -  Пиляти (пшшти) пи- 
лою (пилкою).

Пильно, иристальыо иозирати (припозиратися) -  Пиль- 
но, уважно позираги (дивитися, придивитися).
Пилыіуй літо, докі цвітя -  Пильнуй літо, поки цвіття. 
Пильнуй худобу, як око в лобі -  Пшіьнуй худобу, мов око 
в лобі.
Пинком його (пинком її) под зад -  Пинком його (тшком 
її) під зад.
ІІинтя в горы -  паиам горе -  Пинтя в гори -• ианам горе! 
Пинтя -  велет, продав череп, купив коні без копоні -  
Пинтя -  велет, иродав череп, купив коні без копонІ. 
їїинтя взявся за каноны -  втекли графы и бароны -
Пинтя взявся за канони (за гармати) -  втскли графи і ба- 
роыи.
Пинтьові діти, ходіться гріти, в котлі кьшить -  нико не 
хыбить -  Пинтьові діти, ходіть грїтися, в котлі кипить,— 
ніхто не хибить.
Пирогы в три рогы -  Пироги в три роги.
Пиррова побіда -  Пиррова перємога.
Писана красавиця = Пышна красавиця -  Писана кра- 
суня.
Писана торба -  Писана торба (із рознокольорових шма- 
точків).
Писані скрині -  Писані (мальовані) скрині.
Писаный (пышный) красавець = Пышный красавець -
Писапий красунь.
Ппсаный отвіт -  Писаиа відповідь.
Писаный палірь -  Писаний папір.
Писанка-иєчко тішнть сердечко -  Писанка-яєчко втішає 
сердечко.
Иисарь пише, пнеарь маже -  так танцює, як пан каже
Писар иише, писар мажс -  іак танцює. як пан кажс. 
Писателм» -  книжку в рукы -  Письменнику -  книжку в 
руки.
Писатель исписався -  Письменник сиисався. 
Писатель-початкӱвець -  Иисьменник-початківець 
Писати кровльов серця -  ІІисати кров’ю серця.
Писати літерами -  Писати літерами.
Писати прописьов -  Писати ііроішсю (буквами).
Писати под диктовку -  Писати під диктовку.
Писати разом -  Писати разом.
Писати рядкы -  Писати рядки.
Писати слызами -  Писати сльозами.
Писати, як курка лабов -  Пиеати, як курка лаиою. 
Пискливый (писклива), як комар -  Пискливий (пискли- 
ва), як комар.
Писча судорога -  Писальна судорога.
Писчый папірь = Письмовый п атр ь  -  Писальний панір 
(папір для писання).
Письмеина обіпянка -  Письмова обіцянка.
Письменна робота -  Письмова робота (праця). 
Письменника болить усе, што робиться на сьому світі -  
Письмешшка болить усе, шо робигьтся ыа цьому світі. 
Письменникӱв миого, а настоящого -  ни єнного -  Пись- 
менників багато, а сцравжнього -  ні одного.
Письмеині прннадлежности -  Письмове ттриладдя. 
Письменный екзамен -  Письмовяй іспит.
Пнсьмеиный знак -  Писемшш знак.
Письменный отвіт -  Письмова відповідь.
ІІясьменный прибор -  Письмовс пршіаддя.
Письменный стӱл -  Письмошш (писемний) стіл. 
Иисьменный язык -  Писана мова.
Письмснноє обіщаніє -  Писемна обіцянка.
Инсьменноє присиособленіе = Письмові иркнадлежнос- 
тн — Письмове пршіаддя.
Письменному й псро (книжка) в рукы -  Письменному й 
перо (книжка) в руки.
Письменному всі раді: собі споможе й громаді -  ЇІись- 
менному всі раді: собі спрможе й громаді. 
їївсьмова отписка -  Письмова (писемна) відписка. 
ІІнсьмова робота -  Письмова робота.
Письмові принадлежности = Письмеішоє прнспособле- 
ніє -  Письмове приладдя.
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Пяс

Письмовый паітірь = Писчый папірь -  ІТисьмовий папір. 
Письмовоє слово -  Писемие слово.
Письмо нз вложенійом -  Лист із вкладуваиням (ї.ї  окла- 
дом).
Пясьмо -  камінь, слово -  вітер — Письмо -  камінь, слово
— вітср.
Іїитаєся слухами — Живиться чутками.
Питайтеся здорові -  Харчуйтеся здорові!
Питательна артерія -  Живильна артерія.
Питагельна аочва -  Поживішй грунт.
Пнтательна среда -  Живильне середовище.
Питательні сокы -  Жившіьні соки.
Питателькый насос -  Живильний иасос.
Питательный нункт -  Харчувальний пункт.
Питательнос вешество -  ГІоживна (харчувальна) речовиыа. 
Питатися надсждов -  Живитися надією.
Питатися овощами -  Харчуватися овочами.
Питейный дӱм -  Питейний дім (пивнушка).
Питейиоє (питьовоє) завсдсніе -  Питьова установа (ши- 
иок).
Пити без просьшу ~ Пюи без просипу.
Пити б лив (пила), ле.м бы ткось му (ткось ӱв) заплазив
— Пити б пив (пшіа), лише б хтось йому (хтось їй) заплатнв. 
Пити ваміє, а на роботі -  хиріє -  Пити вміє, а на роботі
— хиріє.
Пити-гудяти -  Пити-гуляти.
Пити-п ляіи  беспробудно -  Пити-гуляти безпробудно. 
Пити (вынити) гӱрку -  Пиш (вилити) гірку’.
Гіити гӱрку = Скоштоваіи гӱркої = Спити гӱрку -  Пити 
гірку.
Пити до дна (до деици) -  Пити до дна.
Нити до дешія -  не зажити (не зазнати) добра -  Пити до 
дна -  нс зажити (нс зазнати) добра.
Пити за што, за чиє здоровля -  Пити за що,за чиє здоров’я. 
Пи ги -  здоровлю шкодити -  Пити -  здоров’го шкодити. 
Пнти з рога -  Пити з рога.
Пити кавіль -  Пити каву (кофе).
Пити (ссати) кров = Смоктати (ссати) кров -  Пити (сса- 
ти) кров (чиюсь).
Пипи псрестансш, то й мудрішым (.мудрішотв) станеш
Пити перестанеш, то й мудрішим (м.удрішою) станеш. 
Пити (їсти) понад міру -  Пити (їсти) понад міру.
Пити ся не лишу, а куритн буду -  ТТити не лишусь, а ку- 
рити (палити) буду!
ІІИ’і ы треба вміти -  Пити треба вміти.
Ііити чай - Пити чай.
Пити кров = Ссати кров -  Пити кров.
Питна (нитьова) вода -  Питна вода.
Питя нс доводить до пуття -  Птиття не доводить до пуття. 
Щп я чая -  Пиття чаю.
Иише -  гибы курка дряпать лабов = Пнше, як  курка (як 
сорока) лабов — Пише -  ніби курка дряпає лабов (папов). 
ГІише кровльов серця -- Пише кров’ю серця.
ГІише нерозбӱрливо, як дохтор -  Пише нерозбірливо, мов 
лікар.
Пише, як курка (як сорока) лабов = Пише -  г ибы курка 
дряпать лабов -  Пшпе, як курка (як сорока) лабов (лапов). 
Пиши, звони, заходи • Пиши, дзвони, заходи!
Пиши: пропало = Кажи пропало -  Пиши: пропало! 
Пиши, но не гріши ~ Пиши, та не гріши.
Пліпи, што хочеш: папірь усе стернигь -  Пиши, що хо- 
чеш: папір усе стерпить.
Пиши, як чуєш, читай, як видиш -  Пиши, як чуєш, чи- 
тай, як видиш.
Ііишуіца братія -  Пишуча братія (письменники).
Пишу’ша машинка — Пишуча машинка.
Пишушый (пишуща) исі рядкы -  Пишучий (пишуча) иці 
рядки (автор (авторка) цих рядків).
Пишущый прибор -  Пишучий прилад.
Пищав (пишала) на азаду -  дӱстав (дӱетала) по заду -  
Пишав (пищала) про вяаду -  дістав (дістала) но заду. 
Пиша для розума -  Пожива для розуму.
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Пищадка -  діточа пнскалка -  Пищалка -  дитяча пискалка. 
ТІищать, як мачкы, коли свальбувуть -  Пищать, як мач- 
ки (як кгшки), коли свадьбують.
Пишить, аж в ухах лящить — Пищить, аж у вухах ляшить. 
Пищить -  аж голова трішить -  Пищи гь -  аж голова трі- 
щить
Пищить, бо болить, кобы не боліло -  й пищати б не кор- 
тідо -  Пищить, бо болить, якби не боліло -  й иищати б не 
кортіло.
Пищить, як каия -  Пищить, як каня.
Пиіцить -  якбы му (як бы їй) ремінь из хребта дерли 
(якбы го (якбы йі) різали) -  Пшцить ~ ніби йому (нібч їй) 
ремінь із хребта дерли (ніби його (ніби її) різали).
Пияк пияка (ішячка пиячку) видить здалека -  Пйяк пи- 
яка (пиячка шіячку)бачить здалеку'.
Тінятика до добра не доводить -  Пиятика до добра не до- 
водить.
ІІиятика роботі нс товариш (не товаришка) -  Пиятика 
роботі не товариш (не товаршпка).
Пияцтво -  дорога в жсбрацтво -  Пияцтво -  дорога в же- 
брацтво.
Пияптво пйанкоє, но нохміліє гӱркоє -  Пияцитво п’янке, 
та похмілля гірке.
Піс на свою голокӱ -  Піє на свою іолову!
Пікантна ситуація — Пікантна ситуація.
Шкангный нюанс -Пікантний нюанс.
Пікірующый ероплан (бомбардировіцик) -- Пікіруючий 
лігак (бомбардировщик).
Пікльована мука -ІІетльоваиа мука (петльоване борогино). 
Шкльованый хліб -  Петяьований хліб.
Пікниця бужсна -  русину сужена -  Пікниця (ковбаса) бу- 
жена -  русину суджена.
Пікова година = Шковый час -  Гіікова година.
Шкова дама -  Пікова дхт{карта).
Пікова дама -  бубновый інтерес—Пікова дама -  бубновий 
іитерес.
їііковый час = Пікова година- Пііовий час.
Пік славы -  Пік слави.
Піна на рогі, як при злоіцаснӱв хвороті (як у збісного 
пса) -  Піна на роті, як ыри зловісиіій хворобі (як у збісного 
иса).
Піна усе сплывать павсрьх -П іна завжди спливає наверх. 
Пінзійный фонд -  Пенсійний фонд.
Шнзіонер -  вольного часу міліонср -  Пєнсіонер -  вшьно- 
го часу мільйонер.
Шнзія до хыжі -  чоловіка (челядника) з хыжі Пснсія до 
хати -  людину з хати.
Пінзія нас не прогодує -  Пенсія нас не прогодує.
Пінзіяш (пінзіяшка) нс в почоті (жебракує) теперь -  пен- 
сіонер (пенсіоперка) нс в пошаиі (жебракує) тенер. 
Піішстоє виио -  Пінистс вино.
Шонербаза -  Піонсрбаза (піонерська база).
Піонерлагер -  Іііонертабір (піонерський табір). 
Шонеротряя -  Піонсрзагін (піонерський загін).
Піонер (иіонерка) свого діла -  Піонер (піонерка) своєї 
справи.
Шонерськый збӱр (збор) -  Піонерсысий збір. 
Піонерськый костьор -  Піоііерське вогнище. 
Шоясрськый сльот -  Піонерсьткий зліт.
Шонерськоє літо -  Піонерське літо.
Піпа -  багов -  Піпа (люлька) -  багов іжуваіиьний тю- 
тюн)1
ТІіпа -  не кадило, вбы з неї в хыжн курнло (обы в хыжи 
дымило) -  Піпа (пюлька) -  нс кадило, щоб у хаті з неї кури- 
ло (щоб у хаті димило).
Пісенный розмір -  Пісснний розмір.
Пісеннос творчество -  Пісенна творчість.
Шсня каловшна, лем кобы довша -  Пісіи валовшн (зді- 
бна для співаня), лише б довша.
Пісня -  труда подмога -  Пісня -  труда іпраці) нідмога. 
Пісня (спӱванка), як птах, любить свободу - Пісня (спі- 
ванка), ятс птах, любить волю.



ГТйа

Пісок и ріньча -  туня серенча -  Пісок і рінча (і щебінь) -  
туня серепча (дешеве щастя).
Пісок поглощає воду -  Пісок вбирає воду.
Пісочнння для діточых забав -  Пісочниш для діточих 
ігор.
Пісочні ванны -  ІІісочні ванни.
Пісочні часы -  Пісочний годинник.
Піфагорова теорема -  ІІіфагорова теорема.
Піхотный нолк -  Піхотний нолк.
Піч -  велнка (добра) річ -  Піч -  вслика (добра) річ.
Піч зимов, а тінь у літі — у каждого челядника (у каждої 
челядины) в привіті = Піч у зимі, тінь у літі -  усе в при- 
віті -  Піч зимою, а тінь у літі — у кожної людини в привіті. 
Піч колупати -  Піч колупати.
Піч лем товды горяча, кіть горять у нӱв дрыва вать дра-
чя -  Піч лиш тоді гаряча, якщо пзрять у ній дрова або ж 
драччя (терня).
Пічпа лопата -  Пічна лопата (на котрій саджають хліб у  
піч).
Пічна стіпа -  Пічна стіна (до котрої прилігас боком піч). 
Піч натопила, а кісто не замісила -  Піч натопияа, а тісто 
не замісила.
Півч не топила, а хліб перепалнла -  Піч нс топила.а хліб 
перспалилп.
Пічноє окоине -  Пічне віконце (віконце в задиій стіні, до 
якої прилігає піч).
Піч обжигальна -  Піч тончарна.
Піч служить у зимі, а тінь -  у літі -  Піч сяужить у зимі, 
а тінь -  у літі.
Піч у зимі, тінь у літі -  усе в привіті = Піч зимов, а тінь 
у літі -  у каждого челядника (у каждої челядины) в при- 
віті -  Піч у зкмі, тіііь у літі -  завжди в в привіті.
Піша пасуля -  Піша квасоля.
Пішачок молодоети не забываться -  Стежина молодості 
нс забувасться.
Піші лавы (ряды) -  Піші лави (ряди).
Пішый кӱнному нс товариш -  Піший кіішому ие това- 
риш.
Пішкы в дорозі -  не втб, што на возі -  Пішки в дорозі -  не 
те, що на возі.
Пішкы -  ниє замішкы -  Пішки -  нема замішки.
Пішкы -  ниє замішкы, иа возі -  зрушити не в змозі -  
Пішки -  нема замішки, на возі -  зрушити не в змозі. 
Пішком -  з мішком -  Шшком -  з мішком.
Пӱшли літа довкруж літа, та там ся й опстали -  Піщли 
літа навколо світа, та там і зостались.
Пӱшов бы (пӱшла бы) н світ за очи, бо всьо видітн хоче 
-  Пішов би (пішла б) і світ за чі, бо все бачити хоче. 
Пішохӱдный мӱст -  Пішохідний міст.
Пішохӱднын переход -  Пішохідний переход.
Пішохӱднос движеніє -  Пішохідний рух.
Пішаный берег -  Піщаний берег.
Піщані культуры -  Піщані культури (сільсь когоспоОарськї). 
Пылкі (пламенні) емонії -  Пилкі (гарячі) емоції.
Пыльна (порошана) дорога -  Курна (порошана) дорога 
(курний іилях).
Пыльова буря -  Пилова буря.
Пыльова іифекція -  Пилова інфскція.
Пырснути от сміху (з реготу) -  Пирснути від смічу (з рс- 
готу).
Пыхти і ь злостьов — Пашить (палахкотить) злістю. 
Пышаєся, як нова кума - Пишаеться, як нова кума. 
Пышна красавиця = Писана красавиця -  Пишна красуня. 
Пьішна фраза -  Пишна фраза.
Пышна, як пава -  Пишна, як пава (розкішно одягнена). 
Пышный красавець = Писаный красавець -  Тїишішй 
красень.
Пышный наряд -  Пишне убраішя.
Пышно вбиратися -  Пишно одягатися іубиратися). 
Гіышноє волося -  Пишне волосся.
Пышноє здоровля -  Пишне (відмінне) здоров’я.
Пыіпно закопылеиі губы -  Пишно закопилеиі губи.

Пышное нразнество -  Пишне свято.
Пышно убирати -  Пішшо убирати.
Пышно убраный (убрана) -  Розкішно убрапий (убрана). 
ТІйавкы бы тя нили -  П’явки б тебе шши!
Пйадь зсмлі -  П’ядь землі.
Пйализ ь очи -  П’ялить очі.
Пйана компанія -  ГРяна компанія.
Пйаненькый -  храбренькый (пйанснька -  храбренька), 
а як яроспиться -  й свнні бойнться -  П’янєнький * хороб- 
ренький, а як просіготься -  й свині боїться.
Пйанити сознаніє -  П’яшти (хмелити) свідомість. 
ГІйанини до погара кортить -  П’яниці до погара (до чар- 
ки) вабить.
Пйаниди иа сон щастить -  де впаде, там и спнть -
П’яниці на сон щастить -  де ваадс, там і сгіить.
Пйаниці говорять дурниці -  П’яниці говорять дурнині. 
Пйаняці -  не друзі, но й не врагы — П’яниці -  не друзі, 
але й не вороги.
Гійаннці єннако: уважай-не уважай, лем пити дай
•- П’яниці однаково; поважай-нс поважай, тільки тготи 
дай.
Пйаииці -  пила сливовиці: матері з дітьмн голодувуть, а 
жиды -  корчмарі телек ліцітувуть -  ГГяпиці -  біля сливо- 
виці (сливової горілки): матсрі з дітьми голодують, а жиди 
(євреї)-корчмарі телек імаеток) ліцітують.
Пйаницю не радо госгягь, бо не знає, коли доста -  
П’янищо не родо гостять, бо ие знає, кояи досить. 
Пйаницю треба не просити, вбы яе ішв (вбы не пила), а 
лічити -  П’яницю трсба не просити, щоб не пив (не пила), 
а лікувати.
Пйаниця вічно в синцях -  П’яниця вічно в синцях. 
Пйаннця выпивку за три готари (всрсти) чує -  П’яниця 
випивку за три готари (версти) чує.
Пйаниця в корчмі днює, а в шанцу ночус -  П’яниця в 
корчмі днює, а в щанцу (в канавї) ночує.
Пйаниня в корчмі пйе, а под городинов валяєся -  
П’яниця в корчмі випиває, а під тином валяється.
Пйаниця в корчмі скаче, а жона дома плаче -  П’япштя в 
корчмі скаче, а жопа ідружина) дома плаче.
Пнаниця -  ганьба для нас, побий го (побин йі) фрас -  
П’яниця -  ганьба (сором) для нас, побий його (пробий її) 
фрас (біс)!
Пнаниця дігей своїх обкрадать: майно в корчмі нропи- 
вать -  П’яниця дітсй свао’їх обкрадає; майно в корчмі иро- 
пиває.
Пйаниця за столом выпивать, а в шанцу спочивать -
П’яниця за столом випиває, а в шанці (в канаві) відпочи- 
ває.
Пйаниця и в шанну проспиться -  П’яыиця і в шаішу (і в 
каыаві) проспиться.
Пйаинця и чорта-біса не бойиться -  П’яииш і чорта-біса 
не боїться!
Пйаниця й картярь -  їм би лем карты й ногар -  П’яниця 
й картяр -  їм лишє б карти й погар (і чарка)!
Пйаниця й свиня -  єннакі званя -  П’янниця й свиня — од- 
накові званпя.
Пйаниця й серед дня валясся, як свиня -  П’яішіія й по- 
серед дня валяється, як свиня.
Пйашшя кельтує, розумный (розумна) -  смакус -  ГІ’яни- 
ця ксльтує, розумний (розумыа) -  смакує.
Пйаниця ксльтує, сімйа голодує, а жид-корчмарь телек 
ліцітує -  П’яниця кельтує, сім’я голодує, а жид (єврей)~ 
корчмар телек (майно) ліціту'є.
Пйаницями не родяться, а роблятьси -  ІГянииями не ро- 
дяться, а робляться.
Нйанипя може довго не їсти, айбо не шіти -  лем три дны 
-  П’яниця можс довго ие їсти, але не шіти -  лиш три дні. 
Пйаниця наішваєся -  у шанцу валяєся -  П’яниця напи- 
вається -  у шанцу (в канавї) валяється.
ПЗаішпя не выбирать: вино й паленку мішать = Пйани- 
ня не выбирать: всьо, што видить, выпивать — П’яниця 
ис вибирає: вино й папснку' (горі.чкӱ) мішає (змішує).
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Пйаниця нс выбирать: всьо, што видить, выпнвать = 
Пйаниця не выбирать: шшо й паленку мішать-ІГяішця 
пе вибирає: все, що бачить, вишіває.
Пйаниця -  иедбалидя -  П’яниця -  недбалиця.
Пйаниця непроблдаый (непробуд«а) -  П ’яшіця непро- 
будний (іісііробудіт)!
Пйаниця -  не рак, не жаба, а иросто пйаный нахал (пйа- 
нам пахалка) -  П’яниця -  ні рак, ні жаба, а просто п’яний 
нахаба (п’яна нахаба)!
Пйаниця ннкого не ганьбиться -  П’яииця шкоі о не гань- 
биться (не соромиться),
Пйаниця-отець -  сімйі коііець -  П’яішця-отець (батько)
-  сім’ї кінець!
Пйаниця поі аный за гостя (за гоетю), бо ие знас, коли 
доста = Пйаниця -  пӱллый гӱсть (пӱлла гостя): лем бы ■ 
пнв (пила), а нич не їсть -  П’яющя поганий за гостя (?.а 
гостю), бо не знає, коли досить.
ІІйанипя -  пропаща пткця -  П’яниця -  пропаща птиця. 
Пйаииця -  пӱллын гӱсть (пӱлла гостя): лем бы шів 
(иила), а пич не їсть = Пйаниця поганый за гостя (за 
гостю), бо не знас, колн доста -  П’яниия — поганий гість 
(погагна гостя): ;шшс б пив (шша) , а иічого не їсть 
ЇТйаничка -  всякому гордовови затычка -  П’яиичка -  
всякому гордовові (всякій бочці) затичка.
ЇТйані й діти и нехотя правду скажуть -  П’яиі й діти і не-
хотя (і кехіть) правду скажуть.
їїйані й онучі говорючі -  П’яні й ону-'чі балакучі.
Пйані напойі -  врагы твої -  П’яиі напої — їзороги твої! 
Піїані оргП — ЇТ’ягіі оргії.
Пйаиі очи черлені, як пибулі псчені -  П’яні очі чсрвопі, 
як цибулі печені.
Пйапіти -  звіріти -  П’яніти -  звіріти.
Пйаный (пйана) -  аж носом рыє -  П’яний (гі'яна) -  аж 
носом риє.
ГІйаный (пйана) в очи скаче, а протверезиться -  от люди 
ся пряче -  П’яний (п'яна) в очі скаче, а протверезиться -  
від людей прячеться (ховається).
Пйаный Гнат ~ дурному (дурнӱв) брат -  П’яшш Гнат -  
дурному (дурній) брат.
Пйаиый (пйана) -  гӱршый (г\;рша) от аса (от собакы)
-  І і’яний (и’яна) -  гірший (гірша) від пса (від со-баки). 
Пийаный -  гӱрше скаженого пса -  П’яний -  гіршс збіс- 
ного пса.
Іїйакый -  дурный (пйана -  дуриа) -  П’яний -  дурішй 
(п’яна -  дурна).
їїйаный (ийана) забывать, ош дома жоиу (мужа) має -
П’яний (п’яна) забуває, шо дома жону (дружину) (чоловіка
- мужа) має.
Іійаный и дурень (пйана и дура) -  рӱдні браты (рӱдні 
сестры)- ГГяний і дурень (п’яна і дура) -рідні брати (рідні 
сестри).
Пйанын н злодій (пйана и злодійка) -  усе в согласію -  
П’яиий і злодій (п’яна і злодійка) -  завжди в згоді.
Пйаный (ийана) кирюха -  болото по уха -  ІІ’яний (п’яна) 
кирюха -  болото по вуха.
Пйаный (пйана), коли домӱв ся всртать, ушиткоє бо- 
лото иозбирать -  П’яний (п’яна), ко;ш додому вертається, 
все болото нозбирає.
Гінаный (пйана) лаєся и до всіх ціпляєся - П ’яниії іп’яна) 
лаєгься Й до всіх чілляється.
Пйаный (нйана) лем ротом трудиться-майструє, а нро- 
спиться -  ледарюс -  П’яний (п’яиа) лиш ротом працює, а 
проспнться -  ледарює.
Пйаиын (пйана) має таку силу, ош веде го (ош веде йі)
V могилу -  П’япий (п’яна) має таку силу, шо ізеде його (шо 
веде її) в могилу.
Пйаный (пйана) на ізшитко пристане -  П’яний (а’яна) 
на все присгане. ,
Пйаный (пйана) не выбирать, де лігать -  П’яний (п’яиа) 
не вибирає, де лігає.
Пйаный (пйана) не знає, што вытворяє -  П’яний (гГяиа) 
ие знає, що виробляє.

Пйаный (пйана) не позирать, к\ды ступать — П’яний 
(н’яна) не позирає (не дивиться), куди сауиас.
Пйапый (нйана) нс зямить, што говорить -  П’яний (п’яна) 
ие тямить, що говорить.
Пнаный іпйана) нс далеко втік (втікла) от дурного (от 
дурної) -  П’япий іп’яна) ые далеко втік (втітсла (від дурного 
(від дурної).
Пйанын (пйана) пйастьма дрыва рубазь, а иротвере- 
зившнсь -  н балту взяти сил не має -  ГГяний (игГяна) 
п’ястуками дрова рубає, а протверезившись -  і бавлту (со- 
киру) взяти сил не має.
Пйанын (ийана) по сто.ту бйе, кедь ткось му (ткось ӱв) 
правду не дає -  П’яний (п’яна) по столові б’є, якщо хтось 
йому (хтось їй) правду ае дас.
Пйаный сам (пйана сама) себе докоряє и сам (и сама) 
себе потішає -  П’яний сам (пйана сама) себе дскоряє і сам 
(і сама) себе потішае.
Пйаный (пйана) -  сам собі поганый (сама собі погапа) -
П’яний (п’яна) ~ сам собі поганий (сама собі погана). 
Пйаный (пнана> свічку не поставить -  П’яний (п’яна) 
свічку нс поставить.
Пйаный (пйаыа) спить, а родичі нлачуть-П ’япий (п’яна) 
спить, а родичі (а рідні) плачуть.
Шіаньш Тит заупокӱйні псалмы твердить -  П’яний Тит 
(15 квітня) заупокійні псалми твердить.
Пйаный (пйана) у воду не скочигь -  П’яний (п’яна) у 
воду не скочить.
Пйанын (пйана) у очи пхаєся авать под городянов ва- 
ляєся -  ІІ’яний (п’яна) в очі пхається або ж під тином ва- 
ляється.
Пйаный (нйана) уперед иде, а назад паде -  ЇІ’яний (п’яна) 
упсред іде, а назад падає.
Пйаный (пйана) у доіцку -  П’яний (н’яна) у дошку. 
Пйаный (пйана) удрызґы -  ГГяний (гГяна) у дризги. 
Пйаный упнвся (пйана упилася), ги свиня -  И’яний 
упився (п’яиа уішлася), мов сваия.
Ш аный (пйана) хоть и збочить -  у воду не скочигь -
П’яний (п’яна) хоч і збочить -  у воду нс скочить.
Пйаный (пйана) храбриться, а як проспиться -  й свині 
бойиться -  П’яшшй (п’яна) хоробриться, а як просшіться
-  й свині боїться.
ТІйапый чад -  П’яний чад.
Пйапын челядніпс (пйана челядина) -  собі не порадник 
(не нораднипя) -  П’яна людина -  собі не порадниця. 
Ш акы й (нйана) чести не познрать: выкричить иро 
вшитко, што зиак -  П’яшш (п’яна) честі не дивиться: ви- 
кричить иро всс, що знає.
ЇТйаный (пнаиа) -  нк деревляпый (як деревляна)
П’яний (п’яна) -  мої дсрсв’яний (мов дерев’яна).
Пйаный (пйана), як дым -  П’яний (п’яна), мов дим. 
ЇІйаный (пйана), як квач -  П’яиий (п’яна), мов квач. 
Пйааый(пйана), як нӱч -  П’яний (п’яна), як аіч.
Пйаный (пйана), як свиня, а каже: “Брехня!” ~ П’япий 
(іГяпа), мов свиня, а каже: “Брехня!”.
ІІйаный (пйана), як  чӱтт -  П’яішй (п’яна), мов чіп. 
Пйанка й из малого гріха великый зробить - ГІ’янка й із 
малого іріха великий зробить.
Пйанка ннгда до добра не приводить ~ П’яшса ніколи до 
добрав ие приводить.
Пйаного (айану) й Бог пе любить -  П’япого (п’яну) й Бог 
не любить.
Пйаного (пйану) й Бог сокотить -  ІІйаного (пйану) й Бог 
сокотить (б ереже).
Ш аного (пйану) люде обминавуть -  як ог збісного {як 
от збісної) тікавуть -  П'яиого (п’яну) дюди обминають -  
як від збісного (як від збісиої) тткають.
Пйаното (пйваної) моліпва, як хворого (як хвороі) пӱст
- П’яиого (п’яної) молитква, що хворого піст.
Пнаного (пйану) ни допроситися, ни яобудитися -  
П’яного (п’яну) ні допроситися, ні добудитися,
Пйаного (пйану) псы не кусавуть, лем гарчаі ь -  ІГяного 
(п’яну) пси не кусають, лиш гарчать.
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Пйано-косо, оре носом — П’яно-косо, орс носом.
Пйаному (пйанӱв) в очах тройиться путь -  П’яному 
(п’яній) в очах троїться путь (шлях).
Пйаному (пйанӱв) всякый чорт привижаться, як додо- 
му вертаться -  ІІ’яному (п’яній) всякий чорт привижаєгь- 
ся, як додому вертасться.
Пйаному (нйанӱв) за каждым кроком -  поворот -
П’яному (п’яній) за кожним кроком -  поворот.
Пйаному (пнанӱв) и море по коліна - П’яному (п’яній) і 
море по коліна.
Пйаному (пйанӱв) и лужа по уха -  П’яному (п’яшй) і ка- 
люжа ію вуха.
Пйаному (пйанӱв) и под городинов -  болото -  П’яному 
(п’яній) і під горедшюв (і під плотом) -  болото.
Пйаному (пйанӱв) и Христос ся отступить -  П’яному 
(п’яній) і Христос відсту'питься.
Пйаному (тпйанӱв) море по коліна -  П’яному (п’янш) 
море по коліна.
Ш аному (пйанӱв) псы губы лижуть, як лізе в хыжу -  
П’яному (п’яній) пси губи лижуть, як лізе в хижу (як лізе 
до хати).
Пйаному (нйанӱв) кажда дорога довга и с.тызька -
П’яному (п’яній) кожна дорога довга і слизька 
Пйаному (пйанӱв) на пути и козы золоті -  П’яному 
(п’яній) на иуті і кози золоті.
Пйаному (нйанӱв) хоть яка дорога -  пстома -  ІГяному 
(п’яній) хоч яка дорога -  знемога.
Пйаному (пйанӱв) язык заплітаться, айбо магюкаться -
П’яному (п’яній) язик заплітається, алс матюкасться. 
Пйанство -  велнкос обманство -  П’янство -  велике об- 
манство!
Пйанство -  велакоє свпнство -  П’янство -  велике свинство. 
Пйанство до горазда не доводить -  П’янство до гаразду 
не доводить.
Пйанство роботі -  не товариш -  П’ямство роботі -  не то- 
варшн.
Пйану потвору -  гет из двора -  П’яну потвору -  геть із 
двору!
Пйанӱв Аици -  што звечерав, што зрана -  П’яыій Анці -  
що звечора, шо враіші.
Пйастухы держи про собі-П ’ястуки держи (тримай) при 
собі.
Пйасть має мнягку, як подушка, бо кладе собі в посте- 
ли под правоє ушко -  П’ястук має м’який, як подушка, бо 
кладе собі в ліжку піід правоє вушко.
Пйастьов обуха не перебйеш -  ГІ’ястуком обуха не 
нереб’сш.
Пйасть, як довбня -  П’ястук, мов довбпя.
Пйата колона - П ’ята колона,
Пйатами накывати = Даги тягы -  П’ятами накивати. 
Пйатами накывав (накывала), ажзалопотало -  П’ятами 
накивав (накивала), аж залопотало.
Пйазами (пйатками) сверкнути -  П’ятами (п’ятками) 
мигнути.
Шіатдесят на пйатдесят -  П’ятьдесят на п’ятьдесят. 
Пйадесят отстӱвкова знижка -  П’ятдесят відсоткова 
знижка.
Пйатнбальна система -  П’ятибшіьна система. 
Пйатигнвда завйазь -  ї ї ’ятигніздова зав’язь. 
Пйатикорнусный нлуг -  П’ятикорпусыий плут.
Пйаі и.тітньый план -  П’ятирічний (п 'ятилітній) план. 
ІІйатимінутка, а довша, чим година -  П’ятахвилинка, а 
довша, ніж година.
Пйатирӱчні планы -  наші постӱйні раны -  П’ятирічні 
плани -  наші постійні рани.
Пйатирӱчный план -  плановый обман -  П’ятирічний 
пяан -  пяановий обман.
ГІйатый десяток -  П’ятий десяток.
Пйаты лизати -  П’яти лизати.
Пйатка косы -  П’ятка коси.
Пйатка яйця -  П’ятка (гузка) яйия.
Пйатнистый олінь -  ІТлямистий оліпь.

Пйатнистый тиф -г П’ятнистий (плямистий) тиф. 
Пйатнити гаиьбов -  Плямувати ганьбов (соромом). 
Пйатнити (поганити) свос импя -  Плямувати (иоганити) 
своє ім’я.
Пйатнити (поганиги) свою репутацію -  Плямувати (по- 
гашіти) свою ренутацію.
Пйатниця -  не робӱтниця -  П’ятниця -  не робітниця. 
Пйатоє-десятос -  П’яте-десяте.
Пйатоє колесо до воза -  П’яте колесо до воза.
Пйатоє через десятоє -  П’яте через десяте.
Пйать разӱв по пйать -  П’ять разів по п’ять.
Пйац, Иване,- тко кого обмане—П’яц (базар), Іване, -  хто 
кого обмане!
Пйацова економіка -  П’яцова (ринкова) економіка.
Пйе без міры -  П’є бсз міри.
Пйе, бухає непросыпавучиея -  П’є, бухає нспросипаючись. 
Пйе, выпивать и пйаным (и пйанов) нс быває -  П’є, ви- 
пиває і п’яним (і п’япою) не буває.
Пйе всьо подряд -  щи й денатурат -  П’є все підряд -  ще 
й денатурат!
Ийе всьо, што горить -  П’є всс, що горить.
Пйе всьо, што корчмарь Лейба несе -  П’є все, що корч- 
мар Лейба несе.
Пйе вшитко, што горить н голову пйанить -  П’є все, шо 
горигь і голову п’янить.
Пйе, гуляє, бо не свої пропивать -  П’є, гуляє, бо не свої 
пропиває.
Пйе, гуляє й міры не знає -1Тє, гуляє й міри не знає.
Пйе до нестямы -  П’є до неетями.
Пйе до потері (сознанія) -  вжс нс видить, де двері -  П’є 
до до нестями -  вжс не бачить, де двері.
Пйе залпом -  П’є залпом.
Пйе за щастя твоє, а губить своє -  П’є за щастя твоє, а 
губить своє.
Пйе и пйе, ниє му (нис ӱв) просыпу - П ’є і п’є, нема йому 
(нема їй) просипу.
Пйе й не закусує = Пйе не закусувучи -  П’є й не закусує 
(незакусуючи).
Ш е й не пйаніє = Пйе, пйе, а нигда пйапым не є -  П’є й
не п’яніє.
Пйе лем для настроєнія -  П’є лиш для настрою.
Пйеме, бо лем раз жиєме -  П’ємо, бо тільки раз живемо. 
Пйе на свою голову -  П’є иа свою голову.
Пйе, не жаліє, а  загым хворіє - П ’є, не жаліє, а потім хво- 
ріє.
Пйе не закусувучи = Пйе й не закусує -  П’є не закусуючи. 
Пйе - не пйе -  главноє, ош на столі є -  П’є-ые п’є -  голо- 
вне, що на столі є.
Шіе патепку, як воду -  П’є паленку (горілку), як воду. 
Пйе, пйе, а ниґда ийаным не є = ІІйе й не пйаніс -  П’є, 
п’є (випиває), а ніколи п’яним не буває.
Пйеса на чотыри дійства -  П’єса на чотири дії.
Пйе стоячкы, як кӱнь -  П ’є стоячки, мов кінь.
Ш е сходу, як весе.лка воду -  П’є сходу, як веселка воду. 
Пйе ци не пйе, а вічно пйаный (пйана) -  П’є чи не п’є, а 
вічно п’яний (п’яна)!
Пйе, што є -  ІІ’е, що є.
Пйуть на чужоє здоровля, а свос безголовйа -  П’ють на 
чуже здоров’я, а своє безголів’я.
Пйуть родигелі, а діти розплачувуться -  П’югь родителі 
(батыш), а діти розплачуються.
Ппуть собі, гулявуть и спӱванкы спӱвавуть -  П’ють 
собі, гуляють і пісні співають.
Пйуть што доведеся -  Пють що доведеться.
Плавальный иузырь = Плавательный пузырь -  Пла- 
валышй міхур.
Плавательный басейн -  Плавальний басейн.
Плавати берися, но берега держися -  Плавати берися, та 
берега держисся (тримайся).
Плавати на шіфі -  Плавати на шіфі (на кораблі).
Плавать у житю, як камінь у воді -  Плавае л житті, як 
камінь на воді.
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Плавать, як балта в воді (як камінь у воді) -  Плаває, як 
бшгга (сокира) в воді (як камінь у воді).
ІІлавать, як вареник у еметані (як муха в олайови) -  
Плаває, як вареннк у емстані (як муха в олії),
Плаваюшьш курс -  Шаваточий курс.
Плавбов не хвалися, а берега дсржися -  Плавашіям не 
хвалися, а берега держися (тримаймся).
Плавкый чугун -  Плавкий чавун.
Плавленый сыр -  Плавлеішй сир.
Ш ав л е , як балта -  Плавле, як балта (як сокира). 
Плавный согласный звук -  Плавний приголосный звук. 
Ш авом плысти -  Плавом пливти.
Плавом пӱшов (ііӱшла) -  Плавом пішов (пішла). 
ЇІлавуіиа міна -  Пдавуча міна.
Шазмові украшснія -  Пдазмові нрикраси.
Плакали мої (наші) грошенята -  Плакали мої (наші) гро- 
шенята.
Плакати гӱркыми слызами -  Плакати гірісими сльозами. 
Плакати з радости -  Плакати з радощів.
Плакати по мертвому (по мертвій) -  Плакати по мертво- 
му (по мертвій).
Плаісуча верба -  Плакуча верба.
Плакуча береза -  Плакуча береза.
Шіакуча ива -  Плакуча іва.
Ш акучый голос •- Плакучий голос.
Ш аменна любов -  отрада для чоловіка (для челядни- 
ка), вна не знає віка -  Па,тка нюбов -  відрада людині, вона 
не зиає віку.
ТТламенный привіт -  Палкий привіт.
Пламсніющый стиль -  Поломеніючий стиль.
Пламня охопило (обняло) зданіє -  Полум’я охопило (обі- 
йняло) будову
“План -  авать пронав!” -  як начальник казав -  “План -  
або пропав!” -  як началышк казав.
План бери на таран -  План бери па таран!
Шіан горить -  План горить!
Ш анета їх знає -  Планета їх знає.
Планетна система -  Планетна систсма.
Планірующый сиуск -  Ялаиіруючий сііуск.
Ш аны великі, лем діла безликі -  Плани великі, лиш діла 
(справи) безликі.
Планы все лепне составляти, чим їх исповняти -  ІІлани 
все лсіше складати, чим їх вшданувати.
Планы є, но Правительство гроші ие дає. -  Ппани є, та 
Уряд і'роші не дає.
Ш аны  й отчоты-звіты -  для ааріїйної еліти — Плани й 
отчоти-звіти -  для партійної еліти.
Ш аны  нартії, каза.іи,- йсе планы народа - ІІлани партії, 
казали, -  цс плани народа.
Гіланы подземеля -  Плани иідземелля.
План (шіаны) на будушоє -  План (плани) на майбугнє. 
Планова лібералізація • Нланова лібералізація. 
Шановалося, но ссрвалося -  Планувалося, але зірвалося. 
Шанові показателі -  Планові аоказники,
Ш ановый візит -  Плановий візит.
Шановос хозянство -  Планове господарство.
План, складеный нс до пуття, -  побив Бог житя -1Тлан, 
складений не до пуття, -  побив Бог життя!
Плануєш рай, а вынде -  некло -  Плануєш рай, а выйде 
-  пеюю.
Планнӱв бӱлше ста, а каса пуста -  Планів більше ста, а 
каса пуста.
План як нлан — План як план.
Пластична хирургія -  Пластичиа хирургія.
Пластичеські масы -  Пластичні маси.
Пластичнӱсгь ростительных орі анізмӱв -  Пластичиість 
рослинних організмів.
Пластичнӱсть хлдожесівенпого изображенія -  Пласгач- 
ність художнього зображешія.
Пластмаса -  Пластмаса (пластична маса).
Плата за нолежаніє -  Плата за полежаня.
Плата за иомол -  Плата за помол.

Ш ата за постӱй • Плата за постій.
Плата за труцы -  Плата за труди (за послуги).
Платати дірки -  Латати дірки.
Платина для носа = Носова платина -  Хусшиа для носа. 
Плати, не сомнівайся, а товды й розвлеканстя -  Плати, 
ие вагайся, а тоді й розважайся.
Ш ати попа, плати дяка, а польза ніса -  Плати иопа, шіа- 
ти дяка, а користь яка?
Ш атити натуров -  Платити натурою.
Ш атитн тов самов (таков же) монетов -  Платити тіао ж 
самою (такою ж) монетою.
Платити частями (частиинами) -  Платити частинами. 
Платити (платить)т чорнов невдячностьов -  Платити 
(платить) чорною невдячністю.
Ш атить, не торгувучись — Платить, не торгуючись. 
Ш атпш -  береш, а нс платиш -  не береш -  Платиш -  бс- 
реш, а нє платиш -  не береш.
Платка на платці -  Лата на латці.
Ш атка на платиі, а танці на гадці -  Латка на ладці, а 
танці на гадні.
Платка усе мішок знайде -  Лата завжди мішок знайде. 
Ш атник (платниця) податкӱв -  Платник (платниця) ио- 
датків.
Платоничеська дюбов -  ІІлатопічыа любов.
Ш атню бӱльшу не просить, бо втрцчі бӱльше приносить 
-  Платню білышіу не просить, бо втричі більше приносить. 
Платню дай, а цро роботу -  й не намекай -  Платню дай, 
а про роботу ~ й не натякай.
Платню жоні дає, а за крадені пйе -  Платню дружині дає, 
а за крадені п’є.
Ш атня -  як  усиды -  Плагня -  як повсюди (як скрізь). 
Плаі'ои и Роман зиму заказувуть нам -  Платон і Роман 
(1 грудня) зиму замовляюіь иам.
Іілатон мій зруг, но истина -  ши бӱліпый друг -  Платон 
мій друг, та істиііа -  ще більший друт.
Платои нам друг, но истина дорожа -  Платон нам друг, та 
істина дорожча.
ІІлатя потдбиравуть по мірпі, а хыжі роблять по ули-
ци -  Платя (одяг) підбирають по мірці, а хати роблять по 
вулиці.
Платять, як дурному (як ду рнуі), а требувуть -  як з ро- 
зумного (як з розумної) -  Платять, як дурному (як дурній), 
а вимагають -  як з розумного (як з розумної). 
Плахта-чорнетка = Чорна плахта -  Плахта-чернетка. 
Плач, дӱвко, ци не илач -  ши не подрӱс твӱй сватач -  
Плач, дівко, чи не плач -  щс не підріс твій сватач. 
Шачевні пісні -  ГІлачові (плачсвиі) ііісігі.
Ш ачевні выводы -  Плачєвиі висновки.
Плачсвні діла -  Плачевні діла (справи).
Ш ачевный конець -  Плачевний кінець.
Ш аче гӱркыми слызамн -  Плачс гіркими сльозами. 
Плаче за матірьов -  ІІлаче за матір’ю.
Плаче за ним (за иив) -  Плаче за ним (за нею).
Ш аче от радости -  Плаче від радості.
Плаче, як мала дітина -  Плаче, як мала дитина,
Плачом горю не споможеш, лем ся бӱлше рознервозиш 
(розтривожиш) -  ІІлачем горю не сіюможеш, лшп більше 
рознервозишся (розтривожишся).
Шачом ділу не зарадиш (не споможеш) -  Плачем ділу 
(справї) не зарадиш (не споможеш).
Ш ачте, очи, кіть вы не познрали, што кутювали -  Шач- 
те очі, якщо ви не ггозирали(не дивилися), що купували. 
Плачте, нлачге, дурні очи, вбы-сьтс повылізали: авать 
не іііді.іи, што-еьте куповалн -  Плачте, плачте, дурні очі, 
щоб повилізали: або не бачиии, що ви кунували?
Ш ач у жменю нич не дас -  Плач у жменю нічого не дає. 
Ш ачуть не лем з горя, но й от радос гн -  Плачу гь не лише 
з горя, але й від радості.
Плачущый голос -  Плачливий голос.
Плач ци смійся, а на бӱлше не надійся (а на мснс (на 
нас) не надійся) -  Плач чи смійся, а на більше не надійся 
(а на мене (на нас) не надійся).
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Ылащова ткань -  Плащова тканина.
Плекай любов и уваженіє к своӱв спеиіальности ■- Пле- 
кай любов і поваіу до свого фаху.
ІІлекай свою думу без лишньото шуму -  Плскай свою 
думу без зайвого шуму.
Гілекатн думку -  Плекати думку.
Плекати злӱсть = Плекатн неиависть -  Плскати злість. 
Плекатн надежду -  Плекати надію.
Плекати ненависть = Плекати злӱсть -  Плскати иена- 
висть.
Племенна собственнӱсть -  Племінна власність. 
Племінный скот = Племінный скот -  Племінна худоба. 
Племінный жеребень -  Племішіий жеребень.
Племінный рыбоводный пункт -  Племінний рибоводпий 
пункт.
Племінный скот = Племінный скот -  Племінна худоба. 
Племферма -  Племфсрма (племінна ферма).
Пленарнос засітаніс -  Пленарнс засідання.
Пленити його (ц) серце — Полонити його (їі) серце. 
Плентати ногами -  Плентаги ногами.
Плентатися без діла -  Тинятися без діла.
Плентатнся (плентаться) в хвості = Плестися в хвості -  
Шентатися (шхентається) в хвосіі.
Плескаия не стихало = Аплодисменты не вщухали -  
Плескания не стихало.
Штескати (плеснути) в долоні -Плескати (іілесиути) в до- 
лоні.
Плескати в уха -  Плескати в вуха (доносити).
Плескати єннов руков не мож -  Плсскати (аплодувати) 
однією рукою не можна.
Плескати праником -  Плескати (хлюпати) праником. 
Плсскатн языком -  Плескати язиком.
Плеск весел -  Плеск весея.
Плеск празничных прапорӱв -  ГІдеск святкових прапо- 
рів. ...
Плеснуло, як веслом по воді -  Плеснуло, мов веслом по 
воді.
Плести брехню = Точити брехню -  Плести брехлю. 
Плести дурншхі = Теревені розводитн = Тары-бары роз- 
водити -  ГІлести дурниці.
Плести єрунду= Плестн околесищо -  Плести нісенітницю. 
Плести лыко -  Плести ЛИКО.
Плестн лозу -  Плести лозу.
Плести околесицю = їїлести єрунду -  Плестии околеси- 
цю (нісенгтницю).
Плестися в хвості = Плентатися в хвості -  Плсстися в 
хвості.
Плести чепуху -  Шести дурниию.
Плете лупину -  Шете (говорить) дурницю.
Плете ни йсе, ни вто -  ІГлете ні це, ні тс.
ГІлетениця думок — Плетениця думок.
Плете нісенітницю -  Шете нісенітиицю.
Плетеноє кресло -  Плетеие крісло.
Плети в юлію ру'кавиці -  в новембрі прш одяться - Ше- 
ти в линні рукавиці -  в листопаді пригодяться.
Плетн, плети, чували (я чув, мы чули) такых, як ты -  
Плети, ішети, чували (я чув, ми чули) таких, як ти!
Плети, што на розум брсде, тко там розбсре -  Плети, іцо 
на розум брсде, хто там розбере!
Плече в нлече = Плечс до шіеча -  ІІліч-о-шііч.
Плече до плеча = Плече в нлече -  Плече до шюча (пліч- 
о-пліч).
Плече потдержкы -  Шече підтримки.
Плечистый, як дуб -  Плечистий, мов дуб.
ЇІлечі є, а горб выростс -  Плечі є, а горб виросте.
Плечі, як двері (як стіна) -  Шечі, мов двері (як стіна). 
Плсчовый ручник -  Шечевий рушник.
Плечом до плеча = Раменом стати до рамена -  ГІлечем 
до пдеча.
Плеше вода по борзу катера -  Плеще вода по борту ка- 
тера.
ГІлешеся волна -  Плещеться хвшія.

Плиннӱсть кадрӱв -  Плиниість (текучість) кадрів. 
ІІлш ’ка човколады -  Шитка шоколаду.
Плиткові могнлы -  Плиточні могили.
Плиточный подамснт -  Плиточний пол (плиточна під- 
лога).
Плиточный чай -  Шитковий чай.
Пліиник (плінниця) капітала -  Ііолоненкк (полоиенка) 
капіталу.
Пліснявый гриб (грибок) -  Шіснявий гриб (грибок). 
Плітка встає уцосвідка -  Плітка встає удосвідка.
Плітка в усіх на языку -  Плітка в усіх на язику.
Плітка на порӱг -  побив Бӱг -  Плітка на поріг -  побьив 
Бог (побив Біг)\
Плітка не дримле: не встигнеш кашлянуги, як усьо 
село знас -  Плітка нс дрімає: не встигнеш каишякута, як 
усе село знає.
Плітка -  неудачноє занятіє: хосен рідко приносить для 
будь-кого, а врага собі усепаживать штонайменше єн- 
ного -  Плітка -  невцячне занятгя: хоссн (користь) рідко 
приносить для будь-кого, а ворога завжди собі наживає іцо- 
найменше одного.
Пліткарям (пліткарькам) и на роботі язык не присохне 
в роті -  Пліткарям (пліткаркам) і на роботі язик не присо- 
хне в роті.
Плітка ходить -  до добра не доводить -  Плітка ходить -  
до добра не доводить.
Пліткы грызуть (кусавуть) челядника (челядину), а 
мухы (оводы) -  скотипуПлітки гризуть (кусають) люди- 
ну, а мухи (оводи) -  скотину.
Пліткы розпустити -  ІТлігки розпустити.
Плітку варить, брехню жаркгь, хоть и сам ся (и сама 
ся) парить -  Плітку варить, брехню жарить, хоч і сам (хоч 
і сама) париться.
Плітку на языку не утайити -  Плітку на язику не віаїти. 
Плітці не треба весла: и сорока на хвості принесла -
Плітці не потрібні вссла: її сорока на хвості принесла. 
Пліч-о-пліч -  Пліч-о-пліч.
Плішити рыбу -  Шішити рибу (оглушати рибу, що зна- 
ходиться під льодом. ударом палиці).
Плішку плішков (клина клином) выбивавуть, быка бу- 
ком завертавуть -• Шішу шіішкою (клина клином) вибива- 
ють, бика буком завертають.
Плыве за водов и задоволеный (задоволена) собов -
Пливс за водою й задоволеыий (задоволена) собою.
Ялыве за теченіном -  Шіиве за тсчіє.ю.
Пдыве за толпов, як тріска за водов -  Пливе за юрбою, 
мов тріска за водою.
Плывє против течії -  Шіиве проти течії.
Плыве, як тріска (як стсблшіа) на воді -  Пливе, мов тріс- 
ка (мов стеблина) на воді.
Плывуща глина-Ш ивучаглина.
Плын часа -  Шшн часу.
Плыстн (плыти) в рукы -  Шисти (пливти) в руки. 
Плысти (плыти) в форватері — Плисти (пливти) в фор- 
ватері,
ІІлысги (плыти) за течійов (за теченійом) -  Плисти 
(пливти) за течією.
ІІлысти по поверхносгги -  ГІлисти по поверхні.
Плысти против течії -  Пливти проти течії.
Плоды наукы треба демонстровати не словами, а прак- 
тичеськыми ділами -  Шоди науки треба дсмонсгрувап и 
не словами, а праетичними ділами (справами).
Плоды недоробок гӱркі -  Палоди недоробок гіркі.
Плоды образованія -  Плоди освіти.
Плоды творчеського труда -  Плоди творчої ираці. 
Плодовита свиия = Порослива (поросна) свини -Плодо- 
вита свиня.
Плодовитый композитор -  Плодовитий композитор. 
Плодовитын писатедь - Шодовитий письмснник. 
ІІлодові культуры -  Плодові кудыури.
Плодоводчеськый совхоз -  Плодівницький радгосп. 
Плодоїдиый лилик -  Шодоїдний лилик (кажан).
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Плодоносна земля = Плӱдна земля -  Плідіза земля. 
Плодотворна діятельнӱсть -  Плідпа діяяьність. 
ІІлодяться, як мухьї в засушливый рӱк -  Плодяться, мов 
мухи в засушливий рік.
ІІпгомбіроватн зубы -  Пяомбувати зуби.
Плоска, як дощка (як долоня) -  ІІлоска, мов дошка (мов 
долоня).
Плоскопечатна машинха -  Плоскодруковальна машинка. 
Плотна понва -  Щільний грунт.
ЇІлотный обід -  Ситішй обід.
Плотный огень -  Щільний вогонь.
Плотный панірь -  Компактний (цупкий) нааір.
Плотноє приліганіе крышкы -  Щільне прилігакня криш- 
ки.
Плотно закрыти двері -  Щільно зачинити двері.
Плотно набитый мішок -  Щільно набитий мішок.
Плотно яаселеный район -  Густо населений район. 
Плотно попоїсти -  Добре нопоїсти.
Плотно прнжатися -  Щілыю притулитися (пригорну- 
тися).
Плотно утоптаный сніг -  Щіпьно утоптаний сніг.
Іїлоть и кров -  Плоть і кров.
Плоть от плоті -  Плоть від плоті.
Плуг и борона -  не богачі, айбо всьому світу заробля- 
вуть колачі -  Плуг і бороііа -  не багачі, та всьому світові 
зароблятоть калачі.
Плуг и борона самі бідувуть, а світ годувуть -  Илуг і бо- 
рона самі бідують, а свіг годуюггь.
Илуг и черссло -  майсятішос ремесло -  Пдуг и чсресло - 
найсвятіше ремесло.
Плуювос земледіліє -  Плуі’овс зсмлеробство.
Плугом -  воловым (кӱиным) цугом -  Плугом -  воловим 
(кінним) пугом.
Плуг у земли -  пӱт на чолі -  Плуг у зсмлі - піт на чолі. 
ІІлӱдна земля = Плодоносна земля -  Плідна земля.
Плӱд недорозумінія -  Гілід (наспідок) непорозуміння. 
Плюдні связі - Плідні зв’язки.
Плӱ дньш бык -  Плідний бик.
Плӱд свого труда -  Плід свого труда (своєї праці).
ІІлӱт городи, а лавицю клади, вбы было де сісти й 
новыны персповісти -  Пліт городит, а лавищо клади, щоб 
було дс сісти й новини переповісіи.
ІІлював вӱн (плювала вна) на правду- Плював він (нлю- 
вала вона) на правду.
Плювати я хотів (я хотіла) -  Плювати я хотів (я хотіла)! 
Плює (плювати, плюнутн) в душу- Плює (штювати, плю- 
нути) в душу.
Плює (плюваги, пдюнути) в очн — Плює (гоповати, плю- 
иути) в очі (в вічі).
Плює вӱн (плюе вна) на власть: снного купить, друго- 
го -  продасть -  Плює він (шпоє вона) на власть (на владу): 
одного купить, другого -  продасть.
Плювком огень не погасиш -  Плювком вогонь не пога- 
сиш.
Плюнув (плюнула) межи очи, а каже, ош дождь паде -  
Плюнув (плюнуда) між очі, а каже, що дош іде.
Площадка ваґона -  Площадка вагона.
ІІдощадка гарадіч -  іілощадка сходів.
Плює на в го, нгго люде кажуть -  Плтоє на те, що люди 
кажуть.
Плює через головы -  Плює. через голови.
Плюнув (плюиула) на всьо- Плюиув (плюнула) на все. 
Плюпутн й розтсрти ,= Плюнь и розотри -  Плюпути й 
розтерти.
Плюнути межя очи -  Плюнути між очі.
Плюнути ие варто -  Плюнути не варто.
Плюнутн нікуды -  Плюнути нема куди.
Плюнь и розотри = Плюнуш н розтерти - Плюиьі розітри! 
Плюнь йому (нлюнь ӱв) в очи -  Плюнь йому (олюнь ӱв) 
в очи!
Плюнь йому (илюнь ӱв) в очи, повість: дождь иде -
ІІдіОнь йому (плюиь їй) в очі. иовість (скаже): дощ іде.

Плюнь ка всьо -  може, й пронссе -  Плюнь нс все -  може, 
й промссс.
Плюнь через правоє плече -  усьо поганоє втече -  Плюоь 
через правеплече — все погане втечс.
Плюральный воіум -  Плюральний вотум.
Плюс до всього -  Плюс до всього.
Плюс и мінус -  Плюс і мінус.
Плямити ганьбов = Клеймити ганьбов -  Плямувати 
ганьбов (соро.\юм).
Плямкать ротом, як риба -  Плямкає ротом, мов риба. 
ГІдясова музика -  Танцювалыга музика (музика до тап- 
ців).
Пневматичеськый клепач (молоток) -  Пневматичеськнй 
молоток.
Пньом стати -  Пнем стати.
По-асоціапійи -  По асоціації.
По-бабськы -По-бабськи.
По бартеру -  По бартеру.
По баусах текло, а в рот не попадало -  По вусах тскло, а 
в рот не попадало (не потраіияло).
ПобеспокоГгатнся и предупредитн - Потурбуватися і ио- 
персдити.
Побнв бы тя Бог -  Нобив би тебе Бог!
Побив Бог брата, кіть сестра языката -  Побив Бог брата, 
якщо сестра язиката.
Побив Бог дсржаву, де житя -  ни в честь, ни в славу -
Побив Бог державу, дс житгя -  ні в честь, ні в славу.
ГІобив Бог и палішю не залишив -  Гіобив Бог і палицю 
не залишив.
Побив Бог родину, кіть не дав ӱв (кіть забрав от неї) 
маржину -  Бобив Бог родшіу, якшо нс дав їй (якщо забрав 
від неї) маржину.
Побив Бог світ, як правды ньіт -  Пробив Бог світ, як 
правди ніт (не,«а)!
Побив Бог сірому без отчого дому -  Побив Бог сірому' без 
отчогогдому.
Побив Богтакоє газдованя: солому -  нам, а зерно -  нанам
-  Побив Бог такоє ґаздованя: солому -  нам, а зерно -  панам. 
ГІобив го Бог з таков жонов -  Побив його Бог з такою 
дружипою.
Побив йі Бог з такым чоловіком — Побив її Бог з таким 
чоловіком.
ЇІобив го (яобив йі) Богонько -  Побив його (побив її) Бо- 
гонько!
Побий мепе Бог -  Побий мсне Бог!
Побий мене грӱм -  ГІорбий мепе грім.
Побий мене (його, її) снла Божа -  Побий мене (його, її) 
сила Божа!
ІІобив иас Бог из перестройков таков: старый хомут, 
лем нз уздечков новов -  Побив нас Бог із перебудовото та- 
кою: старий хомут, лиш з уздечкою новою.
Побий тя Бог -  Побий тебе Бог!
їїобий тя (побнй мене) грӱм -  Побий тебе (побий мене) 
грім!
Побий тя грень -  Побий тебс грець!
Побий тя лиха година -  Побий тебе яиха година!
Побий тя сила Божа (сила небесна) - Побий тебе сила 
Божа (сила нсбесиа)!
Побий тя трясця -  Побий тсбе трясця!
Побий тя шлях •- Побай тебе шлях!
Побила біда Йвана, бо мусів робити на пана -  Побила 
біда Йвана, бо мусів робити на папа.
Побкла бы го (побила бы йі) морока -Побила б його (по- 
била б її) морока!
Побили бы тя силы небесні -  ІТобили б тебе сили небесні! 
Побила б тя сята земля -  Побила б тсбе свята земля! 
Побила го(побила йі) кара Божа: єнні кӱсгкы и кожа -  
ГІобила його (побила її') кара Божа: одні кістки і кожа. 
Побнла нас біда жебрацька -  Побила нас біда жебрацька! 
Побила нас лиха година -  Побила нас лиха година! 
Побила світ мара, кедь инс добра -  Побила світ мара, 
якшо нема добра.
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Побнли го лрӱбні дожді и великі бурі, бо не годен дӱвку 
найти по своӱв натурі -  Побили його дрібні дощі і великі 
бурі, бо ие можс дівку знайти по своїй натурі.
Побили, потовкли на дрібйазок -  Побили. потовісли на 
дріб’язок.
Побилися -  номирилися -  Побилися -  помирилися. 
Побились об заклад -  Побились {посперечались) бб за- 
клад.
Нобирайся кӱнь з коньом, а вӱл -  з волом -  Побирайся 
кінь з конем, а віл -  з волом!
Побити будь гко може, иншоє діло -  пожаловати -  По-
бити будь-хто може, інша справа -  иожаліти.
Побити (измняти) на ратоту -  Побига (зім’яти) на ратоту 
{па яєшню).
Побити противинка восннов техніков -  Побити проти- 
вника військовою технікою.
Побитн рекорд = Побитя рокорда -  Побити рекорд.
Побк га судину -  Перебити посуд.
Ііобитися об заклад -  Побитися об заклад.
По битці пйасгьма не махавуть -  Після бійки и’ястуками 
не махають.
Побитя рокорда = Побити рекорд -  Побитгя рскорду. 
Побіг (побігла) за ним (за нив), не знати за чим -  Побіг 
(побігма) за ним (за нею), не зиати за чим.
Побігли козы в дозы -  ІІобігли кози в лози.
Побіг (побігла) стрімголов -  Побіг (побігла) стрімі'олов. 
Побіг, як скажений (побігла, як  скажена) -  Побіг, мов 
скажений (побіпіа, мов скажсна).
Побіг, як пес (як нікӱв), за возом -  Побіі; мов пес (мов 
лоша), за возом.
Побіда в твойих (у його, у її) руках -  Перемога (звитяга) в 
твоїх (у його, у її) руках!
Побіда на войні має гӱркый присмак кырви -  Звитяга на 
війні має гіркий присмак крові.
Побіда не лсгко дӱстаєся -  Перемога {звитяга) не легко 
дістається.
Побідителі соревнованій -Переможці змагань. 
Побідителӱв не судять -  Переможців не судять. 
Побідителям дӱсталося віпитко — Псрсможцям дісіалося 
все.
Побідителя (побідшелька) надежда змінює -  Переможця 
(переможицю) надія змінює.
Побідителя (побідительку) олреділяє свисток судді -  Пе- 
реможця (ипереможицю) визііачає свисток судді. 
Побідитель над нобідительом (побідительека нд побіди- 
тельков) усе найдеся -  Переможець нал перєможцєм (пе- 
рсможниця над нереможницею) усе знайдеться. 
Побідитсль (побідителька) сопіалістичеського соревно- 
ванія -  Переможець (переможницн) соціалістичною зма- 
гання.
Побідити своє волнсніє -  Подолати своє хвилювання. 
Побідити свӱй страх -Подолати свій страх.
Побіды флаґ не зблідне в віках Іісремоги стяг ие зблідне 
в віках!
По бідных селах пышні лсм омела -  По бідних селах 
пипші лиш омела.
Побідоносець (побідоносиця) -  Переможець (пєреможни- 
ця).
Побідоносна надсжда укріплять силу -  Звитяжна надія 
кріпить {зміинює) сту.
Побіждав (иобіждала) панӱв пе гак збраньов, як розу- 
мом -  Звитяжив (звитяжила) нанів не так зброєю, як ро- 
зумом.
Побіждати й жити -  Перемагати й жити.
Побіждати не благодаря, а вопреки -  Звитяжити не за- 
вдяки, а всупереч.
Побіжный взгляд -  Побіжний погляд.
Побілів (побіліла), як вӱльхова довбня -  Побілів (побілі- 
ла), мов вільхова довбня.
Побілів (побіліла), як смсрть -  Побілів (побіліла), мов 
смерть.
Побілів (побЬтіта), як  стіна -  Побілів (побіліла), мов стіна.

Побіліти от ужаса — Побіліти від жаху.
Пе-білому спӱвати -  По-білому {по- церковному) співати. 
По Благовіщеню птииі вже гнізда не вйуть, а яйпя не- 
суть -  По Благовіщенню (7 квітня) птиці вже гнізда ію 
в’ють, а яйця несуть.
Поблажливый обман -  Поблажливий обман. 
Поблажливый тон -  Поблажливий тон.
Поблажливо ставитися -  Поблажливо ставитися (до ко- 
гось, до чогосн).
По блату -  По бяату.
Поблимовати очима -  Поблимувати очима.
Побліднути лицьом ~ Побліднути обличчям.
Побліднутн на виду у всіх -  Побліднути на виду у всіх. 
Побдід (поблідла), як полотно -  Зблід (зблідла), мов по- 
лотно.
Побожна почтительыӱсть -Побожна шанобливість. 
Побожнӱсть живить душу, а ганьба -  лиця черленить
-  Побояшість живить душу, а ганьба (а сором) -  лиця чср- 
вонить.
По-Божому жити -  людям добро чиниги -  По-Божому 
жити — людям добро чинити (ро6ити).
По Божӱв Матці -  зима на гадці -  По Божій Матці (Успе- 
нію Пресвятої Богородиці, 28 серпня) -  зима на гадці. 
Поболить -  и минеся -  Поболить — і минеться.
По болоту -  Ио болоту.
По большому счоту -  По веаикому рахунку.
Поборов бы ся (поборола бы ся ), кобы мав (кобы мала) 
силу -  Поборовся б (поборолася б), якби мав (якби мала) 
силу!
По бороді -  Авраам, а за ділом -  хам -  По бороді -  Авра- 
ам, а за ділом -  хам.
По бороді текло, а в роті сухо было = По бороді текло, 
а в рот не попадало -  По бороді тскло, а в роті сухо було. 
По бороді текло, а в рот не попадало = По бороді текло, а 
в роті сухо было -  По бороді текло, а в рот не потрапляло. 
Побороздив му їпобороздив ӱв) ио розумі -  Поборознив 
йому (поборознив їй) по розумі.
Поборотн желаиіє -  Побороди бажаныя.
Побороти своє возмущеніс Побороти своє обурения. 
Побочні доказательства -  Побічні докази.
Побочні соображенія -  Побічні міркування.
Побочный ефеісг -  Побічний ефект.
Побралася з такы.м -  пе жизнь, а горс з ни м - Побралася 
з таким -• ыс життя, а горе з ним.
Побрався з таков — хоть обливайся слызов -  Побрався з 
такою -  хоч обливайся сльозою.
Гіобрався з таков, што й ниткы не має за собов -  Побрав- 
ся з такою, що й нитки не має за собою).
Побралися небожата -  дві клочанкы у заплатах -  По- 
бралися небожата -  дві юючанки та й у латах.
Побралися, повінчалися, докі жилн -  гуляли, аж до неба 
дым ишов -  Побралися, новінчалиея, поки жили -  гуляли, 
аж до нсба дим ішов.
Побралися, посвальбовали, теперь щасливо живуть, 
нас у гості ждугь -  Побралися, посвадьбували, тепер шас- 
ливо живуть, нас у гості ждуть.
Побраталася свиня з свинарьом -  Побраталася свиня з 
свинарем іпастухом-доглядачем свиней.).
Побратались закарпатці з руськыми братами -  и не ста- 
ло яа Востоці границі мсжи нами -  Побратались закар- 
патці з руськими братами і ис стало вже на Сході фанитіі 
між нами.
Побратимы по перу -  Побратими по неру.
По-братськы -  По-братськи.
Ио-братськы житн -  Богу служити -  По-братськи жкти
-  Ьогу служити.
Побрехенька -  його (її) неяька -  Побрехенька -  йою (її) 
ненька.
Побрехеньками шума иаробпш, но хлба не заробиш -
Побрехеньками шуму наробиш, ио хліба не заробиш. 
Побуднтельна прячина -  Сионукальна причина. 
Побужденіє к дійсгвію -  Спонукання до дії.
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Поб

По букві закона По букві закону.
Побӱнся Бога -  Побійся Ьога!
По бӱяшӱв части -  Здебільшого.
ІІОбӱч МЄНЄ (побӱч ИЬОГО) -  ПобІЧ МЄНЄ (ПООІЧ ІЇЬОІ'О). 
ГІобӱчный ефект -  Побічний ефсіст,
Повадитися -  людськое, поміфитися -  Божое -  Повади- 
тися (посваритися) -  людськс, помиритися -  Божс. 
Повадяться й поладяться, а хто вмішаєтьея -  виноватым 
лишаєся -  Повадягься (посваряться) й поладяться (прими- 
ряться), а хто вмішається (втрутитьсн) -  винуватим ли- 
інається.
Поважный вид -  Ііоважний вшляд.
Новажный возраст — Поважний вік.
Поважно вести (держати) себе -  Поважно поводитися. 
Повалення царизму (царату) -  Скиненця царизму (царату). 
Повалити го (повалитн йі) на землю -  Повавлити його 
(повадити її) на землю.
Повалити самодержавіє -  Скинути самодсржавство. 
Поваляв дурня (пова.тяла дуру) -  дай иншому -  Поваляв 
ду'рня (иоваляла дуру) -  дай іншому'.
Поваляти дурака (дуру) = ГІоваляти дурня (дурепу) — 
Посгройиги дурня (дуру) -  Поваляти дурня (дуру). 
Поваляти дурня (дурепу) = Постройити дурня (дуру) = 
Поваляти дурака (дуру) -  Поваляти дурня (дурепу). 
Повальна болесть -  Повальна хвороба іпошесть). 
Повальный обыск -  Поголовний (загалышй) обшук. 
Повареиа сӱль -  Кухонна сіль.
Поварськос искуство -  Куховарське мистсцтво.
По вашому -  По ващому.
По вба бокы -  По обидва боки.
Повезло му (повезло ӱв) -  Повезло (пощастило'\ йому (яо- 
ііЧ'то-пощастило їй).
По великых дождях великі норы (кырнині) гравуть -
По велшшх дощах великі нори (криниці) грають.
Но великому счоту -  По великому рахунку. 
Повелительный спосӱб -  Наказовий спосіб. 
ГІовелительный тон -  Владний (иаказовий) тон. 
Повелительноє наклоненіє -  Наказовий сиосіб.
Повели, як козу на торг -  Повели, мов козу на торг.
По Вербнӱв неділі -  вже й илут прн ділі -  По Вербиій 
нсділі (останній перед Великоднем) -  вже й гоіуг при ділі. 
Повергати (повергнуш) в сум-Вкидаги (вкиыути) в сму- 
ток.
Повсргаш (повергти) до нӱг-Кидати (киыути) до ніг. 
Повергкутый (повергнута) в убожество (в нищету) -
Вкинутий (вкшіуга) у злидні.
Поверженый (иовержсна) у прах -  Повалений (повалсна) 
у іюрох.
Поверненя агента -  Поверпення агєнта.
Повернув (повернула) збрань -  Повернув (повернула) 
зброю.
Повернувся (провсрнулася) лицьом -  Повериувся (ко- 
вернулася) лицем (обличчям).
Повериувся (повернулася) спиисв -  Поверну'вся (иовер- 
нулася) сиииою.
Повсрнуло на вто -  ІІовернуло на тс.
Повернули (змінили) гнів на милӱсть -  Поверцули (змі- 
нили) гыів на мияість.
Повернута в ниш то -  ІІовериути на нівсць(у нівець, у 
ніщо).
Повернути в сохрапности -  Провсрнути в цілості (е до-
брому збереженні).
Повернути все на свої кругы = Повернутн иа кругы 
своя -  Повернути всс на свої круги.
Повернути діло собі на пользу -  Повернути діло (справӱ) 
собі на користь.
Повернути каноны на врага -  Повернути гармати на во- 
рога.
Нопернути кому належить -Повсрнути кому начежить. 
Повернуш назад -  Поверцути назад.
Повернути на кругм своя = Повсрнути все на своїкругы
-  Повернути на круги свої.

Повсрнути на нич -  Повернути ііа нішо.
Повериути на пользу -  Повернути на користь.
Повернути на свос -  Повсрнути на своє.
Поверпугн на фіглю = Повертати па фіґлю -  ІІовернутк 
на фІтлк» (на жарт).
Повернути оглоблі = Повертати оглоблі -  Провернути 
голоблі.
Повернутися плечима = Повсрнутися спинов -  Повер- 
нутися шісчима
Ловернутися спинов = Повернутися илечима -  Повер- 
Ііутися С П И ІІО Ю .

Поверпугый (повернута) головов назад -  виеред не 
пудсш -  Повернутий (повсрнуга) галовою назад -  вперед 
нє підеш.
Повертаву чись до сказаного -  Повертаючись до сісазанога. 
Повертай оглоблі -  Повергай голоблі!
Повертати (новернут и) в небытіє -  Повертати (новерну- 
тн) в небуття.
Повертати (повернутн) діло -  Повертати (повернути) діло 
(справӱ).
Повертатися (повернутися) лицьом -  Повергатися (по- 
верну'тися) лгшем(обличчям).
Повертати (повернути) меч -  Повертати (поиерну'пі) меч. 
Порвертати (поверпути) на своє- Повертагги (иовернути) 
на своє.
ІІовертати на фіглк» = Повернути на фїґлю -  Повертати 
(повернути) иа фіґлю (па жарт).
Повертати оглоблі = Повернути оглоблі -  Повертат (по- 
вернути) голоблі.
Повертати (повернути) іілечі (сііинут) -  Повертати (ио- 
верцути) плечі (спину).
Повертатися (повермутися) до рӱдного дому (до рӱдної 
домӱвкы) -  Повертатися (поверыутися) до рідного дому 
(до рідної домівки).
Повертатися -  погана примета -  Повсртатися -  погана 
прикмста.
Повертать голову, як просоапвіт за сонцьом -  Повсртать 
галову, як просотдвіт (сонях) за сонцем.
Повертаючись назад -  Провертаючись ііазад.
По верхах скакатн -  ІІо вгрхах скакати (стрибати). 
Поверхносні воды -  Поверхневі води.
Поверхносный чоловік -  Поверхова людина. 
Поверхносноє сравненіс -  Поверхове порівняныя. 
Поверьх міры -  Над міру.
Поверьх плана = Сверьх плаяа -  Понад план.
Поверьх сил — ГІонад силу.
Повсрьх стӱвкы -  Поверх сотні.
Ооверьх того -  Понад тс.
Поверьх усякого ожидаиія -  Понад усяке сподівання. 
Поверьхы шовк. а в споді-вовк-ІІоверху(зверху) шовк, 
а в сііоді (а внизу) -  вовк.
По весні -  Після весіш.
По весні настає літо -  Після вссші иастає літо.
Повесги до дохтора -  Повести до лікаря.
Повести за собов -  Повести за собою.
ІІовести очима -  Повести очима.
Повести перед -  Повссти перед.
Повести себе -  Повести себг(повестися).
Повести себє, як ... -  Повести себе, як...
Повес ги танець (танок) -  ііовести танець (танок).
По всчерах -  Вечерами.
По вечери молодеж иде забавлятися, гуля ш, а старша 
челядь, у постіль спати -  Після вечері молодь іде забав- 
лятися, гуляти, а старша челядь -  у постіль (у ліжко) сиати. 
Повів бы (повїла бы), но ие сміє: бойиться -  Сказав би 
(сказала б ), та не сміє: боїться.
Ііовів бы (повіла бы) словечко, та чорт недалечко -  Ска- 
зав би (сказала б) словечко, та чорт иедалечш.
Пог.ів, гибы в пачмагы пукнув -  Повів (сказа), иіби в пач- 
маі'и (в штани) пукнув.
Повів (повіда) своє, тс й мовчи -  Сказав (сказата) своє, 
то й мовчи!
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ТІов

Повів (повіла), што думать -  Сказав (сказала), що думає, 
Повів ТОрич, ош не буде з того нич ЇІовів (сказав) Юрич, 
шо не буде з того нич {нічого).
Повіеть, што чув (што чула), тко бы вто не быв Скаже, 
що чув (що чула), хто б то ие був.
Повітруля бы тя вхоігила -  Повітруля б тебе вхопила! 
Повірила баба-небога, ош щастя от Партії, а не от Бога
-  Повірила баба-небога, що щастя від Партії, а не від 
Бога.
Повіствовательиоє предложеніє -  Розповідііе речсння. 
Повісив бы-сь ся (иовісила бы-сь ся) -  А щоб ти пові- 
сився (повісилася)!
ІІовісти послідньос слово -  Сказати остаинє слдово. 
Повісіи уїдиво -  Сказати уїдливо.
Повістка дня -  Повістка дня (денна повістка).
Повіш злому (злӱв) наперекӱр -  навержеся, як звірь -  
Скажеш злому (злій) наперекір -  накипеться, мов зір. 
Повіш злому (злӱв) не так -  потовче на мак -  Скажеш 
злому (злій) пс так -  потовчс на мак.
По взасмному еогласію -  При взаємній згоді.
Повзати в ногах = Лізати в ногах -  Повзати в ногах. 
Повзе, як  глнста (як корытниця) -  Повзе (ліге), мов гяис- 
та (мов коритниця -  черепаха).
Повзи, лізь, айбо двигайся вперед -  Повзи лізь, але ру- 
хайся виеред.
Повзучоє ростеніє -  Повзуча рослина.
Повзучӱсть металӱв -  Повзучість мсталів.
Повзуща арка -  Повзуча арка.
Повзуіцый емпіркзм -  Повзучий емпіризм.
Повивальна бабка -  Повивальна (сповивальна) бабка. 
Повивати (новити) гайнов -  Повивати (новити таємни- 
цею.
По видному -  По видному (коли вже світло).
По видӱ -  По виду.
Повинный (новинна) быти признагельным (нризна- 
тельнов) -  Повинний (повщша) бути вдячним (вдячиою). 
Повинный (повиниа) дяковати -  Повинний (повинна) дя- 
кувати.
Повииовеніє закоыам -  Покора законам.
Повисати (повиснути) у воздусі -  Повисати (повиснути) 
в повітрі.
Повис (повисла) межи небом и земльов = ТІовис (нови- 
сла) у воздусі -  Повис (повисла) мсжи небом і землею. 
Повиснути на волоску (на волоснні) -Повисиути на во- 
лоску (на волосині).
Повиснути на телефоиі -  Повиснути на теяефоні. 
Повиснутя иа шийн -  Повиснути на шиї.
Повис (повксла) у воздусі = Повис (повисла) межи небом 
и земльов -  Повис (повисла) у повітрі.
Повис (повнсла), як дзиндзель, под стріхов -  ІІовис (по- 
висла), мов дзиндзель (мов борулька), під сзріхою.
ТІовити (сиовити) тайнов -  Повити (сповити) тайною 
(таємнщею).
Повитый мраком неизвісности = Повито темпотов не- 
нзвісности -  Покритий мряком певідомості.
Повито темнотов неизвісности -  Повитый мраком ие- 
извісности -  Сповите темрявою  исвідомостИ.
Повів (повіла) “А” -  кажи й “Б ” -  Повів (сказав, сказала) 
“А” - ісажий“Б”.
Повів бы (повіла б) словечко, та вовк недалечко -  Повів 
би (сказав би, сказала б) словєчко, та вовк недалечко. 
Повів (повьта): “Готово!” -  не вірь па слово -  Сказав 
(сказала): “Готово!” -  нс вір на слово.
ГІовів (повіла), лсм бы повісти -  Сказав (сказала), лішіе 
б сказаіи.
Повів (повіла) на глум, а люде взяли на ум -  Сказав (ска- 
зала) иа глум, а люди взяли на ум.
Повів (повіла) наугад, теперь и сам не рад (и сама не 
рада) -  Сказав (сказала) наугад, тепер і сам не рад (і сама 
не рада).
ІІовів сам (новіла сама) до себе -  Промовиз сам (промо- 
вила сама) до себе.

Повів му (повів ӱв) на стыд -  Повів йому (повів 'ій) на 
сором.
Повів (повіла) напӱвпошепкы -  Повів (сказав; сказала) 
напівпошепки.
Повів (повіла), ош хворый (ош хвора) -  Сказав (сказала), 
що хворий (що хвора).
Повів (иовіла) своє слово -  Сказав (сказала) своє слово. 
Повів (повіла) слово -  и мовчи -  Сказав (сказала) слово - і 
мовчи!
Повів (повіла) то, што хотів (што хстіла) і так, як хотів 
(як хотіла) -  Сказав (сказала) тс, що хотів (що хотіла), і так, 
як хотів (як хотіла).
Повів (повьта), што думав (што думала) -  Сказав (сказа- 
ла), що думав (що думала).
Повів, што хотів (повіла, што хотіла), зробив (зробила) 
своє -  и котися -  Сказав, що хотів (сказала, що хотіла), 
зробив (зробила) своє -  і котися!
Повів (ловіла), як обрізав (як обрізала) -  Сказав (сказа- 
ла), як обрізав (як обрізала),
По вік вікӱв -  По вік віків.
Повіли “білоє”~ значить чорноє -  Сказали “біле” -  зпа- 
чить чорне.
Повіме откровенно -  Скажемо відверто.
Повім одверто = Скажу одверто -  Скажу відвсрто.
Повім но собі = Скажу по собі -  Скажу по собі. 
Повінчавутгься -  поквитавуться -  Повінчаються -  нокви- 
таються.
Повінчатися -  довічно не розлучатися— Повінчатися -  
довіку не розлучатися.
Повінь -  дурна вода, наша біда -  Повінь -  дурна вода, 
наша біда.
Повінь змывать усі сліды -  Повінь змивас всі сліди. 
Повінь набіжить и збіжить, а земля -  щи довго засму- 
ченов лежить -  Повіиь набіжить і збіжить, а земля -  ще 
довго засмучепою лежить.
Повіньова круговерть: туды круть -  туды верть -  Пові- 
нева круговертть: тудн круть -  туди верть.
Повінь розрішенія нс ітросить: ш ю  натрафить, то уно- 
сить - 11овінь дозволу не просить: що натрапить, те уносить. 
Повінь, як є, в єнных бере, другым дає -  Повінь, як є, в 
одних бере, другим дає,.
Повіреник (повірениця) тайн -  Повіреник (повірешщя) 
таємішць.
Повіреный (повірена) у ділах -  Повірений (повірена) у ді- 
лах (у справах).
Повірив (повірила) у юрбу -  вылегів (вылетіла) в трубу
-Повірив (повірила) у ю рбу- вилстів (вилетша) в трубу. 
Повірив иовірила) у юрбу -  дӱстав (дӱстала) по і орбу -  
Повірив (повірила) у юрбу -  дістав, (дістала) по горбу. 
Повірив (повірила) на слово -  Повірив (повірила) на слово. 
Повірив (повірила), но й перевірив (перевірила) - Пові- 
рив (повірила), але й перевірив (перевірилав).
Повірити в сесе тяжко, айбо неоходимо -  Повірити в це 
важко, але необхідао.
Повірити в судьбу' легше, як повірити в себе -  Повірити 
в долю легшс, ніж повірити в себе.
Повірити на слово -  Повірити на слово.
Повіриш брехні-задыхнешся вїї болоті -  ТІовіриш брех- 
иі - задыхнешся в її болоті (багні).
Повіриш неуку-агроному -  будеш їсти солому -Повіриш 
неуку-агроному -  будеш їсти солому.
Повірйа вселяє довірйа -  Повір’я вссляє довір’я.
Повірйа й забобоны не бояться забороны -  Повір’я й за- 
бобони не бояться заборони.
Повіруву, як увижу -  Повірю, як побачу.
ГІовіруву в чудеса, як  буду на небесах -  Повірю в чудеса, 
як буду иа небесах.
Повіруй Василю, то вӱн -  кум королю -  ІІовір Василю, 
то він -  кум корошо.
Повіруй його (її) словам, то вӱн (то вна) вшигко робить 
сам (сама) -  Повір його (ц) словам, то він (то вона) все 
робить сам (сама).
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Повіруй, каже, на слово -  й готово -  Поізір, каже, на слово
-  й готово.
Повіруй мому слову -  Повір моєму слову.
Повіруй у себе -  Повір у ссбе.
Повірь (повірьте) на слово -  Повір {повіргс) на слово. 
Повісив бы-сь ся (новісила бы-сь я) -  А шоб ти повісився 
(новісшіася)!
Повіснв бы-сь ся (повісила бы-сь я) за єнпо ребро -  А
шоб ти повісився (повісилася) за одне ребро!
Повісив бы-сь ся (новісила бы-сь ся) на сухӱв галузці 
(на першому сучку) -  А щоб ти повісився (повісилася) на 
сухій гілці (на першому сучку)!
ІІовісив (повісила) на нього (на не'Г) всіх собак-Повісив 
(повісила) ыа нього (на неї) всіх собак.
Повісили, як Лаборця, д’горі иогами — Повісили, як Ла- 

. борця, догори ногами.
Повісити голову -  Повісити (похпюпити) гоиову.
Повісити (повісив, повісила) камінь (собі) на шию -  По- 
вісити (іювісив, іювісила) каміиь (собі) па шню.
Новісити нӱс (носа) -  Повісити (похтопити) ніс (носа). 
Повісити ярмо на шию -  Повісити ярмо на шию. 
Повістзовательноє предложеніє -  Розповідне рсчсння. 
Повісти в очи не всякый (не всяка) хоче -  Повісти в очі 
не всякий (не всяка) хоче.
Повісти доброє слово -  Повісти (сказапиі) добре слово. 
Повісти з наміренійом -  Позісти (сказати) з  наміром. 
Повісти з ожесточенійом — Сказати з озлоблеішям. 
Повісти з роздраженійом -  Повісти (сказати) роздраго- 
вано.
Повісти нарочно -  Повісти (сказати) навмисно.
Повісти напӱвшепотом -  Сказати наиівшспотом.
Повісти на ухо -  Повісти (сказати) на вухло.
Повісти неправду -  Повісти (сказати) неправду.
Повісти: “Пйатирічка достроково єсть!” -  велика чссть
-  Сказати: ”ІТятирічка достроково є!” -  вслика честь. 
Повісти но совісти -  Сказати по совісті.
Повісги правду (по правді) -  Сказати правду (по правді). 
Повісти слова не давуть, а повіш -  бйуть -  Сказати слова 
ие дають, а скажеш -  б’ють.
Повісти сміло -  Повісги (сказати, мовити) сміло.
ІІовісти такос, што й купы не дсржиться -  Повісти (ска- 
зати) такс, що й купи ие тримається.
ІІовісти умышленно -  Повісти (сказати) умисно.
Повісти упавшым голосом -  ГІовісти (сказати) ослаблим 
голосом.
Повістьовый жапр -  Пові.стевий жанр.
Повітруля бы тя взяла -  А щоб Повітруля тебе взяла! 
Повітруля вйсся стовпом -  до Гокнхмарника хоче до- 
тяггися чолом = Повітруля стає стовпом, обы дотягтися 
до Гонихмарника чолом -  Повітруля в’сться стовиом -  до 
Гонихмарпика хоче дотяггися чолом.
Повітруля наиала -  хмары розметала -  Повітруля напала
-  хмари розметала (розкидала).
Повітрулн стає с говпом, обы дотягтися до Гонихмарни- 
ка чоло.м = Повігруля вйеся стовпом -  до Гонихмаргшка 
хоче дотягтися чолом -  Повітруля стає стовпом, шоб до- 
тягтися до Гоиихмарника чолом.
Повііиати носы -  Ііовішати носи.
Повіш бабі “поніт”, а вна кумі -  “копыл” -  Скажи бабі 
“поиіл”, а воиа кумі -  “копил”.
Повіш барі слӱвце, лем не нроси повторити, бо з спного 
може десять зробити -  Скажи бабі слівце, лиш не проси 
повторити, бо з одного може десягь зробити.
Повіш му (повіпі ӱв) правду- нападе на тн з-заду -  Ска- 
жеш йому (скажеш 'ш) правду — нападе на тсбе з-заду. 
Повіш правду -  каміньом у тя вержуть (розобйуть тп 
голову) -  Повіш (скажеиі) правду -  каменем у тебс кинуть 
(розіб’ють тобі гоЛову).
Повіш правду не туды -  ыаберешся біды -  Повіш (ска- 
жеш) правду не туди - набсрешся біди.
Повіш правду -  провалять тн голову — Повіш (скажеш) 
правду -  провалять тобі гояову.

Повіш, тко твӱй приятель (тко твоя приятелька), я по-
вім—тко ты -  Скажи, хто твій приятель (хто твоя ириятсль- 
ка), я скажу -  хто ти.
Повіш фіглю пе т\ды -  наберешся біды -  Скажеш фіглю 
(жарт) не туди -  ііаберешся біди.
Повіяло душком -  Повіяло душком.
Повіяло холодом -  Повіяло холодом.
Повыбирати хліб -  Повибирати хліб.
По выбору — По вибору.
ІІовывішовати языкы -  Новивішувати язики. 
Повыводити в люды - Повиволши в шоди.
Повыганяти вон -  Повиганяти вон.
Повыдавати замуж -  Повид&вати заміж.
Повьшмати (іЮ8 ыкольовати) очи -  Повиймати (повико- 
лювати) очі.
Гіовысительный трансформатор -  Підвищувальний 
трансформатор.
Повысити в общественному мнінію -  Підиести (підвищи- 
ти) в громадській думці.
Повысити голос -  Підвищити голос.
Иовысити по службі -  Підвищити по службі.
Повысити ТОН -  ГІ08ИСИТИТОИ.
Повыситися в чийих-ось очах -  Підиестися (підвищити- 
ся) в чиїхось очах.
Повысововати языкы — Повисовувати язики.
Повысше коліна — Повиїце коліна.
По высшому класу -  По вищому класу.
По высшому пілотажу -  По вищому пілотажу. 
Повыходитн замуж -  Повиходити заміж.
Повышена температура -  Підвищена тсмпература. 
Повышеніє врожайноспі -  Підвишення врожайностї. 
Повышсніє по службі -  Підвищеішя по сдужбі. 
Повышені обйазанности -  Підвшцсні зобов’язаішя. 
Повышеный інтерес — Підвищений інтерес.
Повьшіені требованія -  Підвищені вимбги.
Повышеный (повышена) у полковннкы -  Підвищений 
(підвищена) у ііолковішки.
Повышенноє качество -  Підвишена якість.
Повышенноє настроєніє -  Піднесений (підвишсний) на- 
стрій.
Повышеноє обйазательство -  Шдвищеие зобов’язання. 
Повышовати (повысити) голос - ГІідвищувати (підвиши- 
ти) голос.
Повйазати галстук = Повйазати машлик -  Пов’язати 
краватку.
ІІовйазати машлик = Повйазати галстук -  Пов’язатн 
машлик (краватку).
Повйазатн голову илатком -  Пов’язати голову хустиною. 
Повйазка зсунулася (зйїхала) иабӱк -  Пов’язка зсунулася 
(з’їхала) набік.
По вкусу -  По смакові (до смаку).
Повна автоматика -  Повна автоматика.
Повна ануляція проекта -  Повна ануляція проекїа. 
Повна аснмгіяція -  Повна асиміляиія.
Повна голова забот -  Повна голова турбот.
Повна готовнӱсть -  ІІовна готовність.
Повна достовірнӱсть -  Цілковита певність.
Повна (повновата) жона -  Повна (повиувата) жінка. 
Повна куча стручя, лем нічого везти -  треба нести -  По- 
вна куча струччя, лиш нічого везти -  треба нссти.
Повна опреділенӱсть -  Цшкбвита иевшсть.
Повна тайстра тижка, а порожня - іци тяжчя -  Повма 
тайстра (гпорба) важка, а порожня -  щс важчя.
Повна тишина -  Цілковита тиша.
Повна фляшка -  Повна фляшка (тяшк, бутилка),
Повна фляшка -  усім свашка -  Повна фляшка (пляшка) 
-  усім свашка.
Повна чаша — Повна чаша.
Повна чапіа добра -  Повиа чаша добра.
Повні слыз очи -  Повні сльрз очі.
Повнігаос удовлетвореніє — Цідковитс задоволення. 
Повный абсурд -  Ловішй абсурд.
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ІІоваый ажур -  Повний ажур.
Повный асортимент -  Повішй асортимент.
Повный бсзпорядок -  розгардіяш -  Повний розлад- роз- 
гардіяш !
Повный безпреділ -  Повна безмежність.
Повный буділарош -  Повний буділарош (гаманець). 
Повііый гордӱв вина, а чопа ньіт, докі чӱп глядав (гля- 
дала) -  чорт вино забрав -  Повний гордів (повна бочка) 
вина, а чопа нема, поки чіп шукав (шукала) -  чорт вино 
забрав.
Повный гордӱв мовчить, а порожньый гучить -  Повний 
гордів іповна бочка) мовчить, а порожній (а порожня) гу- 
чить.
Повный (повпа) до краӱв = Повиый (повпа) ио вінпя = 
Повный (повпа) ушерть -  Повішй (повна) до країв. 
Повный доступ -  Повний доступ.
Повный дурак (яовпам дура) = Формениый дурак (фор- 
менна дура) -  Повний дурень (новна дура).
Повный (повна) домак -  Повний (повиа) ущсрть.
Повный жеб -  Повний жеб (повна кишеня).
Повный екстаз -  ГІовний екстаз.
Повнын звук -  Повний звук.
Повный (повпа) изумленія -  Повний (повна) подиву. 
Повный комплект — Повний комплект.
Повный контроль над проходящым -  Иовний конроль 
над тим, що проходить (що відбувається).
Повный крӱчок -  Повний крючок (гаплик).
Повный місядь — Повний місяць.
Повный міх (мішок) новин - Ііовний міх (мішок) новин. 
Повиый нуль = Чнста нула -  Повний нуль.
Повный (повна) сил -  Повний (повна) сил.
Позный (повна) по вінця = Повный (иолвна) до краӱв = 
Повный (повна) ушергь -  Повний (повна) по віпця. 
Повный-повнесенькый буділарош -  Повний-повнісінь- 
кий буціларош {гаманець).
Повный тарӱл -  ІІовна тарілка.
Повный (повна) удивленія -  Повний (повна) подиву (зди- 
вуваныя).
Повный ушерть = Повный до краӱв = Повный (иовна) 
по вінця -  Повний ущсрть.
Повиый хӱд (ход) -  Повиий хід.
Повный шик -  Повний шик.
Повным голосом' -  На повний гоиос.
Повным-повно -  Повним-іювио.
Повным ходом -  Повним ходом.
Повноважный представитель (повноважна нредстави- 
те.тька) -  Повномочний представник (повиомочиа представ- 
ниня).
Повнов міров -  Повиою мірою.
Новнов міров = У повнӱв мірі -  Повною мірою.
Новноє авторство -  Повне авторство.
Повноє затменіє -  Повне затемнення.
Ііовноє изміненіє -  Цілковита зміна.
Повноє недорозумініє -  Цілковите неиорозуміння.
Повноє собраніє произведеній -Повне зібрання творів. 
ІІовноє соґласіє -  Повна згода.
Повноє удовлетворсніє -  ЦІлковите задоволення.
Повноє черево (новный желудок) любви не сприяє, лем 
заважать -  Повне чсрсво (повний шлунок) любові не спри- 
яє, лиш заважає.
Повно забот -  Повпо турбот.
Повнолиньый (повнолиця), як місяиь -  Повнолипій (по- 
вноииця), як місяць
Повно люди = Повно народа -  ПовіЮ (багато) людей. 
Повно народа = Повно люди -  Повно (багато) народа. 
Повно-повнесенько -  Повно-повнісінько. 
Повнометражиый фільм -  Повнометражний фільм. 
Повномочна комісія -  Повноважыа комісія. 
Повнбмочный иредставитель (представителька) -  
Повыоважный представник (гіредставниця).
Повностьов ясно = Докус ясно -  Цілком ясно.
Повнота власти -  Повнота влади.

Повиота тіла -  Повнота (/ювність) тіла.
Повно товара, лем нікому куиоватн -  Повно товару, лиш 
нікому купувати. '
Повноцішіа жизнь -  Повноцінне життя.
Повод для... -  Привід для...
По воді ходить, а пити просить -  По воді ходить, а пити 
просить.
Поводився (поводилася) мирно -  Поводився (поводшіа- 
ся) мирно.
Поводити за нӱс -  Ііоводити за ніс.
Поводити очима -  Поводити очима.
Поводити плсчима -  Поводити шіечима.
Поводиін руков по лицю -  Поводити рукою по лицю (по 
обличчю).
Поводити (вссги) себе -  Поводитися (вести себе). 
Поводитися -  Вссти себе.
Поводитися высокомірно — Поводитися (вести себе) за- 
розуміло.
Поводитися нахально -  Поиодитися (вести себе) пахабно. 
Поводитится по-хамськы (по-хамському) -  Весіи себс 
ио-хамсыот (по-хамському).
ІІоводитися по-школярському (по-школярськы) -  По-
водитися по шкояярському (по-школярськи).
Поводитися скромно -  ГІоводитися (вести себе) скромно. 
Поводиться, як звірь -  Поводиться, як звір.
Поводити ухами -  Поводити вухами.
Поводиться дерзко — Поводиться зухвало.
Поводитьсн, як у корчмі (як у себе дома) -  Поводить 
сєбс, яку корчмі (як у себе вдома).
По воді нссе лед -  По воді несе лід.
Поводкова система -  Повідцева стистема.
По Водощах -  всяды гостять -  По Водощах (після 19 січ- 
пя) -  всюди гостять.
ГІо воду -  За водою.
Поводяться з верховшіцими, як жиды з палестинцями
-  Поводяться з верховинцями, як жиди (як свреї) з палес- 
тинцями.
Поводься з ним (из нив) так, як  ти б хотів (хопла), што 
бы вӱн (што бы вна) поводився (поводилася) з тобов -
Поводься з ним (із нею) так, як ти б хотів (як ти б хотіла), 
щоб він (щоб вона) иоводився(поводилися) з тобою. 
Поводься, як межи людьми ведеся, а не як заманеся -  
Поводься, як між людьми ведеться, а не як заманеться.
По возможности -  По змозі (по можливостг).
По воли ци по нсволи -  По волі чи по исволі?
Поволі йдеш -  далше будеш -  Поволі йдеш -  далі будеш. 
По волі - поволі -  По волі -  повілыю.
По волови й ярмо -  По волові ярмо.
Поволочити ногы -  Поволокти ноги.
Поворот к ліпшому -  Поворот на краще (до кращого). 
Поворотный етаи -  Поворотний етап.
Ііоворотный круг -  Поворотний круг.
Поворотиый момент -  Поворотний момеит (поворотна 
мить).
Поворотпый иункт -  Поворотний пункт.
Поворот сонця -  Поворот сонця.
Поворот судьбы -  Поворот долі.
Поворот у бӱк -  Поворот у бік.
Поворот хвороты -  Поворот (повернення) хвороби.
По восходнӱв -  По ВИСХІДНІЙ.
Повпред -  Повпред (поважний представник, поважна 
представниця).
Повпредсгво -  Повпрердствао (тважне представіш- 
цтво).
Повредитн свос здоровля -  Зіисувати свос здоров’я, 
Повредити собі палець -  Ушкодити собі палець. 
Повредитися розумом -  Ушкодитися розумом (збожево- 
літи).
Поврежденый (пошкодженый) бурямя -  Ушкоджсний 
(пошкоджений) бурями.
Повременна оплата труда -  Почасова оплата труда (працї). 
Повременна робота -  Почасова робота.
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Повре.менное изданіе -  Періодичпе видання.
Оо всіх направленіях — По всіх напрямках.
По всіх правилах -  За всіма нравилами.
По всіх усюдах = Скрӱзь и всяды -  По всіх устодах. 
Повставати з конӱв -  Повставати з консй.
Повстаньте, гнані и голодні -  ГІовстаньте, гнані і голодні! 
Повстрічай, Господи -  Пострічай, Госноди!
Іїо всӱв видимости -  Очевидно.
По всӱв віроягности -  Цілком імовірно.
По всӱв державі - По всій державі.
Повсяды добре, де нас ниє -  Повстоди добре, де нас цема. 
Повсяды зазуля літать, а свого гнізда ае має -  Повсюди 
зозуля літає, а свого гнізда не має.
Повсякденноє утютребленіє -  Повсякдекний (щодсшшй) 
ужиток.
По всяк день -  По всяк день.
Оо всякому бывас -  ІІо всякому буває.
По всякӱв погребности -  По всякій потребі.
По всьому -  По веьому.
По всьому видко -  По всьому видно.
По всьому фронту -  Іїо всьому фроиту.
Повтореніє -  мати ученія -  Гіовтореиия -  мати навчания. 
Повторив (повторила) слово в слово = Иередав (переда- 
ла) слово в слово — Повторив (повторила) слово в слово. 
ІІовторна оранка -  Повторна оранка.
Повторный курс -  Повторний курс.
ГІовторный осмотр -  Поеторний огляд.
Повз орный розтин -  Повторний розтин,
Повторноє вскрытіє -  Повториий розтин (при операцїї). 
Иов горяти зады -  Повторяги зади.
Повторяти на всі (на различні) лады -  Повторяти иа всі 
(на різні) лади.
Швторять, гн молитву -  Повторяє, мов молитву. 
Повторьоваш (повторяти) на всі лады -  Повтортовати 
(повторяти) на васі лади.
Повторювати староє = Товкти староє -  Повторювати 
старе,
Пові орює, як понугай -  Повторює, як иануі а. 
Повторьовати не стойить -  Повторювати ие варто.
Повӱв коня ковати, як шмітня згоріла -  Повів коня кува- 
ти, як шмітня (кузня) згоріла.
Повӱв кумі, а вна всӱв юрбі -  Повів кумі, а вона всій юрмі. 
Гіовӱв курипуі, а выа всій улици -  Повів куриці, а вона 
всій вулиці.
Повӱв (повела), як свого осла — Повів (повела), як евого 
осла (свого віс.чюка).
По-вӱтцӱвськы -  По-батьківськи.
По-'Вӱтцӱвськӱв ліиіііи — Ио батьківській лінії.
Повчай дітину кажду міиуту - Повчай дитиыу кожиу хви- 
лииу.
Повчай (стрічай) жону не с грясков, а ласков -  Повчай 
(стрічай) жінку (дружику) не стряскою, а ласкою.
ІІо ґаздьши й служниця -  По госиодині й служниця. 
Погамовавти своє возмутценіє -  Погамувати своє обу- 
рсння.
Погана вта вӱвця, што свою вовну не хоче носити -  По-
гана та вівця, що свою вовну не хоче носити.
Погана вта пташина, котрӱв своє гніздо не милоє -  По- 
гана та іпашина, котрій своє гніздо ие миле.
Погана ві а птипя, котра в свос гніздо гадить -  Погаиа та 
птиця, котра в своє гніздо иаскудить.
Погана вта радӱсть, што йде в розріз громаді -  Погана та 
радість, що йде в розріз громаді.
Погана вта свиня, што квичить штодня -  Погана та сви-
ня, шо КВИЧИТЬ ПІОДНЯ.
11.01 ана гра не веде до добра -  Погаіш гра не ведс до добра. 
Погана жӱнка -  Погаыа жінка.
Іїогана звычка -  отвыкан -  Погаыа звичка -  нідвикай. 
Погана злӱсть очи їсть -  1'Іогана злість очі їсть.
Догана їда шкодить усім -- Погана їда шкодить усім. 
Погаиа компанія и доброго челядника (и добру челяди- 
ну) испортить -  Погана компанія і добру ябюдину зіпсує.

Погана овечка всю отару поганить = Паршива вӱвця 
всю отару спаекудить -  Погаиа овечка всю отару поі-аиить. 
Погана памнять -  Погана пам'ять.
Погана цогода = Пулла погода -  Погана погода.
Погана репутація -  Погана реиуташя.
Погаііа слава -  Погаиа слава.
Погана слава перехӱдна, даже кремінальна -  Погана 
слава перехідна, навіть кримінапьна.
Погана справа, кіть каса дірява -  Погана справа, якшо 
каса дірява.
Поганенька бунда = Поганенькый кабат - Поганенька 
бунда (поганеньке палыпо).
ІІоганенька річка (річенька) -  Поганенька річка (річсч- 
ка).
Погапенькый кабат = Поганенька бунда -  Поганенький 
кабат (иогане пальто).
Поганенькоє містечко -  Поганеньке місце.
Поганити рукы -  Поганити руки.
Поі аішти своє имня -  Поганити своє ім’я.
Поганити свою репутаігію -  Поганити свою ренутацію. 
Поганитм свою фамшію -  Погахшти своє прізвищс. 
Погані вісти не вдержиш на місті -  Погані вісті не вдср- 
жиш (ие втримаеш) на місці.
ІІогані вісти не лежать на місті -  Погані вісті не лежать 
на місці.
Погані вісті ширяться скоршс, чим добрі -  Погані вісти 
ширяться швидшс, ніж добрі.
Поіані воспомннанія з часом мілівуть, а добрі -  усе 
душу грівуть -  Погані спогади з часом міліють, а добрі -  
завжди душу тріють
Погані діла -  Погані справи (кепські справи).
Погані (нечисті) думкы бояться світла - Пагані (нечисті) 
думки бояться світла.
Погані душі чежн на.ми ходять, міста собі не находять -
Погані душі між нами ходять, місця собі не знаходять. 
Погані люде самі ся зйїдять -  Погані люди самі з’їдяться. 
Погані наклонности -  Погані нахили.
Погані сусіды -  єнні біды -  Погані сусіди -  одні біди. 
Погані там жнива, де гола ннва -  Погані таы жнива, де 
гола нива.
Погані условія -  Погані умови,
Погані фіглі -  Погані фіґді (жарти).
Погані часы -  Погані (кепські) часи.
Поганішый (погаиіша) за всіх -  Поганіший (погаиіша) за 
всіх.
Поіаный господарник (по>ана госяодарннця) -  майбӱл- 
шый хабарник (майбӱлша хабарниця) -  Поганий госпо- 
дарник (пошіа господарниця) -  найбільший хабарник (най- 
білыиа хабаршщя).
Погаиый і-риб -  Поганий гриб.
Поганый зуб -  Поганий зуб.
Поганый (погана) лем тото й робить, ош зализує раны -
Погаыий (погана) лиш ге й робить, що зализує раіш. 
Поганый мир ліпше довжої войны -  Поганий мир краще 
довжої війни.
Поганый наклон -  Поганий похші.
Поганый показатель -  Погапий аоказник.
Поганый примір заразит ельный -  Поганий пршслад за- 
разливий.
Ііоганый приятель (погана ітриятелька) -  твӱй першый 
неприятель (твоя псрша неприятелька) -  Поганий при- 
ятель (погана ариятелька) -  твій иерший неприятсль (твоя 
псрша неприятелька).
Поганый смак -  Поганий смак.
Поганын тот вояк, котрый не думать быти генералом
-  Погашш той вояк (солдаі), котрий нс думає буги іенера- 
лом.
Погагнын тот онук, што отбився от дідовых рук -  Нага- 
ішй той онук, що відбився від дідових рук.
Поганый тот челядиик (ноіапа та чслядина), котрому 
(котрӱв) гнів - порадник -  Погана та людина, котрій шів 
- порадник.
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Поганый вто чоловік (погана вта челядина), котрый 
сам (котра сама) ся хвалить -  Погана та людина, що сама 
хвалиться.
Потаный сусід (пог-ана сусідка) приность много бід- По- 
гашш сусід (погаиа сусідка) приноснгь много (багато) бід. 
Поганый чоловік (погана челядщіа) -  Погана людина. 
Погаными не нарожувуться -  ними ставуть -  Поганими 
не народжуються -  ішми стають,
Поганым літо бывае, кіть сонця ньіт -  Поганим літо бу- 
ває, якщо сонця немає.
Поганых гроши ие загубити, а добрых -  не доличнти -
Поганих ірошєй не затубити, а добрих -  ис долічита. 
Поганых діти не быває -  Поганих дітсй не буває. 
Поганых звычок тяжко позбытнся -  Поганих звкчок 
важко позбутися.
Поганых пчӱл ниє, є лем погані пчоларі -  Логаних бджіл 
нема, є лише цогані бджоларі.
Поганого мужа жона видить одразу, а доброго -  ни разу
-  Поганого мужа жінка {дружипа) бачнть відразу, а добро- 
го -  ні разу.
Поганоє виио пйанить, а доброс -  бадьорить -  Погане 
вино ц’янить, а добре -  бадьорить.
Поганоє вчителя не требує -  Погане вчитєля не ногребує 
Поіанос відро -  Погане відро.
Поганоє воспитаніє -  Погане виховащія.
Поганоє вто газдӱвство, што без газды (де ниє газды)-По- 
ганс те господарство, що без господаря (де нема господаря). 
Поганоє д ію  (погані діла) -  Погаие (кепське) діло (погані 
діла -  справи).
Поганос діло безкарно не минас -  Поганс діло {погана 
справа) безкарно не минає.
Поганоє діло, раз лихо обеіло -  Погане діло, раз лихо об- 
сіло.
Поганоє до поганого й липне (й пристане) -  Погане до 
доганого й липне (й пристане).
Поганоє думати -  Погане думати.
Ііоганоє званіє -  Погане зваішя.
Погааоє мож говорити, лем не творити -  Погаые можна 
говорити, лиш нс творити.
Поганоє настросніє -  Поганий настрій.
Поганоє не крадуть -  Гіогане нс крадуть.
Поганоє порося и в петрӱвку мерзее -  Погане порося і в 
пеірівку мерзне.
Погано, коли челядник (челядина) мало зпає, та щи 
гӱрше, коли знає вто, чого му не треба знати -  Погано, 
коли людина мало знас, та ще гірше, коли знає те, чого їй 
не треба знає.
Погано кӱнчати (кз5нчити) -  Погаио кінчати (закінчити). 
Погано лежить -  Поі'ано лежить.
Поганому виду ниє и стыду -  Поганому виду нема і стид>'. 
Поганому волови шкода й половы -  Поганому волові 
шкода й полови.
Поганому (поганӱв) всяды недобре -  Поганому (цоганій) 
всюди зле.
Поганому череву й пирогы шкодять — Поганому череву 
й пироги шкодять.
Иогано -  не зробити, айбо зробитн погано -  ши гӱрше -
Погано -  не зробиги, але зробити аогано -  ще гірше. 
Погано не клада (не прячь) -  Погано не клади (не ховай). 
Иогано не клади -  злодія у гріх не вводи -  Пагаио ие кла- 
ди -  злодія у гріх не вводи.
Погано не товды, коли ты бідный (коли ты бідна), а 
коли думаш, ош ты майбіднішый (ош ты майбідніша)
-  Погано не тоді, коли ти бідный (коли ти бідна), а коли 
думаєш, що ти найбіднііиий (найбідніша).
Погано паны-товариші газдуву гь, раз ліоде бідувуть -  
Погано пани-товариші госиодарюють, раз .шоди бідують. 
Погано розыграыа комедія -  Погано розіграна комедія. 
Погано там газдувуть, де землі пустувуть — Погано там 
госмподарюють, де землі пустують.
Погану граву й косити тяжко -  ГТогаыу граву й косити 
важко.

Погану худобину челядник (челядина) не буде держати -
ІІогану худобину людина не буде держати {тримати). 
Поганӱв бабі й на иечи ям ы - Поганій бабі й на печі ями. 
Поганян коня вӱвсом, а не батугом -  Поганяй коня ві- 
всом, а не батогом.
Погар виніш не заіикодить -  Погар {чарка) виния не за- 
шкодить.
Погар гӱркоты -  Погар (чарка) гіркоти.
Погар малый, а біда от неї часто велика -  Погар малий 
(чарка мала), а біда від нього (від неї) часто велика.
Погар (погарчик) на дорогу -  Погар (чарку, чарочку) ца 
дорогу.
Погар настрӱй робить -  Погар ічарка) настрій робить. 
Погаровый (рюмочный) продаж -  Погаровий {чарковий, 
рюмочний) нродаж.
Погаром запити -  діло скріпити -  Погаром {чаркою) за- 
пити -  діло (справу) скрішіти.
Погар перехылив (перехылила), рукавом закусив (за- 
кусила) -  Погар {чарку) перехилив (псрсхи.лила), рукавом 
закусив (закусила).
Погар ио кругу ходить -  гостям настрій робить -  Погар 
{чарка) по кругу ходить -  гостям настрін робить.
Погар полюбив (полюбила) -  щастя загубив (загубила)
-  Погар (чарку) полюбив (полюбила) -  щастя загубив (за- 
губила).
Погар рохіетівся на дарабчикы -  Погар розлетівся (чар- 
ка розлетілася) вдрізки (на шматки).
Погар у сімйі -  быти біді -  Погар {чарка) в сім’ї -  бути біді. 
Погар хыльнув (хыльнула) -  то й пісню затяпіув (за- 
тягнула) -  Погар (чарку) хильнув (хйльнуда) -  то й пісню 
затягнув (затягнула).
Погарчик кругленькый -  добре, як повненькый -Чарка 
кругленька, добре, як новненька.
Погарчина -  многым бідам причнна—Погарчииа {чарчи- 
на) -  многим ібагатьом) бідам причина.
Погасити світло -  Погасиги світло.
Погасшый вулкан -  Погаслий вулкан.
По гатьох и очкур -  По гатьох (по полотняних брюках) і 
очкур.
Погыбели ниє -  Погибелі нема.
Погыбель го (погыбель йі) знає =Чорт його (чорт її) знає 
= Морока го (морока йі) знає -  Погибель його (погабедь 
її) знає!
Погыблому (погыблӱв) -  комашню — Погиблому (поги- 
блій) -  комашню.
Погыб (погыбла) смертьов храбрых- Погаб (загинув, за- 
гинула) смертю хоробрих.
Погыбшый челядиик (погыбша челядина) -  Погибла 
людина.
Погыбшос діло -  Пропаща справа.
Погыбшоє с>дно -  Загибле судно.
Погладив (поглади.ііа) проти серсти -  Погладив (пошади- 
ла) проти шерсті.
Погладив (накрыв) долоньов, як медвідь лабов -  Поша- 
див (накрив) дологтею, як ведмідь лаиою.
ГІогладити за сирстьов -  Погладити за шерстю. 
Погладнти по голові -  Погладити по голові.
Ногладь дітину -  выгре слызину -  Погладь дитину ви- 
тре сльозину.
Поглнбльовази протирічія -  Поглиблювати суперечнос- 
ги.
Поглощас книгу за книгов -  Поглинає {пожирає) книгу 
за книгою
Поглощеиый (поглощена) заботами -  Поринулий (пори- 
нула) у турботи.
Поглумився їпоглл милася) -  и доста -  Погаумився (по- 
гаумн.ііася) -  і досить!
Поглядай на задні колеса -  Погаядай на задні колеса.
Поі иав (погнала) козы в лозы, а каже -  на пашу -  По- 
гаав (погнала) кози в лози, а каже -  на гіашу.
Погнав отары, як вітер хмары — їїогнав отари, як вітер 
хмари.
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Логпався (погналася) за заицьом у лолі -  лем натер 
(лем натерла) собі мозолі - Погнався (цогналася) за зай- 
цем у полі -  лиш натер (лиш натерла) собі мозолі.
Погяали їх, як худобу -  Погнали їх, яіс худобу.
Погиати врага -  Погнати вороі а.
Погнати козы иа драчові почкы -  Погнати кози на тер- 
нові бруньки.
Погнатися за двома зайцями -- Погнатися за двома зайцями. 
ІІогнис н ковбыш, кіть на нӱм не робиш -  Погниє й ков- 
биш ічурбак ), ящо на нім не рОбиш.
Погнойив (погнойнла), як на цибулю -  Погноїв (погної- 
ла), мов на ішбулта.
Погиойив (погнойила), як  на цибулю, а выростпв (а 
выростила) дулю -  Попюїв (погноїла), мов на цибулю, а 
виросткв (а виростила) дулю.
Погнути спину — Погнути спину.
Поговорив бы (поговорила бы) з ним (из иив ), та ниє
з кым -  Поговорив би (поговорила б ) із ним (із нею), та 
нема з ким.
Поговорили, поіоворили -  и розыйшлися -  Поі оворили, 
иоговорили -і розшшлися.
Поговорнли по душах -  Поговорили по душах. 
Поговорили -  розыйшлися, а там -  хоп, трава не рос- 
ти -  Пошворили -  розійшлися, а там -  хоч трава не рости! 
Поговорили тет-а-тет -  Поговорили тєт-а-тст. 
Полговорили -  як меду наїлися -  Поговорили -  мов меду 
наїлися.
Поговори собі, поговори -  Поговори собі, поговори! 
Поговорити (поговори) з ним (из нив) ~ Поговорити (по- 
говори) 3  ішм (із иею).
Поговорка не любить многословіє -  Прислів’я нс любить 
багатосяів’я.
Поговорювуть про отйізд -  Поговаорюють иро щд’їзд. 
Поговӱр не пролишать (не обминать) жадный двӱр -
Поговір не полишає (не оминає) жоден двір.
Поговорять и забудуть -  Поговорять і забудугь.
Погода без опадӱв -  Погода бсз опадів.
Погода -  газда, а Йваи -  лем слуга -  Погода -  газда бтас- 
подар), а Йван -  лиш слуга.
Погода днеська іци гӱрша, ги вчора -  Погода сьогодні ще 
гірша, шж учора.
Погода змінюєся не днями, а ночами -  Погода змішоєть- 
ся не днями, а ночами.
Погода -  й носа з хыжі не высунеш -  Погода -  й носа з 
хати не висунеш.
ІІогода установилася -  Погода встановилася.
Поюды не робить -  Погоди не робить.
Погодні условія -  Погодні умови.
Погожа дннна -  радӱсть для селянина -  Погожа днина -  
радість д.пя селянина.
Погожый вітер -  Погожий вітср.
Погойдатися на волнах •- Погойдатися на хвилях. 
ІІогойдатися на гойдалці -  Погойдатися на гойдалці. 
Погойдуєся на волиах -  ГІогойдує.ться на хвилях. 
Поголити лоба -  Поголити яоба.
Поголовиа мобілізація -  Поголовиа мобілізація. 
Поголовпый обыск -  Поголовний обшук.
Поголовыоє ополченіє -  Поголовне отголчсння.
По головці не гладять -П о  головиі пе гладять.
Поголодуй волій, а доброє насіння носій -  Поголодуй во- 
яій, а добре насішія посій.
Поголос иде по всьому селу -  ІІоголос іде по всьому селу. 
По голосу -  По голосу.
По горах блуждає, клад Довбуша глядає -  По горах блу- 
кає, скарб Довбуша шукае.
По горах и долах -  По горах і долах.
Погоріти до тла -  Погоріти до решти.
По горло • По горло.
По горшку й феделка -  По горшку (по гониеві) й феделка 
(й покришка).
По горячых слідах = По свіжых слідах = По живых слі- 
дах = По теплому сліду -  По гарячих слідах.

Погостив пана благородиого - нагодуй и слугу юлодного 
-- Погостив иана благородного -  нагодуй і слуіу голодного. 
Погостив свата сват: раз по потылици, двічІ -  под зад -  
П о го с т и б  свата сваг. раз по потилиці, двічі -  під зад. 
Погостився -  не сиди, а додому йди -  Погостився -  не 
сиди, а додому йди.
По юстині -  іійані, як свині -  По гостині -  п’яні, як свині. 
Поіранзастава -  Поірагаастава (пограпична застава). 
Пограпична зона -  Прикордонна зона.
Погранична охрана -  Гірикордонна охорона.
Погранична полоса -  Прикордоіша смуга.
Погранична смуга -  Прикордонна смуга.
Погранична стража -  Прикордонна варта.
ТІограничник -  зашнтник: не обідить -  Прикордошшк -  
оборошшк: не скривдить.
По грибы -  За грибами.
По грибочку, по грибку -  и низанка на клиночку -  По
грибочку, по грибку -  і низанка на клиночку.
Погріти (погрів, погріла) рукы -  Погріти (погрів, поірі- 
ла) руки.
Погрішити в переводі против оригінала -  Поірішити в 
перекладі проти оригіналу.
Погрішпти ігротив здорового розуму -  Гіогрішити про'ги 
здорового розуму.
Погрожовати пйастьов -  Погрожувати н’ястю (кулаком). 
По і рошах и слава -  По грошах і слава.
Погружагися в думкы -  Поринати в думки.
ІІогружатися в забытя — Поринати в забуття. 
Погружатися в мечты -  ГІоринати в мрії.
Погружатися в роботу -  Поринати в роботу.
Погружатися (погрузитися) в роздумы = Погрузитися в 
розмышленія -  Поринаги (нолринути) в роздуми. 
Погружатися (иогрузитися) в отчаяніс -  Поринаіи (по- 
ринути) у відчай.
Погружатися в свою скаралупу — Поринати в свою шка- 
ралупу.
Погружатися з толовов — Поринати з головою. 
Поідіуженый (ііоіружена) у мыслі -  Поринулий (ггорину- 
ла; заглиблеішй, заглиблена) у думки.
Погруженый (погружена) у свою роботу -  Занурений (за- 
иурена) у свою роботу.
ІХоіруженый (погружена) у ссбе -  Заглиблсний (заглибле- 
на) у себе.
Поірузив усьо в лодку й отчалив -  Завантажив усе в лод- 
ку й відчалив.
Погрузитися в воспоминанія -  ГІоринути у спогади. 
Погрузитися во мрак (у темноху) -  Поринути у тсмряву 
(в тсмінь).
Погруз (погрузла) у довгах -  Загруз (заірузла) в довгах (у 
боргах).
Погрузнгиси в розмышленія = Погружатися (погрузи- 
тися) в роздумы -  Поринути в роздуми (в міркування). 
Погрузнтися (погр>зився, погрузилася) в созерцаніє -
Поринути (поршіув, норинула) у споглядашія.
Погрузли в кырви -  Потрузли (загрузли) в крові.
По грӱб жизии -  По гріб життя (до ссшоїсмерті).
По Грӱмнинях уже ниє саннині -  По Грімиидях (15 люто- 
го) уже нема санниці.
Погрязнути (погряз, погрязла) в поропі -  Погрузнути 
(погруз, погрузяа) в розпусті.
По губах мастити -  По губах мазати.
Погуляв (погуляла), як пес (чяк собака) на лаицкови -  
Погуляв (погуляла), мов пес (мов собака) на лаішюгові. 
Поіуляєме, но спершу поробиме -  Погуляємо, але сершу 
попрацюемо.
Погуляли называєся -  Погуляли назйвається!
Подавай назад -  Давай (подавай) назад!
Подаватя (подагися) вбӱк -  ГІодавати(иодатися) вбік. 
Подавати (ноказати) вид -  Подавати (иоказаі и) вид 
Подавати (иодати) вість -  Подавати (нодати) вістку. 
Подававти (подати) в отставку-Подавати (подати) в від- 
ставку.
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Подавати (подати) в суд -  Подавати (подати) в суд. 
Подавати (подати) голос -  Подавати (иодати) голос. 
Подавати до рук — Подавати до рук.
Подавати (подати) думку -  Подавати (подати) думку. 
Подавати (подати) жалобу -  Подавати (подати) скаргу. 
Подавати (подати) иніціативу -  Подавати (цодати) іиіці- 
ативу.
Подавати (подати) команду -  Подавати (подати) команду. 
Подавати (подати) на глум -  Подавата (подати) иа глум. 
Подаватн (подати) надежду -  Подавати (подати) надію. 
Подавати (погдати) надежду -  йсе вже не мало -Подава- 
ти (подати) надію -  це вже исмало!
Подавати (подати) назад -  ГІодавата (подати) назад. 
Подавати (подаги) на разсмотреніс -  Подавати (подати) 
на розгляд.
Подавати (подати) повод -  Подавати (подати) привід. 
Подавати (подати) помӱч -  Подавати (иодати) допомогу. 
Подавати (подати) признакы жизни -  Подавати (пода- 
тип) ознаки життя.
Подавати (подати) примір -  Подавати (подаги) цриклад. 
Подавати реплікы = Робити реплікы -  Подавати реплі- 
ки.
Подавати (подати) руку -  Подавати (подати) руку. 
Подавати (подати) ручник (ручинкы) -  Иодавати (пода- 
ти) рушник (рушники).
Подавати (подати) совіт -  Подавати (подати) пораду. 
Подавати (нодати) счот - Ііодавати (подати) рахунок. 
Подавати (подати) судовый иск -  Подаваш (подати) су- 
довий (позов).
Подавати (подати) тслеґраму -  ГІодавати (подати) теле- 
граму.
Подаватися назад = Иодатися назад -  Подаватися назад. 
Подавися ньов, свойов брехньов -  Подавися нсю, своею 
брехнею!
Подавити (погамовати) возмушеніе -  Подавити (погаму- 
вати) обурсння.
Подавитн желаніс -  Побороти бажапия.
Подавнти своє возмущеніє — Побороти своє обурення. 
Подавленіє востанія -  Придушення повстання. 
Подавлеиый голос - Ііодавлений (придушений) голос. 
Подавленый (подавлена) горем Пригиоблсный (пршно- 
блена) горем
Подавленый стон -  Подавлений (придуіиений) стогін. 
Подавленоє настроєніє -  Пригнічений настрій. 
Подавляти (подавити) огневі гочкы -  Подавляти (нода- 
вил и) вогневі точки.
Подавляти (подавитн) нротивника воєниов техніков -
Подавляти (подавиги) противника військовою технікою. 
Подавляти чувства -  Подавляти (заглущати) почуття. 
Подавляюпіа бӱлшӱсть -  Переважна більшість.
Подався (ггодалася) за довгым рубльом -  Подався (пода- 
лася) за довгим карбованцем.
Подався (пода.іася) на бугор -  Подався (подалася) на бугор. 
Подав (подала) у колхоз заявленіє -  прокляв (прокляла) 
державу -  Подав (подада) у колгосн заяву -  ирокляв (про- 
кляла) державу.
Подає голос, як ячмімнын колос -  Подає голос, як ячмін- 
ний колос.
Подас лризнакы жизни -  Подає ознаки життя,
Подаєся помӱч -  Подається поміч (допомога).
Подай, Бог, німичко, ледвы-м тя найшов (наншла), тра- 
вичко -  Подай, Бог. німичко, ледве я тебе знайшов (зна- 
йшла), травичко!
Подай, Боже, в торбину, бо з голода гыну -  Подай, Боже, 
в торбину, бо з голоду гину.
Подай жебраку (жебрачаі) копійчину на хлібень и на 
начмагы -  Подай жсбраку (жебрачці) иа хлібець і на пач- 
мази (і па штанини).
Подай му (подай ӱв) таку -  не знати яку -  Подай йому 
(подай їй) таку, не знати яку.
Подай, няньку, чобӱточкы, а ты, мамко, меду з бочкы, 
бо я дӱвка молода, квітну, як ва сопцю ягода -  Подай,

няньку (татку), чобіточки, а ти, мамко, меду з бочки, бо я 
дівка молода, квітну, як на сонці ягода.
Подай, принеси, Лем сам (лем сама) нич не проси -  По- 
дай, иринеси, лиш сам (лиш сама) нічого нс проси.
Подай ӱв такого (подай му таку) -  не знати якого (нс 
знати яку) -  Подай їй такого (подай йому таку) ~ не знати 
якого (не знати яку).
Под акомианімент рояля -  Під акомпанімеит рояля. 
Подале в ку'точкы от горячої точкы -  Подалі в кугочки 
від гарячої точки.
Ііодале от гріха — Подалі від гріха.
Подале от искушенія -  Подалі від спокуси.
Подале откладеш -  поближе возьмеш -  Подалі відкладеш 
-  поближче візьмсш.
ТІодале от людського ока -  Подалі від людського ока. 
Подалс от начальства -  Подалі від начальства.
Подале от начальства -  поближе до кухні -  Подалі від 
начальства -поближче до кухні.
Подальша їх судьба иеизвісна -  Подальша їх доля невідо- 
ма.
Подало му (подало ӱй) -  Подало (полегшало) йому (полег- 
шало їй).
Подальше от соблазна -  Подалі від спокуси.
Подальшый крок -  Подалыішй крок.
Подамснтна щіттса -  Щітка для підлоги.
Подаментні дощкы -Дошки підлоги.
Поданя голоса -  Подаішя голосу.
Поданя помочи -  Подання допомоги.
Под аплодисмеяты -  Під оплески.
Подаровав (подаровала)- як на Божоє дав (дала) -  По- 
дарував (подарувала) -  мов на Боже дав (дала). 
Подаровагн жизнь -  Подарувати життя.
Подарок на памиить -  Подарунок на пам’ять.
Подарок судьбы -  Подарунок (дарунок) долі.
Подати вість -  Подати вісіку (звістку).
Подати вість про себе -  Подати вістку (звістку) про себе. 
Подати (податися) в отставку -  Подати (податися) в 
вдставку.
Подати (подавати) голос -  Подати (подавати) голос. 
Подати (подавати) думку -  Подати (подавати) думку. 
Подати (подавати) жалобу -  Подати (подавати) скаргу. 
Подати (подаватн) ииіціативу -  Подати (подавати) ініці- 
ативу.
Иодати (подаватн) команду -  Подати (аодавати) комапду. 
ГІодати (податися) назад -  Гіодати (иодатися) назад. 
Подати (подавати) на разсмотреніє -  Подаги (подавати) 
иа розгляд.
Иодати (подавати) признакы жнзни -  Подати (подавати) 
ознаки жиггя.
Подати (подавати) пришр -  Подати (подавати) приклад. 
Подати (подавати) ручникы -  Подати (подавати) рушни- 
ки (весиіьний обряд).
Подати (подавати) совіт -  Ііодати (подавати) раду (пораду). 
Подати судовый иск -  Подати судовий ііозов.
Податися (поступитися) вбӱк -  Податися (иоступигися) 
вбік.
Податася вперед -  Податися вперед.
Податися яавтічкы -Податися навтічки інавтіки). 
Податися назад = Подаватися назад -  Податися назад. 
Податкы є, а жизни ньіт — Податки є, а житгя нема. 
Подагкы кладуть челядника (челядігау) на лопаткы -  
Податки клядуть людину на лопатки.
Податгкова аґонія -  Податкова аіонія.
Податкова сисгема -  Податкоиа систсма.
Податкоый інспектор -  Податковий інспсктор.
Гіодатноє сословіє -  Подагний стан.
Подача голоса -  Подача голосу.
Подача помощи -  Подача допомоги.
ГІодбивавучи іггогы -  Підбиваючи (підводячи) підсумки. 
Подбиваия итогӱв -  Підбивакня підсумків.
Подбивати (подбити) итогы = Подводити (подвссти) 
итогы -  Підбивати (підбити) підсумки.
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Подбиватн на войну — Півдбиватри на війну. 
іїодбили (подвели) итогы -  Підбили (підвели.) ПІДСУ’МКИ. 

Подбилн кулькы (бабкы) -  Підбили купьки (бабки). 
Подбирати (подобрати) клтон до зауіка -  Підбирати (пі- 
дібрпати) юиоч до замку.
Подбирати полы -  Підбирати поли.
Подбирач (подбиранка) пу’шины -  Підбирач (підбирачка) 
хутра.
Бодбити білкы яйсчні и жовткы -  Підбити біики яєчні і 
жовтки.
Подбити борщ сметанов -  Підбити (заправити) борщ сме- 
тапою.
Подбити ватов -  Підбити ватою.
Пудбити заяця -  Підбити зайця.
Подбити качку1 -  Подбити {підстрелити) качку.
Подбити око -Підбити око.
Подбити пушинов -  ГІідбити хутром.
Подбити флекы на тоианках -  Підбати флеки (підметки) 
на топанках (па черевиках).
Подбити (подшити) шовком платя -  Підбити (иідшити) 
шовком плаття.
Подбитый (подбита) вітром - Підбитий (иідбита) вітром. 
Под боканчов -  Під боканчсю (під черекиком).
Под боком -  Під боком.
Под бокс -  Під бокс.
Под большым секретом -  Під великим секретом.
Подбор кадрӱв -  Підбір кадрів.
Подбор книг -  Підбір {пабір) книжок.
Подбородок, як у качкы воле -  Підбородок, мов у качки 
волс.
Под борону сіяти -  Під бороиу сіяти.
Подборщик (иодборщиця) хутра -- ІГідборшик (підбор- 
іциця) хутра.
ЇІод будь-якым прсдлогом -  Під будь-яким нриводом. 
Подбурьовати на войну -  Підбурювити на війну.
Подбӱй рсхлнка (подбӱй бунды) -  Підбій піджака (підбій 
пальта).
Подвалыюс иомішеніє -  Підвальие примішенмя.
Под варишом -  Під варитом (під містом).
Зіод вартов -  Під вартою.
Подвсдсмо итог -  ГІідвсдсмо підсумок. 
їїодвезти воза -  Підвезти воза.
Под великым деревом другоє ниґда великым не росте -
ГІід великим деревом друге (інше) ніколи великим пе росте. 
Под великым сомненійом -  Під великим сумнівом. 
Ііодвсли черту (риску) и дали отписку -  ГІідвели риску і 
дали відписку.
Подвергати бомбовашо -  Піддавати бомбардуванню. 
їїодвергати взысканію -  Підаавати стягнснню {наклада- 
ти стягнення).
Подвергати испытанію -  Піддавати випробувашпо. 
Гїодвергати (подвергатися) критиці -  Піддавати (підда- 
ватися) критиці.
Подвсргати мукам -  Віддавати на муки (мучити). 
Подвергати наказанію - Накладати кару (карати). 
Гіодвергати насмішкам -  Брати на сміх.
Подвергатн обыску -  Робити обшук (обшукувати). 
Подвергати опасиостти -  Наряжати на иебезиеку {підда- 
аати небеяпсці).
Подвергатн опасиости свою жизнь -  Наряжати на нсбез- 
пеку {піддавати небезпеці) своє життя.
Подвергати операції -  Піддавати операції.
Гіодвергати пытці -  ГІіддавати катуванню.
Подвергати предварительному заключенію -  Лідцавити 
ноисрсдньому ув’язнешио.
Иодвергати сомненію -  Брати під сумнів.
Подвергаіи суду -  Віддавати під суд {судити). 
Подвергатн (додвергатиея) штрафу -  Накладати шраф 
Шдяягати штрафові).
Подвсргатнся екзамену -  Підлягати іспшові. 
Подвсргатися изміненіям -3азнават и зміп.
Подвергатися наказанію Зазнавати кари {каратися).

Подвергатися сомиеиію -  Братися під сумнів. 
Подвергнути заключснію -  Піддати ув’язненшо. 
ІІодвергнутын дійству світда -  Піддаыий дії світла. 
Подвергти (подвергтися) испытанію—Підвегти (підверг- 
тися) перевірці.
Нодверженос (иодкинутоє) шісьмо -  Підкинутий лист. 
Подверичи (подкинути) дрыв (дрывень) на вгень -  Під- 
веричи (підкинути) дров (дровєць) на вогонь.
Подвернувся случай -  Підвернувся привід (вгтадок). 
Подвернувся здобный случай -  Трапилася нагода (набіг 
щасливий вииадок).
Продвернулася возможнӱсть -  Підвернулася нагода 
(можливість).
Подвернути ногу -  ГІідвернути ногу.
Подвериутги иогов аод зад = Дати иогов под зад -  Під- 
вернути ногою під зад.
Подвернути (подвертати) под себе -  Підвернути (підвер- 

тати) під себе.
Подвернути рукав -  Підгорнути рукав.
Подвернутн скатерть -  Підгорнути скатєрть. 
Подвериутися под руку -  Підверну гися під руку.
Подвер (подверла) рӱша на вгспь -  Підкшіув (ігідкинума)
ріща (хмизу) на вогонь
Подвссти итог -  ГІідвести підсумок.
Подвести под сден ранжир -  Підвести під один ранжир. 
Подвссти иод монастырь -  Підвести під монастир (оду- 
рачити).
Повестися на ногы -  Підвестися на ноги.
Под вечӱр -  ГІід вечір.
Подвигатися вперед -  Посуватися вперед.
Подвигатнся даскӱлько минут -  Порухатися кілька хви- 
лин.
Подвнгы роблять люде, а не машины -  Подвиги роблять 
люди, а нс машини.
Подвиг еовітського боііая -  у наших серцях -  Подвиґ ра- 
дянського бійця у наших серцях,
Под видом — Під видом.
Подвижка по службі -  Посування по службі.
Подвнжні черты лиця - Рухомі риси обличчя. 
Подвижный лазарет -  Рухомий лазарет.
Подвижный мӱст -  Рухомий міст.
Подвижный состав — Рухомий состав.
Подвижноє имущество -  Рухоме майно.
Подвижноє руновісіє -  Рухома рівновага.
Подвижноє удареніє -  Пересувний (рухомий) наголос.
Иод вінець -  залюбкы, а до хліба -  шкода затрачеиої 
мукы -  Під вінець -  залюбки, а до хліба -  шкода затрачс- 
ної муки.
Под віиепь — з єнным (з єннов), а в думках -  з другым
(з др>тов) -  Під вінеиь -  з одним (з одыією), а в думках -  з 
другим (з другою).
Под віник -  Під віник.
Под вінцьом не вдарь у болото лицьом -  ІІід віицем нс 
вдар у болото лицем.
Под віночок — з музыками, а ио вінку -  з криками -  Під 
віночок -  з музиками, а по вінку -  з криками.
Под віночок -  скачучи, по віночку -  плачучи -  Під ві- 
ночок -  скачучи, по віночку -  плачучи.
Под вінчальнов фатов кажда молода видиться сятов -  
Під вінчальною фатою кожиа молода видиться святою. 
Подвіска авіабомб -  Підвіска авіабомб.
Под вітром из половов робити -  легко очи запорошити -  
Під візром із половою робити -  лсгко очі запорошити. 
Подвіяло бы тя -  Підвіяло б тсбе!
Подвішеный язык до бесіды звык -  Підвішений язпк до 
бесіди звик.
Под вызорами -  Під визорами (під вікнами)
Под вьшитком -  від хмельком.
Под высоковластвующов руков -  Під високовладною ру- 
кою.
Под владычеством -  Пі.ч цаиуванням.
Под властьов -  Під шіадою.



Под

Иод шіастьов страсти = У пліну пристрасги -  ІІід вла- 
дою пристрасті.
Под влиянійом -  Під вшгавом.
Подводити брывы -  Підводити брови.
Подводити (подвести) толову -  Підводити (п.ідвести) го- 
лову.
Подводити (подвести) итогы = Подбивати (подбити) 
итогы -  Підводити (підвесі'и) підсумки.
Подводиги на искушеніс -  Нідводити на спокусу (споку- 
шувати).
Подводиги (подвести) очи = Поднимати (нодниіи) очи -
Підводити (підвести) очі.
ІІодводити (подвести) под сден ранжир -  Підводити (під- 
вести) під один ранжир.
Подводитп іподвести го, подвести йі) под монастырь -
Подводити (подвсысти його, подвести її) під монастир. 
Подводитися на ноги -  Підводитися на ноги.
Подводити (подвссти) фундамент -  Підводити (підвести) 
фуздамент.
Подводна лодка -  Підводна лодка.
Подводпа часть айіберга -  Підводна частина айзберга. 
Нодводный каміиь -  Підводний камінь.
Подводный світ морӱв -  Підводний світ морів. 
Подводный човен -  Підводний човеи.
Подводнос каміня Іподводноє каміння) -  Підводнс камін- 
ня (підводне каміння).
Подводячи нтогы -  Підводячи підсумки.
Подводячи черту -  Підводячи риску.
По двоє, по трос -  По двоє, по троє.
Под вокзалом -  Під вокзалом.
Подворна книга -  Подвірна книга.
Под впечатленійом — Під враженпям.
Подвӱв (подвела) голову -  ПІдвів (підвела) голову.
Подвӱв (иуцведа) мене -  нс прийшлов (не прийшла) -  
Подвів (підвела) мснс -  не прийшов (не прийшла).
Подвӱв (подвела) очи — Підвів (підвела) очі.
Подвӱв (подвела) под монастырь -  Шдвів (підведа) нід 
монастир.
ІІодвӱйна гра -  ІІодвійна гра.
Подвӱйна доза -  Подвійна доза.
Подвӱйна снеріія -  Подвійна енергія.
Подвӱйиый інтерес -  Подвійний інтерес.
Подвӱйный уцар -  Подвійний удар.
Подганяй коня вӱвсом, а не батугом -  Підганяй коня ві- 
всом, а не батутом.
Подгакяти втулку до отверстія -  Підганяти втулку до 
отвсру.
Подганяти под єдсн розмір -  Підганяти і і і д  один розмір. 
Подганяти робогу -  Підганяти роботу.
Подганять нод стандарт (под цифру) -  Підганяє під стан- 
дарт (під цифру).
Под гарантін) — Під гараытію.
Подгыбати под собов ногы -  Підгинати під собою ноги. 
Подгыбати рубець -  Підпінати рубець.
Подгынати ногы под себе -  Підгииати нога нід себе. 
Подгынати рубець -  Підгинати рубепь.
Подгынати хвӱст = Удаватися (}датися) в переполох -  
Підгинати хвіст.
Подговорили го (подговорили йі) втікати -  Намовили 
його (вамовили її) іікати.
Подгодуй рослину -  нагодує родиыу -  Підгодуй рослину 
-  нагодує родин}'.
Под голым небом — Під голим небом.
Под голову (под головы) — Під голову (під голови). 
Подгонка деталӱв -  ІІідгонка деталей.
Под гопсом — Під шисом (напідпитку).
Пол горов -  Шд горото.
Под городинов -  Під городиною (під тином, забором) 
Подгортати под себе -  Підиортати під себе.
Под гору -  Під гору.
Под гору не пилуй, а з і оры -  фийкуй - Під гору не ішлуй 
(не поспішай), а з гори — фийкуй (гальмуй).

Ііод горячу руку -  Під гарячу руку.
Под горячу руку -  убйе, як зміюку -  Під гарячу руку -  
уб’є, як гадюку.
Подготовка кадрӱв -  Підготовка кадрів.
Подготовка до войны -- Підготовка до війни.
Подготовка документӱв -  Підготовка документів. 
Подготовка ка.трӱв -  Підготовка кадрів.
Подготовленіє до цутешествія -  Підготовка до подорожі. 
Подготовляти (подготовитп) почву -  Підготовляти (під- 
готовитн) ірунь
Подготовлятися до уборкы урожая -  Підготовлятися до 
збору (до збирання) вроржаю.
Под Градусом -  Під градусом.
Под грифом “секрешо” -  Під грифом “секретно". 
Подгушати корча -  Підгушувати іробити густішим) кор- 
ча (куща).
Под давленійом обстоятельств -  Під тиском обставин. 
Под добрый час -  Під добрий час.
Поденна робота -  Поденна робота.
Подержати до хреста ~ Подержати до хреста (від купели 
дитини до хрещення).
Под єден клебан не стануть (нс впхаєш) дві івловы -  ііід 
один клебан (капелюх) не стануть (не вітхаєш) дві голови. 
Под єннов стріхов -  Під однією сіріхою.
ІІоддавати допросу -  Піддавати допиту.
Поддавати (поддати) жару -  Підцавати (піддаги) жару. 
Поддавати (поддати) лабду ногов -  Піддавати (підцати) 
лабду (м ’яч) ногою.
Поддавати (поддати) охоты -  Піддавати (піддати) охоти 
(підохочувати).
Поддавати (поддати) пары -  Піддавати (піддати) пари (в 
лазні).
Поддавати предупредительному заключенію -  Піддава- 
ти попередасувальному ув'язненню.
Поддаватися (поддатися) влиянію -  Піддаватися (підда- 
тися) впливові.
Поддаватися (полдатися) гыівоки -  Піддаватися (ніддати- 
ся) гнівові ізазнати гніву).
Поддаватися горю -  Піддаватися шрю.
ІІоддаватися дійству світла — Піддаватися дії світла. 
Поддаватися (поддатися) искеушенію -  Піддаватися (під- 
датися) спокусі.
Поддаватися (поддатися) на уговоры -  Піддаватися (нід- 
датяся) на умовлсішя.
Поддаватися (иоддатися) оброботці -  Піддаватися (під- 
датися) обробці.
Поддав (иоддала) Газа -  Піддав (піддала) газу.
Под давленійом -  Під тиском.
Под давленійом згоры = Под давленійом руководства -
Під тдском згори.
Под давленійом руководства = Под давленійом згоры -
Під тиском керівництва.
Поддав (поддає) обертӱв -  Підаав (ніддає) обертів. 
Поддав (поддала) сокрушительнӱв крнтиці ~ Підцав 
(підцала) нищівній критиці.
Подаався (поддалася) искушенію -  Піддався (піддалася) 
спокусі.
ІІоддано анафемі -  Піддано анафсмі.
Поддапги критиці -  Піддати критиці.
Поддатися испытанію -  Піддатися спробі.
Поддати хода = Прибавити хӱд -  Підцати ходу.
Под девізом -  Під девізом.
Подаержка для вазы -  Підгримка для вази. 
Поддержовати вгень = Подживляти вгень -  Піддсржува- 
ти (підтримувати) вогонь.
Подаержовати дружбу -  Підтримувати дружбу. 
Подаержовати (поддержати) компанію -  Підгримувати 
(підтримати) компанію.
Подаержовати наукы -  Підтримуваш науки. 
Подаержовати переписку -  Підтримуваги листування. 
Поддержоватн порядок -  Підтримувати порядок. 
Подаержоватн равновесіє -  Підтримувати рівновагу.
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Под

Поддержовати родственникӱв -  Підтримувати родичів. 
Поддержоватн розговор -  Підтримувати розмову. 
Поддержовати сіілы хворого -  Підтримувати сили хво- 
рого.
Поддержувучи союз ~ Ііідтримуючи спілку'.
Под диктовку -  Під диктовку.
Под домашньым арештом -  Під домашнім арєстом. 
Поддручовакый (поддручована) честолюбійом -  11ід- 
штовхуваиий (підіт.П'Овхувана) често.ггтобством.
Под дулом авгомата -  Під дулом автомата.
Под еґідов -  Під егідою.
Подеко воліс иуидрьом трястл и голодовати, чим у ладі 
и в тапловці нич не мати -  Дехто воліє дрантям трясти 
голодувати, чим у ладі (в скрині) і в тапловці {в гаманцеві) 
нічоіо нс мати.
Подержаиі вещї -  Старі (уживані) речі.
Подержаный анцук -  Ношений костюм.
Подержи го, погляди и на місто поклади -  Подержи (по- 
тримай) його, подиви і ыа місііе поклади.
Подерти на дарабчикы = Порвати на дарабчикы -  По- 
дерти на клаптики (на шматки).
Подерти (лорвати) на собі одежу -  Подерти (норвагпи) на 
собі одяг.
Под єдеп гребінець -  Під один грсбінець.
Под єнным дахом = Под єннов стріхов -  Під одним дахом. 
Под єннов вывісков -  Під однієто вивіското.
Под єннов стріхов = Под єнным дахом -  Під однієто стрі- 
хою.
Под снну клебаню дві головы не япхаєш -  Під одну кле- 
баню (пі.д один капелюх) дві головн не впхаєш.
Поджав (подоліув, иодогяула) хвоста -  Підігнув (ціді- 
гнула) хвоста.
Ііоджати хвӱст -  Підтиснути Шдібгати) хвіст.
Под желізом -  Під залізом.
ІІодживляти вгень = Подцержовати вгень -  ІІідживляти 
(підтримувати) вогонь.
Поджиганіє войыы = Поджигательсгво войны -  Иідпа- 
лювання війни.
Поджигатель (поджигатюхька) войны -  Палій (палійка)
В ІЙ ІШ .

Поджиіательство войны = Поджиганіє войны -- Підпа- 
лювання війни.
ГІоджилкы (аж псджилкы) трясуться -  Піджилки (аж 
піджилки: .жи.жки) трясуться!
Под завйазку = По завйазку -  Під зав’язку.
Иод загрозов смерти -  Під заірозою смергі. 
Подзадорьовати єден другого (єпна др^ту) -  Підохочувати 
один другого (одна друту).
Под заклад -  Під закла.д.
Под занавіс -  Під завісу.
Подзатыльникӱв надавати -  Потиличників надавати. 
ТГод защитов = Под покрытьом -  Під захистом.
Под зашитов закона -  Під захистом закону.
Под звіздами Кремля и Бодкарпатська Русь загубила 
своє имня -  Під зорями Крсмля і Подкарпатська Русь за- 
губила своє ім’я.
Под звукы Інтернаігіонала -  Під звуки Інтсрнаціо- 
налу.
ІІод здоровоє дерево всяка нечисть лізе -  Під здоровє дс- 
рево всяка нечисть лізе.
Подземні воды -  Підземні води.
Подземні голчкы -  Підземні поштовхи.
Подземный посів -  Підземна сівба.
Подземный хӱд -  Щцземний хід.
Подзимня сівба -  Підзимня сівба.
Под зиаком — Під знаком.
Под знаком вопроса -  Під знаком питашія.
Подзорна труба -  Підзорна труба.
Подзьобаный (иодзьобана) вӱспов -• ІІодзьобаний (по- 
дзьобана) віспою.
Поднтожувучи сказанос -  Підсумовуючи сказане. 
По-дідӱвсысы -  По-дідівськи.

Подійствоватя грубов силов -Подіяти грубою силою. 
ТІодійствуй (подійствуйте) на нього (на неї) -  Вшшнь 
(вплиньте) на нього (па неї)!
По ділах злодію (злодійці) й мука -  По заслузі злодієві 
(злодійці) й мука.
По ділах службы -13 службсізнх справа.ч.
Поділ вод -  Поділ вод.
ІІоділеноє яйпе -  Поділене яйце.
Поділив їноділила) ио-румо: половяну собі, иоловину -
нам — Поділив (поділила) порівну: половину собі, полови- 
ну -  нам.
Поділився (поділилнся) мыслямп -  Поділився (поділила- 
ся) думками.
Поділився (поділилася) наболілым -  Поділився (поділи- 
лася) набошлим.
Поділ на групы -• Поділ иа груіш.
Поділ иоля -  Псділ поля.
Ноділ труда -  Ііоділ труда (праиї).
Подідяє точку зрінія -  ІІоділяє точісу зору.
Подііяй и владарюй -  Поділяй и властвуй = Подітяй и 
пануй -  Поділяй і володарюй.
Подітяй и властвуй = Поділян и владарюй -  Поділяй і 
володій!
Ноділяй н павуй = Поділяй и владарюй = Поділяй и в.да- 
ствуй -  Розділяй і нануй!
Поділяти горе -  Поділяти горе.
Поділити пряму пополам — Поділити пряму пополам (на- 
впія).
ІІо-діловому -  По-діловому.
Поділя ги горе и радӱсть -  Поділяти горе і радість.
П.о дірці й платка -  По дірпі й латка.
Подітися нікуіы - Подітися иема куди.
Подыймися (ітодыйміться) высше -  Піднімися (підні- 
міться) вище.
Нодыйти д’ столови (до стола) — Підійти до стояа. 
ЇІодыйшов подыйшла) тихо -  Підійшов (підійішіа) тихо. 
Подых часа -  Подих часу.
Подйазав (подйазала) лыткы и пӱшов (и пӱшла) на 
здобыткы -  Підв’язав (підв’язала) ліггки і пішов (і пішла) 
иа здобутки.
ІІодйізд до вариша -  Під’їзд до вариша (до міста). 
Подйізна штрека -  Піл’їздпа штрска (колія).
Подйізный путь -  Шд’їздішй путь (шлях).
Под його (под п) командов -  Під пого (під її) комакдою. 
Под його (под н) версію -  Під його (під її) версію.
Под його (под її) марков -  Під його (під їі) маркою.
Под його (под її) начальством -  Під його (під її) началь- 
ством.
Под його (под їі) руководством -  Под його (під п) керів- 
ництвом.
Под його (іюд її) строгым контрольом -  ПІД ЙОГО (І1ІД її) 
суровим контролем.
ТІод його (пол її) ташхює дудку -  Щд його (иід її) танцює 
дудку.
ІІод його (под її) угрозов -  Під його (під її) загрозою.
Под його (под її) управов -  Під його (під її) управліниям 
(керівництвом).
Под його (пол її) чупсым руководством -  Під його (яід її) 
чуйним керівпицтвом.
Подйомиа машина -  Підйомна машина.
Подйомні гроші -  Підйомкі іроші (гроші на переїзд). 
Подйомні двері -  Підйомні двері.
Подйомный кран -  Підйомний кран.
Подйомный мӱст -  Підйомний міст.
Подйом производителыгости -  Піпесення продукгивності. 
Подйом промышлепности -  ПІДЙОМ промисловості.
Под каблуком = ІІод шіатов -  Гіід каблуком.
ІІод кареитином -  Під караитиіюм.
Подкидный дурак -  Підкидиий дурак (назва гри). 
ІІодклав (подклали) міну -  Підклав (підклали) міну. 
Подіслав (подклала) дрыв на вгень -  Підклав (дідклала) 
дров па вогонь.
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ІІОД

Подклав му (подклав ӱв) свяню -  Підклав йому (підклав 
їй) свиню.
ііодклав (подклала) плечі -  Підклав (підклала) плечі. 
Подклав ӱв (нодклала му) шнильку -  Підклав їй (підкла- 
ла йому) шпильку.
Иодкладати (яодкласти) дрыв на огнище -  Підкадати 
(підкласти) дров на вопшще.
ІІодкладати (подкласти) міну -  Підкладати (підкласти) 
міну.
Подкладати (подкласти) руку -  Підкладати (підкласти) 
руку.
Подкладати (подкласти) свиию -  Підкладати (підкласти) 
СВИНІО.
Подклздка рсхлнка -  Підкладка піджака.
Подкладка того (сього) событія -  Підкладка тієї (цієї) ио- 
ДІЇ.
Подкласти пйасть под голову -  Підкласти кулак иід голову. 
Под кліпа ока -  Під кліпа ока.
Под ключ -  Під ключ.
Подковами крееати -  Підковами кресати.
Подкова -  на іцастя -  Підкова -  на щастя.
Подкова -  на щастя, лем коня взяла трясця -  Підкова -  
на щастя, лиш коия взяла трясця.
Подкованый кӱнь вартый некованого стада —. Підкова- 
иий кіиь вартий некованого стада,
Подковати блыху -  Підкувата блоху.
Подкова щастя -  Підкова щастя.
Под ковааком -  Під ковпаком.
Под козлом не загравай из легіньом — Під козлом (під 
скиртого) не загравай із легінем (із парубком).
Подколоти ножом -  Підколоти ножем.
Подколоти (подкольовати) ногу -  Підколоти (підколюва- 
ти) ногу.
Под командов -  Під командою.
ІІод конець -  Під кінець.
Под конець діла = В кӱнци д іла- Під кінсць діла (справи). 
Под конець дня -  Під конець дня.
Под конець до вшиткого ЗВЬІКНЄШ -  Під кінець до всього 
звикнсш.
Под конепь рока -  Під кінещ. року.
Под контрольом -  Під котролем.
Под коня ореся, коплеея й иншоє оброблкєся -  Під коня 
ореться, коплсться й інше обляється.
Под копииьов застав вовка из лисицьов -  Під копицею 
застав вовка з лисицсю. . » ■
Подкопуєся под нього (иод яеї) -  Підкопується під нього 
(під неї).
Подкорити собі -  Підкорити собі.
Под корыто подвернути старшу -  Під корнто иідвернути 
старшу (вийти заміж раніиіе від старшої сестри). 
Подкосити под корінь = Подрубати под коріпь -  Підко- 
сити нід корінь.
Подкотило под горло -  Підкотило під горло.
Подкотити (иодкочовати) очи под лоба = Закотити очи 
под лоба -  Підкотити (підкочувати) очі під лоба. 
Подкотити рукавы = Закотити рукавы -  Підкотити (під- 
горнути) рукави.
Подкочовати колоду под городину -  Підкочувати колоду 
під тин (під забор).
Под красноє дерево -  Під. чсрвоне дерево. 
Продкрашовати (подкрасити) брывы -  Підкрашувати 
(піакрасита) брови.
Подкрашовати виио -  ІІідфарбовувати вино. 
Подкрашовати шокы -  Підфарбовувати щоки.
Под кремльовськов звіздов плаче небо над земльов -  
Під кремяівсысою зорею шіаче небо над землею. 
Подкріітв (подкрінила) свої слова клятвов -  Підкріпив 
(підкріішла) свої слова црисягою.
Подкріпнти караулы -  Підкріпити караули.
Подкріпити силы -  ГІідкріпити сияи.
Подкрігщти теорію доказательствами -  Підкріпити тео- 
рію доказами.

Иод крылом (нод крыльаом) -  Під крилом (під крильцем). 
Подкрыльні огні -  Підкрильні вогні (на літаку).
Под кровом ночгі -1ІІД покровом ночі.
Подкрутити (подкручовати) лампу -  Підкрутити (підкру- 
чувати) лампу.
Подкручовати (подкрутитн) шрубы -  Підкручувати (під- 
крутити)гайки.
Подкуй коня -  не буде ховзатися -  Підкуй коня -  не буде 
ковзатися.
Подкупающый (подкупающа) искренностьов -  Прива- 
блюючий. (приваб;гююча) щирістю.
Подкунив го (иодкуиив йі) свойов добротов -  Підкушге 
його (шдкупив її) своєю добротою.
Подла (иӱдла) гра -  Підла гра!
Подлабузник (подлабузниия) приятио говоршь, но 
пӱлло робить -  Підлабузник (підлабузниця) цриємно гово- 
рить, та нідло (погано) робить.
Подла шаііка розбӱйникӱв -  ІІідла зграя розбійників. 
Подла шайка убивць -  Підаа зграя убивць.
Подлежати (подлягати) суду = Подлежить (нодлягає) 
юредичеськӱв отвітственности) -  Підяежати (підлягати) 
судові
Под лежачый камінь и вода не біжить (не тече) -  Під
лежачий камівнь і вода не біжить (не тече). . 
Подлежащый (иодлежаща) уплаті -  Налсжний (ыалежна) 
до сплати.
Подлежить веденію -  Підляі'ає віданню (напежить до ві- 
даиня).
Подлежить екзамену -  Піднягає іспиту.
Подлежить иснолненію -  Піддягає виконанню (має буцти 
виконаним).
Подлежить оглашенію -  Підлягає огпасці.
Подлежить сомиенію -  Підлягає сумніву.
Подлежить унитчтоженію -  Підлягає знищеныю.. 
Подлежить ш трафові- Підлягає штрафові.
Подлежить (подлягає) юредичеськӱв отвітственности) 
= Подлсжати (подлягати) суду -  Підлежить (під.чягає) 
юредичній відновідальності
Под лектореькі цитати добре снати -  Під лекгорєькі ци- 
тати добре спати.
Подливати (подлив, подлила) масла в огеиь -  Підливати 
(підлив, підлила) масла в вогонь.
Подливна клздка -  Підливна кладка.
ІІодлизуєся до всіх, обы прикрыти свӱй гріх -  Підлизу- 
ється до всіх, щоб приховати свій гріх.
Подлишіа правда -  Щира (суща) нравда.
Подлинный источник -  Справжнє джсрело.
Подлинный подцис -  Справжній (автентичний) підпис. 
Подлиннос золото -  Снравжнє золото.
Подливнос колесо -  Підливне (підсубійне) колесо іумлинг). 
Подлинноє творчество Духновича -  Справжня творчість 
Духновича.
Подлинно научный -  По-сиравжньому науковий. 
Подлиннӱеть рукопнса -  Справжність (автентичиість) ру- 
копису.
Под личным контрольом -  Під особистим контролем. 
Под личну отвітственкӱсть -  Під особисту відповідаль- 
ыість.
Подлый посіуиок -  Піддий учинок.
Подлог документӱв -  Підробка докумєнтів.
Подложити свиню -  Підкласти свиню.
Подложный докумснт -  Підроблений (фальшивий) док>'- 
мент.
Подложный подішс -  ІІідробний підпис.
ІІодложноє имня -  Чуже (вигадане) ім’я.
Подлт аги испытанію -  Підлягати випробуванню. 
Подлягати судови -  Підлягати судові.
Подлякови (подлячці) до лиця усі подобы -  Підлякові 
(підлячці) до лиця усі подоби.
Под майбӱлшым секретом -  Під иайбільшим секретом. 
Под майстрожайшым секрстом -  Під иайсуворішим се- 
кретом.
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Под

Под марков -  Нід маркою.
Подмахнути счот -  Підмахнути рахунок.
Подмізинный палець -  Підмізинний палець.
Подміна понятій -  Підміна понять.
Подмінный майстер (піамінна майстриня) -  ІІідмінний 
майстер (нідмінна майстриня).
Подмісячный сніт -  Підмісячний світ.
Подмітальна машвна -  Підмітальна машина. 
Подмышсчна ямка -  Пахова ямка.
Под мышков (нод мышкаші) -П ід  пахвою (під пахваші). 
Полдмоклос місто = Подмоченос місто -  Підмокле місце. 
Подмочена репутація = Щербата слава -  Підмочена ре- 
путація.
ІІодмоченоє місто = Подмоклоє місто -  Підмочене місце. 
Под мрамор -  Під мрамор.
Под мухов -  Під мухою (напідпитку).
Под падюром -  Під напіядом.
Под надзором дохтора -  Гіід наглядом лікаря.
Под настроєнійом -  Під насіроєм.
Под иачальством -  Іііл начальством.
Под нашим прапором (нашими прапорами) -  Під нашим 
знаменом (нашими знамеыами).
Подневольпый труд -  Піднсвшыіий (яремпий) труд {під- 
невільна праця).
Подневольный челядник (подневольна челяашіа) -  Ярем- 
на імдневільна) людина.
Под неділю -  Під неділю.
Поднес™ на высшый ступінь (на высшый іцабель) -  
Піднести на вищий ступінь (на вищий щабель).
Поднести поддашком рукт’ до очн -  Підііссги піддашком 
руку до очей.
Поднестн нрапор = Ставитн прапор = Подносити пра- 
пор -  Піднести прапор.
Поднесли на пйедсстал -  Піднесли на п’єдестал. 
Поднимавуться ціны на товарах -  Піднімаються ціни на 
товарах.
Поднимай высше -  Піднімай вище!
Поднимати (подняти) вгору голову -  Піднімати (підпяти) 
вгору голову.
Ііоднимата (нодияти) вшру очн -  Піднімаги (дідняти) 
вгору очі.
Поднкматн (подняти) вгору р> кы -  Піднімати (підняти) 
вгору руки.
Поднимати (подняти) вопрос = Порушовати (норушитя) 
вопрос -  Піднімати (підняти) питаішя.
Поднимати (подняти) восстаніє-Піднімати (підняти) по- 
встання.
Поднимати ю  (подниматн йі) в очах -  Піднімати його 
(піднімати її) в очах.
Поднимати (подняти) голову- Піднімати Оіідпяти) голову. 
Поднимати (подня™> голос -  Підпімати (ціхціяти) голос. 
Поднимати (подняти) дух = Поднссити (ноднесги) дух -
Піднімати (підняти) дух.
Поднимаш (подняти) занавіс -  Шднімати (нйшяти) завісу. 
Поднимати (подняти) збрань -  Піднімати (підняти) зброю. 
Поднимати (иодняти) з попела — Піднімати (підняти) з 
попелу.
Поднимати (подняіи) з розвалин -  Піднімати (підняти) з 
руїн.
Поднимати (нодняти) крик — Піднімати (підняти) крик. 
Подниматн (поднятн) меч -  Піднімати (підняти) меч. 
Поднимати (подняти) на піум -  Підшмати (иі«няти) на 
глум.
Подниматн (ііоднядн) на ногы -  ІІіднімати (підняти) на 
ноги.
Подшімапги (подняти) на сміх -  Піднімахи (підняти) на сміх. 
Поднимати настроєніє -  Піднімати настрій.
Поднимати (нодпяти) на щит = Подносити (поднесги) 
на щит -  Іііднімати (підняти) на щит.
Поднимати (подняти) нӱс -  Піднімати (підняти) яіс. 
Поднямати (нодняти) очи -  Піднімати (підняти) очі. 
Поінимати (подняти) паруса -  Піднімати (нідняти) паруси.

Подннмаги (подняти) прапор -  Піднімати (підняти) пра- 
пор.
Поднимаги (подняти) производительнӱсть іруда -  Щд-
німатя (підняти) продуктивність праці.
Поднимати (подняти) рзтсу -  Підиімати (ігідняти) руку. 
Подниматися (поднятися) высше -  Підніматися (підпя- 
тися) вище.
Подниматися (ноднятися) в ціні -  Підніматися (підтоня- 
тися) в ціні.
Подниматися (поднятися) на космічеську высоту (вы- 
сочінь) -  Підниматися (піднятися) на космічну висоту (ви- 
сочінь).
Поднимати (иоднятися) на ногы -  Підніматися (підшгги- 
ся) на поги.
Поднимати (нодняти) Цілину -  Піднімати (підняти) Цілину. 
Поднимати ціну -  Піднімати ціну.
Поднимати шум (шумиху) -  Піднімати (справляти) талас. 
Поднимать авторнтет- Піднімає авторитсг.
Поднимать дух -  Піднімає (підносить) дух.
Поднимагься барометер -  Піднімається барометр. 
ІІодниматься буря -  Піднімасться буря.
Пудниматься (знявся) вітер -  Підпімаегься (знявся) вітер. 
Подниматься вода в ріці -  ГІідиімаеться вода в ріпі. 
Подниматься ґарадічами на верьх - Піднімається гараді- 
чами (сходами) иа верх.
Подниматьтся кісто в корыті -  Підкімасться тісто в ко- 
риті.
Подниматься на воздух -  Підпімається в повітря. 
Поднпматься на аеронлаііі -  Піднімається на аероплані 
(>ш літакові).
Подііяматься настросніє -  Підиімається настрій. 
Подннматься революція -  Піднімається революція. 
Подниматься туман над полями -  Шднімається туман 
над полями.
Подшшаюіцый мускул -  Піднімаючий мускул.
Подними (подойми) усякый колосок -  из колоска рос- 
те мішок -  Підніми (підійми) всякий колосок -  із колоска 
росте мітоок.
Под Новый рӱк -  Під новий рік.
ІТод ногами не валяться -  Під когами не валяється.
Под ногу грати -  Під ногуграти.
Подкожный корм -  Підножнпй корм.
Подиосити авторитет — Підносити авторитст.
Подносиги в квадрат -  Підносити в квадрат.
Подносіпн (поднести) в очах -  Підноснти (піднести) в 
очах.
Подносити до степеня — Підносити до стспіня.
Подносити до небес = Славити до небес = Хвалити до 
небес -  Славити до небес.
Подносити його Сн) в собственных очах -  Підноситн його 
(ЇЇ) у власних очах.
Подносити (поднестя) в степень — Підносити (піднести) в 
ступінь (до степеня).
Подноситн (поднестн) до нсбес -  Підносити (піднссти) до 
небес.
ІІодносіпи (поднесш) дух = Поднимати (поднятн) дух -
Підиосити (піднести) дух.
Подносити (поднести) на выспіу степінь — Підносити 
(піднести) на вищу ступінь.
ІІодносити (поднести) на пйедестал -  Підносіші (піднс- 
сти) на п’єдестал.
Подноснти (порднести) ка щит = Поднимати (нодняги) 
на щит -  Підносити (піднссти) па шит.
Подносити (поднестн) пилюлш -  Підіюсити (піднести) 
пилюлю.
Подносити подарок -  Підносити дарунок.
Подносити прапор = Ставити прапор = Поднести пра-
пор -  Підносити прапор.
Подносити (поднестн) проду'ктнвнӱсть труда -  ГІідноси- 
ти (піднести) нродуктивність праці.
Подноситися (поднсстися) в очах -  Підноситися (підне- 
стися)в очах.
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ІІО Д

їїодяоситися (поднестися) духом -  Підноситися (підне- 
стася) духом.
Подиосити (гіоднести) тост -  Підносита (піднссти) тост. 
Подносить го (подыосить йі) до небес -  Підносить його 
(пібносить її) до иебес.
Подоноситься наетроєніє -  Підноситься настрій.
Под яосом -  Під носом.
Под посом бродить, а иа гадку не приходить -  Під носом 
бродить, а на гадку не приходить.
Под зюсом зыйніло, а в голові ие посіянот (не заросло) 
= Под носом поросло, а в голові нс посіяно -  Під носом 
зійшло, а в голові не полсіяно (пе заросло).
Под посом косовиця -  Під носом косовиця.
Под носом косовиця, а в голові -  нс орано (орати нічого) 
-  Під носом косовиия, а в голові -  не орано (орат иічого). 
Под носом косовиця, а на розум ие орано -  Під носом 
косовиця, а на розум не орано.
Под косом поросло, а в голові не посіяно = Под носом 
зыйшло, а в голові не посіяно (не заросло) -  Під носом 
иоросло, а в голові не посіяно.
Ноднӱжка вагона -  Підніжка вагона.
Поднӱжный корм -  Підніжний корм.
Под нӱс -  Під ніс.
Поднӱс (поднесла) на блюдечку = Поднӱс (поднесла) на 
долони -  Нідніс (іііднесла) иа блюдечку.
Поднӱс (подпесла) на долони = Поднӱс (поднссла) на 
блюдечку — Підніс (піднесла) на долоні.
Под нӱч -  Під ніч.
Подняв (подняла) догоры рукы -  Підняя (иідняла) догори 
руют.
Подняв (подняла) крик -  Підияв (підняла) крик.
Подняв (подняла) на сміх -  Підняв (підняла) на сміх. 
Подняв (подняла) прапор революції -  Підняв (підняла) 
прапор революції.
Подняв (подняла) на нього (на нсї) руку -  Підаяз (під- 
няла) на нього (на неї) руку.
Поднявся (поднялася) из постелн -  Підиявся іпідиялася; 
сстав, встала) з постели (з ліжка).
Поднявся(поднялася) из стӱлця -  Підвівся (підвелася) їз 
стільця.
Поднявся (поднялася) на космічеську высоту (высо- 
чину) -  Піднявся (підііялася) на космічпу висоту (височінь). 
Поднявся (поднялася) »а цьшочкы -  ГІіднявся (підняла- 
ся; став, стала) навшпильки.
Поднявся персполох — Підішвся струс.
Подняв (подбняла) усіх на ногы -  Підняв їпідняла) усіх 
на нога.
Подняв (подняла) знум -  Підяяв (иідііяла) шум. 
Поднялася вада -  Піднялася вада (сварка).
Поднялася тревога -  Піднялася тривога.
Подняли на сміх -  Підняди на сміх (на глум).
Подняли на щит -  Підняли на щит.
Поднялися протесты -  Піднялися иротести.
Поднялися стебелькы, роозпуекалися цвіточкы -  Иід- 
иялися стсблшш, розпускалися цзіточки (квіти). 
Поднялося вгору сонце -  Пріднялося вгору сонце. 
Подняти аврал -  Підияти аврал.
Подняти ваду -  ГІідняти ваду (сварку).
Іїоднятн (подняв, подняла) вопрос -  Підняти (иідняв, 
підняла) пнтання.
ІІодняти воротник -  Підняти комір.
Подняти го (подияіи йі) в еобствешіых очах -  Підняти 
його (підпяти її) у власних очах.
Поднятн (новысити) голос- Підняти (підвищити) іолос. 
Подияти голос у його (у її) защиту -  Підняти голос на 
його (на її) захист.
Пояняти дич -  Підняти дичину (при полюваннї).
Подняти (начати) діло -  Порушити ірозпочати) сііраву. 
Подняти д у х - Підняти дух.
Подняти (поднималги) занавіс -  Піднята Ііііддімати) завісу. 
Поднятн крик (ш ум)- Підняти (здійняти) іфик (шум). 
Подняти на высшу степінь -  Підняти на вищу стуиіиь.

Подняти (поднятися) на ногы -  Підаяти (піднятися) на 
ноги.
Поднятк на сміх = Узяти на глум -  Підняти на сміх. 
Подняти очі в небо -ГІІДВЄСТИ (звести) очі до неба. 
Подняти річ — Завести бесіду (розмову).
Подняти рукавицю (рукаваичку) -  Підняти рукавицю 
(рукавичку).
Подняти руку -  Підняти руку.
Подияти руку на себе -  Підняти руку на себе.
Подняти содом -  Підняти бучу.
Порднятн стрілянину -  Підняти стріляпшіу.
Подняти суматоху -  Зчинити мсіушню (пиідняти бучу). 
Поднятися на врага -  Піднятися на ворога.
Поднятися (подняти) на высшый сцабе.чь -  Підыятися 
(цідняти) на вищий щабель.
Поднятн тревоі'у -  Підняти тривогу.
Подняти ціну -  Підняти ціну.
Подняти шум (шумиху) — Підпяти шум (зняти галас). 
Подкяти якорь -  Підняти якорь.
Поднятіє занавіса -  Підняття завіси.
Ііоднятя производительности труда -  Шдняття продук- 
тивності праці.
Под ньохоть -  Під ніготь.
Подобающым образом -  Належним чином (належ:но, як 
годиться; як слід).
Иодобна річ -  Подібна річ.
Подобна свиня на коня, лем хвӱст не такый ~ Схожа (по- 
дібна) свиня до коня, лиш хвіст не такий.
Подобна ситуація -  Подібна ситуація.
Подобиа тенденція -  Подібна тенденція.
Подобні “перлы” -  Подібыі “перли”.
Подобні проблемы -  Схожі проблсми.
Подобні собі слова -  Подібні собі слова.
Подобні собі вшшиьо -  Подібні собі зовнішньо.
Подобні фіґуры -  Подібні фіґури.
Подобні, як даві пятки води = Подобні, як дві яйця. -
Схожі, мов дві краплі води.
Подобні, як дві яйця = Подобні, як даві цятки води -
Схожі, мов два яйця.
Подобный елучай -Подібний випадок.
ІІодобным образом -  Подібним чином.
Подобиых примірӱв немало -  Подібних прикладів немало 
(чимало).
Подобно горнӱв лавині -  Подібно гірській лавині. 
Подобно до сьозо -  Подібно до ш.ого.
Подобно до того -  Подібно до того.
Подобноє до нравды -  Подібне до правди (схоже на прав-
ду)-
ЇІодобно тому, як ... -  ГІодібно тому, як ...
Подобрав (подобрала) до нього (до неї) ключ -  Підібрав 
(підібрала) до нього (до неї) ключ.
Подобралася компанія -  Підібралась компанія. 
Подобраный ключ -  Підібраний ключ.
Подобрати верженоє -  Підібрати верженс (кинуте). 
Подобрати вожжі -  Підібрата віжки.
Подобрати ключ -  Підібрати ключ.
Подобрати мотав -  Підібрати мотив.
Подобрати ногы -  Підібрати ноги.
Подобрати под цвіт ~ Підібрати нід колір.
По-доброму = По добру -  По-доброму.
По доброті -  По доброті.
ГІо доброті душевнӱв -  По доброті душевній.
ІІо добру = По-доброму -  По добру.
ІІо добрӱв воли -  3 доброї волі (добровічыю).
Под общый шум (шумок) -  Під загальний шум (шумок). 
Подовбало му (подовбало ӱв) у голові -  Подлубало йому 
(подлубило їй) у голові.
По довгых ожиданіях -  Після довгих очікувань.
По довгых поисках -  Післі довгих шукань (пошуків).
По довгому ч а с і-  По довгому часі.
Подовжаня дня -  Подовжання дня.
По довжині - По довжині.
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Под

ІІО  ДО'ЛДЬОВИ дымлять горы, а по гостині -  поговоры 
{побрехенькы) -  По дощеві димпять гори, а по госхшіі -  
поговори (побрехеыьки).
По дождьови й соние молодіе -  По Д0Щ2ВІ й соіще модо- 
діе.
Подозрительыа личнуеть = Подозрітельныіі гин -  Підо- 
зріла особа.
Подозрительна иа рах опухоль -  Підозріла па рак пух- 
лина.
Подозрительный вид -  Підозрілий ВИПІЯД. 
Подозрительиый субйект -  Підозрілий суб’сісг. 
Подозрительноє лице -  ІІідозріле обличчя.
Подозроа на рак опухлӱсть -  Підозріла па рак пухлина. 
Подозрілого не посвящай у свої тайны -  Підозрілоіо не 
посвячуй у свої таємнрщі.
Подозрініє на заболеваніс -  Підозріння на захворювання. 
Подозрініє падас на нього (на неї) -  Підозріння (підозра) 
падає на нього(на неї).
Подозрініс -  щи не доказательство -  Підозра -  ще не до-
каз.
Подозрітельный тіш = Подозритсльна лнчнӱсть -  Підо- 
зрілий тип.
Подозрьованый (подозрьоваыа) номер єден -  Підозршва- 
ыий (нідозрювана) номер одиы.
Подожди (подо'асдіть) = Почекай (почекайге) -  Підожди 
(підонсдіть)!
Подоймн (иоднимй) усякый колосок: з колоскӱв росте 
мішок -  Ііідійми всякий колосок: з колосків росте мішок. 
Подыйшов (подыйшла) теидентгіозно -  Шдійшов (піді- 
йшла) тенденційно.
Подожди (подождіть) = Почекай (почекайте) -  Зачекай 
(зачекайтс).
По домах -  По домах.
Подо мнов -  Підо мною.
По домӱвству не лем серце болить, но й кӱсткы нывуть 
-  По домівству не лиш еерце болить, алс й кістки пиють. 
Подонкы общества -  Покидьки суспшьства.
По доносу -  По доносу.
Под опреділенным градусом -  Під певгшм (визначеним) 
градусом.
Подопытноє живогшос -  Піддослідна тварина.
Подорный слой землі — Підориий шар землі.
Подорож в нсторію — Подорож (мапдри) в історю. 
Подорож довкола світа -  Подорож (маіщри) наколо світу. 
Подорожні впечатленія -  Подорожні враження. 
Подорожні гроші -  Подорожні гроші.
Подорожиі заміткы -  Подорожні записки.
Подорожні люде -  Подорожні люди.
Подорожня скрння = ІІодорожньый куфер -  Подорожна 
скрипя (валіза).
Подорожньый куфер = Подорожня скриня -  Подорожній 
куфер (чєлюдан).
ІІодорожньый роман -  Подорожній роман.
Подорожньый чо-ловік (подорожня челяднна) -  Подо- 
рожня людина.
Подорожньо.му (подорожнӱв) и Бог прощає -  Подорож- 
ньому (подорожній) і Бог прощає.
Подорожовати на пару з нареченов -  Бодорожувати на 
пару з нареченою.
По дорозі = По путьови -  По дорозі.
По дорозі в комунізм -  спотворив пас ленінізм -  ГІо до- 
розі в комупізм -  спотворив нас ленінізм.
По дорозі додому -  По дорозі додому.
По дорозі мира -  По дорозі (по шпяху) миру.
По дорозі на роботу -  По дорозі на роботу. 
Подорослішає-порозумнішає-Подорослішає порозум- 
нішає.
По дорослому -  По дорослому.
Под осінь -  Під осінь.
Под острым уілом -  ТІід гострим кутом.
П.од о гкрытым небом -  Під відкритим нсбом. 
ІІодотчотна сума -  Підзвітиа сума.

Подоходный податок -  Прибутковий податок.
Подохочує Іподохочувуть) сден другого (єєна другу) -  
Підохочує (підохочують) один другош (одш другу).
Под охранов -  Під охоропою.
Под охранов закона -  Під охороыою закотту.
Под очима -  ІІід очима.
Подошва на топанках домак износилася (стонталася)
-  Підошва на топанках (на черевиках) зовсім ізносилася 
(стопталася).
Подпадатн (аодпав, подпала) под влияпіс • Підпадати 
(иідпав, підпала) під вплив.
Подпаровати коня -  Підпарувати (спарувати) коня.
Под пару -  Під нару.
Подпасововатися под модель -  Пігшасовуватись ііід мо- 
дель.
Подпиратн (подперти) сгіну -  Підпирати (підперти) стіну. 
Иодперти (спинов) стіиу -  Підперси (спиною) сгіну. 
Иодписатися на періодичеські изданія -  Підписатися на 
періодичні видання.
Иодписатися (подписка) на позычку -  ІІІдішсатися (під- 
писка) на позику.
Иодниска иовинкы (на новинку) -  Підписка газеги (па 
газсіу).
Подписка про иевыїзд -  Підписка про иевиїзд.
Подписна ціна -  Шдписпа ціна.
Иодписный лист -  Підписний лист.
Подписноє изданіє -  Підішспе видання.
Подпнсовати (подписати) приговор -  Підпнсувати (під- 
писаги) вирок.
Подшісоватнся (нодписатися) обома руками -  Підпису- 
ватися (підтісатися) обома руками.
Иод пйанкым теплом робиться з холодком -  Під п'янким 
тешюм ырацюсться з холодком.
Под пйану руку = Под пйаноруч -  Під п’яну руку.
Под пйаноруч -  Під пйаноруч (під п ’януруку).
Под пйаноруч -  жону не муч -  Під п’яноруч -  жіику (дру- 
жину) не муч.
Под пйану руч = ГІод ігііану руку -  Під и’яну руку.
Под пийатов =Под каблуком -  Під п’ятою.
Под нлече взяти -  Під шіече взяти.
Подплыло кровльов -  Підгшшшо кров’ю.
Иод погарчиком -  Під иогарчиком (під чаркою).
Под подозрінієм -  Під підозріныям (під підозрою).
Под покрытьом -  Під покритгям.
Под покровительством законӱв -  Під охороною законів. 
Подпокрывный посів -  Підпокривний посів.
Под покровом -  Під покровом.
Под покровом дерев — Під покровом дерев.
Под покровом ночи -  Під покровом ночі.
Под покровом ночи страх лізе в очи -  Під покровом иочі 
страх лізе в очі.
Подиоліс зериохранииища -  Підпішія (підвая) зсрносхо- 
виша.
Подпольна організація -  Підпільна організація. 
Подпорка для иӱт гребця -  Підпорка для ніг гребця (вес- 
яяра).
Под постояшіым нрисмотром -  Під постійним ыаглядом. 
Под предлоґом — Під приводом.
Под предсідательством -  Під головуванням.
Под прицілом - Під прицілом.
Под покрытьом = Под защитов -  Під прикриттям (під за- 
хистом).
Под проводом -  Під проводом (під керівництвом) 
Подпряженый кӱнь -  Підпряжепий кінь.
Подпускати бісикы -  Підпускати бісики (спокушати). 
Подпускати (нодпустити) шиильку-Підпускати(підпус- 
тити) шппильку.
Подпушити (подпушовати) землю -  Підпу'іпити (иідну- 
шувати) землю.
Поднушати бісикы -  Підпускати бісики.
Подражненіс иерва елекгричным током -  Подразнення 
нерву елекіричним струмом.
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Под рано (под ранок) -  Під ранок (на ранок).
ІІод редакційов = За редакційов -  Під редакцією. 
Подрисовати брывы -  Підкрасити (підфарбувати) брови. 
Подрізати (подрізовати) крыла = Подтинати (подтяіи) 
крыла -  Ііідрізати (підрЬовати) крила.
Подрізати на пни -  Підрізати на пні.
Подрыватп (подорвати) авторитет -  Підривати (ніаірва- 
ти) авторитет.
Подрыв авторитета -  Підрив авторите-іу 
Подрывати доверіс -  Підриватри (иідірвати) довір’я. 
Подрывна діятельнӱсть -  Підривна діяльність. 
Подробити всьо мож -  Підробити все можна.
Подробитн руку -  Підробити рук>'.
Подробитися (подроблятися) под чужу руку -  Підроби- 
тася (підроблятися) під чужу руку.
Подробка документів -  Підробка документів.
Подроблена (удавана) дружба -  Фальшива дружба. 
Подроблена кожа ~ Штучна шкіра.
Подроблена подпись -  Підроблений підпис.
Подроблені гроші = Фальшиві гроші -  Підроблені іроші. 
Подроблені цвіты (косиці) -  Підробні (пггучні) квіти. 
Подробленый докумснт — Підробний документ. 
Подроблсноє вино -  Підроблене {підрпбне, фапьсифікова- 
не) вино.
Подробляти (подробити) иодпись -  Підробляти (иідроби- 
ти) підпис.
Подроблятися под чиюсь руку' -  Підроблятися під чужу 
руку.
Подробносги потому -  Подробності потім.
Подробнӱсть изложенія -  Докладність викладу. 
Подростаюшоє поколеніє -  Підростаюче поколіпня. 
Подрубаноє дерево повалилося -  Підрубане дерсво по- 
валилося.
Подрубати под корінь = Пудкосити пуд корінь -  Підру- 
бати під корінь.
Подрута жизни -  Подруга життя {дружина).
По Другому Сиасу жита й пшениці в нолях уже у хреет-
пях ~ Гіо Другому Спасу (19 серпня) жита й пшениці в по- 
лях ужс в хрестцях.
По другу сторону закона -  По другий бік закону. 
Подружився (подружилася) з сивухов -  ходить под мухов
-  Подружився (подружилася з сивухою -  ходигь під мухою. 
Подружитися -  щи не значить жснитися -  Подружитися
-  щс не значить женитися.
Подружня жизнь = Сімейна жизнь — Подружнє життя. 
Под рукы — ІІід руки.
Под руков -  Під рукою.
ІІод руку' -  Під руку.
Под руками -  Під руками.
Под руководством -  Під керівництвом.
Под рӱднов покрӱвльов = Под рӱднов стріхов -  Шд рід- 
ною крівлею.
Под рӱднов стріхов = Под рӱднов нокрӱвльов -  Під рід- 
ного стріхою.
Подрядиі роботы -  Підрядні роботи.
Под самый занавіс -  Під саму завісу.
Под самым носом = Іїеред самым носом -  Під самим но- 
сом.
Под свойим крылом -  їїід своїм крилом.
Под свойим носом ■— Щд'своїм (під в.часним) носом.
Под секретным надзором -  Під секретним наглядом.
Под секретом — Під секретом.
Под сердиту руку -  Під сердиту руку.
Под серцьоьм бйеся плӱд, што скоро зйавиться на світ 
Під серцем б’сться плід, що скоро з’явиться на світ.
Под серцьом носила, а в ложці воды утопила -  Під сер- 
цем носила, а в ложці води утопила.
Подсидіти звіря -  Підсидіти звіря.
ІІодсиленоє питаніє -  Підсилене харчування.
ІІод силу -  Під силу.
Под сильным вітром -  Під сильнйм вітром.
Подсинсні очі -  Підсинені очі.

Под

Подсівна культура ~ Гіідсивна ку'льіура.
Под сідлом и вйуком не бий коня дрюком -  Під сідлом І 
в’юком не бий коня дрюком.
Подсікати (подсічи) ліе -  Підсікати (вирубувати) ліс.
ТІод сіма ві'грами -  Під сіма вітрами.
Подсічноє хозяйство -  Підсічне (вирубне) господарство. 
Подсыпати земі под городииу -  Підсипати землі під горо- 
дигу (під тин, під забор).
Подсыпати мукы в кісто -  Підсииати муки в тісто.
Под сквозняком -  Під протягом.
Подскочив (подскочила), гибы на йглу сів (сіла) -  Під- 
скочив (підскочилоа), ніби на голку сів (сіла).
Под слідующый етап событія не пилуй -  Під настуіший 
етап подіі не квап.
Подсобні промыслы -  Підсобні промисли.
Подсолоди сусідӱв, а свої -  й до гӱркого звыкнугь -  Під- 
солоди сусідів, а свої -  й до гіркого звикнуть. 
Подсоложовати (подсолодити) пиліолю -  Підсоложовав- 
ти (підсолодити) пилюлю.
Подсонячннковоє насіня = Просонячниковоє насіня = 
Сонячннковоє насіння -  Соняшникове насіння. 
Подсонячноє масло = Сонячниковый олаіі = Просон- 
цвітный олай — Соняшникова олія.
Подсосна матка -  Підсосна матка.
Подставив (подставила) лоба -  Підставив (нідставила) 
лоба.
Подставив (подставила) иод удар -  Підставив (підстави- 
ла) під удар.
Подставив ӱв (подставила му) иогу -  Підставив їй (під- 
ставшіа йому) иогу.
Подставив (подставила), як два пальці -  Підставив (під- 
ставила), мов два пальці.
Подставити (подставляти) ногу (ножк)у -  Підставити 
(підставляти) ногу (ніжку).
Подс гавка под біглязь -  Підставка під біі'лязь (під праску). 
Подставка под годинку -  Підсгавка під годинник. 
Подстав.іяй жеб -  Наставляй кишеню!
Подставляти (подставити) лоба -  Підставляти (підстави- 
ти)лоба.
Подставляти (подставитн) под удар -  Підставляти (під- 
ставити) нід удар.
Подставиа личнӱсть -  Підставна особа.
Подставні коні -  ТІідставні коні.
ІІодставнос лице -  Підставна особа.
Под старӱсть -  Під старість.
Под старӱсть усі ставуть мало скупіші -  Під старість усі 
стають трохи скупіші.
Под стать -  Шд стать.
Под страхом -  Під страхом.
ЇІод страхом смерти -  Під сірахом смсргі.
Нодстрекати єден другого (єнна другу) = Подстрекати 
єден єнного (сдна другу) - Підбивати (підохочувати) один 
другого (одна друту).
Подстрекати єден єнного (сдна другу) = ІІодстрекати 
єден другогх» (єнна другу) -  ГІідбивага (підохонувати) 
один одиого (одна другу).
Подстрекати до войны -  ГІідбивати (підбурюваги) на 
війну (до війни).
Подстрекнути любопытство -  Збудити цікавість. 
Подстрьчити качку -  Підстрііштй качку.
Под стріху фырк -  и нечічирк -  Під стріху фирк -  і нічи- 
чирк!
Подстрыгати (подстрыгги) всіх под єден гребінь (гребі- 
недь) - Піистрш-аіи (аідстригти) аід один гребінь (гребі- 
ыєць).
Подетрыженый под польку -  Підстрижсний під польку. 
Под строгым (под строжайшым) секретом -  Під суворим 
(суворішим) секретом.
Под строжайшым секретом -  Під найсуворішим сскрс- 
том.
Прдстройити каверзы -  Влаштувата кавсрзи. 
Подстроноватися в очередь -  Підстроюватися в чергу.

83



Под

По дождьови дымлять горы, а по гостині -  поговоры 
{нобрехенькы) -- По дощеві димлять гори, а по гостииі -  
поговори (иобрехеньки).
По дождьовн й сонце молодіс -  По дощеві й соіще моло- 
діє.
Подозрительна личнӱсть = Подозрітельпый гип -  Підо- 
зріла особа.
Іїодозрительна на рах опухоль -  Підозріла на рак пух- 
пина.
Подозрительный вид -  Підозріяий вигляд. 
Подозрительный субнект- Підозрілий суб’єкт. 
Иодозрительное лицс -  Підозріле обличчя.
Подозріта на рак онухлӱсть -  Підозріла на рак пухлина. 
Подозрідого яе посвящай у свої танны -  Підозрілого не 
посвячуй у свої таємниці.
Гіодозрікіс на заболеваніс -  Підозріння па захворювашія. 
Подозріяіє падає на нього (на не'і) -  Підозріння (підозра) 
падає на нього(на нсї).
Подозрініє -  щн не доказательство -  Підозра -  ще ыс до-
каз.
Подозрітельный тип = Подозрительна личнӱсть -  Підо- 
зрілий тип.
Подозрьованый (подозрьована) номер єден -  Підозрюва- 
ний {підозрювана) номер одип.
Подожди (подождіть) =  Почекай (почекайте) -  Підожди 
(підождіть)!
Подойми (поднимк) усякый колосок: з колоскӱв росте 
мішок -  Підійми всякий колосок: з колосків росте мішок. 
Подыйшов (подыйшла) теиденціозно -  Підійшов (піді- 
йшла) тсндснційио.
Подожди (подождіть) = Почекай (почекайте) -  Зачскай 
(зачекайте).
По домах -  По домах.
Подо мнов -  Підо мною.
По домӱвству не лем серце болить, но й кӱсткы нывуть 
-  По домівству не лиш еерце болить, алс й кістки ниють. 
Подонкы общества -  Иокидьки суспільетва.
ІІо доносу -  По доносу.
Под опредітенным градусом -  ГІід певним (визначеним) 
градусом.
Подопытноє животнос -  Иіддослідна тварина.
Подорный слой землі -  Підорішй шар землі.
Подорож в нсторію -  Подорож (мандри) в історю. 
Подорож довкола світа -  Подорож Імандри) наколо світу. 
Подорожні вігечатленія -  Подорожні враження. 
Подорожні гроші -  Подорожні гроші.
Подорожні заміткы -  Подорожні заниски.
Иодорожні люде -  Подорожні люди.
Иодорожня скрння = ІІодорожньый куфер -  Подорожпа 
скриня (валіза).
Подорожньый куфер = Подорожня скрння -  Подорожній 
куфер ічелюдаи).
ГІодорожньый роман -  Подорожній роман.
Подорожньый чоловік (подорожня челядина) -  Подо- 
рожня людина.
Подорожньому (подорожнӱв) и Бог нровдає -  ГІодорож- 
ньому (подорожній) і Бог прощає.
Подорожоватн на пару з нареченов -  Подорожувахи на 
иару з наречсною.
По дорозі = По пу’тьови -  По дорозі.
По дорозі в комунізм -  снотворив иас ленінізм -  По до- 
розі в комунізм -  спотворив нас ленінізм.
По дорозі додому -  По дорозі додому.
По дорозі мира -  По дорозі (по шляху) миру.
По дорозі на роботу -- ГІо дорозі на роботу.
Подорос.тішає -  порозумнішає -  ІТодорослішаг порозум- 
пітає.
ІІо дорослому -  По дорослому.
Под осінь -  Під осінь.
Под острым углом -  ТІід гострим кутом.
Под оттсрытым небом -  Під відкритим цсбом.
Подотчо гна сума -  Підзвітна сума.

Подоходный податок -  Прибутковий податок.
Подохочує (подохочувуть) єден другого (єєна другу) - 
Підохочує (шдохочують) один другого (одна другу).
Под охранов -  Під охоромою.
Под охраиов закона -  Під охороною закону.
Под очима -  Під очима.
Подошва на топанках до.чак износидася (етопталася) 
-  Підошва на тоианках (на черевиках) зовсім ізносилася 
(стопталася).
Нодпадати (поднав, поднала) под влияніє - Підпадати 
(підпав, підиала) під вплив.
Подпаровати коня -  Підііарувати (спарувати) коня.
Под пару -  Під пару.
Подпасововатися под модель -  Підпасовуватись иід мо- 
дель.
Подпирати (подперти) сгіну — Підпирати {підперти) стіну. 
Подперти (спинов) стіігу -  ГІідперти (спиною) стіну. 
Подаисатися на періодичееькі изданія -  Підшсатися па 
періодичні видання.
Подписатися (подписка) на позычку -  ГІідішсатися (під- 
писка) на позику.
Подписка новинкы (на новинку) — Підписка газети (на 
газету).
Подшіска про невыїзд -  Підниска про невиїзд.
Подписна ціна -Підішсиа ціна.
Подписный лист -  Підписний лист.
Подішсноє изданіє -  Підписпе видання.
Подггасоватн (подписати) цриговор -  Підписувати (під- 
писати) вирок.
Подписоватися (поднисатися) обома руками -  Підпису- 
ватися (нідішсатися) обома руками.
Под ішанкым тенлом робиться з холодком -  Під п’яшшм 
тешіом працюється з холодком.
Под пйану руку = Под пйаноруч -  Під п’яну руку.
Под пйаноруч -  Під ішаяоруч (під п ’япуруку).
Под ннаноруч -  жону не хіуч -  Під п’яноруч -  жінку (дру- 
жину) не муч.
Под пйану руч = Под пйану руку -  Під н’яну рутсу.
Под нийатов = Под каблуком -  Під п’ятою.
Под плече взяти -  ГІід плсче взяти,
Подплыло кровльов -  Підпливло кров’ю.
Под иоі арчиком -  Під ігогарчиком (під чаркою).
Под нодозрінісм -  Під підозріыням (під підозрою).
Под покрытьом -  Під покритгям.
Под шнсровительством законӱв -  Під охороною законів. 
Подпокрывный посів -  Підпокривний посів.
Под покровом -  Під покровом.
Под іюкровом дерев -  Під покровом дерев.
Под покровом ночи -  Під покровом ночі.
Под покровом ночи страх лізе в очи -  Під покровом ночі 
страх лізе в очі.
Подполіє зернохранипиша -  Підпілля (підвал) зерносхо- 
вища.
Подпольна організація -  Піднільна організація. 
Подпорка для нӱг гребця - Підпорка для ніг гребпя (тс- 
ляра).
Под постоянным присмотром -  Під постійним. наглядом. 
Под преддогом -  Під приводом.
Под предсідательством -  Під головуванням.
Под прицілом -  Під прицілом.
Под покрьпьом = Под защитов -  Під прикриттям (під за- 
хистом).
Под проводом -  Під проводом (під керівництвом) 
Поднряженый кӱнь -  Підпряжений кінь.
Подпускати бісикз.і - Підпускатн бісики (спокушати). 
Подпускатн (ношіус гити) шпильку -  Підпускати (підпус- 
тити) шппильку.
Подпушити (нодпушовати) землю -  Підпушити (нідпу- 
шувати) землю.
Подтгущати біснкы -  Підпускати бісики.
Подражненіє нерва електрпчным гоком -  Подразяення 
иерву електричпим струмом.
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Под рано (под ранок)- ГІідранок (на ранок).
Под редакційов = За редакційов -  ГІід рсдакцієіо. 
Подрисовати брывы -  Підкрасити (підфарбувати) брови. 
Подрізати (подрізовати) крыла = Подтинзти (подтяти) 
крыла — Підрізати (підрізовати) крила.
Подрізати иа пни -  Підрізати на пні.
Подрывати (подорвати) авторитет -  Щдривати (підірва- 
ти) авторитет.
Подрыв авторитета -  Підрив авторитету.
Подрывати доверіє -  Підриватри (шдірвати) довір’я. 
Подрывна діятсльнӱсть -  Підривна діяльність. 
Подробити всьо моас -  Підробити все можна.
Подробитн руку -  Підробити руку.
Подробитися (подроблятнся) под чужу руку -  Підроби- 
тися (иідроблятися) під чужу руку.
Гіодробка документів -  Підробка докумснтів.
Подроблена (удавана) дружба -  Фальшива дружба. 
Подроблена кожа -  ІІІтучна шкіра.
Подроблена подпись -  Підроблений підпис.
Подроблені гроші = Фалыниві гроші -  Підроблені гроші. 
Подроблені цвіты (косині) -  ГІідробпі (штучні) квіти. 
Подробленый документ -  Підробний документ. 
Подробленоє вино -  Підроблене {підробне, фальсифікова- 
не) вино.
Подробляти (шщробити) подиись -  Підробляти (підроби- 
ти) підпис.
Подроблятися под чиюсь руку -  Підроблятися під чужу 
руку.
Подробносш потому -  Подробності потім.
Подробнӱсть изложенія -  Докладність викяаду. 
Подростаюшоє поколеніє -  Підростаючс покоління. 
Подрубаноє дерево повалилося -  Підрубане дерево по- 
валилося.
Подрубати под корінь = Пудкосити иуд корінь -  Підру- 
бати під корінь.
Подруга жизни -  Подруга життя (дружина).
По Другому Спасу жита й пшенииі в нолях уже у хрест-
цях -  По Другому Спасу (19 серпня) жита й ишеішці в по- 
лях уже в хрестцях.
Ио друіу сторону закона -  ГІо другий бік закону. 
Подружився (подружилася) з сивухов -  ходить под мухов 
-Подружився (нодружилася з сивухою -  ходшь під мухою. 
Подружитися -  щи не значить женитися -  Подружитися 
-  ще не значить женитися.
Подружня жизнь = Сімейна жизнь -  ГІодружнє життя. 
Под рукы -  Під руки.
Под руков -  Під рукою.
Под руку -  Під руку.
Под руками -  Під руками.
Под руководством -  Під ксрівництвом.
Под рӱднов покрӱвльов = Под рӱднов стріхов -  Під рід- 
ною крівлсю.
Под рӱднов стріхов = Под рӱднов покрӱвльов -  Під рід- 
ною стріхою.
Подрядні роботы -  Підрядні роботи.
Под самый занавіс -  Під саму завісу.
Под самым носом = Перед самым носом -  Під самим но- 
сом.
Под свойнм крылом -  Під своїм крилом.
Под свойим носом -  Під своїм (під власним) носом.
Под секретным надзором -  Під секретним наглядом.
Под секретом -  Під секретом.
Под сердиту руку -  Під сердиіу руку.
Под серцьовм бйеся плӱд, што скоро зйавиться на св іт- 
Під ссрцем б’ється плід, що скоро з’явиться на світ.
Под серцьом носила, а в ложці воды утопила — Під сер- 
цем носила, а в ложці води утопила.
Подсидіти звіря -  Підсидіти звіря.
Подсиленоє питаніс -  Підсилене харчувапня.
Под силу -  Під силу.
Под сильным вітром -  Під силыіим вітром.
Подсинені очі -  Підсинені очі.

Подсівна культура -  Ііідсивна культура.
Под сідлом и вйуком не бий коня дрюком - Під сідлом і 
в’юком не бий койя дрюком.
Подсікати (подсічи) ліс -  Ііідсікати (виру6увати) ліс.
Под сіма вітрами -  Під сіма вітрами.
Подсічиоє хозяйство -  Нідсічне (вирубне) господарство. 
Подсыпати земі под городину -  Підсипати землі під горо- 
дигу (під тин, під забор).
Подсыпати мукы в кісто -  Ііідсипаги муки в тісто.
Под сквозняком -  Під протягом.
Подскочив (подскочила), гибы на йглу сів (сіда) -  Під- 
скочив (підскочилоа), ніби на гошєу сів (сіла).
Под слідующый етац событія не пилуй -  Під наступний 
стап нодіі не квал.
Подсобні промыслы -  Підсобні промисли.
Подсолоди сусідӱв, а свої -  й до гӱркого звыкнуть -  Під- 
солоди сусідів, а свої -  й до гіркого звикнуть. 
Подсоложовати (подсолодити) пилюлю -  Підсоложовав- 
ти (підсолодити) шшюшо.
Подсонячниковоє насіня = Просонячниковоє насіня = 
Сонячниковоє насіння — Соняішшкове насіння. 
Подсонячноє масло = Сонячниковый олай = Просон- 
цвітный олай — Соняшникова олія.
Подсосна матка -  Підеосна матка.
Подставив (подставила) лоба -  Пїдставив (підставила) 
лоба.
Подставив (подставила) иод удар -  Підставив (підстави- 
ла) під удар.
Подставив ӱв (подставила му) ногу -  Підетавив їй (під- 
ставила йому) ногу.
Подставив (подставила), як два пальці — Підставив (під- 
ставила), мов два ттальці.
Подставити (подставляти) ногу (ножк)у -  Підставити 
(підставляти) ногу (ніжку).
Подставка нод біґлязь -  Підставка під біглязь (під праску). 
Подставка под годинку -  Підсі авка нід годинник. 
Подставляй жеб -  Насгавляй кишешо!
Подставляти (подставити) лоба -  Підставляти (підстави- 
ти) лоба.
Подставляти (иодставити) под удар -  Підставляти (під- 
ставити) під удар.
Подставна личнӱсть -  Підставна особа.
Подсгавні коні -  Підставні коні.
Подставноє лиие -  Підставиа особа.
Под старӱсть -  Під старість.
Под старӱсть усі ставуть мало скупіші -  Під старість усі 
стають трохи скушші.
Под стать -  Під стать.
Под страхом -  Гіід страхом.
Под сграхом смерти -  Під страхом смерті.
Подстрекати єден другого (єнна друіу) = ІІодстрекати 
єден єнного (єдна другу) -  Підбивати (підохочувати) одии 
другого (одна др>ту).
Подстрекати єден єнного (єдна другу) = Подстрекати 
єден другого (єнна другу) -  Підбивати (підохочувати) 
один одного (одна другу).
Подстрекати до войиы -  Підбивати (шдбурювати) на 
війау (до війни).
Подстрекнути любопытство -  Збудити цікавість. 
Подстрілити качку -  Підстрілити качку.
Под стріху фырк -  и нечічирк -  Під с'гріху фирк -  і нічи- 
чирк!
Подстрыгати (подстрыгти) всіх под єден гребінь (гребі- 
нець) -  Підстригати (підстригти) під один гребінь (іребі- 
непь).
Подстрыженый под польку -  Підстрижений під польку. 
Под строгым (под строжайшым) секретом -  Під суворим 
(суворішим) секретом.
Под строжайшым секретом -  Під найсуворішим секре- 
том.
Прдстройити каверзы -  Влаштувати каверзи. 
Подстройоватися в очередь -  Підстроюватися в чсргу.
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Подстрочный перевод -  Підрядний переклад.
Ііодсіупив (подступила) блнзько -  Підстуііив (підстуііи- 
ла) близько.
Подступити (подступило) до горла -  Підсіупити (підсту- 
пило) до горда.
Подступити до кріпости (до форгеці) -  Шдстуішти до 
кріпості (до фортеці).
Подсіупити (иодступитася) не мож -  Підстуішти (підсту- 
питися) нс можна.
Подступный терорист (терористка) -  Підстуаний теро- 
рист (терористка).
Под стӱл пішо ходитн -  Під стіл піпщи ходити.
Подсудиоо діло -  Підсудна сирава.
Подсунути документы -  Підсунути документи.
Подсчот голосӱв -  Тіідрахунок голосів.
Под тайным надзором -  Під таємним иаглядом.
Под такый час. — Під такий час.
Подтасовує карты -  Підтасовує карти.
Подтвсржовати свої слова -  Підтверджувати свої слова. 
Под теплым крылом -  Під теплим крилом.
Подтинати (подтяти) крыла = Подрізати (нодрізовати) 
крыла -  Підтинати (підтяти) крила.
Бод тым подрозу.міваєся -  Під гим розуміється {підрозу- 
мівасться),
Пуд тобов лед топиться, а подо мнов мерзне -  Під тоболю 
лід тане, а піді мною мсрзне
Подтолкованый (подтолкована) чеетолюбійом — Під- 
штовхуваний (підштовхувана) чистолюбством.
Под топанков у жоны -  Під топанкою (під туфлею, чсре- 
виком) у жіііки (дружини).
Под гоптаный вид -  Підтоптаний {поиіирпапий) вигляд. 
Подтоптаный панич -  Підтоптанші панич.
Подтоптовати ногами — Підтоптувати ногами.
Под топӱр не лізь -  ліпше отступись -  Під топір не лізь -  
краше відсгупись.
Под тот час -  Під той час.
Подточити силы -  Підточити сили.
Подточоватп (подточігги) здоровля -  Підточувати (підто- 
чити) здоров’я.
Ііодточовати (подгочити) силы -  Підточувати (ііідточи- 
ти) сили.
Под три чорты -  Під три чорти!
Под тягарьом отвігственности -П ід тягарем відповідаль- 
ності.
Подтягло черево -  Підтягло живіт.
Подтяговати (подтягги) вожжі -  Підтягувати (підтягти) 
віжки.
Подтягти потіругу - Підтяіти йопругу.
Подтяіус хвоста -  ГІідтяіу'Є хвоста.
Подтяти крыла -  Підтяти крила.
Подув апрільськый вітср-тепляк -  змітуй сіряк -  Подув 
квітневшї вітер-тепляк -  скидай сіряк.
Под уізіом зрінія -П ід  кутом зору.
Под угрозов -  Під заірозою.
Подумав (подумала) на нього (на неї) -  Подумав (подума- 
ла) на нього (на неї).
Подумав (подумала) ни не ослышався (ци не ослышалася)
-  Подумав (подумала) чи добре почув (чи добре почула)? 
Подумаєш -  и нич не повіш -  Подумасш -  і нічого не ска- 
жсш.
Подумай добре, починай споро, а роби вішмателыю -
Подумай добре, почшіай споро, а роби пильно.
Подумай на всякый случай -  Подумай на всяк випадок. 
Подумай сам (сама) -  Подумай сам (сама)!
Иодумай, подумайте самі -  Подумай, под.умайте самі! 
Гіодумай (подумайте) хоть мало -  Подумай (подумайте) 
хоч трохи.
Подумай, што хочсш чинігги, а пак так лем приступай 
робнти -  Подумай, т о  хочеш чииити, а іїотім так лиш при- 
ступай робити.
Подумай, што хочеш казати (робитн) -  Подумай, що хо- 
чеш казати (робити).

Поду.май, што хочеш повісти, обы в болото не сісти -  По-
думай, що хочеш ІЮВІСТИ, щоб у болото не сїсти.
Подумати є над чим -  Подумати є над чим.
Подумати тӱлько -  Подумати тільки!
Подумаш -  велика важнӱсть — Подх'маєш -  велика важ- 
ність!
Подумаш, великоє діло -  Подумаєш, велике діло (ввлика 
справа)!
Подумаш, ияия -  Подумаєш, ияця!
По думці -  По думці.
Подуиав (подупала) духом -  Підунав (підупала) духом. 
Подунадати (подупасти) в силі -  Підупадати (підупасти) 
в силі.
Под урожай не позычай: може нс вродитися и ты можеш 
у брехачах (у брехачках) опстатися -  Під урожай не по- 
зичай: може ііе вродитися і ти можеш у брехачах (у брехач- 
ках) лишитися.
Под условієм — 3 умовою (під умовою).
Под усіма вітрами — Під усїма вітрами.
Под умовным числом -  Ііід умовним числом.
Под усом быти -  Під вусом бути (парубок \же з вусамй). 
Подушечка пальця -Подушечка пальця.
По дунш -  По душі.
Подушный податок -  Подушний нодаток.
По душн проходить сграх -  По душі ироходить страх. 
Подушпый налог -  Подушний податок.
Подфарбовати (подкраситн) брывы = Подкрашовати 
брывы -  Ііідфарбувати (підкрасііти) брови.
Подфлековати (подталітовати) чоботы -  Підфлековати 
(аідталповати) чоботи (підбити підметки до чобіт). 
Подхалимы (подхалимкы) клятву давуть, но тайны не 
берсжуть -  Підлабузники (підлабузшіці) присягу дають, та 
тасмниць не бережуть.
Под хащов видить, а под носом -  ньиг -  Під хашою (під 
лісом) бачить, а під носом -  ні.
Подхватити пропозицію -  Підхопши пропозицію.
Под хмарами = Попуд хмарами -  Під хмарами.
Под хмару (под хмары) -  Під хмару (під хмари).
Под хме.тьком -  Під хмілыком.
Подход до здаиія -  Підхід до будинку.
Подходита до кӱнця -  Підходити до кінця.
Подходити до нього (до неї) -  Підходити до нього (до неї). 
Подходити по вкусови -  Підходити по вкусові.
Нодходити по мысли -  ГІідходити по думці,
Псдходить осінь -  Підходить осінь.
Подходячи з реальных позицій -  Підходячи з реальних 
позицій.
Нодходяща думка -  Слушна духіка.
Подходяща піна -  Підходяша ціна.
Подходящый (подходяша) до сьої роботы -  Підхожий 
(підхожа) до цієї роботи.
Нодходяшоє времня -  Слушішй час.
ІІод холод -  Під холод.
Подхопити цінноє начинаніє -  Підхопити ціние почи- 
нання.
Подхопльовати на рукы -  Підхоплюваги на руки.
Под час -  Під час.
Под час воєнных дійств усі средства добрі -  Під час воєн- 
них дій усі засоби добрі.
Под час движенія ноїзда -  Під час руху поїзда.
Под час исполненія служебных обйазанностӱв- Під час 
виконання службових обов’язків.
Под час перебыванія -  ІІід час перебування.
Под час плавбы (плаванія) -  Під час плавби (плавання). 
Под час подписанія договора -  Під час підписання дого- 
вору.
Под час предыдушого слідства -  Під час попереднього 
слідства.
Под час революпії -  Ііід час революиії.
Под час роботы -  Під час роботи.
Под чесноє слово -  Під чесне слово.
Подчиненіє закоиу -  Підкорения закоиу.
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Додчиненіє природі челядника -  Гіідкорення природі лю- 
дини.
Подчинені одіті й сыті, кіть їх лідеры талановиті -  Під- 
леглі одпі й ситі, якщо їх лідери талановиті.
Подчиненый (подчннена) закову -  Підлеглий (нідлеша) 
закону (законові).
Подчнненын составив (напнсав) (нодчннена составила 
(написала), а вӱн прочитав (а вна прочитала) -  отак и 
начальпнком став (отак и начальнипьов ставла) -  Під- 
лсглий склав (наиисав) (підлегла сюіала {написала), а він 
прочитав (а виа арочитала) -  отак і начальником став (отак 
і начальннцею стала).
Подчинив {подчинила) собі -  Підкорив (підкорила) собі. 
Подчинити своє поведеніє чувстеу долга -- Підпорядкува- 
ти свою повсдінку почуттю обов’язку.
Подчинити свому влиянію -  Підкорити своєму вшіивові. 
Поачиняти собі -  Підкоряти собі.
ЇІодчинятися закону -  Підкорятися Шдлятти) закону. 
Подчинятися обстоятсльствам -  Підкоряі ися (скорятися) 
обставинам.
Подчинятнся требованіям долга -  Підкорятися втшогам 
обсв’язку.
Подчисту -  Підчисту (дочиста),
Под числом -  Під числом.
Подчишати дерева -  Підчишати дерева.
Под чоботом -  Під чоботом.
Подчортӱвськз вітры -  Підчортівсысі вітри.
Под чотыри вітры -  Під чотири вітри.
Под чужов городинов и своя жона майліпша -  Під чу- 
жою городиною (чужим тином, забором) і своя жінка (дру- 
жина) найкраша.
Под чужов шаиков не еогрісшся -  Під чужою шапкою не 
зігрієшся.
Подшефный колхоз -  Підшефний КОШ'ОСП.
ГІодшиваться до всіх -  Підшивається до всіх.
Подшитый (нодшита) бояіузом (бояг\,зков) -  Шдшитий 
(їіідшита) боягузом (бояіузкою).
Подшнтый (подшита) вихром -  Підшитий (підшита) ві- 
тром.
Подшитый (подшита) псами (собаками) -  Підшитий 
(підшига) исами (собаками).
Подшитый (подшита) трусом -  Підшитий (підшита) тру- 
сом (боязливий, боязлива).
Подшнтый шовком кабат -  ГОдшитий шовком кабат (під- 
шите иювком пальто).
Под шумок -  Під шумок.
Под шумок -  пронде - Ііід шумок -  пройдеі 
Под шумок пустити -  Під шумок пустити.
Под якым соусов -  Під яким соусом?
Подякуй тим, чим можеш подякувати -  Подякуй тим, 
чим можеш подякувати.
ГІодь (пой), хлібе, зйім тя, та й ты, водо, не забавляйся -  
Ходи, хлібе, з’їм тебе, та й ти, водо, не забавляйся.
По єдинцю = По єнному (ио єннӱв -  Гіо одинці (по одинцю). 
По єнному (по єнпӱв) = Ііо сдинпю -  По одному (по одній). 
Іїоетами и писателями не нарожувуться, а ставуі ь -  По- 
етами і письмешшками нс народжуюіься, а стають.
Поета осіиило вдохновеніє -  Поста осінило натхнеішя. 
Поетапно -  поетапно.
Но етапу -  По етапу.
Поетичеськый текст - Гіоетичкий текст.
Постичеська иатура -  Гіоетична натура (вдача). 
Поетичеська рубрика -  Поетична рубрика.
Поетичеська сграпиня -  Поетична сторшка,
Поетичееькі акварелі -  Поетичні акварслі. 
Поетичеськый беспорядок -  Поетичний безлад. 
Поетичеськый доработок -  Поетичний доробок. 
Постичеськ'оє произведеніє -  Поетичний твір.
Ноеты великі, лем книжкы безликі -  Поети веллкі, ШІШ 
книжки безликі.
Поєдновати прин іпоє з полезыым -  Поєднунати ириєьше 
з корисним.

Пожалів вовк кобылу -  оставив хвӱст и іриву -  Пожаліз 
вовк кобилу -  за_пишив хвіст і і'риву.
Пожалів лайдака -  скоштовав кулака -  ііожалів лайдака 
-  скуштував п’ястука.
Пожалій, Боже, мого староіо (мою стару) й мене коло 
нього (коло неї) -  ІІожалій, Боже, мого старого (мою ста- 
ру) й мене біля ньоп) (біля неї)!
Пожаліти брата рӱдного -  Пожаліти брата рідного.
По жалобі -  По скарзі.
Пожалоста в гостишіу -  Будь ласка до вітаяьні! 
Пожалуйста, сідайте -  Будь ласка, сідайге.
Пожалуй, я прийду -  Мабуть, я прийду,
Пожалуй, я таки зроблю -  Мабуть, я таки зроблю.
Пожар из искры починаться -  Пожежа з іскри почина- 
ється.
Пожар легше предуііредити, чим його погасити -  Гіоже- 
жу леппе попередити, ніж її погасити.
Пожар мож загаси ги, а повінь -  не загатнти - Пожежу 
можна загасити, а повінь -  не загатити.
Пожарна охрана — Пожежна охорона.
Пожариый обйект -  Пожежний об’єкт.
Пожати му (пожати ӱв) рутку -  Потиснути йому (потисну- 
ти їй) руку.
Пожати славу -  Здобуіи славу (набути слави).
По жсбах у нього (у неї) вітер свише -  По жебах (по кіпие- 
иях) у нього (у неї) вігер свищс.
Пожелати всього майліпшого -  ІІобажати всього найкра- 
щого.
ІІоживай здоровый (здорова) -  Поживай здоровий (здо- 
рова)!
Яоживайте здорові -  Поживайте здорові!
Пожива для ума -  Пожива для розуму.
Пожнва животных -  І'їожива тварин.
Пожива ростеній -  Пожива рослин.
Поживився, як нес пйастьов (як псс му хов) -  Пожнвив- 
ся, як пес п’ястуком (як иес мухото).
Поживився, як (пес) Сірко пасков -  Поживився, як (іюс) 
Сірко паскою.
Поживи (пожнві гь) покідь туй -  Поживи (поживіть) поки 
тут.
ПоживІть тӱяько, як я (як мы) -  Поживіть стільки, як я 
(як ми)!
Пожнвиоє вещсство -  Поживна рсчовина.
ІІо живому різатн -  По живому різати.
Пожпвшый чоловік (поживща челядина) — Пожизша лю- 
дина.
Пожиєме -  увиднмс — Поживемо -  побачемо!
Пожиєш -  сам (сама) зрозумієш чому -  Поживеш -  сам 
(сама) зрозумієш чому.
Пожиєш, то й розума иажиєш -  Поживсш, то й розуму 
наживеш.
Пожимати илеяима -  Стенати плечима.
Пожинати (збирати) лавры -  Пожинати (збирати) даври. 
Пожинати (пожати) плоды -  Пожинати (пожати) плоди. 
Пожинать плоды, якых не ростив (не ростила) -  Пожи- 
нає плоди, котрих не росгив {пе ростіша).
Пожиратп очима -  Пожирати очима.
Пожирати пространство -  Пожирати простір.
Пожити в своє удовольствіє -  Пожити собі на втіху. 
Пожити для себе -  Пожити для себе.
По жнивах -  стырнянка в полях—По жішвах -  стирнянка 
(стерня) в полях.
Пожовкла трава -  осінь вступила в права -  Пожовкла 
трава -  осінь встуцяла в права.
Пожовкло (пожовііло) в очах -  Пожовкло (пожовтіло) в 
очах.
Пожурився (пожурилася) за пим (за нив) -  Пожурився 
(пожурилас) за ним {за нею).
По жоиі -  По жоні (по дружинї).
Позаблочиый статус -  Позаблоковий статус. 
Позавгородьно йти — Позавгородньо йш (йти огородами, 
а не вулицею).
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По завйазку = Под завйазку -  По зав'язку'.
Иоза вниманійом -  Поза увагою.
Поза всякым контрольом -  Поза всяким коитрояем.
Поза всякым сомненійом -  Поза всяким сумнівом.
Поза всякос сравнеыіє -  Поза всяке порівшшня.
По завйазку в довгах -  По зав’язку в ловгах (в боргих). 
Позавтрьому — Післязавтра.
Иоза гров ~1Іоза грою.
Позад горы -  Позад гори.
Позад мачкы не пий, бо нежить буде -  Опісля мачки (кіш- 
ки) не пий, бо нежить буде.
Позад себе -  Позад себе.
Позад сього -  Після цього.
Позад усіх -  Позад усіх.
Поза законом -  Поза закопом.
Поза кадром -  Поза кадром.
Позакладало їм уха = Ім позакладало ~ ііозакладало їм 
вуха {огдухли).
Позаковати в кайданьі -  Позакувати в кайдаіш.
По законах природы -П о  законах природи.
Поза коикуренційов -  Поза коикуренцісю.
Поза коикурсом -  Поза конкурсом,
По законному нраву -  По закошюму праву.
Ио закоиу — По закоыу.
П© закону жнвіть, Христа Бога не гнівіть -  По закону 
жиніть, Христа Бога не гнівіть.
По закону (по законах) природы -  По закопу (по законах) 
природи.
Поза корчом штось шелесть, шелесть -  Поза корчем (ку- 
щем) щось шелесть, шелесть.
ІІо закоулках тиняеся -  ГІо заулках тиняєтьея.
По залу нробіг шенӱт- -  По залі перебїг шепіт.
Поза межами закона -  ГІоза межами закону.
Поза опасностьов -  Поза небезпекою.
Поза очередьов -  Поза чергою.
ІІоза очи -  Поза очі.
Ноза пяаном -  Иоза ішаиом.
По заповііу -  За заповітом.
Позапрошла осінь -  ГІозаторішня осінь.
Позаіірошлый місяць -  Позаминулий місяць. 
Гіозапрошлого рока -  Позатого рокак -  Позаминулого 
року.
По заслузі - По зас.тузі.
По заслузі -  й слава -  По заслузі -  й слава!
Поза епинов -  Поза спиною.
Позастатутні отношеиія -  Позасгатутні відносини. 
Позастудійна передача -  ІІозастудійна нередача.
Поза текстом -  Поза текстом.
Позатого рока = Позапрошлого рока -  Позатого року. 
Поза торӱк = Ііоза тот рӱк -  Поза торік 
Поза тот рӱк = Поза торӱк -  Ноза то-рік.
Поза хмары = За хмары = За хмарами -  Поза хмари. 
Поза часом -  Гіоза часом.
ІТоза часом и пространством -  ГІоза часом і простором. 
Позашкӱльна програма- Позашкільна програма. 
Позаштатна еитуанія -  Позаштатна ситуація.
Поза штатом -  Поза штатом.
Позбав, Боже, мсне, живого, ог усього злоін -  Позбав, 
Боже, мсне, живого, е і д  усього злого!
Позбавити листя -  Лишити листя (обезЯистити). 
Позбавити жизни = Лпшити жизии — Лишити життя. 
Позбавленый (позбавлеиа) індивітуальности -  Полише- 
ний (иолищена) індивідуальності.
Позбавленоє всякої логікы -  Полишене всякої логіки! 
ІІозбавляти Овозбавити) жизни -  Лишати (лшпитм) життя. 
Позбавляти слова -  Лишати слова.
Позбався лишнього -  Позбався зайвого,
Позбав чслядинка (че.тядину) настрослія и вӱн (и вна) 
начне хворітн -  Полиши шодину настрою і вона почне 
хворіти.
Позбытнси жизни -  Позбутися жизтя.
Позбытяся розума -  Позбутися розуму.

ІІозкати на суд = Иозывати (позвати) в суд (до суда) -
Позвати на суд.
Позвідав (позвіда.та), бо не знав (незиала) -  Сшпав (спи- 
тала), бо не знав (не знала).
Позвідав (позвідала) куды -  и вӱы (и вна) туды -  Слитав 
(спитала) куди -  і він (ї вона) туди.
Позвідай, де челядник побывав (де челядина побывала), 
порозумісш, кым вӱн (кым она) є -  Позвідай (сттай), де 
людина побувала, порозумієш, ким вона є.
Позвідай дозвӱл от учятеля -  Спитай дозвіл від учителя. 
Позвідайте от иас, чого прийшли до вас -  Спнтайте від 
нас, чого прийшли до вас?
ГІозвідай от судьбы, чому є вода -  ниє мукы, а є мкука -  
ниє солі -  Спитайся від долі, чому є ізода -  нема муки, а є 
мука -  нсма солі.
Позвідати -  не значить обідити -  Сіштати -  не значить 
образити.
Позвідать зима, чому кормӱв ньіт -  Спитає зима, чому 
кормів нсма!
Позвідать Прокоп, кӱлько нажато коп -  Позвідать (ст- 
тає) Прокоп (Прокіп, 21 липия) скільки иажато кіп.
По звіздах -  По зорях (по зірках).
По звычато -  По звичаю (згідно звичаю).
Позводити кӱнпі з кӱнцями -  Позводити кііші з кінцями. 
Позводити з розума -  Позводити з розуму.
Позводити счоты -  Позводяти рахунки.
Позволити собі -  Дозволити собі.
Позволігги собі розкӱш -  Дозволити собі розкіш. 
Позвольте -  Дозвольте!
Позвоночный стовп -  Хребетний стовп.
Позгортати (позгортовати) рукы -  Позгортати (позгорту- 
вати) руки.
Поздити -  аозаду ся опстати (лишити) -  Сиізнюватись -  
позаду лишитися.
Поздоров, Боже -  Поздоров, Боже!
Поздравити з дньом рожденія -  Поздоровити з днем на- 
родження.
Поздравигн з празником = Ноздравити из сятом -  По-
здоровити (привітати) зі святом.
Поздравити из сятом = Поздравити з нразником -  При- 
вітати зі святом.
Позеленіло му (позеленіло їй) в очах -  Позеленіло йому 
(позеленіло їй) в очах.
Поземельна рента -  Позсмсльна рента.
Позирав (позирала) за собов, а не за ним (а не за нив) -
Позира» (дивився, дивилася) за собою, а не за иим (а не за 
нсю).
Позирав на ню (позирала на нього), як луішна нозирать 
на жизнь -  Позирав (дивився) на неї (дивилася на нього), 
як лупина (киртопяяна іикірка) дивиться на життя. 
Позирав (позирала) правяі в очи улень и серед ночі -П о- 
зирав (ливився, дивилася) правлі в очі удепь і серед ночі. 
Позирав (позирала) скоса на иього (на неі) -  Позйрав 
(дивився, дивилася) скоса на нього (на нсї).
Позиравучи реально -  Ііозиравучи (дивлячись) реально. 
Позиравучи, тко звідать -  Позиравучи (дивяячгісь), хто 
питає.
Позирай великыми очима -  Позирай (дивися) великіши 
очима.
Позирай в оба - Дивися в оба!
Познрай, куды йдеш -  Позирай (дивися), куди йдеш! 
Позирай, куды плюєш -  Позирай ідивися), куди плюеш! 
Позирай, куды ступаш -  Позирай (дивися), куди ступаєш! 
Позирай лишень -  Дивися лишень (дивись тільки)\ 
Позирай мені -  Позирай (дивися) мені!
Позирай -  мовчи, а евоє робїі -  Позирай (дивися) -  мовчи, 
а свос роби.
Позираіі ііа жизнь простіше, то й зажиєш веселіше -  По-
зирай (дивися) иа життя просз іше, то й заживсш веселішс. 
Позирай на задні колеса -  Позирай (дивися) на задиі ко- 
леса.
Позирай на обороті -  Позирай (дивися) на звороті.
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Позлрай не за красов, а за розумом -  Позирай (дивися) не 
за красою, а за розумом.
Позирап яе на лидя, а в серде -  Порзирай (дивися) не на 
лиця, а в серие.
Позырай, обы-сь ие помылився (не помылилася) и пото- 
му нс журився (не журнлася) -  Позирай (дивися), щоб не 
помилинся (не помилилася), а потім не журився (не ж\,ри- 
лася).
Позирай, обы тти очи повылазили -  Позирай (дивися), 
щоб тобі очі повшіазили!
Позирай, позирай... очи бы тти повылізали -  Дивися, 
дивися... очи б тобі повилізали!
Позирай сам (сама) = Уважай сам (сама) -  Позирай (ди- 
вися) сам (сама).
Позирайіе просто так -  Позирайте (дивіться) просто так. 
Позирай, што купуєш -  Позирай (дивися), шо купуєш. 
Позирай, як -  Позирай (дивися), як!
Нозирай, якый сердитый (яка сердита) -  Позирай (диви- 
ся) який сердитий (яка сердита)!
Позирати бісом = Позирахи чортом -  Позирати (дивити- 
ся) бісом.
Позирати велнкыми очима = Робити великі очи -  По-
зирати (дивитися) великими очима.
Позирати в жменго -  Позирати (дивитися) в жменю. 
Познрати в корінь Позирати (дивитися) в коріиь. 
Позирати в корча -  Позирати (дивитися) в корча (в куща). 
Позирати в могилу -  Позирати (дивитися) в могилу. 
Позиратн в обидва -  Позирати (дивитися) в обидва. 
Позирати вовком -  Позирати (дивитися) вовком. 
Позирати в рба (в обыдва) -  Позирали (сУивитися) в оба 
(в обидва).
Позирати в очи -  ГІозирати (дивитися) в очі.
Позирати вперед -  Позирати (дивитися) вперед. 
Позирати в рот -  Позирати (дивитися) в рот.
Позирати в упор -  Позирати (дивитися) в упор.
Позирати в хащу -  Позирати (дивитися) в ліс.
Позирати за собов -  Позирати (дтитися) за собою. 
Позирати зачароваными очима - Позирати (диваитися) 
зачарованими очима.
Позирагги зашморгом -  Позирати(с>«ешшся) зашморгом. 
Нозирати зверьхы вниз -  Позирати (диттися) зверху 
вниз.
Позирати звысока -  ГІозирати (дивитися) звисока. 
Позирати з надеждов -  Позирати (дивитися) з надією. 
Позирати з-под лоба -  Позирати (дивитися) з-нід лоба. 
Позирати й не відіти -  шкода очи портити -  Позирати 
(дивитися) й не бачити -  шкода очі іюувати.
Позирати кривым оком -  Позирати (дивитися) кривим 
оком.
Позиратн (позирать) крӱзь пальці -  Прзирати (дивитися, 
дивиться) крізь пальці.
Позирати крӱзь ровжові околарії = Позирать крӱзь ров- 
жові сксльця = Позирати крӱзь ровжові околарії -  По-
зирати (дивитися) крізь рожеві окуляри.
Позирати лиснцьов -  Позирати (дивитися) лисицею. 
Позирати на всьо треба з высоты -  Позирати (дивитися) 
на все треба з висоти.
Нозиратн на задні колеса -  Позираш (дивитися) на задні 
колеса.
Позирати на файногго чслядника (на файну челядину) 
-  ниє очам спочину -  Дивитись на гарну людину -  аема 
очам спочииу.
Позирати нахмуреио -  Позирати (дивиттися) нахмурено. 
Позираіи невидящими очима -  Позирати ідивитися) не- 
видячими очима.
Позирати ні иа што (ниє иа што) -  Позирати (дивитися) 
нема на що.
Позирати обома -  Позирати (дивитися) обома.
Позирати очима -  Позирати (дивитися) очима.
ГІозирати перед собов -  Позирати (дивипшся) перед со- 
бою.
ІІозирати по сторонах -  Позирати (дивитися) по боках.

Позирати пох.муро -  Позирати (дивитися) похмуро. 
Позирати (нозирать) правді в очи -  Позираги (дивитися, 
дивиться) правді в очі.
Позираги противно -  Прозирати (дивитися) противно 
(огидно).
Позирати скоса -  Позирати (дивитися) скоса.
Позирати (позирать) сподлоба -  Позирати (дивитися, ди- 
виться) з-иідлоба.
Позиртати тверезыми очима -  ГІозирати (дивитися) тве- 
резими очима.
Позирати через околарїї -  Позирати (дивитис.я) через 
окуляри.
Позираш чортом = Позирати бісом -  Позирати (дивити- 
ся) чортом.
Позирати -  щи не значить відіти -  Позирати (дивитися) 
-.щс не значитть віді ги (бачити).
Позирать быстрым оком -  Позирать (дивиться) швидким 
оком.
Позирать великыми очима -  Позирать (дивиться) вели- 
кими очима.
Позирать в оба -  Позирать (диеиться) в обидва.
Позирать в очи, а язык точить -  Дивиться в очі, а язик 
точить.
Позирать враждебно, бо иншак не може -  Позирать (ди- 
виться) вороже, бо інак (бо по-іншяому) нс може. 
ІІозирать, ги сирота, иа світ, коли голодна -  Позирать 
(дивиться,) ги сирота, на світ, коля голодна.
Познрать, ги сова -  Позирас (дивиться), мов сова. 
Позирать за бугор -  Позирать (поглядає) за бугор. 
Позирать за собов -  Позирать (дивиться) за собою. 
Позирать зачароваными очима -  Позиратиь (дивиться) 
зачарованими очима.
Позирать кырвавым оком -  Позирать (дивиться) крова- 
вим оком.
Позирать кысло: якбы чого не выйшло -  Позирать кис- 
ло: якби чогось не вийшло.
Позирать косо, бо біда под носом -  Позирать (дивиться) 
косо, бо біда під иосом.
Позирать крӱзь призму = Спринимать крӱзь призму -
Дивиться крізь призму.
Позирать крӱзь ровжові скельця = Позирати крӱзь ров- 
жові околарії -  Позирать (дивиться) крізь рожеві скельця. 
Позирать іисицьов, а думать вовком -  Позирать (ди- 
виться) лисицею, а думає вовком.
Позирать мало, но видить много -  Дивиться мало, та ба- 
чить багато.
Позирать иа всі очи -  Прозирать (дивиться) иа всі очі. 
Позирать на всіх, як куриця на першый сніг -  Позирать 
(дивиться) на всіх, як курка на перший сніг.
Позирать на дівицю, як  вовк на ягницю -  Позирать (ди- 
виться) на дівишо, як вовк па япшцю.
Позирать на йсе, як -  Позирать ідивиться) на це, як. 
Позирать на йсе, як на нарушеніє закона -  Позирать (ди- 
виться) на це, як на порушення закону.
Позирать на нього, як на Бога сятого -  Позирать (ди- 
виться) на иього, як на Бога святого.
Позирать на речі тверезо -  Позирать (дивиться) на рсчі 
(на предмети) тверезо.
Позирать на світ, як мацур из ворӱт, а ткось иде -  ско- 
чить под плӱт -  Дивиться на світ, як мацур (як кіт) із воріт, 
а хтось іде -  стрибне під пліт.
Позирать на тя гакым оком, што й на нса -  Дивиться ка 
тебе таким оком, що й на пса.
Позпрать на челядника (на челядину), як на зрадника 
(як на зраднинго) -  Позирать (дивиться) на людину, як иа 
зрадника (як иа зрадницю).
Позирагь на челядника (на челядину), як нес (як сойа- 
ка) на сало -  Позирать (дивиться) на людину, як пес (як 
собака) на сало.
Позиразь на чоловіка (на челядника), як пацкун нз су- 
сіка -  Дивиться на людину, як пацкун (як пацюк, щур) із 
сусіка.
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Позирать пйаными очима -  Позирать (дивиться) и’яшіми 
оаима.
ГІозираі ь правді в очи -  Позирать (дивиться) правді в очі. 
Позирать так, ош молоко кысне -  ІІозирать (дивиться) 
так, що молоко киснс.
Позіграгь ти в дупіу -  Позирать (дивиться) тобі б душу. 
Позирать у книгу и лиже фіґу -  Позирать (дивиться) у 
КШЦ'У і лиже фігу (дулю).
Позирать уперед -  Позирать (дивиться) уперед. 
Позирагь, як біда на сироту -  Позирать (диоиться), мов 
біда на сиро-іу.
Позирать, як вовк на порося -  Позирать ідітться), мов 
вовк на порося.
Позирать, як коза на нӱж -  Позирать (дившпься), я мов 
коза на ніж
Позирать, як курка на перше пітя -  Позирать (дивиться), 
мов курка на першс пітя (перше курчя).
Позирать,як мыш на крупу -  Позирать (дивиться), як 
миша на крупу.
Позирать, як на кырваву сорочку • Прозирать (дивить- 
ся), як на кров’яну сорочку.
Позирать, як на чарӱвника (як на чарӱвницю) -  Пози- 
рать (дивиться), мо на чарівиика (мов на чарівницю). 
Позирать, як на чорта -  Позирзть (дивиться), як на чорта. 
Позирать, як теля на нові ворота -  Позирать (дивиться), 
мов теля на нові ворота.
Позитивна галюцінація -  Позитивыа галюцшація. 
Позитквна динаміка -  ГІозитивыа дннаміка.
Позттівна філософія -  Позитивна філософія.
ІІозитнвні результаты -  Позитивні результати. 
Позитивный герой -  Порзитивний гсрой.
Позитквный образ -  Позитивний образ.
Позитивный отвіт -  Позитивна відповідь.
Лознтивный отнечаток- Позитивпий відбиток. 
Нознтивный принцип = Положительный приннин -  По- 
зитившні принцип.
Ііозитатвнос настроеніє -  Позитивиий настрій.
Позиції сторӱи — Позиції сторін.
Позипія взята во вниманіє -  Позиція взята до уваги. 
Позывати (нозваги) в суд (до суда) = Гіозвати на суд
Позивати (позвати) в суд (до суду).
Позычати гроші на проненты -  Позичати гроші на про- 
цснти.
Позычати (позычити) очі в Сірка = Позычати у Сірка
очн -  ІІозичати (позичігаі) очі в Сірка.
Позычати позычать, а ци отдасть -  Бог го (Бог йі) знає
-  Позичати позичає, а чи віддасть -  Бог його (Бог її) знає! 
Позычати у Сірка очи = Позычати (позыпити) очі в Сір-
ка -  Позичати у Сірка (пса) очі.
Позыченым волом ие обробишся -  ГІозичепим волом не 
обробишся.
Позыченым добром душа не согрієсн -  Позичсним до- 
бром душа не зігріється.
Позыченос -  ле своє -  Позичене -  нс своє.
Позычеиос -  не твоє, а тко зычить -  отдас -  Позичсне -  
пе твоє, а хто зичить -  віддає.
Позыченоє отдай, а хыжу не обминай -  Позичсне віддай, 
а хату нс обминай.
Нозычив от друі а (позычила от нодругы) на нигда-шуга
-  Позичив від друга (позичила від подрути) ыа нжда-шуга
иа вічие-ніколи.
ііозыч іроші -  станеш врагом -  Позич гроті -  станеш 
ьорогом.
гїозычив (позычила) навічно -  Познчив (позичила) наві- 
чно (назавжди).
Позычнв (иозычила) -  не забудь всрнхти -  Позичив (по- 
зичила) -  не забудь вернута.
Позычка боса (босов) ходнть -  Позика боса (босою) ходить. 
Нозычка пана -  жебры для Ивана -  Нозика иаиа -  жебри 
для Івана.
Позычку легко братя, лем тяжко отдавати -  ГІозику лег- 
ко брати. лиш важко відцавати.

Позычку це сплатнв (не сплатила) -  у тюрьмі зогнив
(зогнила) -  Позику ие сгшатив (ие сплатила) -  у тюрмі зо- 
гнив (:югнила).
Позычку отдав (отдала), а за проценты -  екзекутор 
хыжу секвестовав -  ІІозику відцав (віддала), а за процен- 
ти -  скзскутор хату секвестував.
Позычку розтратиш -  и газдӱвство втратиш -  Позику 
розтратиш -  і господарсгво втратиш.
Позыч -  нродам, кх’плю -  отдам -  Позич -  цродам, куплю 
-  віддам.
По злости -  Зі зяості.
Позмывати головы -  Позмивати голови.
Познавательна ціннӱсть произведенія -  Пізнавальна цін- 
нісіь твору.
Познаваги таііны природы -  ІІізнавати таємниці природи. 
Познай самого себе (саму себс)— Пізнай самого себе (саму 
себе).
Познай свӱй рӱдный край -  Пізііай свій рідиий край. 
Познай себе -  буде з тебе -  ІІізнай себе -  буде з тебе!
По знаку -  По зыаку.
Познаігіс добра и зла — Пізнання добра і зла.
Познати дурного (дурну) по реготу -  Впізнати дурною 
(дурну) по реготу'.
Познаніє истігаы -  Пізнання істини.
Познати в лице -  ІІізнати в обличчя.
Познати вовка по натурі — Пізнати вовка по натурі. 
Познатн (пӱзнати) вовка хоть у баранячїв шкурі -  Піз- 
иати вовка хоч у баранячій шкірі.
Познати майстра (майпсьтрнню) по роботі -  Пізнати 
майстра (майстриню) по роботі.
Познати по фортографії -  Пізнати ио фотографії.
Познати по чому ковш зла = Дознагися по чому ковш 
зла -  Спізнати по чому ківш лиха.
Познати сову тю льоту -  Пізнати сову по лету.
Позолотив (позолотила) руку -  Позолотив (ію.золотила 
руку).
Позолоти ручку, шугаю (шугайко), най ти погадаву -
Позолоти ручку, шугаю (шугайко), хай тобі погадаю. 
Позондовати почву -  Позоидувати ірунт.
Позорні слова -  Ганебні слова.
ІІозорный стовп -  Ганебний стовп.
Позрывати з роботы -  Позрииати з роботи.
Позрыватися на ногы -  Позриватися иа поги.
По зубах и їда -  По зубах і їжа.
По зубах каждому (каждӱв) - По зубах кожному (кожній). 
По нзвісному рецепту -  По відомому рецеііту.
По Ил.ді не лежи на земли -  По Іллі (2 серпня) ые лежи на 
землі.
По Иллі -  ковый хліб на столі -  ГІо Іллі (2 серпня) -  новий 
хліб на столі.
ГІо Иллю чекай осінню хвилю -  По Іллю (2 серпня) чекай 
осінню хвилю.
Гіо имени -  На ім’я.
По имени й отчеству — На ім’я і по батькові.
Поименні спискы -  Поіменні сниски.
Поименноє голосованіє-Поіменне голосування.
По нміюіцомуся у нього (у неї) образшо -  Гіо наявному у 
нього (у неї) зразку.
ІІоимущественный налог -  Майновий податок.
По инерціни -  По інерції.
По-иншому кажучн = Иншк кажучн -  По-іншому ка- 
жучи.
По-иншому не быває — По-іншому не буває.
По-нншому онішіти невозможно -  По-іншому оцінити не 
можиа.
Понск виновных -  Пошук винуватих.
Попскы мира -  Пошуки миру.
Понскы приключеній -  Пошуки пригод.
Поискы резервӱв -  Пошуки резервів.
Поискова робота -  Пошукова робота,
Поискова снстема — Пошукова система.
Поискові отряды -  Пошукові загони.



Поистині кажучи -  По правді кажучи 
По истиченію срока -  По закінченні строку.
Поїдать очима -  Поїдає очима.
По ідеї -  взуті, а босі -  по сути ~ По ідеї -  взуті, а босі -  по 
суіі.
По-інтуіції -  По-інтуіції.
Поїв (поїла), аж вылизав (аж вылизала) ~ Поїв (поїла), 
аж вилизав (аж вилизала).
Поїв би (поїла б) до душі, но хліб чужый -  Поїв би (цоїла 
б) до душі, та хліб чужий.
Поїв (поїла) сметану, то внппн і дзер -  Поїв (поїла) смета- 
ну, то випий і дзер (молочну сироваткӱ).
Поїдати очима — Поїдати очима,
Поїдять, попйуть и гет идуть -  Поїдять, поп’ють і геть 
ідуть.
По'їдом їсти -  Поїдом їсти,
Поїзд дадекого слідованія (назначенія) ~ Поїд далекого 
слідування (призиачення).
Поїзд иде иод уклон -  Поїз їде під ухил.
Поїздка для розвлечеиія -  Поїздка (подорож) для розваги. 
Поїздка па тот світ -  Поїздка на той світ.
Поїзд пӱшов = -  Поїзд пішов.
Поїзд пӱшов -  и штреку розобрали -  Поїзд пішов -  і 
шгреку розібрали.
Поїзд розбився -  Поїзд розбився.
Поїздка розстройиласн -  Подорож (поїздка) розстроілася 
(розладналася).
Поїзд уже пӱшов = Поїзд пӱшов -  Поїзд уже пішов.
Поїзд у пути -  Поїзд у дорозі.
Поїзд паправлявся на штацію -  Поїзд направлявся на 
станцію.
Поїхала голова ~ Поїхала голова.
Поїхали -  з оріхамн -  Поїхали -  з горіхами!
“Поїхали!” -  кричить до всіх: вӱн -  на машипі, а ты -  
на свойих двоїх -  ’ТІоїхали!” -  іфичить до всіх: він -  на 
машипі, а ти -  на своїх двоїх.
Поїхали (приїхали), ыазываться -  Поїхалии (приїхали), 
називається!
Поїхалн -  на свойих двоїх -  Поїхали -  на своїх двоїх! 
Поїхати (прнїхати) на поправку -  Поїхати (приїхати) на 
поправку.
По їхяьому -  По їхпьому.
Пойазані родственными связями -  Пов’язані родинними 
зв’язками.
Пой, готовый хлібе, най тя йзім -  Ходи, готовий хлібе, 
хай тебе з’їм.
Пой лем сіоди -  Ходи-но сюдші!
Поймав (поймала) облизня -  Спіймав (спіймала) облизия. 
Поймати в лабы -  Піймати в лапи.
Поймати (ймити) ворону -  Піймати гаву. 
Поймати(имити) в сіти -  Піймати в сіті.
Поймати в генета = Споймата в теиета = Имити в гене- 
та -  Впіймати в теиета.
Поймати думку -  Зловити думку.
Поймати (имити) з поличным -  Піймати з поличним. 
Поймати (имити) на гачок -  Піймати на гачок. 
Поймати(имити) на горячому = Поймати на місті пре- 
ступленія -  Впіймати (зловити) на гарячому.
Поймати на місті прсступленія = Пойматн (и\шти) па 
горячому -  Впіймати (зловити) на місці злочину.
ІІоймати (поііматися) па удочку -  Піймати (уиій.матися) 
на вудку (на гачок).
Пой.мати (имити) облизня = Скоштовати облизня = Ухо- 
пити облизня ~ Піймати облизня.
Ііоймати(имити) себе -  Піймати себе (на чомусь). 
Поймати (имптп) на слові- Піймати на слові.. 
Пойматися водов -  Поймаз-ися водою.
Пойматися на гачок -  Пійматися на гачок.
По його (по її) желанію ~ ІІо його (по її) бажаншо.
По його (по її) заявленію -  По його (по її) заяві.
По його (по її) зову -  На його (на її) заклик.
По пого (по п) иніігіативі -  3 його (з її) ініціативи.

Пок

Но його (по її) просыїі -  На йбгб (на її) ирохаішя (згідпо з 
його (з її) проханням).
По його (по її) свідініям -  За його (за її) відомостями.
ГІо його (по її) свідітельству -  За його (за її) свідчеиням. 
Пой, хлібе, изім тя -  Ходи, хлібе. з’їм тсбе!
Пока -  Пока!
По каждому из нас звонять — По кожному із нас дзво- 
нять
Покаже конець, тко якый молодець -  ІІокаже кінець, хко 
якый молодець-
Покаже час, тко правый из нас -  Покаже час, хто правий 
із нас.
Покажи, де ракы зимувуть -  Покажи, де раки зимують. 
Покажи дурньови (дурепі) перст -  буде еміятися -  По- 
кажи ду'рнсві (дуреиі) оерст -  буде сміятися.
Покажи фіґу в жебі -  Покажи фіґу (дулю) в жебі (в кишекі). 
Показав (показала) му (ӱв) фіґу = Показав (показала) му 
(ӱв) фііу -  Показав (ноказала) дулю.
Показав (показала) кохті -  Показав (показала) кігті. 
Показав (показала) му (ӱв) фігу = Показав (показала) му 
(ӱв) фіґу -  Показав (показала) йому (їй) фїїу (дулю). 
Показав (ноказала) на двері -  Ііоказав (показала) на двері. 
Показав (показала) па што способный (на што спо- 
собна) -  Показав (иоказала) на що здібпий (на що 
здібна).
Показав (ноказала) клас -Показав (показала) клас. 
Показав (показала) яйаты-Показав (показавла) п’яти. 
Показав (показала) результат -  Показав (показала) ре- 
зультат.
Показав (показала) своє нугро -  Показав (показала) своє 
нутро.
Показав (показала) характср -  Показав (показала) харак- 
тер.
Показав (показала) себс -  Показав (показала) ссбе. 
Показав (показала) себе з ліпшого боку -  Показав (по- 
казала) себе з кращого боку.
Показав (показала) спину -  Показав (иоказала) спину. 
Показався (показалася) -  и спрятався (и снряталася) - 
Показався (показалася) — і сховався (і сховалася). 
Показав(показала) товар лицьом -  Показав (показала) 
товар лицем.
Показав (показала) усю свою пичтожнӱсть -  ІІоказав 
(показала) всю свою нікчехшість.
Показали го (показали йі) в невыгодному світлі -  По-
казали його (показали її) в невигідному світлі.
Показали му (показали ӱв) на двері -  Показали йому (ио- 
казали їй) иа двері!
Показаиія источникӱв -  Свідчення джсрел.
Показанія свіакӱв -  Показання свідків.
Показанія термометра -  Показання термометра. 
Показательный процес- Показовий процес. 
Показательным є тот факт -  Показовим є той факт. 
Показательно вто, што... -  Показзтелыю те, що... 
Показатель пӱшов на спад -  Показник иішов на спад. 
Показатель соревиованія- Показник змагання. 
Показатель стспсни -  Показшік стуненя.
Показати в иевыгодному світлі -  Показати в невигідному 
світлі (освітленні).
Показати, де козам рогы правлять -  Показати, де козам 
рогы правлять.
Показати, де ракы зимувуть -  Показати, дс раки зимують. 
Показаги дорогу' -  Показати дорогу (шлях).
Показатя дяку -  Показати дяку.
Показатн зубы -  Показати зуби.
Показати ласку -  Показати ласку.
Показати (своє) місго -  Показаі и (своє) місце.
Показати наочыо -  Показатаи паочно.
Показати пйаты (пйаткы) -  Проказати п’яти (п ’ятки). 
Показати примір -  Показата прикпад.
Ноказати своє -  Показати своє.
Показати свої кӱгті (пазуры) -  Показати свої кігті (пазурі). 
Показати себе -  Показати еєбе.
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Пок

Іїоказатц себе добрым робӱткиком (добров робӱтни- 
иьов) -  Поісазати (виявити) себе добрим працівником (до- 
брою працівницею).
Показати сииау -  Показати сгшну.
Показатися межп людьми -  Иоказатися між людьми. 
Показаги (показує) фіігу в жебі — Показати (показує) фігу 
(дулю) в жебі (в киіиені).
Показати хвусг (хвоста) -  Показаги хвіст (хвоста). 
Показный (показна) з себс -  Показыий (показна) з себе. 
Показный конень -  Показиий кінець.
Показоваги (показати) дорогу -  Показуваш (показати) 
дорогу.
Показовавти (показати) кӱхті -  Показувати (показаш) 
кігті.
Показоваги (показати) на двсрі = Указовати (указати) 
на двері -  Показувати (показати) па двері.
Показовати (показати) носа -  Показувати(показати) носа. 
Показовати (показати) перстом (перстами) — Показувата 
(ггоказати) пальцем (иальцями).
Показоваги превосходство -  Показувати свою вигаість 
ізеерхність).
Показовати (показати) примір -  Показувати {иоказати) 
приклад.
Показовапг (показати) споє-- Показувати (показати) своє. 
Показовати (показати) сеое -  Показувати (показати) ссбс. 
Показовати (показати) спину -  Показувати (показати) 
спину.
їїоказоватся (показатися) на очи -  їїоказуиатнся (пока- 
затися) на очі.
Показовати(показати) прымір -  Показувати (показати) 
приклад.
Показозатн (воказати) руков -  Показувати (показшати) 
рукою.
Показоваги(показати) товар з ліпггіого боку -  Показува- 
ти (показати) товари з кращого боку.
Показовати (показати) товар лицьом - ІІоказувати {по- 
казати) товар лицем (обличчям).
Иоказовати фігу -  Показувати фігу (дулю).
Показовый ироцес -  Показовий проиес.
Показувуть на нього (на нег) перстом -  Показують иа 
пього (на неї) перстом.
По квітанції всьо й мажито -  По квітанції все й нажито. 
Показує товар лішьом - Показує тоеар шщем.
Покайся, докі не пӱзпо — Покайся, поки не иізно.
Покайся и на Бога надійся -  Гіокайся і на Бога сподівайся. 
Покалічена жизнь - Покалічене життя.
Покаляти рукы -  Покаляти {забруднити) руки.
ЇІокарав Бог бідпый лнід -  послав на ньопі панськый суд 
-  Покарав Бог бідний люд -  посяаіз на нього панський суп, 
їіокараніг моральноє -  гӱршоє за матеріальноє -  Пока- 
рамня моральне гірше за матеріалыіе.
Покаратн (покараный, покарана) на смерть = Преданый 
(предана) к.азни -  Покарата (покараішй, иокарана) на 
смсрть.
Покачався и впав (покачалася и впала) -  Ііокачався і
впав (покачалася і впала).
їїокачати головов -  Покачати головою.
Иокачувучи головов -  Похитуточи головою.
ГІокачуєся от усталости -- Похитусться від утоми.
Нока што ниякых основанів -  Поки що іііяких підстав. 
Пока што секрет Іїоки гцо секрет.
Покаявся злодій (покаялася злодійка), як имили на
шкоді -  ГІокаявся злодій (покаялася злодійка), як упіймали 
на шкоді.
Поки Бог віку дасть - Поки Бог вік)' дасть.
ТІоки віку (мого) -  Поки віку (мого).
Покидати (покинутн) світ = Полишати (полишити) світ

Покидати (покинутн) світ.
їіоки до раю -  щи ся покаю -  Поки до раю -  щс покаюсь, 
їіокидькы общества -  Покидьки суспільства.
Гіоки (доки) є сила -  Поки сила є.
ІЗоки (доки) житя -  Гіоки життя.

Поки (докн) зарання -  Поки зарання.
Покннув (покннула) с в іт -  и вже го (и вже йі) ньіт -  По- 
кинув (покинула світ) -  і вже його (і вже її) ніт (нема). 
Покинув (покннула) хворого (хвору) без ирнсмотра -  За- 
лишив їзалишила) хворого (хвору) без догляду.
Покинути на произвол судьбы -  Покинути на свавілля 
долі.
Покинути напризволяще -  Покинути папризволяще. 
ЇІокн (доки> світ світом -  ГІоки світ світом!
Поки (доки) світ-сонце -  Поки світ-сонце.
Поки (доки) світа й сонця -  Поки світу й сонця.
Покн (доки) сонце зыйде, роса очи выїсть -  Поки согше 
зійдг, роса очі виїсть.
ІІоіш (доки) сонця світ -  Поки соня світ.
Поки (доки) суд та діло — Поки суд та діло.
Поки(доки) што -  Поки шо.
Поки што Бог миловав, але не приведи Господи, всли- 
кої біди -  Поки що Бог ммловив, але ие приведи, Господи, 
всликої біди!
П о к і і  што до свіданія -  Поки що до побачеішя!
Поки щи = Доки щ и - Поки ще!
Покывай пальцьом у чоботі -  Покивай пальцем у чоботі/ 
Покывати пальцем — Покивати пальцем.
Поклав бы в тя апосюл оныяаь -  Поклав би в тебе апос- 
тол ониянь (ониє)\
Поклав то (яоклав йі) на лопаткы -  Поклав його (поклав 
її) на лопатки.
Поклав (поклала) колодицю иа рот -  Поклав (поклала) 
колодку иа рот.
Поіслав (поклала) му край -Поклав (поклала) йому край. 
Поклав (поклала) на місто -  Поісиав (поклала) на місце. 
Поклав (поклала) на нього (на ню) око -  Покмав (покла- 
ла) на нього (на иеї) око.
Поклав (поклала) на рот колодицю й шепчс “Боюро- 
дицю” -  Тіолклав (поклала) на рот колодицю (колодку) й 
шепче “Ботродицю”.
Поклав (поклала) начало -  Поклав (поклала) иочагок. 
Поклав Іпоклала) око на неї (на нього) -  Поклав (покпа- 
яа) око на неї (на нього).
Поклав (иокла.іа) неред ним (перед нив) на стӱл -  По-
клав (поклала) псрсд ним (иеред иею) па стіл.
Поклав (поклала) собі в жсб -  Поклав (ноклала) собі в 
жеб (в кишеню).
Иоклавши руку на серце -  Поклавши руку на серце. 
Поклав (поклала) хрест на себе -  Поюіав (поклала) хрест 
на себе (псрсхрестився, перехрестилася).
Покладаєся лем на себе -  Покладається тільки на себе. 
Пошіадаєся на авторитст -  Покладається і;а авторитет. 
Покладаєся на його (на її) слово -  Покладається иа його 
(на її) слово.
Покладати (покласти) гнів -  Покладата (іюклас.ти) гнів. 
Покладати (покласти) па вӱвгарь отчизны (на вӱвтарь 
рӱдного края) -  Покладати (иокласти) на вівтар вітчизни 
(на вівтар рідного краю).
Покладати (покласти) надежду -  Покладати (покпасш) 
надії.
Покладати надежды на іцастя -  ІІокладати надії иа шастя. 
Покладати поклонм -  Покладати поклони.
Иокладатися (поклаетися) на авторитет -  Покладатися 
(покласгися) иа авюритет.
Покладатися на ерудицію -  Покладатися на срудицію. 
Покладатнся на самого ссбе (на саму себс) -  Іїокладатися 
на самого себе (на саму себе).
Покладатнся на свої силы -  Покладатися на свої сили. 
Покладатися (покластися) на с-тово -  Покладатися (по- 
кластися) на слово.
Покладеный (покладено) на музыку -  Покладений (но- 
кладено) на музику.
Покладено край -  Покладено край.
Покладено точку -  Покладеио краику іточку).
Покладе скої збереженія в зберкасу - Покладс свої заоша- 
дження до опіадної каси.
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Пок

Поклади колодицю на рот, то н язык не завдасть тобі 
забот -  Поклади колодицю (колодку) на рот, то й язик нс 
завдасть тобі турбот.
Поклади на рот колодицю -  Поклади на рот колодицю 
{колодку).
Покладися (иокладіться) на мене (на нас) -  ГІокладися 
(покладіться) на мснс (на нас)!
Поклали го (поклали йі) на місто — Поклали його (ц) ыа 
місце.
Поклали под сукно -  Поюіали під сукно.
Покласти в дшгоні -  Покласти в долоні.
Покласти (собі) в жеб -  Покласти (собі) в жеб (у кишеню). 
Покласти в могилу -  Покласти в могилу.
Покласти в основаніє -  Покласти в осиову.
Покласти в иостіль -  Покласти в постіль (уліжко). 
Покласти голову -  Покласти голову,
Покласти гріх на нього (на неї) -  Покласти іріх на нього 
(на неї).
Покласти душу -  Покласти душу.
Покласти за правило -  Покласти (взяти собі) за иравилб. 
Покласти зарок -  Покласти зарік Ізарікати).
Покласти за ніль — Покласти за мсту.
Покласти зубы на полицю — Покласти зуби на полицю. 
Иокласти житя -  Зложити життя.
Покласти (положнти) конець -  Покласти (аоложити) кі- 
нсць.
Покласти (положити) край ~ Покласти (положити) 
край!
Покласти много труда -  Покласги багато труда (праці). 
Покласти иа гордӱв гроші -  Прокласти на гордів (на боч- 
ку) гроші.
Похластп на курс -- Покласти па курс.
Покласти на лаву (на нолицю) -  Поісласти на лаву (на ио- 
лицю).
Покласти на лопаткы -  Поюіасти на лопатки.
Покласти на місті = Вбити на місті -  Покласти (вбити) 
на місці.
Покласти на музику = Покласти на ноты - Покласти на 
музику.
Покласти на ноты = Покласти на музшгу -  Покласти на 
ноти.
Покласти на обі лопаткы -  Покласти на обидві лопатки. 
Покласти на плечі — Покласти на плечі.
Покластп на полицю -  ГІокласти на полицю.
Покласти на себе хрест -  Покласти на себе хрест (пере- 
хреститися).
Покласти на стӱл -  Покласти на стіл.
Покласти начало (почин) -  Покласти початок (іючіш). 
Покласти основы діла -  Покласти основи діяа (справи). 
Покластті печать -  Покласти псчать (печаткӱ).
Покласти початок (основы) організації -  Покласти по- 
чаток (основи) організації.
Покласти под мышку -  Покласти під пахву.
ІІокласти под сукно -  Покласти під сукно.
Покласти резолюцію -  Покласти резолюпіго.
Покласти свої сбережеиія в зберкасу -  Покласти свої за- 
ощадження в ощадкасу.
Покласти собі за ціль -  Покласти собі за ціль (за метӱ). 
Покласти собі на думці -  Покласти собі на думці. 
Покласти хворого (хвору) в постіль -  Покдасти хворого 
(хвору) в иостіль (у ліжко).
Покласти честь на собі -  Поюіаста честь на собі. 
ІІоклепати языком -  Поклепати язиком.
Покликав го (покликав йі) на мінутку -  Покликав його 
(покликав її) на хвилинку.
Покликав (покликала) його (її) на погар паленкы, на 
ложку стравы -  Покликав (покликала) його (її) на погар 
(на чарку) палснки ӱорілки), на ложку страви,
Покликати до вооруженія -  Поюіикаги до озброєнгтя. 
Покликати до збрани -  Покликати до зброї.
Поклон до землі -  Укліи до землі.
Поклоненіє моді -  Поклоніння моді.

Поклонися му (поклонися ӱв) и от мене -  Поклонись 
йому (поклоішся їй) і від мене.
Поклонитися талантови -Поклонитись талантові. 
Поклоыы горба не роблять -  Поклони горба не роблять. 
Поклонник (поклоішиця) наукы -  Прихильник (при- 
хильшіця) иауки.
Поклонник (поклонниця) його (її) таланта -  Прихнль- 
ник (прихильыиця) його (її) талаиту.
Поклонно (уклонно) дякугву -  Поюішыо (уклінно) дякую. 
Ноклонство ідолам -  Поклоніння ідолам.
Поклонятися таланту -  Поклонятися талантові. 
Поклопкай по дереву, обы не вректи -  Поклопкай (по- 
стукай) ио дереву, щоб не врсісга (не зурочити).
Поклявся (поклялася) на вту правду -  Поклявся (покля- 
лася) на ту правду.
Поклявся (ноклялася) свойов матірьов -  Поклявся (по- 
юпшася) своєю матір’ю.
Поклястися у вічнӱв дружбі -  Поклястися у вічній (у до- 
вічній) дружбі.
Покойова дӱвчина — Покойова (кімнатна) дівчина (поко- 
ївка).
Поколебнути авторіпет -  Похятнути авторитет. 
Поколебнути довірйа -  Похитыути довір’я.
По коліна ~ По коліна.
По коліна в воді -  По коліыа в воді.
Поколінный розпис -  ГІоколіиний розпис.
По колхозных селах врожаять лем омела -  По колгосн- 
них селах врожаять лиш омела.
По-колхозному газдовати -  нич не мати -  По-колгоспному 
господарювати -  нічого не мата.
Поколює в боці -  Поколює в боці.
По команді обиравуть, по команді знимавуть вать пере- 
обиравуть -  По команді вибирають, ио команді знімають 
чи перевибирають.
По конях -  и в путь -  По конях - і в путь!
Покопатнся (порытися) в памняти -  Покопатися (пори- 
тися) в пам’яті.
Покорнти його (її) серце -  Покорити його (її) серце. 
Покотитнся по похылӱв плоскости -  Покотитися по по- 
хилій площині.
Покора псред законом -  Покора перед законом.
Покорити всі еерня -  ГІідкорити (підкорити) всі серця. 
Покорнти його (н) серне -  ІІідкорити його (її) серце. 
Покорити серце -  Покорити (підкорити) серце. 
Нокоритися своӱв участи -  Скоритися своїй долі. 
Иокорна просьба -  Укпніне прохання.
Покорно (яокорніше) благодарю -  Уклінно (красненько) 
дякую.
Покорного (покорну) судьба веде, а ненокорного (а не- 
покорну) тягне -  Покірного (покірну) доля ведс, а неио- 
кірного (а непокірну) тягне.
Покорно благодарю (дяку'ву) -  Покірно завдячую (днкую). 
Покорно прошу -  Покірно прошу.
Покорну голову меч не занимать -  Покірну голову меч 
не займає.
Покоряти страну -  Підкоряти країну.
Покосив травицю -  высуши й склади в копиню -  По-
косив травтаію -  висупіи й склади в копицю.
Покосиа пора -  Покісна пора (косовиця).
Покосный луг -- Покісний луг (сіножать).
ІІокотився (покопілася) зо сміху -  Покотився (покотила- 
ся) від сміху.
Покотиласк плітка селом, як крумкля долі грунком -
Покотияася плітка еелом, як крумшія (як картопля) долі 
грунком,
Покотилося под горло -  Покотилося під горло. 
Покотитися от сміха -  Покотитися від сміху. 
Покоштоватя ту'макӱв — ІІокуштувати стусанӱв. 
Покояінася почка на галузці -  Спочикаюча брунька на 
гілочці.
Покоящоєсн ТЬ'ІО -  Тіло в спокої.
Покрайаный бороздами -  Покраяний борознами.
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Покрайати на полосы -  Покраяти ші смуги.
По крайнӱв мірі -  По крайній мірі.
Покривити аушов -  Покривити душею.
По кривому путьови нӱти -  По крнвому шпях\' піти.
По кривӱв дорозі уперед не видко -  По кривій дорозі впе- 
ред не видно.
Покрывати (покрыти) ганьбов = Укрывати ганьбов -
I Іокривати (покрити) гапьбою (соромом).
Покрывата голову -  Покривати голову.
Покрывати косу -  Покривати косу (виходити заміж). 
Покрывати молоду -  ІІокривати молоду (накриеати голо- 
вумолодій на весіллі згідно традиції).
Покрывати пространство -  Покривати простір (віддаль). 
Покрывати росходы -  Покривати видатки.
Покрывати (покрыти) славов = Укрывати славов -  По- 
кривати (покрити) славою 
Гіокрывазися земльов -  Покриватися землсю. 
Покрыватися кровльов -  Покриватися кров’ю. 
ІІокрывати красками -  Покривати барвами (фарбами). 
Покрываги матерійов -  Покривати матерією.
Покрываги пространство -  Покринати простір. 
Покрывати цюлюнками -  Покривати цілунками. 
Ііокрывающа ткань = Покрывна ткаиь -  Покривпа тка- 
нина.
Иокрывна ткань = Покрываюша ткаііь -  Покривна тка- 
иина.
Покрывнос екло -  Накривне скло.
Покрывнос скельце мікроскопа -  Покривнс скельцс мі- 
кроскопа.
Покрывся (покрылася) сідинов (білым волосьом) - По-
іфився (покршіася сивиною (білим волоссям).
Покрьпн голову платко.м -  Покрити (зипнути) голову 
хустиною,
ЇІокрыта довг -  ІІокрити борг.
ГІокрыти издержкы -  Покрыти витрати.
Иокрыга карту -  Покрити (побити) карту.
Покрыти косу -  Покрити косу (голову).
Покрыти лаком (фарбов) -  Покрити лаком (барвою). 
Покрыти ниє чим -  Покрити нема чим.
Покрыти (покрытися) пінов -  Покрити (пакритись) пі- 
ною.
Покрыти пространство -  Покрити цростір.
Покрыти проступок — Покрити провину'.
Покрьпи стӱл скактсрстьов -  Накрити (застелити) стіл 
скатерпо.
Покрыти тайнов — Покрити таємнитцею.
Покрытися кӱрков -  Покритися корою (земля). 
Покрытися локрӱвньом -  Укритися ковдрою.
Покрытися платком -  Покритися платком (накипути пла- 
ток).
Иокрытися пліснявов (цвільов) — Покритися плісінню 
(цвіллю).
ІІокрытася цузирями -  Покритися пузирями.
Покрытися славов -  Покритися славою.
Покрытися струпом — Покритися струпом.
Покрьїтн цюлюнками -  Покрити цілуцками.
Покрыіый довг -  Сшіачений борг.
Покрытый мраком нсизвісности -  Покрший (повитий) 
темрявою иевідомостті.
Покрытый (покрыіа) паморозьов -  Вкритай (вкрита) 
памороззю.
Покрытый інокрыта) норохом -  Покритий (иокрита) по- 
рохом.
Покрытоє тайнов -  Покрите таємницею.
Покрытоє тайнов нсизвісности — Покрите таємнипею не- 
відомості.
Покрова вкрывать траву листьом, землю скігом, 
ріку ледом, а дӱвку -  вінчальним віиком = Покрова 
накрывать траву листом, землю снігб.м, а дӱвку -  віи- 
чалышм вінком -  Покрова (14 жовтня) вкриває тразу 
листям, землю сніі'ом, ріьгу льодом, а дівку -  вінчальним 
вінком.

Покрова всю зсмлю листьом покрывать -  Покрова (14 
жовтня) всю землго листям покриває.
Ііокрова накрывать траву лнсгом, землю снігом, а 
дӱвку -  вінчальшім вінком = Покрова вкрывать траву 
лисгьом, землю снігом, ріку' ледом, а дӱвку -  вінчаль- 
ним вінком -  Покрова (14 жовтня) накриває траву лис- 
тям, зепмлю снігом, а дівку -  вінчалышм віыком. 
Покровитсльна окраска -  Захисне забарвлення. 
ІІокровительствовати наук.ям -  С’прияти розвиткові наук. 
Покровіітельствоватн родственникам - Заступатися за 
родичів (сприяти родакам, підтримуватн їх). 
Покровнтельство експорту -  Сприяння розвнткові екс- 
порту.
Покровы оголявуть дубровы -  Покрови (14 жовтия) ого- 
ляють діброви.
Покрутив (покругила) іх> -  Иокруіив (покрутила) його. 
Покрӱвцьовоє производство -  Покрівцеве (тіимне) ви- 
робішцтво.
Покуиа.ііа, нриголубила, погодовала и спати вклала -
Покунала, пршолу'би:іа, гюгодувала й спати вкдала. 
Покупатслі ужасаву іься, бо ціны кусавутьсн -  Покупці 
жахаються, бо ц іііи  кусаються.
Покупателя отбив (отбила), а сам не купив (а сама не 
купила) - Покупця відбив (відбила), а сам не купив (а сама 
нс купила).
Покунательна способнӱсить -  Кутіівельна спроможність. 
Иокупательна ціна — Купівельна ціна.
Покута -  за гріх, лем не для всіх -  ГІокута -  за гріх, лише 
не для всіх.
Покуту мож простнти, лем не забыти -  ІІокуту можаа 
иростити, лиш не забути.
Покушаєся на еамовбивство -  Спокушасться на вбивство 
(намагається заподіяти собі смерть).
Покушаєея вбити -  Має намір (заміряється) убити.
Поку шаєся на чужу жизнь -  Робить замах на чу'же житгя. 
Покушатися на жизнь = Покушеніє на жизнь -  Чшати 
(замахуватися) иа життя.
Покушсніс на жизнь = Покушагися на жизнь - Замах на 
життя.
По кӱпях (пазурах) пӱднаву’ть лева -  По кіхтях (пазурах) 
пізнають лева.
Покӱнчив (покӱ'нчила) из ним (из нив) усі счоты -  За-
кінчив (закіичила) з ним (з ысю) всі рахунки.
Покӱнччв (покӱнчила) из собов -  Покінчив (покшчила) 
з собою.
Ппкӱнчнме з сим раз навсігда -  Покінчимо з шш раз на- 
завжди.
Покӱнчити діло миром -  Кінчити (закшчити) справу ми- 
ром.
Покӱнчити жизнь самоубивством -  ЇІокінчити жштя са- 
могубством.
Покӱнчити з жизньов -  ііокінчити з життям.
Покӱнчігги з кредиторами -  Покіичити ірозрахувати.ся) 
з кредиторами.
П окӱнчт и з собов -  Покінчити (порішити) з собою. 
ІІокӱнчнти з усіма порученіями -  ІІокінчити з усіма до- 
рученнями.
Покӱичити (покӱнчив, покӱнчила) з усім (з ушиткым)
= Порвати з усім -  Покінчити іпокінчив, покіичила) 
з усім.
ІІокупазельна способкӱсть -  Куиівельна спроможність. 
Гіоктрноє телятко дві ліаткы ссе -  Покірпс тслятко дві 
матки ссе.
Покӱрну голову мсч не бере -  Покірну голові меч не бере. 
По кӱсточках розбирать - По кісточках розбирає.
Пола в полу — Пола в іюлу.
Полагаєся (годиться) по штату -  Налсжигь (годиться) за 
штатом.
Полагатися на його (на її) слово -  Покладатися на його 
(на її) слово.
Нолагатися на нього (иа неї) -  Покладатися на иього (на 
неї).
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їїоламати (подамав, поламала) зубы т- Пояамаш (иола- 
мав, поламала) зуби.
Поламати на дрӱбні дарабчикы -  Поламаш иа дрібні
шматочки.
Поламти (зламати) списы -  Поламати (зламати) сішси. 
Поле боя (бігі'вы) = Поле сражеиія -  Поле бою {битви). 
Полеводчеська бригада -  Рільнича бригада.
Поле всыхать, кіть дождя нис -  Поле всихає, якиіо дощу 
немає.
Полегенькы та помаленькы — Полегеньки і помаленьки. 
Полегіньовав -  час і женитися -  Полсґінював {попарубку- 
вав) -  час і женитися!
По леііньови й ніапка -  По легіньови (по парубкові) й 
шапка.
Полегкӱсть собі зробиав (зробила): жнто продав (иро- 
гдала), а гроші иропив (пропила) -  Полегкість собі зробив 
(зробила): жито иродав (иродала), а гроші пропив (пропила). 
Полегше (тихше) на повороті -  Полегше (тихіше) аа по- 
вороті.
Полс дійствія діятельности -  Поле дії.
Поле діятельности -  Поле діяльності.
Поле дождьик привітствує, а подорожньый -  прокли- 
нать -  Поле дощик вітає, а подорожпій -  проклинає. 
Полежу мало, вбы ся сало вйазало -  Полсжу мало (тро- 
хи), щоб сало в’язалося.
Поле затяговало туманом -  Поле затягувало туманом. 
Полезашнтаа полоса -  Полезахисна смуга.
ІІолезна інформація -  Корисна інформація.
Полсзні розмышленія -  Корисні міркуванкя.
Полезні совіты -  Корисиі поради.
Полезный (нужнй) челядник (полезна (нужна) челяди-
на) -  Корисна (потрібыа) людина.
Полезнос з приятным -  Корисне з приємним.
Полезнӱсть спорга -  Полезність (корисність) сдоріу. 
Поле зрінія -  Поле зору.
Поле колхозноє безкрайньог, лем газды иис -  Поле кол- 
госпне безкрає, лищ господаря нема.
Поле под крумпльов -  Гіоле иід крумплею (під карто- 
тею).
Поле починаться не за селом, а з норога усадьбы -  Поле 
починається не за селом, а з порога садиби.
Поле страженія = Поле боя (битви) -  Поле бою (побойи- 
ще).
Полстиш, як лабда -  Полетиш, як лабда (як м 'яч)! 
По.тетгіла телеі рама -  Полстіла тєлеграма.
По.іетіли вороны у чужі дубровы -  Полетіли ворони 
(гави) у чужі дубрави.
Полетіло та десь сіло -  ІІолетіло та десь сіло.
Полегіти вверх тормошками -  Полетіти шкгреберть. 
Полетіти в космос -  Гіолетіти в космос.
Полстіти кувырком -  Полетіти шкереберть.
Поле чудее -  Поле чудес (поле див).
Поливальні культуры -  ІІоливні культури.
Поливать грязьов -  Поливає брудом.
Поливкы понив -  и зуба зломив - Поливки (бульйону) по- 
пив -  і зуба зломив,
Поливочіса на грибочках, а сытности ниякої -  Поливоч- 
ка (бульйончик) на ірибочках, а ситності ніякої.
Полий, дождьику, відром-дӱйничков над житом-пше- 
шічков -  Полий, допщку, відром-дійничкою над житом- 
пшеничкою!
Полий (иӱлльи) мустом -  проросте густо -  Полий мустом 
(гноївкою) — проросте густо.
ІІолитичеська свобода -  Політична свобода (воля). 
Полпці ламлються(прогынавуться) от книг -  Полиці ла- 
маються (прогинаються) від кник 
Поличив {поличила) ребра = ІІолічив (полічила) ребра. 
Поличити до дееяти -  Полічити до десяти.
Поличити (поличив му, иоличив ӱв) ребра -  Подічити 
(полічив йому, полічив їй) ребра.
Полишати (полишити) жизни -  Позбавляі и (иозбавити)
Ж И Т Т 'Я .

Пол

Полишати (полишити) світ = Покидати (покинути) світ
-  Покидати (покинути) світ.
Полишеный (полйшена) вкуса -  Позбавлений (позбавле- 
на) смаку.
Полкшеный (полншена) индивідуальности -  Позбавле- 
ний (позбавлена) ііщивідуальності.
Полишеный (полишена) почвы -  Полишений (полише- 
на) ірунту.
Полишспый (полншена) сам на себе (са.ма на себе) -  По- 
лиаіеішй іполитнена) сам на себе (сама на себе). 
Полишеный (полишена) точкы опора -  Полишений (ыо- 
лишена) точки опору.
Полишнти власти т Позбавити влади.
Полишити іраждаиськых прав -  Позбавити громадських 
іірав.
Пшшшити (покинути) зборы -  Полшдити (покинути) 
збори.
Полишити зиачінія -  Позбавиги значешія.
Полншити иа його (на її) усмотреніє -  Полишити на його 
(на її) розсудок.
Полишити (покинути) службу -  Полишити (нокинути) 
службу.
Полиіиитися на самого (на саму) себе (на самых себе) -
Лишитися на самого (на саму) ссбеи (на самих себе). 
Полишиги (нокинути) школу -  Полишити (покинути) 
школу.
ГІолівити -  щи не значить простити -  Полівити (послаби- 
ти) -  ще не значить простити.
По ліву (по праву) руку -  По ліву (по праву) руку.
По ліву сторону -  По лівий бік.
Полігональна кладка -  Полігональна кладка.
Поліз (полізла) до народа и робить погоду -  Поліз (по- 
л.ізла) до народу і робить пошду.
Полізла баба на лсд -  ни взад, ни внеред -- Нолізла баба 
на лід -  ні в зад, ні в перед.
Полізти в голову -  Полізти в голову.
ГІолізти в пузырь -  Пояізти в пузир.
Полізти на рожен -  Полізти на рожен.
Полізти на стїну (на стінку) -  Полізти на стіну (на стінку). 
Поліз (полізла) в комору -  не знає в котору -  Поліз (по- 
лізла) в комору -  не знає в котру,
По лінійи майменшого сопротивленія -  По лінії наймен- 
шош опору.
Поліпшавуся, Йване, лем кой ня вже не ставе -  Стану 
яіпшим, Тване, лиш коли мене вже не стане! 
Поліровочный станок -  Полірувальний верстат. 
Поліровочный цех -  Полірувальшш цех.
Иоліровочный матріал -  Полірувалышй мгтеріал. 
ГІолітанарат -  Політапарат (попітичний апарат). 
Політбюро -  Політбюро (політичие бюро).
Політекономія -  Політекономія (політична економія). 
ІІолітеміґрант (політемітрантка>- Політеміґрант (полі- 
тичний емітрант, полвітична емітрантка).
Иатітика асиміляшї (деяаиіоналізації, русифікаціі') -  
Політика асиміляції (денаціоналізації, русифікаиії). 
Політика власти -  Політика влади.
Політика з позицй' силы -  Політика з позиції сили. 
Політика й брехня -  близька рӱдня -  Подітика й брехня
-  близька рідня.
Політика -  казка, яку можна слухати на повный желудок
-  Політика -  казка, яку можна слухати на повний шлунок. 
Політика не робиться у білых рукавинях -  Полїгика нс 
робиться у білих рукавицях.
Політиканы от наукы (от народа) -  Політикани від 
науки(від народу).
Політика открытых двнрь -  Політнка відкритих дверей. 
Політиканство и курвацтво -  еден фарс - ІІолітикаисгво 
і курвацтво -  одип фарс.
Політиканство робиться на людськых бідах и слызах -
ІТолітиканстао робиться на отодських бідах і сльозах. 
ІІолітика нанська -  поганська -  Політика панська -  ію- 
ганська.
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Пол

Політика -  иаиськоє гунцутство -  Політика -  наиське 
іуіщутство!
Полігика, як ц танці, веде у старні -  Політика, як і танці, 
веде у старці.
Иолітикы -  тоже люде -  Політики - теж ЛІОДИ. 
Політико-воспитательна робота -  Політико-виховна ро- 
бот'а.
Політичеська авантюра -  Політична авантюра. 
Політимеська акпія (компанія) -  Політичііа ащія (ком- 
панія).
Політичеська арена -  Політична арена.
Політичеська віза -  Політична віза.
Політнчеська економія -  Політична економія. 
Політичсська сліта -  Політична еліта.
Політичеська карта світа -  Політична карта (мапа) сві іу. 
Політичеська культура -  Політична культура. 
Політичеські девіденды -  Політичні девіденди. 
Політичеські договореносш -  Політичні домовленості. 
Політичеські игры -  Політичігі ігри.
Політичеські орієнтиры -  Політичні орієнтири. 
Політичеські предусловія -  Політичні персдумови. 
Політичеські реалїї -  Політичні рсалії.
Політичеські страстї -  Політичні пристрасті. 
Політичесысі требованія -  Політичні вимоги. 
ІІолігичеськый альянс -  Політични альянс (союз). 
Політичеськый выбор -  Політичний вибір. 
Політичеськый імпульс -  Політичішй імнульс. 
Політичеськый капітал -  Політичний канітал. 
Політичеськый обзор - Політичний ошяд (політогляд). 
Політнчеськый опыт -  Політичиий ДОСВІД. 

Політичеськый подтекст -  Політичний нідтскст. 
Політичеськый (обществснный) резонаис: то не Йван, а 
Якко, Йончі авагь Іанс -  Політичний (суспільний) резо- 
нанс: то не Ііван, а Янко, Иончі або ж Ганс. 
Політичеськый рейтінґ -  Політичний рсйтіш. 
Ш лїтичеськый сезон -  Політичний сезон. 
Нолітичеськый шабаш -  Політичний шабаш. 
Політичеськы иодозрілый (нодозріла) -  Полігично лідо- 
зрілий (підозріла).
Політичеськоє значіня -  Політичне значсння. 
Політичеськоє протистояніє -  Політичнс протистояння. 
Політичеськоє русинство -  Політиче русинство. 
Політичеськос украйинофільство -  Політичне україио- 
фівьство.
Політотділ -  Політвідділ (політичний відділ). 
Політредактор -  Політредактор (політичний ребактор). 
Нолітробота -  Пояітробота (політична робота). 
Політчастнна -  Політчастина (політична частипа). 
Поліцейеькый служник -  Поліцейський служиик.
Полы кабата розпахнулися -  Поли кабата (палыгіо) роз- 
пахнуяися.
Полы подкорочує, а плечі платать -  Поли коротає, а пле- 
чі латає.
Полы прирізує (притинать), а плечі платать -  Поли ири- 
різує (притинає), а плечі платать (латає).
Полысів н оглух, як ушливый кожух -  Полисів і оглу'х, 
як вогаливий кожух.
Нолковос прав.леиіє -  Пояковий уряд (полкове правління). 
Полномочні власти -  Повноважні влади.
Полномочный представитель (полномочна представи-
телька) -  Повіюважний представник (повноважна пред- 
ставшіця).
Полова зрілӱсть -  Статева зрілість.
Полова снстема -  Полова систсма.
Половина діла -  Половина діла (справи).
Половнна дороі ы -  Половина дороги.
Половина народа в темнипях сидить, а половина -  
дрыжить -  Половина народа в темницях сидить, а поло- 
вина -  тремти гь.
Половина правды -  ото вже брехпяя -  Половина правди 
-  то вже брехня.
Ноловина евіта -  Половина світу.

Половина світа екаче, половина плачс -  Половина світу 
скачє, половина плаче.
Половина третього -  Половиыа третьої.
ГІоловинноє хозяйство -  Половшше іосиодарстйо.
Полові органы -  Полові оргаяи.
Половый подбор — Половий істатевіт) підбір.
Половоє збочсня -  ІІолове (статеве) збочеішя.
Половоє розмножсніє -  Сл атеве розмножеішя.
Полога місиӱсть -  Полога місцевість.
Пологі плечі -  Пологі плечі.
Пологый лоб -  Пологий лоб.
ІІологова горячка -  Пологова (родильська) гарячка. 
Пологові (родові) погугы = Родові (иологові) потуты -  
Пологові потуш,
Положенїє гӱршоє за губсрнаторськоє -  Становищс гір- 
ше за губерпаторське.
Положеніє дід -  Стан справ (ста.н речєй).
Положеніє -  не позавідуєш -  Становище -  ие позаздриш. 
Положеніс не терпить замедленія = Діло не терпить за- 
медленія -  Становище не терпить звОлікапня.
Положешє про выборы -  Положення про вибори. 
Положеный час -  Належи ий час (нщіежна, призначена 
годипа).
Положив (положила) на нього (на пеї) свій гнів -  По-
ложив (положила) на нього (на неї) свій гнів ірозгніваисн. 
розгніалася).
Положи ногов -  найдсш ру ков -  Положи ногою -  знайдеш 
рукою.
Положительна героїня — Позитивна героїня. 
Положительна реакпія -  Позитивна реакція. 
Положительна степень -  Позитивиа сгупінь. 
Положительна сторона -  Позитивна сторона (позититшй 
бік).
Положи гельна філософія -  Позигивиа філософія. 
Положнтсльні измікенія — Позитивні зміни. 
Положительні моменты -  Позитивні моменти. 
Пололжнтельні тенденпй -  П о з и т и в н і  тенденпії. 
ІІОЛОЖИТЄЛЬНЫЙ герой -  ГІозитивний герой. 
Положительный дурак (яоложительнпа дура) -  Справ- 
жній (справжнісінький) д\грень (справжня, справжнісінька 
дура).
Положителыіый заряд -  Позитивний заряд (електрич- 
ний).
Положительный образ -  Позитивний образ. 
Положительный отвіт — Иозитивна відповідь. 
Положительный отзыв -  Позитивний відгук. 
Положительный отпечаток -  Позитивний відбиток. 
Ііоложительный принцип = Позитивный иринцип -  По- 
зитпвний принцип.
Положительный рсзультат -  Позитивний результат. 
Положительньш фактор -  Позитивный фактор. 
Положнтельно всі -Геть усі!
Положительноє влияніє -  Позитивний вплив. 
Положительноє впечаглеиіє -  Позититвне враження. 
Положительиоє здвиженіє -  Позитивне зрушеныя. 
Положительноє качество -  Позитивна якість. 
Положителыю нич не знає -  Позитивно нічого не знає. 
Положити голову в бою -  Положити голову в бою. 
Положити зарок -  Покластн зарік (заректися).
Положити край (конепь) -  Покяасти край (кінець), 
Положити на музыку (на ноты) -  Покласти на музику (на 
ноти).
Положитн начало -  Покласти ночаток.
Положити оружіє перед ним (перед нив) -  Покласти 
зброю перед ним (перед нею).
Положити основу -• Покласти основу.
Положити резолюцію -  ЇІокласти резошоцію. 
Полонезный ритм -  Полонезний ритм.
Полонив (ііолонила) його (її) серие -  Полонив (нолонила) 
його (її) ссрцс.
Полоеа жизни -  Смуга жіптя.
По. іоса мира и стабільности -  Смуга миру й стабільності.
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Полоса огня -  Смуга вогню.
Полосы отчужденія -- Смуги відчуження.
Полосовоє желізо — Полосове (штабове) залізо.
Полотно желізниці -  Полотно залізниці (залізничної до- 
роги).
Полотно и жону при свічці не выбиравуть -  Полотно і 
жінку (дружииу) ири свічці не вибирають.
Полотном (скатертьов) дорога -  Иолотном (скатергю) до- 
рога!
Пологно пилы (пилкы) -  Полотно шши (пилки).
Полотно сквозить, просвічу'еся -  Полотно просвічуеться. 
Полохливый заяць н корча бойиться -  Полохливий засць 
і корча (і куща) боїться!
Полпред уполномочный представитель) -  Повпред (по- 
вноважний представник).
Полу вкорочує, а рукавы доточує -  Полу вкорочує, а ру- 
кава доточує.
Полудснком закусили, вбы здорові силы тіло не лишнли
-  Полуденком закусюш, щоб здорові сили тіло не лишили. 
Іїолуденок -  лінивому (лінивӱв) пробудинок -  Полудс- 
нок -  лінивому (лінивій) пробудшюк.
Полуденок -  пробузинок а вечерю иереспати, кіть нічо- 
го до рота взяти -  Полуденок -  пробудинок, а вечерю пере- 
спати, як нічого до рота взяти.
Полудне прийшло, а в роті й крыхты не было -  Полудне 
прийшло, а в роті й крихги нс було.
Полумньом подыявся народный гнів -  Полум’ям підыяв- 
ся народний гнів.
Полумньо.м сапать, зубами клапать, рогами рыє, копы- 
тами загрібать, а хвостом сліды замітать -  Полум’ям са- 
пає, зубамн клацає. рогами риє, когштами загрібає, а хвос- 
том сліди замітає.
Тїолусухоє протруйованіс -  Напівсухе протруєння (с/госп.). 
Получай дані -  Получай (отримуй) дані.
Получати журнал за подписков -  Отримувати журнал за 
піднискою.
Получати образовакіє -  Отримувати (діставати) освіту. 
Получати по счоту -  Одержувати ио рахунку.
ГІолученіє не удбылося -  Полученпя (отримання) не від- 
булося.
Полученый (полученоє) в наслідство -  Отриманий (отри- 
мане) у спадок.
Получив (получила) огвіт на письмо -  Одерлсав (отри- 
мав, отрнмала) відповідь на листа.
ГІолучив (получила) по заслузі -  Отримав (отримала) по 
заслузі.
Получився кокс из камішюго угля -  Утворився кокс їз 
кам’яного вугілля.
Получити бензин из нафты -  Здобути (одержати) бензин 
із нафти.
Получити всеобшоє признаніє -  Дістати загальне ви- 
знання.
Получити гроші -  Одержати (отримати) гроші. 
Получити званіє професора -  Дістати (здобути) звання 
профссора.
Получити извіснӱсть -  Статися (зробитися) відомим (ві- 
домою).
Получити насморк -  Дістати ыежить.
Иолучити образованіє -  Дісташ (здобути) освіту. 
Получити отвіт -  Одержати (отрішати) відповідь. 
Получитн отказ -  Одержати (отримати) відмову. 
Получити письмо -- Одержати (отримати) лист (листа). 
Получити повреждепіє -  Дістати (зазнати) пошкодження. 
Получити постоянпу нрописку -  Отримати (дістати) по- 
стійну проииску.
ІІолучити ііо шийи -  Получити (дістати) по шиї. 
Получити пощочину -  Дістати ляпаса.
Получити прибавку -  Одержати (отримати) прибавку. 
Получитн приказ -  Одержати (отримати) наказ.
Получити стх'санӱв -  Получити (дістати) стусанів. 
Получити штовххнӱв -  Дістати (отримати) штовхупів. 
Полӱт воображснія -  Політ уяви.
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Полӱт думок -  ІІоліт думок.
По любвн (по любови) -  По любові (з лгобові).
Полюбив (полюбила) зернӱвку -  пропив (пропила) до- 
мӱвку -  Полюбив (іюлюбила) зернівку (горілкӱ) -  пропив 
(пропила) домівку.
Полюбив школ>' хлопчина (полюбила школу дӱвчина) -  
б>де з нього (буде з неї) челядина -  Полюбив школу хлоп- 
чина (полюбила школу дівчина) -  буде з пього (буде з неї) 
людина.
Полюбнти челядника (челядину) мож, як го (як йі) до- 
бре взнаєш, а розлюбити -  як дуже добре кзнаєш -  ГІо- 
любити людину можна, як п добе взнаєш, а розлюбити -  як 
дуже добрс взнаєш.
Полюбиш мандрівочку -  втратиш фрайирочку (фрайи- 
рочка) -  Полюбиш мандрівочку -  втратиш фраїрочку (фра- 
їрочка).
Полюбиш пана -  втратиш Ивана -  Полюбиш пана -  втра- 
тиш Івана.
Полюбовна сделка -  Полюбовна угода.
Полюбовні страсти до добра не доводять -  Полюбовні 
пристрасті до добра не доводять.
Полювуть на відьом (на люди) -  Полюють па відьом (на
ЛЮДЄЙ). - ( ;
По-людськьі живи -  не впаде й волосина з головй — По- 
людськи живи -не впадс й волосипа з голови.
По-людськы й не поговоригь з вами, лем ляскать (кла- 
цать) зубами -  По-людськи й ые поговорить з вами, лиш 
ляскає (клацає) зубами.
По-людськы етався до всіх, то прийде щастя й тобі на 
порӱг -  По-людськи стався до всіх, то прийде шастя й тобі 
па иоріг.
ІІо людях пйе, бо в самого ниє (бо дома жона нс дас) -  По 
лтодях п’є, бо в самого нсма (бо дома дружшіа пе дає).
По людях -  чорт сидить у грудях — По людях -  чорт си- 
дить у ірудях.
Полюй, но й нрироду шкодуй -  Полюй, але й природу 
шкодуй (жалій).
Поляг (полягла) головов -  Поляг (полягяа) пзловою. 
Полягти в бою -  Полягги в бою,
Полягги из збраньов у руці = Полягги прн зброї -  По-
лягти із зброєю в руці.
Полягти кӱстьми -  ІТолягти кістками.
Полягти при зброї = Полягти из збраньов у руиі -  По-
лягти при зброї.
ЇТолягти смсргьов -  Полягги смерпо.
Полягги смертьов храбрых = Заіынути смертьом 
храбрых -  Полегги смертю хоробрих.
ГІодяг (полягла) у боях -  Поляг (полягла) у боях.
Поля и лукы люблять робӱтиі рукы -  Поля і луки лю- 
бяять робітні руки.
Поля клебана -  Поля клебана (капепюха).
Поля книгы -  Поля книги.
Поля орошенія -  Поля зрошення.
Поля палити -  прнроді шкодитн -  їїоля палити -  природі 
шкодити.
Поля погребенія -  Поля поховання.
Полярна звізда = Полярна зоря -  Полярна зоря.
Полярна зоря = Полярна звізда -  Полярна зоря.
Полярна станція -  Полярна станція.
Полярні взгляды -  Полярні погляди.
Полярні емоції -  Полярні емоції..
Полярыі точкы зрінія -  Полярні (протилежні) точки 
зору.
Полярный круг = Полярноє коло -  Поляршй круг. 
Полярноє коло = Полярный круг -  Полярний круг. 
Полярноє (сіверноє) сіяніє -  Полярне (иівнічне) СЯЙВО. 

Поля сплош были засіяні пшениньов -  ІІоля суспіль 
були засіяні пшеницею.
Пользы от нього (от неї), як от козла молока - Користі 
від нього (від нсї), як від козла молока.
Пользоватися большым уваженіном -  Корисіуватися ве- 
ликою повагою.
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Пользоватися влиянійом -  Корист>'ватися впливом (мати 
впяив).
Пальзоватнся всіма благами -  Користуватися всіма бла- 
пши.
Пользогватися дурнов репутаційов = Мати поганл' ре- 
путацію -  Корисіуватися иоганою репутацією. 
Нользоватнся електричеством -  Користуватися електри- 
кою.
Пользоватися почото.м -  Користуватися пошаного (бути 
в пошані).
Пользоватися свойими правамн -  Користуватися своїми 
правами.
Пользоватися случайом -  Користуватися нагодою. 
Пользоватися уваженійом -  Користуватися иовагою. 
Пользоватися услугами -  Користуватися пбслугами. 
Пользоватися успіхом -  Користуватися успіхом (мати 
успіх).
По.чьзоватися услугами -  Користуватися услугами. 
Пользувучись довіров -  Користуючись довірою. 
Пользувучись случайом -  Користуючись нагодото. 
Пользувучись успіхом -  Користуючись успіхом. 
Пользувучнсь шансом Користл'ючись шансом. 
Пользуйся мойов (його, Гі) добротов - Користуйся моєю 
(його, її) добротото.
Польова артилерія -  Польова артилерія.
Польова дорога -  Польова дорога.
Польова мыш -  Пояьова миша.
Польова пошта -  Польова пошта.
ІІольова рожа -  Польова рожа (мальва).
Польова сосиа -  Польова сосна.
Польові василькы — Польові волошки фослшш).
Польові мыши в стодолі -  чекай зиму холодну в нолі -  
Польові миші в стодолі — чекай зиму холодну в полі. 
Польові роботы -  Польові роботи.
Польовый дуб каждому люб -  Польовий дуб кожному 
люб.
Польовый кукер -  Польовий кукер ібінокпь).
Польовый суд -  Польовий суд.
Польовоє содержаніє птиці -  Польове утримання птині. 
Польовый дуб каждому (ка5адӱв) люб -  Польовий дуб 
КОЖНОМЛ' (К0ЖІ1ІЙ) люб.
Польовый суд — Польовий суд.
Польовый шпиталь — Польовий лазарет.
Польовоє содержаніє — Польове утримання.
По льоду, по льоду йде сященик по воду -  По деду, по 
леду йдс священик по воду.
Польот воображенія — Польот уяви.
Польот думкы -  Політ думки.
Польот фаптазії -  Польот фаитазіїї 
їїомагай, Боже -  Помагай, Божс!
Помагай, Бог -  ГІоматай, Біт!
Помада на губах, а смітя -  по углах -  Помала иа губах, а 
сміття -  по кутах.
По майдовжӱв ночн настас розсвіт -  По найдовгаій иочі 
настає досвіт.
По майшіжӱв ціні -П о  найнижчій ціні.
По максимуму -  Ііо максимуму.
Помалы, айбо фурт -  Помали, але фурт (але постійно)! 
Помалы далеко зайдеш -  Помали далеко зайдсш. 
Ыомалы йдеш -  дальше иӱдеш = Тихше йдеш -  далшг 
будеш -  Помалі їдеш- далі підеш.
П.ома.лы й мокрі (й сырі) дрыва згорять -  Поволі й мокрі 
(й сирі) дрова згорять.
Помалы -  й усе далі -  Помалі -  та все далі! 
ТІомалы-помалы -  Поволі-поволі.
Помалы пӱдеш -  далше зайдеш — Помали підеш — далі 
зайдеш.
Помалы цвіта з усьото савіта — Потрохи цвіту з усього 
світу.
Гіо малӱв годипі -  Після невеличкого часу.
Помантачити косу -  ГІомантачити ґпоточити) косу. 
Помастити (медом) по іубах -  Помазати (медом) по губах.
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По-материнськы -  По-матершюьки.
По-материнськӱв лінійи -  По-материиській лінії. 
Помахали му (помахали ӱв) ручков -  Помахали йому (по- 
махали їй) ручкою.
Помахом його (її) рукы -  ІІомахом його (її) руки.
По машинах -П о  машшіах!
Помбух -  Помбух (помічник бухгалтера).
Помдиректора -  Помднрсктора (помічник директора). 
Помежи ділом -- Між ділом (між справою).
Помсжи зйіздом и заїздом -  Поміж зТздом і заїздом. 
Помежи нами = Помежи нас = Межи нами -- ГІоміж нами. 
Помежи нас = Помежи нами = Мсжи нами -  Поміж нас. 
По мені -  По мсні (після мене).
По мепі -  хоть трава не рости -  По мсні (після мене) -  хоч 
трава не рости!
Ііоменшало было нопӱв -  побӱлшало чортӱв -  ІІомсн- 
шало було попів — побілыпало чортів.
Поменше желаній -  побӱлше стараній -  Помеше бажань
-  побільше старань.
По меншӱв мірі -  По меншій мірі.
Помер богач (помер.іа богачка) -  иде за гробом плач. а 
помср жебрак (жебрачка) -  лем пӱн и дяк -  Помер баі ач 
(померла багачка) — ідс за гробом плач, а помер жебраіс (жс- 
брачка) -  лиш піп і дяк.
Помер дід — ниє й хлібця на опровӱд — Помер дід -  нема 
й хлібця на опровід.
Помер (помсрла) з трудом -  зсмля му (земля ӱй) пером
-  Помер (померла) з трудом -  земля ному (земля їїі) пером! 
Померкнув світ в очах -  Померкнув світ в очах.
Помер Максим -  ну й чорт из ним (туды му й доро- 
га) -  Помер Максим -  ну й чорт із ним (туди йому й до- 
рога)!
ІІомер (иомерла) межн двома хлїбами -- Помср (померла) 
між двома хлібами (період переднівок).
Помер (померла) межи двома хлібами: етарого вже не 
было, а нового- щн не б ь п о -  Помер (помсряа) між двома 
хлібами іпєріод переднівок): старого вже не було, а нового
-  щс нс було.
Помер (померла) наглов смертьвв = Помер (померла) 
скоропостижно -  Помср (померла) наглою смергю.
Помер (померла), най буде прощеный (прошена) -  Ііо- 
мср (помсрла), хай буде прощений (прощена)!
Ііомер (номерла) не свойов смертьов -  Псмср (померла) 
нс своєю смертю.
Помер (номерла) не снив бы ся (не снила бы ся) -  ГІомер 
(померла), не снився б (не снилася б)!
Помер (номерла) -  нико й не згадує тепсрь -  Помер (пс- 
мерла) -  ніхто й не згадує тенер.
Помер (померла) под кліпа о к а - Помср (померла) під клі- 
па ока.
Помер (померла) -  понӱс (поиесла) свої кости черва- 
кам у гості -  Помер (іюмсрла) -  поніс (ионесла) свої кості 
(кістки) червакам у і ості.
Помер, прошӱн бы (померла, прошена б) -  Помср, про- 
щен би (помсрла, прощена б)!
Помер (померла) скороиоетижно = ІІомер (иомерла) на- 
ілов смертьов -  Помер (померла) скороиостижпо. 
Пормерти наглов смертьов - Помсрти наглою смертю, 
Помертн ци жити -  час не остановити -  Померти чи жити
-  час не зупинити.
Помср, як Хрпстос, -  межи двома розбӱйниками -  По-
мер, як Христос, -  між двома розбійішками.
Пометалн всьо в море -  Покидали все в морс.
Помазав -  Помазав помічник (помічпиця) завідуючого, за- 
відувача).
Помилуй (иомилуйте) -  Помилуй (помилуйтс)!
По.минай, як звали -  Поминай, як звали!
Иоминальна панахида -  Поминальна панахида. 
Поминати (помнянути) добром (добрым словом) -  По- 
минати (пом’януги) добром (добрим словом).
Помиравуть люде -  и з на.ми так буде -  Помирають люди
-  і з пами так буде.



Пом

ЇІомиратп збирайся, а хліб сій, обы дітьом оистався -  По-
мирати збирайся, а хліб сій, щоб дітьом зостався (лшиався). 
Помирати (вмирати) не свойов смертьов = Умирати не 
свойов смертьов -  Помирати (вмирати) не своєю смсргю. 
Помирати (померти) от сміха -  Помирати (помврги) від 
сміху.
Помирати -  так з музыков -  Помираш -  так з музгооою! 
ІІомирать, а перстом на тя все щи кывать -  Помирас, а 
перстом на тебе все ще киває.
Помирать от тоскы -  Помирає від нудьги.
Помирающому (помирающӱв) ниє зачим брехати -  ІІо- 
мираючому (помираючій) нема засим брехати.
По миру пӱти -  По миру (по світу) піти.
По миру ходити -  По миру (по світу) ходити.
По Митрю гогова дӱвка й за діда отдатися, вбы самӱв 
не опстатися -  По Мшрю (18 листопада) згодна дівка й за 
діда віддатися, щоб самій лишитися.
По мінуті молчанія -  Після хвилини мовчання.
Поміияв (поміняла) шило на мыло -  Поміняв (поміняла) 
шияо на мило.
Иомінялися містами -  Помінялися місцями.
Поміяятися пішками -  Помінятися пішаками. 
Помінятися ролями -  Помінятися ролями.
По мірі сил = В міру сил -  По мірі сил.
По мірі того, я к ... -  По мірі того, як...
Поміркуй сам (сама) = Посуди сам (сама) -  Поміркуй сам 
(сама).
Поміркуйте самі = Посудіть самі -  Поміркуйте самі, 
Поміряти ручкы (нӱжкы) дітині -  Помірязи ручки (ніж- 
ки) дитині (звести при купані дитини ліву ніжку з правою 
ручкою, ліву ручку з правою).
Поміряти силу -  їїоміряти силу.
Помірятися силами -  Помірятися силами.
Помісноє зсмлевладініє -  Помісне землеволодіння. 
Поміститн туритсгӱв у гостинници -  Помістити турістів 
у готелі.
Помітити злорадство у взгляді -  Помітити злорадство в 
погляді.
Помітяа якась обреченӱсть в лицьови - Замітна якась 
рокованість в обличчі.
Помістить статю в иовииці -  Помістить стагпо в і'азеаі. 
По місту жительства — По місту проживаноя.
Помітно было болыпоє оживлеиіє -  Помітне було велике 
ожилення.
Помішався (помішалаея) на радостях -- Помішався (по- 
мішалася) на радощах.
ІІомішати в печи — Помішати (перегорнути) в псчі. 
Иоміщати (помістися) -  Поміщати (поміститися). 
Поміщати в складі — Приміщати в складі.
Помывся (помылася) -  гибы омолодився (омолодилася) 
-  Помився (помилася) -  наче омолодився (омолодилася). 
Помыйна яма -  Помийна яма.
Помыйноє відро -  Помийне відро.
Помыйся водов -  сон зниме як руков -  Помийся водою -  
сон зніме мов рукою.
Помылитися адресом -  Помилитись адресою. 
Помылитися в счоті -  Помилитися в рахушсу. 
Помылитися на слові -  ГІомилитися на слові. 
Помылигися -  нс треба ганьбитися -  Помилитися -  нс 
треба ганьбитися (соромитися).
Помылка в наішсанію -  Помилка в написашіі.
Помылка в росчоті -  Помилка в розрахунку.
Помылка (помылитися) на слові -  Помилка (номилихи- 
ся) на слові.
Помылкы дорого коштувуть -  Помилки дорого кошту- 
ють.
ІІомыляйся, лем не спиняйся -  Помиляйся, лиш не зу- 
пиняйся.
Помытися водов -  сон здоймс, як руков -  Помитися во- 
дою -  сон зніме, мов рукого.
По многым нричинам -  3 багатьох причин.
Помнякшеня приговора -  Пом’якшеішя присуду.

Помнякшувучи вину обстояіельств -  Пом’якшуючи 
провииу обставші.
Помнянете моє слово -  Згадаєтс (пригадаєте) моє слово. 
Помнянути добрым сяовом-Пом’янути добрим словом. 
Помнянути злым (пӱллым) словом -  Згадати злим (ли- 
хим) словом.
Помнято бокы -  Пом’яти боки.
Памнятый вид -  Пом’ятий вигляд.
Помнятоє лице -  Пом’яте обличчя.
Помовчи, язычку, дам ти наланичку -  Помовчи, язичку, 
дам тобі гіаляничку!
Помовчи, язычу, кащкы дам -  ІІомовчи, язичку, кашки 
дам!
Помогло (поможе), як мертвому (як мертвӱв) кадило -
Помогло (поможе), як мсртвому (як мергвій) кадило. 
Помогло -  як руков зияло -  Помогло -  як рукою зняло.
ІІО моді -  По моді.
Поможе -  не поможе, а дохтору платн, небоже (небого)
-  Допоможе -  не допоможе, а лікареві плати, небоже (не- 
бого).
Поможе-не поможе, а нашкодити може -  Допоможе -  не 
доиоможе, а нашкодити може.
Поможе, чим може -  Поможе, чим може.
Поможе, як попова молитва -  ГІоможе, мов гюпова мо- 
литва.
Поможи (шшагай), Боже -  Поможи (помагай), Боже! 
Поможи, Боже, зжатн жито, ишеницю й усяку иашяи-
цю -  Поможи, Боже, зжати жито, пшеницю й усяку паш- 
ницю!
Поможи, Боже, кедь дашто можеш -  Поможи, Боже, якщо 
деіцо можеш.
Поможи, Боже, нашим и вашим -  Поможи, Божс, нашим 
і вашим!
Поможи, Боже, иеженатому, а женатому й жона поможе
Поможи, Боже, нежоыатому, а жонатому й жінка (дружина) 
доиоможе.
Поможи му, Сятый Боже, бо партієць орати не може -
Поможи йому, Святамй Боже, бо партієць орати не може. 
Поможи иам (поможи вам), Боже, иа всьо доброє -  По- 
можи нам (поможи вам), Боже, на все добре!
Поможіть нам, Архаш ельські ризы, выбратися з кризы
-  Поможіть нам, Архангельські ризи, вибратися з кризи! 
Поможіть, спасайте -  Поможіть, рятуйте!
По можливости -  ІТо можливості.
По мойих (ио ыаших) даных -  По моїх (по наших) даних. 
Помолитися — не треба ганьбизися, ганьба -  дурньом 
(ду ров) робитпся -  Помолигася -  не греба соромитись, со- 
ром -  дурнем (дурою) робитися.
Помолися й ие журися -  Помолися й не журиея.
По молодости -  Ііо молодості (літ).
Помолоти языком -  Помолоти язиком.
По мому -  По моєму.
По мому глубокому убіжденію -  По моєму глубокому пе- 
реконанню.
По мому (по твому, по вашому) желанію -  По моєму (по 
твоєму, по вашему) бажаншо.
По мому (по нашому) мнінію -  На мою (на нашу) думку. 
По мому розуміню = На мою думку -  Скільки я розумію. 
Поморшити постолы • Поморщити ностоли.
По мотивах договора -  По мотивах договору.
Помочити лабы -  ІІомочити лаби (ноги).
По моӱв (по його, по її) вині -  По моїй (ио його, по її) про- 
вині (змоєї(з її) провини).
По моӱв жалости -  3 моєї жалості.
По моӱв (ію її) нричині -  3 моєї (з її) причини.
Помочи горю -  Зарадити (помогти) горю.
Помочи от нього (от иеі-) -  як от жабы хосну -  Гіомочі від 
нього (від неі) — як від жаби хосиу (користі).
Помочи от смерти ниє — Помочі від смерті нема. 
Помраченіє созианія -  Помрачсння свідомості.

| Помре матка пчӱл — цілый кымак гыне — Помре матка 
I бджіл — увесь кымак (вулик) гине.

97



Пом

Помреся -  е ш н т к о  минеся -  Помреться -  все минеться. 
Помре челядник вать народиться -  без попа не обхо- 
диться -  Ііомре людина чи народиться -  без попа не об- 
ходиться.
Номста гнів живить и серце злобить -  Помста гнів жи- 
вить і серце зяобить.
Помста ле.м для тых утіха, хто в отчаялію -  Помста лиш 
для тих утіха, хто в відчаї.
Помста котомкув (нашадкӱ!в) = Суд потомтсӱв -  Помста 
(розсуд) иащядків.
ГІомста солодка, но може й жалудок испортиги -  ТГомста 
солодка, та може й шлунок зіпсувати.
По мужу (по чоловіку) -  По мужовІ (по чоловіку).
Іїо мому (по нашому) соображенію -  На мою (на нашу) 
гадку (на мою (на нашу) думку).
ГІомутилося в голові -  Помутилося в голові.
Помутиіня рогӱвкы (роговиці) -  Помутнінчя рогівки. 
Помӱг Бог скосити, номоже й додому ЇВОЗКТИ -  Иоміг 
Бог скосити, ооможе й додому ЗВОЗИТИ.
Помӱст у пеклі з добрых намірӱв -  Поміст у пеклі з до- 
брих намірів.
Помӱч гуманігарна -  не напрасна -  ІІоміч гумапітарна
-  ыс маріта.
Гіомӱч, кажуть, неимушым, а попадать загребущым -
Поміч, кажуть, неімушим, а пограпляг загребущим.
Помӱч надходить, но не доходить -  Поміч надходить, та 
не доходить.
ЇІомӱчник машиніста -  Помічішк машиніста.
Помӱчник прокуратора -  Помічник прокурора.
Помӱч оказалася якраз (у пору) -  Поміч (допомога) при- 
йшлася якраз (саме в час).
Помӱч пос гупає, лем по дорозі всыхаіь -  Поміч посту- 
пає, тільки ио дорозі васихає.
Помӱч проси та й не спи -  Поміч проси і не спи.
Помӱн проситьси, а не вырываться силов - Поміч цро- 
ситься, а не виривасться силою.
Помӱч роженици -  Поміч (допомога) породіллі.
Помӱч у свӱй час -  як дождь у засуху -  Поміч у свій час
-  як дощ у засуху.
Помчали одразу, не роззвідувучи, де кроходы-нерелазы
-  Помчали відразу, не розіштуючи, де переходи-перелазн. 
Поиад вечӱр -  ІІонад всчір.
Понад (усякый) конкурс -  Поаад (усякий) конкурс. 
Понад міру -  Понад міру.
ГІонаднормова робота -  Понаднормова робота.
Понад норму -  Поиад норму.
ІІояад ожнданіс -  ІІоиад сподіваішя.
Понад полудснь -  Над (понад) полудеяь.
Понад рано = Над рано -  Понад ранок.
Понад еилу = Над силу -  Понад силу.
Понад сто варіантӱв -  Понад сто варіантів.
Понад усякос вірованіс -  Понад усяке сподіваішя.
Понад усякоє ожиданіє = Свсрьх усякого ожиданія = 
Над усякос ожиданіє -- ГІонад усяке сподівання (очіхуван- 
ня).
Понад уеякос сравненіє -  Поиад усяісе іюрівняния.
Понад усьо -  Понад усе.
Понад усьо на світі -  Понад усе иа світі.
По ыазначенію -  По призначснню.
По наїзженӱв дорӱжці -  По наїждженій доріжді.
По иаймах ходитн -  без родины (без сімйі) жити - Но на- 
ймах ходити -  без родини (без сім’ї) жити.
По наказу -  По наказу.
Понанести сніга -  Понанести снігу.
По-настоящомх' -  По-сдравжньому.
По натурі -  По нат урі.
Ио нашим свідініям -  За нашими відомостями.
По наших оцінках -  Ііо наишх оцінках.
По-нашому кажучи -  По-нашому кажугіи.
По нашӱв дорозі -  ни пішо, ііи на возі -  По нашій морозі
-  иі пішо, ні на возі.
По нсволи -  По неволі.

Понеділок -  недоепілок, гяжко братися за діло -  Понеді- 
лок -  нєдоспілок -  тяжко брагися за діло.
Понеділок -  тяжкый день -  Понеділок -  тяжкий дедь.

| По недоброму з ним (нз иив) постуішв (постуиила): до- 
вкола перста обкрутив (обкрутила) -  По нелоброму з 
ііим (із нею) поступив (постуііила): навколо иерста обкру- 
тав (обкрутила).
По неиависти -  3 ненависті.
По необходимости -  3 необхідиості.
По неянсаных законах = За неписаными законами -  По 
иеігасаних зашнах.
По непроходимости -  Через непрохідиість.
Понесла го (понесла йі) нечяста сила -  Поцесла його (ио- 
несла ії) нсчиста сила!
Ионесли його (шшесли її) кости червакам у іості -  По-
несли його (понесли її) косгі (кістки) черв’якам у тості. 
ГІонесли го (понес;ш йі) иогами з хыжі на нвинтарь спо- 
чивати -  Понесли його (иоиесли її) ногами з хати иа цвин- 
тар спочивати.
Понссдо бы тя гхды, куды й ворон кӱсток не заносить -
Понесло б тебе туди, куди й вороы кісток не заносить! 
Понесло іо (понесло йі) з рӱдного двора, з рӱдної хыжкы 
в тенегӱв спочивати -  Полнесло його (понесло її) з рідно- 
го двора, з рідної хатки в тенетів (на цвинтарь) спочивати. 
По несогласію -  Через незгоду.
Понести дітину до дохтора -  Понести дитину до яікаря. 
Понести на языках = Узяти на языкы -  Понести на язиках. 
Понести тсревені -  Понеститеревені.
Понести урои -  Зазнати втрати (шкоди, збитків). 
Поиижепоє настроєніє -  Знижсиий настрій.
Понизата плечнма -  Понизати гшечима.
Поникай, а не смыкай — Поникай, а не смикай.
По ніпці дӱйдеш до клубка (до к.лубочка) -  По нитці ді- 
йдеш до юіубка (до клубочка).
По ныні дійствуюшӱв сисгемі -  По ішні діючій системі. 
Поновити в довжиости -  ГІоиовити на носаді.
Поновити честь -  Поновити честь.
По новӱв земли ходить, а староє з головы не выходигь -
По новій зєхші ходитть, а старе з головн не виходить.
По нозі -  По нозі.
Поношеный вид -  Поиошсний (иідтоптаний) вигляд. 
Поиошеноє дрантя -  Поыошене дрантя.
ГІоношеноє дрантя -  ото й є його (її) платя -  Поношеис 
драитя -  то й є його (її) плаття.
ІІо нраву -  Щд норов.
Понтонна рота -  Понтонк? рота.
Понужденіе до дійства -  Спонукання до дії.
Понуку дата (спонукати) -  Понуку дати (заохотити). 
Понӱс (понесла) кару -  Поніс (понєсла) кару.
Понӱс (повесла) пліткы до сусіда (до сісідкы) -  Попіс 
(понесла) ідлітки до сусі.аа (до сусідки).
Понюхати (понюхав, понюхала) пороха = Пюхати порох 
-  Понюхати (пошохав, пошохшіа) пороху.
Понюх догана -  Поиюх догану (табака, тютюнӱ). 
Поняти віры -  Поняти віри (поеірити).
Поияти (порозуміти) смысл розказа -  Зрозумітгн зміст 
іслшся) оповіді.
Понятіс отдільного слова -  Поияпя окремого сяова. 
Поиятія разного віка -  Поняття різного віку.
Понятна річ -  Зрозуміла річ.
Понятні нричины -  Зрозумілі причини.
Понягноє діло -  Зрозуміла річ.
Понятно, удкі вітер віє -  Зрозуміло, звідки вітер віс. 
Понятло, як челядпнку (як челяднні) -  Зрозуміло, як лю- 
дині.
По ньому (по ній) было видко -  По ньому (по ній) було 
видно.
По оба (по обидва) бокы -  По оба (но обидва) боки.
Бо обабӱч -І Іо  обабіч (по обидва боки).
Пооббивати норогы -  Пооббивати (позбиватй) пороги. 
Пообідавши, зроби сто крокӱв -  проживеш сто рокӱв -
Пообідавши, зроби сто кроків -  ироживеш сто рокіл.
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Пои

Пообіцяв (пообіцяла) -  слово май -  Пообіцяв (пообіцяла)
-  слово май!
По обычаю -  За звичаем (згідцо звичаю).
По обычаю сього края -  За звичаєм цього краю.
По образу й подобію -3а образом і іюдобото.
По образу пішого хожденія -  На зразок пішого ходінпя. 
По обстоятельствах -  По обставинах.
Пообтнраги лабы -  Пообтирати даби (ноги).
По общому соіласію = За общим согласійом -  По загадь- 
ній згоді (за спілыюю згодою).
Поодинокый случай = Часный случай -  Одиничний (са- 
мітній) випадок.
По одіни (по одежи) стрічавуть, а по уму провожавуть
-  По одежі стртю ть, а по уму {по розумӱ) проводжають. 
По Олені на лугахуже покӱс зеленый -  По Олені (3 черв- 
ня) на лугах уже покіс зелений.
Поори плітко, посій рідко, то й уродить ти дідько -  По-
ори плітко, посій рідко, то й уродить тобі дідько.
По осени -  Восени (осінню).
По остаточному принципу-По залишковому принципу. 
По отцьови -  По батькові.
По-отечеськы -  По-батьківськи.
По офіціальных даных -  По офіційних даних.
ГІо оціиці слеціалістів -  По оцінці фахівців.
По очах — По очах.
По очах видко -  По очах видно.
По очах видко, тко хворый, а тко симулює -  По очах ви- 
дно, хто хворий, а хто симулює.
По очереди -  По черзі.
По ошибці -  Через помилку (помилково).
Попа Божым словом не нагодуєш -  Попа Божим словом 
не нагодуєш.
Попа боягися -  не сповідатися -  Попа боятися -  ие спо- 
відатися.
Попав (попала) в біду -  Попав (поиала) в біду (в халепу). 
Попав (попала) в горнець -  там му (там ӱв) коііепь -
Попав (попала) в горнець (в горщик) -  там йому (там їй) 
кінець.
Попав (попала) в напасгь -  Попав (попала) в халепу. 
Попав (нопала) в пастку = Вскочив (скочила) в напасть
-  Попав (попала) в пастку.
Потпав (попала) в тупик -  Попав (попала) в тупик. 
Попав (попала) пальцем у пебо -  Попав (попала) пальцем 
у небо.
Попав (попала) под руку -  Поиав (попала) під руку. 
Попався (попалася) в рукы -  Попався (попалася) в руки. 
Попався (попалася) му под руку -  Попався (попалася) 
йому під руку.
Попався (попалася) на горячому-Попався (попалася) на 
гарчячому.
Попався (попалася) на “липу” -  Попався (купився, купи- 
лася) на “липу”.
Попав (попала) у лещата -  Попав (попала) у лещата. 
Попа в решеті носити -  Попа в решеті носити (брехати 
на сповіді).
Попався (попалася), котрын кусався (кусалася) -  По-
павоя (попалася), котрий кусався іку'салася).
Попався (попалася) на гачок (на удочку) -  ііотранив (по- 
зрапила) на гачок (на вудочку).
Попався (попалася) на горячому -  Попався (попалася) иа 
гарячому.
Попався (попалася) -  нс рипайся -  Попався (попалася)
-  не рипайся.
Попався (попалася), як рыба на гачок (як муха иа ли- 
пучку) -  Попався (попалася), як риба на гачок (як муха на 
липучку).
Попав (попала) у біду -  не жди горазду -  Потрапив (по- 
трапила) у біду -  не жди гаразду.
Попав (попала) у лапы (в кліші) -  Попав (попала) у лапи 
(вкліщі).
Попав (цопала) у немилӱсть -  Попав (попала) у иеми- 
лість.

Попав (аопала) у сіті (уг капкан) -  Поиав (понала) у сіті 
(у капкан).
Попадавуться сдиничні прнміры — їрапляються пооди- 
нокі приклади.
Попаданіє в мишснь -  Влучепня в мішень.
Попадати (попасти) в біду -  Попадати (попасти) в біду. 
Поиадати (попасти) в нсгорію = Улізти в исторію = 
Ускочити в исторію -  Попадати (попасти) в ісгорію. 
Попадати в лабы -  Потрапляти в лапи.
Попадати (попасти) в пазурі (в кӱхті)- Попадати(попас- 
ти) в иазурі (в кіггі).
Попадати (попав, попала) в саму точку -  Попадати (по- 
пав, иопала) в саму точку.
Попадати (попастп) в тон -  Попадати (попасти) в тон. 
Попадати (попасти) в ціль -  Попадати (пооасти) в ціль. 
Попадати (попасти) до рук (иод руку) -  Попадати (понас- 
ти) до рук (під руісу).
Попадати (попасти) кульов у плӱт -  Попадати (поаасти) 
кулею в оліт.
Попадати (попастп) на зуб (на зубок) -  Попадати (иопас- 
ти) на зуб (на зубок).
Попадати (поиасти) на язык -  Попадати (попасти) на язик. 
Попадати (попасти) пальпсм у небо -  Понадаги (попасти) 
пальцем у небо.
Попадати (нопасти) под влияніє-Попадати (попасти) під 
вплив.
Попадати (попасти) под рукы -  Понадаш (попасти) під 
руки.
ІІопадатися в лапы -  Попадатися в лапи.
Попадатися (попастися) в тенета -  Попадатися (попасти- 
ся) в тенета.
Попадатися на очи -  Иопадатися на очит.
Попадатися (попастися) под руку (под рукы) -  Попада- 
тися (попастися) під руку (під руки).
Попаде йому (попаде ӱв) за йсс -  Попаде йому (поиаде) 
їй за це.
Поиадешся мені -  из світом ітрощайся (нигда бӱлше зе- 
лену топтати пе будеш) -  Попадешся мені -  зі світом про- 
щайся (ніколи більше зелсну топтати не будсш)!
Попадеш у пекло, там буде тепло, а попадеш у рай -  про 
дрыва збай -  Попадсш у пекло, там буде тепло, а поиадеш 
у рай -  про дрова дбай.
Попа єыным обідом не нагодуєш -  Попа одним обідом ие 
иагодуєш.
“Попа з ыього не буде!” -  як кажуть люде -  “Поиа з нього 
не будсР’ -  як кажуть люди,
По пазурях (по кӱхгях) пӱзнавуть лева -  По пазурах (по 
кігтях) иізиають лева.
Попала коса на каміыь = Наскочила коса на камінь -
Потрапила коса иа камінь.
Попало, як сліпӱв курици зерня -  Попало (потрапша), 
як сліпій курці зерия.
Попа не треба вчити, як внно пити -  Попа не треба вчи- 
ти, як виыо пити.
ІІопа ниґда не догостити, вбы сытый -  Попа ніколи не 
догосгити, щоб ситии.
По-панськы ж ш и -  По-панськи жити.
По нарі познати, чим серце кыпить -  По парі пізнати, 
чим серцс кипить.
Попасти в безвыхӱдь -  Попасти (потрапити) в безвихідь. 
Попасти в безвыходнос иоложеніє -  Потраішти в безви- 
хідне стаиовише.
Попасти в біду -• Потрапити в біду.
Попасти в западню -  Попасти (потрапити) в замадню. 
Попасти в исторію = Улипнути в исторію -  Влипнути в 
іспорію.
Попасти в кӱггі (в пазуры) враі а -  Попасти (потрапити) 
в кііті (в пазури) ворога.
Попасги в лапы (лабеты) -  Попасти (потрапити) в лапи 
(в лабсхи).
Попасти (понастися) в ловушку -  Потрапити (протраіш- 
тися) в пасгку.
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Попасти в неудобнос соетояніс -  Потрапити в нсзручые 
становище.
Поиасти виросак = Ускочити в еливкы — Поірапити в 
клопіт.
Попасти в клопӱт (у напасть) -  Попасти в клопіт (у ха- 
лепу).
Попасти в переделку -  ГІопасти ґпотрапити) в переробку. 
Попасти в перспльот -  Потрапити в халеиу.
Попасти в просак -  ІІопасти (потрапити) в крутіль. 
Попасти втемнишо можусе, а вже выйти- возможностӱв 
мало -  Поірапитн в темницю можна завжди, а вже вийти -  
можливосіей мало.
Попаети в тон -  Попасти (потрапити) в топ.
Попасти в точку -  Гіопасти в точку.
Попаети в трудноє положеніс -  Потрапити в тяжкс ста- 
новищє.
Попасти (попастися) на язык -  Потрапити (протраішти- 
ся) на язик.
Попасти на путь (на дорогу) -  Потраішти на иуть (на до-
рогу).
Попасти палыіьом у небо -  Попасти пальдсм у небо. 
Попасти (потрафити) лерстом -  Погіасти (потраиити) 
пальдем.
Понасти (нонастиси) иа гачок = Пӱймати (пӱйматися) 
на гачок -  Потрапити (потрапитися) на гачок.
Попасти яод горячу руку = Попастися иод еердиту руку
-  Потрапити дід гарячу руку.
Попасти на слызькое -  Потрапити иа слизькс.
Попасти аод руку = Цотрафити под руку -  Потрапити 
під руісу.
Попастися в ловушку — Попастися в пастку.
Попастися в рукы врага -  Попастися (потрапити) в руки 
ворога.
Попастися на гачок -  Попастися на гачок.
ГІопастися на горичому = Имити на горячому - Попас- 
тися на гарячому.
Попастися на удицю = Спӱйматися на удицю -  Попасти- 
ся (спіішатися) на удицю (на вудкӱ).
Поиастися иод сердіпу руку = Попасти под горячу руку
-  Попастися під сердиту руку.
Поперсд усього -  ІІоперсд усього.
Поперед}' щи немало іитересноіо -  Попереду ще немало 
цікавого.
Поперек горла - Попсрек горла.
Поперекові кӱсткы -  ГІоперскові кістки.
Поперск ноля -  Поперек поля.
Поперечна обработка -  Погісрсчний обробіток. 
Понеречна (дворучна) пила -  Поперечна (дворучна) пила. 
Понеречні долини -  Поперечні долини.
Попер малый, айбо гӱркый -  Понер (перець) малий, алс 
гіркий.
Попсрсчноє прорізаніс -  Поперечне прорізування. 
По-першое й по-другое - По-перше й по-друге.
По першӱв не закусувуть, а хлібень гюіпохуауть -  По 
нершій не закусують, а хлібепь понюхують.
По Пе грах день ся уменшає, а спска прибыває -  По Пе- 
трах (12 яипня) деяь зменьшується, а сііска прибуває.
По Петрах зажиіікы, ио Снасови -  обжинкы -  По Пстрах 
(12 лиішя) зажинки, по Сиасові (19 сертія) -  обжинки.
По Пстрах колосся, як русяве волося -  ііо Пстрах (72 
липня) ісолосся, як русяве волосся.
По Петровых днях плӱд стигне на очах -  По Петрошіх 
днях (12 лшшя) шіід стигне на очах.
Попивай, но міру знай -  ІІопивай, та міру знай ! 
Попивати чайок = Чайок попнваты -  Попшзати чайок. 
Попий квасу, вгамус спрагу гти одразу Пспий квасу -  
вгамує спрагу тобі відразу.
Попила нас никого -  Побіля нас нікого.
Попирати закон -  Попырати (топтатП, зневажами) за- 
кон.
ГІопити кавілю -  Попити кави.
Попити чаю -  Попити чаю.

Попіл вулканичный -  Попіл вулкаиічний.
По пірш впознати ворону -  По пір’ю впізнати ворону. 
Попы Бога величавугь, кедь часто люде помиравуть -  
Попи Бога величють, якшо часто люди помирають.
Попы и вчителі -  майбӱлші паыы на селі -  Попи і вчителі 
-  найбільші пани иа селі.
Попы їдить, веселяться, черева, як бочкы, а мы тяжко 
бідуєме, голі, без сорочкы -  ГІоіш їдять, веселяться, чере- 
ва, як бочки, а ми тяжко бідуємо, голі, без сорочки.
Попы мнягко стелять, лем твердо слатя -  Поіш м’яко 
стелять, лиш твердо спати.
Попы наші пйуть из чаші, а д и к - вӱн ийе хоть як -  ГІопи 
паші п’ють із чаші, а дяк -  він п’є хоч як.
По пыску бйуть, а в душу плювуть -  По писку б’ють, а в 
душу плюють.
По пыску дӱстав (дӱстала) и нич не сказав (не сказа-
ла) -  По ішску дістав (дістала) й нічого ие сказав (не ска- 
зала).
По пыску дустав (дӱстала), лем ся облизав (лем ся обли- 
зала) -  По писку дістав (дістала), лиш облизався І’лишснь 
облизався).
По пыску, по морді дати -  По писку, по морді дати. 
Попытай (помацай), ио пе руш -  ІІощуиай (помацай), та 
не руш!
Попытати щастя — Спробувати щастя.
Попытка -  ые біда -  Спроба -  не біда.
Поиыток -  не збыток — Попиток (попит) -  не збиток. 
Иоиыток -  не збыток, а спрос -  не біда -  Попиток (по- 
пит) -  не збиток, а спрос (а запит) -  не біда.
ІІопыть (типун) тобі на язык -  Пипоть тобі на язик!
По пйаници вшнтко може статися -  По п’яішці всс може 
трапитися.
По пйаному -  По п’яному.
По плану -  По пяану.
Поплагився (пошіатилася) головов -  Поплатився (попла- 
тилася) головою.
Поплатитися (накласти) головов -  Поилатитися (ыаіслас- 
ти) головою.
Поплатитися житьом -  Попнатитися житгям.
По платю стрічав>ть -  по розуму провожавуть -  По оде- 
жі стрічають -  по розуму ііроводжають.
ТІоплач за ним, поилач: най почекать сватач -Поплач за 
ним, поплач: хай почекає свагач.
По плечу -  По нлечу.
Поилітковали й забыли - Попліткували й забули. 
Поплысти на веслах -  ііоплисти ііа веслах.
ГІоплюй (постучи по дереву), обы не вречи -  Поплюй 
(иостучи по дереву) шоб не вректи.
Попова правиця -  ирисвойиця -  Попова правиця -  при- 
власыиця.
Поновз (поповзла) уверьх -  Поповз (поповзла) увсрх. 
Понови вічно панахида сниться -  Попові вічно панахида
С Н И Т1.С Я.

Понови й у мняснинях опровӱд спиться -  Попові й у 
м’ясницях опровід СИИГлСЯ.
Попови несу гь за померлі душі, а вӱн тучить свииі, як 
пампуші -  Попові ііссуть за померлі душі, а він тучить сви- 
ні, як пампуші.
Понови нигда нс зробити на дяку -  Попові ніколи не зро- 
бити на дяку.
Попові ризы -  Попові ризи.
Поповнєніє до нас — Поповнення до нас.
Поповнєніс запасӱв -  Поиовиеішя запасів.
По повному (погарчику) -  По повиому гюгарчику (повній 
чарці).
По повнӱв програмі -  По моваій програмі.
По поводу -  3 приводу.
Поповоє кадило -  лем бы дымило -  Попове кадило - 
лише б димило.
Поиовоє казаніє -  нашоє гаданіє -  ГІопове казаішя -  нашс 
гадання.
Ио повороті -  По аовороті (за поворотом).
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По погарчику -  до пары й опйать по пйать -  По чарці -  
до пари й опйать (і знову) по п’ять.
По погарчику -  за знакомство -  По поі арчику (по чарчи- 
ні) -  за знайомство.
По погарчику пропустили -  рукавом закуеили -  11о по- 
гарчику (по чарці) пропили -  рукавом закусшш.
ІІо погарчику напоя -  для внут рішнього снокоя -  По ио- 
гарчику (по чарці) напою -  для внутрішнього спокою.
По погоді -  й настроеніє -  По погоді -  й иастрій.
По подозрінію -  По підозрі.
Попозирав (попозирала) из явным неудовлетворенійом
-  Попозирав (подивився. подивилася) із явиим иезадово- 
ленням.
Попозираб на вшитко по-новому — Попозирай (подивися) 
на все по-новому.
Поиозираєме на твоє поведеніе -  Попозираємо (подиви- 
мося) на твою поведінку.
Попозирай на дӱвочу косу й суди про и господиню -  По-
дивися иа дівочу косу й суди про її господиню.
Попозирай па себе — Попозирай (подивися) на себе. 
Попозирати в очи -  Попозирати (подищтися) в очі. 
Попозирати вперсд -  Попозирати (подивитися) вперед. 
Поіюзирати правді в очі -  Попозиратн (іюдивитися) прав- 
ді в очі.
Попозирати скоса -  ІІопозираі и (подивитися) скоса.
По Покровах німіс в полі бесіда- По Покровах (14 жов- 
тня) німіє в полі мова.
По Покровах нііпто пасти коровам -  По Покровах (14 
жовтня) иема шо пасти коровам.
По Покрові вже по теплови -  По Покрові (14 жовтня) 
вже ао теплові.
Пополамати голову -  Пополамати голову.
Пополомати рукы -  Пополамати руки.
Попользунся, случайом, кітьтакый є-Покористуйся ііа- 
годою, якіцо така є.
По порядку -  По порядку.
Попорядкуй у своӱв голові -  Попорядкуй у своїй годові. 
По посліднӱв моді -  За останиьою модою.
По пошіі -  По пошті.
По пояс у воді -  По нояс у воді.
По правді -  По правді.
По правді жити -  Богу служити -  По правді жити ~ Богу 
служити.
По правді жити -  гю правді и вмерти: ниє красшої смерти
-  По правді жити — по правді й помсрти: ьіема кращої смерті! 
По иравді кажучи ~  Правду кажучти -  По правді кажучи. 
По иравді повісти = На правду сказати -  ІІо правді пові- 
сти (сказати).
По правді роби -  добре й буде -  По правді роби -  добре й 
буце!
По правді роби, то кривді очи повылізавуть -  По правді 
роби, то кривді очі повилізають!
Поправимоє всьо, окрем смерти -  Поправиме все, крім 
смерті.
Поправити діло -  Поправити (залагодити) справу. 
Поправочный коефіціент -  Поправочний коефіціент.
По праву -  По праву.
По праву майстаршого (майстаршо’0 -  По праву найстар- 
шого (иайстаршої).
По нраву мож новісти -  По праву можна повісти (сказати). 
По праву руку -  По праву руку.
По праву старшого браі а (старшої сестри) -  По праву 
старшого брата (старшої сиестри).
По праву сторону -  По правий бік.
По преданію -  За переказом.
По предыдущых даных -  По попередніх даних.
По ітредложенію -  На иропозицію (за пропозшіією).
По преступлепію й кара -  По злочину й кара. 
Поприбирати к  рукам (до рук) -  Поприбирати до рук.
По прибытію -  Після прибутгя.
Понривітствовався (попривітствовалася) за руку -  При- 
вітався (привіталася) за руку.

Попривітствовати -  честьотдаги -  Привітати -  честь від- 
дати.
Попривітствуй сйойих, обы чужі заздрили -  Попривіт- 
ствуй своїх, щоб чужі заздрили.
По привычні -  За звичкою.
Попри все -  Поири все.
Попри все наносноє -Г1опри все наносне.
Попри всі “але” -  иоири всі “але".
Попри всі житейські бурі -  Попри всі житейські бурі. 
Попри всі мінусы й плюсы -  Поири всі мінуси й 
плюси.
Попри всі негоразды -  Попри всі негаразди Ыезгоди). 
Попри всі преграды -  Поири всі переіякоди (т]туднои{і). 
Попри всі прогнозы -  Попри всі ирогнози.
Попри всі слова -  Попри всі слова.
ІІо приговору суда -  За ви|хжом суда.
Попри деякі просчоты -  Попри деякі прорзхунки.
По призначенію дохтора -  За призначенням лікаря. 
Попри йсе -  Погіри ие.
По приказу -  За наказом.
По приміру -  За прикладом.
По нриицяпу доброї волі -  По принципу доброї волі.
По принятому порядку -  За прийнятим (за звичаєвим) ио- 
рядком.
По природі -  По црироді.
По принадлежности -  За палежністю.
По ирннужденію -  3 иримусу.
Попрн рот пӱшло = Тӱлько облизався (облизалася) -
Попри рот (мимо рота) пішло.
По присмотру за дітішов -  По догляду за дитиною. 
Попри фіґлі -  Попри фіглі (жарти).
Попрпходити з пустыми (з порожньыми) руками (впо- 
рожні) -  Поприходити з пустими (з іюрожиіми) руками 
(впорожні).
По ігричині -  По причипі.
По причяні холода -  Через холод.
Попровбовапги щастя = Спровбоваги щастя -  Попробу- 
вати щастя.
Попрова гӱркота -  Поирова (пергіева) гіршта. 
Понровальовати головы -  Попровалювати голови. 
Попровбовати щастя -  Попробувати щастя.
Попровбӱй раз -  захочеш усякый час -  Попробуй раз -  
захочеш всяк час.
Попровый лист -  Перцевий лист.
По пройсхожденію -  русин -  За походженням (родом) -  
русин.
Попроїдати зубы -  Попроїдати зуби.
Попросив (попросила) винця запитв, вбы гыртанку 
промочити -  Попросив і'попросила) винця запити, щоб 
гирлянку промочити.
Попросив (попросила) извиненія — Попросив (поііроси- 
ла) вибачення.
Попросив (попросила) -  на вічні часы — Попросив (по- 
просила) на вічні часи.
Попросив (попросила) політичеськоє убежище -  Попро- 
сив їаоиросюіа) політичний притулок.
Попросив (попросила) слова -  ІІоиросив (попросила) 
слова.
Попроси дурня (дуру) вгень розкласти -  вӱн ти(она ітн) 
н хыжуг спалить -  Попроси дурня (дуру) вогонь розкласти 
-  він тобі (вона тобі) й хату спалить.
Попросилн, вбы слово сказав (сказада), а вӱн (а вна) из 
Адама й Євы ночав (почала) -  Попроси, шоб слово сказав 
(сказала), а він (а вона) з Адама й Єви почав (почала). 
Попроси розрішеиіє -  Попроси дозвіл.
Попросити погар чаю -  Поросити склянку чаю. 
Попросити совіт -  Поросити раду.
По простоті сердепнӱв -  3 сердечної просзоти.
Попросту кажучи -  Попросту кажучи.
По протекційи -  За протекцією.
По протоколу свого фаха -  По протоколу свого фаха (спе- 
ціапьності).
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По проторенӱв дорӱжці -  По второваній стежині (уторо- 
вапою шеоккою).
По профееійи -  ГІо професії.
По прошествію года -  Після того. як минув рік.
По прямӱв л і і і і й і ! -  По прямій ліыії.
Поирясти ухами -  Попрясти вухами.
Попугайчнк волнистый -  Папужок (папугайчик) хвиляс- 
тий.
Попугі вызорамп ходити -  Попід вікпами ходити.
Попуд рукы -  Ііопід руки.
Попуд хмарами = Под хмарами -  Попід хмарами. 
Популістичеські заявленія (гасла) -  Популісіичні заяви 
(гасла).
Популирна література -  Поиулярна література.
Популярна тема = Ходова тема -  Поиулярна тема. 
Популярный иерсонаж -  Популярний персонаж. 
Популярноє изданіє -  Популярне виданпя.
По пунктах -  По пунктах.
Попускати кап ат- Попускатн канат.
Попускати (нопустити) кантарі -  Попускаш (попустити) 
віжки.
Попускати (попустити) себе -  Попускаі и (иопу<л ити) ссбс. 
Попустив (попустила) вожжі -  Попустив (попустила) 
віжки.
Попустнв (попусгила) гальма -  ІІопустив (попустила) 
гальма.
Попустити слызы -  Попустити сльози.
Поиусто йти (пӱти) -Попу(Жі йти (піти).
По пустому -  По иустому.
Попусту тратити час -  Марно тратити (вшпрачати) час. 
ІІонутав лукавый -  Поплута» дукавий (печистий)1 
По пуги ліайменшого сопртивленія -  По шляху паймсн- 
шого противу.
Попуткый вихор = Ходовый вихор -  Попутиій вітер. 
Иопутно глян}ти -  Попутно (побіжно) глянути.
Ііопузно замітити -  Понутно (нобіжпо) зауважити. 
Попутно роблячи замічаніє -  Попутпо зауважугочи. 
Попутня бееіда -  ІІобіжня бесіда ірозлюва).
Попутпій вітер -  Супугній вітер.
Попутнього тобі (вам) вітра -  Попутнього тобі (вам) вітру! 
По путьови = По дорозі -  ГІо путеві (ио шляху).
Попӱв міх и жебракӱв кӱнь -  нигда не сы'п -  Попів міх і 
жебраків кінь -  іііколи не ситі.
По нӱвночи -  По півночі.
По пӱвночи нечпсті духы літавуть над нами, як мухы -
По півночі нечисгі духи літають над пами, мов мухи. 
Попӱвська злӱсть (злоба) -  до гроба -  Попівська злоба 
до іроба.
Попӱвська коблина тяжка для ееляянна -  Попівська 
коблина тяжка длм селянина.
Попӱвська ласка -  до высяченя паскы, а як паску по- 
сятив ласку загубив — Понівська ласка -  до висвячення 
наски, а як паску посзятив -  ласку загу'бив.
Попӱвська тайстра без денпя -  Попівська тайстра (тор- 
ба) бсз денця (без дна).
Попӱвські звоны -  для нашої обороны -  Попівські дзво- 
ни -  для нашої оборони.
ГІопӱвськоє кадило всіх баб просльозило -  Попівське ка- 
дило всіх баб просльозило.
Поиӱвськоє “скоро”, што жидӱвськоє “дораз” -  Попів- 
ське “скоро”, шо жидівське (єврейське) “дораз (зараз)’\
Пора вже стати самостоительным (самостоятельнов) -  
Гіора вже стати самостійпим (самостійною).
Пора взятися за голову (за розум) -П ора взятися за голо- 
ву (за розум)!
Порада-папутниня -  наша сопутннця -  Порада-напутни- 
ця -  иаша супутниця.
По радіііови -  По радіо.
Порады розумпої головы -  на льоту 'лови -  Поради ро- •' 
зумної голови -  на льоту лови.
Порад много, а помочи -  ни уд кого — Порад много (бага- 
то), а помочі -  ні від кого.

Поражав (поражада) свойив высотов -  Дивував (дивува- 
ла) своєю висотою (височішою).
Поражати в правах -  Поражати в правах.
Поражати впритул -  Поражати впритул (наиости удар). 
Поражати (поразнти) иа смерть -  Поражати (поразити) 
на смерть.
Пораженіє в правах -  Поражсння (поразка) в правах. 
Пораженіє прав -  Поражеігая прав.
Пораженіє приходить товды, коли щезає віра в побіду -  
Поразка приходить тоді, коли зішкає віра в перемогу. 
Поражсніє піли -  Влучсныя в ціль.
Пораженый (норажена) в правах -  Поражений (лораже- 
на)в нравах.
Пора закруглятися = Пора кӱнчатп -  Пора закруглятися. 
Пора заязовати -  Пора зав’язувати.
Пора зрозуміти -  Ііора зрозуміти.
Пора любви = Час любви -  Час ліобові.
Порожньый млин гучи гь и без вихра — Порожыій млин 
гучить і без вітру.
Поразив (поразила) неприятеля -  Поразив (поразила) во- 
рога.
Поразило го (поразило иі) громом -  Поразило (ударило 
йото, ударило їі) громом.
ІІоразило го (поразило йі) кульов -  Поразило йото (ио- 
разидо її) кулею.
Поразительный нахал (поразительиа нахшіка) -  Неймо- 
вірний нахаба (неймовірна нахабка).
Поразити нсрв -  Уразити перв.
Гіора знати: начальсгво ае любить, кіть його критико- 
вати -  Пора знати: начальство не любить, якщо його кри- 
тикувати.
По разні стороны -  По різиі боки.
По разными оцінками (ію разных оцінках) -  По різними 
оцінками (по різних оцінках).
По-разиому быває -  По-різиому буває.
По-разному люде вмнравуть ~ По-ргіному люди помкра- 
ють.
Пора зробити вывод = Час зробити вывод -  Пора зроби-
Ш  ВИСІЮВОК.
Пора йти домӱв = Час ити домӱв -  Пора йти (їхати) до- 
дому.
Пора й совість мати - Пора й совість мати.
Пора й честь знати = Треба й честь знати = Треба й міру 
знати -  Пора й честь знати.
“Пора й честь (міру) знати!” -  як звикли казати — “Цора 
й честь (міру) знати!” -  як звикли казати.
Пора кӱпчати = Пора закруглятися -  Пора кінчати.
Пора кӱнчати з усім сим -  Пора кінчаіи з усім цим.
Пора любви — Пора любові (кохант).
Иора на бокову -  Пора аа бокову.
Пора на свалку -  Пора на свалку.
Пораненый звірь удвічі страшнішый -  Поранений звір 
удвічі страшпішиГі.
Пора сільсысых свальб -  Пора сільських весіль. 
Пораховати до пйати -  Порахуватк до н’яти.
Пораховаги ребра -  Порахувати ребра.
Пора честь знати -  Пора честь знати.
Порвати (порвав, порвала) з усім (з усіма) -  Порвати (по- 
рвав, порваііа) з усім (з усіма).
Порвати кайданы -  Порвати кайданн.
Порвати кыпікы зо с.міху (з реготу) -  Порвати кишки зі 
сміху (з реготу).
Порвати на дарабчикы = Подсрти на дарабчикы ~ По-
рваш па шмагочки.
Порвати ноі ы -  Порвати ноги (дуже натрмити). 
ІІервоочередноє заданіє -  Першочергове завдання.
Поре горячку -  ІІоре гарячку.
По ренжнру -  По рснжиру.
Порсшеченый (порешечсна) кулями -  Порешечений (по- 
решечена) кулями.
ІІоринути (поринув, поринула) в воспоминанія -  Пори- 
нути (порпнув, порину'ла) в спогади.
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Поринути в роботу -  ГІоринути в роботу.
Поринути (поринати) з головов -  Пірнути (пірнати) з го- 
ловою.
Порізав палець косов -  помый рану росов -  Порізав па- 
лець косою -  помий рану росою.
ПорЬав (порізала) склом ногу -  Порізав (порізала) сююм 
ноі-у.
Порізаньш папірь -  ІІорізаний иапір.
Порианый хліб -  Порізаний хліб.
Порізати дрыва -  Порізати дрова.
Порізати на нолосы -  Порізати иа смуги.
Порізати на штабы -  Порізати на штаби.
Порізнена колекція -  Порізнена колекція.
Порізнені выстуиы -  Порізнені виступи.
Порізно йти -  в никуды зайти -  Порізно йти -  в нікуди 
зайти.
По рішеиію суда -  ГІо рішеншо суда.
Порываєся, як пес до роботы -  Поривасться, як иес до 
роботи.
Порывати руку -  Поривати руку (намагаючись щось схо- 
пити).
ЇІорыватися в далечінь -  Пориватися в далечінь. 
ІІорыватися до світла -  Пориватися до світла. 
Порывання до роботи -  Поривання до роботи (с)о праці). 
Порывавти дипломатичеські сношенія (откошенія) -  
Поривати дипломатияні зносини (відноснаи).
ІІорывати до живого серця -  Поривати до живого серця. 
Порыватися в далечінь -  Пориватися в далечіиь. 
Порыватися до ідеалу -  Пориватися до ідсалу. 
Порыватися до світла -  Пориватися до світла.
Порыв до роботы -  Порив до роботи.
Порывиста натура -  Поривиста натура.
Порывистый вітер = Порывчатый вітер -  Поривистий 
вітер.
Порывчаста натуфа -  Поривчаста натура (вдача). 
Порывчатый вітер = Порывистый вітер -  Поривчатий 
вітер.
Поры года -  Пори року.
Порытисп в памняти -  Поритися в пам’яті.
Порытый (порыта) вӱспов -  Поритий (порита) віспою. 
Пороби до пота, то й поїж в охогу -  Пороби до поту, то й 
поїж в охоту.
Поробити головов н руками = Потрудитись юловов и 
руками — Поробити головою й руками.
По роботі — й празыик -  По роботі — й свято.
По роботі -  й слава (й платня) -  По роботі -  й слава (й 
зарплата).
“По роботі -  й сято!”-  як  звыкли казати -  “По роботі -  й 
свято!” -  як звикли казати.
По роботі легко впӱзнати, тко як любить трудом ся за- 
нимати -  По роботі леткб впізкати, хто як любить працю- 
вати.
По роботі пӱзнати майстра (майстриню) -  По роботі 
впізнати майстра (майстриню).
По роботі судять чоловіка (челядника): роботязь вӱн 
авать каліка -  По роботі судять людинӱ: робітних (робіт- 
ниця) вона або ж каліка.
По роботі -  фрай -  По роботі -  фрай (вільтй, незатятиії). 
Порожнина рота = Ротова норожннна -  ГІорожнина (по- 
рожнеча) рота.
Порожниста куля -  Порожниста куля.
Порожниста цегла -  Порожниста цегла.
Порожнистый ціліндер -  Порожнистий ціліндр. 
Порожнистый шар -  Порожниста (надувпа) куля. 
Порожні балачкы -  Порожні балачки Ірозмови). 
Порожній міх усе ниже цаде -  Порожній міх завжди ниж- 
чс паде.
Порожні слова -  Порожні (пусті) слова.
Порожнісінько, хоть шаром прокоти — Порожнісінько, 
хоч шаром (кулею) прокоти.
Порожня болтовня = Пуста болтоввня — Порожня бала- 
канина.

Порожня голова -  Порожпя (пуста) голова.
Лорожня довжанка по сусідах не ходнть -  Порожня до- 
вжанка (порожнііїдзбанок) по сусідах ие ходить.
Порожня душа не всыхать, а злом проростае. -  Порожнч 
(пуста) душа не всихає, а злом проростає.
Порожпя жизнь = Пустоє житя -  Порожнє життя. 
Порожня кышка -  Порожня кишка.
Порожня комора, а урядникӱв -  повна контора - Порож- 
ня (пуста) комора, а урядників -  повна контора.
Порожня (пуста) порода -  Порожня (пуста) порода. 
Порожня тайстра дуже тяжка -  Прожпя тайстра (торби- 
на) дуже тяжка.
Порожня тайстра голосно ласся, а повна -  мовчкы 
гойдаєся -  Порожня тайстра (торбина) голосно лається, а 
повна -  мовчки гойдається.
Порожня тайстра луже тяжка -  Порожня тайстра (торба) 
дуже важка.
Гіорожньый буділарош -  Порожній (пустий) буділарош 
(гаманець).
Порожньый гонор -  Пустий гонор.
Порожньый гордӱв голосно звенить (гуркоче) -  Порож- 
ній гордів (порожня бочка) голосио дзвенить (гуркоче). 
Порожньый гордӱв гучить, а повный мовчить -  По-
рожній гордів (порожня бочка) гучить, а повний (а повыа) 
мовчить.
Порожньый жеб — порожиій жеб (порожня кишеня). 
ІІорожньый колос д’горі пнеся, а новный до землі гнеся 
= Порожньй колос стырчит, а повный — согнутын -  По- 
рожній колос д’горі пненться, а повний до зсмлі гаеться. 
Порожньй колос стырчнть, а повный — согнугый = 
Порожньый колос д’горі пнеся, а повный до землі гнеся 
-  Порожпій колос стирчить, а повний -  зігнутий. 
Порожньый колос шумить, а новный мовчить -  Порож- 
ній колос шумить, а повный мовчить.
Порожаьый міх усе дпизу паде -  Порожній міх завжди 
днизу паде.
Порожньый млин и без вітра меле -  Порожпій (пустиії) 
млин і без вітру меле.
Порожньый, як дупло -  Порожній, як дупло.
Порожньоє дерсвище мерця кличе -  Порожнє деревищс 
(порожня труна) мерця кличе.
Порожньое житя -  Порожнє життя.
Порожньоє красиословіє -  Порожнє красномовство. 
Порожньоє лем шуміти може -  ІІорожнє лиш шуміти 
може.
Порожньоє (пустос) місто -  Порожнє (пусте) місце. 
Порожньої хьгжі и мухы не держаться -  Порожньої хати 
й мухи не дсржаться (не тримаються).
Порозвішовати уха -  Порозвішувати вуха. 
Порозйазовати языкы -  Порозв’язувати язики. 
Порозкинути умом -  Порозкинути розумом (розміркува- 
ти).
По розкладці = За розк.чадков ~ По розкладні.
По розміру -  По трозміру.
Порозмысли-но -  Розміркуй-но!
По розсіяности -  Через неуважливість.
ГІорозумітися жестами — Порозумітися мигами (миган- 
ням).
Порок серця -  Порок серця.
Порослива (поросна) свиноматка -  Порослива (поросна) 
свиноматка.
ТІорослива (поросна) свиня = Плодовита свиня -  Порос- 
яива (плодовита) свиня.
Порослый (поросла) мохом -  Поросшгй (поросла) мохом. 
Поростати в ніря Поростата в пір’я (опірятися). 
ГІоростати (порости) мохом -  Поростати (порости) мохом. 
Поросходилися тко кды -  Поросходилися хто куди. 
Порося в квик, а баба -  в крик -  Порося в квик, а баба -  в 
крик.
Порося, превратися в карася -  Порося, прстворися в ка- 
рася.
Поросята-сосуны -  Гіоросята-сосуни.
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ТІороти горячку -  Поро'ш гарячку (гарячкувати).
Ііороти піря = Дерш піря -  Пороги иір’я.
Пороти чепуху -  Всрзти (плести) нісенітницю.
Порох не выдумагь (не вьшайде) - Порох нс видумає (не 
винайдс).
Пороховый гордӱв -  Порохова бочка.
Ііороховый иогреб -  Пороховий погріб.
Порохом пахне -  Порохом пахне.
Порох иоднятя -  Порох (пшюку) підняти.
Порохня сыпдеся — Порохня сиготеться.
Порохова бочка -  Порохова бочка.
Пороховый погреб -  Пороховий погріб.
Порох стовбом = Курява стовпом -  Пилюка (пт) стов- 
пом.
Порочныії к р у г-  Порочноє коло.
Порошепый путь = Курний путь -  Порошепий (пильнии) 
шлях.
Порошкова металурґія — Гіорошкова метаяургія.
Поргипі всьо діло -  Псувати всю справу.
Портити (спортити) собі кров -  Псувати (зіпсувати) собі 
кров.
Портити марку -  Псувати марку.
Портити нервы -  Псувати нерви.
Портитн (портить) папірь -  Псувати (псує) папір. 
Портити (спортити) штимпель -  Псувати (зіпсувати) по- 
штову марку.
Портрет Илліча ныиі -  враждебньш челядиику (челя- 
дині) -  Порірет Ілліча нині -  ворожий людині.
Порука сьому -  нові талаи гливі кадры -  Запорука цьому 
-  нові таланоаиті кад,ри.
По руках? По руках -  Про руках? По руках!
Потӱк ринувся на хыжины -  Потікринувся на хатини. 
Норуняно з иншыми -  Порівняно з іишими.
Ііоруньовані нонятія -  Порівнювані поняітя.
Порунює непоруяьованоє -  Порівнює непорівнюванс. 
Поруняно з прошлым -  Порівняно з минулим.
По порученіш -  За доручениям.
Порыв бурі -  Порив бурі.
Порыв к роботі -  Пориз до роботи.
Поросна свини -  Пороспа свиня.
По рублю з челядника (з челядины) -  По карбованцю з 
людини.
По руці -  По руці.
Поручився (поручилася) за нього (за иії) толовов -  По-
ручилася (поручився) за нього (за пеї) головою.
Поручився (поручидася) за нього(за неї) свойов жиз- 
ньов -  Поручився (іюручилася) за иього (за неї) своїм жит- 
тям.
Порушати (порушити) спокӱй -  Порушаги (іюрушити) 
спокій.
Поушеніє закона обходнться дорого -  Порушення закону' 
обходиться дорого.
Порушеніє закона веде до креміналу -  Порушсння закону 
ведс до криміналу.
Порушеня клятвы -  Порушення клятви (присяги). 
Порушеня обміна веществ -  Іїарушешія обміну речоваші. 
Порушеня правил -  Нарушення правил.
Порушеня аравил уличного движенія -  Нарушенця пра- 
вил вуличного руху.
Порушив(порушила) вопрос -  ГІорушив (порушила) пи- 
тання.
Порушив (порушила) молчаніє -  Порушив (іюрушила) 
мозчашсу.
Порушив (порушнла) нроблему -  Порушив (порушила) 
гіробдему.
Порушив (порушила) спокӱй -  Порушив (порушила) спо- 
кій.
Норушив (поруишла) тишину -  Порушив (порушила) 
тишу.
Порушиги авторитет -  Иарушити авторитет.
Порутнити закон -  Нарушити закон.
Порушита молчаніє -  Нарушити мовчаыня.

Порушити равновесіє -  Нару'шити рівновагу.
Порушити слово -  Нарушити слово.
Порушовати (порушити) вопрос = Поднимати (нідняти) 
вопрос -  Порушовати (порушити) ігатання.
Порушовати (порушити) молчаніє -  Порушувати (іюру- 
шити) мовчанку.
Порушовати (поруінити) обішаніє -  Порушуиати (нору- 

’ шити) обіцянку'.
Порушовати ряды (шсрензы)-Порушуватиряди (шерен- 
ги).
Порушовати (порушиги) слово -  Нору'шу'вати (поруши- 
ти) слово.
Порушовати (порушити) спокӱй -  Порушувати (поруши- 
ти) спокій.
Порушовати (порушиги) тишииу - Порушувати (пору- 
шити) Т И П Д '.

Порӱг жизни -  Поріг життя.
Порӱг сознанія -  Поріг стдомості.
Порӱднені міста -  Порідиені місця.
Порӱс (поросла) мохом ~ Поріс (поросла) мохом. 
Порфірова структура -  Порфірова структу'ра.
Порцію беруть -  сім шкур (до семої шкуры) деруть -  ІІо- 
рцію беруть -  сім шкур (до семої шкури) деруть.
Порпія бадьорости -  Порція бадьорості.
Порченя нервӱв -  Псуваняя нервів.
Поршневый палець -  Поршневий палець.
ІІоряд из ким -  Поряд із цим.
ІІорядка ниє, а проблем выстачас -  Порядку нема, а про- 
блем вистачає.
Порядка нис, виноватцӱв -  тоже — Порядка нсма, вииу- 
ватців- теж!
ІІорядна грамота- Поряднаграмота.
Порядна жона нс стане гуляшов -  Порядна жінка не ста- 
ие гуляшою.
Порядный газда спершу худобу яогудує, а пак так лем 
фрыштикує -  ГІорядний господар сперишу худобу Ііогу- 
дує, а іютім так лише сам снідає.
Порядный ґазда тот, котрый и хлібну крыхту змсте зі 
стола на долоню -  н в рот -  Порядішй господар той, ко- 
трий і хлібну крихту змете зї стола на долоню -  і в рст. 
Порядный запис - Порядний запис.
Порядный (порядна), лем безпорадный (безпорадна) -  
Порядний (порядиа), лиш безпорадний (безпорадна). 
Иорядный робӱтник (норядна робӱгнипя) халтурити не 
звык (не звыкла) -  Порядниіі робітник (порядна робітші- 
ця) халтурити не звик (не звикла).
Порядный(порядна), тому й псршорядный (нершоряд-
на) -  Порядний, тому й першорядиий (першорядна). 
Порядный челядішк.м (норядна челядана) = Порядный

чоловік -  Порядыа людина.
Порядный чоловік = Порядочный челядник (іюрядочна 
челядина) -  Порядна людина.
Порядный чоловік (порядна челядина) не полізе в 
чужый сусік = -  Порядна людина не полізе в чужий сусік. 
Порядного ґазду (порядну Газдыню) видно по двору -
Порядного госіюдаря (порядну господиню) видио ію дво- 
рові.
Порядок денный = ІІорядок дня -  Порядок дснний. 
Порядок -  дшо сятоє -  Порядок -  діло святе!
Порядок дня = Порядок денный -  Порядок дня.
Порядок -  есе душа труза и труаовых занятій -  Порядок 
-  це душа праці й трудових занять.
Порядок є порядок -  Порядок є порядок.
Порядок и чиетога хвалять доброго господарн (добру 
госнодинш) -  ІІорядок і чистота хвалкть доброго господа- 
ря (добру господиню).
Порядок має быти -  Порядок має. бути.
Порядок не териить накладок -  Порядок нс терішть на- 
кладок.
Порядок починаться из головы (з руководителя, з руко- 
водителькы) — Порядок починається з голови (з керішшка 
з ксрівниці).
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Порядок слідствя -  Порядок слідства.
Порядок такый -  Порядок такий.
Порядочва погода -  Гарна погода.
Іїорядочньш безділытик (иорядочиа бездільниая) -- Поря- 
дочііИЙ бсздільник (порядочна бездільниця), (страшенний 
лсдар, етрашенна ледарка).
Порядочный заробок -  Чималий заробіток 
Порядочный мороз -  Добрий мороз.
Порядочный челидник (иорядочна челядина = Поряд- 
ный чоловік -  Порядочна людина:
По Савці евитка = По сынкови свитка -  По Савці свитка. 
По Савді свитка, по панови ш ан ка- По Савці свитка, по 
панові шапка.
Посада очн коле = Довжнӱсть очн коле -  Посада очі коле
-  Посада очи коле.
Посадив го (поеадив йі) в лужу -  Посадив його (посадив 
'ії) в калюжу.
Посадив го (посадив йі) обӱк себе -  Посадовив його (ио- 
садоеив її) обік себе (поряд із собою).
Посадили на йглу -  Посадили на голку.
Посади орішок: докі ты спиш -  орішок росте -  Посади 
горішок: поки ти спиш -  горішок росте.
Посади свиню за стӱл, а вна й ногы на стӱл -  ГІосади 
свиню за стіл, а вона й ногн на стіл.
Посадити в Залошу -  Посадити в калошу.
Посадити гостӱв -  Посадити гостей.
Посадити на лед -  Посадити на лід.
Посадити на мілину -  Посадити на мілину.
Посадити на місто -  Посадити на місце.
Посадити на шию -  Посадити на шию.
Посадити парк -  Посадити парк.
Посадити (заставити) писати -  Посадити (заставити) пи- 
сати.
ІІосадити под арест -  Посадити під арешт.
Посадити хліб у піч -  Посадити хліб у ніч.
Посадка в вагон -  Посадка в каі он.
Посадный отець -  Посадний баігко (на аесімї). 
Посадочна машина = Садильна машина -  Садильна (по- 
садочна) машина.
Посадочный (посадовый) знак -  Посадочпий (посадо- 
вий) знак.
Посадочный матріял = Садӱвный матріял - Посадочігай 
матсріал.
По самі вінця -  ГІо самі вінця.
По самі уха -  По самі вуха.
По самі уха влюбився (влюбилася) -  11о сам) вуха влю- 
бився (влюбилася).
По самї уха почерленів (ночерленіла) -  По самі иуха по- 
червонів (почервоніла).
По самоє викуды -  По саме нікуди.
ІІосважалися и поґлайхалися -  Посважалися іпосварали- 
ся) і поґлайхалися (і тирипися).
По свальбі, Маланко, не плач за Иванком -  По весіллю, 
Малаііко, нс плач за Іванком.
По свальбі простоволосов нс ходи и пелехамн не тряси
-  По весіллі аростоволосою ис ходи і пелехами не тряси. 
ІІо свальбі пӱзно милу (жону) выбирати -  По весіллю 
нізно милу (дружину) вибирати.
По свальбі пӱзно ревати (милого (мужа) выбирати) -  По
весіллі пізно ревти (милого (мужа) вибирати).
По свальбі челядник (челяднна) -  и муж, и порадник
-  ІІо вєсіллю людипа -  і муж, і порадник (і дружини, і тю- 
радниця).
Посвальбовав (посвальбовала) -  милуйся кӱлько влізе
-  Посвальбував (посвальбувала) — милуйся (кохайся) скічь- 
ки влізе.
Посвальбовый (посвальбова) -  ужс не свобӱдный (не 
свобӱдна) — Повссільний (повесільна) -  уже ме вільыий 
(ужс не вшьна).
Ііосварилися -  побилися, лягли сиати -  номирллися -
Посварилися -  аобилися, лягли спати -  пошірилися.
По свідітельству очевидцӱв -  За свідчешіям очевидців.

По свіжых слідах -  По свіжих слідах.
По свіжӱв памняти -  По свіжій пам’яті.
По світу блудить -  на скыбку хліба зароблять -  По світу 
блукзє -  на скибку хліба заробляє.
По світу нусвтився (пустилася) -  По світу пус.тився (пуе- 
тилася).
По світу скачучи, не вам кажучи -  ГІо світу скачучи, нс 
вам кажучи.
ІІо світу ходиав (ходила) -  десь там и зогиив (і зогннла)
-  По світу ходив (ходюїа) -  десь там і зогнив (і зогнила). 
По світу ходив (ходила), у многых краях бывав (бывала), 
а такої красы, чяк рӱдный край, не видав (не видала) -
По світу ходив (ходила), у багатьох краях бував (бувала), а 
такої краси, як рідний край, не не бачив (не бачила)!
По світу ходити -  без сімйі жити -  По світу ходити -  без 
сім’ї жити.
По світу ходить-блуждає, а розума -  чорт має -  По світу 
ходить-блукає, а розуму — чорт має!
По свойих силах = По своӱв силі -  По своїх силах.
По свому горескопу -  По своему гороскопу.
По свому образу й подобію -  ІІо своєму образу й своїй по- 
добі.
По свому подобію -  По своїй подобі.
По своӱв воли = Из своєї волі -  По своїй волі.
По своӱв душсвкӱв простоті -  По своїй душевній простоті. 
По своӱв охоті -  По своїй охоті.
По своӱв постсли протягуй нӱжкы -  По своїй постелі (по 
свому ліжку) простягуй ніжки!
По своӱв силі = По свойих силах -  По своїй силі.
По своӱв сущности -  По своїй сугі.
ІІо секрету -  По секрету.
По секрету всьому світу -  По секрету всьому світу.
По селах Карнат ниє вже соломняных хыж -  По селах 
Карпат нема вже солом’яних хаі.
Поселився (поселилася), як паук у закутині (як мыш у 
соломі) -  Посслився (иосслшіася), як павук у закутині (як 
миш у соломі).
Поселнтися на прожнваніє -  Поселитися на прожиття. 
Посердилися -  й побилися -  Посварилися -  й побилися. 
Посеред білого дня -  Посерсд білого дня.
Посередині: якучора, так н ньші -  Посередшіі: як учора, 
так і нині.
Посередні способности -  Посередні здібності. 
Посередньоє звено -  Посередня ланка.
По серпю -  По серцю (до вподоби).
Поснвіти на пни -  Посивіти на шіі.
По сигналу -  По сигналу.
Посиденькы снравляти -  Посиденьки справляти.
Посиди (посидіть) міиутку -  Посиди (посидіть) хвииннку. 
Посидины -  вечӱркы -  до першої зорькы -  Посидини- 
вечірки — до псрщої зірки.
Посндів и посивів (посиділа и посивіла) -  Посидів і по- 
сивів (посиділа і посивіла).
Посидкова хыжа -  Посидькова хата (звичайна хата, де 
живуть, а не зимівка)
Посидь (посидьте, посидьмо), сусідко, щи поки вндко -  
Посидь, (посидьте, посидьмо), сусідко, ще поки видко. 
Посилати за ним (за нив) -  Посилати за ним (за нею). 
Посилати (пос.тати) очи = Спрямовати взгляд -  Посила- 
ти (посдати) очі.
Посилати ношгов (по ношті) -  Посилати поштою (по по- 
шті).
Посилатнся на авторитет -  Посилатися на авторитет. 
Поснлати телеґраму-блискавку -  Посилати телеграму- 
блискавку.
Посиленый раціон -  Посилений раціон.
Посиленоє питяніє -  Посилене харчування.
Посилив (посилила) вниманіє -  Посилив (носилила) увагу. 
По силі -  По силі.
По силі возможности -  По силі можливості.
Посилуй, лем не насилуй -Посилуй, лнш не иасилуй. 
Посильна помӱч -  Посшіьна допомога.
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Посїшів, (иосиньіа), як гот пуп -  Посинів іпосиніла), мов 
той пуп.
По сись (по сей) депь -  По цей дснь.
По сись а по тот бӱк Карпат -  рӱлный брат -  По цей и 
той бік Карпат -  рідішй брат.
По сись час -  ГІо цей час.
ГІосівна компанія -  Посівна компанія.
Посівна шіошадь -  Посівна плоша.
Посівный матріял -  Посішшй матеріал.
Посідайме рядком и поговорнме ладком -  Посідаймо 
рядком і поюворшмо ладком.
Посідати руководящое місто -  Посідати (займати) керів- 
не місце.
Посієся -  вродиться -  Посіеті.ся -  вродиться.
Посієш вітер -  пожнеш бурю- Ііосіші вітер -  пожнеш бурю. 
Посієш з головов -  будеш з булавов — Посієш з головою -  
будєш з булавою.
Посієш равнодушіє -  пожнеш розчарованіє -  Посієш 
байдужість -  пожнещ зцевіру.
Посієш ріденько -  у'роднть слабенько -  Посієш ріденько 
-  уродить слабенько.
Посієш характер -  ножнеш судьбу -  Посієиі характер -  
гюжнеш долю.
Посій всснов своєчасно, то и вродить рясио -  Посій вес- 
иою вчасно, то і вродить рясно.
Посій вчасно -  вродить рясно — ІІосій вчасно — вродить 
рясно.
Посій доброє насіня -  дасть доброє й коріня -  Посій до- 
бре насіння -  дасть добре коріцня.
Гїосій- най сходить: шось лем ся вродить -  ІІосій -  хай 
сходить: щось лише вродні'ься.
Посій овсс в апрільську грязь, то й будеш князь -  Посій 
овес в квітнсву грязь, то й будеш князь.
Посій труд, а слава вродить -  Посій труд, а слава вродить. 
Посій учасно -  вродить рясно -  Посій вчасно — вродить 
рясно.
Посікли на канусту (на трісочкы) -  Посікли на канусту 
(на трісочки).
По сім мнль за годину -- По сім миль за шдину'.
Посітило вдохновеніє -  Навістило (нащиеило) натхнення. 
Посіяв полову - хліба не чекай -  Посіяв иолову -  хліба 
не чекай.
Посіяти вражду - Гіосіяти ворожиечу.
Посія ги яскру -  Посіяти іскру.
Посіяти любов -  Посіяти любв.
ПосЬіти надежды -  Посіяти надії.
Посіяти недовіріє -  Посіяти нсдовір’я.
Посіяти розлад -  Посіяти розбрат.
Гіосіяти тревогу -  Посіяти тривогу.
Посылати (послатн) за дохтором -  Посилати (послати) за 
лікарем.
По сынкови свитка = По Савні свит ка -  По синкові евиі ка. 
По сынови й шапка -  По синові й шапка.
Иосыпалося градом -  Посипалося ірадом.
Посыпатн {посьшаги) голову попслом -  Посипати (ио- 
сипати) голову попелом.
Посып маком -  зйіж из смаком -  Посші маком -  з’їш зі 
смаком.
Поскалнти зубы -  Поскалити зуби.
Поскач, бідняку (біднячко), якшо маєш дяісу -  Поскач, 
бідняку (біднячко), якщо маєш дяку!
Поскитатиея по світах = Потинятися по білому світу - 
Потишітися по світах.
Поскладати коны -  Поскладити копи.
Поскладати сіно в кониці -  Поскладати сіно в копиці. 
Поскручовати головы - Поскручувати шлови.
Послабив (послабила) вниманіс -  Лослабив (послабила) 
уваху.
Нослаблення гривні -  Послаблсння іривні.
Нослав го (послав й) (послала го (послала йі) до псячых 
чортӱв -  Посдав його (послав її) (послала його, послала п) 
до псячих чортів.

Послав {послала) го (її) прямым текстом -  Послав (по- 
слшіа) його (п) прямим текстом.
ГІослав Господь прнгодоньку та іі на мою (та й на нашу) 
головоньку -  Послав Господь нригодоньку та й на мою (га 
й на нашу) гсловоньку!
Послав дід бабу на пессю лабу -  Послав дід бабу на пессю 
лабу!
Посдавси на бщы, як циган -  на свої діти -  Пос.чався на 
біди, як циган -  на свої діти.
Послав (послала) ттды ... подале -  Послав (послала) 
туда... подалі!
ІІосланці доброї волн -  Посланці доброї волі.
Послашіі мира -  Посланці миру.
Послаипя не тнуть, не рубавуть -  Посланця не стинають, 
не рубають.
Послати телеграму -  Послати телеграму.
Послі боя бӱйкы) нйастями не махавуть -  Після бою 
(бійки) п’ястуками нс махають.
ГІослі бурі буде сонце, а послі біды -  горазд Після бурі 
буде сонце, а після біди -  гаразд,
Послі вінчаня любов прнгасає — Після вінчання любов 
пригасае.
Послі возвращенія -  Після повернення.
По слідах (по стопах) родителів -  По слідах (по стопах) 
батьків.
Послідкти очима -  Послідити очима.
Пос;іідні вісти -  Осташіі вісті.
Ыоігіідііі годины жизни отличує - Останні годшш жиггя 
відлічує (відраховує).
Послідні дны -  Останиі дпі.
Послідні доствженія -  Остаіші досяшешія.
Послідні изслідованія -  Останні дослідження.
Послідні (заключні) крокы -  Останні (завершальні) кроки. 
Послідні мінуты доживать, а всіх на світі проклинать -  
Останні хвилшш доживає, а всіх на світі проклшіає. 
Послідні мопканы -  Останні могікани.
Послідні новішы -  Останні новини.
Послідні рокы жизнн -  ОстаннІ роки життя.
Послідиі сообщенія -  Остаіші повідомлення.
Послідні (заключні) срокы -  Останні (завсршальні) строки. 
Послідньыми місяцями -  Останніми місяця.ми.
Послідшо сорочку здойму, а фішкароша найму -  Остан- 
іпо сорочку зніму, а фішкароша (адвоката) найму. 
Послідня возможнӱсть -  Остання можливівсть.
Послідня воля -  Остання воля.
Послідня година = Смертельна годнна -  Остання година 
(останній час).
ГІослідня інстанція -  Остаиня інстанція.
ЇІослідня карта -  Осташія карта.
Послідня межа -  Осташш межа.
Послідня надежда -  Остання надія.
Послідня новость -  Остання новина.
Послідня попытка -  Остання спроба.
Послідня, смертна година -  Остання, смертна година. 
Послідня сниця в колесі -  Остання спиші в колесі. 
Послідньый бӱїі май інжый — Останпій бій ыайважчий. 
Послідпьый глупак (послідня тлупачка), айбо завто 
партійный вожак -  Останній глупак (остаііня гауначка), 
але про те партійний вожак (нартшна свожачка). 
Послідньый грайцарь (кранцарь) майдорожый -Остан- 
ній ірйцар {крайцарь) найдорожчий.
Послідньый {послідня), де треба робити, но нершый 
(перша), де треба ділити -  Остапній (остаішя), дс трсба 
робити (працювати), але перший (перша), де треба ділити. 
Послідньый звонок -  Останній дзвіиок.
Послідньый из могікан - Послідиій із могікан. 
Послідньый и рішительный бӱй -  Осташіій і рішучий 
бій.
Послідньый козир -  Осташгій козир.
Послідньый крик люди -  Ос і аішій крик людей. 
Ыослідньый крик моды -  Осташіій крик моди. 
Послідньый крок -  Осташпй крок.
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їїослідньый путь -  Останній шлях. 
їїослідньый рывок -  Останній ривок.
Ііослідньый шанс -  Останній щапс.
Послідньыми роками рвуть товар г руками -  Осташііми 
роками рвуть товар з руками.
Послідньым про изміну жоны взнае її чоловік -  Остан- 
нім нро зраду дружини взнає п чоловік.
Послідньым часом -  Останнім яасом. 
їїосліднього снопа на хрестцьови кладуть на “попа” -  
Остаынього снона на хрсстцеві кладуть на “попа”. 
їїослідньос “бывай” -  Осташіє “бувай”.
Послідньоє взяти -  Останнє взяти. 
їїослідньоє испытаніє -  Останнє випробування. 
Послідньоє молоко майліпшоє й майсмачнішоє -  Остан- 
нє молоко иайкраще й найсмачніше.
Послідньоє предупрежденіє -  Осташіс попереджешія. 
Послідпьос прости -  Останнє прости! 
їїослідньоє “Прошай!” -  Останнє “Прощай!”.
Послідньоє слово — Останнє слово. 
їїослідньоє слово жизни -  Останнє слово жиітя. 
Послідньоє слово за ішм (за нив) -  Останнє слово за ним 
(за нею).
Послідньоє слово наукы -  Останнє слово науки. 
Послідньос слово техыікы -  Останнє слово техніки. 
Послідньоє слово усе за мудрим (за мудров) -  Останнє 
слово завжди за мудрим (за мудрою).
Послідньоє слово філософії -  Останнє слово філософії. 
Послідньоє событіє -  Остання подія. 
їїослідовало соотвіз ствующос рішеніє -  Вийшло відио- 
відне рішення.
Послідоватсльна зміна пӱр года -  Послідошіа зміна пір 
року.
Послідователыіый матеріалізм -  Послідовний матеріа- 
лізм.
Послідовательный ряд явленій -  Послідовний ряд явищ. 
Послідовательнӱсть пӱр года -  Наступпісгь иір року. 
Послідовати совіту пімборы (цімборашкы) -  Зробити, як 
радить цімбора (приятель, приятелыш).
Послі довгых колебаній таки рішився (рішилася) -  Піс- 
ля довгих вагань таки зважився (зважшіася).
Послі довгого чеканя -  Після довгого чекання. 
Послідовиа зміна нӱр года — Послідовна зміна пір року. 
Послі дождя вже не до плаща -  Після дощу вже пс до 
илаща.
Послі дождя вже нс треба амбрелу -  Після дощу вжс пе 
потрібно амбрелу (парасольку).
Послі дождя и сонце молодіє -  Після дощу і сонце моло-
ДІЄ.
Послі другого прншестя -  Після другого пришестя. 
Послідуйте його 0*0 приміру — Наслідуйте його (її) при- 
кладу.
Послі закӱнченя срока -  Після закінчення строку.
Послі ягры -  Після гри.
Послі Иллі -  огӱркы гӱркі -  Після Іллі (2 серпня) -  огірки 
гіркі.
Послі истиченія срока -  Після скінчення строку.
Ыослі його 00 смертя -  Після його (її) смергі.
Послі купели и жебрак (и жебрачка) упйе -  Після купелі 
(лазпі) і жебрак (і жебраяка) вип’є.
Послі купели -  як послі сповіді -  Після кунелі (після лаз- 
ні) -  мов після сповіді.
Посліматчовоє пенальті -  Післяматчове ненальті.
Послі мачкы пити -  нежить схопити -  Після мачки (кіш- 
ки) пити -  нежить схопити.
Послі мене -  Після мене.
Послі мене — й трава не рости -  Після мене -  й трава не 
рости!
Послі мене пай дождь иде вать сонце світить -  мене вже 
не буде годова боліти -  Иісяя мене хай дош іде або ж сонце 
світить -  мене вже не буде голова боліти.
Послі мене най хоть и шовкова трава росте -  Після мсыс 
хай хоч і шовкова трава ростс!

Послі Михали готова дӱвка отдагася хоть и за незбайла
-  Після Михаля (21 листопада) готова дівка віддатися хоч 
і за недбайла. '
Послі наремных дождӱв вода выходить з бсрегӱв -  Після 
наремних дощів вода виходить з берегів.
Послі наснльного свальбованя -  гӱркоє похмітя -  Після 
насильного весілля -  гіркс похмілля.
Послі нас -  не буде нас -  Після нас -  не буде нас.
Послі нас хоть потоп = Послі нього (нослі неї) хоть по- 
топ — Після нас хоч потоп.
Послі нас — хоть про нас -  Після нас--хоч про нас!
Послі нього (послі неї) хоть потоп = Послі иас хоть по- 
топ -  Після ньога (після неї) хоч потоп.
Послі нього (послі неї) -  хоть трава не рости -Після ньо- 
го (після пеї) -  хоч трава не рости!
Послі обіда -  Після обіда.
Послі окончанія срока = Чсрез окончаніє срока -  Після 
закінчешш строку.
Послі Олены -  на луках сінокӱс зеленый -  Після Олсни 
(3 червня) -  на луках сінокіс зелений.
Послі Олены -  нарює Зеленый -  Після Олени (3 червия)
-  царює Зелений.
Послі першоого погарчика не закусувуть — Після першо- 
го погарчика (першої чарки) не закусують.
Послі поганого може настати (прийти) лем ліпшоє -  
Після поганого може ііастати (нрийти) лиш краще.
Послі полудня -  Після полудня.
Послі прибытія -  Лісля прибутгя.
Послі проведеных 'грудів -  Після проведений трудів. 
Послі пӱвночи -  Після півночі.
Послі радостӱв -  чекай неприятности -  Після радощів -  
чекай неприємності.
Послі роботы й поїсти охота -  Після роботи й поїсти 
охота.
Послі розсмотренія -  Після розгляду.
Послі Рӱздва Предтечі (Івана Хрестите-ия) тко не робить
-  бйуть у плечі -  Після Різдва Предтечі (1оана Хрестителя, 
7липня) хто не робить -  б’ють у плечі.
Послі свош яозвращенія -  Після свого поверненвя.
Послі соотвітствуюшого розсмотренія -  Після відповід- 
ного розгляду.
Послі суда пӱзно гроші считати, а по свальбі -  банувати 
(ревати) -  Пїсля суда пізно гроші рахувати, а після вєсілля
-  банувата (плакати).
Послі еього — Після цього.
Послі такого вже ништо не страіино -  Після такого вже 
ніщо не страшно.
Послі тернінія Всевышнього йде териініє матери -  Піс- 
ла терпіиня Вссвишнього йде терпіння матері.
Посді того -  Шсля того.
Послі того, як -  Після того. як.
Послі трудӱв праведних -  Після трудів праведних.
Нослі холодної весны -  і-радобӱйноє літо -  Після холод- 
ної весни -  градобійне літо.
Послі холодӱв усс быває потепленіє -  Після холодів за- 
вджи буває иотешііння.
Послі чого — Після чого.
Послі Юря -  грӱм п буря -  Після Юря (6 травня) -  грім 
і буря.
Ііослі Якова осінь заплакала -  Після Якова (22 жовтня) 
осінь заплакала.
Послі Якова тепла ниякого -  Після Якова (22 жовтня) 
тепла ніякого.
По словах освідомителӱв -  По словах повідомлювачів. 
Пословиці й приповідкы -  мудрі знаходкы -  Послбвші й 
приповідки -  мудрі знахідки.
Пословищо й приповідку бери на замітку - Пословишо й 
приповідку бсри на замітку.
Пословицю воспринимай, но свӱй розум май -  Послови- 
цю сприймай, та свій розум май.
Пословицю чути -  муцрішым бы ги -  Пословицю чути -  
мудрішим бути.
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ТІос

ТІословиия учи гь, як  треба жити -  ГТосяовиця вчить, як 
треба жить.
ІІословиця удачна -  мыс.ш созвучна -  Пословидя влучна
-  думці співзвучна.
Послозиця до слова говориться -  Пословиця до слова 
мовиться.
Пословиця красна, кедь учасна -  Пословиця красна, 
якіію своєчасиа.
Пословиця ие епроста говориться -  Пословиця не спрос- 
та мовиться.
Пословиця правдива -  для многых злостнва -  Послови- 
ця правдива -  для багатьох зяобива.
Пословиця радить, а ие вадить -  ІІословиця радить, а не 
вадить (не сварить).
Пословиця -  сила, як у пташкы крыла -  Пословиця -  
сила, як у таш ки крила.
Пословиця скаже -  як занжс -  Пословиця скажс -  ж  
зав’яже.
Пословиця скупа на слова -  Пословиця скупа на слова.
По слову -  По слову.
Послоіша оброботка почвы -  ІІІаровий обробіток грунту. 
По сдужебнӱв обйазанности -  По службозому обов’язісу. 
Послужити для когось голчоком -Послуяотти для когось 
ноштовхом.
Послужитися добром -  Послужитися добром.
Послужить добрым уроком -  Послужить добрам уроком. 
Послужливый дурень (послужлива дура) гӱрпге за врага
-  Послужливий дурснь (послужлива дура) гірше за ворога. 
Послужливый дурень страшкішый за врага -  Послуж- 
ливий дурень страшніший за ворога.
Послужпый список -  Послужний список.
Послухай (послухайте) дале -  Послухай (послухайтс) далі. 
Послухай дурною (дурну) -  пудеш схожый на нього (бу- 
деш исхожа на ню) -  Послухай дурного (дурну) -  будеш 
схожий на нього (будеш схожа на неї).
Послухай мене: тюрьма тя не мине -  Послухай меые: 
тюрма тебе не мине!
Послухай-но -  Послухай-но!
Послухай старого (стару) -  почуєш (взнаєш) много -  По-
сдухай старого (стару) -  почуєш (взнаєт) хшого (багахо). 
Послухайте казку про бабу Параеку, про діда Гаврила, 
котрого любила -  Послухайте казку про бабу Паразку, про 
діда Гаврияа, котрого любила.
Послухати вшитко мож -  Послухати все можна.
По случайноети -  Завдяки випадкові.
По случаю -  3 нагоди.
По случаю кажучи -  Прииаіідыо хажучи.
По случаю й без случая ■ - 3 нагоди і без нагоди.
По случаю сята -  3 нагоди свята.
По случаю хвороты -  В зв’язку з хворобою.
Послушна дітина -  Слухняна дитина.
Послушііа дӱвчина -  Слухняна дівчина.
Послушный хлончина -  Слухняний хлопчииа. 
Посмальцьовати хліб -  Посмалыповати хліб.
По смерги -  По смерті {після смертї).
По смерти, люде, біды вже не буде -  ІІо смерті, люди, біди 
вжє ие будс.
По смерти ниє покаянія -  По смсрті нема каяття.
По смерти иӱзно каятися -  По смерті пізно каятися. 
Посмертиоє изданіє -  Посмертне видання.
Пос.мій штось протнв Партії сказаты -  будеш Сибірь 
топтати — Посмій щось проти Партії сказати -  будеш Си- 
бір топтати.
Посміх у непогоду до добра не доведе -  Посміх у нечогоду 
до добра не доведе.
Посморкова ги (сморкати) носом -  Пошмаркувати (шмар- 
кати) носом.
По собі -  По собі.
Пособїє по анатомії — Посібник по аяатОмії.
По собствеиному выбору -  За власним вибором.
По собсгвенному желанію -  По власній волі (ш власним 
оажанням). |

ГІо собственному опыту — По власиому досвіду.
По согласію з высшестоящов організаційов -  За пого- 
джснням із вишестоячою організапією.
По собственному выбору ~3а власним вибором.
По собсгвенному желаніш -  По власиій волі (за власним 
бажанням).
По собственному побуждепію = По собствеішӱв воли -
По власній охоті (по власній волі).
По собственнӱв воли = По собственному побужденію -
По власній волі.
По собственнӱв шііціативі -  По власній ініціативі.
По совісти -  ІІо совісти.
По совісти жити -  голодным ходити -  По совісти жити -  
голодним ходити.
По-совітськыїаздуваш-вшигковзяти,ничнедати(много 
робити, а нич не мати) -  По-радянськи іосподарювати 
все забрати, нічого не дати (багато пращовати, а нічого не 
мати).
По-совітськы газдовати -  пити, красти й ни за што не 
отвічати -  По-радянсыот господарюваги -  шіти, красти й 
ні за шо не відновідати.
По-совітськы газдувати -  побӱлше в жсб собі наихати й 
ни за што не отвінати -  По-радянськи господарювати -  по- 
більше в кишеню собі напхати й ні за що не відіювідапі.
П.о сокращенӱв програмі -  По скороченій програмі.
По соломі ходить, но не шелестить -  Ііо соломі ходить, 
та не шелестить.
Посолськый приказ — Посольсысий приказ.
По сообщенію газет ~ 3а повідомленням ґазет.
По составу мышленія -  За складом мисді.
По состоянію здоровля -  За стапом здоров’я.
Поспадати з голоса -  ІІосішдати з голосу.
По спепіальности = Из спсціальцости -  По фаху.
По списку - Но списку.
Поспішай нспоспішавучи -  Поспішай непоспїшаючи (квап- 
ся нгкваплячись).
Поспішити -  люди иасмішити = Скорый поспіх -  людям 
посміх = Тко спішить, тот людн смішить -  Поспішити -  
лтодей насмішиш.
Поспішливый челяднак (поспішлива челядина) = По- 
спішный чслядник (поспішна чслядииа) -  Поспішлива 
людина.
Поспішна робота -  Спішна робота.
Послішні выводы -  Покванні висиовки.
Поспішні крокы -  ІІоспішні (поквапні) кроки. 
Поспішньш вывод — Спішний висиовок.
Поспішный челядник (поспішна челядшіа) = Поспіш- 
ливьпі челядкик (поешшдпва челядина) -  Посгіішлива 
(поквстпа) людина.
ІІоснішиых чорт хвагає (хапас) -  Поспішних чорт хапає. 
Иоспішноє діло -  Спішна справа.
По снраведливости -  По справедливос'гі.
Посприяй, Боже. вбы росы густялися, коровы донилися 
й діти плодилиея -  Гіосприяй, Боже, шоб роси гуеталися, 
корови доїлися й діти плодилися!
По сравыенію -  У порівпянні.
По сравненію з ним (з нив) - У  иорівнянні з ним (з нею). 
По сравиенію з сим -  В поріанянні з цим.
Посредственні способности -  Середпі здібносгі. 
ГІосредственноє звено -  Посередия ланка.
Посрсдством микроскопа -  За доно.могою мікроскопа, 
Посредетвом обмана -  Через обман.
Посредством перепискы — За допомогою перепиеки (лис- 
тування).
Посредствутошос звено -  Безпоссредня (проміжна) ланка. 
ГІосріблеиый (поеріблена) сідинов -  Посріблсний (посрі- 
блсна) сивиною.
Поспішно проходить -  Квапно діється (відбувасться). 
Посполитоє рушаня -  Посполите (простониродне) ру- 
шання.
ТІостава сята, а совість злодійська -  Постава (зовніш- 

і ність) свята, а сумліиия злодійське.
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Пос

Поставати кругом -  Поставати кругом.
Поставив (поставила) алдомаш -  Поставив (иоставила) 
алдомаш {магорича).
Поставив (поставила) в извісиӱсть -  Поставив (постави- 
иа) до відома.
Поставив (ноставила) вопрос руба -  Поставив (постави- 
ла) гіитання руба.
Посі авив (поставила) вшитко на свої міста -  Поставив 
(поставила) всс на свої місця.
Поставив (поставила) го на коліна -  Поставив (ностави- 
ла) його на коліна.
Поставив (поставила) діло на поток (на конвейер)
-  Поставив (поставила) діло (справу) па иотік (на кои- 
всйер).
Поставив (поставила) його (її) на ногы -  Поставив (по- 
ставила) й о т  (їі) на ноги.
Поставив (поставила) задачу -  Постазив (поставила) за- 
дачу.
Поставив (поставила) заслои -  Поставив (поставила) за- 
слін.
Поставив (поставила) за ціль -  Поставив (поставила) за 
мету.
Поетавив (поставила) знак рӱвности -  Поставив (поста- 
вила) знак рівності.
Поставив (поставила) з нӱг на іодову — ЇІоставив (поста- 
вшіа) з ніг на голову.
Поставив (поставила) його (її) перед фактом -  Поставив 
(поставила) його (її) перед факгом.
Поставив (поставила) на коліна -  Поставив (поставила) 
на коліна.
Поставив (поставила) на конвенер -  Поставив (постави- 
ла) на конвейер.
Поставив (поставила) на ньому (на нӱв) хрест = Поста- 
вили на ньому (на нӱв) хрест -  Поставив (поставила) на 
ньому (на ній) хрест.
ГІоставив (поставила) на свому -  Поставив (поставила) 
на своєму.
ІІост авив (поставила) свӱй поднис -  Поставив (постави- 
ла) свій підпис.
Полставив (лоставила) свою резолюцію-Поставив (по- 
ставила) свою резолюцію.
Поставив (поставила) собі за ціль -  Поставив (постави- 
ла) собі за мсту.
Поставився (поставилася) з поиіманійом -  Поставився 
(поставилася) з розумінпям.
Поставився (ноставилася) по-свӱйськы -  Поставився 
(поставилася) по-свійськи.
Посгавив (поставила) требованіс -  ГІоставив (посі-авила) 
вимогу.
Поставив (поставила) точку й лем товды зодяг (зодягла) 
шапку -  Поклав (поклала) точку (крапку) й тоді лиш зодяг 
(зодягла) шашсу.
Поставив (поставила) точку -  Ііоставив (поюіав, покла- 
ла) точку {крапку).
Поставив (поставила) у безвыходнос полозксніє -  Поста- 
вив (поставила) у безвихідне становише.
Поставив (поставила) хрест -  Поставив (поставила) 
хрест.
ГІоставив (поставила) цапа город сокотити -  Поставив 
(цоставила) цапа город стерегти.
Поставили з нӱт на голову -  Поставили з ніі’ иа гояову. 
Поставили копы й ударили в гопы -  ІІоставили копи й 
ударили в гопи.
Посгавили на иьому (на нӱв) хрест= Поставив (поста- 
вила) на пьому (на нӱв) хрест -  Поставили на ньому (на 
иій) хрест.
Посгавили перед фактом -  Поставили перед фактом. 
Посгавили перед фактом -  и вже вӱн (и вжс вна) поза 
штатом -  Поставили псред фактом -  і вже він (і вже пона) 
позад штатом.
Поставили точку над “і” -  Поклали краику аад “і ”. 
Поставити в извіснӱсть - Дсвести до відо.ма.

Поставити в обйазаннӱсть -  Поставити в обов’язок. 
Поставити вопрос = Поставити собі вопрос -  Поставити 
питання.
Поставити (посгавив, иоставила) вопрос руба (ребром)
-  Поставиш (поставив, иоставила) питання руба (ребром). 
Поставити в основу -  Поставити в осіюву.
Поставити в основу основ -  Поставити в основу основ. 
Поставити все на свої міста -  Поставити все на свої місця. 
ГІоставпти во главу угла -  Покласти в голову кута. 
Поставити в трудноє (в затрудііительноє) положеиіє -  
Поставити в скрутые (в скрутнуватс) становище. 
Поставитн в туп и к- Поставити в туішк.
Поставити голос -  Поставити голос.
Поставити діагноз -  Поставити діагноз.
Поставити за обйазанӱсть -- Иоставити за обов’язок. 
Поставити запйату' -  Покласти кому.
Поставггги знак рӱвиости -  Поставити знак рівиості, 
Поставитн козла (иапа) город сокотити -  Поставити коз- 
ла (цапа) город стерсгти.
Поставитн ловушку -  Поставити пастку.
Поставитя иа вид -  Ііоставити иа вид {зрооити зауважен- 
ня).
Поставити на єнну доіцку -  Поставитк на одну дошку, 
Поставити на карту -  Поставити на карту.
Поставити на коліна -  Поставити на коліна.
Поставити на кон -  Поставити на кін.
Поставнти на місто -  Поставити на місце.
Поставити на мӱцну (на тверду) почву -  Поставити на 
міцішй (на твердий) грунт.
Поставити на ногы -  Поставити иоги.
Поставити ыа ребро = Рубом поставити -  Посгавити на 
ребро.
Поставити на рельсы -  Поставити на рейки.
Поставити на своє місто -  Поставити на своє місце. 
Поставити на свому -  Посіавити на свосму.
Поставити на службу -  Поставити на сдужбу.
Поставити на шігны -  Поетавити на шини (на рейки). 
ГІоетавитн на шнроку ногу -Г1оставити ыа широку ногу. 
Поставитя обід -  Поставита (дати) обід.
ГІоставитн обйазанносгьов -  Поставити обов’язком. 
Поставати (постати) перед очима -  Поставати (постати) 
перед очима.
Поставитн перед фактом -  Поставити церед фактом. 
Поставити нила руля -  Поставити біля руля (6іля керма). 
Поставнти под пушку -  Поставити иід рушницю. 
Поставити под удар -  Поставити під удар.
Поставити поряд -  Поставити поряд.
Поставити прапор -  Поставити прапор.
Поставити проблему в усьому обсязі -  Поставити про- 
блему в усьому об’ємі.
Поставити руба -  Поставити руба.
ІІоставити себе на місто -  ГІостави'іи себе на місце. 
Поставити собі вопрос = Поставити вопрос -  Поставити 
собі иитання.
Поставити собі цільов (за ціль) -  Поставити собі за иіль 
(за мету).
Поставити стоячкы -  Поставита стоячки (вертикально). 
Поставити стропила -  Поставити крокви.
Поставитися из сочувствійом - Поставитися із співчут- 
тям.
Поставитися пблажливо -  Поставитися поблажливо. 
Поставити точку -  Поставити точку (крапку).
Гіоставити точку над “і” -  Покласти крапку над “і”. 
Поставити требованіє -  Поставити вимогу.
Пос гавити хрест -  Поегавити хрест.
Поставити чайник -  Поставити чайник.
Поставка патронӱв - Ііостачан.ня патронів.
Поставка продовольствія -  Постачанпя продовольства. 
Поставкы воєнного часа -  Поставки воєнного часу. 
Поставлена точка -  Покладена крапка.
Поетавденый (иоегавлена) в соотвітствующі рамкы -  
Поставлений (иославлена) в певні (в відповідні) рамки.
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Пос

Поставленый (поставдена) перед фактомПоставяепиіі 
(поставлена) перед факіом.
Поставлено на карту -  Поставлсно на карту,
Полставлепо на лінію (на конвеєр) -  Поставлено на лінію 
(на конвеєр).
Постав на ньому (иа нӱв) хрест -  Постав на иьому (на 
ній) хрест!
Поставна ціна ~ Поставна ціна.
Постав себе на його (на її) місто -  Постав себе на його (на 
її) місцс.
Постае вопрос -  Постас (виникає) питання.
Постановнли -  й рішсніє похоронили -  Постановили -  й 
рішення поховали.
Постановительна часть = Констатующа част ь -  Поста- 
новча часть.
Постановити на свому — Постановити іш своєму. 
Постановка вонроса -  Постаіювка питання.
Постановка голоса -  Постаиовка голосу.
Постановка діла -  Постановка діла (справи).
Постановка нової ігаесы -  Поставновка нової п’єси. 
Постановка телефонных стовпӱв -  Постановка телсфон- 
них стовпів,
Постановленіс партійноє -  значить келійноє -  Постано- 
ва нартійііа -  значить келійна.
Посганоішеніс правительства -  Постанова уряду. 
Иостановленіє ци наказ -  Партія думать за нас -  ГІоста- 
нова чи наказ -  Партія думає за иас.
Постановленія правительственні -  ігартійно-нромыш- 
ленні -  ГІостанови урядові -  партійно-промислові. 
Ііосгарався (постаралася) на славу -  Постарався (поста- 
ралася) на славу.
Постарів (постаріла), а ни разу не хворів (не хворіла) -
Постарів (постаріла), а ні разу не хворів (не хворіла). 
По-старосвітськы — По-старосвітськи.
По старости літ = Иа етарости літ = На схылі літ -  По 
сгарості літ (через старість).
По старӱв памняти -  По старій пам’яті.
Гіо старӱв привычці -П о  старій звичці.
По старшинству -  По старшинству.
По статнстиці -  По сгатистиці.
Постачаніє патроиӱв -  ІІостачання иатронів.
Постачаніє нродовольствія -  Постачання продоводьства. 
Постачати нродовольствіє -  Постачати продовольсгво. 
Постежити зором (очима) -  Прослідити зором (очима). 
Постелився и вкрывся (постелилася и вкрылася) -  По- 
стелився і вкрився (постелилася і вкрилася).
Посіели солому -  поспиш на мнягкому -  Постели соло- 
му -  поспиш на м’якому.
Постелька бідненеька, но рӱдна, тепленька -  Постелька 
біленька, га рідна, тепленька (ліжечко бідненьке, та рідне, 
тепленьке)!
ГІостельна білнзна -  Постслыіа (ліжкова) білизна. 
Постельні принадлежності -  Постелыіі (ліжковї) речі. 
Посгепенноє скопленіє -  Постененнс накоплення.
По стеченію обстоятельств -  По збігові обставин. 
Постився, постнвся (ностилася, пости.іася), а мухов 
спорзннвся (спорзнилася) -  Постився, постився (пости- 
лася, іюстилася), а мухою спорзнився (спорзншіася). 
Постигло бідолаху: повні гаті страху -  Спіткало бідолаху: 
повні гагі страху.
Постн, лсм не голодуй -  ГІости, лшн не голодуй.
ТТости'і ися - Богу молитися -  Поститися -  Богу моли- 
тися.
Постися духом, а не лем брюхом -  Постися духом, а нс 
лиш брюхом (черевом).
Поститися -  не гоститися -  Постигися -  не гоститися. 
Поститися -  пӱсным гоститися -  Поститися -  ІІІСІШМ гос- 
титися.
Посгіль — обы спочили наші кости -  Постіль (ліжко) -  
щоб спочияи наші кості (кістки).
Посты поститн -  черево злостити -  Пости постити -  че- 
рево злостити.
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Постолом добро возять -  Постолом добро возять (жар- 
тівеливе закіичеипя казок).
Постолом добро носять -  ГІостолом добро носять (жар- 
тіввливе закінчення казок).
ГІо сторонах дорогы -  По боках дороги.
Посторонньый наблюдатель (постороння наблюдатель- 
ка) -  Сторошіій спостерігач (сторошм спростсрігачка). 
Посторонньый челядник (постороння челядина) -  Сто- 
роння людина.
Посторонньоє око -  Стороннє око.
Постоялый двӱр -  Постоялий двір.
Постоянна величина -  Стала всличина.
Постоянна комісія -  Поетійиа комісія.
Постоянні заботы -  Постійні (повсякчиснї) турботи. 
Постоянні директивы - лем нервувуть колсісгивы -  Ло- 
стійиі дирекгиви -  лиш вервують колективи.
Постоянні преобразованія -Постійні перстворсння. 
Постоянні указы -  гӱрше заразы -  Постійні у кази -  гірше 
зарази.
Постоянный адрес -  Постішш адреса.
Постоянный гӱсть (иостоянна гостя) -  Постійний гість 
(постійна гостя).
Постояиный дискомфорт -  Постійний дискомфорт. 
Иостоякный капігал -  Постійний капісал.
Постоянный посітнтсль (постоянна іюсітителька) -  По- 
стійний відвідувач (постійиа відвідувачка).
Постоянный ток -  Постійний струм.
Иостоянноє равновесіє — Стала ріваоваі’а.
Постоянно на колесах -  Постійно на колесах.
Посгоянно на очах = Ііостоянно перед очима -  Постійно 
на очах.
Постоянно на побігеньках -  Постійио на побігеиьках. 
Постоянно перед очима = Постоянно на очах -  Постійно 
иеред очима.
Постоянство взглядӱв -  Стаяість попіядів.
Постояти за себе -  Постояти за себе.
Постпред -  Постпред (постійпий представник, постійна 
представницн).
Постпредство -  ІІостпрсдство (постійне представтщтво). 
Пострадати за ідею -  Посіраждати за ідсю.
Пострадати за правду -  Постраждати за правду. 
ЇІострадати от наводненія -  Потерпіти від повені (від по- 
воді).
По Стрітеніш грӱм пӱшов небом гуляти й дає про ся зна-
тн -  По Стрітеиію (15 лютого) грім піпюв небом гуляти й 
дає про себе знати.
По Стрітенію кіть обрізати -  вже болить: зріжеш галуз- 
ку -  просльозить -  Після Стрітенія (15 яютого) якщо об- 
різаш -  вже болить: зріжеш галузку -  просдьозить. 
Пострыглн го наголо -  ГІостригли його наголо. 
Посгрыгли под ну'лу -  Пострипш иід нуль.
Пострыгти в брехуны (в бреху нкы) = Пошити в брсхуны 
(в брехункы) -  Постритти в брехуіш (в брсхунки). 
Пострыгтися в дурні (в дуры) -  Постригтися в дурні (в 
ДУРи).
Пострыжи козі бороду- не дасть молока- Пострижи козі 
бороду -  не дасть молока.
Построєніє фразы -  Побудова фрази.
Постройити плотипу -  Збудувати греблю.
Посгройитн дутшя (дуру) = Повалятн дурня (дуру) -  По- 
строїти дурня (дуру).
Постройнти дӱм -  Збудувати дім Ібудииок).
Ностройити на піску -  Побудувати яа піску.
Постройити соніалізм -  Побудувати соціадізм. 
Пострадатн от наводненіня -  Пострадати (потерпіти) від 
поводі.
Постройка на палях -  Будівля на палях.
ІІостройкы муряньгӱв -Будови мурашок. 
Постсовітськый простор -  Посградяиський иростір. 
Поступав (поступа.за) у вуз, та в испыгах поіруз (по- 
грузла) -  Поступав (постхтіала) у вуз, та в іспитах поіруз 
(поірузла).



Пот

Поступай (поступайте), як слідує -  Поступай (посіупай- 
те), як слід. >
Поступай, як  знаєш -  Посгупай, як знаєш. 
Поступателыює движеніє -  Посту'палыіый рух. 
Поступати без соображенія -  Поступати (діяти) необач- 
но.
Поступати по-доброму -  Поступати по-доброму. 
Поступати по справедливости -  Поступати по справед- 
ливоеті.
Поступатися (поступитися) вбік-Поступатися (иосіупи- 
тися) вбік (як надежить).
Порступати чесно -  Поступати (робити) чесно. 
Постунать так, як считає нужным — Поступає так, як вва- 
жає нужним (за потрібпе).
Поступив наказ -  исповняй, пе трать час -  Поступив на- 
каз -  виконуй, не губи час!
Поступив (поступнла) на роботу -  Став (стала) на роботу. 
Посту'пив (поступила) нечесио -  Поступив (поступила) 
нечесно.
Поступив (посзупила) по-фашистськы -  Поступив (по- 
ступила) по-фашистськи.
Посту пив сигнал (ноступили сигналн) -  Постуігив сиг- 
нал (поступили сигнали).
Постутшвся (иоступилася) довжностьов -  Поступився 
(посчуііилася) посадою.
Поступився (поступилася) містом (кріслом) -  Поступи- 
лася (поступилася) місцем (кріслом).
Поступився (поступилася) першенством -  Поступився 
(поступилася) першістю.
Гіоступив (поступила) так, як ввавжав (як вважала) 
нужным -  Поступив (поступила) так, як вважав (як вважа- 
ла) за потрібне.
Поступило заявлеиіє -  Поступила заява.
Поступити в школу -  Вступити до школи.
Посіупитися вбӱк -  Поступитися вбік.
Поступитися містом = Уетупати (уступити) місто -  По-
ступитися місцем.
Постуиитнся свойим правом -  Поступіггися своїм пра- 
вом.
Поступіться, тко бойиться: гуляє голота -  Поступіться, 
хто боїться: гуляє голота!
Поступка перед снлов -  Поступка перед силою.
Поступок противный закону -  Вчинок, супротивний за- 
кону.
Постучи по столу -  Постукай по столу (по столові). 
Посіӱй-но (постӱйте-но) -  Постій-но (постривай-но, по- 
стривайте-по)!
Постӱйпо под наглядом -  Постійно під надзором. 
Постӱлько- поскӱлько — Постілыш-поскільки. 
Пост-фактум -  Пост-фактум.
Посувати (сунути) назад — Посувати (сунути) назад. 
Посувати роботу -  Посувати роботу.
Посуватися лавов — Посуватися лавою.
Посуватися назад -  Посуватися назад.
Посуда чнстоту любить -  Посуд (судипа) чистоту любить. 
Носуди сам = Поміркуй сам -  Иосуди сам!
Посудіть самі =, Поміркуйте самі -  Посудіть самі!
По судови пӱзно бідкатися -  По судові пізно бідкатися. 
По судови пӱзно гроші личити, як по свальбі -  жону 
выбирати -  По судові пізно іроші рахувати, як по весіллю 
-  жону (дружину) вибирати.
По сокупностн пресгу'пленій -  За сукупністю злочинів. 
Посунутися назад -  Посунутися назад.
Поеунься, враже, най русин ляже -  ііосунься, враже, хай 
русин ляже.
Посунься, гаде, най русин сяде -  Посунься. гаде, хай ру- 
син сядс!
По сусідсі ву = В сусідсгві -  По сусідству.
По сутн = По сущесгву -  По СЗТІ.
По сути діла -  По сугі дша (по суті справи).
Посуха -  не аргумент -  Посуха -  не аргумснт!
По сухому -  ІІо сухому.

По сушеству = По сути -  По сугі.
По сушеству кажучи -  По сугі кажучи.
По сущности діла -  По суті справи.
По сущности -  срунда -  По сугі -чепуха! і
По сӱв бесіді -І1о цій бесіді ірозмові).
Посходити з ума (з розума) -  Зійти з розуму (збожеволіти). 
Посчитати до ста = Поличити до ста -  Полічити (пора 
хувати) до ста.
Посягнеш -  досягнеш -  Посягыеш -  досягнеш (дістанеш). 
Посятнв ю (посятив йі) в свою тайиу -  Посвятив його 
(посвятив її) в свою таємнишо.
Посятити в рьшарі -  Посвятити в рицарі.
Посьолковый Совіт -  Седишна Рада.
По сьому образцю -  За цим зразком.
По сьому поводу -  3 цього приводу.
По сьому случаю -  Зцього приводу.
Потайна вілланька -  Потайна вілланька (потайний ліх- 
тар).
Потайпа гадина -  Потайна гадюка.
Потайного пса треба гӱрше боятися -  Гіотайного иса тре- 
ба гіршс боятися.
Потакать, кіть выгоду має -  Потакає, яюцо вигоду має. 
Потасканый вид -  Утомлений (підтоптаний) витляд. 
Потасканос лице -  Виснажснс (висмоктане) обличчя.
По -тверезому -  По-тверезому'.
По твому -  По-твоєму.
По твому (вашому) желашо -  За твоїм (вашим) бажашіям. 
Потворный звірь -  Потворний звір.
Иотворствовагель (погворствователька) -  всс єнно што 
розкрадач (што розкрадачка) -  Потворствователь (поту- 
рач, потурачка) -  все одно, що розкрадач (що розкрадачка). 
По твоӱв (по вашӱв) милости -  По твоїй (по вашій) ми- 
лості.
По твоӱв (по вашӱв) просьбі — На твою (на вашу) просьбу 
(на твос, на ваше прохапня).
Потдавагнся иа ного (на ЇІ) упрошованія -  Піддаватися 
ыа його (на її) умовлення.
Потдержка кодектива -  быти чуду -  Підтримка колекіи- 
ву -  бути диву.
По телеграфу -  ІІо телеграфу.
По гелефону -  По телефону.
Потеліоати языком -  Потелінати язиком.
Потемніло в очах -- Иотемніло в очах.
Потенпіальный покупатель (нотенціальна покупатсль- 
ка) -  Потенційний покупець (потенційиа покупателька). 
По теперішпьому -  По теперішньому.
Потеплішало в воздусі -  Потеплішало в повітрі.
По теплому сліду = По горячых слідах = По свіжых слі- 
дах = По живых слідах -  По теплому сліду.
Потерпи до кӱнця -  всьо стане на свої міста -  Потерпи 
до кінця -  все стане на свої місця.
Потерпить робота, раз їсти охота -  Потсрішть робота, раз 
їсти охота.
ПотерпІв (потерніла) фіаско -  Потерпів (потерпіла) фіаско. 
Потерігіти пораженіє -  Потерпіти поразку.
Потерги на порох (на порогаок) -  Потерти на порох (на 
порошок).
Потерти з пісочком -  Потерти з пісочком.
Потертися (ипогерлося) в порох -  Потертися (потерлося) 
на порошок,
Потертися межи людьми Потертися між людьми. 
Потертоє місто -  Потєртс місце.
Потсря в вазі -  Втрата в вазі.
Потеря вбнтымн -  Втрата вбитыми.
Потеряні силы -  Втрачені сили.
Погеряный чоловік (нотеряна челядина)- Пропаша лю- 
дина.
ГІотеряноє времня -  Згаяний (втрачений) час.
Поіеряти вӱтпя -  матірь -  Втратити вітця (батька) -■ матір. 
Потеряти ключ -  Загу'бити ключ.
Потеряти голову -  Втратити голову (розгубитисн). 
Потеряти голос -  Втратити голос.

І І І



ГІот

Потеряги дітину -  Загубити дитину (зробити викидиш). 
Потеряти з вида -  Упустити (загубити) з очей.
Потеряти почву под ногами -  Втратити грунт під ногами. 
Потеряти розсудок = Лишитися розсудка -  Втратити ро- 
зум.
Потеряти еознаніє = Лишитися сознанія -  Втратити сві- 
домість (знепритомиіти).
Потеряти час -  Загубити (змарнувати) час.
Потылицю шкребче, бо думати лсгше -  Потилицю 
шкребче, бо думати легше.
Гіоскитаі ися по світах -  Потинятися но світах. 
Потыльиця -  не вилиця: шльопнеш -  не зламаєш -  По- 
тилиця -  нс вшгаця: тльогшеш -  не зламаеш.
Потинятися по білому світу = Поскнтатися по світах -  
Погинятися по білому світу.
ЇІотиснути собі рукы = Потиснути єдеи єнному рукы -  
Потиснули собі руки.
Потирав (потирала) об нього (об ню) рукы -  Потирав 
Гпотирала) в ньою (в иеї) руки.
Потирати рукы -  Потирати руки.
Потискати руку -  Потискати руку.
Потиснути єден єнному рукы = Потиснути собі рукы —
Потиснути одип одному руки.
Потиснути плечима -  Потиснуги плечима.
Потахенькы -  помаленькы -  Потихеньки -  помалсньки. 
Потихы йдеш -  далше зайдеш -  Поволі йдсш -  далі за- 
йдеш.
Нотихше на поворотах - Тихіше на поворотах! 
Потіснилися мало -  Потісншшся трохи.
Погісяити врага -  Потіснити ворога.
Потішитися навперед -  ІІотішитися ыапсред.
Потішні огні -  Потішні вогні.
Потішный вид -  Потішний (кумедний) шшіяд.
Потыкати носа = Поткнути носа -  Потикати иоса. 
Потыкнутися на очи -  Потикнутися на очі. 
Потыличниками нагодовати - Подзатильниками нагоду'- 
вати.
Потырмовати плечима -  Смикати (знизувати) плечима 
Потырмовати головов -  Смикаги (посіУювати) головою. 
Поткнути носа = Потыкати носа -  Поткнути носа.
По тобі й бигарь щи иоходшт. -  По тобі й ломака ще по- 
ходить!
По товару й цїна -  По товарові й ціна.
Потові железы -  Потові залози.
Потокы слыз -  Потоьси сліз.
Потокы слӱв -  Потоки слів.
Потолкуй (поголкуйте) мсні -  Потолкуй (гтотолкуйте) меиі. 
Потом и кровльов -  Потом і кров’то.
Потомный выход произведеній - Потомний вихід творів. 
Потомственный желізничііик -  Потомственний залізнич- 
ник.
По тому -  Потім.
По то.му вндко буде -  Потім виаио буде!
Потому нигда не настае -  Потім ніколи не настає.
По тому, по сьому -  ГІо тім, по цім.
Потонати в золоті -  Потопати в золоті.
Потопати в крови = Утопати в крови •- Потопати (тону- 
ти) в крові.
Потопати в розкопгах -  Ііотопати (тонути) в розкошах. 
Потопати в слызах -  Потопати (тоиути) в сльозах. 
Потопающый (потопающа) хаплсся й за стеблину (за со- 
ломину) -  Потоааючий (иотоішюча) хаиається й за стебли- 
ну (за соломину).
Потоитаги ногами -  Потоптати ногами.
Поточилися розговоры -  Поточилися розмови.
Поточити крови -  Поточити крові.
П оточти  лясы -  Поточихи ляси.
Поточнтися назад -  Поточитися назад.
Поточна політнка -  Поточиа політика. -
Поточна снстема производства -  Нотокова система ви-
робницгва.
Поточні діла -  Поточиі діла (справи).

Лоточный счот -  Поточшш рахунок.
Поточного тижзія -  Поточною тижіія.
По граві ходити -  траву толочнти -  По траві ходити -  
траву толочити.
По траві ходити -  траву толочити, пзк тяжко косити -
ІІо траві ходити -  траву толочити, потім важко косити. 
Потратити час -  Промарнувати час.
По трафарету -  Гіо трафарегу.
Потрафив (потрафила) в еаму точку (у саму цідь) -  По- 
пав (попала) у саму точку (у саму ціль).
Потрафив (иотрафила) до нього (до неГ) с.тучайно -  По- 
трафив (потрапив, потраиила) до нього (до неї) випадково. 
Портрафив му (потрафив ӱв) на очи -  Пографив (потра- 
пив йому, іютрапив їй) на очі.
Потрафити в біду -  Потрафити (потрапити) в біду. 
Потрафити в ловушку -  Потрафити іпотрапити) в пастку. 
Потрафити под руку = Попасти под руку -  Патрапити 
під руку.
Потрафляти в тон -  Потрафдяти (потрапляти) в тон. 
Потрафляти в ціль -  Потрафляти (потратяти) в ціль. 
Потрафлятн до рук -  Пспрафляти (потраплятн) до рук. 
По графляти на зуб -  Потрафляти (потраплягпи) на зуб. 
Потрафляти на очи -І1отрафляти (потрапляти) на очі. 
Потрафляти на язык — Потрафляти (іютрапляти) на язик. 
Потребительна сіойнмӱсть -  Споживна вартість. 
Потребительська кооперанія -  Споживча кооперація. 
Потребитсльськый кошнк -  Споживчий кошик. 
Потребительськоє общество -  Споживче товариство. 
Потребленіє топлива -  Витрата иалива.
Потребні діла, а не слова -  Потрібні діла, а не слова ! 
Потребні корективы -  Потрібні корективи.
Потребні люде — Потрібні люди.
Потрсбыі не голосні слова, а добрі діла -  Потрібні не го- 
лосні слова, а добрі діла (добрі справи).
Потребні не слова, а закотитп рукавы -  Потрібпі не сло- 
ва, а закотігги рукава!
Потребні радикальні изміненія -  Потрібні радикальні 
зміыи.
Потребні средства -  Погрібпі кошти.
Потребный (потребна), як воздух (як Божый Дух) -  По- 
трібний (иотрібна), як повітря (як Божий Дух)!
Потребный (потребна), як возови пнатоє колесо (як псо- 
ві нйата лаба) -Потрібний (потрібна), яку возові п’яте ко- 
лссо (як псові п’ята лапа).
Потребный (потребна), як зайацьови стоп-сигнал — По-
трібний (потрібна), як зайцеві стоп-сигнал.
ГТотребыый, як лысому гребінець -  Потрібний, як лисому 
ірсбінець.
Гіотребный, як хліб -  Потрібний, мов хліб.
Потребноє му (погребиоє ӱв), як глухому (як глухӱв) 
музыка — Потрібне йому (потрібне їй), як глухому (як глу- 
хій) музика.
Потребноє му, як лысому гребінь (як сліпому зерькало)
-  Потрібне йому, яіс лисому гребінь (як сліпому дзеркало). 
Потрсбноє, як діра в мості -  Потрібне, як діра в мості! 
Потрєбноє, як сӱль до щы -  Потрібне, як сіль до страви. 
Потребнӱсть вічно каже: “Треба!” -  Потреба вічно каже: 
“Треба!”
Потребнӱсть дня -  Потреба дня.
По требованію -  На'вимогу.
По трсбованію суда-Н а иимогу суду.
По гребоваиію трудящых -  На вимогу трудяших (працю- 
ючих).
Потребовати обйасненій -  Зажадаги іюяснень. 
Потребовати росчот — Зажадаги розрахунок.
Потребуєся -  найду: позвошо Потрібно будс -  знайду: 
подзвоню!
Потрепаный вид -  Потріпаний (пошарпании) вигляд. 
Потрепаноє липе -  Пошарпане (пом ’яте, виснажене) об- 
личчя.
Потрепатн анцук -  ГІошарпати (зносити) костюм. 
Потрепати книгу -  Потараати книжку.
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Потрепати нервы -  Потршати (поіиарпати) нерви. 
Потрепати обув -  Пошариати (зносити) взутгя.
Потрепати языком -  Пошіескати {помолоти) язиком.
По Третьому Спасу в полях -  уже по жнявах -  ІІо Тре- 
тьому Сиасу (29 серпня) в полях -  ужс цо жнивах.
По три дай, товды й звідай -  По три дай, тоді й питай. 
Потрібный (потрібна) мені, як возови пйатоє колесо -  
Потрібний (потрібна) мені, як возові п’ятє колесо. 
Потрошкы -  до гробової дощкы -  Потрошки -  до гробо- 
вої дошки.
Потрошити списы -  Потрошити списи.
Потрудився (погрудилася) на славу -  Потрудився (потру- 
дилася) па славу!
Потрудити голову й рукы -  Потрудити голову й руки. 
Потруцитиеь головов и руками = Поробиіи юловов и 
руками -  Потрудитись головою й руками.
Погрудіться, пожалоста -  Потрудіться, будь ласка.
По труду -  й благодарнӱсть -  По праці -  й подяка. 
Потрясающый озноб -  їрясучий озноб.
Потрясти (потрясли) жебы -  Потрусити (нотрясли) жеби 
ікишені).
ІІогрясти злиднями -  Потрясти здигоднями.
Потугу чуги -  Поіугу (біду) чу'ти.
Потуншать, обы пак щи бӱлше иодорожчати -  Подешев- 
шає, щоб потім ще більше подорожчати.
По'гуиитн взӱр = Потупити очи = Оиустити очи = Спус- 
тити очи (взгляд) -  Потугшти зір (опустити очі). 
Потупити очи = Опустити очи = Спусти ги очи (взгляд) 
= Потупити взӱр -  Потупити очі.
Потутіити (устромити) очи в земдю -  Потупити (встроми- 
ти) очі в землю.
По тӱв простӱв нричині -  По тій простій причині (з тієї 
простої причини).
По тӱв ціні = За тов цінов -  По тій ціні.
Потӱк автомобілӱв стісняс уличноє движеніє -  Потік ав- 
томобілів затримує (гальмує) вуличний рух.
Потӱк пасажирӱв -  Потік пасажирів.
Потӱк слӱв -  Потік слів.
По тӱлькых роках -  По стільких роках.
Потӱчок ледвы чути, а великос колесо кр\тгить -  Поті- 
чок ледве чути, а велике колесо крутить.
Потя впозыати по пірш, а газду -  ыо подворйу -  Потя 
(пташку) впізнати ио пір’ю, а господаря -  по подвірїо. 
Потяг і о (потяг йі) за собов — Потяг його (иотяг її) за со- 
бою.
Потяг (поі ягла) за гужа -  и вже нездужав (нездужала) -  
Потяг (потягла) за гужа -  і вжс нездужав (нездужала). 
Потягло жону на кыслоє -  значить у череві кысне -
Потягпо жінку (дружину) на кисле -  значигь у череві 
кисне.
Потяг (потягла) -  на свӱй риск и страх -  Потяг (іютяпта) 
-  на свій ризик і страх.
Потягло в дамкы -  Потягло в дамки.
Потягло на подвиг -  Потягло па подвиг.
Потягнув вітерець -  Потянув (подув) вітерець. 
Потягнуити (потягти) руку -  Потягнути (иотягги) руку.. 
Потягнуло го (потягнуло йі) домӱв -  Потягло його (по- 
тягло її) додому.
Ііотягнутися в рӱсг -  Поіяі нутися в ріст.
Потяговатп за уха -  Потягувати за вуха.
Потяг пӱшов -  ГІотяі (поїзд) пішов.
Потягся (потяглася) за нив (за нею) -  Потягся (потяглася) 
за ним (за нсю).
Потягги за собов -  Потягги за собою.
Потягується, як лінюх на міхах -  Потягується, як ліни- 
вець на міхах.
Потяг, як вовк вівцю -  Потяг, як вовк вівщо.
По тяжкӱв роботі солодко спочиваться - По тяжкій робо- 
ті солодко відпочивається.
Потя -  на літанн, легкомысленый -  на играня, а добрый 
ученик -  на читаня -  ІІотя (пташка) -  на літання, лєгко- 
важний -  на грання, а добрий -  на читання.

Потя судять ио співу на нлоті, а челядника (а челядину) 
-  по його роботі -  Потя (пташку) судять по співу на шюті, 
а людину - по її робогі.
Потяга, што крыла мавуть, из гнізда вылітавуть -  По-
тята, що крила мають, із гнізда вилітають.
Потячый ярмарок (базар -  Пташиний ярмарок (базар). 
Поубавити бодай мало зазнайста -  Збавити хоч трохи за- 
знайства.
Поубавля'ш граяадаиськых прав -  Лишити громадських 
прав.
По уговору -  По уговору.
По-ударному -  По-ударному.
По указанію -  ІІо вказівці.
По улици -  По вулиці.
По уменшеньш цінам -  За умеишеяими цінами. 
Поуменшити, вгамовати свӱй пыл -  Зменшити, вгаму ва- 
ти свій запал!
По уполномочію -  За уповноваженпям.
Поуправляли та й полшпали -  Покерували та й полишали. 
По усах текло, а в рот не попадало -  По вусах текло, а в 
рот не попадала (не потрапляло).
По условію -  За умовою.
По утоптанӱв дорӱжці -  По утоптаній доріжці (стсжині). 
По уха -  По вуха.
По уха в довгах = По шню в довгах -  По вуха в довгах (у 
боргах).
Поучительиа исшрія -  Повчальна історія.
Поучительноє слово -  Повчальпе слово.
По ӱстрю брытвы (иожа) ходиш -  легко ся норанити -  
По вістрю бритви (ножа) ходити -  легко поранитися. 
Пофарбовати шіфон под оріх -  Пофарбувати шафу під го- 
ріх.
По фінансовым міркованіям -  3 фінансових міркувапь. 
Пофынькать и перестанс -  Пофинькає (порюмсае) і пере- 
стаые.
Похабні саӱванкы -  Стидиі пісні.
Похвала не лем мастить, но й жалить -  Похвала не лиш 
мастигь, але й жалить.
ІІохвалити -  пе значить на иедостаткы очи зажму'риги -
Похвалити — не значить иа вади (на недоліки) очі затулити. 
Похвальпа грамота -  Похвальна грамота.
Похвальный лисг — Похвалышй лист.
Похвальный ш зыв -  Похвальнші (хвальний) відзив. 
Похвальноє слоко -  Похвальне слово.
Похищеніє робиться у нього (у неї) під носом -  Викра- 
дання робиться у нього (у не'О иід носом.
Похыбка брехни не рупя -Похибка брехні не рівня.
По хыбному путьови пӱтн -ТЯЖКО до ціли дӱйти -  Гіо хиб- 
иому путеві (шляхові) піти -важко до ціли (домети) дійти. 
По хыжн ходить, а двері не находить — По хаті ходить, а 
дверей не знаходить.
Похыла плоскӱсть -  Похила площина.
Похылпвся колос усатыи -  треба го жати -  Похилився 
колос вусатий -  треба його жати.
Похылилося яа нас = Похылило на нас -  Похилилося на 
нас.
Похылило на нас = Похылилося на нас -  Похилило на 
нас.
Похылитн (схылити) голову -  Похилити (схилити) голову. 
Похылі плечі -  Похилі плсчі.
По хлопцьови -  й шапка -  По хлопцеві -  й шапка. 
Похміля солодкым не быває-ІІохмілля солодким не бувас. 
ІІохнюігати голову -  Похнюпити шлову.
Похнюпи ги нӱс -  Похнюпити іїїс.
Походенькы и посиденькы справляти -  Походеньки і по- 
сиденьки справляти.
Походити сюды-туды -  Походити сюди-туди.
Походка врозвалку -  Перевалиста хода.
По ходу діла -  По ходу діла (справи речей).
По ходу слідствія -  По ходу слідсгва.
По ходу событій -  По ходу подій.
Похожа (подобна) картнпа -  Схожа картина.
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ІТохожа свныя на коня, лем хвӱст не такый -  Схожа сви - 
ия на ісоня, лиш хвіст нс такий.
Похожа (ііодобна) ситуація -  Схожа (подібнй) ситуація. 
Ііохоже: по-иншому й быти не може -  Схоже: по-іншому 
й бути не може.
Похожі (подобні), як дві цяткы воды -  Схожі (подібкі), 
мов дві іфаплі води.
Похожый (похожа) па свого вӱтця (на свою матірь) -
Схожый (схожа) на свого вітця (батька) (на свою матір). 
Похожое на вто, што... -  Схожс на те, що..,
Похожоє на правду -  Схожс на правду.
Похожує, як пава -  Походжає, як пава.
По хозяйственнӱв части -  По господарській частині.
ТТо хозяйсгву -  По господарству.
Похоронна служба - ГІохоронна відправа.
Похоронна процееія -  Похоронна процесія.
По хрестинах -  гостина — По хрестинах -  гостина. 
Похрестити -  до віры прикріпігги — Похрсстити -  до віри 
прилучити.
Похудів (похуділа), як тріска — Схуд (схудла), мов тріска. 
Попілив (поцілила) у саму точку -  Поцілив (поцілила) у 
саму точку.
Поаілив (поцілила) у “иблочка” ~ Поцілив, як у “яблоч- 
ко” (як у десятку) -  Поцілив (поцілила) у “яблочко” (в де- 
сятку).
Поцйіик, як у “яблочко” (як у десятку) ~ Поцілив (поці- 
лила) у “яблочка” -  Поцілитв, як у “яблучко” (як у десятку). 
Поцілити (потрафити) в десятку -  Поцтити (попграпити) 
в дссятку.
Поцілить-не ноцілить, а страха нажепе -  Поцілить-не 
поцілить, а страху нажене.
По кічых днях -  По цілих днях.
Поцюлюйный обряд - ГІоціиучіковий обряд.
Поцюлюнок руков -  Поцілунок рукою.
Поцюльоваиый (поцюльована) Богом - Поцшований 
(поцілована) Богом.
Поцюльовати го (покю.иьовати Ш) -  Поціпувати його (ьо- 
цілувати її).
Поцюльовати руку -  Поцілувати руку.
Почав баусы иосити -  ие гріх ся влюбити -  Почав вуса 
носити -  не гріх влтобитися.
Почав (иочала) брехати -  Почав (почала) брехати.
Почав (іючала) выступаги -  пе мож ся кӱнця дочекати -  
Почав (почала) виступати -  годі кінця дочекатися.
Почав вйазати на хыжи вінця -  доведи до кӱнця -  Почав 
в’язати на хаті вінця -  доведи до кінця.
Почав (почала) говорити -  вже не остановнти -  Почав 
(почала) гопорити -  вже не зупинити.
Почав (почала) дримати -  йди спати -  Почав (почала) 
дрімати — йди спати.
Почав (почала) “за здравіє”, а кӱнчив (а кӱнчила) “за 
упокӱй” -  Почав (почала “за здравіє”, а кінчив (а кінчила) 
“за упокій”.
Почав (почала) з азӱв -  Почав (іючала) з азів.
Почав (почала) з азӱв, а на современноє звӱв (звела) -
Почав (почала) з азів, а на сучасне звів (звела).
Иочав (іючала) закруглятися -  Почав (почала) закруг.чя- 
тися.
Ночав (яочала) зівати -  треба йти спати -  Ночав (почала) 
позіхати -  треба йти спаш.
Почав (ночала) з кӱнця -  Почав (почала) з кіиця.
Почав (почала) з кутця -  звӱв (звела) до винця -  Почав 
(иочала) з кутця -  знів (звела) до вииця.
Почав (почала) з нулы (з голого міста) -  Почав (почала) з 
цуля (з голого місця).
Почав з плуга, мотыкы -  теперь має фабрикы — Почав з 
плуга, мотики -  тєпер має фабрики.
Почав (почала) з потопа світа -  Почав (почала) з иотопа 
світу.
Почав (почада) из себе -  Почав (иочала) із себе.
Почав (почала) н на пӱвслові замовчав (замовчала) -
Почав (аочала) і аа ііівслові замовк (замовкла).

Почав (почала) и не доказав (не доказала) -  Почав (по- 
чала) і не доказав (і не доказала).
Почав (почала) и не може нерестати - ІІочав (почала) і не 
може припинити.
Почав (почала) його (її) подкольовати -  Почав (почала) 
його (н) підколювати.
Почав (почала) казаги -  кӱнця-краю не видати -  Почав 
(почала) казати -  кінця-краю не видати.
Почав (почала) мелодію -  треба дограти (доспӱвати) -  
Почав (почаяа) мслодію -  трєба дограти (доспівати),
Почав (рочала) мірковати -  Почав (почала) міркувати. 
Почав (почала) назад своє -  Почав (почала) знову своє. 
Почав (почала) иасмійоватися -  Почав (почала) насміха- 
тися (кепк)'вати).
Иочав (почала) назад своє -  Почав (почала) знову своє. 
Почав (почала) не з тої ноты -  Почаз (почала) ие з тієї 
ноти.
Почав (почада) ііовину -  на годину -  Почав (почала) но- 
вину -  на годшіу.
Почав (почала) нову страницю жизни -  ІІочав (почала) 
нову сторінку життя.
Почав (ночала) праьду казаги -  не треба отступатн
Почав (почала) правд\' казати -  не треба відстуиати.
Почав (почала) прпгадовати што и як бы ло- Почав (по- 
чала) пригадувати що і як було.
Почав (почала) робиги -  кӱнчай говориги - Бочав (по- 
чала) робити -  кінчай говорити.
Почав (почала) своє (своєї) -  Почав (почала) своє (своєї). 
Почав (полчала) слызно ревіти, вбы го (вбы йі) пожа- 
літи -  ГІочав (почала) слізно ревіти, щоб його (щоб ц) цо 
жаліти.
Почав (почала) спотыкатися -- ІІочав (ночала) спотика- 
тися.
Почався падсж, не чекай, докі маржина здохне, а рїж -
Почався иадіж, нє чекай, иоки маржипа здохнс, а ріж. 
Почався падеж -  худобу под цӱж -  Почався падіж -  худобу 
під ніж.
Почав іпочала) ушитко з нулы -  Почав (иочала) все з 
нуля.
Почав (почала) хвалитися -  не подступитяея -  Почав 
(почала) хвалитися -  не тдстутшткся.
Почав чоловік пити -  стала його жоиа слызы лити -  По-
чав чодовік (муж) ітити -  стала його жінка (дружина) сльо- 
зи лити.
По чайнӱв ложці, вбы не рострясти кості -  По чайній 
ложиі, щоб не рострясти кості (кістки).
Почала жовна спӱвати -  мож ити орати -  Почала жовиа 
співати -  можна йти орати.
Почала надь всыхати -  крумплі мож брати -  Почала иадь 
іпочапо ботвиння) всихата -  картоплю можиа брати. 
Почалася веремія -  Ііочалася веремія.
Почали бити на спалах -  Почали бити на сіюлох.
Почали з карлючкы, а дӱйшли до ручкьі -  Почали з кар- 
лючки, а діишли до ручки.
Почалп ногы ходити -  вже не спинити -  Почали ноги хо- 
дити -  вже не зунинити.
Почалися жнива -  закоти рукавы -  Почалися жнива- за- 
коти рукава.
Почалнся розборкы -  Почалися розборки.
Почалиси с гранні событія -  Почалися дивні події. 
Почало на світ благословлятися -  Почало на світ благо- 
словлятися Ірозвиднюватися).
Почало(стало) розвидиятиея (розвидньоватися) -  Поча- 
ло (стало) розвиднятися (розвиднюватися).
Почалося -  Почалося!
Почало цяпкати -  Почало крапати.
По часі -  По часі.
Почасова оплата -  Почасова (погодинна) оплата. 
Почасова робота -  Почаесва (погодинна) робота. 
Почасовый ґрафік -  Погодинний Графік.
Ііочасовый робӱтник (почасова робітпиця) -  Почасовий 
робііник (иочасова робітниця).
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Почастішали случаї -  Почастішали вииадки. 
Почастовали, а затым оббрехали -  Почастували, а п о т і  
оббрехали.
Почати грызттн •• Почати гризти.
Почати за здоровдя, а кӱпчити за упокӱй -  Почати за 
здоров’я, а кіпчити заупокій.
Почати з нӱиця -  Почати з кііщя.
Почати з чистого листа -  Почати з чистого листа.
Почаш нервиичати -  Почати нервувати.
Почати нигда ие пӱзно -  Почати ніколи не пізно.
Почати нову жизнь -  Почати нове житгя.
Почати нову страницю -  Почати нову сторінку.
Почати плакати -  Почати плакати.
Почати плести -  ІІочати плести.
Почати подганяти -  Почати иідганяти.
Почати посміхатися -  Почати посміхатися.
Почати проситися -  Почати проситися.
Почати роптати -  Почати ремствувати.
Почати рӱк потому -  Почати рік по тому.
Почати усміхатися (сміятися) -  Ііочати усміхатися (смі- 
ятися).
Почати (стаги) учащати -  Почати (стати) частити {уча- 
щати).
Почати торопити -  Почати квапити.
Почати фігльовати -  Почати фітльовати (жартувати). 
Початкы математикы -  Початки математики.
Початое треба доводити до кӱиця -  Почате трсба доводи- 
ти до кіння.
Початок кӱнця -  ІІочаток кінця.
Початок покладено = Начало иокладено -  Початок по- 
кладено
Початок усе тяжкый -  Початок завжди важкий.
Почва выскользнула у нього (у не'О з-под нӱг -  Грунт ви- 
слизнув у нього (у неї) з-під ніг.
Почва колеблеся под ногами -  Грунт хитається під нога- 
ми.
Почва утікать з-под нӱг -  Грунт тікає з-під ніг.
Почекаєме до слідующого раза -  Почскаємо до наступ- 
ного разу.
Почекаєме ліпщых літ -  буде все колпсь, як  слід - По-
чекаємо краіцих літ -  буде все колись, як слід.
Почекай (почекайте) = Подожди (подождіть) -  Почекай 

(почсканте).
Почекай заднього (задню), то й сам (то й сама) будеш се- 
ред задніх -  Почекай заднього (заднк>), то й сам (то й сама) 
будеін серед задніх.
Почекай, Николо: твоє ся мололо, у млині нас двоє -  
пай ся меле м оє- Почекай, Миколо: твоє вже мололось, у 
млині нас двоє -  хай мелеться моє.
Почскай-но -  Почскай-но!
Почекай, докі всьо вляжеся -Почекай, поки все вляжеться. 
Почекайте ж бо -  Почекайтс ж бо!
Прочекайте міиуту -  Почекайте (зачекайте) хвилину. 
Почскай (почекайте) чуточку = Почекати мало -  Ііоче- 
кай (почекайте) трошечки.
Почекати мало = Почекай (почекайте) чуточку -  Поче- 
кати {зачекайте) трохи.
Почекать, нич ся му (шіч ся ӱв) не стане -  Почекає, нічо- 
го йому (нічого їй не стапеться!
Почекапі (зачекащ) -  не скоііаеш -  Почекасш (зачекаєш) 
-  не сконаєш.
Почекаш -  не умреш -  Почекаєш {підождеш) -  пе умреш! 
Почерез голову -  Почерез голову.
Почерез край -  Почерез край.
Почерленів (почерленіла) по самоє волося -  Почервонів 
(почервоніла) по саме волосся.
Почерленіти по самос (до самого) волося -  Почсрвоніти 
(почервонів, печервоніла), по самс (до самого) волосся. 
Почерленіти, як мак (як калігаа) -  Почервоніти, мов мак 
(мов калина).
Почерленіти (почерленів, почерленіла), як рак -  Почер- 
воійти, як рак.

Почесати языком -  Почесати язиком.
Почесна варта -  Почесна варга.
Почесна гражданка -  Почесна громадянка.
Почесный гражданин -  Почесний громадянин.
Почесный погарчик -  Почесний погарчик {почесна чарка). 
Почееный предсідатель -  Почесний юлова.
ІІочесный хліб -  Почесний хліб.
Почесноє дізо -  Почесна справа.
Почесноє званіє- Почссне звання.
Почесноє місто -  Почесне місце.
По чести й честь отдай -  По честі й честь віддай!
ІІо чести -  сила, а по ділах -  слава -  По честі -  сила, а по 
справах -  слава.
Почестовалися по-людськы, як и положено -  Пошанува- 
лися по-людськи, як і належить.
Почестовати букетом -  Ушанувати букетом.
Почестовати памнять -  Вшанувати пам’ять.
Почестовати подрком — Ушанувата подарунком. 
Почивати вічным непробудным сном -Почивати вічним 
непробудішм С1ІОМ.
Починав (починала) з низӱв -  теперь высокоє крісло 
(місто) носів (шюсіла) -  ГІочинав (аочинала) з низів -  те- 
пер високе крісяо (місце) посів (посша).
Почннав (починала) з нулы -  Прочинав (починала) з нуля. 
Починав (ночииала) на голому місті -  Починав (почина- 
ла) ыа голому місці.
Починавуться жнива -  закочуй рукавы -  Починаються 
жнива -  закочуйрукава.
Починавучи жизнешіый путь, не бӱйся мозолӱв на руках
-  Починачючи життєвий шлях, не бійся мозолів на руках, 
Починавучи з нуля = Починавучн з чистого листа -  По- 
чинаючи з нуля.
Почииавучи з чистого листа = Починавучи з нуля -  По-
чинаючи з чистого листа.
Починали за воздравіє, а кӱнчили за упокой — Почипали 
за воздравіє, а кінчили за упокій.
Починало на світ заниматися -  Починало на сві г займа- 
тися.
Починати гратися -  Починати гратися.
Починаги з азӱв — Починати з азів.
Починати з нуля усе тяжко -  Почішати з нуля завжди зяжко. 
Починати нигда не пӱзно -  Починати ніколи не пізно. 
Починати усе сложно -  Починати завжди складио. 
Починать здалека -  Починає здалеку.
Починать накльововатися -  Починає накльовуватись. 
Починаться много говорити, де ниє, што робиги -  Почи- 
нається багато говорити (роз.мовляти), де нема, що робити. 
Почин дороже гроши -  Почин дорожче ірошсй. 
Починочна маетерська -  Майстсрня лаюдження. 
Починочна матерія Матерія лагоджешія.
ГІо чистӱв совісти - По чистій совісті.
Почнти на лаврах -  Почити на лаврах.
Почне досвіт звізды гасити -  ґазда рушать у поле коси- 
ти -  Починає досвіт зорі гасити -  господар рушає в поле 
косити.
Почнеш злоупотребляти -  не зможеш иншым заказатя
-  Почнеш зловживати -  не зможеш іншим заказати (забо-
ронити). і
Почне з рнґля, а выйде фіґля -  Почне з ригля, а вийде 
фіґля (жарт).
Почнеме вшитко сначала -  Почисмо все спочатку. 
Почпеш из паном (из панісю) судитися -  будсш ио світу з 
тайстров волочитися -  Почнеш із паном (із панією) суди- 
тися -  будеш по свізу з тайстрою (з торбиною) волочитися. 
Почнеш позычатн -  снокою не знати -  Почнсш позичати
-  спокою не знати.
Почни день из заботы про себе -  Почни день із турботи 
про себе.
Почнуть думати-передумововати -  Почнуть думати-гіере- 
думовувати.
Почнуться гадкы - перегадкы -  Почнуться гадки-пере- 
гадки (думи -персдуми).
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Поч

По чому бы вто не было -  По чому(черсз шо) б тс не було. 
Почорніло в очах -  Почорніло в очах.
Почотный і ражданин (почотна гражданка) -  Почеснш'і 
громадянин (почесна ірома.цянка).
Почотный караул -  Почссный караул.
Почотный член (почесна членка) -  Почесний член (по- 
чесиа чяенка).
Почтеный возраст -  Поважний вік.
Почтеных розмірӱв -  Чималих (солідних) розмірів.
Почти всю нӱч -  Майже всю ніч.
Почтити памнять померлого вставаньом -  Вшанувати 
пам’ять померлого вставанням.
Почти што -  Майже.
Почту свойим довгом -  Уважаіиму своїм обов’язком. 
Почубенькӱв дати -  ІІочубеньків дати (постікати за во- 
посся).
Почував (почувала) отвращеніс до нього (до неі) -  По-
чував (почувала) відразу до иього (до неї).
Почувався винным (ночувалася вішнов) -  Почував себе 
винуватим (почувала ссбс винуватою).
Почувався (ночувалася) не в свому танірьови -  Від- 
чував (відчувала) себе не в своєму тарелі {не своїй та~ 
ріпці).
Почувався, як  обпечений (почувалася, як обпечена) —
Відчував себе (відчувала себе), мов обнечений (мов обпе- 
чена).
Почуваєме себе, як горох при дорозі: тко йде - тот и ску- 
бе = Почуваєме себе, як юрох при дорозі: тко ногов на- 
ступить, тко возом псреїде -  Почуваємо себе, як горох при 
дорозі: хто йде -  той і скубе.
Почуваєме себе, як горох при дорозі: тко ногов насту- 
ни гь, тко возом переїде = ГІочуваєме себе, як горох при 
дорозі: тко йдс -  тот и скубе -  Почуваєме себє, як горох 
при дорозі: хто ногото наступшь, хто возом переїде. 
Почуває себе, як юлый (як п>ла) у терню: куды не по- 
вернеся -  всяды коле - Почуває себе, як голий (як гола) в 
тершо: куди не повернсться -  всюди колс.
Гіочуває себе, як голый (як гола) у жаливі (як босый 
(як боса) на стерняпці) *- ТТочуває себе, як голий (як гола) 
у жаливі (в кропиві) (як босий (як боса) на стсрнянці (иа 
стерпі).
Почу'ває себе, як журавель у небі (як рыба в воді) -  По- 
чуває себе, мов журавель у небі (мов риба в воді).
Почувас себе, як зазулине яйне в чужому гнізді -  Почу- 
иає себе, мов зозулинс яйцс в чужому гніздї.
Иочуває себе, як не на свому місті -  Почуває себе, як не 
иа своєму місці.
Почуваєся добре -  Почуває себе добре.
Почуваєся нияково -  Почуває себе ніяково.
Почуває ся. як на семому иебі, -  такый іиасливый (така 
щаслнва) -  Почуває себе, як иа сьомому небі,- такнй щас- 
ливий (така шаслива).
Почувай (знай и гадай), айбо никому пак не переповідай
-  ГІочувай (знай і гадай), але нікому потім не розповідай. 
Почуваня, як у жолудя: ниіда не знаєш, якый вітер здує 
іі тко тя йзість -  Почування, як у жолудя: ніколи вс знаєш, 
який тебе вітер здує і хто тсбс з’їсть.
Почувати влє'ченіє до общества русинӱв -  Почувати (від- 
чувати) потяг до товариства русинів.
Почувати дружбу до нього (до пеї) -  Почувати (еідчува- 
ти) дружбу до нього (до аеї).
Почувати жажду -  Почузати (відчувати) жагу (спрагу). 
Почувати ніжнӱсть до нього (до неі) -  Ііочувати (відчува- 
ти) аіжність до нього (до нсї).
Почуватн озноб -  Почувати (відчувати) озыоб.
Почувати отвращеніє -  Почувати відразу.
Почувати почву нод ногамп -  Відчувати грунт нід но- 
гами.
Почувати себе неудобно -  Почувати (відчувати) ссбе ие- 
зручно.
Почувати себе погано -  ГІочувати себе погано. 
Почуватнея в снлі -  Почуватися в силі.

Почуватися (похп’вати себе) ни в снх, ни в тых -  Почува- 
'гися (почувати ссбс) ні в цих, ні в тих.
Почуватисн обйазаным (обйазаноз) -  Почуватися зобов’я- 
заним (зобов’язаною).
ІІочувати уваженіє -  Почувати шану (пошану).
Почувать себе виноватььм (виновагов) -  Почуває себе 
винним (вишюш).
Почувать себе, як дома (як у себе на городі) -  Почуває 
себе, як вдома (як у себе на горолі).
Почуваться нияково -  Почувас ссбс ніяково.
Почув (почула) -  и мовчок -  Почув (почула) -  і мовчок! 
Почувствовав (почувствовала) на своӱв шкурі -  Відчув 
(відчула) на своїй шкірі.
Почувствовав(почувствовала) отйом силы -  Відчув (від- 
чула) від’см сили.
Почувствовав (почувствовала) смак -  Відчув (відчула) 
смак.
Почувствовав (ночувствовала) смак жизни -  Відчув 
(відчула) смак життя.
Почу вствовав (почувствовала) толчок судьбы -  Почув- 
ствовав (почувствовала) поштовх долі.
Почувствовавши безсилӱсть, змінив (змїннла) злӱсть на 
милӱсть -  Відчувши безсилість, змінив (змінила) злісгь на 
мияість.
Почувствовати (ночувствовав, иочувствовала) почву 
под ногами -  Відчути (підчув, відчула) почву(групт) під 
ногами.
Почувствовати себе ііӱлло -  Відчути себе погано. 
Почувствовати температуру -  Відчути температуру. 
Почувствуй дух свободы -  Відчуй дух свободи (волі)'. 
Почувствуй, тко ты є -  Відчуй, хто ти є.
Почувши вонрос, не пилуйся огвічати “айно” вать 
“ньит” -  Почувши питання, не квапся відповідати "так” або 
“ні”.
Почувши “Злодій! (Злодійка!)” -  заспати вже годі -  Ііо- 
чувши “Злодій (Злодійка!)!” -  заспати вже годі.
Почусш -  ахнеш (побануєш) — Почуєш -  ахнеш (побану- 
єід)!
По чужых краях б.іудити -  бідым світом нудити -  По 
чужих краях блудити -  білим світом нудити.
ІІо чужому штось спӱвать, а про што -  и сам (и сама) 
не знає -  По- чужому итось співає, а про що -  і сам (і сама) 
нс знає.
По чужу голову йдеш -  и свою не встережеш - Гіо чужу 
голову іідеш — і свою не встережеш!
Почуй, Боже, молитвы наші -  ІТочуй, Боже. молитви 
наші!
Почухайся за >тєом -  Почухайся за вухом!
Почӱм я знаву -  По чому (звідки) я знаю?
Пошарпати книгу -  Пошарпатн книгу.
Пошарпати (истренати) нервы -  Пошарпати (потріпати) 
нервы.
Пошатнлти авторитет -  Похитнути авторитст. 
Пошатнути довіріс -  Похнтнути довір’я.
Пошатнути основы -  Похитнути осиови.
Пошивата (пошитн) друтом -  Пошивати (попшти) дротом. 
Поишв го Опошила г о ) в дурні (пошив йі (пошила йі) в 
дуры) -  Пошив його (пошила його) в дурні (пошив її (по- 
шила її) в дури.
По шилови ийастьов не вдариш По шилу п’ястуком ие 
вдариш.
Поширеиоє явленіє -  Поширене явище.
Поширюєся (шириться) слух = Поширюєсн (пошнрила- 
ся) чутка = Розиоснться (рознеслася) чутка -  Поширю- 
ється (шириться) слух.
Поширюєся (поширилася) чутка = Розноситься (розне- 
слася) чутка = Поширюєся (шнриться) слух -  ГІоширю- 
ється (поширилася) чутка.
ГІошити в брехуны = Пострыгта в бреху'ны -  ГІошити в 
брехуни.
Пошити (пошитися) в дурні (в ДЛфы) = Убратися в дурні 
-  Пошити (пошитися) в дурні (в дури).
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Погаитися межи них -  Пошитися між них.
Пошиті в дурні (в дуры) -  Пошиті в дурні (в дури).
По шию = По завйазку -  ГІо шию.
По шию в довгах = По уха в довгах- По шшо в дозгах (у 
боргах).
Пошкодити його (її) інтсресам -  Пошкодити йош (її) ін- 
тсрссам.
Пошкодуй другого Сдругу), то й тебе ношкодувуть -  По- 
пікодуй другого (друіу), то й тебе пошкодують.
Пошкодуй сгарого (стару) раз, вӱи тебе (вна тебе) -  
усякый раз -  Пошкодуй старого (стару) раз, він тебе (вона 
тебе) -  усякий раз.
Пошкожеиый бурями -  Пошкоджений бурями. 
Пошкребти потылицю — Поскребти потилицю.
Пошлеш дурного, а за ним треба другого -  Пошлеш дур- 
ного, а за шш треба другош.
Пошлеш дуриого (дурну), то й сам (то й сама) пӱдеш по
инього (по неї) -- Пошлсш дуриого (дурну), то й сам иідеш 
(то й сама) підеш по нього (но неї (за ним, за мею).
Пошли, Боже, дожді на поля й корчі -  Пошди, Боже, доші 
на коля й корчі (й кущі).
Пошли, Боже, з неба, што нам треба — Иошли, Боже, з 
неба що нам треба!
Пошлп, Боже, літа гожі тобі й твоїй родині (вам и вангӱв 
родині) -  Пошли, Боже, літа гожі тобі й твоїй родині (вам 
і вашій родииі)!
Пошли, Боже, літо гоже: в літі всяк собі споможе -  Пош- 
ди, Боже, літо гоже: вліті всяк собі споможе.
ІТошли, Боже, хоть врага, кіть друга не можеш -Пошли, 
Боже, хоч ворога, якщо друга нс можеш!
Пошлн вам, Боже, всячину- Поршли вам, Боже, всячину! 
Пошли го (пошли йі) в хащу за дрывами -  заблудиться 
межи трьома дубами -  Пошли його (пошли ії) в ліс за дро- 
вами -  заблудиться між трьома дубами.
Пошли дурного (дурну), а за ним (а за нив) -  уже готуй 
другоіи (другу) -  Пошли дурного (дурну), а за ним (а за 
нею) -  уже гогуй другого (другу).
Пошли дурня (дуру) мьггися -  вӱн (онак) почне масти- 
тиси -  Пошли дурня (дуру) митися -  він (вона) почне мас- 
титися (бруднитися).
Поиіли д) рня (дуру) по ракы -  вӱн (оиа) тобі жаб на- 
имать -  ІІошли дурня (дуру) по раки -  він (вона) тобі жаб 
наловить.
Пошли їм, Боже, чого самі собі жадавуть -  Пошли їм, 
Боже, чого самі собі бажають!
Пошли му (пошлн ӱв) легку смергь, Боже, бо так жити 
не може -  Іїошли йому (пошли їй) лсгку смсрть, Боже, бо 
так жити не може.
Пошли нам, Божечку, сыту ложечку -  Пошли нам, Бо- 
жечку, ситу ложечку.
Пошли тобі (иошли вам), Божа Матп, на все горазд -
Пошли тобі (пошли вам) Божа Маги, на все таразд!
Пошли тобі (пошли вам), Боже, довгый вік -  Пошли тобі 
(пошли ваи), Боясс, довгий вік!
Пошлі вкусы -  Вульгарні смаки.
Пошлын анекдот -  Баиальний (непристойний) анек- 
дот.
Пошлый комплімент -  Банальний Ґзаяложений) комплі- 
мснт.
Пощлый чоловік (пошла челядинак) -  Вулыарна людина. 
Пошлюбноє (посвальбовоє) путешествіє -  Пошлюбііа 
(повесільна) иодорож.
Пошльопати по болоті (по грязи) -  Пошльопати по боло- 
ту (по грязюці).
Поштова скриня (скринька) = Поштовый ящик -  По-
штова скриня (скринька).
Поштова станція -  Поштова станція.
Поштова філія -  Поштова філія.
Поштові отправлснія -  Поштові відправлеішя. 
Поштовый знак -  Поштовий знак.
Поштовый ящик = Поштова скриня (екринька) ~ По-
штова скринька.
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Поштовый перевод -  Поштовий переказ.
Поштовый філіал -  Поштовий філіал.
Поштовоє отділеніє -  Поштовий відаіл.
Пошумів (пошуміла) -  и в болото сів (еіла) -  Пошумів 
іпошумі'іа) -  і в болото сів (сіла).
Пощади (пощадіть) -  Пощади (иощадіть)!
Пощадив вовк кобылу -  залишив хвӱст и гриву -  По- 
щадив вовк кобнлу -  залишив хвіст і гриву.
Пощадив (пощадила) свого обідчика -  Пощадив (поща- 
дила) свого кривдника.
Пошадити -  милӱсть проявити -  Пощадити -  милість 
проявити.
По щасливӱв сяучайностн -  По щасливій вішадковості 
(завдяки щасливому випадкові).
По щастю -  На щастя.
Пошекотав (пощекотала) нервы -Полоскотав (полоско- 
тала) нерви.
По гцирости -  По щирості.
По щучому вілінію -П о  щучому веліяню.
По щучому велінію, но нашому хотінію -  По щучому вс- 
ліншо, по нашому хотінню.
Поява зимов затяжных туманӱв -  на огтепіль -  Поява 
зимою затяжиих туманів -  на відлигу.
Появлятися на горизонті -  Появлятися на горизонті (на
обрію).
Появлятися (ноявитися) на світ -  ГІоявлятися (появити- 
ся) на світ.
Поязані єннов ниточков -П ов’язані однією ішточкою.
По икому случаю -  По якому нриводу,
По якӱв-сь годині -  По якій-сь годині (по якомусь ча- 
сові).
По яри -  не ори -  По яри -  не ори.
По яри -  не ори, стару дӱвку не бери -  По яри -  не ори, 
стару дівку не бери.
По яр.марках и торгах не волочиея без діла: там 
бездільникӱв (бездільниць) доста й без тебе — По ярмар- 
ках і торгах нс волочися без діла: там ледарів (ледарьок) 
досить і без тебе!
По ярмарку -  худый торг -  По ярмарку -  худий торг.
Пояс (область) вічиых сітігӱв -  Пояс (область) вічних сні- 
гів.
Поясный поклон -  Поясннй (низький) поюгін.
Пояснын тариф -  Поясний тариф.
Поясный час -  Поясний час.
Поясиоє діленя -  Поясний поділ.
Права (законы) нові, а порядкы -  старі -  Права (закони) 
нові, а порвдки -  старі.
Правна дорог-д -  майліппіа -  Правна (закотш) дорога -  
найкраша.
Права рука -  Права рука.
Права у нас є, та тко їх вызнає -  Права у нас є, та хто їй
визнає?
Праворуч -  Праворуч.
Прпавда без землі -  чужа нравда -  Правда без землі -  
чужа правда.
Правда бідняцька -  ненриязнь боганька -  Правда бід- 
няцька -  ворожість багацька.
Правда бідує, де кривда панує -  Правда бідує, дс кривда 
панує.
Правда быває чудодійнішов за выгадку -  Правда буває 
дивоішжнішою за вигадку.
Правда была, є и буде, хоть її й не люблять люде -  Прав- 
да була, є і буде, хоч її й яе люблять люди.
Правда Божа на зсмну не похожа -  Правда Божа не земиу 
не схожа.
Правда вічна, як і Бог -  Правда вічна, як і Бог.
Правда высше дружбы -  Правда вище дружби.
Правда в постолах, а кривда -  в чоботах -  Правда в по- 
столах, а кривда -  в чоботях.
Правда всяды єнна, лем тлумачиться по-разному она -
Правда всюди одна, лиш тлумачиться по-різному вона. 
Правда веього дороже -  Правда всього дорожче.
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ГІравда втомнлася -  кривді подкорилася -  ІІрав.па вто- 
милася -  кривді скорилася.
ІІравда в усі часы была бесхоснов, а брехня -  яахальнов 
и сильнов -  Правда в усі часи була безхосною. а брехня -  
нахабною і сильною.
Правда, вӱн прийшов (она прийшла), но было вже пӱзно
-  ГГравда, він прийшов (вона прийшла), та було вже пізио, 
Правда ґаздӱвська -  чортӱвська -  Правда ґаздівська (гос- 
подарсьш) -  чортівська.
Правда, гн лӱй, -  усе наверьх сплывать -  їїравда, мов 
лій, -  завжди наверх сшіиває.
Правда груба, но Богу люба -  Правда іруба, та Богу люба. 
Правда єнна для всіх, лем мало тко нущать йі на порӱг-
Пракда одна для всіх, лшн мало хто пускає її на поріг. 
Правда жиє лем там, де її хочуть слухати й чути -  Прав- 
да живе лиш там, де її хочуть слухати й чути.
Правда жизнн -  Правда життя.
Правда зробить много й без розума, а розум без правды
-  не зрабить нич доброго -  Правда зробить багато й бсз 
розуму, а розум без правди — не зробить нічого доброго. 
Правда зубӱв не має, но болесно кусать -  Правда зубів нє 
має, та боляче кусає.
Правда к в морі нс тоне -  Правда і в морі ие топе.
Правда и в попелі тліє, хоть и не гріє -  Правда і в попелі 
тліс, хоча й пе гріє.
ГІравда и з денця моря верпеся -  ГІравда й із дна моря 
повернсться.
Правда и з дна моря выплывать, а брехня и в ложиі 
воды топиться -  Правда і з дня моря випливає, а брехня і 
в ложці иоди иотопає.
Правда й без розума много зробнть, но розум без прав- 
ди -  ннч доброго -  Правда й без розуму багато зробить, та 
розум без правди -  ііічого доброго.
Правда й розум -  два владнкы Всесвіта -  Правда й розум
-  два владики Всесвіту.
Правда колинца, но живуща -  Правда колточа, але живу- 
ча.
Правда кривді не німборка -  Правда кривді не пімборка 
(не приятелька).
Правда кривду переважпть -  Правда кривду перєважить. 
Правда лем доті правдов быває, докі титудів не має -  
Правла лиш доті нравдою буває, поки титулів не має. 
Правда-матка = Матка-правда -  Правда-матка. 
Правдами й ненравдами = Усіма нравдами й ненравда- 
ми -  Правдами й неправдами.
Ііравда мноіых убивать, айбо многых и воскрешає -
Правда багатьох убиває, але багатьох і носкрешає.
Правда на всіх єнна -  Нравда на всіх одна.
Правда на всіх языках говорнть -  ЇІразда на всіх мовах 
говорить.
Правда на всіх языках єннака -  Правда на всіх мовах 
одиакова.
Правда на дснцьовн моря спочивать -  Правда на дснцеві 
(на дні) моря сіючиває.
ГІаравда -  на небі, а на сьому світі -  у жебі -  Правда -  на 
небі, а на цьому світі — у жебі (в кишені).
ГІравда наша -  сила наша -  Правда наша -  сила наша. 
Правда - небога -  далека д’ иӱв дорога -  Правда-небога -  
далека до аеї дорога.
ГІравда не втопиться у воді, не згорить у огнн -  Правда 
не втоне в воді, не згорить у вогні.
Правда яе горить и в воді не тоне -  Правда ие горить і в 
воді не тонс.
Правда -  не гріх, а скажеш -  скрутять у баранячый рӱг
-  Правда -  не гріх, а скажеш -  скрутять у баранячий ріг. 
Правда не знає счота — Правда не знає рахунку.
Правда -  не колач, ксть не любиш -  перебач -  Правда -  
нс калач, якщо ае яюбиш - пробач.
Правда не лем терпка, но й, як ноиер, гӱрка -  Правда не 
лиш терпка, але й, як попер (як перець) гірка.
Правда ие метива, лем нс для всіх серенчлива -  Правда 
не мстива, лиш не для всіх серенчлива ігцас.чива).

Правда -  ве на шщськых столах, а по людськых стодолах
-  Правда -  не иа панських столах, а по людських стодолах. 
Правда не наде з неба -  за нсї битися трсба -  Правда пе 
гіадає з неба -  за неї битися (боротися) требз.
Правда не старіє, хоть челядник (хоть челяднна) й сидіє
-  Правда не старіс, хоч людина й сивіє.
Правда не тоне й у вгни не горить, но усім болить — 
Правда не тоне й у вогні ие горить, проте всім болить. 
Правда нигда не старіє, хоть од кривды й иржавіє -  
Правда ніколи нс старіє, хоч від кривди й іржавіє.
Правда никому хрещика не иозирать -  за живоє кусагь
-  Правда нікому хрешика не позирає (не дивиться)  — за 
живе кусає (чітшє).
Правла обходиться дорого -  Правда обходиться дорого. 
Правда от Бога, до Царства дорога -  Іїравца від Бога, до 
Царства дорога.
Правда от меие й про мене -  ІІравда віц мене й цро мене. 
Правда от норога -  терниста дорога -  Правда від порога
-  терішста дорога.
Правда очи коле -  Правда очі коле.
Правда переможе, кіть Бог поможе -  Правда переможе, 
якщо Бог допоможе.
Правда побідить, лем нам не дожити -  Паравда побідить, 
лиш нам не дожить.
Правда под столом плаче, а кривда иа столі скаче -
Правда під стодом плаче, а кршзда иа столі скаче.
Іїраваа понад уши'і'ко -  Правда поиад усс.
Правда -  правдов, лем повісти йі мож но-разному -  ІІразда
-  правдою, лиш гювісти (сказати) її можна по-різному. 
Правда рідко стрічається, бо на дні моря спочивать -  
ЇІравда рідко зустрічається, бо на дні моря спочиває. 
Правда селянеька -  християнська, а совітська -  ноган- 
ська -  Правда селянська -  християнська, а совітська (ра- 
дянська) -  погаиська.
Правда -  снрӱтка, не має свідка -- Правда -  сирітка, нс 
має свідка.
Правда смілых любить, а боязлявых губить -  Правда 
смілшшх ліобить, а боязких губить.
Прпавда сз рашить, айбо й лічить -  Правда страшить, але 
й лікує.
Правда суда не бойитьея -  Правда суду не боїться. 
“Пракда ся покаже!” -  як ся у нас каже -  “Правда пока- 
жеться!” — як у нас кажсться.
ГІравда ся топить, коли золото сплыває -  Правда тоішть- 
ся, коли золо'і о сішивас.
Правда терниста -  Правда терішста.
Правда терпелива й для многых -  иешаслива -  ТТравда 
терпелива й для багатьох -  шлцаслива.
Праваа у всі часы была беззашнтнов, а брехня -  на- 
хальнов н сильнов -  Правда у всі часи була бсззахисною, 
а брехня -  нахабною й еильною.
Правда усе снна, лем каждый (кажда) йі видить нз свого 
окна -  ІІравда завжди одна, лиш кожсн (кожна) її бачить із 
свого вікна.
Правда усе іиха, а брехня криклнва -  Правда завжди 
тиха, а брехня криклива.
Правда угомилася -  брехпі иодчинилася -Правда втоми- 
лася -  брсхні підкорилася.
Правда фіглӱв не любить -  ІІравда жартів нс любить. 
Правда фіґлӱв не любить (не розуміє) и смішити не вміє
-  Правда жартів не лтобить (не розуміє) і смішити не вміє. 
Правда пи наговор -  панірь ушитко стерпить — Правда 
чи наговір -  папір усе стергшть.
Правда чесных величать, а нечесных -  знсславляє -
Правда чесішх величає, а нечесішх -  знеславшоє.
Правда, што выдавлює очи -  Нравда, що видавлює очі. 
Правда, што правда -  Правда, що нравда.
Правда, як олай, усе наверьх спливе -  Правда, мов олія, 
завжди на верх сшішзе.
Правда, як повіиь: не снишгги, а почнсш спиняти -зло- 
м іпь загаги -  Правда, як повіпь: не зупипита, а почнеш 
зушшяти зламає загаги.
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Правда, яксонце на небі -  Правда, як сонце на небі. 
Правда ясніша за сонпе -  Правда ясніша за сонце. 
Правдива думка не вмирать, а на серці залігать -  Прав- 
дива думка не вмирає, а на серці залягає,
Правдива критнка -  Правдива критика.
Правдиві показанія -Правдиві свідчення.
Правдігві слова безсмертні -  Правдиві слова безсмертиі. 
Правдивый -  нещасливый (правдива -  нещаслива) — 
Правдивий -  пещасливий (правдива -  нещаслпва). 
Правдивый чоловік (правдива челядина) и чужого не 
бере, айбо іі свого не лишать -  Правдива людина чужого 
не бере, але й свого ие лишає.
Правдивого челядника (иравдиву челядину) й Бог лю- 
бить -  Правдиву людішу й Бог любить.
Правдивоє діло роби сміло -  Правдиве діло роби сміло! 
Правдиву любов не мож затайити -  ІІравдиву любов не 
можна затаїти.
Правді давно за упокӱй отдзвонили - Правді давно за 
уиокій віддзвонили!
Правді не раді, а кривда -  в параді -  Правді не раді, а 
кривда -  в параді.
Правды всі бояться, тому на ню й злосгяться -  Правди 
всі бояться, тому на неї й злостяться.
Праваы добивайся лем от свойих врагӱв -  Правди до- 
магайся лиш від сво'іх ворогів.
Правды добнваться, а скажеш -  чортыхаться -  Правди 
домагається, а скажеш -  чортихається {матюкасться). 
Правды на ньохоть -  а брехні -  по локоть -  ІІравди по 
ніготь, а брсхыі -  по лікоть.
Правды не страшися, стрітиш -  поклонися -  Правди нс 
страшися, стрінеш -  поклонися.
Правды -  нитде, а час иде -  Правди -  ніде, а час іде. 
Правды ниє: в тюрьмі гниє -  Правди нема: в ттормі гниє. 
Правды тобі (правды вам) и добра -  Правди зюбі (правди 
вам) і добра!
Правдов жнти -  от люди ся отгородити -  Правдою жити
— від людей відгородитися.
Правдов нс прожиєш -  Правдою не проживеш,
Правдов цілый світ найдеш -  Правдою цілий світ зііайдеш. 
Правду боронити -  враіӱв собі нажити -  ГІравду бороші- 
ти -  ворогів собі нажити.
Правду бреше -  Правду бреше!
Правду в очи кажи, а сам (а сама) не дрыжи -  Правду в 
очі кажи, а сам (а сама) не тремти.
ІІравду внӱзнати -  мідрішым (мудрішов) стати -  Правду 
впізнати -  мудрішим (мудрішою) стати.
Правду всяк (асяка) знас, но не всяк (не всяка) уважає
-  Правду всяк (всяка) знає, та не всяк (не всяка) поважае. 
Правду глядати -  друзӱв (подруг) нс матн -  Правду шу- 
кати -  друзів (подруг) не мати.
Правду глядать -  Правду шукає.
Правду говорн благовременно и неблаговременно -  
Правду іовори вчасно и невчасно.
Правду добре знати, лем не всім казатн -  Правду добре 
знати, лиш не всім казати.
Правду дуже часто скрывавуть, а брехню -  вынравдову- 
вуть -  Правду дуже часто приховують, а брехню -  виправ- 
довутоть.
Правду замовчати -  чорту ся нродати -  Правду замовча- 
ти -  чорту продатися.
Правду зве, а неправдов жиє -  Правду зове, а неправдою 
живе.
Правду з усіх бокӱв видко -  Працду з усіх боків видно. 
Правду каждый (кажда) хвалнть, лсм не каждый (не 
кажда) любить -  Правду кожен (кожна) хвалигь, лиш нс 
кожен (не кожна) шобить.
Правду кажупгь люде: добра з тя не буде -  Правду кажуть 
люди: добра з тебе не буде!
Правду кажуть люде: ліпшс вже не буде -  Правду кажуть 
люди: краіце вже не буде!
Правду кажуть люде: як Бог дасть, так буде -  Правду 
кажуть люди: як Бог дасть, так буде!

Правду казавла мати: “Вчися, бо в гнойови будеш про- 
живати!” -  Правду казала мати: “Вчися, бо в гноєві будеш 
проживати!”
Правду казати = Сказати (повіст и) правду = Сказати по 
правді -  Правду кажучи.
Правду кажучи = їїо  прявді кажучи -  Правду кажучи. 
Правду люде мавуть: нис такьіх спӱваночок, як в отчо- 
му краю -  Правду люди мають: нема таких співаночок, як 
в отчому краї.
Правду мало тко хоче повісти в очи -  Правду мало хто 
хоче сказати в очі.
Правду-матку казати = Щиру ііравду казати (говорити)
-  Правду-матку казати.
Правду мож пригнобитк, лем не вбити (не задушити) -
Правду можна пригнітити, лиш не вбитн {не задусити). 
Правду не всі люблять, бо за правду гублять -  Правду не 
всі люблять, бо за правду гублять.
Правду не затайи'ш, бо її куриця й на смітю вигребе -
Правду нс затаїти, бо її курка й на смітгі вигребе.
Правду не лем давуть, но й беруть -  Правду не лиш да- 
ють, але й бєруть.
Правду нічого прятати -  Правду нічого ховати.
Правду повів (повіла) -  нажив (нажила) врагӱв -  Правду 
повів (повіла) нажив (нажила) ворогів.
Правду повісти не гріх -  Правду повісти (сказати) не 
гріх.
Тїравду пові (повіла) -  у тюрьму сів (сіла) -  Правду повів 
(иовіла) -  у тюрму сів (сіла).
ІІравду похорониш, анбо й сам (и сама) из ямы не 
вылізеш -  Правду поховаєш, але й сам (і сама) з ями не 
вилізеш.
Правду пригрієш -  душу согрієщ -  Правду пригрієш -  
душу зіірієш.
Правду прятати (ховати) -  добра не чекати -  Правду хо- 
вати -  добра не чекати!
Правду речи, а не топчи -  Правду речи (кажи), а не тончи! 
Правду ріже -  Правду ріже!
Правду розуміє, лем не по правді дійствує -  їїравду розу- 
міє, лиш не по правді діє.
їїравду скажсш -  каміньом у голову дӱстанеш -  Правду 
скажеш -  каменем у голову дістанеш.
Правду слухай. а не затьпсай от неї уха -  Правду слухай, 
а не затикай від нсї вуха.
Правду тайити -  мож н душу вбити -  Правду таїти -  мож- 
на й душу вбити.
Праведникы й Иуды -  усі мы люде -  Праведники й Іуди
-  усі ми люди.
Праведпос діло -  Праведне діло.
ІІраведно жити -  Богу служити -  Праведно жити Богу 
служити.
Правила безопасности -  Правила безпеки.
Правила виу грепнього розпорядка -  Правила вн>т:ріш- 
нього розпорядку.
Правила гры -  Правила гри.
Правила для гого й нрид}тмані, вбы їх нарушати -  Пра- 
вила для того й придумаиі, шоб їх нарушати.
Правила жизии -  Правила життя.
Правила навйазувуть -  Правила нав’язують.
Правила не змінилися -  Правила не змінилися.
Цравила нереноса слӱв -  ГГравила перєносу слів. 
Правила прості -  ІІравила прості.
Правила уличного движенія -  Правила вуличпого руху. 
Правило змішованія -  Правило змішування.
ІІравило страхованія -  Правило страхування.
Правило т оварищества -  Правило товариства.
Правило у нього: брат -  до брата, свӱй -  до свого -  Пра- 
вило у нього: брат -  до брата, свій -  до свого.
Правнло у нього (у неї): всьо авать нич -  Правило ӱ ньо- 
ю  (у неї): все або нічого!
Правильна лінія -  Правилыіа лінія.
ГІравильный (вірний) путь -  Правильний (вірний) путь 
(шлях).
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Правильным чотыриугольник -  Правияышй ютирикут- 
ник.
Правильноє положеніє -  Правильне положенння. 
Правилыює розсужденіє ~Правильпс міркувания. 
Правильно розсужцати -  Правильно міркувати. 
ІІравительства нрнходять н отходять, а народ- безсмерт- 
ный -  Уряди ириходять і відходять, а народ -  бсзсмертний. 
Правятельственна вертикаль -  Урядова вертикаль. 
Правительствениі будні -  Урядові будні. 
Правительственині новостн -  Урядові новини. 
Правительственні полномочія -  Урядові повноваження. 
Правительствепні субсидії -  Урядові субсидії. 
Правительственноє засіданіс -  Урядовс засідання. 
Правительственноє сообшеніс -  Урадове иовідомлення. 
Правнтельство новоє, но курс старый -  Уряд новий, но 
курс старий.
Правительстьво обіщаніи дае, лем жизнь ліпщов не 
стас -  Уряд обіцянки дає, лиш жиітя кращим не стає. 
Правительство тенерь у иас корумпованоє и неуправ-
лясмоє -  Уряд у нас тенер корумпований і некерова- 
ний.
Правити гніздо -  Правити іробити) гніздо.
Правити державов -  Правити (ксрувати) державою (кра- 
їиою).
Правити за орудіє -  Правити за знаряддя.
Правнти за ширму -  Правити за ширму.
Правити коректуру -  Правити (робити) коректуру. 
Правити своє -  Правиги своє.
Правити теревені -  Правити тсревені.
Правипя не знас, што робить лівиня -  Праізиця не знає, 
що робить лівиця.
ЇІравый бӱк полотна -  Правий бік полотна.
Правый путь -  Правшіьний шлях.
Правый тот (црава тота), у кого бӱлше прав -  Правий 
той (права та), у кого більше прав.
Правлять бал -  Правлять бал.
Правлящі кругы (верьхы) = Руководящі кругы (верьхы
-  ГІравлхчі кола (верхи).
Прав -- море, а обйазанностӱв -  нула -  Прав -- море, а 
обов’язквів - нуль.
Правова база -  Іїравова база.
Правова культура -  ііравова культура.
Правова політика -  ІІравова політика.
Право вето -  Право ве-то.
Правові нормы -  Правові норми.
Правові (каральні) органы -  Правові (каралыіі) органи. 
Правові рамкы -  Правові рамки.
Правові условія - Правові у'мови.
Тїравовый нігілізм -  Правокий нігілізм.
Правовый режим — Правовий режим.
Правовьій статус -  Правовий статус.
Правовый тупик -  Правовий тупик.
Право гласа (голоса) -  Право гласу (голосу).
Право грубої силы -  ІІраво грубої сили.
Правоє діло -  Ііраве діло (справедлта справа).
Правовоє мыініє -  Правова думка.
Правовоє основаніс -  Правова основа.
Правовос поле -  Правовс поле.
Правоє діло •= Справсдливоє діло -  Правс діло (с.правед- 
лива справа).
Право жнзни и смерти -  Право життя і смерті. 
Правозащитні органы (інстаниії) -  Правозахисні органи 
(інстациії).
Право на выбор -  Право на вибір.
Право надіятися й чекати ни от кого не отняти -  Право 
надіятися й чекати ні від кого не відияти.
Право на образованіє -  Право на освіту.
Право на отдых - Право іш відпочшюк,
Право на правду • ІТраво іш правду.
Гіраво на труд -  Право иа труд (иа працю).
Право па труц, иа отдых, на образоваиіс -  Право на пра- 
цю, на відночинок, на освіту.

Право націй на самоопреділеніє -  Право націй на само- 
иизначення.
Право неприкосновепности -  Право недоторканиості. 
Право оренды -  Право оренди.
Праворі/ч рӱвнянся -  Праворул рівняйсь!
Право свого голоса — Право свого голосу.
Правофлангові соревиованія -  Правофлаигові змаі аішя. 
Пражена пікниця -  Пряжсна пікииця (ковбаса).
Пражені (жарені) оріхы -  ІГряжені горіхи.
Праженый кавіль = Паленый кавіль -  ГІражеіта (жаре- 
на) кава,
їїраженоє молоко- Пряжеие молоко.
Празна болтовня -  Пуста (зайва) балаканина.
Празна жизнь -  Бездіяльне, гуляще жипя.
Празник гроші любить -  Праздник (свято) гроші любить. 
Празник на селі -  гостина на столі -  Праздник (свято) на 
селі -  гостина на столі.
Празничні міроприятія -  Святкові міроприємства. 
Празничиый подарок -  Святковий дарунок. 
Празшгшӱсть вида -  Сьятковість вигляду.
Празні бесіди марнї -  Пусті розмови мариі.
Празні мыслі лентяя (лентяйкы) -  Дозвільиі думки ле- 
даря (ледарки).
Празні попыткы -  Марні снроби.
Празный чслядник (нразыа челядина) -  Гуляща людина. 
Празнованіє годовщины -  Святкування річниці. 
Празновати іюбіту -  Святкувати перемогу (звитягу). 
Празновати юбілей (именины) -  Справляти (святкувати) 
ювілей (імснини).
Празновати труса (трусиху) -  їїразнувати (святкувати) 
труса (трусиху).
Празнос любопытство -  Пуста (зайва) цікавість.
Иразно тратити час -  Марно тратити час.
Празнӱсть жизіш -  Порожнеча жигтя.
Празнӱсть розговора -  Марність (порожність) розмови, 
Пракгика й опыт -  єдшісгвенна школа, де й дурень 
(дура) може чомусь навчитися -  Практика й досвід -  єди- 
на школа, де й дурень (дура) може чомусь иавчитися. 
Практика -  кріггерій нстины - ІІракгика -  критсрій істини. 
Практика подказує -  Пракіика підказує.
Практика показує -  Практика показує.
Драктикующый дохтор -  Пракгикуючий яікар. 
Практичеська площадь -  Практичиа шюшина. 
Практичееькы всі -  Практично всі.
Практичеськый еикснеримснт- Пракгичиий сксперімент. 
Практичеськый опыт -  Практичний досвід. 
ІІрактнчеськы невозможно -  Практично неможлшзо. 
Пракгичеськоє заданіє -  Практичне завдашія. 
Практичеськос ріїненіс - Пракгичне ріщення.
Пральна (стиральна) машина -  Пралыіа машина. 
Пральный стиральни й) порошок -  Пральшій порошок. 
Пральноє (стиральноє) мыло -  Пральнс мило.
Прародичі до школы не ходили, а многому нас навчи- 
ли -  Прародителі до школи не ходили, а нас багато чому 
навчшти.
Ирах из ним (прах из нив) -  Лихо з ним (лихо з нею), (хай 
йому(хай їй) ирах).
Прах його (нрах і'і) бери = Прах його {прах її) возьми -
Прах його (прах її) бсри!
Прах його (прах її) возьми = Прах його (прах її) бери -
Прах його (прах її) візьми!
Прачечноє заведеніс -  Лрачечиа установа (пральня). 
Превілейноє право -  Нривілейне право.
Превысшс всього -  Вище всього.
Превышеніє скорости - Перевищення швидкості. 
Превышити власть -  Перевищити владу.
Превозмогги страх -  Утамувати (подавшпи) страх. 
Превознесеиіє до небес -  Пїднесения до небес (до неба). 
Превозношеніє Оіревознссеный, прсвознесена) до небес 
-  Піднесення (ніднссений, піднссена) до небес. 
Нрсвосходити (превзойти) всіх мужеством -  Перевершу- 
вати (перевершити) всіх мужністю.
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Превосходнти самого себе (саму себе) -  Псревершити са- 
мого себе (саму себе).
Превосходити численностьов -  Перевищувати (перева- 
жати) чисельністю.
Превосходна степінь -  Найвиший ступікь,
Превосходиі снлы — Чудові (переважаючі) сили. 
Превосходный чоловік (превосходна челядина) -  Чудова 
ліодина.
Превосходящі силы -  Переважаючі сили.
Превратити в шутку -  Обернути в жарт.
Превратити дрыва в угля -  Перетворнти дрова у вугіллд 
(на вугілля).
Превратити (преобразовати) пустыию в нвітущый край
-  Перегворити пустелю в квітучий край.
Превратитися в бабовку -  Перетворитися в ляльку. 
Превратитися в слух -  Обернутися в слух Ыасторожи- 
тися).
Превратноє понятіє -  Неправдиве (помилкове) уявлсння. 
Превратноє толковаиіє -  Перекручене тлумачення. 
Превратноє щастя -  Мінливе (зрадливе) щастя. 
Превратнӱсть судьбы -  Міливість (зрадпивість) долі. 
Преграждаз'и выход -  Засгуііати вихід.
Преграждати движеніє -  Заступати (переішіити) ру'х. 
Преграждати путь -  Перегороджувати (заступати) пуіь 
(иілях).
Прецавати анафемі -  Оголосити (оголошовати) анафему. 
Предавати гласности -  Надавати (надати) гласності. 
Предавати забвенію — Віддавати забуттю (забувати). 
Предаватися мечтам — Поринати в мрії.
Иредаватися отчаянію -  Вдаватися (впадати) у відчай. 
Преданіє земли -  Поховання (ховаипя в землю).
Преданіє суду -  Відцання до суцу.
Преданый (предана) забвенію -  Забутий (забу га). 
ІІреданый ӱв (иредана йому), як пес (як собачка) -  Від- 
даний їй (віддана йому ), як пес (як собачка).
Преданый (предана) казни = Покараныи (покарана) на 
смерть -  Страчений (страчена).
Преданый (предана) тілом и душов -  Преданий (предана) 
тілом і душею.
Предати друга -  Зрадити друта.
Предати земли -  Віддати землі (поховати).
Предати огню и мсчу -  Знищити вогнем і мечем (віддати 
на знищення вогнем і мечем).
Предати проклятію -  Проклясти.
Предати суду -  Відщати до суду (під суд).
Предварительні дані -  Попередні дані.
Предварительна договоренӱсть -  Попередня домовле- 
ність.
Предварительноє сообщеніє -  Попереднє повідомлення. 
ІІредварительноє заключеніє в тюрьму -  ГІопсрсднє 
ув’язнешія в темнищо.
Предваряти событія -  Випсреджувати нодії. 
Предвидящый хӱд -  Передбачливий хід.
Предвідіти -  не озкачає гараитовати -  Передбачати -  нс 
означає гарантувати.
Предвідіти погоду -  Передбачати погоду.
Предвідіги событія -  Передбачати подїї.
Предвістіє бурі -  Призвістка (передвістка) бурі. 
Предвкушати навперед -  Смакувати наперед. 
Предводительство отрядом -  Керувашія загоыом. 
Предвосхитити чиєсь открытіє -  Випередити чийсь ви- 
цахід.
Предвосхтцати событія — Передбачати події. 
Предидущый етап -  Попередній етап.
Преділ желаній -  Межа бажань.
Преділы колсбанія температуры -  Межі (грапиці) коли- 
вання темперазури.
Предільна скорӱсть -  Гранична (найбільиш) швидкість. 
Предільна температура -  Граничиа (крайчя) температура. 
Предільный возраст (вік) -  Придільний (найвищий) вік. 
Предільный срок -  Крайній (останній) строк. 
Иредыдущый надзор -  Попередпій нагляд.

Предыдущим курсом -  Поперєднім курсом.
Предыдуші рокы -  Попередні роки.
Предйавив (прсдйавила) претепзії-Пред’явив (пред’яви- 
ла) претензії.
Предйавити (предйавляти) иск -  Пред’явити (пред’явля- 
ти) позов.
Преднавити паснорт -  Прсд’явити паспорт.
Предйавити доказательства -  Подати докази. 
Предйавити требованія -  Ставити іпоставипт) вимоги. 
Предйавити (предйавляти) обвиненіс -  Пред’явига 
(прс д’ я 8 ляти) звинуваченші.
Предйавлявучи обвиненіє -  Пред’являючи звину'вачеішя. 
Предйавляти иск -  Справлятии позов.
Предлагає колектив, а вырішує партактив -  ГІропонує 
колекгив, а вирішує партактив.
Предлагати каидидатуру -  Пропонувати кандидатуру. 
Предлагати руку -  Проионувати руку.
Предлагати руку и серпс = Предложити руку и серце -  
Пропонувати руку і серце.
Предлагати тост - Пропонувати тост.
Предложити вопрос -  Поставити (задати) гштання. 
Преддожити должность (довжнӱсть) -Запроіюнувати по- 
саду.
Предложити руку и серце = Нредлагати руку и серце -
Запропонувати руку і серце (освідчитися).
Предложити свої услуты -  Запропонувати свої послуги. 
Предложити тост -  Іііднести тост.
Предмет до премета не приходиться -  Річ до речі не при- 
ходиться.
Предмет желаиій -  Прсдмет (мета) бажань.
Предметы домашнього употребленія -  ГІредмети (речі) 
домашнього вжитку.
Предметы сжедиевного употребленія -  ІІредмези щоден- 
ного вжитку.
Предметы личного употребленія -  Предмеги особистого 
вжитку.
Предмегы научного изслідованія -  Предмети (об’єкти) 
науковош дослідження.
Предметы первої необходимости -  ГІредмета нершої не- 
обхідності.
Предмсты повссденного упозребленія -  Предмети по- 
всякденыого вжитку.
Предметы роскоши -  Предмети розкоші.
ПредметВі фабричного нроизводства -  Речі (предмєти) 
фабричного виробшттва.
Предметы широкого унотребленія -  Предмети широкого 
вжитку.
Предмет насмішкы -  Предмет (об ’скт) насмішки. 
Предметный указатель -  Предметпий покажчик. 
Предметный урок — Предметний урок.
Предмет обсужденїя — Предмєт обговорення.
Предмет (обйект) особснного вниманія -  Предмст (об’єкг) 
особливої уваги.
Предмет нитанія -  Предмет харчування.
Предмет повседневного употребленія -  Предмет повсяк- 
денного вжитку.
Предмет (вещ) у собі -  Річ у собі.
Предмостовоє укрінленіє -  Передмостове укрішіення. 
Преднаміреноє вбивство -  Навмисне вбивство. 
ГІредоставити выбор -  Дати можливісіь вибору. 
Предоставити возможнӱсть -  Дати можливість. 
Предоставити всі удобства -  Надати всі вигоди. 
Предоставити свою квартиль -Віддати свою квартиру. 
Предоставити місто -  Дати місце.
Предоставити повну свободу -  Надати повну волю. 
Предоставити рішеніє воироса -  Даги можливість розв’я- 
зання (рішення) питання.
Предостави ги руководство -  Надати керівництво. 
Предоставити слово -  Надати слово.
Прбдостережні міры -  Застережні міри (засоби). 
Предотвратити опаснӱсзь -  Відвернути иебезпєку (запо- 
бігти пебезпеці).
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Предохроаненіє от заразы -  Занобіганиа заразі {іабезпе- 
чення тд зарази).
Предохранительні міры -  Запобіжні мірн (заходи). 
Предохранити от іоря -  Захисгити від горя (запобігти 
горю).
Прсдполагаєся, што -  ГІрипускається, що. 
Предположшіе, що -  ГІрипустимо, що.
Предпочитає полезиоє приятному -  Віддає перевагу ко- 
рисному над приємним.
Предприняв (прсдприняла) изданіє журнала -  ІІочав 
(почала) видання журиалу.
Предприняв (предіірнняла) отвітственні крокы в своӱв 
профссії -  Зробив (зробила) відпокідалып кроки в своїй 
професії.
ГІредприняв (нредприняла) нутешествіє -  Зробив (зро- 
била) подорож.
Преднриняти необходимі міроприятія -  Вжити необхідні 
заходи.
Предприняти нужні кроки - Вжити іюгрібні кроки. 
Преднриятельська среда -  Підприємницькс середо- 
виіце.
Предприятіє закрьпого типа -  Установа закритого тиггу. 
Предприятіє з ограниченов отвігственностьов -Піднри- 
ємство з обмежеиою відповідшіьиістю. 
Иредросгіоложеный (предросположена) к нростуді -
Схильний (схильна) до просіуди.
ІІредросположив го (прсдрозположив йі) до себе, в свою 
нользу -  Привсрнув його (привернув їі) до себе, на свою 
кориеть.
Предсідательськоє місто -  Місце голови.
Ііредсказати добру погоду -  Передбачити {завбачити) до- 
бру погоду.
Предсказовати будущоє -  Пророкувати майбутнє. 
Представнвси случай -  Випала (сталася) яагола. 
Представителі власти (правительсгва, режима) -  Пред- 
сіавники влади (уряду, режиму).
ГІредставителі нового ноколінія -  ІІредставники нового 
покоління.
Представителі обох полӱв (чоловічого и жіночого) -
Представыики обох статей (чоловічої й жіпочої). 
Представитслі опозипії- Іірсдстквники опозиції. 
Представитель (нредставителька) власти -  Предсі ашшк 
(прєдставниця) влади.
Нрсдставшель (представителька) бізнеса -  Представ- 
ігак (лредставнипя) бізнеса.
Представи гель (представителька) компанії -  Представ- 
ник (представннця) компанії.
Представнтельный челядник (представительна челя- 
дина) -  Представна (показиа) лтодина.
Представитель (предсгавителька) правительства - Пред- 
ставник (цредставштя) уряду.
Предсгавитель перкви -  Представник церкви. 
Представити свідітельсгво хворогы -  Подати посвідку 
про хворобу.
Представи'Ш евідітелӱв к  донросу -  Представити свідків 
па допит.
Предсз'авити нові данні -  Подати (навести) нові данні. 
Представленіє до награжденія -  ІІодання до нагоро- 
дження.
Представлені пифры -  Подаііі цифри.
Представленія нс маву (не має) -  Уявлення не маю (не має). 
Прсдставдяву (представляєме) собі -  Уявляю (уявляємо) 
собі!
Предсгавляєся возмолжнӱсгь -  Надасться можливість. 
Представляєся глухым іглухов) -  Удає з себс гаухого (глу- 
ху) {прикидуєыпься гпухим Ґглухою).
Представляти (представити) до награжденія -  Прсд- 
ставляти (представити) до нагороди.
ІІредставляти інтерсси русинства -  Пр'едставяяти інтерс- 
си русинства.
Представляти на розсмотреніє -  Подавати {представля- 
ти) на рочгляд.

Представляти (иредстпвити) свідкӱв на допрос -  При- 
стивляти (приставити) свідків ыа допит.
Предсгавляти (представити) слово -  Нздавати (надати) 
слово.
Представляти собі -  Уявляти собі.
Предсгав.ішти собов -  Становити собою.
Представляги собов исключеніє = Представляти собов 
иримір — Становити (являти) собою виняток. 
Предсгавляти еобов примір = Предсгавляти собов исклю- 
ченіє -  Становити {являти) собою прикяад.
Представлять інтереси мас -  Представляє {презентує) ін- 
тереси мас.
Представлять сумашедшого (сумашедшу) -  Удае {пред- 
ставляс) божевільного (божевілыгу).
Представ (представге) собі -  Уяви (уявіть) собі. 
Предстати псред судом -  Стати перед судом. 
Предстойить летІти - Треба буде летіти.
Предстоять выборы -  Передбачаються (мають бути) ви- 
бори.
Предстояща встріча уполиомоченых -  Майбутня {на- 
ступна) зустріч уповноважених.
Гіредубіждена думка -  Упереджена думка. 
Предупредигельна інтонаиш -  Попереджувальна інтона- 
ція.
Предупредительні міры -  Застережяиві міри (засоби). 
Предупредиісльный чоловік (предупредитсльна челя- 
дина) -  Предупрсдителыіа їлюб’язна, послужлива) людина. 
Предупреднти желаніє -  Запобігги бажаішю. 
Предупредити -  звачить спасти -  Попередитн -  значить 
врятувати.
Предупредити ножар -  Запобігги пожарові (пожежі). 
Предупредиги про опаснӱсгь -  Попсрєдити ыро небсзпєку. 
ІІредупреждати событія - Випереджати події. 
Прсдупреждаюіцый сигнал -  Поаереджаючий сшнал. 
Предупреждающый страйк -  ІІопереджувалышй страйк. 
Предупрежденый -  вооружепый -  Попереджений - 
озброєний.
Предутрення зоря (зорниця) -  Досвітня зоря (зірниця). 
Предчу'вствіє пе обмануло -  Передчуття ие обмануло. 
Преємник (преємниня) ліпшых традицій русннської 
культуры -  Спадкоємеиь (спадкоємниця) кращих традицій 
русинської культури.
Пресмственный норядок — Спадкоємний порядок. 
Преємственный ряд нвленій -  Послідовний ряд явищ. 
Преємствсннӱсть власти -  Спадкоємність влади.
Прежде всього -  П.ередовсім.
Презентація книгы -  Презеитація книги.
Презентація событія -  Презептація події.
Президент днишнььш так ґаздує, ош нич не гарантує -  
Президент нинішній так господарює, що нічого нс гарантує. 
Президент республікы (держави) — Президент республі- 
ки (держави).
Президентӱв много, а помощи -  ниє от кого -  ІТрезиден- 
тів много (батато), а иомочі — нема від кого.
Презтграть опасность — Ставиться з презирством до небез- 
цеки (нехтує небезпекою).
Презреніє к  смерти -  Призирство до смстрі. 
Преимуіцественяоє право -  Переважне право. 
Преимущественно, як обычно -  Переважно, як звично. 
Преклонні літа -  Похилі літа.
ІІрсклонный возраст -  Похилнй вік.
Преклоняти (цреклонити) коліна -  Преклоняти (прекдо- 
нити) колша.
Ирекрасна стагь = Тендітна с гать -  Прекрасна стать (по- 
стать).
Прекрасна, чудесна личнӱсть -  Прекрасиа, чудова особа . 
Прекрасні люде, што иравду защищавуть, но часто пе- 
ред ннми двері зашіравуть -  ГІрекрасні люди, що правду 
захищають, та часто персд иими двері зачиняють. 
Прекрасныіі (прсісрасна) завмаг, лем не в роботі, а на сло- 
вах -  Нрскрасний (прекраспа) завмаг (завмагазтіам), лиш 
нє в роботі, а на с.човах.
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Ііри

Прекрасный пол -  Прекрасна стать.
Прекрасный челядник (нрекрасна челядпна) - Прекрас- 
на людина.
ІІрекрасно, высшый клас -  Прекрасно, вищий клас! 
Прекрасно контактувуть -  Прекрасно контагаують. 
Прекрасно розумівучи -  Прекрасно розуміючи.
ІІрекрати иаясничати -  Припини блазнювати. 
Прекратити краснословіє -  Прштанити красыомовство! 
Прекратігги лишні розговоры -  Припинити зайві розмови! 
Прекратити переговоры -  Дрипинити переговори. 
Прекрати фіглі ... Які ши стандарты -  Припини фіглі 
(жарти)... Які ще сіандарти?!.
Ирекратіть курити -  Прекратіть ку'рити (папити)\ 
Прекращеніє злоупотребленій -  Припинення зловживань. 
Прелссти (прелесть) ыовизны —Принади (гіринадність) 
новизни.
Прелести (прелесть) сільської жизни -  Принади (принад- 
ність) сільського життя.
ГІрслесть лиця -  Принадність обличчя.
Преломитнся в сознаиію — Преломитися в свідомості. 
Преломленіє в сознапію -  Відбиття в свідомості. 
Преломленіє світла -  Заломлення світла.
Преломляти лучі -  Заломлювати нроміння.
Преломлятн событія в сознанії -  Відбивати події в сві- 
домості.
Премйера пост-фактум -П рем’єра пост-фактум. 
Премйер-ліга -  Прем’єр-ліґа.
Премного вам благодарный (благодарна) -  Вельми вам 
завдячішй (завдячна)!
Премудра (світла) голова -  Премудра (світла) голова. 
Премудрый пискарь -  Примудрий піскар {виа риби). 
Пренебрігати оласностьов -  Нехтувати небезпекою. 
Пренебрігати опасностьов смерги -  ІІехтувати небезне- 
кою смерті.
Пренебрігат и правами пристойности -  Нехтувати права- 
ми пристойностІ.
Прснсбрігати правилами -  Нехтл'вати правилами. 
Пренебрігати правилами приличія -  Ііехтувати правила- 
ми аристойності.
Пренія сторін — Дебати сторін.
Преобладаюдща часть -  Переважна частина. 
Преобладаюіцоє місто ~ Переваяшс місце. 
Преобразователь (преобразователька) нрироды -  Пере- 
творювач (псрстворювачка) природи.
Иреодоліваніє нротиворечій -  Переборення (подолання) 
суперечностей.
Преодоліня трудносгӱв -  Подолання трудіющів. 
Преодоліти упрямӱсть -  Подолати упсртість. 
Преподоватн спӱвы -  Викладати співи.
Преподавати хімію — Викладати хімію.
ІІреподати совіт -  Дати пораду.
Преподати урок -  Дати урок.
Преподнести адрес -  Піднести адрес.
Прсподнести неприятну новость -  Повідомити про не- 
приємну новииу.
Преподнести подарок- Піднести іюдаруиок. 
Преподобный Игнатін -  наставник дитяги -  Пренодо- 
бний Ігнатій (2 січня) -  наставник дитяти.
Преподовати в ішституті -  Викладати в інституті. 
Препровожденіє времени -  Проведення часу. 
Прерывающыйся голос -  Уривистий (переривистий) го- 
лос.
Пресікти в корени -  Знищити в корені.
ІІресікти злоупотребленія -  Присікати зловживання {по- 
класти край зловживанням).
Пресіченіє злоупотребленій ~Прилинеішя зловживань. 
Пресікти розговор -  Принити розмову.
Преслідоваги врага по пйатах -  Персслідувати ворота по 
п’ятах.
ІІресчідовати ыолезні ціли -  Переслідувати кориснку мету 
Імати на меті свою користь).
Преслідовати ціль -  Мати на меті (ставити собі за метӱ).

Пресовальный порошок- Пресувадытай порошок. 
Прееовальный столик ~ Пресувальний столик. 
Пресовыдувна машина -  Пресовидувна машина. 
Преспокӱйнішым образом -  Преспокійнішим чином 
{спокійнісіпько).
Преставленіє світа -  Кінсць свігу.
Престиж зианій -  Престиж знань.
Престюкна іномарка -  Престижпа іномарка.
Престижна професія -  Престижна професія.
Престнжна робога -  Престижна робота.
Престольный вариш (город) -  Стольне місто (столиця). 
Преступити закон -  Порушити закон.
Преступити міру -  Перєйти міру.
Престольный празник -  Храмове свято.
Прсстгупленіє и наказаніє -  Злочин і кара (і покарання). 
Преступленіє легше предугадати, чим розыграти -  Зло- 
чин лєгше предугадати, ніж розіграти.
Преетупленіє по довжности -  Службовий зяочип. 
Преступленіє треба не фіксовати, а предупреждати -  
Злочин потрібно ие фіксувати, а поііерєджати. 
Преступленію кара: суд и отплата -  Злочину кара: суд і 
відплата.
Престунна зграя -  Злочинна зграя.
Преступника (престуинипю) все тягне на місто прссту- 
плеенія -  Злочшшя (злочинницю) завжди тягне на місцє 
злсчину. гЧ;>,.
Преступный зговор -  Злочшша змова.
Престуиный світ — Злочиныий світ.
Преетупноє прошлоє -  Злочинне минуле.
Престунноє сообщество -  Злочинна зграя.
Преступность поведенія -  Злочшшіеть иовсдінки.
Преся у вельможі, а жебы порожні -  Преться у вельможі, 
а жебы (а кишені) порожні.
Претворити в жизнь -  Запровадити в жипя.
Претворити дрыва в угля (на угля) -  Перєгворити дрова 
вугілля (на вугілля).
Претворити замысел у діло -  Здійснити іреалізувати) за- 
дум.
Претворити прості дрыва в дееятичні -  Переіворити 
арості дрова в десяткові.
Претворитися в діло -Бути реалізованим.
Претворитися в жнзнь -  Бути реалізованим у жиггі. 
Претворясся невиннов овечков -  Прикидається нєвин- 
ною овечкою.
Претендує на свӱй пай (на свою часть) -  Претсндує на 
свій пай (на свою частку).
Претекзії є, а што робити -  Госиодь Бог знає -  Претензії 
є, а що робити -  Господь Бог знає!
Прещиро дяковати -  Преширо дякувати.
Приатлантична низовина -  Приатлатична низовина. 
Прибав, Боже, ночи на втомлсні очи -  Пркбав, Божс, ночі 
на втомлені очі!
Прибавилося даскӱлько новых морщин -  З’явилося де- 
кілька ііових зморшок.
Прибавити крок -  Прибаиити кроку.
Прибавити хӱд = Поддати ходу -  Прискорити хід. 
Прибавнти иукру в чай ~ Додати {покласти) більше 
цукру в чай.
Прибавка в вазі -  Збілыдення ваги.
Прибавка зарплаты -  Збілыпення заршіати (заробітної 
плати).
Прибавлеиіє сімейства -  Збільшешія родини. 
Прибавочна стойимӱсть -  Додаткова вар'гість.
Приберн в майови шш, то й вӱн буде красний -  Прибери 
в травні пня, то й він будс красний {гарний).
Приберн пня то буде му ймни ~Прибери пня, то буде йому 
ім’я!
Прибери пия, дай му имня -  буде з нього чоловік (че- 
лядннк) -  Прибери пня, дай йому ім’я -  буде з нього лю- 
дина!
ТІрибери смітя, докі вно не прибрало нас усіх -  Прибсри 
сміття, поки воио не прибрало нас усіх.
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Прибивати (прибнти) клинцями -  Прибивати (прибити) 
юіинцями (цвяхсти).
ІІрибився (прибилася) до берега -  Прибився (прибилася) 
до берега.
Прибирати в думках -  Прибирати в лумках.
Прибирати (прибрати) в жеб -  Прибираіи (ирибрати) в 
жеб {у кишеню).
Прибиратп д’ рукам -  Прибирати до рук.
Прибирати (прибрати) до (свойнх) рук -  Прибирати 
(прибрати) до (своїх) рук.
Прибирати (прибрати) позу -  Прибирати (прибрати) позу. 
Прнбитися до берега -  Прибитися до берега.
Прибитый (нрибита) мішком из-за рога -  Прибитий 
(прибита) мішком із-за рогу.
Прибитый (прибита) смутком -  Прибитий (прибита) 
смутком.
При бібліотеці -  При бібліотеці.
Прибіг -  побіг (прибігла -  побігла): не чує ніг -  Прибіг -  
побіг (прибігла -  побігла): не чує ніг.
ІІрибігатн д’ крайньым мірам -  Вживати крайніх заходів. 
Ири бігови не треба обзиратися -  При бігови не треба 
оглядатися.
При біді ниє горазда -  При біді нема гаразду.
Прибываия воды = Прибыль воды -  Прибування (збіль- 
шення) води.
Прнбыв (прибыла), як на смерть -  Прибув (ггрибула), як 
на смерть.
Прибыль воды = Прибываня воды -  Прибування води. 
Прибыль населенія -  Збільшення (приріст) населення. 
Прнбыток -  иаш набьгток -  Прибуток -  иаш набуток. 
Прибытя поїзда (автобуса) -  Прибутгя поїзда (автобуса). 
Прибьгтя гіоїздом (автобусом) -  Прибуітя поїздом (авто- 
бусом)
При ближайшому розсмотренію вопроса -  При ближчо- 
му розіляді питання.
Приближатися д’ конньови -  Наближатися (доходити) до 
кінця.
Приблизный подсчот -  Приблизний підрахунок. 
Приблизигельноє сходство -  Приблизна схожість.
При Божӱв номочи — При Божій помочі (допамозі)\
При болыневиках -  їїри більшовиках.
Прибор для брытваня -  Прилад для гоління.
Прибор для писаня -  Прибор для писаиня.
ІІриборкати (подрізатн) крыла -  Приборкати (підрізати) 
крила.
Прибрати в жеб -  Прибрати в жеб (у кишеню).
Прибрати (прнбрав, прибрала) до рук -  Прибрати (при- 
брав, прибрала) до рук.
Прибрати місто -  Прибрати міспе.
Прибрати розума -  Прибрати розуму.
При Брежньови и ясили по-прежньому -  При Брежнєві і 
жили по-прежньому (по-колишньому).
При будь-якӱв погоді-При будь-якій погоді,
При будь-якӱв погоді є крумплі в городі -  При будь-якій 
погоді є крумплі (тртопля) в городі.
Прн будь-якӱв роботі не откладай иа потӱм -  При будь- 
якій роботі не відкладай на потім.
Прнвариська (пригородська) желізниия = Прнварись- 
кый (пригородськый) поїзд -  Приміська залізниця. 
Приварнськый (пригородськый) поїзд — Привариська 
(пригородеька) желізниця -  Приміський поїзд. 
Приватизашйні акпії (папери) -  Приватизаційні акції 
(папери).
ПриватизаиШный аукціон -  Привагизаційний аукпіон. 
Приватизаційный пронес -  Приватизацііший проиес. 
Приватизаційный сертифікат -  Приватизаційний серти- 
фікат.
ІІриватна бесіда -  Приватна розмова.
ІІриватна личнӱсгь -  Приватна особа. '
ІІриватні інвестипи -  Приватні інвестиції.
Приватный предприннматель (прпватна предпринима- 
телька) -  Приватний підііриємець (приватна підприємка).

Приватный сектор -  ІІриватний сектор.
Прниватный собственник -  комуиістам не современник
-  Приватный власпик -  комуністам нс сучасник.
При вашому согласію -  При вашій згоді.
При вашӱв бідности, при нашӱв годности -  При вашій 
бідності, при нашій гідпості.
Приведекіє в движеніє -  Приведення в рух.
Приведеніє в порядок -  Доведепня до ладу (упорядку- 
вання).
Приведеніє д’ єнному знаменателю -  Зведення до одного 
знаменника.
Привела на світ дітину в недобру годипу -  Привела па 
світ дитину в ііедобру годииу.
Прнвелигінованый клас — Привілейний клас.
При великому желанію -  При великому бажанні.
При великӱв части легко дӱвці в око хлодцеві впастн
-  Пр великій часги (великому посагові) дегко дівці в око 
хлопцеві впасти.
Приверженӱсть науці -  Прихильність до науки. 
Приверичи слово (слӱвце) -  Приверичи (прикинути) сло- 
во (слівце).
Провернув (провернула) аферу -  Провсрнув (провсрну- 
ла) аферу.
ІІри веселӱв бесіді й дорога коротш а- При веселій бесіді 
й дорога коротша.
Прнвести в движеніє -  Привести в рух.
Привести в затрудненіє- Ставити в скругне стаповише. 
Привести в изуменіе -  Привести в подив (ідивувати). 
Привести в исполненіє -  Привести до вишнання. 
Привести в исполненіє своє намірсніє -  Здійснити свій 
намір.
Прнвести в негоднӱсть -  Довеети до непридатності. 
Прнвести в отчаяніє -  Привести у відчай.
Привести в смутценіє -  Збептсжити.
Привести в сознаніє- Привести до свідомості (до пам’яті). 
Привести (приводити) в удивленіє -  Приводити в подив 
(дивувааи, здивувати).
Привести в ужас -  Сповнити жахом.
Привеети в яснӱсть -  Иривести в ясність (з ’ясувати). 
Привести д’ єнному знаменателю -  Звссти до одного зна- 
менника.
Привести діло д’ кӱнцьови -  Довести снраву до кіндя. 
Привести до памнніи -  Привести до пам’яті.
Привестй к іірнсязі -  Привести до ирисяги.
Привести к  равновесію -  ГІривести до рівноваги. 
Привести приговор суда в исповненіє -  Виконати вирок 
суду.
Пра взаємному соґласію -  При взаємнш згоді.
Прн взаємному уваженію -  При взаємній повазі.
При взасмнӱв договорености -  При взаємыій домовленості. 
Привертати вниваніє -  Привертати увагу.
Привертатн (привернути) до себе -  Привертати (привер- 
нути) до себе.
Привести в извіснӱть -  Привести до відома (з ’ясувати). 
Прививати дерева = Скіпити дерева -  Щешіти дерева. 
Привнвочні операції -  Пршцешповальні оиерації.
При виді -  При виді (побачивши).
Привиды безтітесні -  Привиди безтілесні.
Привид комуиізма -  Привид комуііізму. 
Привилиіірованоє положеніє -  Привілейоване становище. 
Правительсьтвенна награда -  Урядова нагорода. 
Привитя своє -  Привити свос.
Привилегїі, што иадає держава, -  йсе могила для свобо- 
ды й права -  Привілеї, що надає держава -  пе могила для 
волі й права.
Привилегірованый член обвдества — Привіяейований 
член суснільства.
При вінчаню кожна молодиця блага, як ягниця, а як по- 
нінчаєси -  буцаєся -  При віичаіші кожна молодиця блага. 
мов яшиця, а як повінчається -  буцається,
При вірнӱв дружбі -  не місто тужбі -  При вірній дружбі
-  ые місце тужбі.
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Привіт -  Привіт!
Привітствія празнинно'Поздравительиі -  добровольно 
-принудительні -  Привітання святково -  поздоровчі -  до- 
бровілыю-иримусові.
Привітствувучи з Новым роком, ниґда не забываву гь 
про минулий -  Вітаючи з Новим роком, ніколи і іс  забува- 
ють про минулий.
Привітствующа бесіда -  Вітальна нромова. 
Привітствующі слова -  Вітальні слова.
Прннвіт тӱтці Соні в Херсоні -  Привіт тітці Соні в Хер- 
соні!
Привык (привыкла) красти, што вже й от себе краде -  
ІІривик (прившоіа) красти, що вже й від ссбс краде. 
Привык (привыкла) лем команды давати -  Звик (зви- 
кла) яише команди давати.
Привыкли еден до другого (єнна до другої) -  Звикли один 
до другого (одна до другої).
Привык (привыкла) на вшитко готовоє -  Звик (звикла) 
на все готове.
Привыкнс пес (со6 ака) за возом бігти — Привикне пес 
(собака) за возом бігти.
Привык (привыкла) у жизни быти на высоті -  Привик 
(привикла) у житті бути на висоті.
ІІри выполненію служебных обназательств -  При вико- 
нанні службових обов’язків.
Привычка -  йсе добре, кіть она не чогось затычка -
Звичка -  цс добре, якщо вона не чогось затичка. 
Привычный для нього (для неї) стиль -  Привичыий для 
нього (для неї) стиль.
Привычный жест -  Звичний жест.
Прнвычноє явленіє -  Звичне явищс.
Привйав (привйала), як скошена трава (як сорвана ко- 
сиця) -  Прив’яв (прив’яла), як скошена трава (як зірвана 
квітка).
Прнвйажи кобылі хвӱст -  пудмсте ттн весь помӱст -
Прив’яжи кобилі хвіст-  підмете тобі увесь поміст. 
Прнвйазаный (привйазана) д’ своӱв роботі -  Відданий 
(віддапа) своїй роботі (своїй праці).
Привйазаиӱсть к науці -  Прихилыіість до науки. 
Прнвйазчива дітина -  Прихилиста дитина.
Привйазчива хворота - Причешшва хвороба.
Привбалі цвіты -  Прив’ялі квіти.
Прийшлн опрншкы, забрали стрижкы -  Прийшли опри- 
шки, забрали стрижки (стрижепі вівці).
При власти -  При владі.
При власти пролетарӱв -  звыкай до сухарӱв -  При владі 
пролетарів -  звикай до сухарів.
Привлкекательнӱсть лиця -  Принадність (чарівність) 
обличчя.
Привлекательнӱсть иовизны -  Пріінадність вовизни. 
Привлекательнӱсть сільської жизни -  ГІринадність (ча- 
рівність) сільського життя.
Прнвлекати (привлечи) взгляд (взгляды) -  Привабяюва- 
ти (привабити) погляд (погляди).
Привлекати (прнвлечн) внимиаыіє = Прнвлеченіє внн- 
манія -  Привертати (привернути) увагу.
Привлекати зӱр -  Мапити зір.
Прнвлекати к отвітственности -  Притягати до відпові- 
дальності.
Привлекати к роботі -  Залучати до роботи.
Привлекати к суду -  ГІршягати до суду.
Привлечсніє вниманія = Привлекати (прив.іечи) вни- 
мианіє -  Привернення (привертання) уваги. 
Привлечсный (привлечена) д’ роботі -  Залучений (залу- 
чеиа) до робо'ги.
Приклечено вниманіє -  Приверну го увагу.
ІІривлечи його О'О вниманіє -  Приверпути його (її) уваіу. 
Ирявлечн к отвстственности -Привлечи до відповідаль- 
ыосгі.
Привлечи к собі -  Привернути до ссбс.
Привлечи на свою сторону, на свӱй бӱк -  Прихилити на 
свою сторону, на свій бік.

При

Приводити (нривести) в изумленіє -  Прііводити (нривес- 
ти) в здивуяання.
Приводнти (привести) в порядок = Приводити (привес- 
ти) до порядка -  Приводити (привести) в порядок. 
Нриводнти в примір -  Наводити як приклад.
Приводнти в смятеніє -  Беитежити.
Цриводити в сознапіс -  Приводити до нам’яті. 
Приводити в тренет -  Вкидати в дрож.
Приводити (привестн) в убыток-Призводити (привести) 
до збитків.
Приводити (прнвести) до памняти (до притомиостн) -
Приводити (привссти) до пам’яті (до нритомності). 
Приводити (привести) до порядка = Приводити (при~ 
вести) в порядок -  Приводити (привести) до порядку. 
Приводити (привести) до притомности — Приводити 
(ггривести) до свідома.
Приводити (привести) себе в порядок -  Приводити (при- 
вести) себе в порядок.
Приводити приміры -Наводнти приклади.
Приводити (привести) што перед чим -  Приводити (при- 
вести) що перед чим.
Приводцть у смущеніє -  Бентежить (починає бентежити). 
Приводять до памняти - Приводять до пам’яті. 
Приводять у порядок -  Приводять до порядку.
При возможности -  ТІри можливості.
Привольно жоиі-голубці у своӱв халупці -  Привільно 
жінці -  тоіубці у своїй халупці.
Приворожнла б и пана до свого сукмана -  Приворожила 
б і пана до свого сукмана (до своєї сукні).
Приворотноє діло -  Приворотнс діло (приворотиа справа). 
Приворотноє зіля -  Приворотне зілля.
При врагах держи себе в руках -  При ворогах держи 
(трішай) себе в рукахє!
При всеоружію — При всііі (при повній) зброї (при всеозб- 
роєнпї).
При всіх -  При всіх.
При всіх снтуаціях -  При всіх ситуаціях.
При всіх стараніях = При всьому старанію -  Нри всьому 
старанні.
При всіх такых, як вӱн (як она) -  При всіх таких, як він 
(як вона).
При всіх усиліях -  При всіх зусиялях.
При всякӱв власти -  хліб не на заваді -  При всякій шіаді 
хліб не на заваді.
При всякӱв погоді -  За всякої погоди.
Прн всьому желанію -  При всьому бажанні.
При всьому старанію = При всіх стараніях -  При всьому 
старанні.
Нри всьому сьому -  При всьому цьому.
При всьому тому-П ри всьому тому.
При всьому уважеиію -  При всій шанобі (пошані). 
Привӱв галибу собі «а садибу -  Привів галибу (біду, на- 
пасть) собі на садибу.
Привӱв до хыжи чортицю, тепер чухать потнлицю -
Привів до хати чортищо, теиер чухає потилицю 
Привӱв жону-молодицю -  не роби з неї служпицю -  При- 
вів дружину-молодицю -  не роби з неї служницю.
Привӱв невісіку до хыжі -  нішто глядіти, а муеай тер- 
піти -  Привів невістку до хати -  иіщо глядіти, а мусай тср- 
піти!
При вході стойіггь часовый -  Гіри вході стоїть вартовий. 
Привхӱдні обстоятельства -  Привхіцпі обст авини. 
Прнвченый бігати за возом -  и за саньми побіжить -  
Привчеиий бігати за возом -  і за санями побіжить. 
Привченый (нрквчена) свиню (вепрп) дсржаги, вбы бу- 
жснинов с.маісовати -  Привчений (привчена) свиню (вепря 
-  кабана) годувати, шоб бужениною смакувати.
Пригадуву (пригадуєся) шиось подобноє -  Пригадую 
(иригадується) щось подібые.
Приганьбили, покритиковали, а што дале -  Пригаиьби- 
ли (присоромили), покритикували, а гцо далі'? 
Пригласительный биет -  Запрошення.
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При

Прнглашати к столови -  Просити до столу. 
Приглушеным тоном -  Приглушеним тоном.
Пригнати човен -  Пригнати човен.
Приговорити к роїстрілу -  Присуцити до розстршу. 
Прнговорити хворого (хвору) к  смерти -  Пршотувати 
хворого (хвору) до смерта.
Приговор нриведеный в исполненіє -  Вирок виконано. 
Пригоді не повіш “годі” -  ііригоді не повіш (не скажеш)
“1Т)ДІ”.
Пригодный для жилища (для проживаня) -  Пригодний 
для житла.
Пригодный до їды -  Придатний до їди.
Пригожый день на Єдокію -  на погожоє літо -  Пригожий 
деиь иа Євдокію (14 березня) -  на погоже літо. 
Пригодомшливо нодійствовав (подійствовала) на иього 
(на неї) -  Прштшомшливо подіяв (иодіяла) на ш.ого (на неї). 
Пригорілоє молоко -  Пригоріле молоко.
Пригородна желізниия -  Приміська залізниця. 
Пригортай (обннмай), но на недозволеноє не иосягай 
(но мсжі не переступаи) -  Пригортай (обнімай), та на нс- 
дозволеие ые посягай (та межі не пєреступай).
Пригоршия черешень -  Жменя чсрешень.
При гостині отдай честь газдыни -  При гостині віддай 
честь господині.
Приготовлснія к путешествію -  Приготувашія до подо- 
рожі.
Приішцавуть -  бери, смакуй, а ие хочеш -  не дялазуй 
-  Пригошають — бери, смакуй, а не хочеш -  ие дялазу'й (не 
зневажай; не критикуй).
Прягощайся, лем не напивайся -  Прш-ОЕіайся, лиш пе 
напивайся.
Пригощатися -  щи не значить наігаватися -  Пригсщати- 
ся -  ше не значить папиватися.
Приграничный наряд -  Прикордоыний наряд.
ГІригрів (пригрыа) гадину на серпю = Пригрів (пригрі- 
ла) змію на ірудях (у пазусі) -  Пригрів (пригріла) гадюку 
на ссрці.
Пригрів (пригріла) тгадииу на грудях (у пазусі) -  При- 
грів (пригріла) гадину на серцю -  Пригрів (пригріла) га- 
дюку па і'рудях (у пазусі).
Пригрівся (прнгрілася), як вош у кожусі (як пес нила 
припічка) -- Приірівся (пригрілася), як воша в кожусі (як 
пес біля припічка).
Прнгрітк гадину в пазусі -  Пршрити гадюку в пазусі.
При громкых аплодисментах -  При голосиих (гучних) 
оплесках.
При грошах -  При грошах.
Пригубити -  ліпше смак вина почувствовати -  Пригуби- 
ти -  краще смак вина відчути,
Пригуляти, арижити дітину-Пригуляти, прижити дитиыу. 
Придавати окраску -  Надавати забарвлення.
Придавати (придати) вкус -  Придавати (придати) смак. 
Придавати (иридати) ходу (ходп) -  Придавати (придати) 
ходу (ходи).
Придавив нас Серп и Молот -  тому й голод -  Придавив 
нас Серп і Молот -  тому й голод.
Придавленый (придавлеиа) горьом = Убитый (убита) 
горьом -  Пригнічсний (пригиічена) горем.
Придавленый (убитый) тосков -  Пригнічений (убитий) 
тугою.
Приданіє закоиної силы -  Надання законної сили. 
Иридати законн}' силу -  Надати законыу силу.
Придати значеніє -  ГІадати значення.
Придатн ходы = Ирискорити хӱд (ходу) -  Придати ходи
(ходу).
Придатна питьова вода -  Придатна іштиа вода. 
Придагный (придатна) для пнття -  Придатішй (придат- 
на) для питгя.
Придатный (придатна) до жизни -'3дібішй (здібна) до 
життя.
Придаток ие етойить за даток -  Придаток не стоїть за да- 
ток.

Придаточноє предложеігіє -  Підрядие речення. 
Придержати ходу -  Придержати іуповільнити) ходу, 
ІІридержати язык (языка) = Удержати язык (языка) -  
Придержати (притримати) язик.
Придержи язык -  Припни язик!
Прпдєржоватися (держатися) условія -  ГІритримуватися 
(триматися) з'мови.
Придержувучись обрядӱв и традицій -  Притримуючись 
обрядів і традицій.
Придержуєся єиної точкы зрінія -  Пригримується однієї 
точки зору.
ІІридержуєся принципа: к^пи-продацй -  Придержується 
(притримується) пршхципу: купи-продай.
Придержуєся принципа: сила є -  розума не треба -  При- 
держусгься (притримується) принципу: сила є -  розуму нс 
треба.
Придержуєся приищпіа: кіть не йзім, то бодай понад- 
кушуву -  Притримується принципу: якшо не з’їм, то бодай 
нонадкушую.
Придержуєся свойих иаміреній -  Придержусться (при- 
тримусться) своїх намірів.
При дефіциті лем спекулянты сыті -  При дефіциті лиш 
сиекулянти ситі.
Придиразися до слӱв = Ціплязися до слӱв -  Придирати- 
ся до слів.
Придиратися к  случайови -  Чіплятися (присікатися) до 
нагоди.
Придирчивый осмотр -  Прискшливий огпяд. 
Придітяючи нужноє вниманіє -  Приділяючи належну 
увагу.
Приділяти (приділити) особенноє вниманіє -  Приділяти 
(приділйтіі) особливу увагу.
При доброму розумі -  При доброму розумі.
При доброму употреблеиію -  При доброму вжитку.
При добрӱв ґаздыни -  согласіє в родині -  При добрій гос- 
подині -  злагода в родині,
При добрӱв годині всі кумы и побратимы — При добрій 
годииі всі куми і побратими.
При дрӱбнӱв малечи не спочинеш на печи -  ГІри дрібній 
малечі ііе сцочинсіп на печі.
Придушеніе востаиія -Придушення повсіавння. 
Придушеный голос -  Придушеішй голос.
При електричеськӱм освішенію -  При елекіричиому 
освітлснні.
Приємна донька -  Приймальна донька (приймачка).
При сннӱв думпі -  При одній думці.
При єниӱв згадці -  При одній згадці.
При єинӱв лем думці = При самӱв думці -  При одній лиш 
думді.
Прижати до грудсй -  Пригорнути до ірудей.
Прижати к  стіні -  Притиснути до стіни.
Прижати палець -  ГІридавити паяець.
Прижати (прищулити) уха -  Пршцулити вуха.
При желанію -  При бажанні.
ІІри желанію всьо мож зробити -  При бажанні все можна 
зробити.
При жизни -  При житті.
При заводі -  При заводі.
При заводі є бібліотека -  При заводі є бібліотека.
При задержці -  При затримці.
При закладці першого каміня -  При закладці першого 
каменя.
При запертых дверях -  При закритих (занинених) дверях. 
їїри заході жнзни -  При заході жиггя.
При заході сонця -  При заході сонця.
Призаходяшос сонцс -  Призахідне сонце.
Призваный до войська = ГІризваный на восішу службу
-  Призваний до війська.
Призваный на воєнну службу = Призваный до войська
-  Призваний на військову службу.
Призвати под збрань = Прнзывати к оружію -  Призвати 
до зброї (на військову службу).
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При звуках його С»") голоса -  При звуках його (її) голосу. 
Призывагн к оружію = Призвати под збрань -  Поклика- 
ти до зброї.
Призывати к порядку -  Закликати до порвдку. 
ІїризБинайити око -  Призвичаїти око.
Призвычайитися до роли -  Призвичаїтись до ролі.
При здоровому розумі -  При здоровому розумі.
При здоровому розумі и твердв памиятті -  При здорово- 
му розумі і твердій пам’яті,
Твердым кроком = Твердов ходов -  Твердим кроком. 
Призывати в свідітелі -  Юмкати в свідки.
Призывати до отвітственности -  Закликати до відпові- 
дальності.
Призываі и к оружію = Призывати иод збрань -  Покли- 
кашдозброї.
Иризывати к  порядку -  Закликати до порядку. 
Прнзывати на помӱч -  Кликати на иоміч (на допомогу). 
Призыватн под збрань = Призывати к оружію -  1'Іоюш- 
кати иід зброю.
Призывный возраст— Призовний вік.
Призыв на помӱч -  Кликаиня на поміч (на допомогӱ).
При злӱв натурі -  мало сонця, много бурі -  При злій ыа- 
турі -  мало сонця, багато бурі.
ІІри злӱв натурі -  нс міститься в шкурі -  При злій натурі 
не міститься в шкурі.
Призма часа -  Призма часу.
При змозі -  не спіши в дорозі -  При змозі -  і і є  квапся в 
дорозі.
Призиаватися в любвн -  Признавагися (освідчуватися) в 
коханні.
Признався (призналася) в ушиткому -  Признався (при- 
зналася) в усьому.
Признався (призналася) иеред ним, як перед Богом 
сятым -  Признався (призналася) перед ним, як перед Бо- 
гом святим.
Признався (призналася), як иеред Богом (як на сиовіди)
-  Признався (призналася), як перед Богом (як па сповіді). 
ГІризнаймеся хоть бы самі собі -  Признаймося хоча б 
самі собі.
Признайся чесно -  Признайся чесно!
Признакьї часа (добы, епохы) -  Озыаки часу (доби, епохи), 
Признаніє в любви -  Освідчення в коханні.
Признаніс в преступлени -  Зізнання в злочині. 
Признаный авторитет -  Визнаний авторитет.
Признаный негодяй (признана негодяйка) -  ГІризнаний 
негідник (признана нсгідниця).
Признати в лиие -  Пізнати в обличчя.
Прнзнати свою ошибку -  Признати свою помилку. 
Прнзнатися в любви -  Освідчитися в коханні. 
Прязнатися в ошибці — Признатися в помштці. 
Прязнатися чесно -  Призиатися чесно.
ЇІризначена гочна година -  Призначена точна годйна. 
Призначеный час -  Призначений час.
Призначення згоры -  Призначення згори.
Призиаченое -  щи не значить увнженоє -  Призначене -  
ще не значить побачене.
Призова позиція -  Призова позиція.
Призові міста -  Призові місця.
Призовый фонд -  Призовий фонд.
Призовный возраст -  Призовний вік.
Призовный иункт -  Призовыий пушсг.
Призрак смерти -  Примара смерті.
Призрак щастя -  Примара щастя.
Призрачна надежда -  Облудна надія.
Призрачна опасиӱсть -  Уявна исбсзпека.
ІІризрачный світ -  Примарний світ.
Призрачноє світло -  Примарнє світло.
Приз усе чекать свого собственника -  Приз завжди жде 
свого власника.
При иншых нє звыкли шептатися -  При інших ие звикли 
шеггтатися.
При иншых руных условіях -  За інших рівних умов.

При

При исполненійи служебных обйазавносту’в -  При вико- 
нанні службових обов’язків.
Прнїв (прнїла) собі зубы -  Приїв (приїла) собі зуюи. 
Приїзжі (прибьыі) емісары -  Приїжджі (прибулі) емісари. 
Приїзжым рай, а ты -  здыхай -  Приіжджим раи, а ти -  
здихай.
Приїхатн вӱзником -  Пршхати візником.
Прийде біда -  додасть ума -  Прийде біда -  додасть ума. 
Прийде глуаый (г.г\тіа) -  имня кунить -  Прийде гаупий 
(глупа) —ім’я купить.
Прийде голодный (голодна), то йзість и холадноє -  При- 
йде голодний (голодна), Го з ’їсть і холоднс.
Прийде грипок — попий чайок -  Прийде грипок -  попий 
чайок.
Прийде до хыжі -  це мож го (не мож йі) й прогнати
-  Іірийдс до хати -  не можна його (не можна її) й про- 
гнати.
Прийде зима, додасгь ума -  Прийде зима, додасть ума 
(розуму).
ТІрийде й за мнов (за тобов) смерз ь из косов -  Прийде й 
за мною (за тобою) смерть із косою.
Прийде й на паиӱв Содома и Гомора -  Прийде й на паиів 
Содома і Гомора!
Прийде й на пса мороз -  Прийде й на пса мороз!
Прийде коза до воза и -  бе-е-е -  Прийде коза до воза -  і
-  бе-е-е!
Прийде коза до воза сіно їсти -  Прийдс коза до воза сіно 
їсти.
Прийде кумець на обідець, лем ложкы не буде -  Прий.ае 
кумець на обідепь, лиш ложки не буде.
Прийде май -  про землю не забывай -  Прийде травснь -  
про землю не забувай.
Прийде марець та розмерзне » старця палець -  Прийде 
марсць (березень) та розмсрзне (розморозиться) в старця 
палець.
Прийде Наум -  наставить на ум -  Прийдс Наум (14 груд- 
ня) -  наставить па ум (на розум).
Прийде ниточка до клубочка -  Приийде ниточка до клу- 
бочка.
Прийде очередь -  Прийде черга.
Прийдете -  будете, принесете -  поїме -  Прийдете -  буде- 
те, принесете -  поїмо.
Прийде тыждінь вербовий -  бери в дорогу вӱз дубовый
-  Прийде тиждень вербовий (тиждень Вербної иеділі) — 
бери в дорогу віз дубовий.
Прийде час: буде празник ши й у нас -  Прийдс час: будс 
празник ще й у нас!
Прийдеш до ня -  принеси ми, пӱду до тя -  дай ми -  При- 
йдеш до менє -  принеси мсні, піду до тебе -  дай мені. 
Прийдеш (прийдсте) -  не пошкодуеш (не пошкодуєте)
-  Прийдеш (прийдете) -  не пошкодуєш (не пошкодуєте). 
Прийдешні поколіня -  Прийдсшыі (майбутні) покоління. 
Прийдсшньый день -  Прийдешній деиь.
Прийдеш ТЬІ ши, Юрку, по мою гурку -  Прийдеш ТИ іле, 
Юрку, но мою гурку?
“Прийде щи й иа пса мороз!” -  як сазав ткось -  “Прийде 
ще й на пса мороз!” -  як казав хтось.
Прийди до нас -  буде тти горазд -  Прийди до нас -  буле 
тобі гаразд!
Прийдн до ня -  принеси ми, иӱду до тя -  дай ми -  При- 
йди до мене -  принсси мені, піду до твбе -  дай мені! 
“Іїрийди!”-  просить, а прийдеш -  проганять -  “При- 
йди!” -  благає, а ирийдеш -  проганяє.
Іїрийдн, сонку; в колысочку, приспи малу дітиночку, 
вбы засиала -  не ревала, обы-м з неї радӱсть мала — 
Прийди, соику, в колисочку, приспи малу дитиночку, щоб 
заспала -  не ридала, щоб я з неї радість мала!
Прийду позирати, як будеш ся жени ги (як будеш ся от- 
давати) -  Прийду дивитися, як будеш Жеыитися (як будеш 
віддаватися).
ІІрийду (прнйдеш) послі -  Пршіду' (прийдсш) потім. 
Прпйду, як освобожус.ь -  Прийду, як звшьнюсь.
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При

Приймай житя такым, якым є -  Приймай життя таким, [ 
яким є.
Приймай природу таков, яков она є -  Приймай ирироду 
такою, якою вона є.
Приймай (бери) челядннка такым (челядину таков), 
якым вӱн (яков она) є -  Приймай (бери) людину такото, 
якою вона є.
Приймай, як фіґлю -  Приймай, як фіґлю (як жарт). 
Приймаковн -  як исови: пес у наймах быв и хвоета ся 
збыв (пес у приймах поакив -  и хвоста ся лишив) -  При- 
ймакові -  як іісові: пес у приймах був, та й хвоста збувся 
(пес у приймах пожив -  і хвоста лишився).
Приймальна палата -  Приймальна палата (комшта). 
Приймати (приняти) вгень на себе -  Приймати (прийпя- 
ти) вогонь на себе.
Приймати естафету -  Ириймати естафету.
Приймати за чисту монету -  Приймати за чисту монету. 
Прнймати за щнру правду -  Приймати за ширу правду. 
Приймати лікарство не пилуйся -  з дохтором прокон- 
сультуйся -  Приймати ліки не пилуйся (не иоспішай) -  з 
лікарем проконсулыуйся.
Приймати (приняти) на віру -  Приймати (прийшгги) на 
віру.
Приймаги (приня ги) па свӱй счот -  Приймати (прийыя- 
ти) на свій рахунок.
Прийме, як миленькый (як миленька) -  Прийме, як міі- 
ленький (як миленька).
Іїрийми, Боже, с сись хлібець, задобрн ірунтець. обы 
збіжжя ся заколосило и добре вродило — Прийми, Боже, 
цей хлібець (хліб, який заорювали при сівбї), задобри грун- 
тсць, щоб збілсжя заколосилося і добре вродило!
Прийми, Господи, душу його (душу її) -  Прийми, Госпо- 
ди, душу його (душу її)!
Прийми до серця, лем не сердься -  Прийми до серця, лиш 
не сердься.
Прийми (прийміть) мої сочувствія -  Прийми (прийміть) 
мої співчуття.
Прийнявшись за топӱр -  не зводь из нього зӱр -  11ри- 
йнявшись за топір -  не зводь із нього зір.
При його (її) помоши -  При його (її) помочі (допомозї).
При його (при її) посредстві -  При його (при її) посеред- 
ництві.
Прийом в організацію -  Приймаішя до організації.
ІІрийом гостӱв -  Приймання (прийтття) гостей. 
Ирнйомы самозащиты -  Прийоми самозахисту.
Прийом клятвы -  Прийом іприйшіття) присяги. 
Прийомна дітина -  Прийомна дитина.
Прийомна донька -  Прийомна доныса (приймачко). 
Прнйомна (прийомочна) комісія -  Приймальна комісія. 
ІІрийомна мати -  Названа мати.
Прийомна станція -  Приймальна стаііція.
Прийомні испытаиія -  Вступні іспити.
Прийомиі часы -  Приймальні годиіш.
Припомный деиь -  Прийомний день.
Прийомный отець — Названий отець (батько).
Прийомный сын -  Прийомний син (приймач).
Прийомный покӱн (в лікарні) -  Приймальаа палата. 
Прийомно-передавальпа станпія -  Приймально-иереда- 
вальна станція.
Прийомочный акт -  Приймальний акт.
Прийомочный пункг -  Приймальний пункт.
Прийом писем -  Прийом (праймання) листів.
Прийом п тц і -  Прийом (приймання) страви.
Прийом у дохтора -  Приймання у лікаря.
Прийом у партію -  Прийняття в иартію.
Прийти (прнходити) в забытя -  ГІрийти (чриходити) в за- 
буття.
Прийти в веселоє настроєніє -  Прийти в веселий настрій. 
Прийти в возраст = Прийти в літа - Ирийти в літа. 
Прийти в голову -  Спасти на думку.
Прийти в гості всьов родинов -  Прийти в шсті всією ро- 
диною.

Прийти в забвеніє -  Прийти в забупя (забутися).
Прийти в літа = Прийти в возраст -  Дійти дозрілих літ. 
Прийти в противоречіс -  Прийти (зайти) в суперечпість. 
Прийти (яриходити) в раж = Увыйти в раж -  Прийти 
(приходити) в раж.
Прийти в роздраженіє -  Роздратуватися.
Прийти (приходити) в рӱвновесіє -  Прийти (приходити) 
до рівноваги.
Прийти в смушевіє -  Прийти в збентеженість (збенете- 
житися).
Прийти в сознаніє -  Прийти до пам’яті (оприто.\тіти). 
Прийти в соотвітствіе -  Прийти у відповідність.
Прийти в ужас -  Жахнугася.
Прийти в умиленіє — Розчудитися.
Прийти в упадок- Прийти в заиеішд (занепаапи). 
Прнийти в чувство -  Опршомніти.
Прийти (приходити) в нрӱсть -  Прийти (приходити) в 
ярість (роз 'яритися).
Прийти до нормы = Увыйти в норму -  Прийти в норму. 
Прийти до памняти = Прийти (нриходитп) до гямы (до 
памняти) -Прийти до пам’яті.
ІІрийти (приходити) до розума -  Прийти (приходити) до 
розуму.
Прийти (приходи ги) до согласія -  Прийти (приходити) до 
згоди.
Прийги до тверцого убіжденія -  Прийти до твердого пере- 
конання.
Прнйти (приходити) до тямы (до т ямкы) = Прийти до 
памняти -  Прийти (приходити) до тями (до пам’яті). 
Прийти з волами -  Прийти з волами.
Прийти (приходити) з повинов -  Прийти (приходити) 3 

повиною.
Прийти (прнходити) к выводу = Прийти (приходити) к 
заключенію -  Прийти (приходити) до висновку.
Прийти (приходити) к заключенію = Прийта (лриходи- 
ти) к  выводу -  Прийти (приходити) до висновку.
Прийти (приходити) к нормі -  Прийти (нриходити) до 
норми.
ЇІрийти (приходити) к памняти = Прийти (приходити) 
на памнять -  Прийти (приходити) до пам’яті.
Прийти (приходити) к рішенію = Приынмати (приняти) 
рішеніє -  Вирішувати (вирішиги).
Прийти (приходнгш) к розуму -  Прийти (приходити) до 
розуму.
Прийти(пррігходити) к собі -  Прийти (приходити) до 
себе.
Прийти (приходити) к согласію -  Прийти (ириходити) до 
згоди.
Прийти (приходити) к (твердому) убіжденію -  ІІрийти 
(приходити) до (твердого) переконання.
Прийти на думку — Прийти на думку.
Прнийти на мінугку -  Прийти иа хвилинку. 
Прийти(приходиіи) на памнять = Прийти (приходнти) 
к памняти -  Прийти (приходити) на пам’ять.
Прийти на ум (на розум) = Спасти на ум -  Сцасти ыа ум 
(на розум).
ІІрийти (явитися) на шапкобраня -  Прийти (з’явитися) 
на шаикобрання (на шапочний розбір).
Прийтися до смаку - ІІрийтися до смаку.
Прийшла Армія Радянська -  шезли гранипі край Всрс- 
чаыська -  Прийшла Армія Радянська- щсзли границі край 
Версчанська.
Прийшла біда в дӱм -  горе всім -  Нрийшла біда в дім - 
горе всім.
Прийшла біда в сіни -  хоть дряпайся на стіны -  При- 
йшла біда в сіни -  хоч дряиайся на стіни.
Прийшла біда в палаты -  шго теперь казати -  Прийшла 
біда в палати (до хати) -  що тепер казати?
Прийшла біда на помӱст-всьо пӱшло нсови под хвӱст -  
Приіішла біда на поміст -  всс пішло исови під хвіст. 
Прийшла біда -  не гнушайся нив -  Прийшла біда -  не 
гидуйся нею.
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Прийшла біда -  не наплачешся -  Прийшла біда -  не на- 
плачешся.
Прийшла біда -  отворяй ворота -  Прийшла біда -  від- 
чиняй ворота.
Прийшла в голову думка -  Прийшла в годову думка. 
Прнйшла в гості кума, а чим погостити -  нема -  При- 
йшла в і'ості кума, а чим погостити -  нема.
Прийшла весна -  Прийшла весна.
Прпйшла весна в Карпати -  піколи й спочивати -  При- 
йшла весна в Карпати — ніколи й відпочивата.
Прийшла веена -  таботы прннесла -  Прийпща весна -  
турботи прииесла.
Прийшла весна -  за плуг бериея и з веснованьом пс ба-
рися -  Прийшла весня -  за плуг берися і з весяуваиням не 
барися.
Прийшла весна -  радӱсть нринесла -  Прийшла весна -  
радість принесла.
Прийшла гривня, каже: “Люби ня!” -  Прийшла гривня, 
каже: “Люби ня {ліоби мене)\”.
Прийшла Друга Пречиста -  взяла комара нечиста -  При- 
йшла Друга Прешіста (21 вересня) -  взяла комара нечиста. 
Прийшла Друга Пречнста -  на деревах чисто -  Прийшла 
Друга Пречиста (21 вересня) -  на деревах чисто.
Прийшла електрика в хыжу -  й уночи читати вижу — 
Прийшла електрика до хати — і впочі вижу {6ачу) читати. 
Прнийшла Євдоха -  не охай, а бсрися за роботу -  При- 
йшла Євдоха (Євдокія, 14 березня) -  не охай, а берися за 
роботу.
Прийшла зима, а хлібця ньіт -  Прийшла зима. а хлібця 
нема.
Прийшла зима біла -  й невою бы йзіла -  Ирийшла зйма 
біла -  й невото (і біса) би з’їла!
Прийшла знма в горы -  білівуть просторы -  Прийшла 
зима в гори -  білітоть простори.
Прийшла зима в село -  горы снігу намело -  Прийшла 
зима в село -■ гори снігу намело.
Прийшла зима -  назад тріснула труба -  Прийшла зима -  
зиову тріснула труба!
Прийшла зима -  тепла вже ньіт -  ІІрийшла зима -  тспла 
вже нема.
Прийшла зычити сӱль, а говорила -  докі на языку не 
ускочив мозӱль -  Прийшла зичити сіль, а говорила -  поки 
на язику не вискочив мозідь.
Прийшла любов -  заграла кров -  Прийшла любов -  за- 
грапа кров.
Прийшла любӱсть до леііня -  не бере го и говіня -  При- 
йгала любість до лєґіня {парубка) не бере йою й говіня. 
Прийшла мачоха до хыжчати -  дітьом сонпя не видати
-  Прийшла мучуха до хати -  дітям сонця не видата. 
Прийшла му (прийшла ӱв) охота -  Прийшла йому (при- 
йшла їй) охота.
Прийшла невіеточка до хыжі-хаты, а хліп пече за неї 
мати -  Прийшла невісточка до хати, а хліб пече за неї мати. 
Прийшла ниточка до клубочка -  иай мотаєся -  ГІрийшла 
ниточка до клубочка -  хай мотається.
Прийшла омана -  обманула (обдурила) Йвана -  При- 
йшла омаиа -  обманула (обдурила) Йвана.
Прийшла Псрша Іїречиста -  несе сватачӱв нсчиста, а 
прийде Покрова -  реве дӱвка, як корова -  Прийшла Пер- 
ша ІТречиста (28 серпт) -  песе сватачів нечиста, а прийде 
Покрова (14 жовтня) -  реве дівка, як корова.
Прийшла Иерша Пречиста -  одягла калина моииста, 
прийшла Друга Пречиста -  взяла комара нечнста, при- 
йшла Треія Пречиста -  стала дубрава безлиста — При- 
йшла Перша ІІречиста (28 серпня) -  одягла калина намиста, 
прийшла Друга Пречиста (21 вересня) -  взяла комара не- 
чиста, прийшла Третя Пречиста) -  стала діброва безлиста. 
Прийшла Покрова -  зйіла полудень корова (на деревах 
голо) -  Прийшла Покрова (14 жбвтня) ~ з’їла полудень ко- 
рова (на деревах голо).
Прийшла Покрова -  робй, ґаздо, пила дома -  Прийшла 
Покрова (14 жовтня) -  роби, ґаздо (господарю\ біля дому.

При

Прийшла помӱч з реснублік-сестер, бо нич свого ииє в 
нас теперь -Прийшпа поміч з республік - сестер, бо нічого 
свого нема в нас тепер.
Прийшла пора -  Прийшла пора.
Прийшла Пречиста -  стала дӱвка речиста -  Прийшла 
ГІречиста (Перша Пречиста, 28 серпня) -  стала дівка ре- 
чиста.
Прийшла радӱсть до леӱгіня, не бере го и говіня -  При- 
йшла радість до летіня (парубка), не бере його й говіня. 
Прийшла свобода -  улыбнулася судьба -  Пришла воля -  
всміхнулася доля.
Прийшла Сыропусна неділя -  минулося свальбованя
-  Прийшла Сиропусна неділя -  минулося свадьбованя (ве- 
с'шя)\
Прнийшла Сята Маря -  на обжинкы для господаря -
Прийшла Свята Маря (перша Пречиста, 28 серпня) -  на 
обжинки до господаря.
Прийшла Феодося, позирать на колося —Прийиша Фео 
дося (14 червня), иозирать (дивиться) на колосся. 
Прийшла ярь -  нагнала хмар -  Прийшла яр -  нагнала 
хмар.
Прийшли Єорис и Гліб -  починай сіяти озимый хліб -  
Прийшли Борис і Гліб (6 серпня) -  починай сіяти осіниій 
хліб.
Прийшли “браты” из Сходу -  принесли рабство русин- 
ському народу -  Прййшли “брати” зі Сходу -  принесли 
рабство русипському народу.
Прийшлп гості -  най сидять, дай їм їсти -  най ідять -  
Прийшли гості -  хай сидять, дай їм їсти -  хай їдять! 
Прийшлн Грӱмниці -  збудили землиию -  Прийчши Грім- 
ниці (15 пютого) -  збудили землицю.
Прийшлй Грӱмниці -  зимі половнця -  Прийшли Грімни- 
ці (Стрітеніє-Грімниці, 15 лютого) -  зимі іюловиця. 
Прийшлп Грӱмниці -  повертавуться птиці -  Прийпши 
Грімыиці (15 лютого) -  повертаються птиці.
Прийшлн Грӱмниці -  цройщайте, вечерниці -  Прийшли 
Грімшші (15 лютого) -  прощайте, вечорниці!
Прийшли до обшого знамеиателя -  Прийшли до спілыіо- 
го знаменника.
Прийшлк Євдокії -  газды при ділі: плугы чинять, 
бороиы точать -  Прийшли Євідокії (14 березня) ґазди (гос- 
подарї) при ділі: шіуги чиііять, борони точать.
Прийшли жпива -  баба ледвы жива, а ирийшла По- 
крова — баба йзась здорова -  Прийшли жнива -  баба ледь 
жива, а прийшла Покрова (14 жовтня) -  баба йзась (знову) 
здорова.
Прийшли збыткы -  забрали пожиткы -  Прийшли збитки
-  забрали пожиткй.
Прийшли злидні на розвидыі -  Прийшли злидні иа роз- 
видні.
Прийшли (настали) ннші часи- Прийшли (насттош) інші 
часи.
ІІрийшли й у наші горы вчсні (своі) дохторы -  Прийтли 
й у наші і ори вчепі (свої) дохтори (лікарї).
Прийшли к  выводу -  Прийшли до висновку.
Прийшли мадяре -  не милі бабі й Варвары -  Прийшли 
мадяри іугорці) -  не милі бабі й Варвари.
Прийшли мнясниці -  гуляйте (женіться), хлопці й от- 
даниці •- Прийшли м’ясниці -  гуляйте (женіться), хлопці 
й відцаниці.
Прнйшли мнясниці -  чекавуть на сватӱв отданиці -
ІІрийшли м’ясниці -  чекаготь (ждуть) на сваіів віддаНиці. 
Прийшлн мняснпці -  упий сливовиці -  Прийшли м’яс- 
ІШЦІ -  випий сливовиці.
Прийшли московські погаии, наверли иа нас арканы
-  Прийшли московські погани, навсрли (накинули) на нас 
аркани.
Прнйшли переднӱвкы -  без хлібця домӱвкы -  Прийшяи 
иерсднівки (з 7-го по 12 липня) -  без хлібця домівки. 
Прийшли Покровы -  будь до зимы готовий (готова) -
Прийшли Покрови (14 оісовтня) -  будь до зими готовий 
(готова).
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Прийшли Покровы -  заганяй у хлів коровы -  Прийшли 
Покрови (14 жовтня) -  заганяй у хлів корови.
Прийшля Покровы -  иа дсревах голо -  Прийшли ГІокро- 
ви (14 жовтня) -  на дсревах голо.
Прийшли Покровы — наповни вином гордовы -  Прийшли 
Покрови (14 жовтня) -  наповни вином гордови (6очки). 
Прийшли Покровы, то й дерева голі -  Прийшли Покровн 
(14 жовтня), то й дерева голі.
Прийшли ио мою (по його, по твою) душу -  Прийшли но 
мою (по його, по твою) душу.
Прийшли Прохор и Влас -  скоро весна у нас -  Прийшли 
Прохор (23 лютого) і Влас (24 лютого) -  скоро (незабаром) 
весна у нас.
Приншлп ревізоры -  спорожніли коморы -  Прийшли ре- 
візори -  спорожніли комори.
Прийшли русы -  зйіли наші кури й гуси -  Прийшли руси
-  з’їли наші кури й гуси.
Прийшлп “руські браты”-  етали ковдошами я и ты -
Прийішш “руські брати” -  стали ковдошами (жебраками) 
я і ти.
Прийшли руські у Карпати, ночали нас збытковати -  
Прийшпи руські у Карпати, почали нас збиткувати. 
Прийшлн серйозно й надовго -  Прийшяи ссрйозно й па- 
довго.
Прийшли скрутні часы -  Прийшли скрутні часи. 
Нрнйшли Совіты в Карпаты -  навчили челядь бре- 
хати -  Прийшли Совіти в Карпати — навчили челядь брс- 
хати.
Прийшли Совіты -  пӱшли до школы наші діти -  При- 
йшли Совіги -  иішли до школи наші діти.
Прийшли “совітські братя”-  заселыли Подкарпатя -  
Прийшли “радянські браття” -  заселили Підкарпаття. 
Прийшли, шго называться = Прийшли, як кажуть -  
Прийшли, що називається!
Прийшли, як кажуть = Приншли, пгго называться -
Прийшли, як кажуть!
Прийшли Яков, Кирил и Фом" -  зимы вже ньіт -  При- 
йшли Яков, Кирил і Фома (3 квітня) -  зими вже нема. 
Прийшлый елемент -  Зайшлий елемеит ічужчтець). 
Ирикшло вдохновеніє -  Прийшло натхнеішя.
Прийшло времня -  Прийшов час.
Пройшло житя -  без воротя -  Пройшло життя -  без во- 
роття.
Прийшло зараз -  узяв го (узяв йі) фрас -  Прийшло зараз
-  узяв його (узяв її) фрас (біс)\
Прийшло каятя, но ниє житя -  Прийшяо каяття, та нема 
житгя!
Прийшло лися, лем опосля -  Прийшло лися, лищ опісля. 
Приншло літо -  пустило хвӱст за вітром -  Прийшло літо
-  пуетило хвіст за вітром.
Прийшло махом -  нӱшло прахом -  Прийшло махом -  
пішло прахом.
Прнитйшло му (прийшло ӱв) по рупі -  ГІрийшло йому 
(прийшло ЇЙ) 110 руці.
Прийпіло на думку = Прийшло на мысль -  ГІрийшло на 
думку.
Прнйшло на вечӱр -  Прийшло (припало) ыа всчір. 
Прийшло на мысль = Прийшло на думку -  Прийшло на 
думку.
Прийшло на ньою (на неі), ик на голого (як на голу) 
дрож -  Прийшло на нього (на неї), як на голого (як на гояу) 
дрож (трепет).
Прийшло иа раяо -  ГІрийшло на рано (настав ранок). 
Пряйшло на ум (на розум) -  Прийшло на ум (иа розум). 
Прийшло Стрітеніє-Грӱмниці -  кӱнчай вечерпиці -  При- 
йшло Стрітеніє-Грімниці (15 лютого) -  кінчай всчорниці! 
Прийшлося вшитко кинути -  Прийшлося всс кинути. 
Прийшлося грусно = Стало грусно -  Стало туго, 
Прийшлося до діла -  Прийгшюся до діла.
Прийшлося до душі (не до душі) -  Прийшлося до дунгі 
(не до душі).
Прийшлося до смаку -  Прийіилося до смаку.

Црийшлося йому (прийшлося ӱв) прошвырнуіися -
Прийшлося йому' (прившдося їй) прошвиргнутися (про- 
йтися).
Прнйшося к серцю -  Прийшлося до серця.
Прийшлося к слову -  Прийшлося до слова.
Прийшлося му (прийшлося ӱв) туго -  Прийшлось йому 
(прийшлось їй) туго.
Прийшлося напрячи мозгы -  Прийшлося напрягти мізки. 
Прийшлося нелегко -  Прийшлося нелегко.
Прийшлося несолодко -  Прийшлося нссолодко. 
Прийшлося по вкуеу-Прийшлося довподобы (до смаку). 
Прийшлося но серию -Прииало до серця.
Прийшлося иочати сначала -Прийшлося иочати з по- 
чатку.
Прийшлося туго (туговато) -  Прийшлося туго (туговато). 
Пройшло через многї рукы -  Пройшло через мнол руки. 
Прийшло Юря -  поливай, айбо й на себе чекай -  При- 
йшло Юря (6 травня) -  поливай, але й на себс чекай’ 
Прийшов апріль -  довго не спи: сон на зиму отклади -  
Прийшов квітень -  довго не спи: сон на зиму відклади. 
Прийшов апріль у ноля -  кличе орача земля -  Прийшов 
квітень у поля -  кличе орача земля.
Прийшов Архип -  по снігу ступає, саням дороіу кро- 
кладає -  Прийшов Архип (5 грудня) -  по снігу стунає, са- 
ням дорогу прокладає.
Прийшов Варфоломій -  жнто на зиму сій -  ІІрийшсв 
Варфололмій (7 вересня) -  жито на зиму сій.
Прийшов Василь Весиогрій -  полетів у поле цчолиный
рӱй -  Прийшов Василь Весногрій (25 квітня) -  полетів у 
поле бджолиний рій.
Прийшов весняный Николай -  коні выпасай -  Прийшов 
вссняний Николай Шиколай, 22 травня) -  консй випасай. 
Прийшов Влас -  весна закукала до нас -  Гірийшов Влас 
(24 лютого) -  вссна закукшіа (заглянула, закувала) до нас. 
Прийшов Влас -  злізати з печи час -  Прийшов Влас (24 
лютого) злізати з печі час
Прийов Главосік -  сипле зерно в сусік -  Прийшов Главо- 
сік (1 1  вереспя) -  сиплс зсрно в засік.
Прийгаов голод до хыжі -  нічнм собі запомочи -  ІТрий- 
шов гояод до хати -  нічим собі зарятувати.
Прийшов юстьовати -  знай, колн “Бывайте здоровіі” 
сказати -  Прийшов гостювати ~ знай, коли “Бувайте здо- 
рові!” сказати.
Прийшов гӱсть (ирийшла гоетя) до тебе -  зустрінь го 
(зустрінь йі), як треба -  Прийшов гість (прийшла гостя) 
до тебс -  зус'іріиь його (зустрінь Гї), як треба.
Прийшов гӱсть (прийшла гостя) -  забудь про злӱсть -  
Прийшов гість (ирш'ішла гостя) — забудь про злість. 
Прийшов густь (прийшла гостя) -  запроси го (загтро- 
си йі) сісти, вбы удобно гомонілося и впочи сиати 
хотілося -  Прийшов гість (прийшла гостя) -  запроси йоіп 
сісти, щоб зручно гомонілося й уцочі снати хотілося. 
Прийшов гӱсть, иа голу (но на голу) кӱсть -  Прийшов 
гість, на голу (але на голу кість (кістку).
Прийшов день Анкы -  сідай у санкы -  Прийшов день 
Анкн (22 грудня) -  сідаіі у санки.
Прийшов дсцембер акурат, принӱс до хыж нам много
сят -  Прийшов грудень агсурат (якраз), нриніс до хат нам 
багато свят.
Прийшов денебер -  студінь принӱс -  Прийшов грудень — 
студінь іірииіс.
Прпйшов (нрийшла) до воды, а дале -  куды -  Прийшов 
(прийшла) до води, а далі -  куди?
Прийшов (прийшла) до кырниці напитися, та лінь 
нахылитися -  Прийшов (прийшла) до криниці напитися, 
та ліныси нахилитиея.
Прийшов (прийшла) до зовиці и плете (и несе) дурниці
-  Прийшов (прийшла) до зовиці і плете (і несе) дурішщ. 
Прийшов (прийшла) до памняти -  Прийшов (прийшла) 
до пам’яті.
Прийгаов до нрилавка -  терпи очередь и давку -  Прий- 
шов до прилавку -  тсрпи чергу й давку.
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Прийшов до тя челядник (прнйшла до тя челядіша) -  до 
хыжі запроен и чнм маєш пригости -  Прийиша до тебе 
людипа -  до хати запроси і чим маєш пригости 
Прийшов (прийшла) до чужої хыжкы, не наводь свої 
порядкы — Прийшов (прийшла) до чужої хатки, ие наводь 
свої порядки.
Прийшов Другый Спас -  пӱшло літо от нас -  Прийшов 
Другий Спас (19 серпня) -  пішло літо від нас.
Прийшов Друтыіі С пас-усякьш  плодам час-їїрийшов 
Другий Спас (19 серпня) -  усяким плодам час.
ІІрийшов Друіый Спас -  холодніг у нас -  Приишов Дру- 
гий Спас (19 сєрпня) -  холодпіє у нас.
Прийшов Другый Спас -  яблок, дичок натряс -  При- 
йшов Друіий Спас (19 серпня) -  яблук, груш натряс. 
Прийшов другый (осілньый) Фома -  скоро зима -  При- 
йшов другий (осіішііі) Фома (19 жовтня) -  скоро (невдовзі) 
зима.
Прийшов (прийшла) д’ собі -  ГІрийшов (прийшла) до ссбе. 
Прнйшов єнным (прийшла єннов), а пӱшов (а пӱшла) 
удігі докус другым (докус другов) -  Прийшов одшш (при- 
йшла однією), а пішов (а пішла) звідси докус (зовсім) ін- 
шим (зовсім іншою).
Прийшов (прийшла) з нзвиненійом -  Прийшов (при- 
йшла) з вибаченням.
Прийшов (прийшла) не з норожньыми руками -  Прий- 
шов (прийшла) не з іюрожніми руками.
Прийшов (прийшла) з умышленов ш'льов -  Прийіиов 
(прийшла) з умісною метога.
Пернйпіов Иван Предтвча -  забрав сята на плечі -  
Прийшов Іван Предтеча (19 січня) -  забрав свята на плечі. 
Прийшов (прийшла) из миром -  Прийшов (прийшла) із 
миром.
Прийшов Илліч -  не маємс нич -  Прийшов Ілліч -  не ма- 
ємо нічого.
Прнийшов Илля -  чекать озимої сівбы земля -  Прийшов 
Ілля (2 српня) -  жде озимої сівби земля.
Прийшов Илля па колеснини личить у полі кошщі —
Прийшов Ілля (2 серпня) на колісниці, лічить (рахує) у полі 
копиці.
Приншов Илля -  розводнть (робпть) у паіі гнилля -
Прийшов ілля -  розводить (робить) гнилля.
Прийшов Илля -  холоне земля - Приишов Ьіля (2 серпня)
-  холодніє земля.
Прийшов-ись (прийшлась) без дрыв -  иди от огня здо- 
ров (здорова) -  ІІрийшов ти (прийшла ти) без дров — іди 
від вогыо здоров (здорова)!
Прийшов кумець на обідець, а їсти нічого (а ложкы 
ниє) -  Прийшов кумець на обідеііь, а їсти нічого (а ложки 
нема).
Прийшов ловець -  буде пацкг нам конець -  Прийшов ло- 
вець -  буде пацюкам кінець!
Прийшов май -  сам (сама) про ся збай -  Прийшов тра- 
вснь -  сам (сама) про себе дбай.
Пряйшов май -  сін просо, буде, як гай, а як нрийде июнь
-  хоть сій, хоть плюнь -  Пришпов травень -  сій просо, 
буде, як гай, а як пршіде червень -  хоч -  сій, хоч плюнь. 
Прийшов май -  сінодай -  Прийшов травень -  сінодай! 
Прийшов май -  сінти кӱнчай, коні на пашу выганяй -  
Прийшов травень -  сіяти кіичай, консй на пашу виганяй. 
Іірийшов ман -  соцвітя чекай -  Прийшов травень -  суц- 
віття чекай.
Прийшов марець -уж е нс обморозиш яалець -  Прийшов 
марець (березень) -  уже не обморозиш налсць 
Прийшов марець -  щи кусать за палець -  Прийшов ма- 
рець (березень) ще кусає за цалець.
Тірийшов (прийшла) на выручку -  Прийшов (прийшла) 
на внручку.
Прийшов (прийшлла) на вшитко іотовоє -  Прийшов 
(прийшла) на все готове.
Прийшов (прнйшла) на гостину -  не выбагай: де тти 
скажугь -  там сідай -  ПршЧшов (прийшла) на іостину -  нс 
вибагай: де тобі скажуть -  гам сідай.

П р и

Прийшов (прийшла) на і остину -  хвали газдышо -  
Прийшов (прийшда) на гостнау -  хвали господиню. 
Прийшов (прийішіа) на гуляику -  не гуляй до ранку - 
Нрийшов (прийшла) на гуляику -  не гуляй до ранку. 
Прийшов (пришила) на миіь -  и вже біжить -  Прийшов 
(прийшла) на мить -  і вже біжить.
Прийшов (прийшла) на похорон роботі -  Прийшов (при- 
йшла) на похорон роботі.
Прнйшов (приншла) нап}ДИИ'Псу (под градусом) -  Прий- 
шов (прийшла) наиідпитку (під ірадусом).
Нрийшов (прийшла) не з порожніми руками -  Прийшов 
(прийшла) не з порожніми руками.
Прийшов Наум -  час братися за ум -  Пртійшов Наум -  
час братися за ум (за розум).
Прийшов (нрийшла) -  не мовчи, а што треба -  речи •
Пркйшов (прийшла) -  не мовчи, а що треба - речи (кажи)! 
Прийшов иестаток, забрав остаток -  Прийшов нестаток, 
забрав остаток.
Прийшов Николай -  коні выпасай -  Прийшов Николай 
{Мико.пай, весняпий, 22 травня) -  коней випасай.
Прийшов (ирцйшла), обы штось купити -  Прийшов (при- 
йшла), шоб щось куиити.
Прийшов (прийшла), обы штось продати -  Прийшов 
(прийшла), щоб щось продати.
Прнйшов Онисим-вӱвчарь -  вважай: уже ярь -  Прий- 
шов Онисим-вівчарь (28 лютого) -  вважай: уже ярь. 
Іірийшов отвіт на письмо -  Прийшла відповіть на лист. 
ГІрийшов Пахом - дыхнув (запахло) теплом -  Прийшов 
Пахом (28 травня) дихиув (запахло) теішом.
Прийшов Петро в садок -  зорвав жовтый листок, а 
Илля завітав -  уже два сорвав -  Прийшов Петро в садок 
(12 липт) -  зірвав жовтий листок, а їлля завітав (2  серпня) 
— ужс два зірвав.
Прийшов поминальный час -  дай на Парастас — При- 
йшов аомииалышй час (котрась із помтаііьних субот) -  
дай иа Парастас!
Прийшов (прийшла) ионадвечӱр -  Прийшов (прийшла) 
понад вечір.
Прийшов Предтеча, взяв сята на плечі -  Прийшов Пред- 
теча (19 січня). взяв свята иа плечі.
Прийшов (прийшла) -  нровірив (провірила) -  Прийшов 
(прийшла) — провірив (провірила).
Прнйшов прогрес, поставив хрест -  Прийшов прогрес, 
поставив хрест.
Прнйшов-пӱшов (прийшла-пӱшла) -  давай слідковати 
за собов — Прийшов-пішов (прийшла — пішла) — давай слід- 
іу'вати за собою.
Приншов-пӱшов (прийшла-пӱшла), и слід за ним (за 
нив) прохолов -  Прийшов -  пішов (іірийшла-пішла), і слід 
за ним (за нею) прохоиов.
Ириншов (прийшла) рано-то  й погано-Ирийшов (нри- 
йшла) рано -  те й погано.
ПріпЧшов (прийшла) раненько -  было ши порожненько, 
нрийшов (прийшла) потому -  было вжс по всьому ■
Прийшов (прийшла) ранепьмо — було щс порожненько, при- 
йшов (прийшла) потому -  було вже по всьому.
Прийшов септембер -  скуплися, дітинко, прнберися, 
причешися н до школы ладися -  Прийшов вересснь -  ску- 
плися, дитинко, ириберися, причешися й до школи ладися. 
Прийшов сепіембер у гай -  дітино, до школы ступай -  
Прийшов вересень у гай -  дитино, до школи ступай! 
Прийшов совітськый боєць -  фашистам коиець - 1 Ірий- 
шов радянський боєць -  фашистам кінсць!
Прийшов Спас -  бєри рукавиці й кожух про занас -  
Прийшов Снас (Другий Спапс, 19 серпня) -  бсри рукавиці 
й кожух нро запас.
Прийшов Спас -  груші, яблока натряс — Прийшов Спас 
(Другий Сиас, 19 серпня) -  іруші, яблука натряс.
Іірийшов Спас -  загубив комар бас, а прийшла Причис- 
та -  взя.та комара нечиста -  Прийшов Спас (19 серпня) -  
загубив комар бас, а прийшла Пречиста (28 серпня) -  взяла 
комара нечиста.
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Прийшов Спас -  холодніс у нас -  Прийшов Спас (Другий 
Спас, 19 серпня) -  холодпіє у нас.
Пройшовся галопом -  Пройшовся галопом.
Прийшовся (прийшлася) не до двора -  прощатися пора 
-  Пряйшовся (прийшлася) не до дізора -  прощатися пора. 
Прийшов Сятый Дух -  не нужный бӱлше кожух -  ІІрий- 
шов Святий Дух (51 день по Великодню) -  не потрібний 
більшс кожух.
Прийшов Тимона -  сиди дома -  Прийшов Тимона (12 
грудня) -  сиди дома.
Прийшов Тихон до гаю -  птахы замовкавуть -  Прийшов 
Тихон (29 червня) до гаю -  птахи змовкають.
Проийшов тыждінь вербовый -  бери в дорогу вӱз ду- 
бовый -  Прийшов тиждень вербовий (останній перед Вели- 
кодн&м) -  бери в дорогу віз дубовий.
Прнйшов ткось та взяв штось -  Прийшов хтось та взяв 
щось.
Прийшов ткось та взяв пггось, а вӱи (а вна) за ним -  не 
знавучи за чим -  Прийшов хтось та взяв іцось, а вїн (а 
воиа) за ним -  не знаючи за чим.
Прийшов (прийшла) у гості, не старайся домаінньых 
учити, як мавуть жити -  Прийшов (прийшла) у гості, не 
старайся домашніх учити, як мають жити.
Пройшов (пройшла) усі нужні испытанія -  Пройшов 
(пройшла) всі необхідні винробування.
Прийшов (прийшла) у чужый дӱм -  достойно поводься 
в нӱм -  Прийшов (прийшла) в чужий дім -  іідно поводься 
в ІІІМ.
Прнйшов Федот -  берися, земле, за свӱй род -  Прнйшов 
Федот (15 березня) -  бсрися, земле, за свій род.
Прийшов Федот -  земля исиовнена весняных забот -
Прнйшов Федот (15 березня) -  земля сповнеыа вссняних
турбот.
Прийшов Феодул -  теплом нодув -  Прийшов Феодузт 
(1 березня) -  теплом подув.
Прийшов Фома Весногрій -  вилітать у поле рӱй -  ІІри- 
йшов Фома Весногрій (Друга неділя по Великодию -  Анти- 
пасха) -  вилітає в ооле рій.
Прийшов час -  Прийшов час.
Прийшов час, зайшов и я до вас, до сьої хыжі нопав, 
обы вам казку розказав -  Прийшов час, зайшов і я до вас, 
до цієї хаги завітав, щоб вам казку розказав.
Прийшов час остаповитися -  Прийшов час зупинитися. 
Прийпюв час показати себе -  Пршішов час показати себе. 
Прийшов час показати, што ты вартый (што ти варта) -  
Прийшов час показати, що ти варитий (що ти варта). 
Прийшов Ярополк -  розрыв сугроб, по снігу ступать, 
дорогу прокладать -  Пршйшов Яроиолк (5 грудня) -  роз- 
рив сугроб, по снігу ступає, дорогу прокладас.
Прийшов юлій у Карпаты -  годі спочиватп -  Прийшов 
юлій ілипень) у Карпати -  годі спочивати.
Прнйшов, як дождь на сухоє сіно -  ГІрийшов, як дош на 
сухе сіно.
Приказав (приказала) довго жити -  Наказав (наказала) 
довго жити.
Приказы не обсуждавуіься -  Прикази не обговорюються. 
Приказка -  не казка, а казігі окраска (а казці закваска) -  
Приказка -  не казка, а казці окраска (а казці закваска). 
Првказка -  прикраска (бссіді закваска) - Пршсазка - 
прикраска (бесіді закваска).
Прнказка -  цвіт, а пословиця -  плӱд -  Приказка -  цвіт, а 
прислів’я. -  шіід.
Приказ свыше -  Наказ зверху.
При катастрофі отділався (отділа.дася) испугом -  При
катасірофі відбувся (збулася) перестрахом (перепяком). 
Прикидати в умі -  Прикидати в умі (в дулщі). 
Прикидатися наївным (наївиов) -  Прикидатася наївним 
(наївною).
Ирикидатися (притворятися) невинньїм (невиннов) нив-
чому -  Прикидатися нсвинувашм (невиыуватою) нівчому. 
ГІрикидыватися бідным (біднов) -  Прикидатися бідним 
(бідыою).

Прикидыватися глупым (глупов) -  Прикидатися глупим 
(глупою).
Прикидыватися (прпкпнутися) невиннм ягаятом (не- 
виннов ягаичков) -  Прикидуватися (іірикинутиися) нсви- 
нним ягімм (невинною ягничкою).
Прикидыватися (прикинлтися) сумашедшым (сума- 
шедшов) -  Прикидоватися (прикипутися) божевільним 
(божевілыюю).
Прикинувся (прикинулася) божым телятком -  Прики- 
иувся (прикинулася) божим телятком.
Прикинувся (прикннулася) чайником -  Прикииувся 
(прикинулася) чайником.
Прикннути в умі = Розкласти в думці -  Прикинути в 
думці.
Приклав (приклала) до нього (до нс'О свӱй розум -  При- 
клав (приклала) до нього (до нсї) свій розум.
Приклав (прнклала) не стӱлько руісы, як горло -  При- 
клав (ирикяала) не стільки руки, як горло.
Прнкладні наукы -  Прикладні науки.
Прикинув (прикинула) оком -  Прикинув (прикиігула) 
оком.
Прикинути в думці -  Прикинути в думці.
Прикинути на рахӱвници -  Прикішути на рахівниці. 
Іїрикинути в умі -  Прикинути в умі.
Проклав собі дорогу -  Проклав собі дорогу.
Прикладні наукы -  Прикладні науки.
Прикласти всі сили -  Прик.васти всі сили.
Прикласти всі старанія й силы -  Прикласти всі старання 
і сили.
Прикласти (ігриставити) печатку -  Прикласти (поклас- 
ти) печатку.
Прикдастн ружу (рукы) -  Прикласти руку (руки). 
Прикласти ухо (принасти ухом) до землі -  Лриюіасти 
вухо (припасти вухом) до землї.
Прикластн ухо (припасти) ухом до дверей -  Прикласти 
ухо (припасти вухом) до двссрей.
Гїроклішать на чому світ стойить -  Проклинає на чому 
світ стоїть!
Прнклоппти голову = Прихылити голову -  Прихилити 
голову.
Приключенія учать иас соглаеію -  Пригоди учать нас 
згоди.
Приклюнеичеськый роман -  Пригодницький роман. 
Прикованым взглядом -  Прикованим поглядом. 
Прикововаги (приковати) взгляд — Прикововати (прику- 
вати) ногляд.
Приковати д’ собі всеобщоє вниманіє -  Привернути до 
себе загальну увагу.
Прнкововати (приковати) до позорного стовпа -  Прику- 
вувати (арикувази) до ганебпого стовпа.
ІІрикововати (приковапі) очи -  Приковувати (прикуватн) 
очі.
Нриколысовати до сыа -  Приколисувати до сну.
При колхозі бывати (проживати) -  лем уши годоват и -  
При колгоспі жити (проживати) — лиш воші годувати.
При колхозному дворі -  єнні бідарі -  При колгоспному 
дворї -  одыі бідарі.
При комуиістах пышались на весь край партзборы, 
корчма и нагай -  При комуністах пишались на весь край 
иарпбори, корчма і нагай.
При комупістах правду новісти -  в темницю сісти -  При
комуністах правду повісш — в темншцо сісти. 
Прикоротити (прикорочовати) язык — Прикоротити 
(прикорочувати) язика.
Прикраси -  дороже продаж -  Прикраси -  дорожче про- 
даси.
Прикрашати (прикрасити) пірьом -  Прикрашати (при- 
красити) пір’ям.
Прігкрашеный (прекрашена) пірьом -  Прикрашений 
(прикрашсна) пір’ям.
Прикрашеніє оі ня — Припинення вогшо.
Прикрываться фразами -  Прикривасться фразами.
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При

Прикупивши лиха -  ТТрикупивши лиха.
Ііри куні -  Пр купі.
Прикуси губы и не цірь зубы -  Прикуси губи і нс цірь (не 
скаль) зуби.
Прикусити язык = Укуситися за язык -  Прикусити язик 
(язика).
Прнкуси тот язьж, што лем лопотіти звык, бо кіть не схо- 
чеш -  сам собі (сама собі) біду паврочиш -  Прикуси той 
язик, шо лиш лопотіти (базікати, плести нісенітницю) звик, 
бо яыцо не схочеш -  сам собі {сама собі) біду наврочиш! 
Прикуси язык -  Прикуси язик!
Прикуси языка, бо заробиш бигаря -  Прикуси язика, бо 
заробиш бшаря (патика).
При кӱнци польота -  При кінці лету.
Прикӱнцьовый акорд -  Прикінцевий акорд. 
Прикӱнцьовоє, заключительноє слово докладчика (до- 
кладчиці) -  Прикінцеве, заключне слово доповідача (до- 
повідачки).
Приладити до машины предохранитель-  Прилаштувати 
(приробити) до машшш запобіжник.
Прилаіциться, ги иес, кіть видить інтерее -  ГІрияаідигь- 
ся, мов пес, якшо бачить інтерес.
Прилащуєся до чужої славиы -  Прилашується до чужої 
слави.
Прилегающі понятія -  Прилсглі іприлежнї) поіиття. 
Пролетарі, бо всяды лізуть в очи, як комары ГІролета- 
рі, бо скрізь лізуть в очі, як комарі.
Прнлетів бӱзьок до нас -  принӱс весну якраз -  Прилетів 
бузьок (лепека) до нас -  приніс весну якраз.
Прнлетів бузьок -  лелека -  принӱс весну здалека -  При- 
летів бузьок (лелека) — приніс вссну здалска.
Прнлетів из-за моря кулик -  весна закосичила цвітник
-  Прилетів із-за моря кулик -  весна заквітчида квітник. 
Прилетіла зазуленька и сказала “Ку-ку !”-  через горы 
руські браты подали нам руку -  Прилетіла зозуленька 
і сказала “Ку-ку!” -  через гори руські брати подали нам 
руку.
Прилстіла зазулиця, тужньо закл вала: была бішза Вер- 
ховина -  ши біднішов стала -  ГІрилстіла зозулиця, тужньо 
закувала: була біднов Верховина -  іце біднішою стала. 
Прилетіли до нас русы з Московської Руси -  Прилетіли 
до иас руси з Московської Руси.
ГІрилет іли жлравлі -  нринесли генлінь землі -  Прилсті- 
ли журавяі -  принесли теплінь зсмлі.
Прилнв (прилитя) крови = Прилити кырви (крови) -
Прилив (пршшття) крові.
Прилизаный (прилизана), гибы го (гибы йі) корова 
языком прилизала = Прилизаный (прнлизана), як теля
-  Прилизапий (прилизаиа), піби його (ніби її) корова язи- 
ком прилизала.
ІІрилизаный (прилнзана), як теля = Прилизаный (при- 
лизана), гибы го (гибы йі) корова языком прилизала -
ІІрилизаний (прилизана), мов теля.
Прплизуєся, ги пес -  Прилизується, мов пес.
Прилип (прилипла) до нього (до неї), як шустсрська 
смола до чобота -  ҐІрилип (прилипла) до нього (до не'ї), як 
шустерська (як шевська) смола до чобота.
Прилип {цридипла), як сліпын (як сліпа) до кіста -  При- 
лип (прияипла), як сліпий (як сліпа) до тіста.
Прилип (прилшіла), як ріпиція до пйат -  Прилип (при- 
липла), як ріпидя до п’ят.
Прилип (прилипла), як смоладо чобота = ІІристав (при-
стала), як смола до чобота -  Прилип (прйлшіла), мов смо- 
ла до чобота.
Прилитя кырви (крови) = Прилив (прилитя) крови -
Прилиття крові.
При лихӱв годині -  При лихій годині.
При личных інтересах -  При власних інтересах. 
ГІриличовати проценты до капітала -  Прилічувати про- 
центи до капі'галу.
Прилігшвся (приліпилася), як слимак до гриба -  При- 
ліпився (прнліпилася), мов слимак до і'риба.

Приліпивася, як овод до коровы -  Приліпився, як овод 
до корови.
ЇІриложити всі сйлы -  Прикласти всі сили.
Приложигн всі старанія -  ГІрикласти всі старання. 
Приложити теорію на практиці -  Застосувати теорію на 
практиці.
Прн любых обстоятельствах -  За будь-яких обставин. 
При любӱв власти -  тко крав, тот и буде красти -  При
любій (при будь-якій) власти (владі) — хто крав, той і будє 
красти.
Прилюдноє, публичнос выступленіє -  ІІрилюдний, иу- 
блічний виступ.
При людях -  При людях.
При людях розсыпать перед тобов срібло-золото, а 
отвернешся -  втопче тя в болото -  При людях розсииає 
перед тобою срібло-золото, а відвернешся -  втогіче тебе в 
болото.
При мадярах и при чехах мы хоть землю мали, а отко- 
ли прийшли руські -  всьо от нас забрали (жебраками 
стали) -  При мадярах іугориях) и при чехах ми хоч землю 
мали, а відколи прийшли руські (росіяни) -  все зід нас за- 
брали (жебраками стали).
При майближӱв возможности -  При найближчій можли- 
вості (нагоді).
При маскалях, при совітах одгородили нас от світа -
При москалях, при совітах відгородили нас від світа.
При мені-При мені.
Приметам вірь, но перевірь -  Прикметам вір, та перевір. 
Приметы нашого часа -  Прикмети нашого часу. 
Примирителыіа камера -  Примиритсльна камера. 
Примирительный(примирливый)тон-Примирний(при-
ьшрливий) тон.
При межах у нолі мы щастя не знали, а при совітськых 
колхозах -  щи біднішыми стали -  При межах у полі ми 
шастя ие знали, а при радянських кблюспах -  ще бідніши- 
ми стали.
Примінительно моды -  Стосовно моди.
Примінити инші мірн -  Застосувати інші міри (методй). 
Прпимінити прннужденіє -  Вжити примусові заходи. 
Примінити сгатю закона -  Примінити статпо закону.
При мініальных затратах -  При мініальних затратах.
При мінусовӱв темнературі -  При мінусовій темисратурі. 
Приміняти влияніс -  Застосовувати вплив,
Приміняти (примінити) грубу силу = Уживати (ужиіи) 
грубу силу -  Застосовувати (застосувати) грубу силу. 
Приміняти на практиці -  Застосовувати на практиці. 
Примір до сказаного -  Приклад до сказаного.
Примір, достойный наслідованія -  Приюіад, вартий (гід- 
ний) наслідування.
Приміры неожиданности - Приклади несподіваності. 
Примір -  майкрасшоє доказательство истины -  При- 
клад -  найкраший доказ ісшни.
Примірна донька -  Примірна дочка.
Примірный подсчот -  Примірний (зразковий) підраху- 
нок.
Примірный сыи -  Зразковий син.
ІТрнмірный устав -  Зразковий устав.
Примітивноє рішеніє -  Примітивне рішсння.
Примітна (замітна) деталь -  Примітна детапь.
Примітна памйатка -  Примітна пам’ятка.
Примітна черіа -  ІІримітна (прикметна) риса. 
Приміщати турнстуш у гостинници -  Приміщати (вла- 
штовутти) туристів у готелі.
Примкнув (примкнула) д’ їх компапійи -  Приєднався 
(приєдналася, прилучився; прилучшася) до їх комианії. 
Примкнуги штык -  Примкнути штик (багнєт). 
Примного тобі (вам) обйазаный (обйазані) -  Дуже тобі 
(вам) завдячний (завдячні).
ІІри молодых літах, та на свойих хлібах- При молодих 
літах, та иа своїх хлібах.
Примосгився (примостилася), як сорока на кӱлку -  
ГІрішостився (примосгалася), як сорока на кілкові.
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ІІри

Примочити губы = Умояпити губы -  Примочити губи 
іпригубити).
Примочити (нримочовати) обновку -  Примотати (при- 
мочовати) обиовку (ттити чарку в знак обновки). 
Примочити(иримочовати) успіх -  Примочити (примочу- 
вати) успіх івипити чарку з нагоди успіхӱ).
Прнмусили го (примусяли йі) согласитися -  Примусили 
його (примусилі її) погодитися.
Примусити (заставити) здрыгнутися -  Примусити (за- 
ставити) здригнугися.
Примусити (заставити) поиріти = Примусіти потіти -
Примусити {заставити) ноиріти (спітніти).
Примусити (заставити) почерленіти -  Пріімусити (за- 
ставити) почервоніти.
Примусити(заставити) втікати -  Прнмусити {застави- 
ти) тікати.
Примусіти потіти = Примусити (заставити) попріти -  
Примусити иотіти (пітніти).
Примусова бесіда -  Примусова розмова.
Примусова робота -  клопота -  Примусова робота ~ кло- 
пота.
Примусові міры -Примусові заходи.
ГІримутиеный (примушена) зробити-Примушений (при- 
мушена) зробити.
Принадлежащый організаиії -  Належиий організації. 
Принадлежаіцый по праву -  Належний ио праву, 
Принадлежить к  числу передовикӱв -  Належить до чис- 
ла передовиків.
Принадлежиый по праву -  Належшта по праву. 
Принадлежиости клозета -  Речі клозета {туалета).
При нашому курсі -  бӱлше мінусӱв, чим плюсӱв -  При 
пашому курсі ~ більше мінусів, ніж плюсів.
При ыашӱв бідности -  не до ніжности -  Пр наіпій біднос- 
ті -  нс до ніжності.
При нашӱв власти все робиться по команді -  При еашій 
владі все робиться ио комаиді.
При нашӱв власги всш коргить красти, лем сдсн (єнна) 
етрашиться так жнти, а другі -  не знаву гь, як есе робити
-  При нашій власті (владі) всім кортить красти, лиш один 
(одна) страшиться так житн, а інші -  ие знають, як ні робити. 
ГСри нашӱв влавсти -  едеи робить, троє -  на совішаігію -  
При нашій владі: один працює, троє- на нараді.
При нашӱв власти -  крали, крадуть и будуть красти -  
При нашій владі -  крали, крадуть і будуть красти.
При нашӱв власти -  нам не жити в шастю -  При нашій 
власті (владі) -  нам не жити в щасті.
При нашӱв власти -  тко й не крав, то буде крастп -  При 
иашій власти (владі) -  хто й не крав, то будс красги.
При нашӱв гласности -  замнеме для ясности -  При на- 
шій гласності — замнемо для ясиості.
При необычных обстоятеыгівах -  При незвичних обста- 
винах.
Припесеніє в жертву -  Принесення в іюжерву. 
Принесеніє клятвы = Принести клятву -  Принесення 
присяги.
Принеси, Боже, гостя в родину, то мы и в будень зробимс 
недільну гостину -  Принеси, Боже, гостя в родину, то ми і 
в будень зробимо педільну гостину.
Принеси, Господи, Каленика з порохом, а нс з морозом
-  Принсси, Господи, Каленика {11 серппя) з порохом {пилю- 
кою), а не з морозом!
Принесп ми маӱвочку -  сватай мене, фрайнрочку -  ІІри- 
неси мсні маївочку -  сватай мснс, фраїрочку {парубочку). 
Нрикеси, подай и йди гет, не заважай -  Принеси, иодай і 
йди геть, не заважай.
Прннссла го (принесла йі) лиха година -  Прітанесяа його 
(принесла п) лиха шдипа!
Принесла го (принесла йі) нечиста (нечиста сила) -
Принесла йото (лринссла її) нечиста (нс4иста сила)! 
Принесі и благодаронӱсть -  Скласти подяку.
Принесги в жертву — Принести в жертву.
Прішести жалобу -  Заявити скаргу.

Принести клятву = Принесеніє клятвы -  Принести 
(скласти) присягу.
Принести (ириноіиовати) нсприятнӱсть -  Принссти ые- 
приємність.
Принести (приношовати) плоды -  Принести (приносити) 
шюди.
Принести (приношовати) пользу -  Принести (приноси- 
ти) користь.
Принести присягу -  Схяасти присягу,
Принести протест -  Заявити протест.
Принизити своє достоєнство -  Принизити СВОЮ ГІДНІС'ГЬ. 
Принимай люди такыми, якыми є, а не такыми, якымн 
хотів бы (хотіла б) їх відіти -  Приймай людей такими, яки- 
ми є, а не такими, якими б хотів (хотіла) їх бачити. 
Принимай світ такым, якым вӱн є -  Сприймай світ та- 
ким, яким він є.
Принимай свою судьбу без нарікань и болю -  Снриймай 
свога долю без нарікань і болю.
Принимай чужу біду, як свою, будеш по смерти в раю -
Приймай чужу біду, як свою, будеш но смерті в раю. 
Принимадн го (ириынмали йі) на “Ура!”— Приймали 
його (приймали її) на “Ура!”.
Принимательна комісія — Приймальна комісія. 
Принимати (приняти) важный вид ~ Приймати (прийня- 
ти) поважний вид.
ІІринимати в обрашеніє -  ГІриймаги в оборот {в обіг). 
ІІриинмати (приняти) во вниманіє -  їїриймати (прийня- 
тн) до уваги.
Приннмати на слух -  не для розума, а ух ~ Сприймати ііа 
слух -  не для розуму, а вух.
Прыниматы (приняги) позу -  Приймати (прийняти) позу. 
Принимати (приняти) в організацію -  їїриймати (ири- 
йняти) в організаціто.
Прикимати в соображеніє -  Брати до увага.
Принимати (приняти) діло -  Приймати (ирийнти) діло 
(справу).
П ритімати (приняти) за чисту монету -  Приймати (ііри- 
йняти) за чисту монету.
Принимати діла - Приймати справи.
Прннимати дітину при її рожденію -  Приймати дитину 
при її народженні.
Принимати (приняти) до партії -  Приймати їприйняти) 
до партії.
Принимати (приняти) до серця -  Приймати (прийняти) 
до серця.
Принимати за чнсіу правду -  Приймати за чисту ііравду. 
Принимати (приняти) їд>: -  Принимати (прийняти) їжу. 
Принимати (приняти) к свідінію -  Брати (взяти) до відо- 
ма.
Принимати на свӱй счот -  Приймати на свій рахунок. 
Праиимати (приняти) на страх -  Приймати (прийняти) 
на страх.
Принимати (ириняти) резоы -  Принимати (прийняти) ре- 
зон.
Пршш.мати (приияти) рішеніє = Прийти (приходити) к 
рішенію -  Принимати (прийняти) рішсння.
Дриниматн участіє = Брати участіє -  Приймати (брати) 
участь.
Принимати, як шутку -  Сприймати, яку жарт, 
Принимать же.иасмос за дійствительноє -  Приймає ба- 
жане за дійсне.
Принимать за фіглю -  Сприймає за фігшо {за жарт). 
Принимать за чисту монету -  Сприймає за чисту монету. 
Принимать на віру -  Сприймає на віру.
Принимать на слух -  Сприймає на слух.
Прннимать як довжноє -  Сприймає як належнс.
При нынішнӱв дурости -  не до мудрости -  При нинішній 

I дурості — не до мудрості.
При нынішньых нанах біднієме на очах -  При нинішпіх 
панах бідніємо на очах.
Приносити (нринести) в жертву -  Приаосити (принссги 
в жертву.
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Приносити (принести) лепту = Приносити (прннести) 
свӱй внесок -  Гіриносити (принесш) лспту.
Приносити (принссти) плоды -  Приносити (принести) 
плоди.
Приноси ги (принести) свӱй внесок -  Приносити (при- 
нести) лепту -  Приносити (цринести) свій внесок.
Принести повияну -  Принеста иовинну {повинитися). 
Приносити (приношовати) в дар -  ГІриносити в дарунок. 
Приносити (прииошовати) в жертву -  Приносиги в жертзу. 
Приносити вред -  Завдавати шкоду.
Приносити (принести) на вӱвтарь отчизны (на вӱвтарь 
рӱдиого краю) -  Приносити (нринссти) на вівтарь вітчиз- 
ни (на вівтарь рідиого краю).
Приносити (принести) на вӱвтарь побіды -  Приносити ; 
(принести) на вівтарь перемоги.
Приносити неприятности -  Приносити (завдааати) не- 
ириемності.
Приноситн (принести) плоды -  Приносити (принести) 
плоди.
Прнносити (принести) покӱряу голову -  Приносити 
(принести) аокірну гогаову.
Нриносити пользу -  Прииосити користь.
Приноснтн (принӱс, принесла) клятву вірности -  При- 
носити (приніс, гіинесла) присяту вірності.
Приносити хлоиоты -  Прітаосити клопоти.
Прииосити (иринести) щастя -  Приносита (принести) 
щасія.
Принудительні міры -  Примусові заходи.
Принудительні роботи -  Примусові роботи.
Прниуждати мовчати -  Примушувати мовчати. 
Принужденні манеры -  Примушсні манери.
Прину'ждеиый вид -  Примушений {неприродний) виілад. 
Принужденный розговор -  Примушеыа розмова. 
Принужденый сміх -  Вимушений {присилуваний) сміх. 
Принӱс (нринесла) на олтарь отчизны -  Приніс (приыс- 
сла) не віві'ар вітчизни.
Принӱс (нринесла) окрайця от зайля -  Приніс (прине- 
сиа) окрайця від зайця.
Принӱс (принесла) иередачу арештованому побратиму 
(аренітоваиій побратимці) -  Приніс- (пршіесла) псредачу 
ув’язнеиому побратииму (ув’язне.ній побратимці).
Принӱс (принесла) у жергву -  Пршііс (принесла) у жергву. 
Принцеса бала -  ТТринцеса балу.
Принц бала -  Прияи балу.
Принцеса на горошині -  Припцсса на горошині. 
Принципіальна оціяка -  Принципова оцінка. 
Пркнципіалоьна познція -  Принцииова позиція. 
Принципіальні воштросы -  Принципові питання, 
Принципіальпый вопрос -  Приншшовс питання. 
Принциніальиос ноложеніє- ІІринцшюве становище. 
Принципы воспитанія -  Принципи виховання.
Прішцнпы рсагірованія -  Принципи реаіувашія. 
Принципова разниця -  Принципова різниця.
Принцип пряника и кербача -  Пршіцип пряника і ксрба- 
ча (і батога).
Принцип рӱвности (брагерства) -  Приыцигі рівності 
(братерст'за).
Принюхався (принюхалася), ги пес (ги собака)- Приню- 
хався (принюхалася), мов пес (мов собака).
Приняв (прнняла) за чисту монету -  Прийняв (прийняла) 
за чисту монету.
Приняв (яриняла) ного Сй) стороиу -  Прийыяв (прийня- 
ла) його (її) бік.
Бриняв (ириняла) міры -  Прийняв (прийняла) міри. 
Приияв (приияла) на віру (па чесноє слово) -  Прийняв 
(пркйняла) на віру (на чесне слово).
Приняв (приняла) на свӱн счот -  Прийіша (арийняла) на 
свій рахунок.
Приняв (приняла) на себе- Прийняв (прийняла) на ссбе. 
Приняв (приняла) позу- Прийняв (гірийняла) позу. 
Принявся (принялася) за діло -  роби схгіло (вбы кыпіло)
-  Прийнявся (прийнялася) за діло -  роби сміло (щоб кипіло).

Приняв (приняла), як казку -  Приняв (приняла), мов казку. 
Приияв (приняла) -  як нокауг = Пршіяв (приняла) -  як 
удар ниже пояса = Приняв (приняла) -  як нӱж у спину -
Сарийняв (сприйняла) -  як нокаут.
Цриннв (ирийпяла) -  як нӱж у сншіу = Приияв (при- 
йняла) -  як удар ниже пояса = Приняв (прийняла) -  як 
нокаут -  Сприйняв (сприйняла) -  як ніж у спину.
Приняв (прийняла) -  як }дар ниже пояса = Приняв 
(приняла) -  як нокаут = Приыяв (приияла) -  як нӱж у 
спину -  Сприйняв (сприйняла) -  як удар нижче пояса. 
Принята за доньку -  Прийнята за доньку {за дочкӱ). 
Приняти бӱй -  Прийняти бій.
Приняти ванну -  Прийяяти ванну. 

і Прнняти во вниманіє -  Прийняти до уваги.
Приняти в резон -  Прийняти в резон.
Приняти за чисту монету- Прийнята за чисту монегу. 
Приняти як шутку -  Сприйняти як жарт.
Приняти во вниманіє -  Прийията до увагицЗо відома). 
Приняти до свідінія -  Взята до відома.
Приняти до серця -  Прийията до серця.
Приняти горе -  Прнйняти горе.
Приняти делеіацію -  Прийняти делсгшдію.
Приішти до зробу — Прийняти до виконання.
Приняти до руководства -  Прийняти до керівшщтва, 
Приняти за основу -  Прийняти за основу.
Приняти їду -  Прийыяти їжу.
Приняти лікарства -  Прийняти ліки.
Приняти міры -  Прийняти (вжити) міри (заходи). 
Приияги муку (мукы) -  Прийняти муку (муки).
Приняти на роботу -  Прийняти на роботу.
Приняти на свӱй счот -  Прийняти на свій рахунок. 
Приняти (перенятн) на себе вину -  Прийнята (исрейня- 
ти) на себе провину.
Приняти облік клоуна -  Прийняти облік клоуна. 
Приняти парад -  Прийшгш парад.
Приняти илан -  Прийняти шіан.
Приняти (прибрати) позу -  Прийняти (нрибрати) позу. 
Приняти резо.тюцію -  Прийняти резолюцію.
Приняти рішеніє (рішенія) = Принятіє рішенія (рішеній 
-  Прийняти рішення.
Приыиги рішителыіі міры -  Прийняти {вжити) рішучі 
заходи.
Приняти слово -  Приняти слово.
Приняти, як обычио -  Прийняти, як звично.
Принятіє мір = Употребленіє мір -  Прийнятія мір ізахо- 
дів).
Принятіє рішенія (рішеній) = Приняти рішеиіє (ріше- 
нія) -  Прийняття (ухвапення) постанови (постанов). 
Приняті міры -  Вжиті заходи.
Прнинятый бюджет -  крок державы вперед -  Прийня- 
тий бтоджет -  крок держави вперед.
Принятый (нринята) в ряды партГі -  Прийнятий (при- 
йнята) в ряди паргії.
ІІринято было обом стрічатися за “круглым столом” -
Прийнято будо обом стрічатися за “крутлим столом”. 
Принято во вниманіє -  Гірийияте до уваги.
Принято єдиногласно -  Прийняте одноголосо.
Принятос рішеніє -  Прийняте рішення.
Принято увиженоє (ночутос) во внимапіс - Приняте по- 
бачене (почуге) до уваги.
Принятя до партії -  Прийнятгя до паргії.
Принятя клятвы -- Прийняття ирисяги.
Принятя мір -  Вживання (вжиття) заходів.
Принятя піщі -  Прийнятгя їжі.
Принятя мір -  Прийняття заходів.
При ньому (при нӱв) — При ньому (при ній).
При обіді -  При обіді.
Приобрести благосклоннӱсть -  Здобути прихильність. 
Ііриобресіи всеобщоє уважсніє -  Здобути заіальну по- 
шану.
Приобрестн довіріє -  Придбати довір’я.
Приобрссти книгу -  Придбатн книгу.
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При

Приобрести новоє значеніє -  Набути нове значення. 
Приобрестн обстановку-Придбати обстановку. 
Приобрестн права гражданства -  Набути права грома- 
дянства.
Приобрестн славу -  Придбати сяаву.
Приобрестн (прнобрів, приобрела) собі нмня -  Придбаіи 
шридбав, придбала) собі ім’я.
Прнобрів (ириобріла) автомобіля -  пропав досуг -  При- 
дбав (придбала) автомобіля — пропало дозвілля.
При общому оціньованію -  При загаяьній оцінці.
При огньови й го’ршках -  жона у зморшках -  При вог- 
неви й го’ршках (і гонцях) -  жінка (дружина) у зморшках. 
При оружіго -  При зброї.
Приорітетноє наяравленіє -  Пріоритетний напрямок. 
Припав (припала) до душі -  Припав (припала) до душі. 
При порожнӱв тайстрині не звідай про настроєиіє -  Прм 
порожній тайстрині (торбині) не питай про настрій. 
Приоткрывавучи занавіс -  Привідкриваючи завісу. 
Приоткрыв (приоткрыла) занавіс -  Привідкрив (привід- 
крила) завісу.
При открытых дверях -  При відчинених дверях.
При отсутствії доказательств -  При відсутності доказів. 
Прииав ӱв (припала му) до душі -  Припав їй (принаяа 
йому) до душі.
Припав ӱв (припала му) до серця -  Припав їй (нрипала 
йому) до серця.
Припадаіи (припасти) до нӱг -  Припадагги (припасти) до 
ніг
Пригіадати (припасти) иніыом -  Принадати (припасти) 
інієм.
Прняадаги (прииасти) на судьбу -  Припадати (припасти) 
на долю.
Припадати (припастн) не по вкусу -  Припадати (нрипас- 
ти) не на смак,
Принадать иа єнну ногу -  Припадає (напягає. прикульго- 
вує) на одну ногу.
Припала охота -  Прішала (напала) охота.
Припало до душі -  Припало до душі. 
їїрипало до серця -  Припало до серця.
Припало до смаку -  Припало до смаку.
Припалоє иорохом -  Припалс порохом (пилюкою).
При панови (прн панії) фіґлюй, но што кажеш -  міркуй 
-  При панові (при панії) фіґлюй (жартуй), та що кажеш -  
міркуй.
Припарадився їприпарадилася) -  зашрдився (загорди- 
лася) -  Припарадився (прішарадилася) -  загордився (загор- 
дилася).
Припасти до душі -  Пригіасти до душі.
ІІрнпасти до натуры -  Припасти до натури.
Припасти до серця -  Припасти до серця.
Припасти до сиодобы -  Гірипасти до сподоби.
Припасти на вкх'с -  Припасти до смаку.
Прнпасти на дяку -  Припасти до вподоби.
Припасти ыа судьбу -  Нрипасти на долто.
Припасти пыльов -  Припасти пшюм.
Припскти пирӱг -  Підпекш пиріг.
Прииекло му (прнипекло ӱ в )-  Припскло йому (ирипекло 
їй).
ІІри перевозці (при псревезеню) -  При перевозиі (шд час 
перевсзення).
Приперли (приперся, приперлася) до стіны -  ани хны -
ГІриперж (аригіерся, приперлася) до стіііи -  ані хни! 
Приперло -  Приспічило.
Приперти (принерый, приперта) до єтіны (до сгінкы) -
ГІриперти (припертий, приперта) до стіни (до стішш)'
При нершому його (й) зову -  При псршому йоі о (ЇЇ) за- 
клику.
При першому його 0*0 появленію -  При першій його (їі) 
пояні.
Парн першому сонрикосновснію -  Пр першому зіткнешіі. 
ІІри исршо.му удобному случайи -  При нершій зручній 
наіоді.

Прн першӱв возможности -  При псршій змозі (натоді, 
можливості).
Прн пиковому інтересі -  При гііковому інтересві. 
Пршшнати язык = Удержовати (\держати) языка -  Нри- 
пинати язик.
Припирати (приперти) до стіны -  Пршшрати (приперти) 
до стіни.
Приписані селяни -  Приписаиі селяни.
Припікать -  значить на дождь -  Пршіікає -  значить на 
дощ.
Приплыв енергії — Приплив снсргії.
Приновідать, як по зорях (як із книжкы) читагь -  При- 
повідає, як по зорях (як із кпижки) читає.
Приновідка в школярӱв: не вкрав, айбо дӱстав -  Пршіо- 
відка в школярів: не вкрав, але дістав.
Приповідка -  довголітка: з иами росте, но нас псрсжн- 
вать -  Приповідка -  довголітка: з нами виростає, та нас 
переживає.
Приповідка до слова часто бӱлше варта, як уся бесіда
-  Прииовідка до слова часто більшс варта, як уся розмова. 
Приповідка -  не лопӱтлива тӱтка: говорить рідко, но 
мітко -  Приповідка -  не лопітлива тітка: говорить рідко, 
алс мітко.
Приповідка -  цвітка, а пословиця -  ягӱдка -  Приповідка
-  квітка, а пословиця -  ягідка.
Приповідку знай, но з розумом употребляй -  Приповідку 
зиай, та з розумом вживай.
При повиому аишлазі (зборі) -  При повному аншлазі зборі). 
При повномку консенслсі -  При новному консеіісусі.
При повному молчанію -  При повній мовчаыці.
При повыому розумі -  При повному розумі.
При повнӱв збрани (збройи) = У всеозброєню -  При по- 
вній зброї.
Прц повнӱв конспіраційи -  При повній конспірації.
При новнӱв горбині й чужі -  побратимы, а при пустӱв -  
и брат не свӱй -  При повній торбині й чужі -  побратими, а 
при пустій -  і брат не свій.
Приподнимавучи запавіс -  Припіднімаючи завісу. 
Приподнятися навшпинькы -  Приніднятися (стати) на- 
вшпиньки.
Приподнятоє настроєніє — Піднесений настрій.
При подписанію договора.- При підгшсанні (під час під- 
писання) доіовору.
Припозировагися до роботи -  Придивлятися до роботи. 
Приіюзируєся, як дідо до пӱллых гроши -  ГІрииозиру- 
ється (придивляється), як дід до поганих грошей. 
Прииозируєся, як свекруха на черево невісткы -  Припо- 
зирується (придивляється), як свекруха на черево (на жи- 
віт) невістки.
Припоминаєся (припоминаться) -  Пригадується. 
Припомнив (припомнила) штось подобноє -  Пригадав 
(пригадала) щось подібне.
Припомни (прішомніть) моє слово -  Зтадай (згадайте) 
моє слово!
Припомнити легшс, чим заново вчитися -  Пригадати 
лсгше, ніж заново вчитися.
Припомнянеш (прпипомнянете) товды мої слова -  При- 
гадаєш (иригадаєте) тоді мої слова!
При иомощн -  При помочі.
При помощи веселкы Повітруля воду бере з кырнинь, 
цоточкӱв, озер, обы Гоиихмарника задобрити ц жив- 
лющов водов напойити -  При помочі всселки (райдуги) 
Повітруля воду бере з криниць, потічків, озер, шоб Гбнихи- 
марыика задобрити й живлющою водою напоїти.
При помощи листованія -  При доиомозі листування.
При помираючому (при помираючӱв) не говорять про 
смерть -  При помираючому (ири помираючій) не говорять 
про смерть.
При порожнӱв тастрнні не звідай про настроєніє -  При
аорожній тайстрині (торбині) не питай про настрій. 
Дрипряженый кінь = Гіристяжный кӱнь -  Гіідіфяжішй 
кінь.
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Припрясти коня праворуч -  Припрясти коня праворуч. 
Припрятана лумка -  Прихована думка.
Припрятати, пгго є -  право твоє -  Приховати, що є -  пра- 
во твоє.
Припряговати в собі -  Прйховувати в собі.
Прнпряч гроші иа чорный день -  Припряч їприховай)
гропіі на чорний день.
Прнпускаєся думкы -  Принускасться думки. 
Припустився (припу’стилася) ошибкаы -  Припустився 
Гприпустилася) помилки.
Прнпусгиме, твоя (ваша) правда -  Припустимо, твоя 
(ваша) правда.
Припустнме, йсе може быгн -  Припустимо, цє може бути. 
При радянсысӱв (совітськӱв) власти не прожнти, вбы 
не крастн -  При радянській (владі) власті -  не прожити, 
щоб не красти.
Приробляти до машины предохранитель -  Приробляти 
до машипи запобіжник.
При роботі -  не залишай на потӱм -  При роботі -  не за- 
лишай на потім.
Природа бере своє -  Природа бере своє.
Природа вещей -  Природа речей.
Природа всьо стерпить, но нич не прощ ас- Природа все 
стерпить, та нічого не прошає.
Природа любить того (тоту), тко любить її -  Природа 
любить того (ту), хто любить її.
Природа -  мати, її треба честовати -  Природа -  мати, п 
треба шанувати.
ІІрирода на дітьох отпочиває- Природа на дітьох відпо- 
чиває.
Природа, небожс (небого), -  йсе дар Божый -  Природа, 
небоже (небого), -  це дар Божий.
Природа не знає границь -  Природа не знає границь. 
Прнрода не терпить пустоты -  Природа ыс тсрпить пус- 
ч.оти.
Природа росов ся вмывать, а сонцьом усміхасся -  При- 
рода росою вмивається, а сонцєм усміхається.
Природа, як и челядкик(як и челядина), свӱй настрӱй 
має -  Природа, як і людина, свій настрій, має.
Гіриродна веш = Природна річ =У природі рсчей -  При- 
родна річ.
Природна необходимӱсть -  Природна необхідыість. 
Природна потребнӱсть -  Природна поіребиість. 
Прнродна річ = У природі речей = Природна вещ -  При- 
родна річ (природний предмет).
Природна среда -  Природне сєредрвише.
Прнродні катаклізмы -  Природні катаклізми.
Природні межі (границі, кордони) -  Природні межі (гра- 
ниці, кордоші).
Прнродні предусловія -  Природиі перєдумови.
Природні силы -  Природні сили.
Природні условія -  Природні умови.
Природный заповіденик -  Природішй заповідник. 
Природный імпульс -  Природний імпульс.
Природный інкстинт -  Природний інкстинт.
Природный отбор -  Природний відбір (вибір)
Природный подбор -  ГІриродний підбір (добір). 
ІІриродным нутьом -  Природним шляхом.
Природноє діло -  Природна справа (природна річ). 
Природноє жедаиіє -  Природне бажання.
Природноє право -  Природне право.
ГІрироднос стремлініє -  Природне прагнення. 
Природоведчеські наукы = Єстсственні наукы -  Приро- 
дознавчі науки.
Природов дорожи и, як матірь, берсжи -  Природою до- 
рожи і, наче матір, бережи.
Природу боронити (защищати) -  сятоє діло чинити -  При- 
роду боронити (захищати) -  святе діло (святу справу<) чиниги. 
Природу ныні не люблять, а гублять -  Природу ніші не 
люблять, а гублять.
Природу, як и Бога, не обдуриш -  Природу, як і Бога, не 
обдуриш.

Природу любн, а не губи -  Природу яюби, а не губи. 
Природу не обманеш -  Природу не обманеш!
Природу не переробити: яка є, таков треба любити -  
Природу не персробити: яка є, такою трсба любити. 
Природу тяжко отмінити - Природу важко відміішти. 
Прирождені способности - Природжені здібності. 
Прирождепый дворянин (прирождена дворянка) -  При- 
роджений дворянин (нрироджена дворянка).
При розумнӱв голові -  менше роботы рукам -  ІІри ро- 
зумній голові - мснше робши рукам.
При росиці, при водииі та й усякій пригодиці -  При ро- 
сиці, цри водіщі та й усякій приі'одиці.
Приростаги (прирости) коріньом -  Приростати (прирос- 
ти) коріштям.
При руськых -  При руських.
При самому спорі -  При самій сварці.
При свому розумі -  При своє.му розумі.
Прискореными темнами -  Прискореними темоами.
При сравненію -  При порівняшіі.
Прир ӱвняв (прирӱвняла) мачку до пса -  Прирівняв (при- 
рівняла) мачку икішку) до пса.
Прирӱвнялася свиня до коня -  Прирівнялася свиня до 
коня.
Прирӱст вагы -  Прирісг ваги.
Прирӱст населенія -  Приріст иаселення.
Прирӱс (прнросла), як бородавка -  ІІриріс (приросла), 
мов бородавка.
Прн самӱв думхгі = При єннӱв лем думці -  При самій думці. 
При свідітелях -  При свідках.
Прнсвічуй ми(присвічуй нам), Боже, з неба -  Присвічуй 
мені(присвічуй нам), Боже з неба!
Присвоєноє званіє -  Надане (присвосле) зваяня. 
Присвойив (присвойила) собі -  Привяаснив (привласни- 
ла) собі.
Т!ри свойих -  При сво'іх.
Цри своіїнх інтересах -  При своїх ііпересах. 
Присвойовати званіє -  Присвоювати званяя.
При своӱв небозі добре й у дорозі -  При своїй небозі до- 
бре й у дорозі.
При спіпіному ділі -  робота не признає неділі -  При
спішному (поквапному) ділі -  робота не визнає неділі.
Прн серіїознӱв роботі -  фіглі не на гадпі -  При серйозній 
нраиі -  фіглі (жарти)  і і с  на гадці.
Присилати (ирислати) за ручникамн -  Прнснлати (при- 
слати) за рушниками.
При силах -  При силах.
Прн сих словах -  При цих словах.
ІІрисів (присіла) та й зйів (та й зйіла) -  Присів (присіла) 
та й з’їв (та й з’їиа).
Присів (присіла), як за городиаов -  Присів (ирисіла), як 
за городиншо (як за тином).
При свому розумі -  При своєму розумі.
При сих словах ударили по руках -  При цих словах уда- 
рили по руках.
Присікався (присікалася), як оса -  Присікався (присіка- 
лася), мов оса.
Присїїти на колоді раді случаю -  Присіли на колоді раді 
нагоді.
ТІрисьша’ти (присы’пати) голову попелом — Присипа’ти 
(нриси’пати) голову цооелом.
При сытному коровам раціоні буде й молоко в бідоні -
При ситному коровам раціоні буде й молоко в бідоні. 
Прискореный поїзд -  Прискореаий иоїзд.
ГІрискореный цульс -  Прискореиий иульс. 
Прискореыыми темпами -  Прискорсними (пришвидшени- 
ми) тсмпами.
Прискоритн хӱд (ходу) = Придати ходы -  Прискорити хід 
(ходу).
При скорости в сто кіломийтрӱв -  При швидкості в сто 
кілометрів.
Прискорьовати ходу (крок) -  ГІрискортовати ходу 
(крок).
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ІТрп

Прислонив горбатого (горбату) до стіны -  Притулив гор- 
батош (горбату) до сііии.
Прис.іужив — як ужа вилами придавив -  Прислужив -  як 
вужа вилами придавив.
Прислухався (прислухалася) обома -  Прислухався (при- 
слухалася) обома.
Прислухатися до слӱв -  Прислухатися до слів.
При случайи -  При иагоді.
Присматривати за дітьми -  Доглядати за дітьми.
При смерти — При смерті.
Присмотріти собі роботу -  Наггошути собі роботу. 
Присмотрітися до роботы -  Придивитися до роботи. 
Присмотрітися до темноты -  Придивитися (звжнути) до 
тємноаи.
При собі -  При собі.
При Совітах стали жити -  взялися хлопы водку 
иити -  При Совітах стали жити -  взялися хлоаи горілку 
ттити.
При совітськӱв власти добре живуть лем партійні тьо- 
ті-дяді -  При радянській власті добре живуть лиш партійні 
тьоті -  дяді.
При совітськӱв власти мы -  рабы у партійною дяді -  
ГГри радяиській владі ми -  раби у партійного дяді.
При совітськӱв власти державнӱв -  безнартійні всі без- 
иравмі -- При радянській владі дєржавній -  безпартійні всі 
бсзправні.
Прни совітському братстві жились-ме, ги в рабстві —
При радянському братстві ми жили, як у рабсгві.
При совітськӱв власти легко было красти -  При радян- 
ській власті (владі) легко було красти.
При совітськӱв власти лем дуркый не буде красти-При 
радя.нській власгі (владі) лиш дурішй не буде красти.
При совітськӱв влсти лем тото й мали, шго мож было 
вкрасти — Прн радянській владі лиш те й мали, що можна 
бупо вкрасти.
При совітськӱв властн навчили нас красти -  При радян- 
ській власті (таді) навчияи нас красти.
При соаітськӱм соціалізмі мы сыті была лем на “ізмы” 
-  При радянськім соціалізмі ми ситі буіш лиш на “ізми”. 
Дрисовокупленіє документӱв -  Додавання докуменіів. 
Прн совокупности -  При сукупиості.
При соґласію в родині ведеся й газдыни - При згоді в 
родині ведеться й господині.
При еодійетвію -  ІІри допомозі.
Присоєдинительні конструкції -  Гіриєднувалыіі кон- 
струкції.
Присоєдинитися до бӱлшости -  Прилучитися (приєдна- 
тися) до більшості.
Присоєдиняйся и убідися -  ГІриєднуйся і перс-конайся. 
ІІрисоложовати язык -  Присолоджувати мову іябедничи- 
ти).
При сонечку тепленько, при матсри -  добренько -  При 
сонечку теплснько, нри матсрі -  добрснько.
Прн сонцю (при сонцьови) = За сонця -  При сонці.
При соприкосновснію з дійствительностьов -  При зі-
ткненні з дійсністю.
При соцдобі -  каждый (кажда) собі -  При соцдобі (соціа- 
пістичній добі) -  кожен (кожна) собі.
При соціалізмі жити -  на Леніна молитися, а на пар- 
тійцӱв -  робити -  Нри соціалізмі жити -  на Леніна моли- 
тися, а на партійців -  робити.
При соціалізмі -  снні катаклізмы -  При соціалізмі -  одні 
катаклізми.
При соціалізмі такому -  нгико не увірсный ни в чому -
При соціалізмі такому -  ніхто не впевнеішй ні в чому. 
Приспи лихо, буде тихо -  Приспи лихо. буде тихо. 
Приспори, Боже, вбы роса іустилася, а корова дойилася 
-Приспори, Боже, щоб роса густилася, а корова доїлася! 
Ііриспособитися до обстоятельств -  Иристосуватися до 
обставин.
Приспӱвоватп хлопця дӱвці -  Ііриспівувати хлопця (па- 
рубка) дівчині.

Приссався (приссалася) до фляшкы, як нйавка -
Приссався (приссалася) до фляшки (до пляшки), як 
п’явка.
Приссався (приссалася), як пйавка (як комар) -  ГІри- 
ссався (приссалася), як п’явка (як комар).
Приставати єден до другого -  Присгавата один до другого. 
Приставити єден до другого два столы = Скласти два 
столы = Зсунутпи два столы -  Приставити один до одного 
два столи.
Приставати (прнстав, пристала) з ножом до гор,іа -  
Приставати (пристав, пристала) з ножем до горла. 
Приставати (пристати) на його (на її) раду = Пристав 
(пристала) на його (иа її) думку -  Приставати (иристати) 
на його (на її) раду.
Пристав (пристала) до нього (до неї) -  Пристав (приста- 
ла) до нього (до исї).
Пристав замок до свойнх думок — Пристав (приклади) за- 
мок до своїх думок.
Приставили (приставив, приставила) нӱж до горла —
Приставили (приставив, приставила) ніж до горла. 
Пристав (пристала) на його (на її) думку = Приставати 
(присгати) на його (на їі) раду -  Приетав (нристала) на 
його (на її) думку.
Пристав (пристала) на обмін -ГІристав (пристала) на об- 
мін.
Прнстав (пристала) на совіт -  Пристав (пристала) на раду'. 
Приетавочні слова — Прнставкові слова.
Пристав (пристала), як короста -  Пристав (присгала), як 
короета.
Пристав, як новтарош из иорційов (як корчмарь из дов- 
гом) -  Пристав (причепився), як новтарош (як нотар) із по- 
рцією (як корчмар із довгом (із боргом).
Пристав (лристала ), як смола до чобота = Прилип 
(прилипла), як смола до чобота -  Пристав (пристала), як 
смола до чобота.
Пристала нитка до ниткы, як ожина до лыткы -  При- 
стала іштка до нитки, мов ожина до литки.
Пристало серце д’ ньому (д’ нӱв) -  Пристало серце до 
нього (до неї).
Пристало, як корові сідло = Иде, як корові сідло -  При- 
стало, як корові сідло.
Пристало, як свини нарытник — Пристало, як свині на- 
ритник.
Пристанс й із дурним (із дут>ною), як ниє з кым -  При- 
сгане й із дурним (із дурішю), як нема з ким.
Пристане на будь-яку угоду, де чувствує выгоду -  При- 
стане на будь-яку згоду, де чує вигоду.
При старости літ -  При старості літ.
Пристаги в приймы -  Пристати в нрийми.
Пристати до берега -  Пристати (причалити) до берега. 
При«ггати з ножом до горла -  Пристати з ножем до горла. 
Пристати на пропозшіію -  Пристати на пронозицію. 
Пристепна полоса = Пристепова полоса -  Пристеиова 
смута.
Пристойный предлоґ -  Пристойний привід.
Пристально попозирати -  Пильно попозирагги (подиви- 
тися).
Пристепова полоса = Пристепна полоса -  Пристепова 
смуга.
При стозі добре колоскы збирагя -  ІІри стогові добре ко- 
лоски збирати.
Пристрасно позирати -  ІЬшьно дивитися.
Пристрастився (пристрастнлася) до мандрӱвкы, як пйа- 
ниця до зернӱвки-Присірастився (привчився, привчилася) 
до маыдрівки, як и’яниця до зернівкв (їїо гортки). 
Пристрасть до музикы -  Пристрать до музики, 
Пристройився (пристройилася) солідно: удобно и вы- 
годно -  Прилаштувався (прилаштувалася) солідно: зручно 
й вигідно.
Пристушавучи до роботы, забудь про анскдоты -  При- 
ступаючи до роботи, забудь про анекдоти.
Пристуиа иьіт -  Приступа нема.
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При

Приступати (присмтупити) до обсуждеиія ~ Рйзионн- 
нати обсужденіє -  Приступати (приступити) до обгово- 
рення.
Приступити до обсуждекія — Приступитти до обгово- 
рення.
Приступитн з требованійом -  Приступити з вимогою. 
Приступити к кріпости -  Підступити до кріпості (до фор- 
теці).
ІІриступити к роботі -  Приступити до роботи. 
Приступити (присіупитися) не мож -  Приступити (при- 
ступи'гися) не можна.
Пристул кашля -- Приступ кашлю.
Присуд быв ііегатнвным -  Присуд був негативним. 
Присуд судьбы -  Присуд долі.
Присужовати вчену степінь -  Присуджувати науковий 
ступінь.
Присужовати (присудити) на смерть -  Присуджу'вати 
(присудити) на смерть.
Присуствіс духа -  Присутиість духу іцілковите самовла- 
дання).
Присуствіє обйазательноє — Присутність обов’язкова. 
Присутственноє місто -  Присутствеие місце.
При сӱм = При сьому -  При цьому.
При сӱм, при тӱм = При сьому, при тому -  При цьому, 
при тому.
При сӱм (до сього) прилагаву -  При цьому (до цього) до- 
даю.
При сході з корабля - Сходячи з корабля.
Присчитати ироценты -  Прирахувати проценти.
Присядь (присядьте) мало, вбы ся дітгкам уночи добре 
спало -  Присядь (присядьте) мало (трохи), щоб діткам уио- 
чі добре спалося.
Присядь (присядьте) мало, вбы добре гомонілося и вно- 
чи спати хотілося -  Присядь (присядьте) мало (троха). 
щоб добре гомонілося і вночі спати хотілося.
Присядь -  най ти ногы не висять, бо будуть внсітп -  бу- 
дуть тя боліти — Присядь -  хай тобі ноги не висять, бо бу- 
ДУ'ТЬ висіти -  будуть тебе боліти.
Прнсяжный засідатель (присяжна засідателька) -  При- 
сяжний засідатель (присяжна засідателька).
Прнсяжный повіреиый (нрисяжна повірена) -  Присяж- 
ний повірений (арисяхша повірсна).
Присяжный театрал Сприяжна театралка) -  Присяжний 
театрал (присяжна театралка).
Прн сьому = При сӱм -  При цьому.
При сьому, при тому = При сӱм, при тӱм -  При цьому, 
при тому.
При сьому ни ири тому смієся по-дурному -  При цьому 
чи лри тому сміється по-дурному.
Притайити дыханіє = Притайовати (притайити) дух 
(диханя) -  Притаїти дихання.
Притайовати (притайити) дух (диханя) = Прнтайити 
дыханіє -  Притаювати (притаїти) дух (подих).
При такых вытратах -  плакали грошенята -  При таких 
витратах -  плакали і-рошенята.
При такых условіях -  За таких умов.
При такому здоровлю -  При такому здоров’ї.
При такому кості -  лем кожа и кості -  При такому кості 
-  лиш кожа й кості.
При такӱв ходині -  При такій годині (погод і).
При такӱв постановці вопроса -  ГІри такій постаыовці 
питаііня.
Притворявся паївным (притворялася наївнов) -  Прики- 
дався иаївним (прикидалася наївною).
Приз ворявся хворым (притворялася хворов) -  Прики- 
дувався хворим (прикидувалася хворов).
Притворятнся (прикидатися) нсвинным ягньом -  ІІри- 
кидатися (прикидатися) невинним ягням.
Притворятися смиренником (смиренницьов) — Удавати 
із себе смиренника (смиреннипю).
Ыритворятися сумашедшым (сумашедшов) -  Удавати із 
себе божевільного (божевшьну).

При твоӱв (при вашӱв) доброті -  дай тобі (дай вам), 
Боже, щастя у жнті -  При твоїй (при вашій) доброті -  дай 
тобі (дай вам), Боже, щастяв житті!
При тсмпературі в в тӱлько градусӱв -  При темперазурі 
в стільки їрадусів.
При теперішнӱв власти -  При тсперішній владі.
Ири тспсрішнӱв власти вже нічого й красти -  При те- 
перішній власті (владі) вже нічото (вже нсмашо) й красіи! 
Притерта дутовка -  Притерта дуговка (пробка).
Притсрти рогы -  Притерти рош.
Прптискати (притиснути) до .стікы -  Притискати (ири- 
тиснути) до стіни.
Ііритисли (притиснути) до нӱхтя -  Притисли Оіритисну- 
ти) до нігтя.
Притих (притихла), як  заяиь (як зайчиха) у корчи
-  Притих (нритихла), мов заєць (мов зайчиха) в корчі 
(в кущі).
При тихі'в годині -  Нри тихій тдині (погоді). 
Притишовати движеніє = Замедляти движеніє -  Прити- 
шувати рух.
Притіснися мало, купи порося, вбы и в твому дворі кви- 
чало -  Притісішся мало (трохи), купи порося, шоб і в тво- 
єму дворі квичало.
Приткни нӱс и до нас -  Приткни ніс і до нас.
Приткиути нӱс -  Приткнути ніс.
Приток живої сили -  Приток (пршгпив) живої сили.
Ыри тому всьому -  При тому всьому.
При тому освіщенію -  При тому освітленні.
При тому, што не маєме, много щи теряєме -  При тому, 
що не маємо, багато ще втрачаємо.
Прнточити слово (слӱвцс) -  Приточити слово (слівце). 
Прнтча во языпех -  ІІритча во язицех.
Притягати (притягти) до огвітственности -  Притягати 
(иритяггк) до відповідальності.
Притяі атн (притягти) до суда -  Притягати (притягты) до 
суду.
Притягати (притяговати) до себе вниманіє -  Приіягати 
(притягувати) до себе увагу.
Притягати (притягги) за волося -  Притягати (притяіти) 
за волосся.
Притягли до отвітственности -  Притягли до відповідаль- 
ності.
Притягти к  отвіту -  Притягти до відповідалыюсті. 
Притягує, як желізачя блискавку -  Притягує, як залізяч- 
чя блискавку.
При тямці бытн = У тямці быти -  При тямці бути. 
Притятк му (притяти ӱв) крыла -  Притяти йому (при- 
тяти їй) крила.
Притяти му (притяти ӱв) носа -  Нритяти йому (притяти 
їй) носа.
Притяти слово -  Притяти слово.
Прн удобному случайи -  При зручній нагоді.
При условію -  При умові.
При утвореных (открытых) дверях .- При відчинених 
дверях.
Приушні паушішці -  Привушиі сережки.
При файнӱв спӱванці й час скоро біжить -  При файній 
(гарній) співаііці й час швидко біжить.
Прихылився (прихылнлася) до нього (до неї) -  Прихи- 
лився (прихилилася) до нього (до неї).
Прихылнти голову = Приклонити голову -  Прихилити 
гояову.
Прихыляти (прихылити) д’ собі -  Прихиляти (прихили- 
ти) до себе.
Прихылятн (прихылити) д’ собі своііов добротов -  ГІри- 
хиляти (прихилнти) до себе своєю добротою.
Прихыляти (прихылити) ухо -  Прихиляти (прихилити) 
вухо.
ІІриход до власти = Приход к власти -  Прихід до влади. 
Ыриход и розход -  Прибуток і видаток.
Приходи свататися -  не буду прятатнся -  Приходи свата- 
тися -  не буду ирятатися (ховатися).
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Прн

Прнходи (приходьте) сполудня -  Приходи (приходьте) 
сполудня.
Приходити (прийти) в восхищеніє -  Приходити (прийти) 
в захоплсння.
Приходити (прийти) в голову -  Приходити (прийти) в го- 
лову.
Прихедити (прнйти) в отчаяніє -  Приходити (прийти) у 
відчай (до відчаю).
Приходити (прийти) в раж -  Приходити (прийги) в раж. 
Приходити в рӱвиовесіє -  Приходити до рівноваги. 
Приходити в літа -  Приходити в літа.
Приходити в сознаніє -  Приходита до пам’яті.
Приходити (прийти) в ужас -  Приходити (ирийти) в жах 
(жахнутися).
Приходити (прнйти) в умиленіє -  Приходити (прийти) в 
розчулення ірозчуяитися).
ІІриходити ао вывода -  Приходити до висновку. 
Приходити до высоты -  Приходити до висоти. 
Приходтити до памняти = Приходити (прийти) к  памня- 
ти -  Приходити до пам’яті.
Приходити (прийти) до себе -  Приходити (прийти) до ссбс, 
Прнходити (прийти) за порадов -  Приходити (прийти) за 
порадою (по пораду).
Приходити (прибывати) за розписанійом -  Приходити 
(прибувати) за розписом (за розкпадом).
Приходити (прийти) к  выводу — Прриходити (прийти) до 
висновку.
Приходити (прийти) к  памняти = Приходитк до памня-
ти -  Приходити (прийти) до пам’яті.
Приходити (прийти) к розуму -  Приходити (прийти) до 
розуму.
Приходпти (прийти) к убіжяеиію -  Ириходити (прийти) 
до переконаныя.
ГІриходити на свӱй хліб -  Приходити на свій хліб. 
Приходить думка -  Приходить думка.
Приходить (прийшло) на памнять -  Приходить (при- 
йшло) на пам’ять.
Приходить не так позирати, як себе показати — Прихо- 
аить не так позирати (дивитися), як себе показати. 
Прниходиться до душі -  Приходиться до душі.
Приход к  власти = Приход до власти -  Прихід до влади. 
Приходна кннга -  Прибуткова книга.
Приходный налоґ — Прибутковий податок.
Приход поїзда -  Прихід поїзду.
Нриходь (приходьте) до нас, погосгимеся хоть раз -  При- 
ходь (приходьтс) до нас, погостимося хоч раз.
Прихопити волося ремінцьом -  Прихопити волосся ре- 
мінцем.
Прихрамує на єниу ногу -  Прихрамує на одну ногу.
При тихӱв погоді -  При тихііі погоді.
Нри наризмі = За царату -  При царизмі.
Прииепився (прицепилася), як драчка -  Причепився 
(причепилася), мов драчка (мов терішна).
Прицепный ваґон -  Причіпний ваґон.
Прицілився (прицішілася) і -  ба-бах -  Прицілився (при- 
цілилася) і -  ба-бах!
Приціпився (приціпилася), як рспйах -  Причепився 
(причепилася), як реп’ях.
Приціпився (приціпилася), як репйах до гуні -  Ириче- 
пився (причепилася), мов рєп’ях до гуні.
Приціль -  и в піль -  Ириціль -  і в ціль.
Прпчанився (причайилася), як блудный пес (як блудна 
собака), ожидавучи нового хозяйігаа -  Причаївся (прича- 
їлася), як блудний пес (як блудна собака), очікуюта нового 
господаря.
Причалнв (причалила) до свого берега -  Причалив (при- 
чалила) до свого берсга.
Прнчап (причапла), гибы корінь у землю пустив (пус- 
тила) -  Причап (присів, присіла), ніби кбріиь у землю пус- 
тив (пустала).
Причасный (причасна) до всього -  Причетішй (причет- 
на) до всього.

Причасный (причасна) нанравленію -  Причетний (при- 
четпа) напрямкові.
Причасный совмісно з ним (совмісно з нив) -  Причетний 
разом із ним (разом із нсю).
Прнчастна молитва -  Причастна молитва (молитва перед 
причастям).
Причесанын (причссана) -  пібы корова языком прили- 
зала -  Причесаний (причєсана) -  ніби корова язиком при- 
лизала.
Причесаный (причесана) -  гибы прплпзаный (прили- 
зана) -  Причесаний їпричесаиа) -  ніби арилизаний (прили- 
заыа).
Причесаный (прнчесаиа) -  як из каміня тесаный (те- 
сана) -  Причесаішй (причесана) -  мов із каменя тесаний 
(тесана).
Причесати волоси -  Причесата в волосся.
Причесати дітину -  Причесати (зачесати) дитииу. 
Причігаа болести -  Причина бошо.
Причина в тому, што... -  Причииа в тім, що...
Причина для бесїды была -  Причина для бесіди була. 
Иричина торжества -  Причина торжества.
Причипа явиша -  Причина явища.
Прнчина явища в тому, што... -  Причииа явшца в тім, 
що...
Причинився (прячинилася) хворым (хворов) -  Причи- 
нився (прикинувся, ирикинулася) хворим (хворою). 
Причиннти вред -  Заподіяти шкоду.
Причинити горе -  Завдати горя,
Причинити затрудненія -  Завдати труднощі.
Причияити зло — Залодіяти зяо (завдати лиха). 
Причинити нериятнӱсть -  Причшшти (завдати) неприєм- 
ність (прикрість).
Причинити беспокойство -  Завдати клопіт.
Причины всім извісні -  Причини всім відомі.
Причины различні, а результаті -  єнні -  Причини різні, 
а насяідки -  одаі.
Причины рвні, та исходы (результаты) грӱзні -  Причи- 
ни різні, та наслідки грізні.
Прнчин много, а смерть лем сииа -  ГІричин багато, а 
смєрть лиш одиа.
Причннна связь -  Причиншш зв’язок.
Причиыяти скорботу -  Завдавати скорботу.
Причиняти стисненія -  Завдавати утруцненія ізатрудняти). 
Причиняти убыткы = Вводити в убыткы -  Завдавати 
збитки.
Причиняти (причинити) шкоду = Робити (зробити) шко- 
ду -  Причиняти (причинити) шкоду.
Причинять неснокӱй -  Завдає неспокій.
Причислити к  войннськӱв части -  Зарахувати до вій- 
ськової частини.
Причислити проненты -  Прирахуваш проценти. 
Причитать по покӱйникови (по покӱйвици) -  Голосить 
(тужить) за небіжчиком (за небіжчипето).
Прн чому туй корова, кіть грӱм теля вбив -  При чому 
тут корова, якщо грім теля вбив?
Нричудилося, што вӱя (што вна) кричить -  Здалося 
Спричулося), шо він (що вона) кричить?
Пришиблеиый вид -  Приголомшений вшляд. 
Пришивавуть діло -  Пришивають дшо (справу).
Приший кобылі хвӱст -  Приший кобилі хвіст.
Пришшга політику—Пришили иолітику.
Пришити крючок -  Пришити гаплик.
Пришепити палець дверима -  Прищепнути палець две- 
рима.
Приятелі (приятелькы), што в усьому годять, до добра 
не приводять — Приятелі (приятельки), що в усьому го- 
дять, до добра нс доводять.
Прияжи кобылі довгыи хвӱст -  подмете мӱст -  Прив ’яжи 
кобилі довгий хвіст підмете міст.
Прниятелі-цімбори (нриятелькы-пімборкы) до першо- 
го поворота -  Приятелі-цімбори (приятсльки-цімборки) до 
першого поворота.
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ГІриятелӱв (ириятельок) много, лем друга -  ни єнного 
(подругы -  ни єнної -  Ііриятелі (приятельок) багато, лиш 
друга -  ні одного (лиш подруги -  ні одної).
Цриятеля (приятельку) слухай на обидві уха -  Приятеля 
(приятельку) слухай на обидва вуха.
Приятеля {приятельку) тяжко яайти, а щи тяже сохра- 
нити -  Приятеля (приятельку) тяжко знайти, а ще тяжче 
зберегти.
Прия і ель дурного (приятелька дуриої) схожый на ньо- 
го (схожа на неї) -  Приятель дурного (нриятелька дурно'і) 
схожий на нього (схожа аа ыеї).
Приятель (приятелька) скаже в очи, што иншый(што 
инша) -  поза очи -  Приятель (приятелька) скаже в очі, шо 
інший (що інша) позаочі.
Приятсльства й здоровля ниґда не доста -  Приятельетва 
й здоров’я ніколи не досить.
Приятельом (приятелькою) ся голосить, а за пазухов 
камінь носить -  Приятелем (приятслькою) голоситься, а 
за иазухою камінь носить.
Приятель (ппиятелька) узнасся в біді, а не в горазді -
Приятель (приятелька) упізнається в біді, а ие в гаразді. 
Цриятна иовӱсть (новость) — Приємна новшіа.
Приятні слова -  Приємні (втішні) слова.
Приятніше подаркы принимати, чим самому (чим са- 
мӱв) дароваги -  Приємніше дарунки приймати, чим само- 
му (чим самій) дарувати.
Приятный аромат -  Приємний аромат.
Приятный вид -  Приємний вигляд.
Прнятный сюрприз -  Приємний сюрприз.
Приятных тобі (приятных вам) впечатленій -  Приємних 
тобі (приємыих вам) вражень!
Приятыо вечерком посидіти кружком -  Приємно вечер- 
ком посидіти кружком.
Приятно в жизпи, кедь знаєш, опі тебе люблягь -  При- 
єшю в житті, якщо знаєш, що тебс люблять.
Приятного апетига -  Приємнош апетиту!
Приятного вечера и доброго рана -  Приємного вечора і 
доброш ранку!
Приязного тобі (нриятного вам) дня -  Присмного тобі 
(приємного вам) дня!
Приятного тобі (вам) отдыха -  Приємного тобі (вам) від- 
починку!
Приятнос ваиманіє -  Приємна увага.
Приятноє возвращеніє -  Приємне иовернсння.
Приятноє исколюченіє -  Приємний виняток.
Приятно замітити — Приємно зауважити.
ГІриятно, коли вто, што робиш, приносить удовлегворе- 
ніє -  Приємно, коли те, що робиш, приносить задоволення. 
Приятно, коли тя хвалять, айбо й коли тя жалять -  При- 
ємно, коли тебе хвалять, але коли тебе й жалять.
Приятно констатіровати -  Приємво констатувати. 
Приятно осознавати -  Приємно усвідомлювати.
Ириятно отмітити -  Приємно відзначити.
Приятно чути комплімент -  ІІриємно чути комплімент. 
Прыткый (нрытка) иа анекдоты, лем не до роботы -  
Прудкий (прудка) на анекдоти, лиш не до роботи.
Прыщі прыпіити -  Прищі прищити.
Провба вдалася -  Спроба вд,алася.
Провба пера -  Проба пера.
Про бдительнӱсть нигда не треба забывати -  Про пиль- 
ність ніколи не треба забувати.
Пробити бреш -  Зробити бреш (пролом).
Пробнвати (пробнти) собі дорогу -  Пробиваш (гіробити) 
собі дорогу.
Пробиватися в люди -  ІІробиватися в люди.
Пробиватися через сніг -  Пробиватися через сігіг. 
Пробитн пйастьов скло -  Пробити и’ястш Ы'ястуком) 
скло.
Пробити каміньом голову -  Пробити каменсм голову. 
Пробігла чорна мачка -  Пробігла чориа мачка (кішка). 
Пробігти даскӱлько кругӱв -  Пробігти дскілька кругів. 
Пробігти очима — Пробіхти очима.

Пробііти поле -  ПробІгти {перебігти) полс.
Пробігти сто мийтрӱв -  Пробігти сто метрів.
Про біды ліпше гбворити, чим мовчати -  Про біди краще 
говорити, ніж мовчати.
Пробыв (пробыла) десь з місяиь -  Пробув {пробула) при- 
близно з місяць.
Пробкы на дорогах -  Пробкн (загички) на дорогах. 
Пробковый дуб -  Пробковий дуб.
Проблема євнак -  Проблема однак!
Проблема в причинах и слідствіях -  Проблема в причи- 
нах і наслідках.
Проблема в тому, ош не треба никому -  Проблема в тім, 
що не потрібно нікому.
Проблема з бородов - Проблема з бородою.
Проблема з бородов, а всі обходять сторонов -  Проблема 
з бородою, а всі обходять стороною.
Проблема з проблем -  Гіроблема з проблем.
Проблема иснерпана -  Проблема вичерпана (зпята). 
Проблема надумана -  Проблема надумана.
Проблема проблем -  Проблема проблем.
Проболема родителӱв и діти -  Проблема батьків і дітей. 
Проблема як была, так я  опсталася -  Проблема як була, 
так і залишилася.
Проблемы ваші, а гроші -  наигі -  Проблеми ваші, а гроші
-  наші.
Проблемы для того й существувуть, обы їх розйазовати
-  Проблеми для тоі'о й існують, щоб їх розв’язувати. 
Проблемы еколоґи — Проблеми екології.
Проблемы не составляє -Проблеми не становить. 
Проблемы никому не нужні - Проблеми нікому не по- 
трібні.
Проблемы обсудилися, а сомненія лишилися -  Пробле- 
ми обсудилися, а сумніви лишилися.
Проблемы ретіона -  ІІроблсми регіону.
Проблемы ростуть, як грибы -  Проблеми ростуть, мов 
іриби.
Проблемы соціальні -  усе актуа.тьні -  Проблеми соціаль- 
ні -  завжди аісгуальні.
Проблем миожество = Проблем усе стачить -  Проблем 
багато.
Проблемна ситуаиія -  Проблемна сигуація.
Проблемно в старому жиги по-новому -  Проблсмно в 
старому жити но-новому.
Проблемноє заданіє -  Проблемне завдання.
Проблем по горло (но шию) -  Проблем по горло (по шию)! 
Проблему знято -  Проблему знято.
Проблем усе стачить = Проблсм множество -  Проблсм 
завжди вистачає.
Проблеск сознанія -  Проблиск свідомості.
Пробна тварнна -  Спробна тварина.
Пробный камінь = Спробный камінь -  Пробний камінь. 
Пробный облӱт ероплана -  Спробний обліт літака. 
Пробный срок -  Спробний строк.
Про Бога -  Про Бога.
Пробудитися от сна -  Пробудитися від сну.
Провадити дале -  Провадити далі.
Провадптн жизнь -  Провадити (вести) жипя.
Провадити своє -  Провадити своє.
Провадить не знати што -  Провадить (несє, верзе) нс зна- 
ти шо!
Провалити голову -  Провшшти голову.
Провалитася в тартары -  Провалитися в тартари. 
Провал памняти -  Провал пам’яті.
Провалюй -  Забирайся!
Провалюй удціть -  Забирайся звідси!
Провальовати (провалити) діто = Провальовати (про- 
валити) пропозипію -  ІІровалювати (провалити) діло 
(справу).
Провальовати (провалиги) пропозицію = Провальо- 
вати (провалити) діло -  Провалювати (провалити) пропо- 
зицію.
Провба голоса -  Проба шлоса.
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Провба гроші не коштус = Провба грошей не просить -
Проба троші не коштує.
Провба гроші не просить = Провба гроші ие коштує -  
Проба грошей нс просить.
Провба -  не гріх, лем не для всіх -  Проба (спроба) -  не 
гріх, лиш ис для всіх.
Провба пера -  Проба (спроба) псра.
Провда самоубнвства -  Спроба самогубства.
Провба свого голоса -  Проба свого голоса.
Провба — ссренча -  Проба (спро6а) — серенча (гцастя)\ 
Провба сил -  Проба сил.
Провбовати щастя -  Пробувати щастя.
Провбу взяти -  Пробу взяти.
Провбу зняти (знимати) -  Пробу зняти (знімати). 
Провбуй жити з любовльов -  Пробуй жити з любов’то. 
Проведеніє в жизнь -  Запровадження в житгя.
Проведеніє робӱт -  Провадження робіт.
Провели в послідню дорогу -  Провели в останню дорогу. 
Гіровели го (провели йі) в посліднбю дорогу от рӱдного 
порога -  Провели його (провели її) в осташно дорогу від 
рідпого порогу.
Провели го (нровели йі) на на довірію -  Проведи його 
(провсли їі) на довір’ї.
Провели рс-гістрацію Гперереґістрацію) -  Провели рсє- 
страцію (перереєстрацію).
Провсричи на счотах -  Прокинуш на рахівниці. 
Провернути вопрос = Просунути вопрос -  Провернути 
питання.
Провернути діло = Просунути діло -  Провернути справу. 
Провссти електричество -  Провести електрику.
Провести зиму -  Провести зиму.
Провести знакомого (знакому) на вокзал -  Провести зна- 
йомого {знайому) па вокзал.
Провести черту -  Провссти риску.
Провинився (провпнллася), тому й зажурився (зажури- 
лася) -  Провинився (провинилася), тому й зажурився (за- 
журилася),
Провізорна оцінка -  ЇІровізорна оцінка.
Про взятку не натякай, а мовчкы давай -  Про взятку 
(про хабара) не натякай, а мовчки давай.
Ировізорні органы -  Провізорні органи.
Ировізорноє рішеніс -  Провізорне рішсння. 
Провінціональныцй дурак (провіиціоналыіа дура) -  
Провінційний дурак (провінційна дура).
Провірсна догма -  Перевірена догма.
Провірено (псревірено) часом -  Провірсно (иеревірено) 
часом.
Про віру треба не говорити, а віров житн -  Про віру тре- 
ба не говорити, а вірою жити.
Про вкусы не спорять -  Про смаки не сперсчаються 
Про вовка помовка (промовка), а вовк -  на порӱт -  Ііро 
вовка помовка (промовка), а вовк -  аа поріг.
По вовка помовка (промовка), а вовк туй як туй -  Про 
вовка помовка (промовка), а вовк тут як тут.
Про вовка помовка, а злодій кобылу вкрав -  Про вовка 
помовка, а злодій кобилу вкрав.
Нро ковка помовка, а циган порося вкрав -  Про вовка 
помовка, а циган порося вкрав.
Про вовака річ, а вовк навстріч -  Про вовка річ (бесіда), 
а вовк навстріч,
Проводити (нровести) в жизнь -  Проводити (провести) 
в життя.
Проводити грошові онерації- Проводити грошові опсрації. 
Проводити дознаніс -  Проволити дізнання.
Проводити електрику -  Проводити елекгрику. 
Проводити коня -  Проводити коня.
Проводнти Новый год -  Проводити Новий рік. 
ГІроводитн переговоры -  Проводити переговори. 
Проводнти прнизнаніє -  Проводити діїішиня.
Проводитн розіовор -  Проводити мову (рошову). 
ГІроводити телефон -  Проводити телсфои.
Проводити час -  Проводити час.

Проводить сына на войну -  ГІроводить сина на війну. 
Проводить го (проводить йі) очима -  Гіроводить його 
(проводить її) очима.
Проводы русальыі -  Проводи русальні (першмй понедйюк 
після Святої Тройці).
Проводна связь -  Провідний зв’язок,
Проводникові матріали -  Провідникові матеріали. 
Проводник (проводниця) поїзда -  Провідник (провідни- 
ця) поїзду.
Проводник тепла -  Провідник тспла.
Проводячи (провожавучи) душу на другый світ, справ- 
лявуть опровід -  Проводячи (проводжаючи) дупгу на дру- 
гий світ, справляють опровід.
Провожденіє времени -  Проводження часу.
Провозна способнӱсть -  Провізна спроможність. 
Провокаційні посівы -  Провокаційні иосіви.
Провокатор (провокаторы) войны -  Провокатор (прово- 
катори) вішга.
Провірка документӱв -  Перевірка документів.
Про вовка помовка, а вок туй як туй (а вовк до хыжі) -  
Про вовка помовка, а вовк тут як тут (а вовк до хати). 
Проводниковый матріал -  Провідниковий матеріал. 
Проводник тепла -  Провідник тенла.
Провожавучи покӱйпика (покӱйницю) в послідньый 
путь -  жалосно ревуть -  Проводжаючи небіжчика (небіж- 
чицю) в останній путь -  жалібно ревуть.
Про все має собственну думку’ -  Про всс має адасиу думку. 
Про все тти розкаже, а вола не запряже -  Про все тобі 
розкаже, а вола не запряже.
Про всі наші горазды й біды знавуть добре сусіды -  Про
всі наші гаразди й біди знають добре сусіди.
Про всіх не повіш — Про всіх не повіш (не скажеш).
Про всякый случай — Про всяку случайнӱсть = Про 
всяк случай -- Про всякий випадок.
Про всяку случайнӱсть = Про всяк случай = Про всякый 
елучай -  ГІро всяку пригоду.
Про всяк случай = Про всякый случай = Про всяку 
случайнӱсть -  Про всяк винадок.
Про всьо -  вообще н ни иро што -  в отдільности -  Про
всс -  взагалі й ні про що -  зокрема.
Про всьо на світі -  Про все на світі.
Про всьо й ни про што = Про вшитко й ни нро што -  Про
все й ні про що.
Про всьо не напишеш, про всьо не розкажсш -  Про все 
не напишеш, про все не розкажеш.
Про всьо не розкажеш -  Про все не розкажеш.
Про всьо по очсреди -  Про все по черзі.
Про всьо (з усього) понемногу -  Про все (з усього) по- 
троху.
Про всьо по порядку -  Про все по тторядку.
Иро вто -  Про те.
Про вто вже лінше не говорити -  Про тс вже краіце не 
пзворити.
Про вто зазуля й кукує, ош не в своӱм гнізді ночує -  Про
тс зозуля й кукує, що ие в своєму гнізді почує.
Про вто, за што берешся, треба дашто знати -  Про те, за 
що берешся, треба дещо знати.
Про вто й пысканить, на што языком натрафи гь -  Про
те й писканить (язиканить), на що язнком натрафить (>/а- 
трипить).
Про вто й про иншоє -  Про тс й про інше.
Про вту вать иншу пользу -  най судить совість -  Про ту
чи іншу користь -  хай судить совість!
Про вшитко знає, тому свӱй нӱс усяды й пхає -  Про всс
знає, тому свій ніс усюди й пхає.
Про вшитко й ни про што = Про всьо й ни про што -  Про
все й ні про що.
Гіро вшитко по порядку -  Про все по порядку.
Прогаяв (прогаяла) -  не доженеш -  Прогаяв (прогаяла) 
-  не здоженеш.
Прогаяноє (упуіценоє) доганяти -  бракованос выпуска-
ти -  Прогаянг доганяти -  браковане випускати.
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Про

Про главнос -  Про головне.
Про главное -  кратко -  Про головнс -  коротко. 
Проглотити нилюлю -  Проковггнути пілюлю.
Проглотнти язык (языка) -  Проковтнуги язик (язика). 
Проглядагн новинкы = Перепозировати новинкы -  Пс- 
репіядати ґазети.
Проглядів (прогляділа) всі очи -  Видивив (видивила) всі 
очі.
Проглядів (прогляділа) ошнбку -  Недоглянув (недогля- 
нула) помилку.
Прогнав (ттрогнала), як собаку -  Прогнав (іірогнала), мов 
собаку.
Прогнази ворога назад -  Прогнати ворога иазад. 
Прогнати до бісової (до чортової) матери -  Прогнати до 
бісової (до чортової) матері!
Прогнати сперед очв -  Прогиати сперед очей. 
Прогнозіровати люблять усі -  Прогнозувати люблять усі. 
Прогнозірувучи надежды -  Прогаозуючи надїі.
Прогнозы будущого = Прогнозы на будущоє -  Прогнози 
майбутнього.
Прогнозы на будутцоє = Прогнозы будущого -  Прогнози 
на майбутє.
Прогнозованіє рынка труца -  Прогнозування ринку труда 
{праці).
Прогноз погоды -  Прогноз погоди.
ІІрогноз погоды на сміх наводить -  Прогноз погоди на 
сміх наводить.
Прогнувся (прогнулася), як  коромыеель -  Прогиувся 
(прогнулася), як коромисло.
Про головноє -  Про головне.
Прогонні гроші -  Прогонні {подорожні) гроші. 
Програвав (програвала) в його (в її очах) -  Проіравав 
(програвала) в його (в її) очах.
Програвати (ітрогратн) в очах -  Проіравати (програти) в 
очах.
Програвати усе гӱ'рко -  Програвати завжди гірко. 
Програв (програла) домак усуху -  Програв (програла) зо- 
всім усуху.
Програв не тому, ош грав, а тому, бо отыгровався -  Про- 
грав не тому, що грав, а тому, бо відігрувався.
Програв (програла) -  отдай -  Програв (програла) -  від- 
дай!
Програєш ты -  уйгравуть инші -  Програєш ти -  вигра- 
ють ІІ1ШІ.
Програли й міхы и оріхы -  Програли й міхи і горіхи. 
Програма дійства -  Програма дії.
Програма добігать (достигла) кӱнця -  Програма добігає 
(досягла) кііщя.
Програмпоє електронноє управліня — Програмне елек- 
тронне управління.
ІІрограма отдыха -  Програма відпочинку.
Програма партійна -  безнадежна— ІІрограма иарзійна — 
безнадійна.
Програма предвидить -  Програма иередбачає. 
Програмноє електронноє управленіє -  Програмие елек- 
тронне управління.
Програмноє обеспеченіє -  Програмне забезпечеыия. 
Програги пластннку -  Програти пластинку.
Програти сраженіє -  ши не значнть програти войну — 
Нрограти бій -  ще незначить проірати війну.
Прогресивна асиміляція — Прогресивна асиміляція. 
Прогресивна сділыщша -  Прогресивна відрядність. 
Прогресивна технолоґія -  Прогресивна технологія. 
Прогресивні сялы -  Прогресивні сили.
Прогресивнын правопорядок -  Прогресивний правопо- 
рядок.
Прогресивно-преміальна заробӱтна плата -  Прогресив- 
но-преміальыа заробітиа шіата.
Проі ресующа безработиця -  Проіресуюче безробіття. 
Прогресующый склероз -  Прогресуючий скдероз. 
Прогрішати (прогрішити) проти здорового розума -  
ІІрогрішати (прогрішити) проти здорового розуму.

Прогуляв (проіуляла) ушигко -  Прогуляв (прогуляла) 
усьо.
Прогуляв усьо, до послідньої копейкы -  Протуляв усе, до 
останньої копійки.
Прогуркотів (прогуркотіла), як Иллія на колесшши -
Прогуркотів Іпрогу'ркоііла), мов Ішіія на колісниці. 
Продавав -  веселився (продавала -  веселилася), а про- 
дав -  зажурився (а нродала -  зажурилася) -  ГІродавав -  
веселився (продава;іа -  веселилася), а продавзажурився 
(а ігродала — зажурилася).
Продаван, айбо й совість май -  Продавай, але й совість май. 
Продавати (продати) зубы -  Продавати (продати) зуби. 
Продавати в роздрӱб = Продавати на роздрӱб -  Прода- 
вати в роздріб.
Продавати на роздрӱб = Продавати в роздрӱб -  Прода- 
вати на роздріб.
Продавати оптом -  Продавати оитом.
Продав бы (нродала б) и душу -  Продала би (продала б) 
ідушу!
Продав (продала) “бражку” за єнну затяжку -  Продав 
(продала) “бражку” за одну затяжк>'.
Продавець (продавщиця) книжок -  Продавець (ііродав- 
щиия) книжок.
Продав(продала) не за цапову душу -  Продав(продала) нс 
за цапову душу.
Продав (продала) под кліпа ока, а комусь -  морока -
Продав (продала) під кліпа ока, а комусь -  морока.
Продав (продала) право оренды -  Продав (продала) пра- 
во оренди.
Продав (продала) пса за лиса -  Продав (продала) иса за 
лиса.
Продався, як Юда, за тридцять сріблякӱв -  Продався, як 
Юда {Іуда), затридцять срібляків!
Продавуть челядь за копенкы -  Продають челядь (лю- 
дей) за копійки.
Продавця (продавщииі) ниє-Продавця (иродавщиці) нема. 
Продавиьом прокрався (продавщицьову прокралася) 
-  ревізором стався (ревізорков сталася) -  Продавцьом 
прокрався (продавщицею прокралася) -  ревізором стався 
ірсвізоркою сталася).
Продав (нродала) чортови душу -  Продав (продала) чор- 
тові душу.
Продаєся всьо -  Продається всс.
ІІродаєся лем тот (лем тота), кого мож купити -  Прода- 
ється лиш той (лиш та), кого можна купити.
Продаєш -  своє, а продав (продала) -  чужоє -  Продаєш - 
своє, а продав (продала) -  чуже.
Продаж з торгӱв -  Продаж із торгів.
Продаж конфіската -  Продаж конфіскату.
Продажный чслядник (продажна челядина) -  Продажна 
людина.
Продажный, як ІОда -  Ііродажний, як Юда {як Іуда)\ 
Продажноє -  заважноє -  Продажне — заважне.
Продаж тіла -  першый крок до продажа душі -  Продаж 
тіла -  перший крок до продажу ду'ші.
Продай біду за незашто, ши й додай дашто -  Продай біду 
(лихо) за нізащо, ще й додай дащо (дещо)!
Продай и жупан, а здай понад план -  Продай і жупан, а 
здай понад ллан!
Нродай меблі, иродай хыжку бідновату -  куииш палку 
сервілату -  Продай меблі, продай хатку біднувату -  купиш 
палку сервілату,
Продали -  купили, алдомаш упили -  ІІродали -  купили, 
алдомаш {могорич) упили.
Продали свої гогары за імпортні товары -  Продали свої 
го'гари за імпортні товари.
Продали товар, а уйграв корчмарь -  Продали товар, а ви- 
грав корчмар.
Продали (згирили) челядника (челядину) нн за цаиову 
душу -  Продали (збулися) людини иі за цапову душу. 
Продану душу назад не выкупиш -  Продану дущу назад 
не викугшш.
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Продасть, купить и гроші полачить -  посредника не по- 
требує — ГІродасть, купить і гроші порахує -  посередника 
нс потребує.
Продати дӱм на зіюс (на звоз) -  Продаги будипок на знос 
(на знссення) (на звоз -  на звіз).
Продати з клепача (з молотка) -  Продати з клепача (усе 
з молотка).
Продатн з торгӱв -  Продати з торгів.
Продати туньо -  Продати дешево.
Продбаза -  Продбаза (продовольчя база).
Про дефіциты кричать уже й діти -  Про дефіцити кри- 
чать уже й діти.
Продвинути вопрос -  Просунути гштания.
Продвиыутя діло -  Просунути діло (справӱ).
Продирати (продерти) очи -  Продирати (иродерти) очі. 
Проділкы вікӱв -  Пророблсння віків.
Проділованіє вызорӱв -  Пророблення вікон.
Про дітину треба переживати (беспокойитися) щи до 
рожденія -  Про дитину треба переживати (піклуватися) щс 
до народжішя.
Продленіє отпуска -  Продовження відпустки.
Продлеыіс стрічи -  ГІродовження зустрічі.
Продлити срок дійства -  Продовжити строк дії. 
Продлити час -  Продовжити час.
Продмаг -  Продмаг (продовольчий магазин).
Про доброго майстра (про добру манстриню) добра й 
слава -  Про доброго майстра (про добру майстриню) до- 
бра й слава.
Про доброє діло говорять сміло -  Про добре діло (добру 
справу) говорять сміло.
Про добро не кажи, а ліпніе споможп -  Про добро не 
кажи, а краще споможи.
Про добру челядину (про доброго челядника) -  добра й 
слава — Про добру людину -  добра й слава.
Продовжати своє -  Продовжувати своє.
Продовженіє буде -  Продовжешія буде.
Продовжсніє срока -  Подовження строку.
Продовжити лінію до пересіченія її з окружностьов -  
Продовжити лінію до пересічешм її з окружністю (? колом). 
Продовжовати говорити -  Продовжувати говорити, 
Продовжовати писати -  Продовжувати писати. 
Продовжовати робити ~ Продовжувати робити (працю- 
иатм).
Продовжовати читати -  Продовжувати читати.
Продовж послідьных літ -  Протягом останніх років. 
Продовж столпій -  Протяіюм столпь (сторіч). 
Продовжувучи тему -  Продовжуточи тему.
Продовжує своє діло -  ГІродовжує своє діло (свою справӱ). 
Продовольственні к>'льтуры -  Продовольчі культури. 
Продовольственні поступленія -  Продовольчі иадходжен- 
ня.
Продовольственні проблемы -  Продовояьчі гіроблсми. 
Продовольственні товары -  Продовольчі товари. 
Продовольственный кӱш (кошик) -  ГІродовольчий кошик. 
Продовольствснный мінімум -  Продовольчий мінімум. 
Продолженіє серії -  Продовження серії. 
Продолжительноє времня -  Тривалий (довгай) час. 
Продотряд -  Продзагін (продовольчий загін).
Продподаток -  Продподаток (продовльчий податок). 
Продпункт -  ГІродпункт (продовольчий пупкт).
Иродрати очи -  Продерти очі.
Продувный (продувяа) бештія -  Продувний (продувна) 
бестія (пройдисвіт, пройдисвітка)\
Продуктивиі силы -  Продуктивні сшш.
Продуктивнӱсть труда -  Продуктивність гграні. 
ІТродукты животного происхожденія -  ГІродукга тварии- 
іюго походження.
Продукты природного похожденія -  Продл'кти природпо- 
го походження.
Продушы производства -  Продукги виробкицтва. 
Продукты ростителыюго происхожденія -  Продукти 
рослинного походжешія.

Продумати треба й худшый варіант, але надіятиея на 
ліпшый -  Продумати треба й гірший варіант, але надіятися 
иа кращий.
Про дурня (про дуру) йдеся, а вӱн (а вна) смієся -  ГІро 
дурня (про дуру) йдеться, а він (а вона) сміється.
Про душу беспокойиться, а тіло напыхать (занапащає) 
-  Про душу дбає, а тіло напихає (занапащає).
Проектнвна ґеометрІя -  Проекгивна ґеометрія.
Проект національної гордости -  Проект наніональної 
гордості.
Проект-перфект -  Проекг-псрфект.
Проект резоліції -  Проект резолюції.
Ироектующі організаіш-Проектуючі організації. 
Проекційный фоиарь -  Проекгивний ліхтар.
Про снно потя літо буде -  Про одну пташку літо буде.
Про єнну бабу вашар буде -  Про одну бабу вашар (ярма- 
рок) буде.
Про єішу бабу (без єнної бабы) збӱр буде -  Про одну бабу 
(без однієї баби) збір буде.
Проженеш (прожени) ворону з енного дерева -  на иншос 
перелстить (на иишоє сяде) -  Проженеш (прожсни) во- 
рону з одного дерева -  на інше перелетить (на іншс сяде). 
Црожив (прожила) днинку -  з середины на серединку -  
Прожив (прожила) днинку -  з середини на серединку. 
Прожив (прожила) житя -  ниє воротя -  Прожив (прожи- 
ла) житгя — нєма вороття.
Прожив (прожнла) житя, як собака: половину проспав 
(проспала), половину прогавкав (прогавкала) -  Прожив 
(прожила) життя, як собака: ноловину ироспав (проспала), 
половину прогавкав (ирогавкала).
Прожиєме кӱлько прожиєме -  Проживемо скільки про- 
живемо.
Прожнті літа = Прожиті рокы -  Прожиті літа.
ІІрожиті рокы = Прожиті літа -  Прожиті роки.
Прожиіі рокы яамйа.та бокы -  Прожиті роки иам’яли 
боки.
Прожитый день -  загубленый день -  Прожитий день -  за- 
гублений день.
Прожиточный міыімум -  Прожиточний мінімум. 
Прожито, як належнть -  Прожито, як належить.
Про житя, што маєме, спӱванкы спӱваєме ~ Про жнгтя. 
що маєме, співаііки співаємо.
Прожу’жжав (прожужжала) уха, як муха -  Продзижчав 
(продзжижчала) вуха, мов муха.
Прожужжати уха — Продзижчати вуха.
Про завтрашиі будні думай днесь -  Про завграшні будні 
думай днесь (сьоі одні).
Проза жизни -  Проза життя.
Прозаичный язык -  Прозова мова.
Про запас = На запас -  Про запас.
Прозвеш пана ослом -  станеш перед панськым судом -  
Прозвеш пана ослом -  станеш перед панським судом. 
Прозвучав голос -  Пролунав голос.
Прозвучав звӱн -  Прол>шав дзвін.
Прозвучав звонок -  Прозвучав (пролупав) дзвінок. 
Прозвучав якый-ись крик -  Пролунав якийсь крик. 
Прозвучала думка -  Пролунала думка.
Прозвучала пропозиція -  Пролунала пропозиція.
Про здоровля згадувуть лем товды, коли йдуть до дохто- 
ра -  Про здоров’я згадують лиш тоді, коли йдуть до лікаря. 
Про землю старайся -  золотым зерном воехищайся -  
Про зсмлю піклуйся -  золотим зерпом милуйся.
Про знанія збай, айбо й про здоровля не забывай -  Про 
знання дбай, але й про здоров’я не забувай.
Прозрадити -  єннако, што зрадити -  Прозрадити -  одііа- 
ково, що зрадити.
Прозрів (прозріла) до осознанія свої сліпоти -  ІІрозрів 
(ирозріла) до усвідомлення своєї сліиоти.
Произведеніє природы -  Твір (витвір) природи. 
Пронзведенія искуства -  Твори мистсцтва.
Произведеноє висчатленіє -  Справлене враження. 
Произвеети в ґенсралы -  Надати звання генсрала.
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Нроизвести вычисленіє -  Зробши обчислення. 
Произвести на світ -  Родити (породити).
Произвести смотр -  Зробити огляд.
Произвеа и фурор -  Викликати (зробити) ф\рор. 
Производйтельні силы -  Продукгавні сили. 
Производительнӱсть машины -  Виробність машини. 
Производительнӱсть трзда -  Иродукпівність труда (праці). 
Гіроизводити автомобілі -  Виробляти автомобілі. 
Производити опустошеніе -  Учшіита спустоніеішя. 
ГІроизводнти ремонт -  Робити (проводити) рсмонт. 
Производнти слово от кореня -- Виводити слово від ко- 
реня.
Производить впечатленіє -  Соравляє враження. 
Гіроизводить хорошоє впечатленіє -  Справляє добре вра- 
жсння.
Производственні возможности -  Виробішчі можливосіі. 
Производственні отношенія -  Виробничі відносини. 
Производственні плоші -  Виробничі площі. 
Производственный план-Виробничий план. • 
Производственный ревматизм -  Виробничий рсвматизм. 
Производственный стаж -  Виробничий стаж. 
Производственноє совіщаніє -  Виробнича нарада. 
Производство орудій труда -  Виробництво знарядь нраці. 
Произвол у посіунках -  Сваволя в учинках.
Произвольні двнженія -  Довільиі рухи.
Произвольный вывод -  Довільиий висновок. 
Произвольный поступок -  Свавільний учинок. 
Произнесги бесіду (річ) -  Виголосити промову. 
Произнести надгробноє слово -  Виголосити нащробну 
промову (надгробне слово).
Произносительный аяарат -  Вимовннй апарат. 
Произносити молитву -  Проказовати молитву. 
Произношеніє звукӱв -  Вимовлення (вимова) звуків.
Про иншых збай, но й про себе не забывай -  Про інших 
дбай, але й про ссбе не забувай.
Про иышых кричить, а про себе -  мовчить -  Про іиших 
кричить, а про себе -  мовчить.
Происходить из робочої сімйі -  Походить із робітничої 
родини.
Происхожденіє вндӱв -  Гіоходження видів. 
Происхожденіє світа -  Походження івиникнення) світу. 
Проїв (проїла) вже зубы на тому -  Проїв (проїла) вже зуби 
на тому.
Проїдати взглядом -  Проїдати поглядом.
Проїсти зубы -  Проїсти зуби.
ГІроїхався (проїхалася) по всіх -  Проїхався (ироїхалася) 
но всіх.
Проїхався (проїхалася) безплатно -  Проїхався (проїхала- 
ся) бсзкошховно.
Проїхатися на чий (на чужый) счот -  ІІроїхатася на чий 
(на чужий) рахуиок.
Ироїхатися траиспортом -  Про'іхатися транспоргом. 
Пройграв (нройграла) вшитко, што мӱг (што могла) про- 
йграти—Програв (програла) все, шо міг (шо могаа) програти. 
Пройдена дистанція (дорога) -  Пройдена дистааіщія (до- 
рога).
ГІройденый етап ~ Пройдсний егап.
Пройдисвіта полюбила (пройдисвітку иолюбив) -  моло- 
дӱсть запаиастила (молодість заиаяастив) -  ГІройдисвіта 
полюбила (пройдисвітку полюбив) -  молодість заианасти- 
ла (молодість занапасгив).
Пройднсвіт нсщасный (пройдисвітка нещасна) — Про- 
йдисвіт нешасиий (пройдисвітка нещасна)!
Проймає го (проймає йі) мороз -  Проймає його (проймає 
її) мороз.
Проймає го (проймає йі) то жар, то холод = То дрож го(то 
дрож йі) проймає, то жар -  Проймає його (проймає її) то 
жар, то холод.
Пропмати зубом -  ІІроймати зубом (прокусити).
Гіро його (про її) характер легко было ио лицю прочи- 
тати -  Про його (про її) харакгер легко було по обличчю 
нрочитати.

Про йсе вже йшлося -  Про це вже йшлося.
Про йсе вже много писалося -  ГІро це вже багато писа- 
лося!
Про йсе говорити не приияго -  Про це говорити не ири- 
йнято.
Про йсе дополнительно = Про йсе та иншоє -  Про це до-
датково.
Про йсе знає єден лем Бог -  Про це знає один лиш Бог! 
Про йсе й бесіды (розговора) не было = Про йсе й слова 
не было -  Про цс й  бесіди (розмови) ІІС  було.
Про йсе н згадкы не было -  Про це й згадки не було!
Про йсе й про ІШНІОЄ -  Про це й иро іыше.
Про йсе й слова не было = Про йсе й бесіді (розговора) не 
было -  Про це й слова не було.
Про йее й спомина не было -  ГІро це й згадки (спомииу) 
яе було.
ГІро йсе й спомина ниє -  Про це й згадки (сномину) 
ііема.
Про йсе много говориться й пишеся -  Про це баі ато го-
вориться й пишеться.
Про йсе мож написати цілу книгу -  Про це можиа напи- 
сати цілу киигу.
Про йсе (про вто) не мож было говори ти -  Про цс (про те) 
не можна було говориги.
Про йсе не мож мовчати - Про пе не можна мовчати.
Про йсе нико вигда не взнає = Йсе яико нигда не взнас -
Про це ніхто ніколи не взнає.
Про йсе -  ни слова -  Про це ~ иі слова!
Про йсе, про вто -  Про це, про те.
Про йсе, про вто -  чого лсм язык не наплете -  Про це,
про те -  чого лиш язик не наплете!
Про йсе та иншоє = Про йсе дополннтельно -  Про це та
інше.
Пронти (пройіхати) кружным путьом -  Нройти (проїха- 
ти) обхідним шляхом.
Пройти крӱзь сито й решето -  Пройти крізь сито й рс- 
шето.
Пройти (проходити) парадом -  Пройти (нроходши) пара- 
дом.
Пройти сторонов -  Пройти стороною.
Проитися по адресу -  Пройтися ио адресові.
Пройти улиціо -  Иройти вулиіцо.
Пройти хащов = Цройти через хащу -  Пройти яісом. 
Пройти (перейти) хмарою - Пройти (перейти) хмарою 
(6езспідно).
Пройти через хащу = Пройти хащов -  Пройти через ліс. 
Пройти школу -  Пройти школу.
Пройшла жизыенный путь от пацанкы до панянкы -
Пройшла життєвий шлях від пацанки до нашшки. 
Пройпіла косовнпя -  сіно в копицях -  Пройшла косовиця 
-  сіно в копицях.
Пройшла модернізація -  Пройшла модернізація. 
Пройшла рокіровка -  Пройшла рокіровка.
Пройшло вшитко на достойнӱв высоті -  Пройшло все на 
належній висоті.
Пройшло раз -  нройде и вдругый раз -  Пройшло раз -  
цройде і вдруге!
Пройшло стовпотворіня -  час розбирати (нодбирати) 
каміня -  Пройшло стоваотворіння -  час розбирати (підби- 
рати) каміння.
Пройшло, якбы й не было -  Пройшло, ніби й не було. 
Пройшло -  як руков зняло -  Пройшло -  як рукою зняло. 
Пройшов бӱль -  Біль пройшов.
Пройшов (пройшла) горячоє й болячоє -  Пройшов (про- 
йшла) гаряче й болячс.
Пройшов дождь -  Пройшов дощ.
Пройшов (пройшла) Крым и Рнм -  Пройшов (пройшла) 
Крим і Рим.
ГІройшов (пройшла) Крым и Рнм, и мідні трубы -  Про- 
йшов (пройшла) Крим і Рим, і мідні труби.
Пройшов (пройіпла) крӱзь огень и воду -  Пройшов (про- 
йгшса) крізь вогонь і воду.
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Пройшов Семеон по полю, сказав брати бараболю -
Пройшов Семеон по полю (25 вереаія), сказав браіи бара- 
болю (картоплю).
Пройшов слух -  Пройшов слух (поголос, пішли чуписи). 
Пройшов (пройшла) через усю область (усю державу) -  
Пройшов (нройшла) черсз усю область (уск> державу). 
Пройшов уже (пройшла уже) крӱзь сито й решето -  Про- 
йшов ужс (пройшла вжс) крізь сито і решето.
Пройшов (пройшла) школыіу регулу -  Пройшов (ііро- 
йшла) шкільну регулу!
Про Карпаты треба збати -  Про Карпати треба збати 
(дбати).
Прокатати (прокататиея) яа вороных -  Прокататн (про- 
кататися) на вороних.
Прокататися на вороных = Прокатити на вороных -
Прокататися на вороних.
Прокатити на вороных = Прокататися на вороных -
Прокатити иа вороних.
Прокатный стан -  Гірокатний стан.
Нроквасити душу -  Проквасити душу (освіжшпи їжею). 
Прокладати (прокласпі) дорогу -  Прокладати (проклас- 
ти) дорогу.
Прокляне й Божу Матку, кедь не упйе бодай цятку -
Проклянс й Божу Матку, якщо нс вин’є хоча б ііятку (хоча 
б краплю).
Прокляне й світ, кедь выпивкы ньіт -  Прокляне й світ, 
якшо випивки ніт (нема).
Проклята курка клюсся, а не несеся -  Проклята курка 
клюється, а не несеться.
Проклятія ие пропадавуть, докі челядника (докі челя- 
дину) не споткавуть -  Прокляття не пропадають, иоки лю- 
дииу ие спіткають.
Про кого -  Про кого.
Про кого йдеться -  най му икнеться -  Про кого йдеться 
-  хай йому ікнеться!
Проколоти рогами -  Проколоти рогами.
Про конець світа згадка при такых норядках -  Про кі- 
нсць світу згадка при таких порядках.
Прокоиовы росы -  на житні покосы -  Прокопові росн 
(21 лкпня) -  на житні покоси.
Прокотив (прокотили) з вітерцьом -  Прокотив (прокоти- 
;ш) з вітерцсм.
Прокотив на вороных -  ГІрокотив на вороних. 
Прокотили го (прокотилн йі) в иовинці -  Прокотили 
його (прокотили її) в газегі.
Прокрався Глеба -  так му й трсба -  Прокрався Ілеба -  
так йому й треба!
Прокрався (прокралася) й гріха не побоявся (не побо- 
ялася) -  Прокрався (прокралася) й і-ріха нс побоявся (ие 
побоялася).
Прокрався (прокралася) -  и попався (и яопалася) -
Прокрався (прокралася) — і попався (і попалася). 
Прокричати уха -  Прокричати вуха.
Прокрустовоє ложе -  Прокрустове ложе.
Прокручус в голові -  Прокручує в голові.
Прокукурікав (прокукурікала) ва свою голову (на свою 
біду) -  Прокукурікав Гпрокукурігсала) на свою голову (на 
свою біду)!
Про кури у нього(у неї) -  ниякої жури -  Про курей у ньо- 
го (у неї) -  ніякої жури.
Прокурорськый надзор -  Прокурорський ііаі ляд. 
Пролежав (пролежала) літо в корчах, а теперь: “Ах!” -  
Пролежав (пролежала) літо в кущах, а тепер: “Ах!” 
Пролетарії всіх стран, соєдиняйтесь -  Пролстарі всіх 
країн, єднайтеся!
Пролетарська революиія • ТІролетарська революція. 
Пролетаріям нічого тратити, крім свойих кайданів -
Пролетарям нічого втрачати, крім своїх кайданів. 
Пролетіла вість = Шугнула вість -■ Иролетіла вість (ві- 
стка).
Пролегкульт -  Пролеткульт (пролетарська культура). 
Проливаш (пролляти) кров -  Проливати (нролити) кров.

ІІроливати (пролив, пролила) світло -  Проливати (про- 
лив, пролила) світло.
Проливати (пролляти) слызы -  Проливати (пролити) 
сльози.
Проливати (пролляти) крокодилі слызы -  Проливати 
(пролити) крокодилячі сльози.
Проливный дождь -  Проливний дош.
Пролита людська кров -  Пролита людська кров.
Пролити (розлити) молоко = Пролляти (розолляти) мо- 
локо -  Пролити (розлити) молоко.
Пролити світло на -  ГІролити евітло иа.
Пролитя (проливання) кырви -  Пролиття (ироливания) 
крові.
Пролізла голова -  пролізе й тіло -  Пролізла голова -  про- 
лізс й тіло.
Пролляв (пролляла) його(її) невннну кров -  Пролив 
(иролила) його О'О невишіу кров.
Іїролляв (пролляла) свою собственну кровию -  Пролив 
(пролила) свою власну кровцю.
Пролляти їрозолляти) молоко = Пролити (розлити) мо- 
локо -  ГІролити (розлити) молоко.
Проложиги пішак -  Проложити (прокпасти) пішак (піш- 
ник, стежииу).
Пролупити (продерти) очи -  Пролуиити (продерти) очі. 
Про любов не казкуй и на язык міркуй -  Про любов не 
казкуй і на язик міркуй.
Про любов не кричать, а говорять иіжным тихым го- 
лосом -  Про ліобов не кричать, а говорять ніжним тихим 
голосом.
Про любов треба не говорити, а нив жити -  Про любов 
иотрібно не говорити, а иею жити.
Про людські очи пила тебе вйеся, а позаочн -  над тобов 
смієся — Про людські очі біля тебе в’ється, а позаочі -  над 
тобою сміється.
Про людеькое око -  ҐІро людське око.
Пролюпльовати очи -  Пролюплювати очі.
Прольотӱв ниє -  Прольотів нема.
Промакадемія -  Промакадемія (промислова академія). 
Промасленьш папірь -  ІІромаслений (проолісний пипір). 
Промбанк -  Промбанк (промисловий банк).
Промедленіє смерти подобно -  Промедлення смерті по- 
дібнє.
Промежуток времени -  ГІроміжок часу.
Промежуток межчу обідом и вечирьов -  Проміжок між 
обідом і вечерею.
Промежуточна стадія -  Проміжна стадія.
Промежуточна ткань -  Проміжна тканина. 
Промежуточні кульгуры -  Проміжні культури. 
Промежуточноє звено -  Проміжна ланка.
Промелькнула догадка -  Промайнула догадка.
Про мене -  Про мене.
Про мене -  без мене -  Про мене -  без мене!
Про мене -  без мене, лем посмій -  Про меііе -  бсз мєнє, 
лиш посмій!
Про мене -  най и діти цигаыські з неба падуть -  Про
мене -  хай і діти циганські з неба падають.
Про мене, най и так -  Про менє, хай і так.
Про мене -  най ц Штефан, а я -  Йван -  ІІро мене -  хай і 
Штефан (Степап), а я -  Йван.
Про мене (ігро нас) написано -  Про мене (ііру ыас) на- 
писано.
Про мене, сынку, бери й свинку -  Про мснс, синку, бсри 
й свинку.
Про мене, хоть вовк траву їж -  Про мснс, хоч вовк траву 
їж.
Про мене хоть и трава не рости -  Про мене хоч і трава не 
росш.
Промерзати и голодоватн -  Промерзати і голодувати. 
Промерз (промерзла) до кӱсток -  Промерз (нромерзла) до 
кісток.
Промерзлый чслядник (промерхта челя;шна) дрыжить, 
як осичина -  Промерзла людина трс.мтить, мов осичина.
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Про мертвых говорять доброс, авать нич -  Про мергвих 
говорять добре, або ыічого.
Промегеӱв огень -  Прометеїв вогонь.
Проминати (проминути) добру возможнӱсть -  Промина- 
ти (проминути) добру нагоду.
Проминати (проминути) удобный случай -  Проминати 
(проминути) зручішй випадок.
Проміняв Гафку на парадну шапку --Проміняв Гафку на 
парадну шанку.
Проміняв козу на косу, а косу -  на камінь -  там йому 
н амінь -  Проміняв козу на косу, а косу -  на камінь -  там 
йому й аміш»!
Проміняв (проміняла) роднну на корчму й паленчину
-  Проміняв {проміняла) родину на корчму й паленчину (й 
горітинӱ).
Проміняв селянку на панянку (панянку на селянку) -
Проміыяв селянку на ііанянку (панянку на селянку). 
Проміняв (проміняла) хыжу вӱтцӱвську на палец- 
ку жидӱвсыку -  Проміняв (проміняла) хату отцівсысу 
(батьківськӱ) на палснку (на горілку) жидівську (єврєй- 
ську).
Проміпяв (проміняла) шило на мыло -  Проміняв (про- 
міняла) шило на мило.
Нроміняла інжініря на браконьєра -  Проміняла інженера 
на браконьєра.
Промікяла Йвана на Штефана -  Проміняла Йваыа иа 
Штефана ІСтепана).
Проміняла чинбаря на бетяра-лінгаря -  Ііроміняла чин- 
баря (кожевника) на бстяра - лінгаря (на розбигиаку -  ба- 
ламута).
Иромір животных -  Промір тваршг.
Промывати желудок -  ГІромивати шлуыок.
Промывать кӱсточкы -  Промиває кісточки.
Промывна машина -  Промивна мацшна.
Промывный апарат- ІІромивпий апарат.
Промывный процес -  Промивний процес.
Промыкати слину -  Промикати (ковтати) слину. 
Промыли (провітрили) мозгы -  Промили (провітршш) 
мізки.
Промышленна иасіка -  Промислова пасіка, 
Промышленна страна—Промислова країна. 
Промышленнї животні -  Промислові тварини. 
Промышленный цснтр -  Промисловий центр. 
Промышлснноє предприятіє -  ГІромислове підприєство. 
Промкнути пілюлю -  Промкнути (проковтнути) пілюлго. 
Промкооперація -  Промкооперація (промислова коопера- 
ція).
Про многоє и про ништо -  Про багато чого і ні ігро шо. 
Промняти кӱсткы -  Пром’яти кістки (кості).
Прмняти ногы -  Пром’яти іюги.
Промокательный папірь ~ Промокальний папір. 
Промокнути до ниткы = Промокнути до рубця (до руб- 
чика) = Мокрый (мокра) докус -  Промокнути до нитки. 
Промокнути до рубпя (до рубчика) = Промокнути до 
нитки = Мокрый (мокра) докус -  Промокнути до рубця. 
Промокшый (промокша) до нктки = Мокрый (мокра) 
докус = Бромокпути до ынтки = Промоклий (промокла) 
до нитки.
Проморгав (проморгала) -  не ображайся -  ГІроморгав 
(цроморгала) -  ие ображайся.
Проморгав (проморгала) своє щастя -  Проморгав (цро- 
моргала) своє щастя.
Промотати всьо до (нослідньої) сорочкы -  Прогайнувати 
все до (осіациьої) сорочки.
Промочити горло -  ІІромочити горло.
Промотати добро = Розточити добро -  Промотати добро. 
Промочити до рубця (до ниткн) ~ Промочити до рубця 
(до нитки).
ІІромплаи -  Промплан (промисповий план).
Цро нас -  без нас -  Про нас -  без иас.
Про настоящу любов у голос нигда не говорять -  Про
справжню любов у голос ніколи нс говорять.

Про

Цро нашу біду -  всі факты на виду -  Про нашу біду -  всі. 
фактинавиду. . :--м;
Про нашу шкуру йдеся -  Про нашушкіру йдеться! 
Проиизовати (пронизати) душу -  Пронизувати (ирониза- 
ти) душу
Промтовары -  Промтовари (промислові товари),
Про нелегкі часы -  нелегкі й спомины -  Про нелегігі 
часи -  нелегкі й спогади.
Пронесло -  Пронесло!
Пронесло, слава Богу -  Пронесло, слава Боіу!
Пронзити (пронизовати) взглядом -  Пронизати (пронизу- 
вати) иоглядом (очима).
Прониклись нонімалійом -  Прониклися розумінням. 
Пропикіпти в росположеніє иротивника -  Проникнути в 
розташування противника.
ІІронпмата (пронимать) до самого серця -  Проймати 
(проймає) до самого ссрця.
Пронимать го (пронимать йі) то жар, то холод = То дрож 
го (то дрож йі) пронимать, то жар -  Проймає його (про- 
ймає її) то жар, то холод.
Пронимать дрож -  Проймає дрож.
Пронимать пӱт -  Проймає піт.
Пронимать циганськый пӱт -  Проймає ішганський піт. 
Приносити (принести) дарабчик -  Ііриносити (иринести) 
кусочок (ишаточок).
Проняв го (проняв ЙІ) сміхом до самого живця -  ГІро- 
йняв його (пройияв її) сміхоми до самоі о живця.
Пронявся (пронялася) жальом -  Пройиявся (пройнялася) 
жалем.
Пронявся (пронялаен) роботов -  Пройнявся (пройнялася) 
роботою.
Проиявся (проішлася) сочувствійом -  Пройнявся (про- 
йнялася) співчу'тгям.
Проияла го (проняла йі) думка -  Пройняла його (пройня- 
ла її) думка.
Проняла слыза -Пройняла сльоза.
Про нього (про не‘0 всячину плетуть, а вӱн (а вна) -и а -  
ставляє всіх на праведный (на істинный) п\ть -  Про 
нього (про неї) всячину плетуть, а він (а вона) -  наставляє 
всіх на праведний (на істинний) цуть.
Про нього (про неї) кажлть: хоть и спочив (хоть и спо- 
чила), но вӱн (но вна) не даром житя прожив (прожила) 
-  Про нього (про неї) кажуть: хоч і спочив (і спочила), та 
в і і і  (та вона) не надаремно життя прожив (прожила).
ІІро нього (нро неї) річ, а вӱн (а вна) навстріч - Про ньо- 
го (про неї) річ (мова), а він (а вона) навстріч.
Пропав (пропала) без вісти -  Пропав (проиала) бсзвісти. 
Пропав бы (пропала б) -  Пропав би (пропала б)!
Пропав бы-сь (пропала бы-сь) -  Пропав би ти (пропала 
б ти)!
ІІропав (пропала) -  гибы корова языком злизала -  ГІро- 
пав іпропала) -  наче корова язиком злизала.
Пропав (пропала), га камінь у. воді -  Пропав (пропала), 
мов камінь у воді.
Пропав (пропала), га сӱль в окропі -  Пронав (пропала), 
мов сіль в окроиі.
Пропав (пропала) за лонюх догана -  Пропав за понюх до- 
гану (тютюнӱ).
Пропав інтерес -  Пропав інтерес.
Пропав (пропала) кудысь -  не найта до днесь -  ГІропав 
(пропала) куцись -  не знайти до дцесь (до нині; по сьогодні). 
Пропав кӱнь, то й узду кннь -  ІТропав кінь, то й вуздечку 
т н ь !
Пропав (пропала) ни за цапову душу -  Пропав (иропала) 
ні за цапову душу.
Пропав урожай — спишуть, не переживай -  Пропав уро- 
жай -  спишуть, не иереживай!
Пропав хозяйин-пан - здичавів колхозный лан -  Пропав 
господар-пан -  здичавів кош'осшіий лаи.
Пронав хозяйин-нап -  пропив колхоз партійный 
Иван -  Пропав господар-пан — пропив коягосп иартійний 
Іван.
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Пропав (пропала), як дьш (як роса на сопцю) -  Пропав 
(пропала), як дим (як роса на сонці).
Пропав (пропала) -  як и і моста в воду впав (упала) -  
Пропав (пропала) -  як із моста в воду впав (упала).
Пропав (пропала) -  як камінь у воду впав -Пропав (про- 
пала) -  мов камінь у воду впав.
Пропав, як лед на яри -  Пропав, як лід на яри.
Пропав (пропала), як пес на торговици (як пес Сірко 
на базарі) -  Пропав (пропала), як пес на ярмарку (як пес 
Сірко иа базарі).
Пропав (пропала), як  руда мыш -  Пропав (пропала), як 
руда миша.
ІІропав (пропала), як  сӱль в окропі (як сӱль у воді) -  
Пропав (пропала), як сіль в окропі (як сіль у воді).
Пропав -  як з моста впав (як з моста у воду впав) -  Иро- 
пав -  як з моста впав (як з моста у воду впав).
Пропав, як швед под Полтавов -  ГІроиав, мов швед під 
Полтавою.
Пропагандистськый характер -  Пропагандистський ха- 
рактер.
Пропадати (пропаста) без вісти -  Проиадати (пропасти) 
безвісти.
Пронадати з інтереса -  Пропадати з цікавості.
Пропадати з любопытства =■ Просто з любопытства -
Пропадати з цікавості.
Пропадати (пропасти) з опей -  Пропадати (пропасти) з 
очей.
Пропадати (пропасти) пропадом -  Проиадати (пропасти) 
іфопадом.
Пропадати (пропадать) з лшбопытства = Горить з любо- 
пытства -  Пропадати (нрО£іадає) з цікавості.
Пропаде ни за грӱш -  Пропаде ні за гріш!
Пропадеш, шугаю (шугайко), без отчого краю -  Пропа- 
деш, шугаю (хпугайко), без отчого краю!
Пропади (пропадай) оно пропадом -  Пропади (прооадай) 
вопо пропадом!
Пропадн вно иропадо.м -  Пропади воно пропадом! 
Пропадн ты пропадом -  Пропади ти іфопадом!
Пропяла водиця -  не вродить землиия -  Пропала водиця
-  ие вродить землиця.
Пропала надежда -  Пропала надія.
Пропала надежда, забилося серце — Пропала надія, заби- 
лося серце.
Пропала тяга -  Проиала тяга.
Пропали всі до єнного (до єнної) = Пропали всі до ногы
-  Пропали всі до одпого (до однієі').
Пропали всі до ногы = Пропали всі до єнного -  Пропали 
всі до ноги.
Пропали гроші -  пропадуть и розкоші -  Пропали гроші
-  пропадуть і розкоші.
Пропалый (пропала) без вісти -  Пропавший (пропавша) 
без вісті.
Пропало бабиноє сало -  Пропало бабине сало!
Пропало діло -  Пронало діло {протшла еправа)!
Пропало -  лем загучало -  Пропало -  лиш загучадо! 
Пропарка (пропарьованя) гноя -  Пронарка (пропарюван- 
ня) гпою.
Пропарюваучи гордӱв вать дийжу -  Пронарюючи гордів 
Гбочку) або ж дийжу (діжку).
Пропасти без вісти -  Нропасти без вісті.
Дропасти даром -  Пропасти марно.
Пропасти з вида -  Зникнути (щезнути) з виду.
Пропасти з очей -  Пропасти з очей.
Пропасти ни за ионюх догана -  Пропасти ни за понюх 
догана (табаку, тютюну).
Пропасти пропадом = Пропади нроиадом -  Пропасти 
пропадом.
Пропахнути дымом -  Пропахнути димом.
Пропашный клин -  Просашшй клин.
Гіропаіпный трактор -  Просапний трактор.
Пропашноє поле -  Просапне ноле.
Пропаща жӱнка -  ІГропаща жіпка.

Пропаші світы -  Пропащі світи.
Пропашый чоловік (пропаша челядина) -  Пропаща лго- 
дина.
Пропаіцоє діло = Гыблоє діло -  Пропаща справа. 
Проиечатав го (нроиечатав йі) в новинігі -  Надрукував 
його (надрукував іі) в газеті.
Пропивати вӱтця -  Пропивати вітця (багька). (Пити в 
корчмі із свекром після весілпя.)
Пропив бы (пропила бы) й матірь собі (н дітей своііпх) -
Пронив би (пропила б) і матір свою (й дітей своїх).
Пропив бы (пропила бы) й світ за три ґраіінарі -Пробив 
би (проішла б) і світ за три грайпарі.
Пропив (пропила) обыстя -  йди й повісся -Пропив (про- 
пила) обістя -  йди повісся!
Пропив (пропила) розум ни за цапову душу -  Пропив 
(проішла) розум ні за цагіову душу.
Пропирата закон— Зневажати (топтати) закоп. 
Прописати їжіщю -  Прописати їжиню.
Прописна буква -  Прописна (велика) буква (літера). 
Прописна истина = Хрестоматійна истина = Книжна ис- 
тина -  Прописна істина.
Прописна мораль - Прописна мораль.
Прописиый листок — Прописний яисток.
Пропишугь тобі за йсе -  Буде тобі за це!
Пропіє когут іщ ньит, а день буде -  Пропіє когут (півень) 
чи ні, а день будє!
Проплакати очи -  Проплакати очі.
Про плшсы кричить, а иро мінусы мовчпть -  Про шиоси 
кричить, а про мінуси мовчить.
Проповідує воду, а пйе вино -  Проповідує воду, а п’є 
вино.
Проповідує пӱст, а сам (а сама) -  курятину їсть -  Пропо- 
відує піст, а сам (а сама) -  курятину їсть.
Пропозирати очи -  Пропозирати (проглядіти) очі, 
Пропозицій тьма (выстачає), а діда чорт мас -  Пропо- 
зицій тьма, а діла -  чортма!
Пропозипія, перед яков не устойиш, от якої не откажеш-
ся -  Пропозиція, перед якою не встоїш, від якої ае відмо- 
вишся.
Про правду трубить, но сам (но сама) йі не любить -  Про
правду трубить, та сам (та сама) її не любить.
Про приятеля (про приятельку) кажи лем доброє, а про 
неприятеля (неприятельку) -  ни доброє, ни злос -  Про 
цриятеля (про приятельку) кажи лиш добре, а про негіри- 
ятеля (неприятельку) -  ні добре, ні зле.
Пропускати (пропустити) крӱзь палыгі -  Пронускати 
(оропусшти) крізь пальці.
Нроиускати (проп>’стати) мимо ух -  Проиускати (про- 
пустити) повз вуха.
Пропуската случай = Упускаги случай -  Упускати нагоду. 
Пропускна система -  Пропускпа систсма.
Пропускна способнӱсть -  Пропускна спроможиість. 
Пропускный папірь -  Пропускний папір.
Пропускный пункг -  Пропускний пункт.
Пропустив (ітропустила) момент -  Пропустив (проііусти- 
ла) момент.
Пропустав (пропустила) пила ух -  Пропустив (пролусти- 
ла) біля вух (повз вуха).
Пропустив (пропустала) удобный случай -  Пропустив 
(пропу’стила) зручну нагоду.
Пропуст'ити (перепустнти) по погарчику -  Пропустити 
(перепустити) по гюгарчику (по чарочці).
При пустӱв души и краса меркнс -  При пустій діші і кра- 
са меркнс.
Пропущать крӱзь пальці, як пвісок -  Пропускає. крізь 
пальці, як пісок.
Пропущать повз очи -  Пропускає повз очі.
Пропущать повз уха -  Проттускає повз вуха.
Прораб -  Виконроб (викоиавець робіт).
Проревати (прондакати) очи -  Проплакати очі.
Про рсзультаты не тяжко здогадатася -  Про иаслідки не 
важко здогадатися.
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Прорізалися зубы -  Прорізапися зуби.
Прорізаня зубӱв -  Прорізування зубів.
Проріз очей -  Проріз очсй.
Прорыв кышок -  Прорив кишок.
Про роботу й чути не хоче, а на готовоє -  охотно -  Про 
робоіу й чути не хоче, а на готове -  охоче.
Пророк Наум наставляє на ум -  Пророк Ііаум (14 грудня) 
наставляє на ум.
Пророковати будушоє -  Пророкувати майбугає. 
Просвисзів байбак -  пряч у загінок сіряк -  Просвистів 
байбак (сурок) -  ховай у затіиок сіряк.
Просвітительна філософія -  ііросвітительна філософія. 
Просвітительні учрежденія -  Освітні установи. 
Просвітленый взгляд на жизнь -  Ясний погляд на життя. 
Просвітка не дає -  Просвітку ие дає.
Просвітку за ним (за нив) н и є- Просвітку за ним (за нею) 
нема.
Просвітлі мінуты -  Просвітлі хвилини.
Просвітліти от радости -  Просвітліти з радості (від ра- 
дості).
Просвічующа зелень -  Просвітчаста зелень. 
Просвіщеный абсолютизм -  Просвічений абсолютизм. 
Просвіщеыоє мнініє -  Освічсна думка.
Ііро свос речи, а чужоє не топчи -  Про своє речи (кажи), 
а чуже не топчи.
Про свою любов на людях нс кричи, а волій мовчи -  Про
свою любов на людях не кричи, а волій мовчи.
Про себе -  Про себе.
Проси Бога й канся -  Проси Бога й кайся!
Просив (просила) Бога, вбы иомӱг в Америку пӱтн, 
горя збытися, тсперь просить Бога, вбы допомӱг назад 
демӱв всрнутися -  Просив (просила) Боі а, щоб допоміг в 
Америку піти, горя позбутися, тспср просить Бога, щоб до- 
иоміг назад додому вернутися.
Просив (просила) держати го (держати йі) в курсі -  Ііро- 
сив (просила) тримати його (тримати її) в курсі.
Просив -  не дає, випросив -  не бере -  Просив -  нс дає, 
випросив — не бере.
Проси кӱлко хочеш, а бери -  што давуть (кӱлко да- 
вуть) -  Проси скільки хочеш, а бери, що дають (скілы<и 
дають).
Просилн до господы = Просили до хыжі -  Просили до 
господи (<? дім, до хати).
Нросили -  не хотів (не хотша), наказали -  мусмів (му- 
сіла) — Просили -  не хотвів (не хотіли), наказали -  мусів 
(мусіла).
Просиме до нас -  Просимо до нас.
Просиме до стола (до господы) -  Просимо до стола (до 
хати).
Просиме до хыжі = Просили до господы -  Просимо до 
хати.
Просиме: приїзжаше, оиыт наш изучайте -  Просимо: 
приїзджайте, досвід наш вивчайте.
Просиме зайти (заглянути) -  Просимо завітати.
Просиме перебачити -  Просимо вибачити.
Проси не проси -  ниє колбасы -  Проси не проси -  нема 
ковбаси!
Проси побӱлше-дӱстанеш хоть штось — Проси побільше 
-  дістанеш хоч щось.
Просити в довг -  иевыгодный торг -  Просити в довг (у 
борг) -  невигідний торг.
Просити (просиме) до стола -  Просити (просимо) до столу. 
Просити (просимс) пзвиненія -  Просити (просимо) ви- 
бачення.
Просити милостыню -  ІІросити (прохапш) милість. 
Просити -  не означає дӱстати -  Просити — не значить 
отримати.
Просити поӱч не гоже (осудительно), кіть сам (кіть 
сама) собі спомогги не можеш -  Просити іюміч негоже, 
якщо сам (якщо сама) собі сіюмоіти не можеш.
ТІросити прощеніс -  ІІросити прощення (вибачення). 
Просити рукы -  Просиги руки.

Просити слызами = Слӱзно иросити -  Просити сльозами. 
Просити слова -  Просити слова.
Просити совіт -  Иросити нораду.
Проситнся в рукы (до рук) -  Проситися в руки (до рук). 
Проситися (ироситься) на яокӱй -  Проситися (просить- 
ся) на сиокій.
Прость добром = Проеть по доброму -  Простить добром. 
Просить налляти, вбы гордо промочити -  Просить на- 
лити, щоб горло аромочити.
Просить перебачення от нього (от неї) -  Просить ироба- 
чешія від нього (від неї).
Просить по доброму = Просить добром -  Просить по до- 
брому.
Проситься иа годину, а пробовтаєся цілу днииу -  Про- 
ситься иа годину, а провештаєся ціяу днину.
Проситься на світ -  Проситься на світ.
Проситься на язык -  Проситься на язик.
Проеиться проиитіровати -  Проситься процитувати. 
Просить, як Бога (як вӱтая собі) -  Просить, як Бога (як 
отця(батька) собі).
Просить, як за ушливу масть, лем гко му (тко ӱв) 
дасть -  Просить, як за вошливу масть, лиш хто йому (хо 
їй) дасть?
Просиш Христом Богом, а йому (а ӱв) -  як об стінку 
горохом -  Просиш Христом Богом, а йому (а їй) -  як об 
стінку горохом.
Проси щастя сусідови, то й до тебе прийде -  Гіроси щастя 
сусідові, то й до тебе орийдс.
Просіть -  и дасться вам, клопкайте -  й отворять вам
-  Просіть -  і дасться вам, клопкайте (стукайте) -  й від- 
чинять вам.
Проскаковати (ітроскочити) межи перстами -  Проскаку- 
вати (нроскочити) між пальцями.
Проскакує схода -  Проскакує сходу,
Просковзнуло много ошибок = Проскочило много оши- 
бок -  Прослизнуло багато домилок.
Проскочило много ошибок = Просковзнуло много оши- 
бок -  Проскочило багато помилок.
Просліди очима -  Простеж очима!
Прослухайте нову інформацію -  Прослухайте нову ін- 
формацію.
ГІро смакы ые спорять -  Про смаки нс сперечаються. 
Просмотрюєся, як на долони -  Продивляєтьсн, мов на до-
лоні.
Проснулися Грӱмниці -  повертавуться іітипі -  Просну- 
лися Ірімниці (15 лютого) -  повертаюхься птиці. 
Проснутися раньше всіх (раиіше от усіх) -  Просиутися 
раніше всіх (раніше від усіх).
Просо -  не лем каша, но й паша -  Просо -  не лиш каша, 
але й паша.
Просонцвітовый олай -  Сонячникова олія. 
Просонцвітовоє місто -  Просонцвітове '(сонячпикове) 
місце.
Просонячник за сонцьом иовертааєся -  цвітом Богу 
вклокяєся -  Просоиячиик (сонях) за сонцсм повертається
— цвітом Боту вклоняється.
Просонячниковоє насіня = Сонячниковоє насіння = 
Подеонячниковоє насіня -  Соняшникове насіння. 
Просонячник (просонцвіт) чисту совісгь мас, бо просто 
в очи соицю нозирать -  Просонячник (просонцвіт, сонях) 
чисту совість має, бо просто в очі сонцю позирає (дивиться). 
Просонячноє масло=Сонячниковый олай=Просонпвіт- 
ный олай -  Соняшникова олія.
Просо сіяти -  ГІросо сіяти.
Проспӱвати з чужого юлоса -  Проспізати з чужого голосу. 
Просрочсный кредит-Ирострочений крєдит.
Проста арифметика -  Проста арифметика.
Проста бесіда = Простый язык -  Проста бесіда (роз.»ова, 
мова).
Проста бухалтерія -  Проста бухгалтерія.
Просга истина -  Проста істина.
ІІроста присядка -  Проста присядка.
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Про

Проста смертна -  Проста смсртна.
Проста формальнӱсть -  Проста формальність,
Простачок -  клюнув на гачок -  Простачок -  клюнув на 
гачок.
Простерти (иростер, простерла) рукы = Простягти 
рукы -  Простерти (простер, простерла) руки.
Прости, Боже, сись раз (хоть сись раз) -  Прости, Боже, 
цей раз (хоча б цей раз)!
Нрости, Боже, якшто можеш -  Прости, Боже, якщо мо- 
жеш!
Прости го (прости йі), Боже: хотів бы (хотіла б ), а не 
може -  Прости його (прости її), Боже: хотів би (хотіла б ), 
а не може.
Прости, Госнодн -  Прости, Господи!
Прости (простіть) мені -  Пробач (пробачте) мені.
Прости му (прости ӱв), Господи, провииы: ме тямить, 
што чинить -  Прости йому (прости їй), Господи, провини: 
не тямить, що чинить.
Простити (прощати) обіду -  Простити (прощати) кривду 
(образу).
Прости (простіть) на сьому слові -  Пробач (ітробачте) на 
цьому СЛОВІ.
Прости-прошай -  Прости-прощай!
Прості річи (вешества) -  Прості речі.
Прості слова, но в них на удивденіє думка жива •• Прості 
слова, та в них на подив думка жива.
Прості смертні -  Просіі смертні.
Простіть му (просиіть їй), люде: бӱлтне не буде -  Простіть 
йому, (простіть їй), люди: білыпе не будс!
Прості формальности -  Прості формальності.
Простіше вкрасти ничие, чим заробити своє -  Простіше 
вкраста нічиє, ніжзаробити своє.
Простіше кажучи -  Простіше кажу'чи.
Простіше нареної ріпы -  Простіше парепої ріпи. 
Простіше простого -  Простіше простого!
Простый бриль-Простий {солом'яний) бриль.
Простый вопрос -  Просте питання.
Простый лист — Ііростий лист.
Простый народ -  Простий народ {простолюд).
Простый “несун” несе в торбині, а руководящый -  у 
служебнӱв машнні -  Простий “несун” несе в торбині, а 
керівннй -  у службовій машшіі.
Простый примір -  Простий прикиад.
Простый рядовий (проста рядова) -  Простий рядовий 
(нроста рядова).
Простый смертный (просга смертна) -  Простий смерт- 
ний (проста смертна).
Простый (нроста), як правда -  Иростий (ііроста), як 
правда.
Простый язык = Проста бесіда -  Проста мова. 
Простымн словами ~ Простими словами.
Простым оком -  Простим оком.
Простых пресіупникӱв не существує -  ГІростих злочин- 
ц і б  не існує.
Просгых рішеній не буває -  Простих рішснь не буває. 
ІІросто безприділ -  Просто безмежність.
Просто біда = Чнстоє горе -  Просто біда.
Просто в очи = Прямо в очи -  Просто в очі.
Простоє письмо -  Простий лиет.
Простоє предзнаменованіє -  Проста ознака.
Простоє предложеніє -  Просте речеішя.
Просто заздрити -  Просто заздрити.
Просто за так -  Просто за так.
Просто за так нич не давуть -  Просто за так нічого нс 
дають.
Просто здорово -  Просто здорово!
Просто з любопытетва = Пропадати з любоиыгства -
Просто з цікавості.
Просто з моста — ІІросто з моста.
Просто з-под носа -  Просто з-під носу.
Просто ідеально -  Просто ідеалыю.
Просто інтересно — ТТросто цікаво.

Простої ся дорогы не лишай -  Простої (прямоі) дороги 
не лишайся.
Просто й удобно -  Просто і зручно. 
їїросто кажучи -  Просго кажучи.
Просто кара -  Просто кара.
Простому челяднику (простӱв челядині) нигда легко не 
жилося -  Простій людині ніколи легко не жилося.
Просто на око -  Просто па око.
Просто на очах- ГЇросто на очах.
Просто-напросто — Просто-напросто.
Просто неба = Под огкрытым небом -  Просто неба. 
Просто не віриться -  Просто не віриться.
Просто неудобно -  Просто незручно. 
їїросто по кругу -  Просто про кругу.
Просто прекрасно -• Просто прекрасно!
Просторічні слова -  Простомовні слова {слова простої 
мовй).
Просторный (свобӱдный) аннук (кожлті;) -  Просторий 
(свобідиий) костюм (кожух).
Просто тайна -  Просто таємнипя.
Просто так -  Просто так.
Просто так, для душі -  Просто так, для душі.
Просто так, для ириличія -  Просто так, для годиться (для 
порядку).
Просто таки -  Просто таки.
Просто так не быває -  Просіо так нс буває.
Просто так не глядать — Просто так не шукає.
ЇІросго так нич не быває -  Просто так нічого ые буває. 
Простота обычаӱв -  Простота звичаїв.
Просто теперь -  Просто теиер (зараз).
Просто ужас -  Просто жах!
Просто упоєніє -  Просто насслода (чудо)\
Просто фантастика -  Просто фантастика!
ІІросто фантастично -  Просто фаитастично!
Просто флірт -  Просто флірт.
Просто чуцуєшся ~ Просто дивуєшся (диву даєиіся). 
Просто штось фаптастичеськос -  Просто щось фантас- 
тичне!
Простоязычні слова -  Простомовні слова.
Просто як -  Просто як.
Просто якоє-сь чудо -  Просто якесь диво!
Просто як у казці -  Просто як у казці.
Просто як челядиик (ітросто як челядина)- Просто як 
шодина.
Пространственна изолянія -  Просторова ізоляція. 
Пространственный блок -  Просторовий блок. 
Пространственноє названіє -  Просторова назва. 
Простуда отступать -  Простуда віцступає.
Простукатн хворому грлди -  ГІросіукати хворому груди. 
Простягати рукы = Розпростнрати рукы -  Простягти 
рутси.
Простягся (простяглася) та й лежить -  Простягся (про- 
стяпіася) та й лежить!
Простягти (простягнути) крыла -  Простяіти (простягну- 
ти) крила.
Простягти (простягнув, тіростягла) ногы = ІІротягнути 
ногы -  Простягти (простягнув, простягяа) ноги. 
Простягти (просмтягнув, простягла) руки = Простерти 
рукы -  Простяпи (простягну, простягла) руки. 
Простягтися (простягнутися) в постелн -  Простягтися 
(простягнутися) в постели (ь’.ліжкӱ).
ІІростягтися (простягнутися) на весь рӱсть -  Простягти- 
ся (простягнуіися) на весь ріст.
Простягуй нӱ'Ж К Ы  по своӱв постели -  Протягуй НІЖКИ 110 

своїй носіелі (ію своєму ліжку).
Просувна игла -  Просувна голка.
Просунути вопрос = Провернути вопрос -  Просунути 
питаішя.
Просунути діло = ГІровернути діло -  Просунути справу. 
Просяна солома -  Просяна солома (солома проса). 
Просять -  кӱлко хочуть, а продавугь -  кӱлко давуть -  
Просять -  екільки хочуть, а продають -  скільки дають.
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Прося-гь -  не хоче, наказувуть -  мусай -  Просять -  нс 
хоче, наказують — мусай.
Ироенться внукы бабі на рукы -  Просяться внуки бабі 
на руки,
Просяться очи, де были зночи -  Просягься 04І, де були 
зночі.
їїросьба доступ має -  Просьба доступ має.
Просьба ие обіжає, но місто мас ~ Просьба не ображас, та 
місце має.
Просьолочна дорога — Польова, міжсслищна дорога.
Про такый (про тот) случай -  Про такий (про той) ви- 
падок.
Протасковати контрабандов -  Протаскувати контрабан- 
дою.
Про театральноє світло й тінь судить каждый (кажда), 
кому не лінь -  Про театраяьнс світла й тінь судить кожний 
(кожна), кому не лінь.
Про тебе и в щпиталях (и в коргазах) шепчуть -  Про
тсбе і в шпиталях (/ в коряазах, у  лікарннх) шепчуть. 
Протезна мастсрзька -  Протезна майстерня.
Протекпійна роль -  Протекційна роль.
Протскпійна (покровительствениа) система -  Протек- 
ційна (заступницька) систсма.
Протекційный(покровительст венный) тариф -  Протек- 
ц і й н й й  т а р и ф .

Протєрта йгла -  Протерта голка {голка безушка).
Протест векселя -  Протест векселя.
Протестовати вексель -  Протестовати вексеяь.
Протест опозиції -  Протест опозиції.
Протнв бандитӱв (бандиток) выступав (виступала) -  и 
са.м башштом став (и сама бандиткою стала) -  Проти 
бандитів (бандиток) виступав (вистуиача) -  і сам бандитом 
став (і сама бандиткою стала).
Против Бога не попреш -  Проти Бога не підеш!
Против вітра дути -  треба дурньом (дуров) быти -  Про- 
ти вітра дути'- треба дурнем (дурою) бути.
Против вітра дути -  што дуба тягнути: злишнього на- 
пнешся -  надорвешся -  Проти вітра дуди -  що дуба тягну- 
ти: зайве напнешся -  надірвешся.
Против вітра не плюнеш -  Проти вітра не плюнеш. 
Против вітра плюнеш -  себе заплюєш -  Проти вітра плю- 
неш -  себе зашпоєш.
Против волі -  Проти волі.
Против жсланія -  Проти бажання.
Против здорового смысла -  Супроти здорового глузду. 
Против злого (злої) бери бигаря мӱпноів Супроти злого 
(злої) бсри биґаря (дрюка) міцного.
Противительный союз -  Протиставний сполучник. 
Против власпги выступати -  што против вітра плювати 
-  Проти влади виступати -  що проти вітру плювати.
Прот ив власи -  ниє рады -  Проти влади -  нема ради. 
Против лома ниє прийома -  Против лома нема прийома. 
Противиа сторона -  Сунротивна сторона.
Противиа хыжа -  Противиа хата.
Протквный берег рікы -  Протилежный (супротивішй) 
берег ріки.
Цротивный вітер -  Сунротивний (противний) вітер. 
Противный вкус -  Огидний смак.
Противный хлопчисько = Гпдкый хлопчисько -  Проти- 
вний (гидкий) хлопчисько
Противыоє мнініє -  Протилежна Ссупротивна) думка. 
Ііротив обычая -  Проти звичаю.
Против огня най нико не гошиться, бо обпалиться -
Проти вогню хай ніхто не бадьориться, бо обпалиться. 
Противоздушпа оборона -  Протиповітряна оборона. 
Противоноложности притягу'вуть -  Протилежшюсті 
притягуготь.
Противоздушна оборона -  Протияовітряна обороиа. 
Против обычая -  Проти звичаю.
Против обстоятельстив не яоиреш, лем сииякӱв нажи-
єш -  Проти обсгавин не поареш, лиш синяків наживеш. 
Противовоздушиа оборона -  Противовітряпа оборона.

Противоположности приятелювуть -  Протилежності 
приятелюють.
Противоречія углӱблявуться -  Суперечності поглиблю- 
ютьея.
Против пӱдеш -  кӱсток не збереш -  Супротив підсш -  
кісток ие збереш!
Против рожна -  Проти рожна.
Против себе -  Проти себе.
Против силы -  Проти сили.
Против силы не попреіи (не пӱдеш) -  ІІроти сили не ио- 
преш (нс підеш).
Против улик не попреш -  Проти упик (доказів) не по- 
прсш.
Протидифтерійна сыроватка -  Протидифтерійна сиро- 
ватка.
Проти дня -  брехня, а проти ночи -  правда в очи -  ГІроти 
дня -  брехня, а проти ночі -  правда в очі.
Протизаконні дійствія -  Протизаконні дії.
Проти лома ниє прийома -  Проти лома нема лрийома. 
Проти неба -  Проти неба.
Проти нсчесных притязань иа борьбу отважно стань -
Проти нечесних зазіхань на боротьбу відважно стань! 
Проти ночп -  Проти ночі.
Протн ночи в зеркало позирати не годиться -  поганый 
сон присниться -  Проти ночі в дзеркадо ыс дивися -  по- 
ганий сон присниться.
Проти обычая -  Усупереч звичаю.
Проти огня най нико не гошиться, бо обпалиться -  Про- 
ти вогню хай ніхто не гордовиться, бо обпалиться. 
Протиположиоє значіня -  Протилежне значення. 
Протипожарна техиіка -  Протипожежна техніка. 
їїротиправні дійтва -  Протиправні дії.
Проти природы не попреш -  Проти природи ие по- 
преш.
Протнв природы попреш -  и її погубиш, и сам (и сама) 
помреш -  Проти природи попреш -  і її погубиш, і сам 
(і сама) помреш.
Против тсченія -  Проти течії.
Протирати (протерти) з піском -  Прогирати (протерти) 
з піском.
Протирати (протерти) очи -  Протирати (протерги) очі. 
Протиречія углублявуться -  Супсрсчності ногяиблюють- 
ся.
Цроти рожна перти -  Проти рожна перти (іти).
Проти серсти -  Проти шерсті.
Проти силы и вӱл не потягне -  Проти сили і вія нс по- 
тяпіе.
Проти соотвітствуюгцого періода прошлого года -  Проги 
відповідного періода минулого року.
Протиставный союз -  Протиставний сполучник. 
Протитанкова оборона -  Протитаикова оборона.
Проти течії -  Проти тсчії.
Протитанковоє оружіє -  Протитанкова зброя. 
Протиторпедна оборона -  Протиторпедна оборона. 
ЇІротифазный звукозапис -  Протифазний звукозапис. 
Протихімічсська оборона -  ІІротихімічна оборона. 
Проти часа не понреш -  Проти часу не попреш!
Проти шефа не попреш -  Проти шефа не попреш! 
Проткнув (проткнула) вилами, як гадииу -  Проткнув 
(проткнула) вилами, иаче гадюку.
Проткнути нальпем мож (не мож) -  Проткнути пальцем 
можна (не можна).
Прогоколы войны -  Протоколи війіш.
Протокол наміреній -  Протокол иамірів.
Протоколовапіє дійствителыюсги -  Протоколюваішя дій- 
сності.
Протоколованіс засіданія -  Протоколювання засідання. 
Протоптана дорожка -  Протоптана доріжка (стежина). 
Протоптаным пішаком (дорожков) -  Протоптаним піш- 
ником (протоптаною стежкою).
Протоптаньши пугями -  Протоптаними шляхами (доро- 
гами).
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Протоіггатя (протоптав, протоптала) пішак (дорӱжку) 
-  Протоптати (протоптав, протоптала) піак (пішник, до- 
ріжку).
Протореный путь -  Торований п}'ть.
ПрОТОЧИТИ ГОЛОВу -  ПрОТОЧЇІТЙ голову.
Проточна система змаакы -Протоіша система змащу'ван- 
ня.
Проточованя греблі водов -  Проточувашія і-реблі водою. 
Проточованя (проточка) детали -  Проточу вашш (проточ- 
ка) деталі.
Проточованя (промываня) почвы -  Проточування (про- 
мивання) фунту.
Протравитн зерно формаліном -  Протруїти зерно форма- 
ліном.
Протравлющоє вещество -  Протравлююча рєчовнна. 
Протравлюющі машины -  Протруювальні машши.
Про требованіє кричить, а про обйазанӱсть мовчить -  
Про вимогу кричить, а иро обов’язок мовчить.
Протри (протріть) очи -  Протри (иротріть) очі!
Протри очи, бо в яму вскочиш -  Протри очі, бо в яму 
вскочиш.
Протрубів рожок -  Протрубів рожок.
Протрубів уха -  Протрубів вуха.
Протуркати (протурчати) голову -  Протуркати іпротур- 
чати) голову.
Протуркати (протурчати) уха -  Протуркати (протурчати) 
вуха.
Протухлый воздух -  Протухле (зіпсоване) іювітря. 
Прозягати контрабандов -  Протягати контрабандою. 
Протягати (протягнути) руку = Протягти руку -  Про- 
тягати (протягнути) руку.
Протягнути (протягти) ногы = Простягги ногы -  ІІро- 
тягнути (протягги) ноги.
Протагнутися (нростягтися) на постели -  Простягнути-
ся (простягптея) на ліжку
Протягом дня -  На протязі (упродовж) дня.
Протягти времня -  Протягти час.
Протягти руку = Протягати (протягнути) руку -  Про- 
тягти руку.
Протяженімом (на протяженіі) усьої гри -  Протягом 
(упродовж) усїєї гри.
Проукрайинськоє лобі -  Проукраїнське лобі.
Про упомняилті событія -  Про згадані події.
Профактив -  Профактив (профспілковий актив). 
Профбілет -  Профбілет (профспілковий білет (квигпок). 
Профгрутіорг -  Профгрупорг (організатор проспілкової 
групи).
Професійна учоба -  Професійне навчання.
Професіонал (фаховець) высшої категорії -  Професіонал 
(фахівепь) вищої категорії.
Професіональна книга -  Професійна книга. 
Професіональні образці -  Професійиі взірці. 
Професіональный оратор (професіональна ораторека) ~ 
Професійний оратор (професійиа ораторка). 
Професіональный празник = Професіональноє сято -  
Професійне свято.
Професіональный призшак -  Професійна озиака. 
Професіональный союз -  Професійна снілка. 
Професіональноє журі -  Профєсійне журі. 
Професіональноє образовавиіс -  Професійиа (фахова) 
освіта.
Професіоналыює обученіє -  Професійне навчашія. 
ГГрофесіональиос сято = Професіональный празник -
Професійне свята.
Професіональноє члшсгво - Професійие почуття. 
Профзборы — Профзбори (профслілкові збори), 
Профілактичні міроприятія -  Профілактичні заходи. 
ІІрофілірованіє арматурного желіза -  Профілювашія ар- 
матурного заліза.
Профіліровочный стан -  Профілювальний стан. 
Профшьиый розріз поверхности -  Профільтгий розріз по- 
верхні.

Профколектив — Профколектив (професіопалышй колек- 
тив).
Профком -  Профком іпрофспілковий компет).
Профорг — Профорг (професійний організатор). 
Профорганізація -  Профорганізаиія (проспіпкова органі- 
зація).
Профслужба -  ГІрофслужба.
Профсоюз -  Профссійна спілка.
Профсоюзні босы -  як куслячі оси -  Профсішжові боси 
-  як куслячі оси.
Профшкола — Профшкола (професіта школа).
Про хыбы треба вголос говорити, а ие тайнти -  Про 
хиби треба вголос говорити, а нс таїти.
Прохладнын напиток-Прохололий напій Ыатітак). 
Прохода не давуть -  Проходу не дають.
Прохода ішє -  Проходу нема.
Проходив (проходила) цілый день -  Проходив (проходи- 
ла) цілий день.
Проходили по снному и тому ж ділу -  Проходшш ію одній 
і тій же справі.
Проходило черленов витков -  Проходило червоною нит- 
кою.
Проходимӱсть кышок -  Проходимість кишок. 
Проходимӱсгь машины -  Проходимість машиии. 
Проходимӱтть місности -  Проходимість місцсвості. 
Проходить краснов (черленов) нитков -  Проходить крас- 
ною (гарною) червоною ниткою.
Проходить мінута в мінуту -  як часы -  Проходить хвили- 
на в хвилину -  як годишшк.
Проходный двӱр -  Прохідний двір.
Проходять дны, як у страшному сні -  Проходять дні, як 
у страшному сні.
Проходить нз закрытми очима -  Проходить із заішюше- 
ниьш очима.
Проходна (прохӱдна) блдка -  Прохідна будка. 
Проходницька бригада -  Прохідницька бриіада. 
Прохожовати коня -  ГІроводити коіія.
Прохопило (иротягло) с к е о з н я к о м  -  ІІрохопило (црота- 
пю) НрОТЯІ'ОМ.

Прохӱдна вырубка -  Прохідиа вирубка.
Прохӱдні рыбы -  Прохідні риби.
Прохӱдный двӱр -  Прохідний двір (прохідне подвір ’я). 
Прохӱд поїзда -  Прохід поїзда.
Процедура усыношіеиія -  Процедура усиповлення. 
Процедурный вопрос -  Проиедурне іштаная. 
Процедурный кабінет -  Проиедуриий кабінет. 
Процедурні вопросы -  Процедурні гштання.
Пропентпі паперы -Процснтні папери.
Пропентиоє содержаиіє -  Процснтний вмїсі- (зміст). 
Процес беспрецедентный -  Процес безпрсцедентний. 
Процуес возглавляємый малфов -  Процсс очолюваний 
малфою (мавпою).
Пропес воспитанія -  Процес виховання.
Процес иде свойов очередьов -  Процес іде своєю чергою. 
Процес куплі -  продажа -  Процес куплі -  продажу. 
Протес пӱшов -  Проце иішов!
“ГІропес пӱшов!” -  як казав Горбачов -  'Процес пішов!”-  
як казав Горбачов.
Прояес розповзанія -  Процсс розповзання.
Процідити крӱзь зубы -  Процідити крізь зуби.
Про ціну подарка не файно звідати -  Про ціну подарунка 
не файно (не гарно) иитати.
ГІро чсладцика, як про челядника = Про чоловіка, як 
про чоловіка- Про людину, як про людину.
Про чеснӱсть бесіду веде, а сам (а сама) краде -  Про чес- 
ніть мову веде, а сам (а сама) краде.
Прочитав (прочіпала) лекпію -  Прочитав (прочитала) 
лекцію.
Прочитав (прочитала) му (ӱв) мораль -  Прочитав (про- 
читала) йому (їй) мораль.
Прочитав (црочитала) ціту нӱч -  Прочитав (прочигала) 
цілу яіч.
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Прочитати межи рядками -  Прочитаги иоміж рядками. 
Прочитати по пунктах -  Прочитати по пунктах.
Прочити в предсідателі -  Ладити на голову.
Прочити в мужа -  Ладити за чоловіка.
Проч з очи -  Геть з очей!
Прочі свідітелі -  Інші свідки (решта свідків).
Про чоловіка, як про чоловіка = Про челядника, як про 
челядника -  Про людину, як про людину.
Про чориый день -  Про чорний дснь.
Проч удсі (удціть) -  Геть звідси!
Про чужый клопӱт не збаву -  свого доста маву -  ГІро 
чужий клопіт не дбаю -  свого досить маю.
Про чужое ци своє -  кажи, як с— Про чуже чи своє -  кажи, 
як є!
Прошедшоє времня -  Минулий час.
Прошені кумы -  Прохані куми.
Прошеный гӱсть (ирошена гостя) -  Прошений гість (нро- 
шена гостя).
Прошспый дарабчик горло дере -  Прохаішй дарабчик 
(шматочок) горло дере.
Прошепый (прошена) -  за стӱл, а пенрошеный (непро- 
шена) -  хоть и под стӱл -  Прошений (прошсна) — за стіл, а 
непрошений (непрошена) -  хоч і під стіл.
Прошеный (зычений) кусень (дарабчик) горло дере -  
Прошений (зичений) дарабчик (гиматочок) горло дере. 
Прогаеный обід — Прошсний (званий) обід.
Прошеный хліб -  Проханий хліб.
Прошептав(прошепгала) молитву на потдержку -  Про- 
шептав (прошептала) молитву на підтримку.
Про шкоду палепкы говорить, а пив бы (а пила б), аж го 
(аж йі) морит) -  Про шкоду паленки (горіпки) говорить, а 
пиа би (а пила б), аж його (аж її) морить!
Прошлоє має опставатися в прошлому -  Минуле має за- 
лишатися в минулому.
Прошлому нис возврага -  Минулому нема повернення. 
Проштамновали -  й отчот здали -  Проштамповали -  й 
відзвітуваяи.
Про што -  Про що?
Про што бесіда -  Про що мова?
Прот што говорить, то й выговорт ь -  Про шо говорить, 
те й виговорить.
Про што йдс бесіда -  Про що йде мова?
Про што йдеся = Про што ся йде -  Про що йдеться?
Про што йшлося -  йому (ӱв) псредалося -  Про що йшло- 
ся -  йому (їй) передалося.
Про што (за шю) му (нро што (за що) ӱв) платять, про 
вто й шпне -  Про шо (за що) йому (про що (за що) їй) пла- 
хять, нро те й шшіс.
Про што не знаєш -- ото й не болить -  Про що не знаєш -  
те й не болить,
Про што не зиаєш -  про вто й журы не маєш -  Ііро що не 
знаєш -  про те й жури не маєш.
Про што не йдеся -  выход усе найдеся -  Про що нс йдеть- 
ся -  вихід завжди зиайдеться.
Иро што розумный (розумна) змовчить -  дурень (дура) 
выгойкать (выкрнчить) — Про що розумний (розумна) 
змовчить -  дурень (дура) вигойкас (викричить).
Про што ся йде = Про што йдеся -  Про що йдеться ?
Про штось и дуже много -  Про щось і дуже багато.
Про што угодно выступай, лем Партію не ніпляй -  Про 
що завгоцно виступай, лиш Партію ие чіпай!
Прошу без лнчностӱв -  Прошу без особистостєй.
Прошу (нросиме) любити й честовати -  Прошу (проси- 
ме) ліобити й шанувати.
Прошуміти уха — Прошуміти вуха.
Прошу не розсуждати -  Прошу не розумувати!
ГІрошу (просиме) ножаловати до нас -  Прошу (проеимо) 
завітати до нас!
Прошу прощенія -  Прошу вибачення.
Прошу сідати—Прошу сідати.
Проіцавайте, рӱдні діткы: нянько йде на заробӱткы -
Прошавайге, рідні дітки: нянько ітатко) йдс на заробітки!

Пря

Прощай -  и бывай (и мотай) -  Прощай -  і бувай (і мотай)! 
Прощай иышым ты -  простять и тобі (н тебе) -  Прошай 
іішшм ти -  простяТь і тобі (і тебе).
Проіцай, мила, край оболочка: чекать на ня мандрӱ- 
вочка -  Прощай, мила, край віконечка, чекає на меые ман- 
дрївочка.
Прошай (прощайте) на доброму слові -  Прощай (иро- 
щайте) па доброму слові!
Прощай, розуме, завтра увидимеся -  Прощай, розуме, 
завтра гюбачимось! ,
Прощай, розуме, под столом (у шанцу) стрітнмеся -  
Прощай, розуме, аід столом (у канаві) зустрінемось! 
Прощай, розуме, раз из паленков побратався -  Прощай, 
розуме, раз із ііаленкою (з горілкою) побратався! 
Прощайте, людс: єнным жебраком (єннов жебрачков) 
менше буде -  Прощайте, люди: одним жебраком (однією 
жебрачкого) мепшє будє!
Прошай ты (прощайте вы), то й тобі (то й вам) простя і ь
-  Прощай ти (прощайте ви), то й тобі (то й вам) простять. 
Прощан у майови пйанка, а в октовбрі -  любов -  Про- 
щай у травні п’ янка, — а в жовтні -  ліобов.
Прощай усім, тко завинив тобі, лем не прощай собі -  
Прощай усім, хто завинив тобі, лиш нє прощай собі. 
Прощальный вечӱр -  Прощальний вечір.
Прощати взаємно -  Прощати взаємно.
Прощуповати (прощупати) почву = Розвідовати (розві- 
дати) почву -  Прощупувати (прощупати) ірунт.
Проявити ссбе -  Виявити себе.
Проявляти інтерес до вопроса -  Проявляти цікавість до 
питання.
Проявляти малодушпӱсть -  Виявляти мадодушність. 
Проявляди способнӱстйь -Виявляти здібність.
Про ягоду говорить, а й пвіта пе відів (не віділа) = Мня- 
сом хвалиться, а й супа (поливкы) ие їв (не їла) -  Прс
ягоду говорить, а й пвіту не бачив (не бачила).
Прояснити діло -  Вияснити (з 'ясувати) справу. 
Прояснити ковіуры на рисуику -  Прояснита кошури на 
малюнку.
Проясньовалося в голові -  ІІрояснювалося в голові. 
Прудка ріка берегы розмывать -  ІІрудка ріка береги роз- 
миває.
Прудка, чортиня, як лисиця -  Прудка, чортидя, як лисиця. 
Прудкый (прудка), як сикавка -  Прудкий (прудка), як си- 
кавка (як в 'юнеиь).
Прудковоє жезіізо -  Іірудкове залізо.
Прудко гонить -  голову зломнть -  Прудко поганяє -  голо- 
ву зломас.
Прудовоє рыболовство -  Ставкове рибацтво.
Прут зажене всякого в кут -  Прут зажене всякого в кут. 
Прутом (ціпкуом) ріку не загатиш -  Прутом (ціпком) ріку 
ие загатиш.
Прӱйде крӱзь огень и воду -  Пройде крізь вогонь і воду. 
Прӱйшов (прӱйшла) крӱзь сито и решето -  ІІройшов 
(иройшла) іфізь сито і ретпето.
ІІрӱмкиувши гӱрку правду, нс счиняй ваду -  Проков- 
тнувши гірку правду, нє зчиняй ваду (сварку).
Прӱрваноє місто -  Прорване місце.
Пряма дорога -  Пряма дорога.
Пряма кышка -  Пряма кишка.
Пряма лінія -  Пряма ліііія .
Пряма наводка -  Пряма наводка.
Пряма обйазакӱсть -  Прямиїї обов’язок.
Пряма потребнӱсть -  Пряма (цілковита) поіреба.
Пряма пропорпіональнӱсть -  Пряма ароиорціоиальність. 
Пряма річ (бесіда) -  Пряма мова.
Прямі выборы -  Прямі вибори.
Прямі доказательства -  Прямі докази.
Прямі налогы -  ІІрямі податки.
Прямісіпько тобі (вам) -  Прямісінько тобі (вам).
Прямы дар -  Справжній хист (талант).
Прямый добавок -  Прямий додаток.
Прямый ефір -  Прямий ефір.
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Пря

Дрямый отвіт -  Пряма відповідь.
Прямый провод -- Прямий провід.
їїря.мый ігуть не все майкуршый -  Прямий шлях не за-
вжди найкоротший.
їїрямый смысл зробити так -  Цілковита рація зробити 
так.
Прямый угол -  Прямий кут.
Прямый (пряма), як штрека -  Прямий (пряма), як штрска 
(як колія).
Ирямым текстом -  Прямим текстом. 
їїрямов наводков -  Прямою наводкою. 
їїрямо в оми = їїросто в очи -  Пря.мо в очі. 
їїрямоє избирательноє нраво -  Пряме виборче право. 
їїрямоє соєдиненіє — Прямс спслучення.
Прямоє сообщеніє -  Пряме повідомлення. 
їїрямоє указаніє -  Пряма вказівка. 
їїрямос управленіє -  Пряме керування.
Примоє, як веретено -  Пряме, як веретено.
Прямо з колес -  Прямо з коліс. 
їїрямо з-под иглы -  Прямо з-під голки. 
їїрямо кажучи -  Прямо кажучи.
ЇЇрямо про главноє -  Прямо про головне.
Прямо пронорціональиый -  Прямо пропорціональний. 
їїрямо сейчае -  Прямо зараз.
Прямослойыа ялиця -  Прямошарувата ялина.
Прямой (откровеннын) донос -  Прямий (відвершй) на- 
клеп (донос).
їїрямо-таки -  Прямо-таки.
їїрямоточный котел -  Прямоточний котел (казан).
їїрясти натонко -  Прясти натонко.
Прясти очима -  Прясти очима.
Прясти пряде, а нитка не йде -  Прясги црядс, а нитка не 
йде.
їїрясти ухамн -  ГІряети («цурити) вухами.
Прятати взгляд -  Ховати потляд.
Прятати в собі = їайити  в собі -  Ховати в собі.
Прятати голову под крыло -  Хозати голову під кридо. 
їїрятати гроші в штрімфди = Берегти гроші в шгрім- 
фли -  Ховати гроші в штрімфлі (в панчосі). 
їїрятати камінь за пазухов (у пазусі) -  Ховати камінь за 
пазухою (у пазусі).
їїрятати кӱнці = Спрятати кӱнці -  Ховатп кінпі. 
Прятати очи -  Ховати очі.
їїрятатися в корчі = Спрятатися в корчі -  Ховатися в 
корчі (в кущі).
ІІрячеся в корча, як малоє курчя -  Ховається в корча (в 
куща\ як маие курча.
їїрятатися в свою скорлупу -  Ховатися в свою шкаралупу. 
Прятатися за чужу спину -  Ховатися за чужу спину. 
Пряче кӱнці -  Ховає кінці.
Пряче, як краденоє -  Ховає, як крадене.
Прячучися за рӱт, не стріляй по свийнх - Ховаючись за 
ріг, нс стріляй по своїх.
їїса бйуть, а пся трясеться -  Ііса б’ють. а пся трясеться. 
Пса бӱйся злого, а друга лукавого (а подругы лукавої) -  
Пса бійся злот, а друга лутсавого (а подруги лукавої).
Пса впознати по серети -  Пса впізпати ио шсрсті. 
Псавтырю бы наз тобов читали -  Псалтир би над тобою 
читали!
Пса з мачков не звсдеш = Собаку з мацуром не зведеш -
Пса з мачкою (з кішкою) не зьедеш.
їїса на порозі треба вдарити, щоб тямив -  Пса на порозі
тсба вдарити, щоб тямив.
їїсевдопатріотизм -  Псевдопатріотизм.
їїсихічеська атака -  Психічна атака.
їїсихічеськы хворый (хвора) -  Психічно хворий (хвора).
їїсихічеськоє розстройство — Психічний розлад.
ЇЇсихологічсськый барйер -  Психологічний бар’єр,-
ЇЇСйхологічеськый момент -  ГІсихолоїічний моменет.
Іісихологічеськый тренінг -  Психологічний гренінг.
Психологічеськый фактор -  Психологічішй факхор.
їїсихологічееькоє сужденіє -  Психолопчпе судження.

Пснхологічеськоє явленіє -  Психологічне явище. 
Психологія преступника (пресхупыиці) -  Психологія зло- 
чипця (злочинки).
Психотронноє орулгіє -  Психотронна зброя.
їїсихує, не знавучи, што з нього (што з иеї) взяти -  Пси-
хує, не знаючи, що з нього (що 3 пеї) взяти.
їїсы бы з тя мнясо їлн -  Пси б з тсбс м’ясо їля!
Псы бы ттн губы лизали -  Пси б тобі губи лизали! 
їїсы бы тти кров хлептали -  Пси б тобі кров хлептал! 
їїсы  брешуть на місігаь, айбо місяць от того не стає 
темнішый -  Пси брешуть на місяць, та місяць зід того не 
стає темніший.
їїсы и на сятого гавкавуть (гарчать) -  Пси й на святого 
гавкають (гарчать).
ІІсы межи с обов не бйуться, но на кӱстці -  перегрызуться
-  Пси між собою не б’ються, та на кістці -  переіризуться. 
їїсы на худӱв кӱетці погрызуться, а люде й на пусто- 
му слові повадяться межн собов -  Пси на худій кістці 
погризуться, а люди й на пустому слові посваряться між 
собою.
Псы ня (псы нас) не йзідягь -  Псн мене (пси нас) не 
з’їдять!
Псы (собакы) потрепали злодія (злодіку) -  Пси (собаки) 
пошарпали (пом ’ят) злодія (злодійку).
Псы сало йзіли -  Пси сало з’їли.
Псовати кров -  Псуваіи кров.
Псовати папірь = Переводити папірь -  Псуваги папір. 
їїсови брат -  пессьый сын, сукы сын -  Псові брат -  пес- 
сій син, суки син.
Псовн ворожка рану не замывать — и так заживать = 
їїсови не бають, ие завнвають -  йому й так гойиться -
Псові ворожка рану не замиває -  й так заживає.
Псови кӱтка (мачка) -  нс сусідка — Псові мачка (кітка) -  
не сусідка.
їїсови мачка -  вічна болячка -  Псові мачка (кішка) -  вї- 
чна болячка.
їїсови не башть, не завивавуть -  йому й так гойитьея -
Псові не баюгь, пе завивають (не загортають) -  йому й так 
тїться (заживас).
Псови очи продати -  Псові очі продати.
Псови пйата лаба -  Псові п’ята лапа.
Пстругы не терплягь издівательств -  Пструти (вид риби) 
пе тершіять ыаруги.
Псу (псови) под хвӱст -  Псу (псов) під хвіст.
ІТсяча жалива -  Псяча жалива ікропива). 
їїсяча мнята -  Псяча м’яіа.
їїсова (псяча) охота -  Псяче ішлювання (полювання із пса- 
ми).
Пеови ие бають, не завивають -  йому й так гойиться 
= Псови ворожка рану не замывать -  и так зажнвать -
Псові не бають, пе загортають- йому й так гоїться.
Псӱв ганять -  Псів ганяє.
Псячый голос не йде до небес -  Псячий голос не йде до 
пебес.
Псячого выводка -  Псячого виводю,'.
Птах высокого польота -  Птах високого лету.
Птахы вйуть і'нізда на сонячному бопі -  буде холодноє 
літо в році -  Птахи в’ють гнізда ыа сонячному боці -  будс 
холодне літо в ропі.
Птахы меж (границь) ие знавуть: де хотять, там літавуть
-  Птахи меж (гратщь) не знатоть: де хочуть, там літають. 
Птахы отлетіли -  гнізда опустіли -  Птахи відлетіли - 
гнізда опустіли (спорожніли).
Птах ниґда не злітать так высоко, вбы не вернутися на 
землю -  Птах піколи пе злітає так високо, щоб нс всрнути- 
ся на землю.
їїтах низького польота -  Птах низького лету. 
їїташина-вӱвсянка заснӱвус веснянку' -  Пташина-ві- 
всянка заспівує весшшку.
їїташина рада весні, а дітнна -  матері = Іігашина рада 
веснянӱті днині, а мати -  дітиыі -  Пташина рада вєсні, а 
діггана — матері.
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Пташина рада веснянӱв днині, а мати -  дітині = Пташи- 
на рада весні, а дітина -  матері -  Пташина рада весняній 
днині, а мати -  дитині.
ГІтащині, што звыкла літати, тнжко до кліткы звыкати
-  Пташині, що звикла літати, тяжко до клітки звикати. 
Пташка бйеея до окна -  буде вісгочка еумиа -  Пташииа 
б’ється до вікна -  будс звісточка сумна.
Пташка з рыбков у дзьобі гнізда не звивать -  так не 
быває -  Пташка з рибкою в дзьобі гнізда не звиває -  так 
не буває!
Пташка кричить, а рыба мовчить -  Пташка кричить, а 
риба мовчить.
Пташка попадать у ловушку (у капкан) дзьобом, а че- 
лядник -  языком -  Пташка потрапляє к пастку дзьобом, а 
людина -  язиком.
Пташка радіє свободі, а мати -  дітині -  Пташка радіє 
волі, а мати -  дитині.
Пташка спӱвоча ~ Птичка спӱвуча -  Пгашка співуча. 
Пташка сгукать дзобом у раму окна — буце якась новияа
-  Пташка стукає дзьобом у раму віюіа -  буае якась новина. 
Пташка фаіша у польоті, а челядник (а челядина) -  у 
роботі -  Пташка файна (гарна) у иодьоті (у леті), а людина
-  у роботі.
Пташку видко по літаню, а челндника (а челядину) -  
по прпвітствію -■ ГІташку видно по літанні, а людину -  ио 
привітанні.
Птицсводно-товарна ферма -  Птахівничо-товарна ферма. 
Птиці (птахы) розлетьіися — Птиці (птахи) розлетілися. 
Птиця -  челядннку (челядині) помӱчнния -  Птиця - лю- 
диыі помічниця.
Птнчый двӱр -  Птичий (пташиний) двір.
Ппічка встряхнулася по дождьови -  Пташка стріііпулася
ПІСЛЯ ДОШЛ'.

Птичка спӱвуча = Пташка спӱвоча -  Пташка співоча. 
Пташиный пйац -  Птичий п’яц (6азар, ярыарок).
Пташка Божа -  Пташка Божа.
Публнчна бібліотека -  Публічна бібліотека.
ГІублична жснщина -  Публична жіыка (повія).
Публична лскціп -  Публична лекція.
Публичні зданія -  Публічні (громадські) будинки (будівлі). 
Публичноє выступленіє -  Публічний висіуп.
Пудбиваня итогӱв -  Підбивання підсумків.
Пудбивати (пудбити) итогы = Пудводити (пудвести) 
итогы -  Підбивати (підбити) підсумки.
Пудбивати на войну -  Підбивати на війну.
Пудбирати (пудобраги) ключ до замка ~ Підбиратн (піді- 
брати) ключ до замку.
Пудбити біткы яйєчні н жовткы -  Підбити білки яєчні і 
жовтки.
Пудбити ватов -  Підбити ватою (пальто).
Пудбити око -  Підбити око.
Пудбнти флекы на топаыкы -  Підбити флеки (підметки) 
на топанки (на черевики).
Пудбити пушинов -  Підбити хутром.
Пудбитый (пудбита) вітром -  Підбитий (підбита) вііром. 
Пуд боканчов -  Під боканчсю (черевиком).
Пуд боком -  Під боком.
Пуд бокс -  Під бокс.
Пуд вартов -  Під вартою.
Пудвезти воза -  Підвсзти воза.
ГІуд великым дсрсвом другоє нигда великым не урос-
те ~ Під великим деревом друге (іниіе) ніколи великим не 
виросте.
Під велнкым су'мнінійом -  Під великм сумнівом. 
Пудвергти испытанію -  Підцати неревірці.
ГІодвергтися існитови -  ГІідлягш іспитові. 
Пудверженоє(пудкинутоє) письмо -  ІГідкинутий лист. 
Пудверичи (иудкинути) дрыв (дрывець) на вгень -  Під- 
веричи {підкинз'ти) дров (дровець) на вогонь.
Пудвернувся случай -  Трапилася (підскочилва) нагода. 
Пудвернути ногу -  Підвернути ногу.
Пудвернутися пуд руку -  Підвсрнутися під руку.
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Пудвернутн (цудвертаіи) пуд себе -  Підвсрнути (иідвер- 
тати) і і і д  себе.
Пудвести иуд монастырь -  Підвести під монастир (оду- 
рачтити).
Пудвестися иа ногы — Підвестися на ноги.
Пуд вечӱр -  ГІід вечір.
Пуд видом -  Під вигяядом.
Пуц віник -  Під віник,
Пуд ВЫШІТКОМ -  Під хмельком.
Пуд владычеством -  Під иаііуваішням.
Пуд властьов -  Під владою.
Пуд властьов страсти -  Під владою пристрати.
Пуд влияніиом -  Під впливом.
Пудводити брывы -  Підводити брови.
Пудводнтн (пудвести) голову -  Підводити (лідвести) го- 
лову.
Пудводити (пудвссти) голос = Піднимати (підняти) голос 
— Підводити (підвеети) голос.
Пудводити (пудвести) итогы = Пудбивати (пудбити) 
итогы — Підводити (підвести) нідсу'мки.
Пудводити на искушеніє -  Підводити на спокусу (споку- 
исувати).
Пудводити (нудвести) очи = Пуднимаги (пудняти) очи -
Підводити (иідвести) очі.
Пудводити(пудвесги) пуд єдсн ранжир -  Підводити {під- 
вести) під один ранжир (військовий).
Пудводити (пудвести) пуд моиастырь -  Підводити (иід- 
двести) під монастир.
Пуаводитнся на ногы -  Підводитися на ноги.
Пудводити фундамент -  Підводити фундамснт. 
Пудводпый камінь -  Підводіщй камінь.
Пудводный світ морӱв -  Підводний світ морів. 
Пудводный човен -  ПІДВОДНИЙ ЧОВЄІІ.
Пудводноє каміня -  Підводне камішш.
Пуд вокзалом -  Під вокзалом.
Пудганяти роботу -  Підганяти роботу.
Пудганяти пуд єден розмір -  Підганяти під один розмір. 
Ыудгынати ногы пуд себе -  Підгинати ноги під себе. 
Пудгынатн рубець -  Підгинати рубець.
Пудгынати хвӱст—Підгинати хвіст.
Пуа голым небом -  Під голим небом.
Пуд голову (пуд головы) -  Під голову (під голови). 
Пудгонка деталей -  ГІідгошса деталей.
Пуд горов — Під горою.
Пуд городинов -  Під тином.
Пудгортати пуд себе -  Підгортати під ссбс.
Пуд гору -  Під гору.
Пуц горячу руку -  Шд гарячу руку.
Пудготовка до войпы — Підготовка до війни.
Пуцготовка кадрӱв — Підготовка кадрів.
Пудготовленіє до путешествія — Підготовка до подорожі. 
Пудготовляти (пудготовити) почву — Підготовляти (під- 
готовити) грунт.
Пудготовлятися до уборкы урожая — Підготовлятися до 
збору (до збирання) врожаю.
Пудгущати корча -  Підгущати (тдсаджувати) корча 
(куща).
Пуддавати дійставу світла -  Підцавати дії світла. 
Пуддаватн (пуддати) жару -  Піддавати (піддати) жару. 
Пуддавати лабду ногов -  Піддавати лабду (м ’яч) ногою. 
Пуддаватн охоты -  Піддавати охоти.
Пуддавати пары -  Піддавати пари.
Пудаавати препдутіредтельному заключенію -  Підда- 
вати попередньому ув’язненню.
Пуддватися влиянію -  Піддаватися впливові. 
Пуддаватися искушеиію — ІІід даватися спокусі. 
Пудцаватися (пуддатися) на уговоры — Піддаватися (під- 
датися) на умовлення.
Пуддаватися обработпі -  Піддаватися обробці.
Пуддав газа -  Піддав газу.
Пуд давленійом згоры -  Під давленням згори.
Пуддати критиці — Піддати критиці.
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Пуддати охогы -  Піддати охоіи.
Пуддати хода -  Підцати ходу.
Пуздержка дли вазы -  Піддержка дяя вази (опора). 
Пуддержовати вгеиь = Пудживляти вгень -  Піддсржу ва- 
ти Шдтримувати) вогонь.
Пуздержовати (пуддержати) компанію -  Підтримувати 
(підтримати) компанію.
Пуддерожовати перениску -  Підтримувати листування. 
Пуздержовати родственникӱв -  Підтримувати родпчів. 
Пуддержовати силы хворого -  Підцсржувати (підтриму- 
вати) сили хворого.
Пуд диктовку -  Під диктовку.
Пуд егідов -  Під егіяою.
Пуд снным дахом -  Під одиим дахом (однією покрівлею). 
Пуджати хвӱсть -  Підібгати хвосі а.
Пуа желізом -  Під залізом.
Пудживляги вгень = Пуздержовати вгень -  Підживляти 
іпідтрішувати) вогонь.
Пуд загрозов смерти -  Під загрозою смерті.
Пуд занавіс -  Під завісу.
Пуд здоровоє дерево всяка нечисть лізе -  Під здорове де- 
рево всяка нечисть лізе.
Пудземный хӱд -  Підземішй хід.
Пудзимня сівба -  Підзимия сізба.
Пуд знаком -  Під знаком.
Пуд знаком вопроса -  Під знаком питакня.
Пудыймися (пудыйміться) высше -  Піднімися (підні- 
міться) вище!
Пудыйти д’ сголсви (до стола) -  Піаійти до стола. 
Пудыйшов (пхяыйшла) тихо -  Підійшов (підійшла) тихо. 
Пудйізна штрека -  Під’їздна щтрека (колія).
Нудйізный иуть -  Під’їздний ііугь (шлях).
ІІхд його (и) версію -  Під його {ЇЇ) версію.
Пуд його (її) руководством -  Під його (її) керівництвом. 
Пул його (пуд її) строгым контрояьом -  Під його (під її) 
суровим конгрольом.
Пуд його (її) хтрозов -  Під його (її) загрозого.
Пхд каблуком -  Під каблуком.
Иудкладати дрыв на огнище -  Підкладати дров иа вог- 
иище.
Пудкладати (пудкласти) міну -  Підкладати (иідкласти) 
міну.
Пхдкладати (пудкластн) руісу -  Підклацати (0 Ідкладати) 
РУКУ-
Пудкладати (пхдкласти) свиню -  Підкладати (підкласти) 
свиню.
Пудкласти свиню -  Підкдасти свиню.
Пуд кліпа ока -  Під кліпа ока.
Пудковами кресати -  Підковами кресати.
Пудколоти ножом -  Підколоти ножсм. 
Пудколоти(нудкольовати) ногу -  Підколоти (підколюва- 
ти) иогу.
Пуд комаидов -  Під командою.
Пуд конець -  Під кінець.
Пуд конець дня -  Під кінець дия.
Пуд конець рока -  Під кінець року.
Пуд коня ореся, коплеся й пншоє оброблюєся -  Під коня 
ореться, котілеться й інше обробляється.
Дудкорити собі -  Підкорити собі.
Пхд корыто пудвернути старшу -  Під корито иідвериути 
старшу (вийти заміж ранііие від старгиої сестри). 
Пудкоеити пуд корінь = Подрубати иуд корінь -  Підко- 
сити під корінь
Ыудкотило пуд горло -  Підкотило під горло.
Пудкотити (пудкочовати) очи иуд лоба = Закотити очи 
пуд лоба -  Підкотити (підкочувати) очі під лоба. 
Пудкотити рукавы = Закотити рукаві -  Підкотити (під- 
горнути) рукави.
Пудкочовати колоду под городапу -  ГГідкочувати колоду 
иід тин.
Пуцкрашовати (пудкрасити) брывы = Пудфарбововати 
(пудфарбити) брывы -  Підкрашувати (підкрсити) брови.
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Пудкрінити силы -  Підкрішпи сили.
Пудкрыльні огні -  Підкрильні вогні (на літаку).
Пуд кровом ночи -  Під цокровом ночі.
Пуд лежачый камінь и вода не біжить (не гече) -  Піл 
лежачий камінь вода ие біжить (не тече).
Пуд крылом (пуд крыльцом) -  Під крилом (під криль- 
цем).
Пудливати (пудолляти) масла в огень -  Пїїшивати (під- 
лита) масла в вогонь.
Пуд личным контрольом -  Під особистим коыролсм. 
Пудлягати испытанію -  Підлягати вииробуванню. 
Пудлягати судови -  Підпягати судові.
Пуд майбӱлшым секретом -  Під майбшьшим секретом. 
Пуд майстрожайшым секретом -  Під найсуворішим се- 
крстом.
Пхд марков -  Піл маркою.
Пудмінный майстер -  Підмйший майстер,
Пудмізвнный палець -  Підмізишшй палеиь. 
Пудмісячный світ -  Підмісячний світ.
Пуд мышков -  Під пахвою.
Пудмышечна ямка -  Пахвова ямка.
Пудмоклоє місто -  Підмокяе місце.
Пудмочена репутація -  Підмочсна рецутація.
Гіудмоченоє місто -  Підмочеые місцс.
Пуд мармор -  Під мармур.
Пуд мухов -  Під мухою (напідпитку).
Пуд надзором -  Під иаглядом.
Пуд надзором дохтора -  Під наглядом лікаря.
Пуд начальством -  Під начальством.
Пуд недшю -  Під неділто.
Пуднести пуздашком руку' до очи -  Піднссти піддашком 
руку до очей.
Пудниматн го (ттуднимати йі) в очах -  Піднімати його 
(підшмати ЇЇ) в очах.
Пуднимати (нудняти) вопрос = Порушовати (порушити) 
вопрос -  Піднімати (піпняти) питання.
Пуднимати (пудняти) голову -  Підпімати (підняти) голову. 
Пуднимати (пудшїти) голос = Пудводити (пудвести) го-
лос - Піднімати (підияти) голос.
Пуднимати (пудняти) дух = Пудпосити (пуанести) дух- 
Піднімати (підняти) дух.
Пудниматн (нудняти) занавіс -  Гііднімата (підцяти) завісу 
Пуднимати (пудняти) з попела- Підні.мати (иідіити) з по- 
пелу.
Пудиимати (пудняти) з руйин -  Піднімати (підняти) з руїн. 
Пуднимати (пудняти) крик -  Піднімати (підняги) крик 
(гвалт).
Пудннмати (пудняти) меч -Піднімати (иідняти) меч. 
Пуднимати (пуднпти) на глум -  Підцімати (пгдняти) на 
гаум.
Пуднимати (пудняги) иа ногы = Пудводити (пудвести)
очи -  Піднімати Гпідняти) на іюти.
Пуднимати иастроєніє -  Підиімати настрій.
Пуднимати (пудкяти) на щит = Пудносити (пудиес ги) на 
щат -  Піднімати (підняти) на щит.
Пуднимати (пудияти) нӱс -  Підиімати (оідняти) ніс. 
Пуднимати (нудняти) очи = Пудводити (пудвести) очи -  
Пудшшати (пудняти) очі,
Нуднямати парусы -  ІІіднімати наруси.
Пуднимати (пудняти) прапор -  Піднімати (иідняти) пра- 
пор.
Пуднимати производитсльнӱсть трхда -  Підносйти про- 
дуктивність ираці.
Пуднимати (пудняти) руку -Піднімати (підняти) руку. 
Пудниматися высше -  Підніматися виіце.
Пудииматися (нуднятися) на космічну высоту (выеочінь) 
-Підиіыатися (піднятися) на космічну висоту (височінь). 
Пудниматися {пуднятися) па ногы -  Підніматися (підня- 
тися) иа ноти.
Пудцимати (пудняти) цілинку -  Піднімати (піднлги) ці- 
лину.
Пуднихіаться в ціні -  Пілаімгється в ціні.



Пудииматься рсволюція -  ЇІіднімається революція. 
Пуднимагощый мускул -  ГІіднімаючий мускул.
Пуд ногу грати -  Гіід ногу грати (грати в таюп), 
Пудносити авторитет -  ЇТідносити авторитетт.
Пудноситп (пуднестн) в квадрат -  Підносити (діднести) 
в хвадрат.
Пудиосити (пуднести) в очах -  Підносита (піднести) в 
очах.
Пудносити го (пудносити її) в собственных очах -  Під- 
носити йош (підносити її) у власних очах. 
Пудносити(иуднести) в етепінь -  Підносити (піднести) до 
степеня.
Пудноситн (пуднестп) до небес -  Підносити (піднести) до 
небес.
Пудносити (пуднести) дух = Пуднимаги {пудняти) дух -
Підносити (аіднести) дух.
Гіудносити (пуднести) на высшу ступінь -  Підиосити 
(піднести) иа вищий стунінь.
Пудносити (пуднести) на пйедестад -  Підносити (під- 
нести) на н’сдистал.
Пудносити (пуднести) иа щат = Пуднимаги (пудняти) на
щит -  Підносити (піднести) на щит.
ГІудносити (пуднести) пилголю -  Підкосити {піднести) 
пілюлю.
Пудяосити подарок -  Лідносити дарунок.
Пудносити (пуднестн) пранор -  Підносити (піднести) 
ирапор.
Пудносити(пуднести) продутстивнӱсть труда -  Підноси- 
та (піднести) продуктивнісь праці.
Пуцноситися (пуднестися) в очах -  Підноситися (підне- 
стися)в очах.
Пудноситися (пуднестися) духом -  Підноситися (иіднсс- 
тися) духом.
Пудносити тост -  Підносити тост.
Пудноситься настроєніє -  Підноситься настрій.
Пуд носом -  Під носом.
Пуд носом зыйшло, а в голові не посіяио -  Під носом зі- 
йшло, а в голові не посіяно.
Пуд носом косовиця — Під носом косовиця (вуси проросли). 
Пуд носом косовиця, а иа розум не орано -  Під носом 
косовиня, а на розум нс орано.
Пуд нӱч -  Під ніч.
Пудняв іпудняла) на сміх -  Підняв (підняла) на сміх. 
Поднявся переполох -  Піднявся стргус.
Пуднятн аврал -  Підыяти аврал.
Пудняги завісы -  Підняти завісу.
Пуд ньохоть -  Під ніготь.
Пудняти(іювысити) голос -  Підняш {нідвищити) голос. 
Пуаыяти ду'х -  Підняти дух.
Пуаняти крик-Підпяти (здійпяти) крик.
Лудняги на ногы -  Підняти на нош.
Пудняти на сміх -  Підняти на сміх (на кпини).
ІІудняти продуктивнӱсть труаа -  Підняти нродуілив- 
ність праці.
Пудняти річ -  Завесга бесіду (ро:тову).
Пудняти рукавипю (ру,кавичку) -  Підняти рукавнцю (ру- 
кавичку).
Пудняти рукы на себе -  Підияти руки на ссбе.
Пудияти руку -  Підняти (здійняти) руку.
Пудият и стрілянину -  Підняти стріляішну.
Пуднятися на ногы -  Піднятися на нога.
ГІудняти треворгу -  Підняти тривогу.
Пуднити якорь -  Підняти якір.
Пуднятя занавіса -  Підняття завіси.
Пуднятя производительности груда -  Піднятгм цродук- 
тивности праці.
Пудозра на захворіыя -  Підозра на захворіння.
Пудозра падае на ньою (на неї) -  Підозра падає на пього 
(на неї).
Пудозріла иа рак опухлюсть -  Підозріла на рак пухлина. 
Пудо ірілый взляд -  Підозрілий погляд.
Пудозрілый субйект -  Підозрший суб’єкт.

Гїуд

Пудозріла на рак пухлина -  Підозріла на рак ггухлина. 
Пудозрпе-иьна личнӱсть -  Підозріла особа. 
Пудозрьованый (їк>дозрьована) номср єден -  Підозрюва- 
ний (підозрювана) нромер один.
Пудопытноє животиоє -  Піддослідна тварина.
Пуд опреділенным градусом - Під визначеним градусом. 
Пудорный слой землі -  Піцорний шар землі.
Пуц открытым небом = Просто неба -  Під відкрцтим не- 
бом.
Пудотчотка еума -  Підзвітна сума.
Пуд охранов -  Під охороною.
Пуд охранов закона -  Під. охороноіо закону. 
Пудпадатн(пудпастии) под влияыіє -  Шдпадати (лідпас- 
ти) під вилив.
Пуд пару -  До пари.
Пудпирати (пудпертн) стіну ~ Підпирати (підперти) 
стіау.
Пудписаный лист -  Підписаний лист.
'ГІудписатися на періодичеські изданія -- Псрсдплатига 
псріодичні видання.
Пудписка новиикы (на новинку) -  Підписка газети (на 
газету).
Пудписка про невиїзд -  Підписка про певиїд.
Пудписна піна -  Підписна ціна.
Пудписный лист -  ПІДІШСНИЙ лист.
Пудписовати (нудписатя) приговор -  Підписувати (щд- 
иисати) вирок.
Пудписоватися (пудписатися) обома руками -  Підпису- 
ватися (підписатися) обома руками.
Пуд пйану руку (пйано руч) -  Під п’яну руку (п’яно руч). 
Пуд пйатов -  Під п’ятою.
Пуд плече взятн -  Під плече взяти.
Пудплыло кровльов -  ЇІідпливло кров’ю.
Пуц иогарчиком -  Під чаркою.
Пуд подозріньом -  Під підозрінням.
Пуд покрытьом -  Під покритгям.
Пудпокровный носів -  Щщокрившій иосів.
Пуд покровом -  Під покровом:
Пуд покровом дерев -  Під поіфовом дерев.
Пуд покровом ночи -  Під покровом ночі.
Пудполя зернохранилища -  Підпілля зерносховища. 
Пудпорка для нӱі гребпя -  Підпорка для іііі' іребпя (вес- 
ляра).
Пуд предлогом -  Під приводом.
Пуд предсідательством -  Під головувашіям.
Пуд проводом -  Пьч керівиицтвом.
Пуд протягом -  Під протягом.
Пудпряжиый кӱнь -  Підпряжний кінь.
Пудпушиги (иудпушовати) землю -  Під.пушити (підпу- 
шувати) землю.
Пудггущати бісикы -  Підпускати бісики.
Пудрізати (підрізати) крыла = Пудтинати (підтяти) кри- 
ла -  Підрізати (иідрізати) іфила.
Пудрыв авторитета -  Шдрив авторитету.
Пудрывати (пудорвати) авторитет -  Підривата (шдірва- 
ти) авторитет.
Пудрывати (пудорвати) довіріє -  Гіідривати (пшірвати) 
довір’я.
ГІудрывна діятельнӱггь -  Підривна діяльність. 
Пудробиги всьо мож -• ГІідробити всс можливо.
Пудробка документӱв -  Підробка докумеіггів.
Пудроблсні гроші = Фалшиві гроші -  Підроблені гроші. 
Пудробленый докуменг -  Підроблений докумеит. 
Пудроблятися пуд чигось руку7 -  Підроблятися иід чиюсь 
руку.
Пудростаюшоє ноколініє -  Підростаюче покоління.
Пуд руков -  Під рукою.
Пуд руководством -  Під ксріввіщтвом.
Пуд рӱдиов покрӱвльов -  Під рідною покрівлето.
Пуд (самым) носом -  Під (самим) носом.
Пуд секретом -  Під секретом.
Пуд сердиту руку -  Під сердиту руку.
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Пудсидіти звіря -  Підсидіти звіра.
ЇІудспленоє ігатаніє -  ТІідсилене харчуваішя.
Пуд силу -- Під силу.
Пуд сильным вітром -  Під сильним вітром.
Пудсмнені очи -  Підсшіені очі.
Пудсівна культура -  Підсівна культура.
Пудсікати (плдсічи) ліс -  Підсікати (підсічи) ліс.
Пуд сіма вітрами -  Під сімома вітрами.
Пудсынати землі пуд городину -  Иідсигіати зсмлі під го  
родину (під пліт).
Пуд соли йзіли -  Пуд солі з’їли.
Пуд страхом -  Під страхом.
Пудсыпати мукы в кісто -  Підсипати мукя в кісто.
Пуд соли йзіли -  Пуд солі з’їяи.
Пудсоложовати (цудсолодити) пилюлю -  Шдсолоджуеа- 
ти (підсолодити) пілтолю.
Пудсосна матка — Підсосна маі'ка.
Пуцставив (пудставила), як два пальці -  Підставив (під- 
ставила), як два пальці.
Пудставити ногу (нӱжку) -  Іїідставити ногу (ніжку). 
Пудсг авка пуд біглязь -  Підставка під угюг (праску). 
Пудставку пуд годиику -  Підставка ііід гординник. 
Пудставляти (пудставити) лоба -  Підставляти (підстави- 
ти) лоба.
Пудставляти (пудставити) ногу -  Підставляти (підстави- 
ти (ногу.
Пудставляти (пудставитн) пот удар -  Підставляти (під- 
ставити) ііід удар.
Пудставна личнӱсть -  Підставна особа.
Подставнг коні -  Підставні коні.
Пуд стратом смерти -  Під сірахом смерті.
Пудстрыгати (пудстрыгги) всіх під єден гребінь (гребі- 
нець) -  Підстригати (підстригти) під один грсбінь {іребі- 
ііець).
Пуд строгым (пуд строжайшым) секретом -  Під суворим 
(суворішим) сскретом.
Пудстройити каверзы -  Влаштувати каверзи. 
Пудстройоватися в очередь -  Ііідстроюватися ло черги. 
Иудстрочпый перевод -  Підрядковий персклад.
Пуд стӱл ггішо ходити -  Під стіл пішки ходити.
Иуд такый час -  Під такий час.
Пудгинати (підтяти) крила = Пудрізати (підрізати) 
крыла -  Підтипати (підтяти) іфила.
Пуд тиском обстоятельств -  Під тиском обставіш. 
Пудтолк-тованый (иудтолкована) чесголюбійом -  Під- 
штовхуваний (підштовхузана) чистолюбством.
Пуд топанков у жоны -  Під топанкою (туфлею) у жінки. 
Пудтоптаный вид -  Підтоптаний (пошарпаниії) вигляд. 
Пудтоптаный панич — Підтоптаний панич {старий холос- 
гпяк).
Пудтогітовати яогами -  Підтоптувати ногами.
Пуд топӱр не лізь -  ліпше отступися -  Під топір не лізь -  
краще відступися.
Пуд тот час -  Під той час.
Пудточити силы -  Підточити сили.
Пуд три чорты -  Під три чорти.
Пудтяговати (пудтягти) вожжі -  Підтягувати (підтягги) 
віжки.
Пуд усіма вітрилами -  Під уеіма вітрилами.
Пудтягло черсво -  Підтягло живіт.
Пудтяпги попругу -  Підтяіти попруі-у.
ІІудтяти кры.та -  Підтяти крила.
Пудфарбововати брывы = Пудкрашоваги брывы -  Під- 
фарбовувати брови.
Пуд хащов видить, а луд носом -  ньит -  Під лісом бачить, 
а під носом -  ні.
Пудхватнти пропозішію -  Підхонити пропозицію. 
Пудходити до нього (до неї) -  Підходити до нього (до 
неї).
Пудходити по вкусови -  Підходити по смакові.
ГІудходити по мысли -  Підходити по думці.
Гіудходяща ціна -  Підходяща ціна.

ІІудхолящый для тої роботы челядник -  Підходяша для 
тієї роботи людина.
Пудхопити цінноє начинаніє -  Підхониги цінне починан- 
ня.
Пудхопльовати на рукы -  Підхопятовати на руки.
Пудчас воєыных дійств усі средства добрі -  Підчас воєн- 
них дій усі засоби добрі.
Пуд час исполненія служебных обйазанностӱв -  Під час 
викоиання слу'жбових обов’язків.
Пуд час перебыванія -  Під час перебування.
Пуд час илавбы (плаванія ) -  Під час плавання.
Пуд час пудписанія договора -  Під час иідписаныя дого- 
вору.
Пуд час революції -  Під час революції.
Пудчинити своє иоведеніє чувству долга-Підпорядкува- 
ти свою поведінку почуттям обов'язки.
Пуд числом -  Під ЧИСЛОМ.
Луд чоботом -  Иід чоботом.
Пуд чорт'ӱвські вітры -  Під чортівські вітри!
Пуд чотыри вітрк — Під чотири вігрн.
Пудшефный колхоз -  Підшефний колтосп.
Пудшити шовком кабат -  Підпгати шовком пальто. 
Пудшитый (пудшита) боягузом (боягузков) -  Шдшитий 
(підшита) трусом (трусихов).
Пудшитый (пудшита) вихром -  Гіідшитий (підшита) ві- 
тром.
Пудшитый (пудшита) псами (собаками) -  Підшитий 
(підшита) псами (собаками).
Пуд якым соусом — Під яким соусом?
Пужана Анця бойиться й коханця -  Лякана Анця боїться 
й коханця.
Пужана ворона й корча ся бойить- Лякана ворона й кор- 
ча (й куща) боїться.
Пужані очи стьрашаться ночи -  Лякані очі бояться ночі. 
Пужаный заяць и пня (и пеііька) бойиться ~ Полохашій 
заєць і пыя (і пснька) боїться.
Пукасгі оч и — Пукасті (еипуклі) очі.
Пулька буль-булькать -  Пулька (індичка) буль-булька! 
Пулькасті очи -  Пулькасті очі.
Пульманӱвськый ваґон -  ІІульманівський вагон.
Пульок обіцяыками годовали, тому й поздыхали -  ГІу- 
льок (індиків) обіцянками годували, тому й поздихали. 
Пульоока, як пулька -  Пульоока, як яулька (як індичка). 
Пульсація серцк -  Пудьсяція серця.
Пульсіруюча сварка -  Пульсуюче звартовання.
Пульсові хдары -  Пульсові удари.
Пу льс планеты (зсмлі, жизии) -  Пульс планети (землі, 
житгя).
Пульсующа зварка — Пульсуюче зварювання. 
Пульсуюшый ток -  Пульсуючий струм.
Пульт управленія -  Пульт уцравління.
Пункт назначепія -  Пункг призначення.
Пункты пограничного пропуска -  Пункш поі-раничного 
пропуску.
Пуп землі -  Пуп зсмлі.
Пуп напинать, аж пӱт выступать -  Пуи ыаиинає, аж гііт 
вистуиае.
Пусканя в движеніє -  Пускашія в рух.
Пускати бісикы -  Пускати бісики.
Пускати (пустити) (мыльні) булькы = Пускати мыльні 
пузырі -  Пускати (пустити) (мильні) бульки.
Пускати (пустити) в діло -  Пускати (пустити) в діло. 
Пускати в неішмнять -  Пускати в неиам’ять.
Пускати (пустити) в хӱд -  Пускати (пустити) в хід. 
Пускати дурні слухы -  Пускати дурні чутки.
Пускати (пустити) за течійов -  Пускати (нусшти) за тс- 
чією.
Пускати (пустити) когуіа -  Пускати (пустити) когута 
іпівня).
Пускати (пустити) коріня -  Пускати (пустити) коріння. 
Пускати кров -  Пускати кров,
Пускати крӱзь палыгі -  Пускати крЬь пальці.
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Пускати ману — Пускати ману (дурачити).
Пускати мыльні пузырі = Пускати (яустити) (мыльні) 
булькы -  Пуекати мильні пузирі {мильні бульки).
Пускати (пустити) на вітер -  Пускати (пуститн) на вітер. 
Пускати пагоиы (пагӱнцї) -  Пускати пагони (пагінці). 
Пускати пліткы - Пускати ішітки.
Пускатн (пустяти) призрак -  Иускати (пустити) ману. 
Пускати (пустити) повз рукы -  Пускати (ііустити) і і о в з  

руки
Пускати (пустити) повз уха- Пускати (пустити) повз вуха. 
Пускати (пустнти) по миру -  Пускати (пустити) по світу. 
Пускати (розпустити) поголос -  Пускати (рознустити) по- 
голос.
Пускатн (пустити) слызу -  Пускаги (пустити) сльозу. 
Пускати (пустити) слова на вітер -  Пускати (пустити) 
слова на вітер.
Пускати туман -  Пускати туман.
Пускати скот (худобу) на пашу -  Пускати скот (хуяобу) 
на пашу.
Пускатися (пуститися) берега -  Пускатися (пуститися) 
берега.
Пускатися в розсужденія -  Вдаватися в міркування. 
Пускатися (пуститися) навтікы -  Пускатися (пусттися) 
навтіки.
Пускати цапа в капусту -  Пускати цапа в каиусту. 
Пускаіи (пустив, пусгила) черленого когута -  Пускати 
(пустив, пустила) чєрвоного коіута (півня).
Пускати (пустити) шпнлькы -  Пускати (пустити) шпшіь- 
ки.
Ііуск завода -  Пуск завода.
Пусковый реостат -  Пусковий реостат.
Пусковоє сопротивленіє -  Пусковий опір.
Пусковоє устройство машин -  Пускове обладнання ма- 
шин.
Пуста агітація -  Пуста агітація.
Пуста болтовня = Порожня болтовня -  Пуста балаканина. 
Пуста болтовня на хосен бідним -  ІІуста балаканина на 
користь бідиим.
Пуста вта нора, з якої це все иорить вода -  Пуста та нора, 
з якої нс завжди норить вода.
Пуста голова -  Пуста голова.
Пуста гора слӱв -  Пуста гора слів!
Пуста жизнь -  Пусте життя.
Пуста з тым (з тов) бесіда, у кого (у котрої) в голові по- 
лова -  Пуста з тим (з тією) розмова, у кого (у котрої) в го- 
лові полова.
Пуста (порожия) казна -  Гіуста скарбниия.
Пуста мечта -  Пуста (марна) мрія.
Пуста, неврожайна земля -  Пуста, неврожайна земля. 
Пуста порода -  Пуста порода.
Пуста торба торбонцує — Пуста торба торбонцує (хилита- 
ється).
Пуста трата времени -  Пуста трата часу.
Пуста улішя -  Пуста ібешодна) вулиця.
Пусти біду в двӱр -  завыєш, як звірь -  Пусти біду в двір
-  завиєш, мов звір.
Пусти біду на порӱг -  скрутить тя в баранячый рӱг -
Пусти біду на поріг -  скрутить тебе в барапячий ріг.
Пусти, бо вырвуся -  Пусти, бо вирвусь!
Пустив (пустила) біду в гості -теперь на смертнӱв дошці
-  Пустив (пустила) біду в гості -  теиер на смертній дошці. 
Ііустив їпиустила) брехливу чутку -  для людського 
смутку -  Пустив (иусгила) брехливу чутку -  для людсько- 
го смутку.
Пусти бурян яа грядку - ие буае иорядку -  Пусти бур’ян 
па ірядку -  нс буде порядку.
Цустив го (пустив йі) з ліиром -  Пустив його (пустив ії) 
з миром.
Пустив (пустила) гроші за вітром -  Пустив (пустила) гро- 
ші за вітром!
Пустнв (пустила) думкы за вітром -  Пустив (цустила) 
думки за вітром.

Пустив (пустила) думкы на шнацір -  Пустив (пустила) 
думки на шнацір (на прогулку).
ІІустив (пустила) когута -  ГІустив (пустила) коіута (пів- 
ня)! (3фальшивити при співі).
Пустив коні по всӱв оболони -  Пустив коні по всій оболоні. 
Пустив (пустила) корінь -  Пустив (пустила) корінь. 
Пустив (пустила) му брындака в голову -Пустив (пусти- 
ла) йому бриндака (жука) в годову.
Пустив (пустила) ке самоплыв (иа произвол судьбы) -  
Пустив (пустила) на самоплив (напризволяще).
Пустив пана в хлӱв, а вӱи корову повӱв -  Пустив иана в 
хлів, а він корову повів.
Пустив (пустила) слова на вітер: чудуйся, світе -Пустив 
(пустила) слова на вітер: дивуйся, світе!
Пустив (нустила) слызу жалости -  Пустив (пустила) 
сльозу жалості.
Пустив (пустила) слова гуляти й почав (почала) обіцяти
-  Пустив (пустила) слова гуляти й почав (почала) обіцяти. 
ІІуспів (иустила) слух для людськых ух -  Ііустив (пусги- 
ла) слух для людсышх вух.
Пустив (пустила) смішок на пустый мішок -  Пустив 
(пустила) смішок на пустий (на порожній) мішок. 
Пустнвся (иустилася) берега -  Пустився (нустилася) бс- 
рега.
Пустився в бӱйку -  чуба не шкодуй — Пустився в бій -  
чубанежалій!
Пустився ӱпустилася) в мандры — Пусхився (пустилася) 
в мандри.
Пустився (пустилася) в свобӱдноє ллаваніє -  Пуетився 
(пустилася) у вільне шіавашія.
Пустився (пустилася) ыа втікы и нропав (и пропала) на 
вікы -  Пустився (пустилася) на втіки й пропав (иропала) 
на віки.
Пустив (иустила) таку^вість, ош и свиня не йзісіь -  Пус- 
тив (пустапа) таку вість, що й свин не з’їсгь.
Пустив (пуетила) язик на шпацір -  Пустив (иустила) 
язик на шпацір (на прогулку).
Пусти гордӱв з горы -  загучить усі дворы -  Пусти гордів 
(бочку) з гори -  загучить усі двори!
Пусти гроші за панами, лем бы хліб (лем бы правда) за 
нами -  Пусти гроші за панами, лишеи б хліб (лише б прав- 
да) за нами.
Цусти діти поволи -  и сам (и сама) б\деш у неволи -  Пус- 
ти дітей поволі -  і сам (і сама) будеш у неволі.
Пусти злцдиі на три дны -  й до віку їх из хыжі чорт не 
выкурить -  Иуети злидні на три дні -  й до віку їх із хати 
чорт не викурить!
Пусти козла в город -  усю капусту поїсть -  Пусти козла в 
город -  усю канусту поїсть!
Пусти коні по оболоии -  не будуть голодні -  Пусти коі:і 
по оболоні -  нс будуть голодні.
Пустили вовка в вӱвчарник ~ Пустили вовка в вівчарник. 
Пустили в росход -  Пустили в розхід.
Пустили го (пустили йі) голым (голов) по вітру -  Пусти- 
ли його (пустили її) голим (голою) по вітру.
Пустили го (пустили йі) ряст топтати -  Пустили його 
(пустили ії) ряст топтати (пощадили).
Пусти осот у город -  огӱркӱв не буде -  Пусти осот у город
-  огірків не буде.
Пусти пса под стӱл -  вылізе на стӱл -  Пусти пса під сгіл
-  вилізе иа стӱя.
Пустн пчӱлку в садок -  зробить завйазь цвіток = Пусги 
пчӱлку в садок- оилодотворить цвіток -  Пусти бджілку 
в садок - зробить зав’язь цвіток.
Пусти пчӱлку в садок -  оплодогворить цвігок = Пусти 
пчӱлку в садок -  зробить завйазь цвіток -  Пусти бджілку 
в садок -  запліднить цвіток.
Пусти ряст топтати -  Пусти ряст тонтата.
Пусти стария з села, прибуде му й ума - Нусти старця з 
села, прибуде йому й ума.
Пусти сусіда (сусідку) в хыжу, та й сам до сусідӱв иди -
Пусти сусіда (сусідк)') в хату', та й сам до сусідів іди.
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Пус

Пустити в діло -  Пустити в діло.
Пустити в непамнять -  Пустити в непам’ять (віддати за- 
буттю).
Пустити в памнять -  Пустити в пам’ять.
Пустити в росход = Вывести в росход -  Пустити в розхід. 
Пустити в хӱд -  ГІустити в хід.
Пустити в хӱд машину -  Надати руху машині.
Пустити в хӱд новое слово -  Пустити в хід новє слово. 
Пустити в хӱд усі средства -  Пустити в хід всі заходи 
іуж'ити всіх заходів).
Пустпти дымом (за дымо.м) -  Пустити димом (за димом). 
Пустити дутну на покаяніс -  Пустити душу на покашня. 
Пустити за вітром -  Пустити за вітром.
Пустити змія — Пустити змія.
Пустити з торбов по світу -  Пустити з торбиною по 
світу.
Пустити каміньом -  Ііустити каменем (шпурнути). 
Пустити кантарі (вожжі) -  Пустити каитарі (віжки). 
Пустити коіуга — Пустити когута {півня).
Пуствти коня ступов -  Пустити коня стуііою (кроком). 
Пустити коріня -Пустити коріння.
Пустити кров -  Пустити кров.
Пуститн кров из носа = Розквасити нӱс = Розйушити нӱс
-  Пусгити кров із носа.
Пуетити кров хворому (хворӱв) -  Пустити кров хвором 
(хворій).
Пустити кулю (собі) в лоба (у висок) = Пустити собі кулю 
в лоб -  Пустити кулю (собі) в лоба (у скроню).
Пустити на вітер -  Пустити на вітер.
Пустити на голосы -  Пустити на голоси.
Пустити на отчай душ і- Пустити на відчай душі. 
Пустнти на попас -  Пустити на поііас.
Пустити очи под лоба -  Пустати очі під лоба.
Пустити под откос -  Пустити під укіс.
Пуститн но світу -  Пустити по світу.
Пустити (розпустити) патьокы -  Пустати (розиустиги) 
патьоки ірознлакатися).
Пуститц (попуститн) поводя -  Пустити (попустити) по- 
води.
Нустити нод укӱс -  Пустити під укіс.
Нустити собі кулю в лоб = Пустити кулю (собі) в лоба 
(у висок -  Пустити собі кулю в лоб.
Пуститися берега -  Пуститися бсрега.
Пуститися бігги (бігом) -  Пуститися бііти (бігом). 
Пуститися в догонку -  Пуститися навздогін.
Пуститися в лопӱтню -  Пуститися в лопітню (в балака- 
нину).
Пуститися в плаваніє -  Пуститися в плавания.
Пуститися в пляс -  Пуститися в пляс іпіти в танець). 
Пуститися вприсядку -  Пуститися навприсядк}'. 
Пуститися в иуть -  Рушити в дорогу.
Пуститися в розговор -  Пуститися до розмови.
Пуститнся в розсужденія -  Почати {пуститися) міркувати. 
Пуститися втікати = Датися до втечі = Пуститися навті- 
кы (навтічкы) -  Киаутися тікати.
Пуститися на всі забавки -Пустйтися на всі забавки. 
Буститися навтікы (иавтічкы) = Пуститися втікати = 
Датися до втечі -  Пуститися иавтіки (навтічки). 
Пуститися на хи грӱсть -  Пуститися на хитрісгь. 
Пуститися нод откӱс -  ГІуститися під укіс,
ТТустити шпильку -  Пустити пшильку.
Пусти уха межи люди -  много про ся вчуєш -  Пусти вуха 
поміж людсй -  багато про ссбс вчусш.
Пустн чорта в хыжу -  вӱн и на піч нолізе -  Пусти чорта 
в хату -  він і на піч нолізе.
Дусті балачкы -  Порожні балачки (пуста балатнина)\ 
Пусті казкы (казочкы) -  Порожні балачки (иуста балака- 
кина).
Пусті кантарі (вожжі) -  Пусті віжіси.
Пусгі мечты -  Пусті мрЙ.
Пусті мечгы без дійствія -  Пусгі мрії без дії.
Пусті надежды -  Пусті надії.

Пусті иогрозы -  Пусті погрози.
Пусті розговоры -  Пусті (порожні) розмови {балачки). 
Пусті слова -  Пусгі слова.
Пусті слова на хосен бідным -  Пусті слова на користь бід- 
ним.
Пусті розговоры -  балачкы -  Пусті розговори -  балачки! 
Пусті фіглі-сміховиикы без розумної начинкы -  Пусті 
фіґлі {жарти-сміховинки) без розумної начинки.
Пустый гордӱв -  Пуста бочка.
Пустый звук -  Пустий звук.
Пустый млші -  Пустий млин.
Пустый чоловік (пуста челядина) -  Пуста людина. 
Пустый (надувиый) шар -  Пуста (порожииста, надувпа) 
куля.
Пӱст -  не мӱст: обыйти мож -  Піст -  не міст: обійти {об’ї- 
хати) можна.
Пусто в хыжи -  хоть ціпом молоти (хоч шаром нокоти) -
Пусто в хагі -  хоч ціпом молоти (хоч шаром покоти).
Пусто -  гибы вымерло -  Пусто -  наче вимерло.
Пусто -  гибы выметено, хоть шаром покоти -  Пусто -  
наче вимстено, хоч шаром нокоти.
Пустоє дііо  -  Пусте діло {пуста справа).
Пустоє житя = Порожня жкзнь -  Пусте житгя.
Пустоє ЗІГІЯ -  Пустс зілля.
Пустоє красиословіє -  Пусте (порожнє) красномовство. 
Пустоє л юбопытство — Пуста цікавість.
Пустоє місто -  Пусте місце.
Пустоє потрясеніє воздуха -  Пусте нотрясіння повітря. 
Пустоє пцеславіє -  Пусгий (порожній) гоиор. 
Пустопашна худоба -  Пусгопашна худоба (котра нє залу- 
часться в роботу).
Пуетоты в лнттю (в литтьовн) -  Пустоти в литві. 
ІІустощі пера -  Пустощі пера.
Пустяк говорити -  Пустяк ідурншію) говорити. 
Пустяковоє діло -  Пустякова справа.
Пустячна ошибка -  Незначна помилка.
Пута Гімінея -  Пути Гімінея.
Путанина понятій -  Путашша поиять.
Путаный челядник (путана челядина) -  Путана людина. 
Путатися в догадках -  Плутатися в догадках.
Путатися (иутаться) под ногами -  Плутатися (плуіаєть- 
ся) під ногами.
Путать Божоє з праведным, а своє -  з чужым -  Ллутає 
Боже з правденим, а своє -  з чужим.
Путать грішноє з праведным -  Плу тає грішне з праведним. 
Путаться з усякымн -  Плутається із всілякими.
Путать следствіє з причинов -  Плутає наслідок із ири- 
чиною.
Путать сліды -  ІІлутає сліди.
Путаться язык -  Плутається язик.
Путейськый инжінірь = Інжінірь-путейник -  Шляховий 
інженер.
Путешествіє довкола світа -  Подоріж навколо світу. 
Путешествіє для розвлечеиія -  Подорож для розваіи. 
Путеніествіє продовжуеся -- Подорож триває (продовжу- 
ється).
Путешествовати в сопровожденії друзӱв (подруг) -  По-
дорожувати в товаристві друзів (иодруг).
Путиком, путиком -  шовковым прутнком, золотым ба- 
гужком -  навпростець пішачком -  Пугяком, путиком -  
шовковим црутиком, золотим батіжком -  ііавпростець пі- 
шачком (пішником).
Путі и цроявлеиія жизни -  Шляхи і вияви життя.
Пугі рішенія -  Шляхи вирішення.
Путі розходяться = Дорогы розходяться -  Шляхи розхо- 
дяться.
Путі соєднпенія -  Шпяхи сію.лучсння.
Путі сообшенія -  Шляхи повідомлення.
Путові ремені -  Путові ремені.
Путя в нӱм (пути в нӱв) не было -  Пуття з нього (пуття з 
неї) нс було.
Путь выхода -  Шлях виходу.
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ТІуть до комувізма -  Шлях до комунізму.
П уіь долає лем тот (лем тота), тко йде -  Путь (шлях) до- 
лає лиш той (лиш та) хто йде.
ЇІуть-дорога -  Шлях-дорога.
Путь до свободы усе тяжкый -  Шлях до свободи (до волі) 
завжди важкий.
Пугь ид мужчині лежить черсз желудок -  Пугь до муж- 
чиіш лежить через шлунок.
Путь його (ії) жизни загубив суть -  Шлях його (ГЇ) життя 
загубив суть.
Путьові записки -  Дорожні (подорожні) записки. 
Путьовый еговп -  Шляховий (дорожній) стовп. 
Путьовый сторож -  Путьовий (дорожній) сторож. 
Путьовка в жизнь -  Путівка в життя.
Пугьоводитель ію Ужгороду -  Путівиик ио Ужгороду. 
Путьоводна звізда -  Провідна зоря (зірка).
Пугьом голосованія -  Шляхом голосування.
Пугьом майменшого сопротивленія — Шляхом наймен- 
шого опору.
Путьом обмана -  ПІляхом обману.
Путьом обміна -  Шляхом обміну.
Путьом опроса иаселенія -  Шляхом оиита населення. 
Путьм отбора -  Шляхом відбору.
Путьом огвагы мноі'і русины в Друтӱв світовӱв вониі
проншли от Бузулука до Прагы -  Дорогою (іиляхом) від- 
ваги многі русини в Другій світовій війні пройшли від Бу- 
зулука до Праги.
Путьом практичеського опыта -  Шляхом практичыого 
досвіду.
Путь-пуруть, путь-пуруть -  пойте жати, не лежати, бо я  
жну-- не лежу -  Путь-ітуруіь, путь-пуруть -  пойте (ходіть) 
жати, не лежаги, бо я жну -  не лежу.
Путь розвитія -  Шлях розвитку.
Путь совершенства -  Путь (шлях) досконалості.
Путь у безизвіснӱсть -  Шлях у безвість.
Путь у пронасгь -  Путь (итях) у безоднто.
Пух и піря летять -  Пух і пір’я летить.
ГІухнути з голода -  Пухнути з голоду.
Пухом земля тобі -  Пухом З Є Ш ІЯ  тобі!
Пучина бідствій -  Вир лиха.
Пучина морська -  Пучииа морська.
Пучковый товар -  Пучковий товар.
Пушечный вадас = Ружейный охозник -  Мисливеиь- 
стрілець.
Пушечнос мнясо -  Гарматие м’ясо.
Пушисте волося -- Пушисте волосся.
Пушнстын хвӱст -- ІІуіпистий хвіст.
Пушку (каноы) розорвало -  Пушку (канон; гармату) розі- 
рвало.
Пушный звірь -  Хутровші звір.
Пушный товар — Хутряний товар.
Пушноє сырйо -  Хутрова сировина.
Пущаня -  гріхӱв отпущеня -  Пущання—гріхів відпущення. 
Пущати пыль в очи -  Пускати пил (пилюку) в очі. 
Пущать гроші на вітер -  Пускає гропіі на вітер.
Пущать слова на вітер -  Пускає слова на вітер.
Пущено наліво -  Пущено наліво.
Пушеио на самохӱд -  Пущено на самохід.
Пӱвденный перерыв -  Півдснна перерва.
Пӱвдень (полудне) -  Півдснь (12 годин дня).
Пӱвдня буде говорити, што збираться завтра варити -  
Півдня буде говорити, що збирається зашра варити. 
Пӱвдия буле мірковати: лілше їсзи ци лежати -  Півдня 
буде міркувати: крагае їсш чя лежати?
Пӱвдия стояв (стояла ), докі продав (иродала) -  Півдня 
стояв (стояла), поки продав (продала).
Пӱвдрога калікы = Пӱвторы калікы -  Півтори каліки. 
Пӱвкруг місяця -  Півкруг місяця.
Пӱв.дігра роздавилн, рукавами закусили -  Півлітра роз- 
давили, рукавами закусили.
Пӱв на друі’у (па третю, на четверту ... годину) - Поиови- 
на другої (треі ьє, четзертої... години).

Пӱвнӱч надходить -  страхы наводить -  Північ надходить
-  страхи ыаводить.
Пӱвнӱчна пора = ЇІӱвнӱ'чный час -  Північна пора. 
Пӱвнӱчный час = Пӱвнӱчаа пора -  Північний час. 
Пӱврубля -  Півісарбованця.
Пӱврӱчноє животноє -  Піврічна тварина.
Пӱвтактна нога -  Півтакгаа нота.
Пӱвтора людського -  Півтора людського.
Пӱде вітром не лем моя, но й твоя земля -  Підс вітром не 
лиш моя, але й твоя земля.
Пӱвторы калікы = Пӱвдрога калікы -Півтори кшііки. 
Пӱде й на третьоє село, лем бы упити было -  Піде й на 
третє село, лише б вишіти було.
Пӱдеш на панські суды -  втоплять у ложці воды -  Підсш 
на панські суди -  втоплять у ложці води.
Пӱдеш па чужі порогы -  протягнеш ногы -  Підеш на 
чужі пороги -  простягнсш ноги.
Пӱдеш правду глядати -  ци вернешся, не знати -  Підеш 
правду шукати -  чи вериешся, не знати.
Пӱдсш у пекло, там ти й буде тепло -  Підеш у пскло, там 
тобі й буде тешіо.
Пӱди в рай та й про дрыва збай -  Піди в рай, та й цро 
дрова дбай!
Пӱди й за Карпати -  всяды треба бідоватиП іди  й за 
Карпати -  всюди треба бідувати.
Пӱди й поза Бескид -  не позбудешся бід -  Піди й поза 
Бескид — не позбуцешся бід.
Пӱди (пошли) за дохтором -  Піди (пошли) за лікарем. 
Пӱди, леми уговори го (уговори йі) -  Піди, лиш умов його 
(умов ії).
Пӱди туды, не знати куды, возьми тото, не знати што -
Пїди туди, не знати кудти, візьми те, не знати що.
Пӱдлый постуиок -  Підлий учинок.
Пӱду в церьков у неділю, стану под образы, раз на попа 
кліпну собі, на любка -  два разы -  Піду до цсркви у не- 
ділю, стаиу під образи, раз на поиа моргну собі, на любка
-  два рази!
Пӱду, де очи ионесуть = Пӱду, куды очі глядять -  Піду, 
де оч і понесуть!
Пӱду, куды очі глядять = Пӱду, де очи понесу гь -  Піду, 
куди очі глядять.
Пӱду иоза горы -  роздам своє горе -  Піду поза гори -  роз- 
дам своє горе,
Пӱду туды, не знаву куды -  Піду туди, не знаю куци. 
Пӱзна весна не обмане -  Пізыя весна не обмане.
Пӱзна зима -  пӱзна весна -  Пізыя зима -  нізня весна. 
Пӱзнати ворону по пірш -  Впізнати воропу по пір’ю. 
Пӱзні і ості -  голі кості -  Пізні гості -  голі кості.
Пӱзні діти -  ранні сироты ~ Пізні діти -  раіші сироти. 
Пӱзні кульзуры -  Пізні культури.
Пӱзні обіды -  Пізні обіди.
Пӱзніше всіх -  Пізнішс всіх.
Пӱзніше за всіх (от усіх) -  Пізиіше за всіх (від усіх). 
Пӱзніші свідінія -  Пізніші відомості.
Пӱзніші часы -  Пізиіиіі часи.
Пӱзнішос времня (пӱзніші времена) -  Пізиіший час (піз- 
ніші часи).
Пӱзні яблока -  Шзні яблука.
Пӱзный гӱсть кӱстку їсть -  Пізний гість кістку їсть. 
Пӱзішй новсмбер -  довга зима -  Пізній листопад -  довга 
зима.
Пӱзный (осінньый) рӱй можеш шмарити на гнӱй -  Пізній 
(осінній бдлсолиний) рій можсш шмарити (кинутии) на гній. 
Пӱзным раном -  Пізнім ранком.
Пӱзно битн тривогу, кігь ты  вже зломив (зломила) 
ногу -  Пізно бити тривогу, якшо ти вже зломив (зломила) 
ногу!
ІІӱзно бідкатися “Ох!”, “Ах!”, як уже по грошах -  Пізно 
бідкатися “Ох!, “Ах!”, як уже по грошах!
Пӱзно вино берегти, як гордовы вже порожні -  Пізно 
вмио береіти, як гордови (як бочки) вже порожні.
Пӱзно вночи -  Пізно выочі.
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Пӱз

Пӱзно дӱвку докоряти, як треба вже колысати -  Пізно 
дівку докоряти, як треба вже колисати,
Пӱзно, когутику, з горшка кукурікати -  ІІізно, когутику, 
з горшка (з гонця) кукурікакти.
Пӱзно лягти -  рано встати, кедь хочеш штось мати 
(кедь хочеш добре ґаздоватн) -  Пізно лягти -  рано встати, 
як хочеш щось мати (як хочеш добре госиодарювати). 
Пӱзно по дождьови амбрелу братн -  Пізно по дощеві амб- 
релу (парасольку) брати.
Пӱзно сова впознала ястряба -  Пізно сова впізнала яструба. 
Пӱзно стайню замыкати, кіть злодії вже встигли 
побывати -  Пізно стайню замикати, якщо злодй' вже вети- 
іли побувати.
Пӱзно стайню замыкати, як злодій коні вкрав -  Пізно 
стайшо замикати, як злодій коні вкрав.
Пӱзно старого мацура вчнти, як мыши ловити -  Пізно 
старого мацура (кота) вчити, як мишей ловити.
Пӱзно студню копати, як хыжа горить -  Пізно студню 
коиати, як хата горигь.
Пӱзно увечері -  Пізио увечері.
Пӱзно челядннка (челядину) шкодовати, як уже помре -
Пізно людину жаліти, як уже помре.
Пӱзня весна не обмане -  Пізня весна пе обмане.
Пӱзня година -  Пізня година.
Пӱзня культура -  Пізкя культура.
Пӱзня любов -  Пізня любов.
Пӱзня осінь -  Пізия осінь.
Пӱзня пора -  Пізия пора.
Пӱзня сівба -  Пізня сівба.
Пӱзньый грибок -  на пӱзньый сніжок -  Пізній грибок -  
на пізній сніжок.
Пӱзньое розкайаніє -  Пізнє розкаювашія.
Пӱзньої ночи -  Пізньої иочі.
Пӱіімав го (нӱймав йі) на брехни -  Упііймаз його (упі- 
ймав її) на брехиі.
Пӱймати з поличным -  Упіймати з поличним.
Пӱймати облезня -  Впіймаги облизпя.
Пӱймаги (пӱйматися) на гачок = Попасти (попастися) 
иа гачок -  Піймати (упійматися) на гачок.
Пӱлла вість крыла мас -  Погана звістка крила має.
Пӱлла вта вӱ'вця, котра своє руно не гонна носити -  По- 
гана та вівця, котра своє руно не може носити.
Пӱлла зима, кіть спігу' ньіт -  Погана (підла) зима, якщо 
снігу нема.
Пӱлла натура -  Погана натура.
Пӱлла погода = Погана погода -  Погана погода.
Пӱлла привычка -  Погана звичка.
Пӱллын сховок и доброє испортить -  Поганий сховок і 
добре зіпсує.
Пӱллоє діло -  Погане дшо (погаиа справа).
Пӱллоє діло -  розкритикуй зліва і справа -  Погане діло 
(кепська справа) -  розкритикуй зліва і справа.
Пӱллоє настроєніс -  Погаиий настрій.
Пӱллоє не згубиться -  Погане ые загубиться.
Пӱлло жити й на долипі, кіть ниє в тайстрині -  Погано 
жити й на долині, якшо нама в тайстрииі (в торбипі). 
Пӱлло, кігь право на приорітет має не розум, а авто- 
ритет -  ГІогано, якпіо право на приорітет має не розум, а 
авторитет.
Пӱлло кӱнчить -  Погано (педобре) скінчить (закінчить). 
Пӱлло лежить -- Погаио лежить.
Пӱлло масся -  Погаію мається.
Пӱллому череву й пирогы шкодять -  ІІоганому- черсву й 
гшроги ПІКОДЯТЬ.
Пӱлло ионятый вопрос -  Погано зрозуміле питання. 
Пӱлло скрӱзь, хоть живым (хоть жквов) у землю лізь -  
Погано скріз, хоч живим (хоч живою) у землю лізь!
Пӱлло смерти жадати, а щи гӱрше -  от неї ся бояти -
Шдло (погано) смерті жадаги (бажати)( а ще гірше -  від 
нсї боятися.
Пӱлло смерть цросити -  ліише ся от смерти бояти -- По-
гано смерть просити -  краще від смерті боятися.

Пӱлло там жиєся, де совість продаєся -  Погано там жи- 
веться, де совість продається.
ГІӱлло тому (лӱлло тӱв), тко (котра) добра не зычить (не 
чиннть) никому -  Погано тому (погано тій), хто (котра) 
добра не зичить (не чшшть) нікому.
Пӱллу кобылу злодій не бере -  Погану кобилу злодій не 
бере.
Пӱлляти, як з відра -  Полити, як з відра.
Пӱп без амвона -  ни дрозд, ни ворона -  Піп без амвона -  
ні дрозд, ні ворона.
Пӱп без казательнипі -  што мелник без мелииці -  Піп
бсз казательниці -  шо мелыіик без мсльниці.
Пӱп без платиІ -  й пӱвслова ньи -  Піп без платні -  й пів- 
слова ні.
Пӱп бе платні не буде спӱвати уцерковні пісиі -  Піп без
гоіатні не буде сиівати цероковні пісні.
Пӱп -  бивный, як міх -  Піп -  бивний, як міх.
Пӱп -  богослов, но не єнпослов -  ГІіп -  богослов, та нс 
однослов.
Пӱп вірникам Царство небесноє обіцять, а сам собі на- 
земноє глядать -  Піп вірникам Царство небесне обіцяє, а 
сам собі наземне шукає.
Пӱп бӱлше збрехне, як дыхне -  Піп більше збрехне, ніж 
дихне.
Пӱп і ріхы взнав и в КДБ передав -  Піи гріхи взнав і в 
КДБ (камітет державноі' безпеки) передав.
Пу’п двічі ігроповщь не каже, лем раз -  Піп двічі пропо- 
відь (промову при Богослужінні) не каже, лиш раз.
Пӱп держиться на людськых мозолях -  Піп держиться 
Опричається) на людських мозолях.
Пӱп -до попа, а хлоп -  до хлопа -  Піп -  до попа, а хлоп 
-  до хлопа.
Пӱп доті на свальбі гуляє, докі музика не заграє -  Піп 
доти на весіллі гуляє, поки музика не заграє.
Пӱп до неркви зве, бо з неркви жиє -  Піп до церкві зове, 
бо з церкві живе.
Пӱп жиє з вӱвтаря (алтаря), як писарь из каламаря -
Піп живе з вівтаря, яіс писар із каламаря.
Пӱп за віру, бо має з того жита міру (мірку) -  Піп за віру, 
бо має з того жита міру (мірку).
Пӱп за віру пӱшов до Сибіра -  Піп за віру пішов до Сибіру. 
Нӱп за гріх бубнигь до всіх: “Моліться, бнйте иоклоны!” 
А сам -  гріх бере на душув: любить чужі жонн -  Піп за
гріх бубнить до всіх: "Моліться, бийте поклони!” А сам -  
фіх бере на душу; шобить чужі жони.
Пӱп задарь и не перехреститься — Піп задарма й не псрс- 
хреститься.
Пӱи за коблину здере з вірника й послідню сорочину -
Піп за коблину здерс з вірника й останню сорочииу.
Пӱп за ризы й реверенду здасть и цирьков у аренду -  
Піп за ризи й ревереыду здасть і церкву в оренду.
Пӱп з Богом вась-вась, як казала якась — Иіп з Богом 
вась-вась, як казала якась.
Пӱп з Богом говорить, а на буксу зорить -  Піп з Богом 
говорить, а на буксу (на скрииьку з грошима) зорить.
ГІӱп з дяком -  з єнным мїшком -  Піп з дяком -  з одним 
міптком.
Пӱп злодійавн гріх прошає, бо сам церьков обкрадає -
Піп злодію гріх прощає, бо сам церкву обкрадає.
Пӱп золоті ризы має, а з вірника клочанку здирать -  Піи 
золоті ризи має, а з вірігака клочанку здирає.
Пӱн и богач -  за єден колач -  Піп і багач — за одиц калач. 
Пӱп и богач не журяться, де взяти колач -  ГІіп і багач ие 
журяіься, де взяти калач.
Пӱп и в церквн вино пйе = Пӱн и на Службі пйе -  Піп і
в церкві вино н’є.
Пӱп и на Службі пйе = Пӱп и в церкви вино пйе -  Піп і
на Службі п’є.
Пӱп и новтарош на селі -  самі собі королі -  Піп і новга- 
рош (нотар) на селі — самі собі королі.
ІІӱп и паны-здирці -  єнного гнізда птині -  Піп і пани- 
здирці -  однопз піізда птиці.
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Пӱп и попадя -  єнна біда -  Піп і поиадя -  одна біда.
Пӱп кадилом зароблять -  Піп кадилом заробляє,
Пӱп кадилом махать, а на буксу позирать -  ГІіп кадилом 
махас, а на букс (на скриньку з грошима) погаядає.
ІІӱп казав: “Яйця беріть и сиовідатяся до мене пдіть!” -  
Піп казав: "Яйця беріть і сповідатися до мене йдіть!”.
Пӱп кличе до церквяпі, а пйаниця -  до корчмиці -  Піп 
кличе до церквиці, а п’янипя — до корчмиці.
Пӱп молитвов зароблять собі ва хліб -  Піл молитвою за- 
робляє собі на хліб.
Пӱп не з тых, шго жиє задли сятых -  Піп не з тих, шо 
живе задля святих.
Пӱп “Не пийте!” закликать, а сам из чаші попивать -
Піп “Нс пийте!” загсликає, а сам із чаші попиває.
ГІӱп -  не чорг, от нього не отхрсстишся -  Піп -  нс чорг, 
від нього не відхрестишся.
Пӱп перейде дорогу -  звихнеш ногу -  Шп перейде дорогу
— підвихнеш ыогу.
Пӱп погано ся попувать, кедь нс хрестить и  ие хоронить 
(не ховає) -  Піп ііогано себе почуває, якщо пе хрестить і не 
ховає.
Пӱп -  попом: страшить то Богом, то Христом ~ Піп- 
попом: страшить то Богом, то Христом.
Пӱп попує, бо вірпик го подпорує -  Піп попує, бо вірыик 
його підпорує (матеріально підтримуе).
Пӱп привык на дармовый балык -  Піп прившс на дармо- 
вий балик.
Пӱп проповідує пӱст, а в самого в зубах -  курячый 
хвӱст -  Піп проповідує піст, а в самого в зубах -  курячий 
хвіст.
Пӱп радый из чужої смерти, бо за опровӱд може здерти -
Під радіє з чужої смерті, бо за опровід може здерти.
Пӱп свого не мас, а людськоє употребляє -  Піи свого не 
має, а людськс споживає.
Пӱп село нроклииать, кедь мало в нӱм челядь помирать
-  Піп ссло прокшшає, якщо мало в ньому людей помирає. 
Пӱп сповідать, а на кошик з яєчками позирать -  Иіп 
сповідає, а на копшк з яєчками погаядає.
Пӱп там ся добре почувать, де миого челяді по.чирать -  
Піп там себе добре почуває, де багато людей помирає.
Пӱп тым Царством, што віщує, сам у церкви и торгує -  
Піп тим Царством, що віщує, сам у церкві і торгує.
Пӱп торочить -  людям (мнрянам) головп морочить -  
Піп торочить -  людям (миряпам) голови морочить.
Пӱп у звӱн (у звоны), а чорі' -  у калатало ~ ГІіп у дзвін (у 
дзвони), а чорт -  у калатало.
Пӱп у звӱн (у звоны), а чорт ~ у калатало (у клепало), 
вбы спокою село не мало -  Пін у дзвін (у дзвоыи), а чорт- 
у калатало (у клепало), июб спокою се.чо не мало.
Пӱп, а чорт ~ у калатало (у клепало), вбы спокою село 
не мало -  Піп у дзвони, а чорт -  у калатало (у клепало), 
шоб спокою село пе мало.
Пӱп у звӱн, чорт у калатало і каже, що слабо звучало -
Піп у дзвін, чорт у калатало і каже, що слабо звучало.
Пӱп у ліску, а чорт у дірку -  Пін у ліску (хвііртку), а чорт 
у дірку.
Пӱп у перкви ноститься, а прийде домӱв -  гоститься -
Піп у церкві поститься, а прийде додому -  гоститься.
Пӱп у цсрквн: “Сестри! Братя!” А по цсркви -  шле пре- 
к;іятя -  Піп у церкві: “Сестри! Браття!” А по деркві — шле 
прокляття.
Пӱп хрест ца ся бере, а з живого и мертвого дере -  Піп
хрест на себе бере, а з мергвого і живого дере.
Пӱп хрестом, а чорт -  хвостом -  Піп хрестом, а чорт -  
хвостом.
Пӱи челядь ховає (хоронить) -  сховавуть (схоронять) 
и попа -  Піп челядь (людей) ховає (хоронить) -  сховають 
(схоронять) і попа.
Пӱрвана одінь -  Рвана одіж (одежа).
Гіӱсна, як Великодна Пйатниця -  Пісна, як Великодна 
П’ятниця.
Пӱсный обід -  їїісний обід.

Пӱт

Пӱсный хлібець -  бідный отець -  Пісний хлібець -  бід- 
ний отець (батьщ).
Пӱсным ци масным -  годовати, слава Богу, щи маше 
чим -  Пісним чи масним - годувати, слава Б0 1 7 , ще маємо 
чим.
Пӱсноє лице -  Пісис обпиччя.
Пӱсноє масло -  Пісне масло (олін).
Нӱсноє миясо -  Пісне м’ясо.
Пӱст задер хвӱст -  Піст задер хвіст.
Пусті угрозы -  Пусті цогрози.
Пӱст мало їсть, а душу сціляє — Піст мало їсть, а душу 
зціляє.
Пӱст-не пӱст, а кури крадуть -  Шст не піст, а курей кра- 
дуть.
Пӱст рыбу їсть -  Піст рибу їсть.
Пӱст усім притисне хвӱст -  Піст усім притисые хвіст.
Пӱт го проймає (иӱт йі проймає) -  Піт його проймае (піт 
її проймає).
Пӱти бродяжиичати -  Піти па побрідки.
Пӱти ва-банк -  Піти ва-башс.
Пӱти в армію = Пӱти в солдаты -Шти в армію.
Пӱти вверьх = Пӱти вгору -  Шти вверх.
Пӱти вгору = Пӱти вверьх -  Піти вгору.
Пӱти в діло -  Піти в діло (в справу).
Пӱти в засаду -  Шти в засідку.
Пӱти в комірчину -  Піти в комірчину.
Пӱти в корчі -  Піти в корчі (в кущі).
Пӱти в лподи -  Піти в люди.
Пӱти в наймы -  Піти в найми.
Пӱти в народ -  Піти в народ.
Пӱти в наступленіє -  Піти в настун.
Пӱти в науку -  Піти в науку.
Піти в непамнять -  Піти в пепам’ять (в нетямку).
Пӱти в отставку -  Піти у відставку.
Пӱти в памнять -  Піти в пам’ять.
Пӱти в переверты -  Піти в переверти (начати перевер- 
татися).
Пӱти вперед -  Шти вперсд.
Пӱти в пляс -  Піти в пляс (у танець).
Пӱти в руку = Пӱти руков -  Піти в руку (піти удачно). 
Пӱти в рӱст -  Піти в ріст. .
Пӱти в село = Пӱти на село -  Піти в село.
Пӱти всім обществом -  Піти всім товариством.
Пӱти в солдати = Пӱти в армію -  Піти в солдати.
Пӱти в таыець -  Піти в танець.
Пӱти в хӱд -  Піти в хід.
Пӱти в штопор -  Піти в штопор.
Пӱти гет -  Піти геть.
Пӱти до Бога -  Піти до Бога.
Пӱти до побоя -  Піти до побою (у бій).
Пӱти замуж ~ П ітй заміж.
Пӱти з двора — ГІіти з двора.
Пӱти з домӱв -  Піти з дому.
Пӱти з домӱв хоче -  обы й світ за очи (куды видять очи)
-  Піти з дому хоче -  аби й світ за очі (куди бачать очі). 
Пӱти з молотка -  Піти з молотка.
Пӱти з торбов (з торбинов) -  Піти з торобою (з торбиыою). 
Пӱти из службы -  Піти із служби (покинути, залишити 
службу).
Пути яз собранія -  Піти із зборів.
Пӱти кувыркатися -  Иіти перевертатися (в нереверти). 
Пӱти кувырьком -  Піти шкереберть.
Пӱти марно -  Піти марно.
Пӱти на банты -  Щти на банти (поперєчини між стропи- 
лами).
Пӱти на бокову -  Піти иа бокову.
Пӱти навманя -  Піти навмаипя.
Пӱтн на всьо -  Иіти па все.
ЇІӱти навстрічу -  Піти пазустріч.
Пӱти на гачок -  Піти на гачок.
Пӱти на дно -  Піти на дно.
Пӱти на жортку -  Шти на жсртву.
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Пӱт

Ыӱта на засідку -  Піти на засідку (щоб залягти на дичину). 
Пӱти на змиреня -  Піти иа змиреныя.
Пӱти на компроміс -  Піти на компроміс.
Пӱти на лад -  Піти на дад.
Пӱти на мир -  Піти на мир.
Пӱти на мирову -  Піти на мирову.
Пӱти на парі -  ІІіти на парі.
Пӱти ыаперекӱр -  Піти иаиерекір.
П5ти на пінзію = Выйти на нінзію -  Піти на пснсію. 
Пӱти на поводку -  Піти на повідку.
Пӱти (поїхати) на подгӱн -П іти на ііідгін (на зустріч). 
Пӱти на поиск -  Піти на розшук (шукати).
Пӱти на поклон -  Піти иа поклін.
Пӱти на покӱй (на отпочинок) -  Піти на покій (на відпо- 
чинок).
Нӱти на пользу -  Піти на користь.
Пӱти на порох = Розсыпатися иорохом -  Піти на порох. 
Пӱти на посидины (на посиденькы) -  Шти на иосидени 
(на посиденьки).
Пӱти на иропасть -  Піти на пропасть.
Пӱтн на руку (на рукы) -  Гііти на руку (на руки).
П}ти на село = Пӱтн в село — Піти на село.
Пӱти на спад -  Піти на спад.
Пӱти иа спокӱй -  Піти на спокій.
Пӱти на епочинок -  Піти на спочин.
Пӱти (побігти) околясом -  Піти (побігти) околясом (око- 
лішнім шляхом).
Пӱти писарьовати -  ІІіти писарювати.
Пӱгя пішо (пішком) -  Піти пішки.
Пӱти по вітру (за вітром) -  Піти ио вітру (за вгіром). 
Пӱти под вінець -  Піти під вінець.
Пӱтн по воду -  Піти за водою.
Пӱти по ділах -  Піти по справах.
Пӱти по лінійи майменшого сопротивленія -  Піти по 
ліішії' найменшого опору.
Пӱти по научнӱв лінійи -  Пішов цо науковій лінії.
Пӱти попозирати -  Піти нодивитися.
Пӱти по похылӱв плоскости -  Піти ио похилій ШЮШИІІІ. 
Пӱти по руках -  Піти по руках.
Пӱти по слідах -  Піти по слідах.
Пӱтн по сусідах -  Піти по сусїдах.
Пӱти прахом -  Шти прахом.
Пӱти проти ночи -  Піти проти ночі.
ІІӱти проти течії -  Піти проти течії.
Пӱти пӱдсш, лем не знати, куды выйдеш — Піти підеш, 
лшл не знати, куди вийдеш.
Пӱти руков = Пӱти в рук>г -  Піти рукою (мати удочу). 
Пӱти світами = Пӱти у світами = Пӱти у світы -  Шти 
світамн.
Пӱти світ за очи -  Піти світ за очі.
Пӱти свойим путьом -  Піти своїм шляхом.
Пӱти слідом за ним (за нив) = Ити слідом -  Піти слідом 
за ним (за нею).
Пӱти у вгень -  Піти у вогонь.
Пӱти у вгень и в воду -  Піти в вогонь і в воду.
Пӱти у вічнӱсть -  Піти у вічність.
Пӱти у світ =  Пӱга у світы = Пӱти світами - Шти у свгі. 
Пӱти у ствол -  Піти у стовбур ірости дереву).
Пӱти утоптаным ігішаком -  Піти вьорованим пішциком 
{второваною стежиною).
Пӱт котиться градом -  Шт котиться ірадом.
Пӱт очи заливать -  Піт очі заливае.
Пӱт яочав пронимати -  Піт почаз проймати.
Путӱвка в житя -  най иде, дитя -  Путівка в життя -  хай 
іде, дитя!
Пӱшла в них дружба -  Пішла в них дружба.
Пӱшла голота на выдумкы -  ІІішла голота на вигадки. 
Пӱшла до кумьі на хвильку -  чекай до ночи, йльку -  
ІІішла до куми на хвильку -  чскай до обчі, Ільку!
Пӱшла до церкви небога просити судьбы от Бога -  Піш- 
ла до церкви небога просити долі від Бога.
Пӱшла душа в пйаткы -  Пішла душа в и’ятки.
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Пӱшла душа по руках и чортови дӱсталася -  Пішла душа 
по руках і чортові дістаяася.
Пӱшла ковдошня на выгадкы -  ІІішла ковдошия (голо- 
та) па вигадкн.
ЇІӱшла корчага по воду та й застряла ееред брода -  Піш- 
ла корчага по воду та й застряла серед броду.
Пӱшла к>рка на ток (на тічок) найшла собі колос (коло- 
сок) -  Пішла курка на тік (на тічок), знайшла собі колое 
(колосок).
Пӱшла луна -  Пішла луна.
ІІӱшла му (пӱшла ӱв) кров из носа -  Пішла йому (пішла 
їй) кров із носа.
Пӱшла, небога -  туды ӱв дорога -  Пішла, небога, -  туди 
їй дорога!
Пӱшла писати губернія -  Пішла писати губериія!
Пӱшла но водицю й упала в кырницю -  Пішла по води- 
цю й упала в криницю.
Пӱшла по воду й застряла серед броду -  Пішла по волу й 
застряла серед броду.
Пӱшла по масло та й у печи погасло -  Пішла по масло та 
й у печі погасло.
Пӱшла попелу просити, вбы клочанкы позолити -  Піш- 
ла попелу просити, тцоб клочанки позолити.
Пӱшла по руках, побий йі шлях — Пішла поруках, побий 
її шлях!
Пӱшла собі позычати -  годі ся йі дочекати -  Пішла собі 
позичати -  гаді 'й дочекатись.
Пӱшла стінка на стінку -  Пішла стінка на стінку.
Пӱшла Украйина в рӱст, а народ -  у пӱст -  Пішла Украї- 
на в ріст, а народ -  у піст.
Пӱшла у них дружба -  Пішла (почалася) у них дружба. 
Пӱшла чутка (иӱшли чуткы) -  Пішла чутка (пішли 
чутки).
Пӱшла, як брехня по селу = Пӱшла, як плітка селом -
Пішла, як брехпя по сслу.
Пӱшла, як  плітка селом = Пӱшла, як брехня по селу -
Пішла, як плітка селом.
Пӱшли балачкы про жабйачі болнчкы -  Пішли балачки 
про жаб’ячі болячки.
Пӱшли баыдов -  Пішли баыдою (груіюю).
Пӱшли брехачі в коначі гудучи -  Пішли брехачі в копачі 
гудучи.
Пӱшли в атакх' -  Пішли в атаку.
Пӱшли в корчӱ'вля перевірити, ци тепла земля -  Пішли 
в корчівля (в кущівля) псревірити, чи тепла земля.
Пӱшли в хӱд -  Пішли в хід.
Пӱшли гуляти -  Пішли гуляти.
Пӱшли гӱнці в усі кӱнці -  Пішли гінці в усі кінці.
Пӱшли грати на перескокы — Пішли грати на перескоки. 
Пӱшли дале -  Пішли даяі.
Пӱшлп -  и поскорше -  Пішли -  і поскоріше (і пошвидше)\ 
Пӱшли й онукы до школярської наукы — Пішли й онуки 
до школярської науки.
Пӱшли лавры з-под носа -  Пішли лаври з-під носа. 
Пӱшли літа молоді, як кругы на воді -  Пішли літа моло- 
ді, як круги на воді.
Пӱшли навстрічу -  Пішли иазусіріч.
Пӱшли па мирову -  Пішли на мирову.
Пӱшли на пару слӱв -  Пішли на пару слів.
Пӱшли на пиво, но выйшло криво -  Пішли на пиво, та 
вийшло криво.
Ыӱшли на посидеыькы -  Пішли на посидсньки.
Пӱшли на принцип -  Пішли на принцип.
Пӱшли на тарап -  Пішли на таран.
Пӱшли наші вверьх -  Пішли наші вверх!
Пӱшли наші їсти кашу — Пішли наші їсти кашу.
Пӱпіли огласкы з бабииої ласкы -  Пішли огааски з баби- 
ної ласки.
Пӱнілн оріхы, пай пдуть и міхы -  Пішли горіхи, хай ідуть 
і мухи.
Пӱшли писати й отписовати — Пішли гаісати й відпису- 
вати.



Пӱшли по кругу: назад двадціть пйать -  Иішли по кругу: 
назад (знову) двадцять п’ять:
Пӱшлп розговоры -  Пішли розмови.
Щшілн руснакы в мадярські воякы -  Пішли руснаки в 
мадярські (вугорські) вояки.
Пӱшлн слухы = Пітпли чуткы -  ІІішли слухи.
Пӱшли чуткы = Пӱшли слӱхы -  Щшли чутки.
Пішло в діло -  Пішло в діло (в справу).
Пӱшло в дым -  Піішю в дим.
Пӱшло в масы -  Пішло в маси.
Пӱшло в оборот -  Пішло в обіг.
Пӱшло в прошлоє -  Пішло в минуле.
Пӱшло всьо иаоборот -  Пішло все навпаки.
Пӱшло всьо прахом -  Пішло все прахом.
Пӱшло в тираж - Пішло в тираж.
Пӱшло за вихром = Пӱшло з вкхром -  Пішло за віт- 
ром.
Пӱшло за водов -  Пішло за водою.
ГІӱшло за дымом -  Пішло за димом.
Пӱшло з вихром = Пӱшло за вихром -  Пішло з вітром. 
Пӱшло з молотка -  Пішло з молотка.
Пӱшло з молотка, лсм не в жеб робӱтника -  Пішло з мо- 
лотка, лшп не в в жеб (не в кишеню) робітникз.
Пӱшло з рук у рукы -  Пішло з рук у руки.
Пӱшло -  й пӱшло -  Пішло -  й пішло!
Пӱшло мачці (мацурови) под хвӱст -  Пішло мачці (кіш- 
ці), мацурові (котові) під хвіст!
Пӱшло му (пӱшло ӱв) з полудня -  Пӱшло йому (пӱшло 
їй) з полудпя.
Пӱшло му (пӱшло ӱв) иа бакир -  Пішло йому (пішло їй) 
на бакир.
Пӱшло на благо - Пішло на благо.
Пӱшло на выгоду -  Пішло на вишду (на пожиток). 
Пӱшло на красше -  Пішло ыа краще.
Пӱшло на лад -  Пішло на лад.
Пӱшло наліво -  Пішло наліво.
Пӱшло на нужаоє діло -  Пішло на потрібнс діло (на по- 
трібну справу).
Пӱшло на нич -  Пішло на ыіщо.
Пӱшло на пользу -  Шшло на користь.
Пӱшло на спад -  Пішло на сгіад.
Пӱшло на “Ура!” -  Пішло на “Ура!”.
Пӱшло ни в честь, ни в славу -  Пішло ні в честь, ні в 
славу.
Пӱшло под нӱж -  Пішло під ніж.
Пӱшло, нокотилося ехо -  Пішла, иокотилася луна.
Пӱшло нрахом -  Пішло прахом.
Пӱшло само собов (само по собі) -  Пішло само собою 
(само по собі).
Пӱшло так за гак -  Пішло так за так.
Пӱшло у дым -  Пішло в дим.
Пӱшло ходорм -  Пішло ходуном.
Пӱшло, як поза хмары, на чужі гатары -  Пішдо, мов поза 
хмари, на чужі готари.
Пӱшло, як по нотах -  Піпіло, як по нотах.
Пӱшов (пӱшла) без будьте Бога -  туды му (туды ӱв) до- 
рога -  ІІішов (пішла) без будьте Бога -  туди йому (туди ш) 
дорога!
Щтпов (пӱшла) без “Будые здорові!” -  Пішов (ііішла) без 
“Будыс здорові!”.
Пӱшов бы-сь (пӱшла бы-сь) за вітром -  Пішов би ти 
(пішла б ти) за вітром!
Пӱшов бы-сь (иӱшла бы-сь) навхтема -  Пішов би ти 
(пішла б ти) навхтема (навічыо)!
Пӱшов бы-сь (пӱшла бы-сь) туды, куды нӱч ігішла -  Пі-
шов би ти (пішла б ти) туди, куди ніч пішла!
Пӱшов бы ты (пӱшла бы ты туды, куды я думаву -  Пі- 
шов би ти (цішлам .6 ти) туди, куди я думаю!
Пӱтаов (пӱшла) брехатн -  Почав (почалав) брехати. 
Пӱшов (нӱшла) ва-банк -  Пішов (пішла) ва-банк.
Пӱшов (пӱшла) валйти всіх направо й наліво -  Пішов 
(ццада) валити всіх направо й наліво.

Пӱш

Пӱшов (пӱшла) в Америку хвалсну -  не довго там топ- 
тав (топтала) зелену -  Шшов (иішла) з Америку хвалену
-  не довго там топтав (топтала) зелену.
Пӱшов (пӱшла) вечӱрковати -  годі ся го (годі ся йі) до- 
чскати -  Пішов (пішла) вечіркувати -  годі йош (шді.п) до- 
чекатися.
Пӱшов (пӱшла) в никуды -  Пішов (пішла) в нікуди. 
Пӱшов (пӱшла) вон -  Пішов (пішла) вон (геть)\
Пӱшов (пӱшла) вон, забнранся -  Пішов (пішла) вон, за- 
бирайся!
Пӱшов (пӱшла) вон, нічого тобі туй робити -  Пішов 
(пішла) вон, нічого тобі тут робити!
Пӱшов (пӱгала) в отпуск -  Пішов (гіішла) в відпустку. 
Пӱшов (пӱшла) в отставку -  Шшов (пішла) в відставку. 
Пӱшов (пӱшла) в сітьсовіт и там застав (застала) дурну 
громаду -  Пішов (иішла) в сільраду і там застав (застала) 
дурну громаду.
Пӱшов вӱн (нӱшла вна) на фіт -  Пішов він (пішла вона) 
на фіг (у дулю)\
Пӱшов (нӱшла) гет -  Пішов (пішла) геть.
Пӱшов (пӱшла) глядати судьбу -  Пішов (пішла) шукати 
долю.
Иӱшов (пӱшла) глядаз и щасгя, та взяла го (та взяла йі) 
трясця -  ГІішов (пішла) шукати щастя, та взяла його (та 
взяла її) трясця.
Пӱшов (пӱшла) гнити, а мӱг (а могла) щи ж яш  -  Пішов 
(пішла) гнити, а міг (а могла) ще жити!
Пӱшов (пӱшла) дале -  Пішов (пішла) далі.
Пӱшов (пӱшла) до Америкы здоровым (здоровов), а по- 
вернувся хворым (а повернулася хворов) -  Пішов (піш- 
ла) до Америки здоровим (здоровою), а повернувся хворим 
(а повернулася хворою).
Пӱшов до Бога вӱвці пасти -  Пішов до Бога вівці пасти. 
Пӱшов до внкограда -  знайшов дурну (пйану) громаду -  
Пішов до винограду -  знайшов дурну (н’яну) громаду. 
Пӱшов до дийжі, як  рак но дрӱжді -  Пішов до дийжі (до 
діжі), як рак по дріжді.
Нӱшов дождь -  Пішов дощ.
Пӱшов дождьик пяткастый -  буде грунтець червастый
-  Пішов дощик краплистий - буде грунтець червистий. 
Пӱшов (пӱшла) до корчмы пити, вбы совість утопитн -  
Пішов (пішла) до корчми пити, щоб совість утопити. 
Гіӱшов до школы Иваном, а вернувся паном -  Пішов до 
школи Йваном, а вернувея гіаном.
ЇІӱшов Євдоким, не знати за чнм -  Пішов Євдоки.м, не 
знати за чим.
Пӱшов (пӱшла) жебраковати га н тайстры не мас, куды 
хлібець збирати -  Пішов жебракувати та й тайстри (тор- 
би) не має, куди хлібсць збирати.
Пӱшов за вовнов, а стрыженым вернувся -  Пішов за вов- 
ною, а стриженим вернувся.
Пӱшов (пӱшла) за границю -  заперли го (заперли йі) в 
темницю -  Пішов (пішла) за границю -  зачинили го (за- 
чинили її) в темнищо.
Пӱшов (пӱшла) за довгым рубльом -  Пішов (пішла) за 
довги.м карбованцем.
Пӱшов за тым, не знавучи за чим -  Пішов за тим, не зна- 
ючи за чим.
Пӱшов (пӱшла) заробляти на хліб -  заробив (заробила) 
собі грӱб -  Пішов (пішла) заробляти на хліб -  заробшіа (за- 
робила) собі гріб.
Пушов (иӱшла) звідати д але- Пішов (иішла) питати далі. 
Пӱшов (пӱшла) з добром -  земля му (земля ӱв) пером
-  Пішов (пішла) з добром -  земля йому (земля їй) пером! 
Пӱшов (пӱшла) з домӱв и не повів (и не повіла) никому -  
Шшов (пішла) з дому і нс сказав (і не сказала) нікому. 
Пӱшов (пӱшла) здоровым чоловіком (здоровов челяди- 
нов), а вернувся (а вернулася) каліком (каліков) -  Пі- 
шов (пішла) здоровою людиною, а вернувся (а вернулася) 
калікою.
Пӱшов (пӱшла) землю топтати -  Пішов (пішла) земдю 
топтати.
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Пӱшов (пӱшла) з кӱндями -  Пішов (пішла) з кінцями. 
ГІӱшов (пӱшла) з мнром -  Пішов (пішла) з миром.
Пӱшов з поля на завод -  одрізали город ~ Пішов з по;ія на 
завод -  відрізали город.
Пӱшов (пӱшла) з тайстринов за плечнма = Пӱшов 
(пӱшла) з тороов по світл' -  Пішов (пішла) з зайстриною (з 
торбиною) за плечима.
ІТӱ'шов (пӱшла) з горбов по сві'іу = Пӱшов (пӱшла) з 
тайстринов (за плечима) -  Пішовв (піиіла) з торбиною ио
світу.
ГІӱшов (пӱшла) -  и Бог за нього (за неї) забыв -  Пішов 
(пішла) -  і Бог за нього (за нсї) забув!
Пӱшов (пӱшла) и будь здоров (и будь здорова) -  Пішов 
(пішла) -  і будь здоров (і будь здорова)!
Пӱшов Пван на лікы -  опстався навікы -  Пішов Іван на 
ліки — лишився навіки!
Пӱшов (пӱшла) из домӱв -  Пішов (пішла) з дому.
Пӱшов из домӱв сыном, а вернувся свином — Пішов із 
дому сином, а вернувся свином.
Пӱшов нз житя у забытя (у небытя) -  Пішов із життя у 
забуття (у нсбутгя).
Пӱшов из Каряат и забыв дорогу назад -  Пішов із Карпат 
і забув дорогу назад.
Пӱшов нз копанцьом под зад-Пішов із копанием під зад. 
Пӱшов (пӱшла) из торбннов ко світу без ласкы -  приві- 
та -  Пішов (пішла) з торбшюю по світу бсз ласки-привіту. 
Пӱшов (пӱшла) -  и туды му (и туды ӱв) дорога -  Пішов 
(піягаа) -  і туди йому (і туди їй) дорога !
Пӱшов (пӱшла) його агідами -  Пішов (нішла) його слі- 
дами.
Пӱшов (нӱшла) куды-сь — не найти до днесь -  Пішов 
(пішла) кудись -  не знайти до днссь (до сьогодні, по сьо- 
годні).
Пӱшов кум на торговищо куповати коровицю, на тор- 
говиці глота — купнв теля без хвоста -  Пішов кум на тор- 
говицы (на ярмарок) купувати коровицто, иа торговиці (на 
ярмарку) глота -  купив теля без хвоста.
Пӱшов (пӱшла) -  лем вітер за ним (за нив) новіяв = 
Пӱшов (пӱшла), лем закурилося за иим (за нив) -  Иішов 
(иішла) -  лиш вітср за ним (за нею) завіяв.
Пӱшов (пӱшла), лем закурилося за ним (за нив) = Пӱшов 
(пӱшла) -  лем вітер за пим (за нив) повіяв -  Пішов (піш- 
ла), лиш закурилося за ним (за нею).
Пӱшов Максим -  и слід прохолов за ним -  Пішов Мак- 
сим -  і слід прохолов за ним.
Пӱшов мандровати, світ узнавати -  ііїшов маидрувати, 
с-віт узнавати.
ГІӱшов (пӱшла) межи панӱв, то й сам спанів (то й сама 
снаніла) -  Пішов (иішла) між панів, то й сам спанів (то й 
сама сианіла).
Пӱшов милый (пӱшла мила) в чужину поднимаги ні- 
лииу -  Пішов мияий (пішла мила) в чужииу ніднімати 
цілину.
Пӱшов милый (пӱшла мила) на Ллтай подішмати 
дикый край -  Пішов милий (пішла мила) на Алтай під- 
німати дикий край.
Пӱшов (пӱшла) на бокову -  Пішов (пішла) иа бокову. 
Пӱшов (пӱшла) навьшередкы -  Пішов (шщла) навипе- 
редки.
Пӱшов (пӱйшла) навстрічу -  Пішов (пішла) назустріч. 
Пӱшов (пӱшла) навхтема -  Пішов (шшла) навхтема (на- 
вічно).
Пӱшов на дсржавный хліб -  на пйатнапять дӱб -  Пішов 
на державний хліб -  на п’ятнадцять діб.
Пӱшов (пӱшла) на діло, та прогоргао = Ходив (ходила) 
на діло та прогоріло -  Гіішов (пішла) на діло, та прогоріло. 
Пӱшов (нӱшла) на дно -  Пішов (пішла) на дно.
Пӱшов (пӱшла) на компроміс — ГІішов (пішла) на комп- 
роміс.
Пӱшов (пӱшла) на легкі хлібы -  Пішов (пішла) на легкі 
хліби.
Пӱшов (пӱшла) наліво -  Пішов (ггішла) ааліво.

Пӱшов (пӱшла) на лікы -  пропав (пропала) навікы -  Пі-
шов (пішла) иа ліки -  проііав (пропала) навіки.
Пӱшов (пӱшла) на переймы -  Пішов (пішла) на перейми. 
Пӱшов (пӱшла) на повышеніє -  Пішов (пішла) на підви- 
щешія.
Пӱшов (пӱшла) на поклон -  Пішов (пішла) па поклон. 
Пӱшов (лӱшла) на пролом - 1 Іішов (пішла) на пролом. 
Пӱшов (пӱшла) на преодоленіє рекорда - Пішов (пішла) 
на подолання рекорду.
Нӱшов (пӱшла) на слові без “Будьте здорові!” -  Пішов 
(пішла) на слові без “Будьте здорові!”
Пӱпюв (пӱшла) на улучшеніє -  Пішов (пішла) на ішкра- 
щення (на поліпиіення).
Пӱшов (пӱшла) на уступкы -  Пішов (иішла) на посіуіпси. 
Пӱшов (пӱшла) на чужину -  там и загияув (там і заги- 
нула) -  Пішов (пішла) на чужину -  там і запшув (там і 
загинула).
Пӱшов (пӱшла) на шантаж -  Пішов (иішла) на шантаж. 
Пӱшов (иішла) не солено сьорбавши -  Пішов (лішла) не 
солено сьорбавши.
Пӱшов (пӱшла) ни за папову душу -  Пішов (пішла) ні за 
цапову душу.
Иӱіиов (пӱшла) ни з чим -  Пішов (пішла) ні з чим. 
Пӱшов) пӱшла), ничого нс повівши -  Пішов (пішла), ні- 
чого не сказавши,
Пӱшов (пӱшла) ншппорити -  ГІішов (иішла) нишпорити. 
Пӱшов отець на морозепь, промерз увесь, як к.тяганень
-  Пішов отець (батько) на морозець, промерз увссь, як кля- 
гапепь (як холодець).
Пӱшов отчим -  и Бог из ним -  Пішов вітчим -  і Бог із
ним!
Пӱшов поголос -  Пішов иоголос.
Пӱшов (пӱшла) по нишпорках -  Пішов (пішла) по ниш- 
порках (ниіипорячи).
Пӱшов (пӱшла) по сивуху —■ ни слуху, ни духу — Пішов 
(пішла) ио сивуху -  ні слуху, ні духу.
Пӱшов Петро по відро та й Бог за нього забыв: ни Пе- 
тра, ни відра — Пішов Петро по відро та й Бог за нього 
забув: ні Петра, иі відра!
Пӱшов Пнлип та й сам прилип -  Пішов Пилип та й сам 
црилип.
Пӱшов погар, як по меду, и повів: у тюрьму заведу -  Пі-
шов погар (піішіа чарка), як по мсду, і сказав (і сказал): в 
тюрму заведу.
Пӱшов (пӱшла) по повнӱв -  Пішов (пішла) по повній. 
Пӱшов (пӱшла) против вітра -  Пішов (пішла) проти 
вітру.
Пӱшов (пустивея) в рукопашну -  Пішов (пустився) в ру- 
коиашну.
Пӱшов (пӱшла) раз -  и товды увйаз (увйазла) -  Пішов 
(пішла) раз -  і тоді ув’яз (ув’язла).
Пӱшов (пӱшла) ревучи, в копачі гудучи (судьбу кляну-
чи) -  Пішов (пїшла) ревучи, в копачі гудучи (долю кляну- 
чи).
Пӱшов рябун за водов и поплатився головов -  Пішов ря- 
бун (глечик) за водою й попяатився головою.
Пӱшов (пӱшла) світ за очи -Пішов (пішла) світ за очі. 
Пӱшов (пӱшла) селом звонитн языком -  Пішов (аішла) 
селом дзвонити языком.
Пӱшов слух -  Пішов слух (пііила чутка, поголоска). 
Пӱшов (пӱшла) собі на біду -  Пішов (пішла) собі па біду! 
Пӱшов (пӱшла) сніхом из порожньым міхом -  Пішов 
(пішла) спіхом із порожнім шхом.
Пӱшов (пӱшла) суботньым путьом на недільиый торг -
Пішов (піішіа) суботнім шпяхом на педільний торг.
Пӱшов (пӱшла) туды, де козам рогы правлять -  Пішов 
(пішла) туди, де козам роги иравлять.
Пӱшов (пӱшла) туды, куды й царі пішо ходять -  Пішов 
(пішла) чуди, куди й царі пішки ходять.
Дӱшов (пӱшла) туды -  не знати куды -  Пішов (пішла) 
туди -  не знати куди.
Пӱшов (нӱшла) у білый світ -  Пішов (пішла) у білий світ.
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Пӱшов (пӱшла) у варнш -  украли буділарош -  Пішов 
(пішла) у варииш (у місто) -  віфали буділарош (гаманець). 
Пӱшов (пӱшла) уверьх -  Пішов (пішла) уверх.
Пӱшов у горы, темні зворы -  на чужі простор -  Пішов у 
гори, темні звори -  на чужі иростори.
Пӱшов у гості до чортохвості -  Пішов у юсті до чортох- 
восгі.
Пӱшов (пӱшла) у забытя -  Пішов (пішла) у забуття. 
Пӱшов (ііӱшла) у землю спочнвати, вбы свіп' Божою 
не видати -  Пішов (пішла) у земшо спочивати, щоб світу 
Божою не видати.
Пӱшов (пӱшла) у ковды -  Пішов (пішла) у ковди (у жебри). 
Пӱшов (пӱшла) у копачі іудучи -  Пішов (пішла) у копачі 
гудучи.
Пӱшов (пӱшла) у мандры з домӱв -  и ни слова никому --
Пішов (пішла) у мандри з дому -  й ні слова нікому.
Пӱпюв (пӱшла) у мандрӱвку -  забыв (забыла) про 
домӱвку -  Пішов (пішла) у мандрівку -  забув (забула) про 
домівку.
Пӱіпов (пӱшла) у народ -  Пішов (пішла) у народ.
Пӱшов (пӱшла) у наступленіг -  Пішов (піішіа) в наступ. 
Пӱтпов (пӱшла) у небытіє (у вічнӱсть) -  Пііпов (пішла) у 
небуття (у вічність).
Пӱшов(пӱшла) упитн пива -  увйазли хвӱст и грива -  Пі -
шов (пішла) випита пива -  ув’язли хвіст і і-рива.
Пӱшов (пӱшла) у рӱст -  Пішов (пішла) у ріст.
Пӱшов (пӱшла) у рӱст, як заяць у хвӱст -  Пішоз (пішла) 
у ріст, як заєць у хвіст.
Пӱшов (пӱшла) у самоволку -  Пішов (пішла) у самоволку. 
Пӱшов (пӱшла) у світы -  Пішов (пішла) у світи.
Пӱшов (гтӱшла) у світы -  теперь го (теперь йі) не знайти 
-  ІІішов (пішла) у світа -  тепер його (теиср її) нс знайти. 
Пӱшов (пӱшла) у світ малым (малов), а вернувся (а вер- 
нулася) старым (старов) -  Пішов (пішла) у світ малим 
(малою), а вернувся (а вернулася) старим (старою).
Пӱшов (пӱшла) у світ та й досі ньіт -  Пішов (пішла) у світ 
та й досі ніт (нема).
Пӱшов (пӱшла) у свобӱдноє плаваніс -  Пішов (пішла) у 
вшыіе шіавання.
Пӱшов (пӱшла) у субогицю на недільну торговицю -  Пі-
шов (пішла) у с>,ботицю на недільну торговицю (на неділь- 
ний ярмарок).
Пӱшов (пӱшла) у тінь -  Пішов (пішла) у тінь.
Пӱшов (пӱшла) учительом (учительков) -  Пішоз (пішла) 
вчителем. (вчитслькою).
Пӱшов (пӱшла) учитися, вбы тяжко не трудитися, а не 
довчився (нс довчилася) -  начальником зробивсн (зро- 
билася) -  Пішов (пішла) учитися, щоб тяжко ие труцитися, 
а не довчився (ые довчилася) — началыіиком зробився (зро- 
билася).
Пӱшов хлопцьом мандровати -  вернувся дідом помира-
ти -  Пішов хлопцем мапдрувати -  вєрнувся дідом помирати. 
Пӱшов (пӱшла) чорт знає куды, глядати чорт знає што -
Пішов (пӱшла) чорт знає куди, глядати (шукати) чорт зпає 
що.
Пӱшов Хома -  й досі го ньіт — Пішов Хома -  й досі його 
нема.

Пӱшов Ярема -  пропав навхтема - Пішов Ярема - пропаи 
навхтема (назавжди, на вічні часи).
Пхає всяды свого носа -  Пхає всюди свого носа.
Пхаєся, як до сяченої води -  Пхасться, як до свяченої 
води.
Пчола жало має, ио кедь укусить -  и сама погыбать -
Бджола жало має, та якщо зкусить -  і сама гине.
Пчола -  з Божого чола, а осы -  з чортового носа -  Бджола 
-  з Божого чода, а оси -  з чортового носа.
Пчола летпть, де цвіт нахтить -  Бджола летить, де цзіт 
пахтить.
ІІчола мала, а робить за вола -  Бджола мала, а робить за 
вола.
Пчола мала, а трудиться сповна — Бджола мала, а зру- 
диться сповна.
Пчола маленька, а чамняненька -  Бджола маленька, та 
чамшшенька (спритненька).
Пчола меж не знає -  всяды мед збиралгь -  Бджола мсж не 
знає -  всюди мед збирає.
Пчолам не треба казати, коли мед збирати -  Бджолам не 
треба казати, коли мед збирати.
Пчола робить не стӱлько собі, як людям -  Бджола робить 
не стільки собі, як людям.
Пчолиный кымак задарь не гуде -  Бджолиниіі кимак (ву- 
лик) даром не гуде.)
Пчолинын рӱй -  Бджолинзш рій.
Пчолы без маткы -  што діти-сироты (што діти без ма- 
тери) -  Бджолм без матки -  що діти-сироти (шо діти без 
матері).
ГІчолы в кымаках щільно вӱчка затулявуть -  зиму хо- 
лодну прсдвіщавуть -  Бджоли в кимаках (у вуликах) щіль- 
но вічка (отвори) затуляють -  зиму холодну провіщають. 
Пчолы куеавуть, коли їх провоцірувуть -  Бджоли куса- 
ють, коли їх провокують.
Пчолы раді цвіту, а люде -  меду -  Бджоли раді цвіту, а 
люди — меду.
Пчолы, чмилі, мурянгы нс лсм шкӱдникӱв убивавуть, 
но й мсд збиравуть -  Бджоли, джелі, мурашки не лише 
шкідшків убивають, але й мед збирають.
Пчӱлка ліпше за челядника (за челядину) знає, де й яка 
цвітка проростає -  Бджілка краіце за людину знає, де й яка 
квітка проростає.
ІІчӱлка на кажду ивітку сідать, коли мед глядать -
Бджілка на кожну квітку сідає, коли мед шукає.
Пчӱлка на кажду цвітку сідать, но не з каждої мед зби- 
рать — Бджілка на кожну квітку сідає, та ае з кожної мєд 
збирає
Пчӱл много, а матка єнна -  Бджіл багато, а матка одна. 
Пшекицю коси от росы до росы -  Пшеницю коси від роси 
до роси,
Пшениця -  людська годӱвниця -  ІІшениця -  людська го- 
дівниця.
Пшениця -  межи хлібными цариця -  Пшеииця -  між 
хлібними цариия.
Пшениця -  париця, людська годӱт,ниця -  Пшениця -  ца- 
риця, людська годівниця.
Пшонна каша -  Пшоняна каша.



Раб

Р

Раб (рабыня) привычок -  Раб (рабиня) звичок.
Рабська жизнь -  Рабське життя.
Рабськы наслідовати -  Рабськи наслідувати.
Равненіе псршого степеня -Рівняння першою стуиеня. 
Рада б Анця за пана, но пан ні не хоче -  Рада б Анця (Ган- 
па) за пана, та пан її не хоче.
Рада б душа в рай, та гріхы нс пускавуть -  Рада б душа в 
рай, та гріхи не пускаюгь.
Рада б дӱвка за легіня, та легінь не бере -  Рада б дівка за 
легіня (за парубка). та легінь (та парубок) пе бере.
Рада Безопасности -  Рада Безпеки.
Рада в раду -  побив Бог таку громаду -  Рада в раду -  по- 
бив Бог таку громаду!
Рада лисиця зрана (до схода сонця) пожнвитися -  Рада 
лисиця удосвіта (до сходу сонця) поживигися.
Рада Міиістрӱ?в -  Рада Міністрів.
Рада Національностӱв -  Рада Національностей.
Рада -  парада, а партія -  влада -  Рада -  парада, а партія
-  влада.
Радвласть прийшл а -  безкультурйа приыесла -  Радвлада 
прийнша -  безкультур’я принесла.
Раденькый (раденька), ош дурненькиа (ош дурненька)
-  Раденький (раденька), що дурпснький (що дурпенька). 
Радн Бога = Бога ради -  Ради Бога!
Ради вас -  Ради вас.
Ради Господа = Господи ради -  Ради Господа!
Ради дарабчика хліба -  Ради шматочка хліба.
Ради забавы -  Ради забави.
Радккальні (докорінні) изміненія -  Радикальыі (докорін- 
ні) зміни.
Ради кого -  Ради кош?
Ради красного слова (слӱвця) = Для красного слӱвця -  
Ради (задля) краснош (гарного) слова (слівця).
Ради курйозности -  Ради курйозу.
і*ади дарабчика х.ііба -  Ради (задля) шматіса хліба.
Ради мене (ради тебе) — Ради меые (ради требе).
Ради милого друта и вола (и коия) з плуга = Для милого 
друга и вола з плуга = Для милого дружка й заушницю з 
ушка -  Ради мшюш друга і вола (і коня) з плуга.
Ради нас -  Ради нас.
Родины (рӱлных) много, а свого -  никого -  Родини (рід- 
них) много (багато), а свого -  нікош.
Ради остроты -  Ради дотепу.
Ради розвлеченія -  Для (задля) розваги.
Ради себе -  Ради себе.
Ради спокойствія -  й чорту свічку запали -  Ради спокою
-  й чортові свічку запали.
Ради тебе -  Ради тебе.
Раднти раду -  Радити раду.
Радити усе легше, чим зарадити -  Раднти завжди легше, 
ніж зарадити (ніж помогти).
Ради фіглі (фіґлӱв) -  Ради (задля) фіґлі (шутки, шуток). 
Радн Христа = Хрисга ради -  Ради Христа!
Ради чого (йсс) -  Ради чого (це)?
Ради чудовых (прекрасных) очи -  Ради Озаради) чудових 
(прекрасних) очей.
РадІ невісгиі, як пес -  ісӱстці -  Раді невістці, як пес -  кістці. 
Радіокомітет -  Радіокомітет.
Радіомӱсг -  Радіоміст.
Радія ньші є й на полонині -  Радіо нині є й на полонині. 
Радіоирийомна станція -  Радіоприймальиа станція. 
Радіослушателі -  Радіослухачі.
Радіотслеграфна установка -  Радіотелеграфна установка. 
Радіоточка -  Радіоточка.
Радіотранеляційна мсрсжа -  Радіотрасляцішіа мережа. 
Радіти жизни -  усе полезноє діло -  Радіти житпо -  завжди 
корисиа справа.
Радіти за кого, за што -  Радіти за кого, за шо?
Радіти (гордитися) чим -  Радіти (горДИтися) чим?
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Радіти (гордитиея) кым -  Радіти (гордитися) ким?
Радія дає можнӱсть слухати голос державы и їх народа -  
Радіо дає нагоду слухати голос держави і його народу.
Рады -  без влады, а Партія управляє -  без Рад власть 
має -  Ради -  без влади, а Партія керує -  без Рад владує. 
Радый (рада) бы мати, но де взя ги -  Радий (рада б) мати, 
та дс взяти?
Радый бы-м тя (рада бы-м тя) миловати, но як серцю 
приказати -  Радий би тебе (рада б тебе)милувати, та як 
серцю приказати?
Радый бы отець (рада бы мати) до діти небо прихылнти 
и звіздами вкрыти -  Радий би отсць (батько) (рада б мати) 
до дітей небо прихшшти і зорями вкрити.
Радый (рада), ги світови, радый (рада), ги души -  Радий 
(рада), мов світові, радий (рада), мов душі. 
Радый-іотовый (рада-готова) на всьо -  Радий-готовий 
(рада-гоюва) ыа все.
Радый (рада) на всьо = Готовый (готова) на вшитко -
Радий (рада) на все.
Радын неборак (рада неборачка), скаче, як лошак (як
лоишия) -  Радий нсборак (рада нсборачка), скаче, мов ло- 
щак (мов лошиця).
Радый не радый (рада не рада) = Рад не рад (рада не 
рада) -  Радий пе радий (рада не рада).
Радый -  не радый (рада-не рада) -  не має значенія = 
Радый ци не радый (рада цц не рада) -  не має значінія -  
Радий-хіе радий (рада-нс рада) — не має зиачения.
Радый (рада), ош вижу = Радый (рада), ош тсбе (ош вас) 
вижу -  Радий (рада), що бачу.
Радикальноє рішсніє -  Радикальне рішення.
Радый (рада), ош тебе (оні вас) вижу = Радын (рада), ош 
вижу -  Радий (рада), що тебе (що вас) бачу.
Радый (рада) прнвітствовати -  Радий (рада) вітати. 
Радый-радесенькый (рада-радесскька) -  Радий-радесень- 
кий (рада-радесенька).
Радый (рада) старатися -  Радиіі (рада) старатися.
Радый (рада) тебе (вас) відіти -  Радий (рада) тебе (вас)
бачити!
Радый ци не радый (рада ци не рада) -  не має значінія = 
Радый -  не радый (рааа-не рада) -  не має значенія -  Ра-
дий ци не радий (рада ци ие рада) -  нс має значсння. 
Радый (рада), што тебе (што вас) вижу -  Радий (рада), шо 
тебе (що вас) бачу.
Рад (рада) крӱзь землю пӱти (провалитися) = Готовый 
(готова) крӱзь землю піти (провадитися) -  Рад (рада) 
крізь землю піти (провалитися).
Рады нс дам собі = Ума не нриложу -  Ради нс дам собі. 
Раднарком -  Раднарком (Рада Народних Комісарів). 
Раднархоз -  Раднаргосп (рада народного господар- 
ства).
Рад не рад (рада не рада) = Радый нс радый (рада не 
рада) -  Рад не рад (рада не рада).
Радник (радшщя) посольства -  Радник (раднііця) посоль- 
сгва.
Радовати око -  Радувати око.
Радоватися ци терпіти -  треба собов владіти -  Радіти чи 
терпіти -  треба собою володіти.
Радонові ванны -  Радонові ванни.
Радости бытія -  Радощі буття.
Радости жизни = Радӱсть жизни = Утішеніє житя -  Ра-
дості ЖИІТЯ.
Радостй й біды -  отвічні сусіды -  Радощі й бідги -  відві- 
чні сусіди.
Радости много не быває -  Радості багато не буває. 
Радости обминавуть, а біды -  вчащавуть -  Радощі об- 
мииають, а біди -- вчащають.
Радує количеетво, но не радує качеегво -  Радує кільхїсть, 
алс нс радує якість.
Радує око -  Радує око.



Раз

Радуєся, як дітинка новӱв бабовді -  Радіє, як дитинка но- 
вій бабовці (пят.ьці).
Радуєся, як кӱнь вӱвсовн -  Радіє, як кінь вівсові.
Радужна оболочка -  Райдужна оболонка.
Радужні надежды = Ровжові надежды -  Райдужні надії. 
Радужні мсчты = Ровжові мечты -  РаЙдужиі мрії. 
Радужноє настроєніє -  Радісний настрій.
Радуйся, голубко, йде твӱй любко -  Радій, шлубко, йде 
твій любко,
Радуйся з горы, а низ -  ори -  Радій з гори. а низ -  ори. 
Радуйся, мати: йде зять (іде невістка) газдоватк -  Радій, 
мати: йде зять (іде невістка) господарювати!
Радуйся, ош жиєш -  Радій, що живеш.
Радуйся, тко може -  Радій, хто можє!
Радуйся, хыжо: завгра -  сято -  Радій, хато: завтра -  свято! 
Радуйся, хлопче, бо муха тя стопче -  Радій, хлопче, бо 
муха тебе стоаче!
Радуйся чужому, як свому, болесть не зробиш нікому -
Радій чужому, як своєму, боляче не зробиш нікому,
Раду радити = Держати раду -  Засідати, радитися. 
Радӱсні выкрикы -  Радісні вигуки.
Радӱсні крнкы лунали в воздусі -  Радісні крики луиали 
в повітрі.
Радӱсні крнкы наповнили (ошасили) воздух -  Радісиі 
крики наповнили (озвучили) иовітря.
Радӱсный (радӱсна) собов -  Радісний (радісна) собою. 
Радӱсно осознавати — Радісно усвідолиювати.
Радӱсно сходягься, лем сумно росходяться -  Радісно схо- 
дяться, лиш сумно росходяться.
Радӱсть жизни = Радости жизни =Утішеніє ж іпя -  Ра- 
дість життя.
Радӱсть и нечаль -  чадо єнної матери - Радісгь і иечаль
-  чадо одшєї матері.
Радӱсть и щастя скоротечні, а біды -  довговічні -  Ра- 
дість і щастя швидкоті'ші, а біди -  довговічні.
Радӱсть никому не в тяжӱсть -  Радість шкому не в тя- 
гість.
Радӱсть плекана -  приходить нечекаио -  Радість плекана
-  приходить иечскано.
Радӱсть приходить не до того, тко рано встає, а до того, 
тко просьшаєся з хорошым настроенійом -  Радість ири- 
ходать не до того, хто рано встає, а до того, хто прокидаєть- 
ся з хорошим настроєм.
Радӱсть робить челядника (челядішу) веселішым и 
добрішым (веселішою и добрішою) -  Радість робить лю- 
дину веселішою й добрішого.
Радӱсть, розділена з друзями (з подругами), -  примно- 
жуєся много раз -  Радість, розділена з друзями (з подруга- 
ми), примножується миого (багато) раз.
Радӱсіь -  рӱдиа сестра смутку (журі) -  Радість -  рідна 
сестра смутку (журбі).
Радӱсть скоро змінюєся смутком -  Радість швидко змі- 
нюється емутком.
Радӱсть у серце проси гься, та будітарош не впускає -  Ра-
дість у серце проситься, та буділарош (галшнець) не впускас 
(не дозволяс).
Радӱсть, яку маєме, штодня прокливаєме -  Радість, яку 
маємо, щодня проклинаємо.
Рад ин ие рад -  масти начальству подряд -  Рад чи не рад
-  масти начальству підряд.
Радше (ліпше) слухай, чим говорн -  Радше (краще) слу- 
хай, ніж говори.
Радянська (Совітська) Рада -  нартійна влада -  Радян- 
ська (Совітська) Рада -  нартійна влада.
Радянська (совітська)свобода -  ГУЛАҐ для народа -  Ра- 
дянська (совітська) свобода (воля) -  ГУЛАҐ для народа. 
Радянські (совітські) бовты-крамниці -  порожні полиці
-  Радянські (совітські) бовти-крамниці -  порожні полиці. 
Радянські (совітські) люде -  Радянські (совітські) люди. 
Радянські (совітсьткі) люде вжс звыкли до атеїстичної 
облуды -  Радянські (совітські) люди вже звикли до атеїс- 
тичної облуди.

Радянські (совітські) люде все стерплять -  Радянські 
(совітські) люди все стерпяять.
Радянські (совітські) людс ндуть у иикуды -  Радянські 
(совітські) люди йдуть у нікуди.
Радянські (совітсыа) порядкы -  повсемісні взяткы - Ра- 
дянські (совітські) цорядки -  повсемісиі взятки.
Радянські (совітські) Рады обыкрали громады -  Радян- 
ські (совітські) Ради обікрали громади.
Радянські (совітські) Рады шедрі на нарады -  Радянські 
(совітські) Ради щедрі на наради.
Радянськый (совітськый) закон выгнав нас из хыжі 
вон -  Радянський (совітський) закон вигнав нас із хати 
вон.
Радянськый (совітськый) закон -  як страшиый (кош- 
марный) сон — Радянський (совітський) закон -  мов страш- 
ний (кошмарний) сон.
Радяиськый (совітськый) лад зробив из церкви склад -
Радянський (совітський) лад зробив із цсркви склад. 
Радянськый (сові гськый) люд завели партійці в блуд -  
Радяиський ісовітський) люд завели параїйці в блуд. 
Радянськый (совітський) моноліт -  сплошный дефі-
цит -  Радянський (совітський) моноліт -  суцілышй дс- 
фіцит!
Радянськый (совітськьш) народ -  ненасытный рот -  Ра-
дянський (совітський) народ — ненаситшш рот. 
Радянськый (совітськый) прапор-стяг у рабсгво пока- 
зує шлях -  Радянський (совітський) прапор-стяг у рабство 
показує шлях.
Радянськый (совітськый) рай -  в колхозі (в жебрацтві) 
здыхай -  Радднський (совітський) рай -  в колгоспі (в жс- 
брацтві) подихай!
Радянськый (совітськый) робӱтник до безпорядкӱв 
звык -  Радянсысий (совітський) робітлик до безпорядків 
звик.
Радянськый (совітськый) робӱтник трудитися ческо 
вже отвык -  Радянський (совітський) робітник труддітися 
чесно вже відвик.
Радянськый (совітськый) руководите.чь до взятки звык
-  Радянський (совітський) керівник до хабаря звик. 
Радянськый (Совігський) Союз -  лем ленінцям и ста- 
лівнцям на вкус -  Радяпський (Совітсышй) Союз - лиш 
ленінцям і сталінцям на вкус (на смак).
Радянськый (Совітськый) Союз у кырви лнщськӱв но- 
груз — Радянський (Совітський) Союз у крові шодській по- 
іруз.
Радянськый (совітськый) спосӱб жизни -  Радяиський 
(совітський) спосіб життя.
Радянськый (совітськый) час душить иас -  Радяиський 
(совітсысий) час душить нас.
Радянськых (совітськых).тюди ннч не інтересує, окрем 
гроши -  Радянських (с.овітсыаіх) людей ніщо не цікавіть, 
окрім грошей.
Радянськос (совітськоє) братсгво -  жебрацтво -  Радян- 
ське (совітське) братство -  жсбрацтво.
Радянськоє (совітськоє) наслідіє -  Радянська (совітсы<и) 
спадщина.
Радянськоє (совітськоє) -  партійно-циіанськоє -  Радян- 
ське (совітське) -  партійно-циганське.
Радянськӱв (совітськӱв) власти лем злодії были раді -
Радянській (совітській) владі лиш злодїі були раді.
Радять раду -  Радять раду.
Радяться, хоть не раз п повадяться -  Радяться, хоч не раз 
і іювадяться (посваряться).
Радься всіх, слухан снного (єниу), а майліпше -  себе са- 
мого (себе саму) -  Радься всіх, слухай одиого (одну'), а най- 
крашс -  себе самого (ссбс саму).
Раз Андрій -  на хлопцӱв сердитиеь не смій -  Раз Аидрій 
(13 грудня) -  на хлопців серишсь не смій.
Раз без нас -  най їм фрас -  Раз бсз нас -  хай їм фрас (хай 
ш біс)1
Раз береза соком плаче -  час у поле йти, ораче -  Раз бере- 
за соком плаче -  час у полс йти, ораче (орачу).
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Раз бссіды ііро тебе йдуть -  безразличным (безразлич- 
нов) не будь -  Раз бесіди (розмови) про тебс йдуть -  байду- 
жим (байдужою) не будь.
Раз быти козі на торзі -  Раз бути козі ыа торзі.
Раз бйе -  значить любить -  Раз б’є -  значить лтобить.
Раз Бог громом запалив — челяднику (челядині) не по- 
гасити — Раз Бог громом запалив -  людині не погасити.
Раз большевицька власть прийшла -  безбожнӱсть лю- 
дям принесла -  Раз більшовицька влада прийшла -  бебож- 
ність людям принесла.
Раз вадь два -- єнна біда -  Раз або два -  одна біда.
Раз вечером = Раз увечері -  Одного разу вечером.
Раз выпала така возможнӱсть -  Раз вииала (трапилась) 
така можливість.
Раз в очередн -  значнть нс на роботі (значить штось да- 
вутгь) -  Раз у черзі — значить не па роботі (значить щось 
дають).
Раз давуть -  треба иити, а не говорити -  Раз дають -  тре- 
ба пити, а не говорити.
Раз, два -  и конець = Раз-два -  й готово = Раз, два -  и 
край -  Раз, два -  і кінець.
Раз, два -  и край = Раз-два -  й готово = Раз, два -  и ко- 
нець — Раз,два -  і край!
Раз-два -  й готово = Раз, два -  и конець = Раз, два -  и 
край -  Раз-два — й готово!
Раз-два -  й точно готово, зроблено досрочно -  Раз-да -  й 
точно готово, зроблено достроково.
Раз, два -  й ао всьому -  Раз, два -  й по всьому!
Раз-два -  й уже ґазда -  Раз-два -  й уже госиодар!
Раз, два -  та й усе -  Раз, два -  та й усе!
Раз, два -  та й усі — Раз, два -  та й усі.
Раз, два, три -  ты до мене не ходи, бо у мене чорный пес, 
кедь тя вкуснть, то умреш -  Раз, два, три -  ти до мсне не 
ходи, бо у менс чорний пес, якщо тебе вкусить, то умреш! 
Раз, два, три -  обы в ня рогы нс росли -  Раз, два, три -  
щоб у мене роги не росли!
Раз-двічі гыкнеш, затым звыкыеш -  Раз-двічі гикнсш, 
потім звикнеш.
Раз-двічі до школы пӱшов (пӱшла) -  и будь здоров (и 
будь здорова -  Раз-двічі до школи пішов (иішла) -  і будь 
здоров (і будь здорова)!
Раз-двічі обмаыеш, пак и сам (и сама) ся попадеш -  Раз- 
двічі обмансш, потім і сам (і сама) попадешся.
Раз добро.м наллятоє серце -  вовік не остыне -  Раз до- 
бром ыалитс ссрце -  повік не захолоне.
Раз дожді йдуть -  есе хмары ревуть -  Раз доші йдуть -  це 
хмари ревуіь.
Раз дозволили начальника (начальницю) критиковати 
-  значить скоро будуть го (будуть йі) знимати -  Раз до-
зволили иачальника (начальницю) критикувати -  значить 
нсзабаром будуть його (будуть ії) знімати.
Раз душа желає, то й серце полюбить -  Раз душа жадає, 
то й серцс полюбить (покохає).
Раз дӱвка велика — треба вже ӱв чоловіка -  Раз дівка ве- 
лика -  трсба вжс їй чоловіка (мужа).
Раз дӱвка перслітовала, то най бы ся отдавала -  Раз ді- 
вка псрслітувала, то пе.хай би віддавалася.
Раз есе так, то ... -  Раз це так, то ...
Раз є клочанка й постолы -  челядніпс не голый (челя- 
дина не гола) -  Раз є юючанка й постоли -  людина не гола. 
Раз є люде, то й очи всяды -  Раз є люди, то й очі повсюди. 
Раз є мливо -  буде й хліб -  Раз є мливо -  буде й хліб.
Раз є стовп, то є в нього й тінь -  Раз є стовп, то є в нього 
й тінь.
Раз є тема — є й проблема -  Раз є тема -  є й проблема.
Раз є тягло -  треба й пасло -  Раз є тягло -  треба й пасло. 
Раз є челядник (челчядина) -  є й ироблема, а ннє челяд- 
ника (че.тядины) -  ниє й проблемы -  Раз є людина = є й 
пробілема, а нема людиіш -  нема й проблсми.
“Раз женився (отдалася) -  думай за двох!” -  сказав чоло- 
вікові (сказав жоні) Бог -  “Раз женився (віддалася) -  ду- 
май за двох!”- сказав мужчині (сказав жінді) Бог.

Раз жиєме -  Раз живемо!
Раз жито половіє -  про ніч мріє -  Раз жито ноловіє -  про 
піч мріє.
Раз житя голодноє й холоднос -  рубай дуба, най ся коле
-  Раз життя гододне й холодне -  рубай дуба, хай колеться! 
Раз жпива, то й паланиця нова -  Раз жнива, то й паляни- 
ця нова.
Раз за житя захыбнв (захыбила) -  и то народ не простив
-  Раз за життя захибив (захитила) -  і то иарод не иростив 
(не пробачив).
Раз за разом -  Раз за разом.
Раз за разим и  все илазом -  Раз за разом і все плазом.
Раз збрсхав (збрехала) и пронесло, то й удруге потягло
-  Раз збрехав (збрехала) й пропесло, то й удруіс потягло. 
Раз звсчсра = Раз вечером = Раз увечері -  Раз звечера. 
Раз звірь -  ниґда му не вірь -  Раз звір -  ніколи йому ие вір. 
Раз злива, то напйеся н ннва -  Раз злива, то пап’ється й 
нива.
Раз -  и в дамкы -  Раз -  і в дамки!
Раз -  и вже ниє го (ниє йі) ееред нас -  Раз -  і вже нема його 
(нема 'и) серед нас.
Раз -  и вже пӱшов (и вже пӱшла) от нас -  Раз -  і вже пі-
шов (і вжс пішла) від нас.
Раз -  и всьо = Раз и готово = Раз -  и діло з кӱнцьом -  Раз
-  і все!
Раз -  и горазд -  Раз -  і гаразд!
Раз и готово = Раз -  и всьо = Раз -  и діло з кӱицьом -  Раз
-  і готово.
Раз -  и готово, такоє його (такоє її) слово -  Раз -  і готовс 
таке його (таке її) слово!
Раз -  и діло з кӱнцьом = Раз и готово = Раз -  и всьо -  Раз
-  і діяо (справа) з кінцем!
Раз -  и назавжди = Раз назавжди = Раз -  и на всю жизнь
-  Раз і назавжди.
Раз — и на всю жизнь — Раз -  и назавжди = Раз назавжди
-  Раз -  і на все жиггя (і казавжди)\
Раз инак -  значить не так -  Раз інак — значить не так.
Раз -  и не горазд -  Раз -  і не гаразд.
Раз -  и на перелаз -  Раз -  і на псрслаз!
Раз -  и фертік -  Раз -  і фертік (і готово)\
Раз -  и якраз -  Раз -  і якраз!
Раз кажу -  так и буде -  Раз кажу -  так і буде!
Раз козі смерть -  Раз козі смерть!
Раз кортіло пекло, не скыгли, ош тепло -  Раз кортіло пе- 
кло, не скигли, що тепло.
Раз курець -  не молодець -  Раз курець (куряка) -  не мо- 
лодець.
Раз лем -  шльоп у болото -  Раз лище -  шльоп у болотоі 
Различні (протилежні) взглядн = Различні точкы зрінія
-  Різні (протилежиі) погляди.
Разлнчні точкы зрініи = Различні (нротнлежні) взгляди
-  Різні точки зору.
Различными способамн -  Різішми засобами.
Раз любиш -  треба за своє шастя боротися -  Раз любиш
-  треба за своє шастя боротися.
Раз люде в очередь ставуть -  значить штось давуть -  Раз 
яюди в чергу стають -  значить щось дають.
Раз мати породила, раз и умирати = Двом смертя.ч не 
быти, а єнної не минути -  Раз мати народила, раз і по- 
мирати.
Раз мы стрітилися -  значить жиєме -  Раз ми зустрілися
-  значить живемо.
Раз му (раз ӱв)влетіло -  значить за діло -  Раз йому (раз 
їй) влетіло -  значить за діло.
Раз мӱй пай -  мсні й отдай (то й отдай) -  Раз мій пай -
мені й віддай(то й віддай)!
Раз на віку повезе й черваку -  Раз на віку повезе й 
черв’яку.
Разна всячина = Різна разнӱсть -  Різна всячина.
Раз на вто Божа ласка -  починаться казка -  Раз на те 
Божа ласка -  починається казка.
Раз назавжди = Раз -  и назавждн -  Раз аазавжди.
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Рач на зуба -  Раз на зуба.
Раз наказ -  лишай усякое діло, кобы й горіло -  Раз наказ
-  лишай усяке діло, хоча б і горіло.
Раз належить -  отдай -  Раз належить -  відцай!
Раз належить -  роби (отдай) -  Раз належить -  роби (від- 
дай)!
Раз “нам” -  шіякых “сам” (ниякых “сама”) -  Раз “нам”
- ніяких “сам” (ніяких “сама”)!
Раз нанявся (найнялася) -  значить продався (продала-
ся) -  Раз найнявся (найнялася) -  значить продався (прода- 
лася).
Раз на раз не выпадать (не выходить) = Раз на раз ие 
считаєся -  Раз на раз не випадає (не виходить).
Раз на раз не считтаєся = Раз на раз не вьшадать (не 
выходить -  Раз на разж нс рахуєгься.
Раз народився (народнлася) -  раз мусан и вмерти -  Раз 
наоролився (народилася) -  раз мусай і вмерти.
Раз народився (вародилася), го жий и рӱд свӱй не гань- 
би -  Раз народився (народилася), то живи і рід свій пе гань- 
би (пе сором).
Раз на рӱк и аршӱв устрЬтить -  Раз на рік і аршів (штико- 
ва лопата) вистрілить.
Раз на сись прийшли мы світ -  примножуйме русин- 
ськый рӱд -  Раз на цей прийшли ми світ -  примножуймо 
русинський рід.
Раз на тя звалили -  тягни, докі с силы -  Раз на тебе зва- 
лили, тягни, поки є сили.
Раз не было -  значить нс мусіло -  Раз не було -  значить 
не мусіло.
Раз не виноватый (не виновата) ие треба на ся вину бра-
ти -  Раз не винуватий (не винувата) -  не треба на себе вину 
брати.
Раз не горить -  мож и спочити -  Раз не горить -  можна й 
відночити.
Раз не давуть -  забудь -  Раз не дають -  забудь.
Раз нелюба -  не точи на неї зуба -  Раз нелюба -  нс точи 
на неї зуба.
Раз не мос -  не буде й твоє -  Раз нс моє -  не буде й твоє! 
Раз ие може- сердитись недостойно -  Раз не може -  сер- 
дитись негоже.
Раз не мож, то полож -  Раз не мож, то ііолож!
Раз не снішно -  й спочитн не грішно -  Раз не спішно -  й 
відпочити не грііішо.
Раз не твоє -  не бери, як своє -  Раз не твоє -  не бери, як 
своє!
Раз не твоє -  приймай такым, якым є -  Раз нс твоє -  при- 
ймай таким, яким с.
Раз не ты -  на иншого не коти -  Раз не ти -  на іншого не 
коти.
Раз ниє -  значить ниє = Раз ниє, то ниє -  Раз нема -  зна- 
чить нема.
Раз ниє, то ниє = Раз нис -  значить ниє -  Раз нема, то нема. 
Разні вагові категсрн -  Різні вагові категорії.
Разні версі'і -  Різні версії.
Разні взгяды -  Різні погляди.
Разні вкусы = Всякі смакы -  Відмінні (різні) смаки.
Разні думкы -  Різні думки.
Разні (рамичні) исторїі -  Різні історії.

Разні ліоде по-разному й подозрювуть -  Різні люди по- 
різному й нідозрююи..
Разні люде -  разні судьбы -  Разні люди -  разиі долі.
Разні налогові накруткы -  Різні податкові накрутки. 
Разні наукы изучав (нзучала), а розума ся не набрав (не 
набрала) -  Вивченням різних наук займався (займалася), а 
розуму не набрався (не набралася).
Разні недомовкы -  Різні недомовки.
Разпі неожиданности -  Різні несподіванки.
Разні нрнйомы -  Різні прийомн (способи).
Разні прийомы ліченія = Разні способы ліченія -  Різні 
прийоми лікування.
Разні споеобы ліченія = Разні прийомы ліченія -  Різні 
способи лікування.

Разні формы -  Різні форми.
Раз нічого повісти -  мовчи: зыйдеш за розумного (за ро- 
зумну) -  Раз нічого сказати -  мовчи: зійдсш за розумного 
(за розумну).
Разных рангӱв -  Різних рашів.
Разносерстна иубліка -  Різношсрста публіка.
Раз ньи, так ньи = Раз ньи, то ньи -  Раз ні, так ні.
Раз ньи, то ньи = Раз ньи, так ньи -  Раз ні, то ні.
Раз обіцяв (обіця.та) -  ке забудь: хоть из дна моря (хоть 
из-под землі), а здобудь -  Раз обіцяв (обіцяла) -  нс забудь: 
хоч із дна моря (хоч з-під землі), а здобудь!
Разова выплата -  Разова виплата.
Разова мука — Разова мука (усього раз просіяна).
Разовый пропуск -  Разова перєпустка.
Разовый хліб -  Разовий хліб (спечений із разовоїмуки).
Раз овощ нерваковатый -  лем худобі придатный -  Раз 
овоч чсрв’якуватий -  лиш худобі придатиий.
Разом до побіды -  Разом до перемоги.
Разом есе -  ідеал -  Разом цє -  ідеал!
Разом за Божым розказом — Разм за Божим розказом. 
Разом з иншыми -  Разом з іншими.
Разом з тым -  Разом з тим.
Разом робити -  веселіше жити -  Разом робити -  вєссліше 
жити.
Раз ошибка — трсба зробити з неї вывод -  Раз помшгка -  
треба зробити з неї висновок.
Раз партійный божок -  подавай му теремок -  Раз партій- 
ний божок — подавай йому теремок.
Раз партія велить: безпартійный -  цыть -  Раз партія ве- 
лить: безпартійний -  цить!
Раз плюнутн -  Раз плюнути!
Раз повз раз -  Раз повз раз.
Раз покрыта головочка, то вже жона -  не дӱвочка -  Раз
покрита голівочка, то вже жона (дружина) -  не дівочка.
Раз поліз (полізла)- бӱлше не полізе -  Раз поліз (полізла)
— білыпе не полізе.
Раз пологы -  буде дітинча у яебогы -  Раз пологи -  буде 
дитилча у небоги.
Раз ноиався (попалася) -  не высту пай -  Раз иопався (по- 
палася) -  не виступай!
Раз попри раз -  Раз попри раз.
Раз ыо раз = Раз по разу -  Раз по раз.
Раз по разу = Раз по раз -  Раз по разу.
Раз почав брьпватися -  може вже женитися -  Раз иочав 
голотися -  може вже женитися.
Раз почав (почала) -  кажи до кӱнця -  Раз почав (почала)
-  кажи до кінця.
Раз правді быти -  Раз правді бути!
Раз прийиюв (прийшла) на світ -  живи -  Раз прийшов 
(прийшла) па світ — живи!
Раз пӱст -  не лакомся на курячый хвіст -  Раз піст -  
не лакомся на курячий хвіст (хай не бажить тебе курячий 
хвіст).
Раз, раз -  и па матрац -  Раз, раз -  і на матрац!
Раз-разо.м -  Раз-разом.
Раз родився (родилася)- раз мусай и вмерти -  Раз родив- 
ся (родилася) -  раз мусай і вмерти.
Раз родила мати -  раз и помирати -  Раз родила мати -р а і 
і помирати.
Раз рукы на ся наклав (наклала) -  чорту душу нродав 
(продала) -  Раз руки на себе наклав (наклала) -  чортові 
душу продав (продала).
Раз світ брехлнвый -  чом я маву быти милосіавый (ми- 
лоствва) -  Раз світ брехливий -  чом я маю бути милости- 
вий (мияостива)?
Раз сів, то й сиди собі сидньом -  Раз сів, то й сиди собі 
сиднем!
Раз сырно й масляио -  жиє непогано -  Раз сирно й масля- 
но -  живе непогано.
Раз сказано, так є и буде: не люблять труд радянсысі (со- 
вітські) люде -  Раз сказано, так є й буде: не люблять труд 
радяиські люди.
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Раз слово повів (повіла) и товды пожалів (пожаліда) -
Раз слово сказав (сказала) і тоді пожалкунаіз (иожалкувала). 
Раз спішно ремоптувуть дорогы й діры на мості -  чекай 
высокі гості -  Раз спішно ремонтуіоть дороги й діри на 
мості ~ чекай високі гості.
Раз судилося -  най бы вже улупилося -  Раз судилося -  
хай би вже вилуттидося!
Раз судьба до иас улыбнулася -  нічого до неї спинов по- 
вертатися -  Раз дояя до нас усміхнулася -  нічого до неї 
сшгаою иовсртатися.
Раз ся стало -  так ся стати мало -  Раз сталося -  так ста- 
тися мало!
Раз так -  най так, лем бы не инак -  Раз так- хай так, лише 
б не інакше.
Раз так, най так -  чорт зыас як -  Раз так, хаіі так -  чорт 
знає як!
Раз такое діло -  Раз таке діло {така справа).
Раз так, то й буде так -  Раз так, то й буде так!
Раз так, то ліпше нияк -  Раз так, то краше ніяк!
Раз ты бідный (бідна), не богатый (не богата) -  без ве- 
чері лігай спати -  Раз ти бідний (бідна), не багатий (не 
багата) -  без вечері лягай спати.
Раз ты з нами -  держи язык за зубами -  Раз ти з нами -  
держи (тримай) язик за зубами.
Раз ты на Дошці почота (пошаны)- не занпжуй плавы -
Раз ти на Дошиі пошани -  не занижуй плани.
Раз ты низы -  начальство вези -  Раз ти низи -  иачальство 
вези.
Раз тоты самі люде -  діла не буде -  Раз ті самі люди -  діла 
(сирави) не буде!
Раз треба -  значить треба -  Раз треба -  значить треба!
Раз тяжко мені -  най не буде легко тобі (иай буде тяжко 
й тобі)~ Раз тяжко мені -  хай не буде легко тобі (хай буде 
тяжко й тобі).
Раз увечері = Раз звечера -  Раз вечером -  Раз увсчері. 
Раз у грудях хрип -  засохнеш, як гриб -  Раз у грудях хрип 
-  засохнеш, мов іуіиб.
Раз уже зйавилася дешшця (зоряниця) -  значить скоро 
досвіт заясниться -- Раз уже з’явилася денниця (зірниця) -  
значить скоро досвід з’явиться.
Раз уже подали голубці -  треба покоштовати й домӱв ся 
збирати ~ Раз уже подали голубці -  треба покуштувати й 
додому збиратися.
Раз у жизни -  Раз (один раз) у житті.
Раз умів (уміла) позычати -  умій и отдати -  Раз умів (умі- 
ла) позичати -  вмій і відцати.
Раз уночи -  Раз вночі.
Раз у панӱв так ведеся — не дамеся -  Раз у панів так по- 
валося -  нс дамося!
Раз у раз -  Раз у раз.
Раз у раз -  нс всякый раз -  Раз у раз -  ае всякий раз.
Раз уранці -  Раз уранці.
Раз у році куплеся и то лаєся -  Раз у році купається і то 
лаеться.
Раз условіє -  додсржу й слово -  Раз умова -  тортимуй слова. 
Раз усьо треба починати и раз кӱнчати -  Раз усс треба 
починати і раз кінчати.
Раз у році й копачка устрілить -  Раз у році й коиачка (й 
мотика) вистрьчить.
Раз ухо свербить -  ткось за тя говорить -  Раз вухо свер- 
бить -  хтось за тебе говорить.
Разӱв зо два -  Разів зо два.
Раз Федул на двӱр ступив -  готуй серпы и косы до 
літньых жнив -  Раз Федул ()8 квітня) на двір сіупив -  го- 
чуй серпи і коси до літиіх ЖІІИВ.
Раз хам -  най выкручуєся сам -  Раз хам -  хай викручу- 
єгься сам.
Раз хлібця не дождуся, то бодай упйуся -  Раз хлібця не 
діждусь, то бодай уп’юсь.
Раз чесно не дӱстати -  мусай урвати -  Раз чесно не діс- 
тати -  мусай урвати.
Раз - штораз -  н в иаказ -  Раз-штораз -  і в наказ!

Раз я кажу, то й докажу -  Раз я кажу, то й докажу. 
Райбаня цуря -  Миття (прання) шатя.
Райвстбольннця -  Райветлікарня ірайонна ветеріальна 
лікарня).
Рай земный = Рай на земли -  Рай земний.
Райземотділ -  Раііземвідділ (районний земельний відціл). 
Рай, из якого не мож выйти, не перетворюєся в пекло -
Рай, із котрого не можыа вийти, не перетворюється в пекло. 
Райисполком -  Райвиконком (районний виконавчий камі- 
тет).
Райком -  Райком (районний комітет).
Райком -  в обкома цод ковпаком -  Райком -  в обкома під 
ковпаком.
Райконференція -  Райконференція файонна конферснція). 
Рай на земли = Рай земный -  Рай на землі.
Районы производящі и  употребляющі -  Райоші виробля- 
ючі і сиоживаючі.
Райоио -  Райвнс (районний відділ народної освіти). 
Райнартком -  Райпартком (районний партійний комітст). 
Райпрофсовіт -  Райпрофрада (районна професійна рада). 
Райсовіт -  Райрада ірайопна рада).
Райська птиця -  Райська итиця.
Райські яблока -  Райські яблока.
Райськый уголок -  Райський куточок.
Райськоє місто -  Райськс місце.
Райфінотділ -  Райфінвідділ (районний фінансовий еідділ). 
Райцентр -  Райцєнтр (районний центр).
Рак желудка -  Рак шлуика.
Рак крумпля -  Рак картоплі.
Рак-неборак, кіть укусить, буде знак -  Рак-неборак, якщо 
вкусить, будс знак.
Ракова пухлина -  Ракова пухлина.
Ракові ншйкы ~ Ракові шийки.
Раковці за наш народ смшо йшов на ешафот -  Ракоці за 
наш иарод сміло йшов на ешафот!
Раковці народу отбіцяв свободу -  Ракоці народу обіцяв 
свободу (еолю)!
Раковці скликав (збирав) воякӱв, обы розбипі австрі- 
якӱв -  Ракоці скликав (збирав) вояків, щоб розбити австрі- 
яків.
Раковці хотів народу дати право на свободу -  Ракоці хо- 
тів народу дати право иа свободу.
Раком лізти -  Раком лізти.
Раком статн — Раком стати.
Ракӱв напсчи — Раків наітекти.
Ракова пухлина -  Ракова иухлина.
Ракушечні вапнякы -  Черепашкові ванияки.
Раменом стати до рамена = Плечом до нлеча -  Рамсном 
стати до рамена.
Рамкы донустимого -  Рамки допустимого (дозволеного). 
Рамкы (в рамках) конкурса -  Рамки (в рамках) конкурса. 
Рамкы пристойности -  Рамки гідності.
Рамкы програмы -  Рамки програми.
Рамкы системы - Рамки системи.
Рамковоє соглашеніг -  Рамкова угода.
Рана забудеся, а злос слово -  нигда -  Рана забудеться, а 
зле слово -  ніколи.
Рана загойиться (зажис), а злос слово -  нигда -  Рана за- 
гоїться (заживс), а злє слово -  нікояи.
Рана не затягуєся за єдсн день -  Рана не затягується за 
один день.
Рана от куль заживать, а зроблена от слова крывотечить 
усю жизнь ~ Рана від куль заживає, а заиричинсна словом 
кровоточить усе життя.
Рашові землі -  Рашові землі.
Раиеиько март веснянку заснӱвать -  ненадежноє іепло
-  Раненько березснь вссннянку заспіває -  ненадійне тешго. 
Раненый звірь удвічї опаснішый -  Ранений звір удвічі не- 
безпечніший.
Ранснеько -  свіженько, а в обід -  душить пот -  Раненько
— свіженеько, а в обід -  душить піт.
Ранішня зоря -  Врапішня (ранкова) зоря.
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Рашшньый вітрець -  Вранішній вітрець.
Раны войны щи й досі болять -  Рани війни ще й досі бо- 
лять.
Раны всіх болять -  Раии всіх болять.
Ранні когуты -  Ранкові когути {півні).
Рання доба нашої исторії -  Рання доба нашої історії. 
Рання вссна довго не оттаие -  Рання вєсна довго не від- 
тане.
Раныя вєсиа до марга нич не варта -  Раиня весна до бе- 
резня нічого не варта.
Раннӱв пташці на заграді всі люде раді -  Ранній птащці 
на заграді (па городі) всі люди раді.
Рання весна -  нӱзня осінь (рання зима) -  Рання вссна -  
пізня осінь (рання зима).
Рання лнсиця удосвіта иоживиться -  Рання лисиця удо- 
світа поживиться.
Ракня молодӱсть — Рашія мояодість.
Рання осінь -  пӱзна веспа -  Рання осінь -  пізня весна. 
Рашія о т т є п іііь  довго не розтає — Рання відлига довго не 
розтане.
Рання пора -  Рання пора.
Ранкя пташка -  Рання пташка.
Рання пташка носпк прочишає, а пӱзня очи проднрає --
Рання пташка ыосик прочищає, а тзня очі продирає.
Рання пташка носок теребить, а пӱзня очата жмурнть -  
Раняя пташка носок теребить, а пізня очата жмурить. 
Рання пташка пшеничку клює, а п ӱзня-ӱчкатре-Ран- 
ня пташка пшеничку клює, а пізня — очка (вічка) тре. 
Рання пташка росу пйе, а пӱзня — слызы ллє -  Раішя 
пташка росу пйе, а пізня -  сльози ллє.
Рання стадія -  Рання стадія.
Рання смсрть -  Рання смерть.
Ранньый вітрик (вітрець) -  Рашіій вітрик (вітрець). 
Ранньый грӱм -  на родючый рӱк -  Ранній грім -  на ро- 
дючнй рік.
Раняьый дождь, як и жӱиськый плач, довго не трывать
-  Ранній дощ, як і жіиочий плач, довю не триває.
Ранньый пар родить пшеничку, а пӱзньый -  метеличку
-  Ранній пар (раннє парове поле) родить пшешічку, а иізній
-  метеличку.
Ранньый посів до нӱзнього в комору не ходить -  Ранній 
посів до пізньош в комору не ходить.
Ранньый посів кедь и не вродить, айбо вто насіяиос не 
загубить -  Ранній посів яіоцо й не вродить, апс те иосіяне 
ые загубить.
Ранньым-рано = Ранньым ранко.м -  Раннім-рано. 
Ранньым ранком = Раиньмм рано -  Раннім ранком. 
Рапньов веснов -  Ранньою веспою.
Раннього дождя не треба ся бояти: вӱн скоро звык ми- 
нати -  Раннього дощу боятися не слід: вӱн скоро звык ми- 
нати (він перестає в обід).
Раннього рана = Ранньым ранком -  Раннього ранку. 
Ранньоє потя зубы прочищать, а пӱзньоє очи протирать
-  Рання пташка зуби прочищає, а пізня очі протирає. 
Ранньоє середньовічя -  Раннє середньовіччя.
Ранньої гостины (раннього гостя) нішто боятися -  Ран- 
ньої гостини (раннього шстя) нічого боятися.
Рано бы быв когутик занів, кобы быв го мацур не йзів
-  Рано би був когутик (півень) запів, якби був його мацур 
(кіт) не з’їв.
Рано б пташка заснӱвала, кобы мачка йі не ймила -
Рано б иташка заспівала, якби мачка (кішка) її не впіймала! 
Рановато щи тобі -  Ранувато ще тобі!
Рано вать нӱзно -  Рано чи пізно.
Рано-вранці = Уранці-рано -  Рано-вранці.
Рано встав (встала), лем на порозі застряв (застряла) -  
Рано встав (встада), лиш на порозі застряв їзастряла).
Рано для трударя починаться ни світ, ни зоря -  Ранок 
для трударя починається ні світ, ні зоря.
Рано з липы листя облетіло -  зиму холодну заповіло -  
Рано з лшш листя облєтіло -  зиму холодну заповіло.
Рано й вечӱр = Рано й увечері -  Рано й всчір.

Рано йому жешггися -  ліпше бы йшов учитися — Рано 
йому женитися -  краще б ішов учитися.
Рано й увечері = Рано й вечӱр -  Рано й увечір.
Ранок кличе робити, а вечӱр -  спочити -  Ранок кличе 
робити, а вечір -  відночити.
Раиок мудрішый за всчӱр = Ранок мудрішый от вечера
-  Ранок мудріший за вечір (від вечора).
Ранок мудрішый от вечера = Ранок мудрішый за всчӱр
-  Ранок мудріший від всчора.
Ранок обіцять деиь, а дітина -  челядника -  Ранок обіцяє 
дснь, а дитина -  людину.
Ранок -  панок: што зрана не зробиш -  увечері не здо- 
женеш -  Ранок -  панок: шо зрана не зробиш -  увечері не 
здоженеш.
Ранок -  танок -  Ранок -  танок.
Рано кури починавуть восени линяти -  теплу зиму тре- 
ба чекати -  Рано кури починають восени линяти -  теплу 
зиму треба чекати.
Рано (ранок) покаже -  Ранок покаже.
Рано-пораненько = Рано-ранесенько -  Рано-пораиеньку'. 
Рано про йсе щи говорити (думати) -  Рано про це ще го- 
ворити (думати)!
Рано пташка б заспӱвала, кобы мачка йі не вкра-
ла -  Вранці пташка б заспівала, якби мачка (кішка) її не 
вкрала.
Рано-ранесенько = Рано-пораненько -  Рано-раиісінько. 
Рано-рано -  Рано-рано.
Рано сонце світило, а в нолудне ся затьмило -  Вранці 
сонце світило, а в обід затьмилося.
Рано ци лӱзніше, а йсе мало статися -  Рано чи пізніше, а 
це мало транитися.
Рано ци пӱзно -  Рано чи пізио.
Раио ци пӱзно, а брехня розкриєся -  Рано чи ііізно, а 
брехия розкриється.
Рано ци пӱзно, а  правда дорогу собі пробйе -  Раыо чи 
пізно, а правда дорогу собі проб’є.
Рано ци пӱзно -  мы веі полишаеме отчый норӱг и ви- 
провбуєме себе на путях судьбы -  Рано чи пізно -  ми всі 
полншаємо отчій поріг і випробуємо себс на шляхах долі. 
Рано пи нӱзно -  молодым хочеея жити з роднчами 
нарӱзно -  Раио чи пізно -  молодим хочеться жити з роди- 
чами нарізно.
Рано ци нӱзно, но пӱллӱсть выявляєся й караєся -  Рано 
чи пізно, та підлість виявляється й карається.
Рано щи ставити точку — Раиуеато ще ставити крапку. 
Рано, як сонце встане, най тя в постели не застане -
Вранці, як сонце встане, хай тебе в ліжку не застане.
Рапу затягло -  Рану затагао.
Ранӱшньої гостини нішто боятися -  Вранішньої (ранко~ 
вої) гостини нічого боятися.
Раньше было раньше -  Ранііие було ранішс.
Раньше было так, а теперь сяк (отак) -  Раніше було гак, 
атепер отак.
Раньше в полс збиралися -  Богу влонялися, прн колхо- 
зах Богу не дячать -  не живуть, а жебрачать -  Раніше в 
поле збиралися -  Богу вклонялися, цри колгоспах Богу не 
дячать -  не живуть, а жебрачать.
Раньше встати -  пӱзніше лягги -  Раніше встати -  нізніше 
ляіти.
Раньшс всього -  Іісредусім (насамперед)
Раньше вчилися робити, а днесь -  выбиватм -  Раніше 
вчилися працювати, а днесь (сьогоднї) -  вибивати.
Раньше жив (жила) -  у цурбатті ходив (ходила), а в кол- 
хоз пӱшов (пӱшла) -  голодну смерть знайшов (зиайшла)
-  Раніше жив (жила) -  у дрантю ходив (ходила), а в колгосп 
пішов (пішла) -  голодну смерть знайшов (знайшла). 
Раньше за всіх -  Раніше за всіх.
Раньше и теаерь = Колись и теперь -  Раніше і тєпср. 
Раньше сядеш -  скоршс выйдеш -  Раніше сядеш (засу- 
дять) -  скорішс вийдеш.
Раныпе греба было прясти, вбы не вкрасти, а теперь 
привчилися красги и тайстринов грясти -  Раніше треба
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будо прясти, щоб не вкрасти, а тепер привчилися красти і 
тайстриною (торбипою) трясти.
Раиьше, чим... -  Раніше, ніж...
Рано ци вечӱр -  жона коля печи -  Рано чи вечір -  жінка 
біля печі.
Рано ци пӱзно -  Рано чи пізно.
Рапавый (рапава), як  жаба-коропаня -Рапазий (рапава), 
мов жаба-коронаня.
Ратами выплачовати -  Ратами (частинами) виплачувати. 
РАТАУ- РАТАУ (Радіотелеґрафне агенство України). 
Ратник ополченія -  Ратник ополченыя.
Рахованя на пальцях = Раховати по пальцях = Личити 
по иальцях -  Рахування на пальпях.
Раховати на счотах -  Рахувати на рахівнині.
Раховати по пальцях = Личити по пальпях = Раховапя 
па пальпях -  Рахувати по пальцях.
Раховати по порядку -  Рахувати по порядку.
Раховатися з фактами -  Рахуватися з фактами.
Рахубы не дам, бо не маву копейкы й сам -  Рахуби не дам 
(нс розрахуюся), бо не маю копійки й сам.
Рахуєме порожньос з повным -  Рахуємо порожиє з пов- 
ним.
Рахуєся, як жид -  Рахуеться, як жид (як єврей).
Рахуй (личп) літа коньови по зубах, а челяднику (а че- 
лядині) по очах -  Рахуй (лічи) літа (роки) консві по зубах, 
а людиаі ію очах.
Раціоналістичеськоє искуство -  Раціоналіетичне ьгасте- 
цтво.
Раціональноє использованіє -  Раціональне використаішя. 
Раціональноє зерно -  Раціопальыс зсрно.
Раніоналыю оцішовучи -  Раціонально оцінюючи. 
Раціснальнӱсть міроприятій -  Раціональність заходів. 
Рація -  Рація ірадіостапцін).
Рачкы й плазом за єнным разом -  Рачки й шіазом за од- 
ним разом.
Рачкы лізти -  Рачки лізти.
Рачковати назад -  Рачкувати назад.
Рвана обув -  Рване взуття.
Рвана рана -  Рвана рана.
Рвати бокы -  Рвати боки.
Рвати бокы от сміха -  Рвати боки від сміху.
Рвати волося на собі (на голові) -  Рвати волосся на собі 
(па голові).
Рвати душу -  Рвати душу.
Рвати з копыта -  Рвати з копита.
Рватн з прошлым -  Рвати з мшіулим.
Рвати зубы -  Рвага зуби.
Рвати й метати -  Рвати й метати (кидати).
Рвати (порвати) кышкы зо сміху (з реготу) -  Рвати (по- 
рвати) кишки зо сміху (з рсготу).
Рвати (порвати) на дарабчикы = Рвати (иорвати) на 
клочя -  Рвати (порвати) на шматочки.
Рвати (порвати) на клочя = Рваги (порвати) на 
дарабчикы -  Рвати (порвати) на ююччя.
Рвати клинці -  Витягати клинці (цвнхи, гвіздки).
Рвати на кускы = Розрывати па кускы -  Рвати на шматки. 
Рвати (порвати) на части (на дарабчикы) -  Рвати (по- 
рвати) на шматки.
Рвати подметкы на бігу -  Рвахи підметки иа бііу.
Рвати отношенія -  Рвати стосунки (відносиіш).
Рвати связі -  Рвата зв’язки.
Рвати серце -  Рвати (ишатувати) серце.
Рватися в бӱй -  Рватися в бій.
Рватися в далину -  Рватися в далечінь.
Рве й мече -  Рвс й мече (й жбурляс).
Рвеся -  па новоє береся -  Рвсться -  на нове берегься. 
Рвеся, як дурный (як дурна) до образа -  Рветься, як цур- 
ішй (як дурпа) до образу.
Рвеся, як пес на ланцови -  Рветься, мбв пес па лаицу (на 
ланцюгу).
Рви пвітку, коли цвіте, отдавай дӱвку, коли росте - Рки
квітку, коли цвіте, відаавай дівчшіу, коли росте.

Рвонув (рвонула) за бугор -  Рвонув (рвонула) за бугор. 
Рвонути з копыта -  Рвонути з копита (мов коні: з місця -  
і вскач).
Рвотнос (бліовотноє) средство — Блювотний засіб. 
Рвуться к власти -  Рвуться до влади.
Рвучкый (рвучка) до роботи -  Рвачкий (рвачка) до роботи 
(до працї).
Реабілітаційный процес — Рсабілітаційний процсс. 
Реагующоє вещество -  Реагуюча речовина.
Реактивный двигатель — Реактвний двигун. 
Реактивный самольот -  Реакгивний літак.
Реакційні силы -  Реакаійні сили.
Реакція окисленія -  Реакпія окислення.
Реакдія публікы -  Рсакція публіки.
Реалізащя програм -  Реалізація програм.
Реа.гізм старого світа и прагматизм нового -  Реалізм ста- 
рого світу і прагматазм нового.
Реалізовав (реалізовала) себе -  Реалізував (реалізувала) 
себе.
Реалії жизни -  Реалії жштя.
Реальна вдасть -  Реальна влада.
Реальна возможнӱсть -  Рсальна можливість.
Реальна дійствительнӱсть -  Реальна дійснісгь.
Реальна жизнь -  Реальне життя.
Реальиа претендентка -  Реальна претендентка.
Реальна робота -Реальна праця.
Реальна сила -  Реальпа сила.
Реальна ситуація -  Реальна си гуація.
Реальна угроза -  Рсальна загроза.
Реальна школа -  Реальна школа.
Реальні доходы -  Реальні доходи.
Реальні крокы -  Рсальні кроки.
Реальні наукы -  Реальні науки.
Реальні отчоты -  Реальні звіти.
Реальні потребыости моды -Реальтні потреби моди. 
Реальні предмети -  Реалыіі цредмети (речі).
Реалыіі событіи -  Реальпі події.
Реальні стандарты -  Рсальні стандарти.
Реальні шанси -  Рсальні шанси.
Реальный патріотизм -  Реальний патріотизм.
Реальный показатель -  Реальний показішк.
Реальный претендент -  Реалыіий нрстсндснт.
Реальный світ = У реальному світі -  Рєальний світ. 
Реальный секгор -  Реалымй сектор.
Реальный факт -  Реальний факт.
Реальноє правосудіє -  Реальне правосуздя.
Реальноє состояніє діла -  Реальний стан справи. 
Реальноє учнлище -  Реалыіе училшце.
Реально оцінювучи обстоятельство -  Реально опінюючи 
обстановку.
Ребра світяться -  Рсбра світяться.
Ребристый (ребриста), як камінь -  Рсбристий (ребриста), 
мов камінь.
Реве, аж волося на собі рве -  Реве, аж волосся на собі рне. 
Реве, гибы му (гнбы ӱв)ремінь ткось из хребта дер -
Реве, иіби йому (ніби їй) ремінь хтось із хребта цер.
Реве медвідь, а не знає чого (чому) -  Рсве ведмідь, а пе 
знає чого (чому).
Реве, ги дикый лісовикм -  Реве, мов дикиіі лісовик. 
Реверсійный крок -  Реверсійний крок.
Реве, як перед кӱнцьом світа -  Реве, як перед кіацем світу. 
Реви сперед біди -  Реви сперед біди!
Ревн перед бідов, а не по біді -  Реви перед бідою, а пе по 
біді.
Ревізійна комісія -  Рсвізійна комісія.
Ревізоры взяток не беруть -  їм додому несуть (везуть)~
Ревізори хабарів не беруть -  їм додому несуть (везуть). 
Ревіти ревма - Ревіти ревма.
Ревы насіли на нього (на неї) -  Реви иасіли ыа нього (на 
неї).
Ревком -  Ревком (революційный комітет).
Ревкомісія -  Ревкомісія іревізійна комісія).
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Ревмя ревіти -  Ревма ревіти.
Рев иасів на нього (на неї) — Рев (плач) насів на аього (на 
неї).
Ревниві очи видять и ссред ночи -  Ревниві очі вдцять {ба- 
чать) і есред ночі.
Ревнивый (ревнива) и до корча нриревнує -  Ревнивий 
(рсвнива) й до корча (до куща) приревнує.
Ревниву хыжу обыйди, кедь не хочеш набратися біды -  
Ревниву хату обійди, яицо не хочеш набратися біди.
Ревно любити -  Ревію (ніжно, пристрасно) любити. 
Ревно плакати = Рыдма рыдати -  Ревно плакати.
Ревнує го (ревнує йі) до всіх — Ревнує його (ревнує її) до 
всіх.
Революції -  локомотнвы нсторії -  Революції -  дакомоти- 
ви історії.
Революції не робляться самі, їх чинять люде — Революції 
не робляться самі, їх чинять люди.
Революційні изміненія -  Революційні зміни.
РеволюцІйні стремлінія пролстаріата -  Революційні 
црагнення иролетаріату.
Революційный держн (держіть) крок -  Реводюційний 
тримай (тримайте) крок.
Революційный подйом -  Рсволюиійнс піднесеыия. 
Революційноє движеніє -  Революційний рух.
Революцію задумувуть ідеалісты, осушествлявуть її 
герої, а пользувуться з її наелідкӱв мерзотннкы -  Рево- 
люцію задумують ідеалісти, здійснюють її герої, а користу- 
ються з її наслідків мерзотники.
Революяія на посі -  Революція на но.сі.
Револьвернын станок -  Револьверний верстат. 
Ревтрибунал -  Ревтрибунал (революційний трибунал). ■ 
Реґіональні возможности -  Реґіональні можливості. 
Регісгер слӱв -  Реєстер слів.
Рсгістраційна служба -  Реєстраціііна служба.
Регістрація заивленій -  Реєстрація заяв.
Регістрова тонна -  Реєстрова тонна.
Реготати (з кого, з чого) -  Реготати (з кого, з чого). 
Реготати (над кым, над чим) -  Реготаш (над ким, над чим). 
Реготы справляти = Смішкы справляти -  Сміятися {хі- 
хікати).
Регоче над ним (иад нив) -  Регоче над ним (над нею). 
Регочеся з нього (з неї) -  Рсгочеться з нього (з неї). 
Регулярна армія -  Регуллрна армія.
Регулярні войська -  Регулярні війська.
Регулярный чемпіонат -  Регулярний чемніонаг. 
Регулярно прати (лерепирати) більйо -  Регулярно прати 
(псрепирати) білизну.
Редакціонная летючка — Редакційна летючка.
Редколегія -  Редколсгія федакційна колеіія).
Редколектив -  Редколектив (редакційний колеюпив). 
Реєстр слӱв (еловаря) -  Реєстр слів (словника).
Режим економіїї -  Режим економії.
Режим майліпшого содійствія -  Режим найкращого (най- 
білыного) снрияния.
Режи.мы міыявуться, а русины лишавуться -  Рсжими мі- 
няються, а русини лишаються.
Режим шітанія -  Режим харчування.
Режим, режим, режим -  Режим, режим, режим.
Резва дітина -  Жвава дитина.
Резвый ум -  Бистрий {жвавий) розум.
Резервы є у каадого (у каждої) -  Резерви є кожного 
(у кожної).
Резервный бат альйои (нолк) -  Резервний батальйон (иолк). 
Резолютивна часгь нриговора -  Резодюційна частина ви- 
року.
Резолюція начальства не лічить от зазнайства -  Резолю- 
ція начальства не лікує від зазнайства.
Резонансноє преступленіє -  Резоиансний злочин. 
Резонный вопрос-- Резонне заіштання.
Результаты говорять самі за себе -  Результати (наслідки) 
говорять самі за себе.
Результаты извісні -  Результати (наслідки) відомі.

Результаты не задержалися --Результати (наслідки) пе за- 
трималися.
Результаты явні -'Результати (наслідки) очевидні. 
Рсзультат несправедливости -  Результат (наслідок) не- 
справедливості.
Результат -  плакати хочеся -  Результат (наслідок) -  іша- 
кати хочеться!
Результат цревысив ожидація -  Результат перевсршив 
очікування (очікуваний наслідок).
Результаты внечатлявхть -  Результати вражають: 
Результаты голосованія -  Результати голосування. 
Резулыаты жеребйовкы -  Результати жеребкування,. 
Рсзультаты опрашиванія -  Результати опитування. 
Результаты перевіркы -  Результати перевірки. 
Результаты покажуть — Результати покажуть.
Результат нлачевный -  Результат плачевний.
Результат труда -  Результат труда (працї).
Рейды, перевіркы не заплатавуть производственні дір- 
кы  -  Рейди, псревірки не залатають виробничі дірки. 
Рейдова бригада -  Рейдова бригада.
Рейсовый автобус -  Рейсовий автобус.
Реклама -  двигагель прогреса -  Рсклама -  двигун про- 
греса.
Реклама -  рушитель (двигатель) торговлі -  Реклама -  
рушій (даигуи) торгівлі.
Реклама -  як  еоблазнительна дама -  Реклама -  як сио- 
куслива дама.
Рекламна павза -  Рекламна пауза.
Рекламна продукція -  Рекламна продукція.
Рекламный буклет -  Рскламний буклет.
Рекламує себе -  Рекламує себе.
Рекомендательноє иисьмо = Рекомеидованоє (заказиоє) 
письмо -  Рекомендаційний лист 
Рекомендованый лист -  Заказний лист.
Рекомсндованый учебник -  Рекомендований підручник. 
Рекомендованоє (заказноє) письмо = Рекомендательвоє 
письмо -  Рекомекдовапий лист.
Рекомнендовати -  ые зкачить заставляти -  Рекомендува- 
ти -  ие значить заставляти.
Рекорд Гіннеса -  Рекорд Гіннеса.
Рекордна высота -  Рекордна висота.
Рекордна стаа -  Рскордна сума.
Рекордні показателі -  Рекордні показншси.
Рслііїйна конфесія (релігійиі конфесїї) -  Релсгійна кон- 
фесія (релігійні конфесії).
Релігійні конфесії -  Рслігійиі конфесії.
Релігійный дурман -  як  на полі бурйан -  Релігійиий дур- 
ман -  як иа полі бур’яы.
Рельсовый стык -  Рейковий стик.
Ремесленноє училище -  Ремісниче училише.
Рсмесло -  золотом проросло -  Ремесло -  золотом проросло. 
Ремесло -  ие коромысель, плечі не оттягне -  Ремесло -  
не коромисель (не коромисло), плечі не відтягне.
Ремесло прогодує, но само їсти не проеить -  Ремесло 
прогодує, та само їсти не ітросить.
Ремонтуй, строй, купуй, отдыхавучи — Ремонтуй, будуй, 
кунуй, відпочиваючи.
Рентгенӱвські лучі -  Рентгенівсысі промені. 
Рснтгенӱвськый знимок -  Ренттенівський знімок. 
Реорганізація для дша, а не для начальницької кедвы
-  Реорганізація для справи, а не для начальницької кедви 
(дяки).
Репей колючкы розпускать -  скоро дощик буде -  Реп’ях 
колючки розпускає -  невдовзі дощик завітає.
Репейом узятисн (іірішепитися) -  Реп’яхом узятися (цри- 
чепитися).
Репей таку натуру мас -  до усіх ся ціпляє -  Репєй таку 
натуру має -  до всіх чіляяється.
Репсй польовый -  Реп’ях польовий.
Рспертуарна гіолітика -  Репертуарна політика. 
Репсртуарный голод -  Реперіуарний ірлод.
Репортеры без границь -  Репортери без кордонів.
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Репресії й ГУЛАҐы -  образець совітської отвагы -  Ре-
пресії й ҐУЛАҐи -  взірець радянської відваги.
Репутащія пспорчена -  Репутація зіпсована.
Ресориі подвіскы -  Ресорні підвіски.
Реставраційна мастерська -  Реставраційна майстерня. 
Рефлекторна болезпь = Рефлекторпый бӱль -  Рефлек- 
торний біль.
Рефлекторна реакція -  Рефлекторна реакція. 
Рефлекториый бӱль = Рефлскторна болезнь -  Рефлек- 
торний біль.
Реформы буксувуть -  робочі страйкувуть -  Реформи бук- 
сують -  робочі страйкують.
Реформы пробуксовувуть -  Реформи пробуксовують. 
Рефракторный иеріод ~ Рефракторний період.
Рецепты здоровля -  Рецепти здоров’я.
Речі ихирокого употрсбленія -  Речі (предмети) широкого 
вжитку.
Речовый {языковый) апарат — Мовний аиарат.
Речовос доказательство -  Мовний (а також предметний, 
речовий) доказ.
Решетом воды не наносиш -  Решетом води не наносиш. 
Решетом воды не начирясш - Рсшстом води не начирясш 
(нв начерпасш).
Ринутися в бӱн -  Ринутися (кинутися) в бій.
Рипати дверима -  Рипати дверима.
Рнпить, як вӱз немащеный -  Рипить, як віз нсмащений. 
Рипіти на гуслях (на гармонії) -  Рипіти на гуслях (на 
скрипці) (на гармонії).
Рипы чиннти -  Рипи справляти (рипіти, скрипіти).
Рип та ркп -  Рип та рип.
Риск -  діло благородное -  Ризик -  справа благородна. 
Рисковаиоє міроприятіє -  Ризиковане міронриємство (ри- 
зикована справа).
Рисковати головов -  Ризикувати головою.
Рисковати житьом -  Ризикувати життям.
Рисковати свойим житьом = Важити житьом -  Ризику- 
вати житгям.
Рисовати з натуры -  Рисувати (малюватн) з натури. 
Рисунок угльом -  Рисунок вуглем.
Рисунок перузов -  Рисунок олівцем.
Риторчеська ремарка -  Риторична ремарка. 
Риторичеськй вопрос -  Риторичне заиитання.
Рідка земля — Рідка земпя.
Рідка книга (книжка) = Рідкӱсна книга (книжка) -  Рідка 
(рідкісна) книжка.
Рідка озимнна -  Рідка озимина.
Рщка ткань -  Рідка тканина.
Рідкі зубы -  Рідкі зуби.
Рідкі зубы -  брехливі -  Рідкі зуби -  брехливі.
Рідкі (текущі) тіла -  Рідкі (текучі) тіла.
Рідкі удобренія ~ Рідкі одобрення іугноєпня).
Рідкый воздух -  Рідке повітря.
Рідкый голос -  Рідкий ітшос.
Рідкый гӱсть (рідка гостя) -- Рідкий гість (рідка гостя). 
Рідкый дурак (рідка дура) -  Рідкий (винятковий) дурень 
(виняткова дура).
Рідко бывас, ош думка з думков совпадає -  Рідко буває, 
що думка з думкою співпадае.
Рідковата озимиыа -  Рідкувата озимииа.
Рідко вчути слова от нього (от неї) и вто -  для чого -  Рід- 
ко вчути слова від нього (від неї) і то -  для чого?
РІдко, де стрінети подобноє -  Рідко, де зустрінсш подібне. 
Рідкоє населеніє -  Рідке населення.
Рідкоє тоиливо -  Рідке паливо.
Рідкоє яйце = Рідко звареноє яйде -  Рідке яйце.
Рідко звареноє яйце = Рідкоє яйце ■ Рідко (нарідко) зва- 
репе яйце.
Рідкозубы -  брехолюбы -  Рідкозуби -  брехолюби.
Рідко межи братами (межи сестрами) -  Рідко між брата- 
ми (між сестрами) згода.
Рідко, но їдко -  Рідко, але їдко.
Рідко, но мітко -  Рідко, та мітко.

Рідко такоє быває -  Рідко таке буває.
Рідко ци густо, а слызы ниґда не падуть на землю пус-
то -  Рідко чи густо, а сльози ніколи не падаюгь на землю 
иусто.
Рідкӱсна пташка = Рідкӱсный птах -  Рідкісна пташина. 
Рідкутна книга (книжка) = Рідка книга (книжка) -  Рід- 
кісна книга (книжка).
Рідкӱсна можливӱсть -  Рідкісна нагода.
Рідкӱсні види -  Рідкісні види.
Рідкӱсні кадры -  Рідкісні кадри.
Рідкӱсні металы -  Рідкісні метали.
Рідкӱсный екземпляр -  Рідкісиий скземшіяр.
Рідкӱсный птах = Рідкӱсна пташка -  Рідкісний птах. 
Рідкӱсный случай •— РідкІсний вииадок.
Рідкӱсть волося — Рідкість волосся.
Рідкӱсть стріч -  Рідкість зустрічей.
Ріже в животі -  Ріже в шлунку.
Ріже в ухо -  Ріже в вухо.
Ріже моду — Ріже моду.
Ріже (вдає) з себе пана (панію) -  Ріже (вдає) із себе пана 
(панію).
Ріже (ріжуть)но живому -  Ріже (ріжуть) по живому.
Ріже слух (ухо) -  Ріже слух (вухо).
Ріже (мулить), як сӱль в оиі -  Ріже (мупить), мов сіль в 
оці.
Ріжуть не ножом и бйуть не батугом -  Ріжуть ие иожем і 
б’ють не батугом.
Ріжуться зубы -  Ріжуться зуби.
Ріжущый бӱль -  Ріжучий біль.
Ріжущоє лезвіс -  Ріжуче лезо.
Різальный інструмент -  Різалышй іиструмеит.
Різальный стӱл -  Різальний стіл.
Різаиа рана — Різана рана.
Різана хыжа -  Різана хата (зроблена із поздовжрозрізаних 
колод).
Різані (рвані) галушкы -  Різані (рвані, поспішно приго- 
товлені) галушки.
Різаный паігірь -  Різаний папір.
РЬаный удар -  Різанийӱдар.
Різаньш хліб -  Різаішй хліб.
Різало — кошено -  Різано -  кошсно.
РЬати виноград -  Різати виноград,
Різати дуба -  Рі.зати дуба.
Різати метал -  Різати метал.
Різати (ріже) око (очи) -  Різати (ріже) око (очі).
Різати по дереву -  Різати (різьбити) по дереву 
Різати правду в очи -  Різати правду в очі.
Різати просонцвіт -  Різати просонцвіт (сонях).
Різати пупа -  Різаги пупа.
Різати серне -  Різати серце.
Різати слух {уха) -  Різати слух (вуха).
Різати хліб -  Різати хліб.
Різець скулыітора -  Різець скульптора.
Різка зміна иогоды -  Різка зміна погоди.
Різкый отвіт — Різка (шпарка) відповідь.
Ріка з ріков и челядннк з челядником зыйдсся -  Ріка з 
рікою й людина з людиною зійдуться.
РЬкі изміненія -  Різкі зміни.
Різкі перепады -  Різкі перепади.
Різкый бӱль -  Різкий (гострий) біль.
Різкый голос — Різкий (пронизливий) голос.
Різкый світ -  Різке світло.
Різкый смак -  Різкий (гострий) смак.
Різкый холод -  Різкий хо.чод.
РЬкоє слово -  РЬке слово.
Різкоє сокращеніс -  Різке скорочення.
Різкӱсть світла -  Різкість світла.
Різна разнӱсть = Всяка всячина — Всіляка рЬність. 
Різниця очевидна -  Різниця очевидна.
Різні люде -  різні думкы — Різні люди — різні думки.
Різні способіы лічснія -  Різні способи лікування.
Різного состава -  РЬного екладу.
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Рыб

Різьба (різблеия) по дереву -  Різьба (різьблення) по де- 
рсву.
Різьбленоє дерево -  Різьблене дерево.
Різь у желудку (у черсві) -  Різь у шлунку (у животі).
Ріка в бурю повніє, а в спеку миліє -  Ріка в бурю повніє, 
а в спску маліє.
Ріка в бурю шаліє, а в спеку благіє -  Ріка в бурю шаліє, а 
в спеку благіє.
Ріка впадає в море (в океан)- Ріка впадає в море (в океан). 
Ріка времени все точить -  Ріка часу все і очить.
Ріка забытія -  Ріка забуття.
Ріка затяглася ледом -  Ріка затяглася льодом.
Ріка з потӱчками, як мати з діточками -  Ріка з потічками, 
як мати з діточками.
Ріка кырви -  Ріка крови.
Ріка може пе лем утопити, но й вынести на берег -  Ріка 
може не лише етопити. але й винести на бсрсг.
Ріка подмывать берег -  Ріка шдмиває берег.
Ріка починаться з поточины, а пйаниня -  з погарчииы
-  Ріка починаєі ься з потічини, а п’яниця -  з погарчини (із 
чарчти).
Ріка тече -  Ріка течс.
Ріка Тиса -  Ріка Тиса.
Ріка, што розливаться майширше, несе майбӱлше смі- 
тя, айбо одночасно робнгть и майбӱлше добра -  Ріка, шо 
розливається найпшрше, несе найбільше сміття, але водио- 
час робить і найбільше добра.
Рікы великі й малі -  артерії землі -  Ріки великі й малі -  
артерії землі.
Рікы кырви, море слыз -  Ріки крові, море сліз.
Рікы -  не люде: їх не мож розлучити (розйеднатн) -  Ріки
-  ие люди: їх не можна розлучити (роз’єднати).
Рікы (потокы)слыз -  Ріки (потоки) сдіз.
Ріку затягло тонким шаром леду -  Ріку затягло тоіпсим 
шаром льоду.
Ріку переплыстн гошився (гошилася), а на березі вто- 
ішвся (втопилася) — Ріку псрсшіивти іошився (гошилася), 
а на березі втопився (втопилася).
Ріпипі на иьому, як  на вепрі старому -  Ріпиці (заста- 
рілого бруду, лепу) па ньому, як ііа вспрі (на кабані) ста- 
ромл'.
Ріпчата (рінчаста) пибуля -  Ріпчата (ріпчаста) цибуля. 
Річ достатка -  Річ (предмет) достатку.
Річ достойна внимапія -  Річ гідна (предмет гідний) уваги. 
Річка майже пересхла - Річка майже пересохла.
Річка Уж -  Річка Уж.
Річку серед хаші рӱшом не настачиш -  Річку серед лісу 
ріщам (хмизом) не настачиш.
Річні струї -  Річкові струмені.
Річный трамвай -  Річковий трамвай.
Річ отняло от нього (от нсї) -  Річ (мо(;у) відняло від нього 
(від неї).
Річ прекрасного изготовленія -  Річ (преммет) прекрас- 
нош виробу.
Річ у собі -  Річ у собі.
Рішаєся вопрос -  Вирішується питання.
Рішающый бӱй -  Вирішшіьний бій.
Рішаюіпый голос -  Вирішальний (ухва.чьний) голос. 
Рішающый момент -  Вирішальний момент івирішальна 
мить).
Рішаюшый рік - Вирішальиий рік.
Рішеніє власти -  Рішешія влади.
Рішеніє вонроса -  Розв’язання питапня.
Рішеніє задачі -  Розв’язання задачі.
Рішеніє общого собраиія -  Ухвала загальних зборів. 
Рішеніє проблем -  нова проблема -  Рішення проблем -  
нова проблема.
Рішеніс ради рішенія -  не буце улучшенія -  Рішення за- 
для рішення -  не буде поліпшення!
Рішеніє существує -  Рішення існує.
Рішеній -  тьма, а діла ньіт -  Рішень -  тьма, а діла (а спра- 
ви) нема!

Рішепія про помӱч прннимавуть, лем гроші не выдия- 
вуть -  Рішення про поміч приймають, лиш гроші не виді- 
ляють.
Рішено й нодішсаію -  Ухвадено й підписано.
Рішив (рішила) опстатися -Вирішив (вирішила) залинш- 
тися.
Рішили паны-демократы й заняли Карпаты -  Рішили 
пани-демократи й заняли Карпати!
Рішили ио-любовному -  Рішили поюбовно.
Рішили -  скріпили -  Рішили -  скріпшш.
Рішили слідующоє -  Вирішшіи так.
Рішимӱсть выповиити шіан -  Рішимість виконати план. 
Рішительна мінута -  Рішуча хвилииа.
Рішительні крокы -  Рішучі кроки.
Рішительні міри -  Рішучі заходи.
Рішительный бӱй -  Рішучий бій.
Рішятельный дурень (рішительпа дура) -  Рішительний 
(справжній) дурень (рішительна (справжня) дура. 
Рішительный нсгодяй (рішительня негодяйка) -  Справ- 
жній негідник (справжня нсгідкиця).
Рішительный поступок -  Рішучий (смілитй, відважний) 
учинок.
Рішительный скачок -  Рішучий стрибок.
Рішительный тон -  Рішучий тон.
Рішительный чоловік- Рішуча людииа.
Рішитсльным образом -  Вирішальним чином, 
Рішительио возразити -  Рішуче заперечити. 
Рішительноє “ньит!” -  Рішуіе “ні!”
Рііхштельно нич не вміти (не знати) -  Рішуче нічого не 
вміти (не знати).
Рїшитсльноє условіє -  Вирішальна умова.
Рішительно кажлый (кажда) -  Абсолютно кожний (кож- 
на).
Рішительно нич не уміє (не знає) -  Абсолютио ізовсім) 
нічого (нічогісінько) не вміє (не зиає).
Рішити -  значять зробити -  Рішити -  значить зробити. 
Рішити -  не грішити, то й клястися не треба -  Рішити -  
не грішити, то й клястися (присягати) не трсба.
Рішити судьбу- Вирішити долю.
Рішити участіє -  Рішити участь.
Решітчата кӱстка -  Гратчастка кістка.
Рыба в воді (в ріці) граєся -  на грозу збираєся -  Риба ь 
воді (в ріці) граєгься -  на грозу збирається.
Рыба в воді -  їсти годі -  Риба в воді -  їсти годі!
Рыба воды просить -  Риба води просить.
Рыба глядать, де глубже, а челядник (а челядина) -  де 
ліпшс -  Риба шукає, де глибше, а людина -  де ісрашс. 
Рыба грає -  Риба ірає.
Рыба граєся, но на гачок не ймаєся -  на дождь збира-
єся -  Риба граеться, але на гачок не чіпляється -  на дощ 
збирається.
Рыбак рыбака видить здалека = Свӱй свояка видить 
(вгадає) здалека -  Рибак рибака бачить здалека.
Рыба мало притухла -  Риба трохи притухла.
Рыба от головы вонить -  Риба від голови смердить.
Рыба плавле по дну -  не имиш ни єнну -  Риба ішаває по 
дну -  не впіймаєш ні одну.
Рыба попала (аоймалася) в сітку -  Риба потрапила (виій- 
малася) в сітку.
Рыба пӱлло клює -  Риба погано клює.
Рыба у воді -  Рнба у воді.
Рыбапька артіль -  Рибацька артіль.
Рыбзавод -  Рибзавод ірибний завод).
Рыбы без кости, а челядника (а челядина) без злости -  
ннє -  Риби бсз кістки, а яюдина без злості -  нема.
Рыбы не ймив (не ймнла), а жаб пастрашив(настрашила) 
= Рыбы не наудив (не наудила), а жаб спудив (сп>дила) -  
Риби не зловив (не зловила), а жаб настрашив (настрашила). 
Рыбы ие наудив (не наудила), а жаб спудив (спудила) = 
Рыбы не ймив (не ймила), а жаб иасграшив (настраши- 
ла -  Риби не навудив (не навуаила), а жаб спудив (зпякав, 
злякала).
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Рыбначый жир -  Риб’ячий жир.
Рыбка на гачкови -  все -  Рибка на гачкови -  все!
Рыбна г'алузь -  Рибна газузь.
Рыбна ловля забирать у нього (у не'О утниткый сво- 
бӱдный час -  Рибна ловля забирае зід нього (від неї) увесь 
вільний час.
Рыбный жир -  Риб’ячий жир.
Рыбное філе -  Рибне філе.
Рыбоводчеська бригада -  Рибнидька бршада. 
Рыболовецькый колхоз -  Риболовецышй колгоси.
Рыбу вже чутн -  Рибу вже чуіи (почаяа тхнути).
Рыбу, птишо, молодицю беруть руками -  Рибу, птицю, 
молодицю беруть руками.
Рыбхоз -  Рибгосп (рибне господарство).
Рыдма рыдати = Ревно плакати -  Ридма (ревпо) пла- 
кати.
Рыє на нього (на неї) ~ Рыє аод нього (под неї) -  Риє на
нього (на неї).
Рыєся в грязному біллю -  Риється в брудній білизні.
Рыє та й рыє на мене (на нього, на нсї) -  Риє та й риє на 
мене (иа нього, на неї)!
Рыс под нього (под неї) = Рыє на нього (на неї) -  Риє. під 
нього (під ыеї).
Рыкнув вӱл -  на сім сіл -  Рикнув віл -  на сім сіл.
Рыльце в пушку -  Рильце в иушку.
Рылыіе кулемета -  Рильце кулемста.
Рынкові законы -  Ринкові закони.
Рынкові ціны -  Ринкові ціни.
Рынок гроші чесгус: тко їх має -  што хоче куиує -Рииок 
гроші шанує: хто їх має -  що хоче купук.
Рынок збыта -  Рішок збуту.
Рыяок не розпреділяє, гому й богатым быває -  Ринок не 
розиоділяє, тому й багатим буває.
Рынок порожньым не быває -  Ршюк порожиім не буває. 
Рынок труца -  Ринок труда (праці).
Рыяок -  урвинок -  Ринок -  урвинок.
Рыночна стихія -Ринкова стихія.
Рьшочні условія -  Ринкові умови.
Рыночні ціны -  Ринкові ціни.
Рысисті статі -  Рисисті сгаті (коней).
Рыти под... -  Рити під...
Рытнся в грязному цурбаттю -  Ритися їпорпатися) в 
брудному шматгі (брудному дранті).
Рытися в грязному біллю -  Ритися в брудній білизиі. 
Рытися (копатися) в памняги -  Ритися (копатися) в 
пам’яті.
Рытися в палірю -  Ритися в паперах.
Рытися в свому папірк* -  Ритися в своїх паперах.
Рытя ш анца- Ритгя шанца (канави).
Рыхла жӱнка -  Крихкоііла жінка.
Рыхла земля -  Пухка земля.
Рыхлый камінь -  Рухлий ікрихкий, дірчастий) камінь. 
Рыхлый сніг -  Рихлий сніг.
Рыхлоє дерево -  Дірчасте дерево.
Рыцарь печального образа -  Рицар сумного образу. 
Рыцарьськый роман -  Рииарськнй роман,
Рычагы управленія -  Важелі керування Іуправління). 
Рыче, як голодна привйазана худоба -  Риче, як голодна 
ирив’язана худоба.
Рычить, як бык ~ Ричить, як бик.
Роба -  для чорнороба, а ордены й цвіты -  для иартійної 
еліты -  Роба —для чорнороба, а ордени й квіти -  дмя пар- 
тійної еліти.
Роби Богу иа вгоду -  не зробиш шкоду -  Роби Боіу на 
вгоду -  не зробиш шкоду.
Роби вадь думай думу, лем без шума -  Роби або ж думай 
думу, липі без шу'му.
Робн вадь ходи, лем догодн -  Роби чи ходи, лише догоди. 
Робнв из ся паяца -  Робив із себе паяші ібпазпя).
Робив, робив їробила, робила), та нич не доробив (ие до-
робила) -  Робив, робив (робіша, робила), та нічого ме до- 
робив (н.е доробила).

Робив (робила) ушитко, вбы ые пропустити моменз -  Ро-
бив (робила) все, щоб ис иропустити момеит.
Робив (робила) ушитко вручну -  Робив (робила) все 
вручну.
Робив як робнв (робила як робила), а своє зробив (зро- 
била) -  Робив як робив (робила як робила), а своє зробшз 
(зробила).
Роби діло, вбы кьшіло -  Роби діло, щоб кипіло!
Роби для душі, а не для слави -  Роби для душі, а не для 
слави.
Роби добро всім чортам на зло -  Роби добро всім чортам 
на зло!
Роби добро зааля добра, а не задля благодарности -  Роби 
добро задля добра, а не задля подяки.
Роби дӱвці на догоду -  будеш мати її согласіє -  Роби дівці 
ыа догоду -  будеш мати її згоду.
“Роби, докі робиться!” -  як  говориться -  “Роби, заки ро- 
биться!” -  як говориться.
Роби до пота, а їж в охоту -  Роби до поту, а їж в охоту. 
Роби до семого пота -  забудеш про тоску -  Рооби до сс.чо- 
го поту -  забудеш цро нудоту.
Роби дячно, то й но'ш смачно -  Роби завдячно, то й поїси 
смачно.
Робн запас: тко знає, якый буде час (што чекать на нас)-
Роби запас: хто знає, який будс час (що чекає на нас).
Роби зарялку -  буде й здоровля в порядку -  Роби зарядку 
-  буце й здоров’я в порядку.
Роби з розумом -  и буде што буде -  Роби з розумом -  і буде 
що буде!
Роби и наслаждайся -  Роби й насолоджуйся.
Роби иншым добро, то й тобі добром отдячаться -  Роби 
іншим добро, то йтобі добром відяячаться.
Роби, Йване, докі еилы стане -  Роби, Йване, ноки сили 
стане!
Роби й ведобре, вӱн (она) тя не зопре -  Роби й недобре, 
віи (воаа) тебе не зопре (не зупинить).
Роби, кедь знаєш, чого жадаєш -  Роби, якщо знаєш, чого 
жадаєш.
Роби людям на радӱсть, а Богу на славу -  Роби людям на 
радість, а Богові на славу.
Роби людям на радӱсть, а собі на удовлетвореніє -  Роби 
людями парадість, а собі на задоволєння!
Робиме весь час лем на поісаз -  Робимо весь час лиш на
показ.
Робиме вручну, як у давнину -  Робимо вручну, як у дав- 
нину.
Робиме день-нӱи, а не маєме нич -  Робимо день-ніч, а ие 
маємо иічого.
Робиме наскоками -  гігантськыми кроками -  Робимо 
наскоками -  гігатськими кроками.
Робиме, як глуиакы, а здвигӱв нпякых -  Робимо, як гяу- 
паки, а зрушеиь іііяких.
Роби, небоже (небого), а може, а може... -Роби, небожс 
(небого), а може, а може...
Роби, небоже (небого), го н Бог поможе -  Роби, небоже 
їпебого), то й Бог допоможе!
Роби, небораку (неборачко), Богуг на дяку- Роби, нсбора- 
ку (неборачку), Богові на дяку.
Роби, яе говори: йсе -  вказӱвка згоры -  Роби, не говори: 
це -  вказівка згори
Гобн-не роби, лем начальство не злоби -  Роби-не роби, 
лиш начальство не злоби.
Роби, не стӱй, рук не шкодун -  Роби, ие стій, рук не жа- 
лій.
Роби ие языком, а топором -  Роби нс язиком, а топором. 
Роби обыяк — добре й так -  Роби абияк -  добре й так! 
Роби одразу, не чекай пріпсазу -  Роби відразу, нс чскай 
наказу.
Роби по-людськы -  не затьмариш людям вік, скежуть: 
“Добрый, наш вӱн чоловік (добра, наша челядцна)’” -
Роби по-людськи — не затьмариш людям вік, скажуть: <;До- 
бра, наша він (вона) людина!”
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Роби правилыгі поступкы -- всьо буде добре -  Роби вірні 
поступки -  все буде добре!
Роби прытко, то й поїж сытно -  Роби спритно, ТО Й ЇЮЇСИ 
ситыо.
Роби, роби, та не забудь оглядатися -  Роби, роби, та не 
забудь озиратися.
Роби свою гру -  Роби свою гру.
Роби свою ставку -  Роби свою ставку.
Роби собі на радӱсть, а ившым -  на добро -  Роби собі на 
радість, а іишим -  на добро.
Роби так, обы з твої любови была радӱсть не лем тобі, 
но й мамі-няньови -  Роби так, щоб із твоєї любові була 
радість не лиш тобі, але й матері-няньові (батькові).
Роби так, як хочеш (робіть так, як хочете) -  Роби так, як 
хочеш (робіть так, як хочете).
Роби так, як я, роби ліпше, як я -  Роби так, як я, роби 
краще, ніж я.
Робити аби як -  Робити аби як!
Робити акиент -  Робити акцент.
Робити (чинити) безобразіє -  Робити (чиштш) неподобство. 
Робити безобразіє = Творитк безобразіє -  Робитн непо- 
добство.
Робити без розгына -  Робити (працювати) без розгина. 
Робити (зробити) біду -  Робити (зробити) біду.
Робити благотворыоє влияніє -  Робитн благотворний 
вплив.
Робити Бог знає што -  Робити Бог знає що!
Робити будь-як -  Робити будь-як!
Робити, вбы робнлося -  Робити, щоб робнлося.
Робити великі очи = Познрати великыми очима -  Роби- 
ти великі очі.
Робити веселу міну нри погаиӱв грі -  Робити весслу міну 
при поганій і-рі.
Робити вид -  Робити вигляд.
Робити (зробити) візит — Робити (зробити) візит.
Робити вість -  Робити звістку.
Робити вывод -  Робити висновок.
Робити влияніє -  Робити вшшв.
Робити (зробити) возможным = Справляти впечатленіє
-  Робити (зробити) можливим.
Робитм водю -  Робити волю (виконувати бажання). 
Робити впечатленіє = Справляти впечатлсніє -  Робити 
враження.
Робити в подполью -  Робити в підніллі.
Робити вред -  Робити шкоду.
Робити глазкы -  Робити бісики.
Робити добро -  Робити добро.
Робити довгы = Иаробити довгӱв -  Робити довги (борги). 
Робити до любости -  Робити до любості.
Робити допрос -  Робити допит.
Робити до ростріску -  Робити до ростріску (до повного 
бежилля).
Робити до семого пота -  Робити до сьомого поту.
Робити (зробити) замах = Учиняти (учннити) замах - Ро-
бити (зробити) замах.
Робити зарубку -  Робити зарубку.
Робнти з розвалом (з розвальньом) -  Іірацювати сіірок- 
вола.
Робити за фахом -  Робити за фахом (по спеціальності). 
Робити збыткы -  Робити збитки.
Робити зло = Коїти зло = Творити зло -  Робити зло. 
Робити з мухы слона -  Робити з мухи слона.
Робити з нього (з неї) дурня (дуру) -  Робити з нього (з неї) 
дурня (дуру).
Робити з ув.леченійом -  Робити (працювати) з захоплен- 
ням.
Робити з хліба сміх -  великый гріх -  Робити з хліба сміх
-  великий гріх.
Робити з холодком -  Робити з холодком.
Робити испытаніє -  Робити ісшіт.
Робити (зробити) кыслоє выражеиіє = Робити (зробитн) 
кыслу міну -  Робити їзробити) кислий вираз.

Робитн (зробити) кыслу міну = Робити (зробити) кыслоє 
выраженіє -  Робити (зробити) кис.чу міиу.
Робнти (зробити) круглі очи -  Робити (зробити) круглі, 
очі.
Робити лад -  Наводити порядок,
Робити (зробити) ласку = Учини ги ласку -  Робити (зро- 
бити) ласку.
Робити лежаня -  Робити лежання.
Робити лыоты -  Робити пільги.
Робати маєток -  Робити маєток.
Робити мусай, но й жити треба -- Робити мусай, але й 
жити треба.
Робити мусять и пчолы и волы -  Робити мусять і бджоли 
і воли.
Робити му (робнти ӱв) честь -  Робити йому (робити їй) 
шану.
Робити над книгов -  Робиги (працювати) над книгого. 
Робити над собов -  Робити (працювати) над собою. 
Робити на заводі -  Робити (праиювати) на заводі.
Робнти (зробити) насильство -  Робити (зробити) насилля. 
Робити (зробити) настрашку -  Робити (зробити) на- 
страшку.
Робити на производстві -  Робити (працювати) на вироб- 
ішнтві
Робити на стройці -Працювати на будівнинтві.
Робити на урок -  Робити на урок.
Робити -  не ворои ловити -  Робити — не ворон (не гав) 
ловити.
Робити не ганьба -  Робити не соромно.
Робити -  не допросити, а як полуденковати -  от стола не 
прогнати -  Робити -  не допросити, а як полуденкувати -  
від стола нс прогыати.
Робити не желає, а за стӱл першым (першов) сідать -  Ро-
бити ы'е бажає, а за стіл перишим (першою) сідає.
Робити не йдуть, а платню беруть -  Робити не йдуть, а 
платню беруть.
Робити не розгыиавучи спины = Трудитися не 
розгынавучи спины -  Робити (працювати) не розгинаю- 
чи сішни.
Робпти (чинити) несправедливӱсть -  Робити кривду. 
Робити неудобства -  Робити нєзручності.
Робити ие хоче, а їсти -  з великою ложкою хоче -  Робита 
не хоче, а їсти -  з великою ложкою хоче.
Робити -  ньи, а їста -  мені -  Робити -  ні, а їсти -  мені. 
Робити обыск -  Робити обшук.
Робити обыяк = Робити сяк-так -  Робити абияк.
Робиги общый поклоп -  Робити загалышй уклін.
Робити операцію -  Робити операцію.
Робити ослабленіє -  Робити послаблення.
Робнти осмотр -  Робити огляд.
Робити отчот -  Робити звіт.
Робити (зробнти) очну ставку — Робити (зробити) очну 
ставку.
Робити (зробити) ошибку -  Робити (зробити) помилку. 
Робити (зробитн) пакости -  Робити (зробиіи) капості. 
Робити перевод -  Робити персклад.
Робити перекладку -  Робити перекладку.
Робити (зробити)перекличку -  Робити (зробити) пере- 
юшчку.
Робити (зробити) перешкоды -  Робити (зробити) нере- 
шкоди.
Робити пстлі -  Робити петлі.
Робити печаль -  Робити нечаль.
Робити плату -  Робити плату.
Робити по вказӱвні -  Робити за вказівкою.
Робитн погоду -  Робиіи погоду.
Робити (зробити) подвиг -  Робігги (зробыти) подвиг. 
Робити (зробити) подлог -  Робити (зробити) підлог. 
Робити под себе -  Робити під себе.
Робити порядок -  Робити порядок (наводити лад).
Робити по-свому = Свойим чином робити -  Робити по- 
своєму.
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Робити послабленя -  Робити послаблеиня.
Робити по совмісгительству у двох учрежденіях -  Роби- 
ти по сумісниптву у двох установах,
Робити по снеиіальности -  Робити по спеціальності. 
Робити поступкы -  Робити поступки,
Робити предположеніе -  Робити припущення.
Робити предунрежденк -  Робити попередження.
Робити препйатствія -  Робиш перспони.
Робити ирививку -  Робити прививку.
Робити признаніе -  Робити признашія.
Робити припущення -  Робити припущення.
Робити приятнӱсть -  Робити приємність.
Робитн прогноз (прогнозы) -  Робити прогиоз (прогнози). 
Робити (зробити) промах = Давати нромах-Робити про- 
мах.
Робити ремонт -  Робити ремонт.
Робити реплікы = Подавати реплікы -  Робити репяіки. 
Робити (зробити) розруб -  Робити (зробити) розруб. 
Робити своє = Чинити свою волю -  Робити своє.
Робити смотр -  Проводити оіляд.
Робити спустивши рукавы -  Робити спустивши рукава. 
Робити сяк-так, з прохладков -  Робити слроквола, з про- 
хладкою.
Робити (зробити) ставку -  Робити (зробити) ставку. 
Робити (зробити) стойку — Робити (зробити) стойку. 
Робити (зробити) сцену -  Робити (зробити) сцену.
Робити так -  Робити так.
Робитяся жестокым (жестоков) -  Робитися жорсгоким 
(жорстокою).
Робитися нспрягодным (непригаднов) -  Робитися непри- 
датним (иепридатаою).
Робшися отчаяным (отчаянов) = Сгавати отчаяиым 
(отчаянов) -  Робитися несамовитим (ыесамовитою). 
Робнти свойим способом = Свойим робом робити -  Ро- 
бити своїм способом.
Робзп и смотр - Робити огляд.
Робити сомнітельным -  Робити сумнівпим.
Робити спустивши рукавы -  Робити спустивши рукави, 
Робши ставку = Ставити ставку -  Робити (ставити) 
ставку.
Робити стыдився (стыдилася), а колачом гордився (гор- 
дилаея) -  Робити стидився (стидилася), а калачем гордився 
(гордилася).
Робити стойку -  Робити стойку.
Робитися етарым (старов) -  Робикіся старпм (старою). 
Робити (зробити) давленіє -  Робити (зробити) тиск. 
Робити сяк-так = Робити обыяк -  Робити сяк-так.
Робитн (зробити) траґедію -Робити (зробити) трагедію, 
Робити тяп-ляп -  Робити тяп-няп.
Роби і и убыток -  Робити збиток.
Робити (зробити) удареніє -  Робити (зробити) наголос. 
Робзпи удоволетвореніє -  Робити задоволеішя.
Робити упрьок = Заверичи упрьок -  Робити докір. 
Робитн урокы -  Робити уроки.
Робити (зробити) услугу -  Робити (зробити) послугу. 
Робити успіхы -  Робити успіхи.
Робити фокусы -  Робити фокуси.
Робити (зробити) фурор -  Робити (зробити) фурор. 
Робитн хіхікаяня -  Робити хіхікання ісміятися).
Робити хыжу -  Будувати (ставити) хату.
Робити хліб -  Робиги хліб.
Робиз и чары -  Робити чари.
Робити через пепь - колоду -  Робити через пепь-колоду. 
Робити честь -■ Робити честь.
Робити (творити) чудсса = Творнтн чудеса -  Робити (тво- 
рити) чудеса.
Робити (зробши) шкоду = Причиішти (иричинити) шко-
ду -  Причнняти (зробити) шкоду.
Робити щирым серцьом -  Робити щириМ серпем.
Робитн, як велить еерце -  Робити, як велить серце. 
Робити, як велить (як каже)совість -  Робити (трудити- 
ся), як велить (як каже) совість.

Робити, як через пень-колоду тягти = Валити через 
пень-колоду -  Робити, як через пень-колоду тягти.
Роби тото, што пӱп каже, а не роби тото, што вӱн робить
-  Роби те, що гііп каже, а ие роби тс, що він робить.
Робить, аж небу иарко -  Робить, аж небу парко!
Робить акцент = Робить удареніє -  Робить акцент.
Робить біду в усіх на виду -  Робить біду в усіх на виду. 
Робить быстро и з юмором -  Робить шввдко і з гумором. 
Робить вид -  Робить вигляд.
Робить видимӱсть — Робить видішість.
Робить вид, ош ушитко в порядзсу — Робить вигяяд, що 
все в порядку.
Робить вызов каждоденио -  Робить виклик щоденно. 
Робить выраженіє-Робить вираз.
Робить вытраты, бо не свої гроші тратиіь -  Робіпь ви- 
трати, бо не свої гроші тратить.
Робить гаром но натроє -  Робить так-сяк (аби як)! 
Робить, гибы му (гибы ӱв) рукы поязані -  Робить, ніби 
йому (ніби їй) руки пов’язані.
Робить -  ги мокроє горить -  Робить, мов мокре горить. 
Робігть гримасы -  Робить іримаси.
Робить, де приходиться -  Робить, дс приходиться.
Робить діло — ни в честь, ни в славу -  Робить справу — иі 
в честь, ні в славу.
Робить для виду (про людські очи) -  Робить для виду 
(про дюдські очі).
Робить добротно -  обы й дітьом было -  Робить добротыо
-  щоб і дітям було.
Робить доповідь = Читать лекцію -  Робить доповідь. 
Робить до сдіпоты, а ниякоїтеплоти- Робить до сліпоти, 
а ніякої теплоти.
Робить за дякуву -  Робить за спасибі.
Робить з охотов -  Робить з охотою.
Робить з-под палиці -  Робить з-ііід паішці.
Робить з рана до иочи -  уже лем кӱсткы й очи -  Робить з 
ранку до ночі -  вже лиш кістки й очі.
Робить з розмаха -  Робить з розмаху.
Робить из мухы слона -  Робить із мухи слоііа.
Робить из нього (из неі) дурня (дуру) -  Робить із нього (із 
пеї) дурня (дуру).
Робить из себе козла отпущенія -  Робить із себе козла від- 
пущєння.
Робить (корчить) из ся дурня (дуру) -  Робить (корчить) Ь 
себе дурпя (д>ру)!
Робить истерику -  Робигь істерику.
Робить менше за всіх, а жиє ліпше от усіх -  Робить менше 
за всіх, а живс краще від усіх.
Робить му (робить ӱв) ецены -  Робить йому (робить їй) 
сцени.
Робнть на зло, лем бы на його (на її) было -  Робить на 
зло, лише б на його (на її) було.
Робить на износ -  Робить (працюс) па знос.
Робить “наліво”, вбы мати на пиво -  Робить “наліво”, 
щоб мати на пиво.
Робить намйокы -  Робить натяки.
Робить на обум Лазаря -  Робить на обум Лазаря!
Робить наопак, як дітвак -  Робить наопак, мов дітвак. 
Робіггь на опереженіє -  Робить на випередження (на опе- 
реджнення).
Робить на публіку -  Робить на публіку.
Робить иаскоро -  Робить наскоро.
Робить наукы ради, а не за награды -  Робить науки ради, 
а не за нагороди.
Робить невдячно, а їсти хоче смачно -  Робить невдячло, 
а їсти хоче смачно.
Робить, не розгынавучи снины -  Робить, но розгинаючи 
спини.
Робить не шкодувучи себе (не шкодувучи сил) -  Робить 
не ткодуючи себе (не шкодуючи сил).
Робить -  нішто позирати, лем бы день убнти -  Робить -  
іііщо позирати (дивитися), лише б день убита.
Робить обыяк -  Робить абияк.
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Робить открыто -  Робить ВІДТфИТО.
Робить откровенно -  Робить відверто.
Робнть погоду -  Робить погоду.
Робить подарок за чужый счот -  Робить дарунок за чужый 
рахунок.
Робить под копірку -  Робить під коігірку.
Робить по хозяйськӱв части -  Робить (працює) по госпо- 
дарській частині.
Робить просто так, за дякуву -  Робить просто так, за спа- 
сибі.
Робнть рознос -  Робить рознос.
Робить своє діло на совість, а не за славу -  Робить свою 
справу на совість, а нс за славу.
Робить своє чорноє діло -  Робить свою чорну справу. 
Робить, склавши рукы, а жиє на широку ногу -  Робить, 
склавши руки, а живе на широку ногу.
Робить совісно, лем нич не слінно -  Робить сумліныо, 
лиш нічого не слідно.
Робнть ставку -  Робить ставку.
Робиться всьо возможноє — Робиться все можливе. 
Робить сяк-так, побий гб (побин йі) мряк -  Робить сяк- 
так, побий його (побий її) мряк!
Робиться отчаяным = Стає отчаяним -  Робиться несамо- 
витим.
Робиться умнішым (умнішов) -  Робиться розумнішим 
(розумнішою).
Робиться, як нод копірку -  Робиться, мов під копірку. 
Робиться, ик удаєся -  Робиться, як вдається.
Робить удареніє = Робить акцент -  Робить наголос. 
Робить усьо по сознанію -  Робить усе по свідомості. 
Робить ушитко возможыоє н невозможыос -  Робить усе 
можливе й неможливе.
Робить через пень-колоду -  Робить через пень-колоду. 
Робить чоботы -  Робить чоботи.
Робить чудеса -  Робить чудеса.
Робить чудні (великі) о ч и - Робить дивні (всликі) очі. 
Робить штосилы, лем бы го (лем бы йі) хвалили -  Ро- 
бить щосили, лише б його (яише б 'її) хвалили.
Робить, як велить му (як велнть ӱв) серие -  Робить, як 
велить йому (як велить ій) серце.
Робить, як  вӱл -  Робить, як віл.
Робить, як вӱл, а голый, як  кӱл -  Робить, як віл, а голий, 
мов кіл.
Робить, як годинка -  Риобить, мов годинник.
Робить, як для себе -  Робить, мов для себе.
Робить, як кӱнь, а сам — як тінь — Робить, як кіыь, а сам
-  мов тінь.
Робить, як може -  Робить, як може.
Робить, як не свос -  гаром понатроє -  Робить, як нс своє
-  гаром понатроє (аби як)!
Робить, як при соціалізмі, а жиє -  як при комунізмі -  Ро-
бить, як нри соціалізмі, а живе - я к  при комунізмі.
Робить, як робиться -  Робить, як робиться.
Робить, як слутый (як безрукый) -  Робить, як слутий (як 
безрукий).
Роби хоть як, там видно буде -  Роби хоч як (будь-як), там 
видно буде.
Роби ци не роби, а нас не ганьби -  Роби чи не роби, а нас 
не ганьби (не сором).
Роби чесно свос діло -  прославиш державу -  Роби чесно 
своє діло (свою справу) -  прославиш державу.
Роби чесно, то й буде чудесно -  Роби чесно, то й буде чу- 
десно! г
Робнш из хліба сміх -  береш ыа душу гріх -  Робиш із хді- 
ба сміх -  береш на душу гріх.
Робиш людям добро, а вни тебе -  в ребро — Робиш людям 
добро, а вони тсбс -  в ребро.
Робиш -  не бӱйся, бойишся -  не роби, а не робиш -  
загынеш -  Робиш -  ае бійся, боїшся -  не роби, а не робиш
-  загинеш.
Робнш, робиш, а нлатні -  на два-три дны — Робиш, ро- 
биш, а платні -  на два-три дні.

Робиш спішно -  выйде смішно -  Робиш спішно -  вийде 
смішно.
Роби, што маєш рЬбити, и най буде, што буде -  Роби, що 
маєш робити, і хай буде, шо буде.
Робя, шго можеш, а не можеш, бодай не заважай -  Роби, 
шо можеш, а нс можеш, хоча б не заважай.
Роби, што треба, и най буде -  што Бог пошле -  Роби, що 
треба, і хай буде -  що Бог пошле.
Роби, што трсба, й най буде, што буде -  Роби, що треба, й 
хай буде, що буде!
Роби, што треба, -  не заборонить н Бог из неба -  Роби, 
що треба, -  не заборонить і Бог із неба.
Роби, што хочеш, неси -  кӱлько можеш -  Роби, що хочсш, 
неси -  скільки можеш.
Робнш, як вӱл, а не запросять за стӱл -  Робиш, як віл, а 
не запросять за стіл.
Робиш, як вӱл, а нішто покласти на стӱл -  Робиш, як віч, 
а нічого покластн на стіл.
Роби, як вӱл,- нико тя нс йзість—Роби, як віл,- ніхто тебс 
не з’їсть!
Роби, як говорять -  Роби, як говорять!
Роби, як договорено -  Роби, як домовлено.
Роби, як знаєш -  Роби, як знаєш.
Роби, як знай, а родичӱв не забывай -  Роби, як знай, а 
родичів (а батысів) не забувай.
Роби (робіть), як тобі здаєся (як вам здаєся) ліпше -  Роби 
(робіть), як тобі здається (як вам здається) крагае.
Роби, як тобі хочеся -  Роби, як тобі хочеться.
Роби, як треба, а буде як буде -  Роби, як трсба, а буде як 
буде.
Роби, што треба,- не забороиить и Бог из неба -  Роби, що 
треба,- не заборонить і Бог із неба.
Роби, што хочеш -  Роби, що хочеш.
Робн, што хочеш: што треба й што не треба — Роби, що 
хочеш: що потрібно й що ые потрібно.
Роби, як знаєш -  Роби, як знаєш.
Роби, як зиаєш, лем мені не заважай -  Роби, як знаєш, 
лиш мені не заважай.
Роби, як усі -  Роби, як усі.
Роби, як хоч, лем мені голову не мороч -  Роби, ях хоч (як
хочеш), лиш мені голову нс мороч.
Робіть, што хочетє, лем без мене (лем без нас) -  Робіть, 
шо хочете, лиш без мене (лиш без нас).
Робіть, што хочете, лем без мого гріха -  Робіть, що хочс- 
те, лиш без мого гріха.
Робіть, як вам здаєся ліпше -  Робіть, як вам здається кра- 
ще.
Робкооп -  Робкоон (робітничий кооператив).
Робкор -  Робкор фобітничий кореспопдент),
Роблена відьма -  Роблсна відьма.
Роблені могилы — Роблені кургани (кургани).
Роблені цвіты -  Роблені квіти.
Робленый см іх- Роблений сміх.
Роблять без путгя -  Бог їм суддя -  Роблять без пуття -  Бог 
їм суддя!
Роблять вид, ош не розумівуть єден другого (єнна дру-
гу) -  Роблять вид, що не розуміють один другого (одна
другу)-
Роблять з холодком, а плескавуть з огоньком -  Роблять з 
холодком, а плескають з огопьком.
Роблять из хыжі музей, а сплять у хліві серед свинеи -
Роблять із хати музей, а сплягь у хліві ссрсд свиней. 
Роблять на нього (на неї) давленіє -  Роблять на нього (на 
не'ї) тиск.
Роблять народу й на шкоду, лем бы собі на выгоду -  Ро-
блять народу й на шкоду, лише б собі на вигоду.
Роблять ставкы на нобіднтелӱв -  Роблять ставки на перс- 
можців. Роблять сяк-так -  єден брак -  Роблять сяк-так 
-  один брак!
Роблячи вывод -  Роблячи висновок.
Роблячи (чинячи) добро -  не дадуть под ребро - Роблячи 
(творячи) добро — ие дадуть під ребро.
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Роблячи щасливыми иншых, челяднкк сам (ченлядина 
сама) стає щас:іивішым (щасливішов) -  Роблячи шасли- 
вими інших, пюдина сама стає щасливішою.
Робота -  вам, а слава -  нам -  Робота -  вам. а слава -  нам. 
Робота вжс боком лізе -  Робота вже боком лізе!
Робота временно остановнлась -  Робота тимчасово нри- 
пинилась.
Робота говорить сама за себе -  Робота говорить сама за 
себе.
Робота для нього -  кара; заважать то сонце, то хмара —
Робота для ньото -  кара: заважає то соние, то хмара.
Робота -  добро збирати, а паленка -  спропащати -  Робо- 
т а -  добро збиратн, а палснка (горілка) -  спропащати. 
Робота -  до семого пога, а копейкы -  за роботу -  Робота 
-  до семого пота. а коггійки -  за роботу.
Робота дурня (дуру) любить -  Робота дурня (дуру) лю- 
бить!
Робота ду'рня (д\гру) не научить, лем намучить -  Робота 
дуркя (дуру) не иаучить, лиш намчить.
Робота є, лем робити нікому -  Робота є, лиш робити ні- 
кому.
Робота є майліпшым ліком, бо робить чоловіка чоло- 
віком (челядину челядинов) -  Робота є найкращим лікар- 
ством, бо робить людину лтодиною.
Робота є робота -  Робота є робота.
Робота живить, а неробство -  мертеить -  Робога живить, 
а неробслво -  мертвить.
Робота -  забота, айбо й без роботы душать сухоты -  Ро- 
бота -  турбота, але й без роботи душать сухоти.
Робота закыпіла, як у пчолиному кымакови -  Робота за- 
кипіла, мов у бджолииому вулику'.
Робота з нӱг валить, айбо й челядника (челядину) сла- 
вить -  Робота з ніг вапить, але й людину славить.
Робота за ним (за нив) плаче -  Робота за ним (за нею) 
плаче.
Робоіа збогачує як отдільных люди, так и пілі народы, а 
лінивство приводить усіх до ниіцеты и бідиоты -  Робота 
збагачує як окремих лтодей, так і ділі народи, а яінивство 
приводить усіх до злидііів і бідноти.
Робота з “колес”-  побий йі фрас -  Робота з “коліс” -  по- 
бий її біс!
Робота зроблена обыяк -  Робота зроблена абияк.
Робота йде слабо -  Робота йде слабо.
Робота його (її чекае), а вӱн (а вна) -  и в гадці не мас -  
Робота його (Й) чекае, а він (а вона) -  і в гадці нс має. 
Робота кыпить -  Робота (праця) кипить.
Робота легка лем товды, коли почата в горазді -  Робота 
легка лиш тоді, коли почата в гаразді.
Робота любить дурака (дуру), а дурак (а дура) -  робо- 
іу  -  Робота любить дурака (дуру), а дурак (а дура) -  ро- 
боту.
Робота любить лад -  Робота любить лад.
Робота любить мӱцного й дурного (мӱцпу й дурну) -  Ро- 
бота любить міцного й дуриого (міцну й дурну).
Робота любить порядок у всьому -  як у великому, так у 
малому -  Робота любить порядок в усьому -  як у всликому, 
так у малому.
Робота любить сообразливого (сообразливу), а нероб- 
ство -  ліиивого (ліниву) -  Робота шобить кмітливого 
(кмітливу), а нєробство — лінивого (ліниву).
Робота має гӱркоє коріння, но солодкі плоды -  Робота 
має гірке коріння, але солодкі ішоди.
Робота мучить, айбо й учить = Робота не лем мучить, но 
годує й учить = Робота мучить, годує н учить — Робота 
мучить, алс й учить.
Робота мучить, годує й учить = Робота ііе лем мучить, 
но годує й учить = Робота м}гчить, айбо й учить -  Робота 
мучить, годз'є й учить.
Робота над -  Робота над.
Робота над ошибками ■— Робота иад тгомилками.

Робота на себе -  усе радӱсть -  Робота на себе -  завжди 
радість.

Робота иас мордує, ио й годує -  Робота нас мордує, але й 
годує,
Робота ааша -  першыи (высшый) клас -  Робота иаша -  
перший (вищий) клас!
Робота -  не бпй лежачого -  Робота -  не бий лежачого! 
Робота -  не вовк, у ліс ке втечс -  Робота -  не вовк, у ліс 
не втече.
Робота не лелі мучить, но годує й учить = Робота мучить, 
айбо й учить -  Робота не тіяьки мучить, але годує й учить. 
Робота не лем натомляє, но й думати заставляє -  Робота 
не лише втомляє, але й думати заставляє.
Робота не лем синну гне, но и Бога нрокляне -  Робота не 
лиш спину гне, але й Бога прокляне.
Робота не по ньому (не по нӱв) -  Робота не по ньому (не 
яо »ій).
Робота не терпить лінивого й нерадивого (ліниву й не- 
радиву) -  Робота ие тсрпить лшштото й недбайливого (лі- 
ниву й недбайливу).
Робота не стойить -  Робота ие стоїть.
Робота облегчнлася -  Робота полегшилася.
Робота обша, а плаггня -  роздізьна -  Робота спільна, а 
платня -  роздільна.
Робота обща -  як спӱванка свальбова: котрі й не зна- 
вуть -  роблять вид, гибы епӱвавуть -  Робота сііільна -  
як пісня вссільна: котрі й не знаюгь -  роблять вигляд, ніби 
співають.
Робота опстаєся роботов -  Робота залишасться роботою. 
Робота пила свого дома не вызнає утому -  Робота біля 
свого дому нс визнає втому.
Робота под силу -  Робота під силу.
Робота подганять, кедь час иапнрать -  Робота ніді-апяє, 
якшо час напирає.
Робота покаже й сама за ся скаже -  Робота покаже й сама 
за ссбс скаже.
Робота примножуєся охотов, а гроші -  роботов -  Робота 
примыожується охотою, а гроші -  роботою.
Робота: припеси -  подай -  Робота: принеси-подай.
Робота продовжуєся -  Робота триває.
Робота роботов, а дорогых люди забывати не мож -  Ро- 
бота роботою, а дорогих дюдсй забувати не можна.
Робота роботов, а кедь фрай -  отдыхай -  Робота роботою, 
а якщо фрай (вілыіийу- відпочивай.
Робота роботу подганять -  Робота роботу підганяє. 
Робота совіщаній по секпіях -  Робота нарад ио секціях. 
Робота стойить = Діло стойить -  Робота стоїть,
Робота стойить, а стаж идс -  Робота стоїть, а стаж іде. 
Робота така -  Робота (яраця) така.
Робота -  то што треба -  Робота -  те що треба!
Робота у нас така -  ые бий лежачого -  Робота у нас така 
— пе бий лежачого.
Робота успішыо продовжуєся -  Робота успішпо иродовжу- 
ється,
Робота фііглї не любить -  Робога фіглі (жарти) не лю- 
бить.
Робота ходить из каждым; в єнного -  з відром повным, у 
другого -  з порожньым -  Робота ходить із кожним: в одко- 
го -  з відром повним, у друіого -  з порожнім.
Робота челядника (челядину) годує, а лінь -  марнує -  
Робота люднну годує, а лінь -  марнує.
Робота челядннка (челядину) молодить, а неробство -  
старить -  Робота людину молодить, а неробство -  старить. 
Робота челядника прикрашас, а нйанка вбивать -  Робо- 
та людину прикрашає, а п’яика вбиває.
Робота челядника (челядину) утомлює, но й прослав- 
лять -  Робота шодину зтомляє, але й прославляє.
Робота -  штоденна забота -  Робота -  щоденна турбота. 
Робота як робота -  Робота як робота.
Роботі в зубы не позиравуть, кедь нив живляться -  Ро- 
боті в зуби не позиравуть (не дивпяться), якшо нею жив- 
ляться.
Роботі ниє начала ни кӱнпя -  є лем передышка -  Робогі 
нема початісу, ні кінця -  є лиш перетточинок.
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Роботы в дворі -  от зорі до зорі -  Роботи в дворі -  від зорі 
до зорі. <
Роботы выстачає, лем чорт силы має -  Роботи вистачає, 
яиш чорт сили має.
Роботы -  де не пӱдеш, а заробитри нігде -  Роботи -  де не 
підсш, а заробиги ніде.
Роботы до фені, а йому (а їй) бы теревіні -  Роботи до фені 
(до біса), а йому (а їй) би тсревені.
Роботы до шиї, а хосну ниякого -  Роботи до шиї, а корисгі 
ніякої.
Роботы, каже, море: то шиє, то поре -Роботи, каже, море: 
то шиє, то поре.
Роботы на копейку, а шуму -  на рублі -  Роботи на копій- 
ку, а шуму -  на рублі.
Роботы не поменшало -  Роботи не поменшало.
Роботы -  непочатый край -  Роботи -  иепочатий край. 
Роботы -  непочатый край, лем робити встигай -  Роботи
-  непочатий край, лиш робити встигай.
Роботы ниє, гроши ниє -  жий, як хочсш — Роботи нема, 
грошей нема -  живи, як хочеш.
Роботы от схода до захода сондя, а пусто в горшках -
Роботи від сходу до заходу сонця, а пусто в гаршках (в гон- 
цях).
Роботы побӱлшало, а житя иогӱршало -  Роботи побіяь- 
шало, а життя погіршадо.
Роботы селянські не переробити -  Роботи селянські не 
переробити.
Роботы -  хоть запрігайся -  Роботи -  хоч запрягайся! 
Роботы -  хоть отбавляй -  Роботи -  хоч відбавляй! 
Роботком -  Робітком іробітничий комітет): •>
Роботов сімйа жиє -  Роботою сім’я живе.
Роботу, каже, давай, а платню от нього -  снлов выбивай
-  Роботу, каже, давай, а платнто від нього -  силою вибивай. 
Роботу має -  мухы ганять -  Робоау має -  мухи ганяє! 
Роботу треба любитн, тоді легше буде ся й робити -  Робо- 
ту треба шобити, тобі леше буде й робитися.
Робогязь годный (робӱтннпя годна), лем голодный (лем 
голодна) -  Робітник годний (робітниця годна), лиш голод- 
ний (лиш голодна).
Роботящі рукы й горы перевернуть -  Роботящі руки й 
гори перевернуть (перекинуть).
Роботящі рукы не проклинавугь творчеські мукы -  Ро-
ботяіці руки не нроклинають творчі муки.
Роботящый, як кӱнь -  Роботящий, мов кінь.
Роботяіцых рук доста, а як їсти -  ниє коста -  Роботяших 
рук доста (достатньо), а як їстй -  нема коста Інема харчів). 
Роботящому (роботящӱв) ніколи й присісти, а лінивому 
(а лінивій) -  лем бы полежати й поїсти -  Лінивому (лі- 
нивій) ніколи й присісти, а лінивому (а лінивій) -  лишс б 
полежати й поїсти. '•
Робоча версія -  Робоча версія.
Робоча власть -  Робітнича влада.
Робоча ґіпотеза — Робоча ґшотеза.
Робоча комната -  Робоча кімната.
Робоча коняка -  Робоча коняка.
Робоча молодеж -  Робітнича молодь.
Робоча печать -  Робоча печатка.
Робоча пчола -  Робоча бджола.
Робоча професія -  Робітыича ирофесія.
Робоча сила -  Робоча сила. і
Робоча худоба -  Робоча худоба.
Робочі рукы -  Робочі руки.
Робочі части машиниы -  Робочі частини машини. 
Робочый візит -  Робочий візит.
Робочый день у розгарі -  Робичий день у розпалі. 
Робочый клас -  Робітничий клас.
Робочый клас -  могильннк буржуазії -  Робітничий клас
-  могилЬник буржуазії.
Робочый кооператив -  Робітничий кооператив.
Робочый простӱр -  Робочий простір.
Робочый процес -  РобочиЙ пропес.
Робочый тиск -  Робоче тиснення.

Род

Робочый час -  Робочий час. .
Робочый час роботі, а всьо иншоє -  потӱм (потому) -  Ро-
бочий час -  роботі,'а все інще -  потім.
Робочком -  Робочком (робітничий комітет).
Робочоє давленіє -  Робоче тисыешія.
Робочоє движеніє -  Робітничий рух.
Робполіклініка -  Робполіклініка (робітнича полікліпіка). 
Робсила -  Робсила {робоча сила).
Робӱтливый -  почтптельный (робӱтлива -  почгнтель- 
на): кіть голод и забреде -  до хыжі не зайде -  Робітливий 
-  шанобяивий (робітлива -  шаноблива): якщо голод і за- 
бреде -  до хати не зайде.
Робӱтна, як пчола -  Робітна, мов бджола.
Робӱтник (робӱтниня) научного учрежденія -  Робітник 
(робітниця) наукової установи.
Робӱтник (робітниця) -  не гӱсть, задарь хліб не їсть -  Ро-
бітіппс (робітниця) -  не гість, даром хліба не їсть. 
Робӱтничый клас -  пас -  Робітничий клас -  пас. 
Робӱтничый клас -  пӱшов у запас -  Робітничий клас — 
пішов у запас.
Робӱтничкы -  на болтовню -  Робітннчки -  на балачки. 
Робӱтні долоні творити чудо гонні -  Робітні долоні тво- 
рити диво годиі.
Робӱтні, лем безробӱтні -  Робітні, лиш безробітні.
Робӱтні рукы й горы перевернуть -  Робігні руки й гори 
иерекинуть.
Робӱтный (робӱтна) не знає, коли отдыхає -  Робітний 
(робітна) не знає, коли спочиває (коли відпочиває). 
Робӱтный (робӱтна) усяды замітный (замігна) -  Робіг- 
ний (робітна) -  скрізь примітний (нримітна).
Робӱтный (робӱтна), як  муряньок -  Робітний (робітна) 
як муравка.
Робӱтным рукам тгає отдыха ни туй, ни там -  Робітшм 
рукам нема спочиву ні тут, ні там.
Робӱтного вола робота в грӱб звела -  Робітного вола ро- 
бота в іріб звела.
Робӱтного (робӱтну) гроші люблять и дӱвкы (и хлопці)
голублять -  Робітного (робітну) іроші люблять і дівки (і 
хлопці) голублять.
Робфак -  Робфак (робітничий факультет).
Ровжові надежды = Радужні надежды -  Рожеві ыадії. 
Ровжові мечты = Радужыі мечты -  Рожеві мрії.
Рогалнк -  хліба кавалок -  Рогалик -  хліба шматок. 
Рогата худоба = Рогатый скот -  Рогата худоба.
Рогатый скот = Рогата худоба -  Рогатий скот.
Рогы скорше у тых вырос і авуть, котрі лысину мавуть -  
Роги швидше у тих виростають, котрі лисину мають.
Рогы чортячі, а уха — ослячі -  Роги чортячі, а вуха -  
ослячі.
Рогова оболочка -  Рогова оболонка.
Рогова худоба = Рогатый скот -  Рогата худоба,
Рогожный мішок (мішочок) -  Рогожний мішок (мішочок). 
Рогӱв ниє, а боде -  Рогів ые має, а бодає.
Родак кіть не заплаче, то хоть зазвідать -  Родак якщо не 
заплаче, то хоча б зазвідає (спитає).
Родак не родак, а най не робить хоть як -  Родак не родак, 
а хай не робить будь-як!
Родак родака видить здалека -  Родак родака бачить зда- 
лека.
Роди, Боже, жито-пшеігацю й дітояок копицю = Роди, 
Боже, не лем жито-пшсншдю, но й діти копицю -  Роди, 
Боже, жито-пшеницю й діточок копицю!
Роди, Боже, жито-ншеннцю -  на хліб-паланицю -  Роди, 
Божє, жито-пшеницю -  на хліб-паляішцю!
Роди, Боже, и на трудолюбивого и на лінивого (и на тру- 
долюбиву и на ліниву) -  Роди, Боже, і на трудівшівого і па 
лінивого (і на трудівливу і на ліниву).
Роди, Боже, жнто-пшеницю й усяку нашницю -  Роди, 
Боже, жито-пшеницю й усяку папшицю!
Роди, Боже, не лем жито-пшеницю, но й діти копицю = 
Роди, Боже, жито-пшеыиию й діточок копицю -  Роди, 
Боже, не лишень жито-пшеницю, але й дітей копипю!
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Роди, Боже, огӱркы, а до хліба -  подпііжы -  Роди, Боже, 
огірки, а до хліба -  іюдіііііки (опеньки).
Родився (родилася) в великӱв родииі, а вернутися -  ниє 
до кого ныыі -  Народився (народилася) в великій родині, а 
иовернутися -  нема до кого нині.
Родився (родилася) в сорочці -  Народився (народилася) 
в сорочці.
Родився -  ие хрестився, у морі не купався, а швісным 
розбӱйннком стався -  Родився -  не хрестився, у морі не 
кунався, а відомим розбійником стався.
Родився, хрестився, а вырӱс -  погапином (безбожни- 
ком) зробився -  Родився, хрестився, а виріс -  поганином 
(безбожником) зробився.
Родильна (пологова) горячка -  Родильна (пологова) га- 
рячка.
Родильна комната -  Родильна кімната.
Родимі пйатна капіталізма -  Родимі плями капіталізму. 
Родимоє пйатно -  Родима пляма.
Родіша -  от Адама до Євы -  Родина -  від Адама до Євы. 
Роднпа понад усе -  Родива (сім ’я) понад усе.
Родины, ги вербины, а свого ниє -  Родини, мов вербиыи,
а своі-о нема.
Родипы не зрікавуться -  Родиіш не зрікаються.
Родинна горячка -  Родинна гарячка.
Родинна жизнь -  Родинне (сімейне) життя.
Родинна жизнь: каждый день -  война, кажяу нӱч -  пере- 
мирйа -  Родинне життя: кожен день -  війна, кожну ніч -  
перемир’я.
Родинна колекція -  Родинна колекція.
Родннні обстоятельства -  Родинні ісімейні) обставини. 
Родннні связі -  Родинні (сімейні) зв’язки.
Родинні связі маймӱцніші -  Родинні (сімейні) зв’язки най- 
міцніші.
Родиняі чувства -  Родинні (стейні) почуття.
Родинні чувства звеличувуть жизнь -  Родинні (стейні) 
иочуггя звішічують житгя.
Родиннын дӱм -  Родшший (сшейний) дім (будинок). 
Родинный совіт -  Родинна (сімейна) нарада. 
Родинноєділо- 'іемный ліс-Родинне діло іродиннаспра- 
ва) -  темний ліс.
Родинноє (сімейноє) огнище = Домашньоє огнище -  Ро-
динне (сімейне) вогнищс.
Родинноє положеніє = Сімейноє положеніє -  Родинний
(сімейний) стан.
Родинно-кумӱвські зйазкы -  Родинно-кумівські зв’язки. 
Родинно -  сімейное совішаніє -  Родинно-сімсйна нарада. 
Родися, женися, помирай -  за все попові в руку дай -  Ро- 
дися, женися, помирай -  за все іюнові в руку дай.
Родителі єннако люблять усіх діти -  Батьки однаково лю- 
блять усіх дітсй.
Родителі -  не гонителі (нам не гнобителі) -  Родитеяі -  не 
гонителі (нам не гнобителі).
Родителі -  перші вчителі -  Родителі -  нерші вчителі. 
Роднтелі (батькы) суджені, а кум и кума — люблені -  Ро- 
дителі (батьки) суджені, а кум і кума -  люблені.
Роднтелі усе желанні гості -  Родителі завжди бажані шсті. 
Родителӱв нико не замінить -  Батьків ніхто не замінить. 
Родителӱв уважати треба -  Батьків шанувати греба. 
Родителям усі діти дорогі -  Батькам усі діти дорогі. 
Родитсльный падеж -  Родовий відмінок.
Роднтельська стріха -  Батьківська стріха.
Родитися в сорочці -Родигися в сорочді.
Родичами їх охрестили, бо на єнному сонці онучі сушили 
-  Родаками їх охрестяли, бо на оддому сонці онучі сушили. 
Родич вадь чужый, а раз на гостині -  їж и пий -  Родич чи 
чужий, а раз на гостині -  їж і пий!
Родич (родичка) из боку вӱтця -  Родич (родичка) з боку 
вітця (батька).
Родичі (родителі) сужені, а кум и ку.ма'- люблені -  Роди- 
чі іродителі) суджені, а кум і кума—люблені.
Родичі у дітях видять своє довголїтя -  Родичі у дітях ба- 
чать своє довголі-пя.

Родичӱв без ліку, а помогти челяднику (челядині) -  ні- 
кому -  Родичів без ліку, а спомогти шодині -  пема кому. 
Родичӱв -  де не пӱдеш, а пообідатн (заночовати) нііде -
Родичів -  де не підеш, а пообідати (заночувати) иіде. 
Родичӱв купа -  згоры до щчіа -  Родичів купа -  згори до 
ііуна.
Родичӱв много, а иомощн -  ниє от кого -  Родичів много 
(6агато), а помочі -  нема від кого.
Родичӱв много, а свого -  никого -  Родичів много (бага- 
то), а свого -  нікого.
Родичӱв (ролакӱв) ся не зрікай, а на друзӱв (на нодрут) -  
уважай -  Родичів (родаків) не зрікаііся, а друзів (а подруг)
-  поважай (тримайся).
Родичӱвська любов часто быває сліпов -  Родичівська 
любов часто буває сліпою.
Родная сторона = Рӱдна сторона -  Рідна сторона. 
Родиикова вода -  Кринична вода.
Родова месть -  Родова помста.
Родова община -  Родова община.
Родові и видові названія ростеній ~ Родові і видові назви 
росшін.
Родові (пологові) потугы = Пологові (родові) потугы -
Родові (пологові) потуги.
Родовый падеж -  Родовий відмінок.
Родом з гӱр Карпат -  Родом з гір Карнат.
Родом кури чубаті -  Родом кури чубагі.
Родословноє дерево -  Родовіднс дсрево.
Родственник (родственниця) со сгороні вӱтця -  Родич 
(родичка) з боку вітця (батька).
Родствениі связі -  Родинні зв’язки.
Родственні чувства — Родинні почуття.
Родственні языкы -  Споріднені мови.
Родственнӱсть ідей -  Спорідненість ідей.
Родство по боковӱв лінїї — Сіюрідненість по боковій лінії. 
Родство по прямӱв лінії — Споріднсність по нрямій лінії. 
Роєм ройитися -  Роєм роїшся.
Рожати сомнеігіє -  Породжувати (еикликати) сумыів. 
Рождаєся вопрос -  Виникає (постає) питання.
Рождати сомненіє -  Породжувати сумнів.
Рожкы бичка -  Ріжки бичка.
Рӱжкы канделябра -  Ріжки канделябра.
Рожнаті сани -  Рожнаті сапи (сани з рожнами).
Рожок кестемена -  Рожок (край) кестемена (хустини). 
Рожок (угол) стола -  Рожок (закутина) стола.
Рожок (угол) странині -  Рожок (закутина) сторінки. 
Різаный удар -  Різаний удар.
Розбалансована економіка -  Розбалансована скономіка. 
Розберуться -  вьшустять -  Розберуться -  випустять! 
Розберуться -  и до тебе (и до вас) доберуться -  Розберуть- 
ся -  і до тсбс (і до вас) добсруться!
Розбнваыя на групы -  Розбивання на ірупи.
Розбивати (розбити)в порох -  Розбивати (розбити) в ио- 
рох (у порошок).
Розбиватн (розбнти) доводы (доказы) -  Розбивати (роз- 
бити) доводи (докази).
Розбнвати (рзбити) житя -  Розбивати (розбити) життя. 
Розбивати (розбити) серце -  Розбивати (розбити) серце. 
Розбивати (розбігги) тоску = Розвіватн (розвіяти) тоску
-  Розбивати (розбити) тугу.
Розбивать му (розбивать ӱв) жизнь -  Розбиває йому (роз- 
биває їй жипя).
Розбивать му (розбивать ӱв) сімйу -  Розбиває йому (роз- 
биває їй) сім’ю.
Розбиваться (над кым, над чим) -  Розбивається (над ким, 
надчим).
Розбивка на групы -  Розбивка на групи.
Розбив фозбила) в хыжи скло, а шуму -  на цілос еело -
Розбив (розбила) в хаті скло, а шуму -  на ціле село. 
Розбився горнець, а казці конець -  Розбився горнеиь 
(горщик), а казці консць.
Розбився тарӱл -  Розбилася тарілка.
Розбий мур -  на сто фур -  Розбий мур -  на сто фури!
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Розбилися надежды -  Розбилися надії.
Розбиратн вопрос -  Розбирати (розглядати) питання. 
Розбирати годинку -  Розбирати годинник.
Розбнраги дӱм -  Розбирати дім.
Розбирати жалобу -  Розбирати (розглядати) скаргу. 
Розбирати (розобрати) по кӱсточках ~ Розбирати (розі- 
брати) по кісточках.
Розбирати предложеніє -  Розбирати (розглядати) речення. 
Розбирать го (розбирать йі) сомненіє -  Бере його (бсре 
Я) сумнів.
Розбирать постройку -  Розбирає будівлю.
Розбиратьея, ги бараы у біблії (як курка в звіздах) -  Роз- 
бирається, як баран у біблії (як курка в зорях).
Розбита дорога -  Розбита дорога.
Розбита хода -  Розбита хода.
Розбити (розсікти) воздух -  Розбити (розсікти) повітря. 
Розбити (розсікти)волны -  Розбити (розсікги) хвилі. 
Розбити врага = Розгромити врага -  Розбити ворога. 
Розбити вщент (дощенту) = Розіромити вщент (дощен- 
ту) -  Розбити вшент (дощенту).
Розбити голову -  Розбити голову.
Розбити горе -  Розбити горе.
Розбити доказательства (доводы)-Робити докази (доводи). 
Розбити дощенту -  Розбити дощенту.
Розбити душу -  Розбити яушу.
Розбити житя -  Розбити життя.
Розбиги кайданы = Розорвати кайданы -  Розбити кай- 
дани.
Розбити (зламати) кригу' -  Розбити (зламати) кригу. 
Розбити лед -  Розбити лід.
Розбити наголову = Розгромити наголову -  Розбити на- 
головӱ.
Розбити на групи -  Розбити на групи.
Розбити на скалкы -  Розбити на скалки.
Розбити неприятельськоє войсько -  Розбити вороже вій- 
сько.
Розбнти рябун -  Розбити рябуп (глек).
Розбити серце -  Розбити ссрцс.
Розбитися вщент -  Розбитися вдрізки.
Розбитися на скалкы -  Розбитися на скалки (на мілкі дріб- 
ниці),
Розбити тишину -  Розбити тишу.
Розбити хмары -  Розбити хмари.
Розбити участок землі под городы -  Розбити дільнищо 
землі під городи.
Розбити чары -  Розбити чари.
Розбити іпатор -  Поставити (розкинути, нап’ясти) шатро 
(намет).
Розбиті чоботы (топанкы) -  Розбиті чоботи (черевики). 
Розбитый враг -  Розбитий ворог.
Розбитый (розбита) иаголову -  Розбитий (розбита) наго- 
лову.
Розбитый (розбита) паралічом -  Розбитий (розбита) па- 
ралічем.
Розбитый рябуи мош собраги, но не мож хосновати -
Розбитий рябун (глечик) можна зібрати, та не можиа хосно- 
вати (користутти).
Розбишака -  не вояка, а кырвавый забіяка -  Розбійник 
-  не вояк, а кривавий забіяк.
Розбіглися -  и всьо -  Розбіілися -  і все!
Розбіглнся очи -  Розбіглися очі.
Розбіглася по уголках -  Розбіглися по закутинах. 
Розбігалися, як мыши -  Розбігалися, мов миші. 
Розбовкати секрет -  Розбовкати таємнишо.
Розбовтовати муку у воді -  Розбовтувата муку у воді. 
Розбогатів (розбогатіла) до того, ош ниє богатшого от 
ньопз (богатшої от неї) -  Розбагатів (розбагагіла) до того, 
що нема богатшого від нього (богатшої від неї).
Розборный дӱм -  Розбірний дім (будииок).
Розборчива отданиця -  Перебірлива (вибаг.лива) відца- 
ииця.
Розборчивый вкус -  Розбірлшшй смак.

Розборшівый (розборный) ііочерк -  Розбірливий (розбір- 
ний) почерк.
Робота дурнӱв любить -  Робота дурыів любить. 
Розбрелися тко куды -  Розбрелися хто куди. 
Розббрчивый судця -  Розбірливий суддя.
Розбрелнся, як череда без чередаря (як отара без овча-
ря) -  Розбрелися, мов стадо без чередаря (без пастуха) 
(моб отара без вівчаря).
Розбросанноє населеніє -  Розкидане населеыня. 
Розбросанӱсть населенія -  Розкиданність населення. 
Розбудив (розбудила) у собі звіря (хищника) -  Розбуцив 
(розбудила) у собі звіря (хижака).
Розбухла, ягк кісто на дрӱждях -  Розбухла, мов тісто на 
дріжджах.
Розбух (розбухла), як гора -  Розбух (розбухла), мов гора. 
Розбӱйник з великоїдорогы -  Розбійник з великої дороги! 
Розбӱйник и злодій -  обоє в согласію -  Розбійник і злодій 
-  обоє у згоді.
Розбӱйникы (розбишакы) пера — Розбійники (розбиша- 
ки) пера.
Розбӱйник не на всіх нападать, но всім страх нагаиять -
Розбійник не на всіх нападає, та всім страху наганяє. 
Розбӱйник -  не чоловік (не челядник) -  Розбійник -  не 
людина.
Розбӱйницькоє нападеніє -  Розбійницышй напад.
Розбӱй серед білого дня -  Розбій серед білого дня! 
Розважиме, розрадиме -  Розважимо, розрадимо. 
Розважовати хліб -  Розважувата хліб.
Розваленя мостової -  Розвалення мостової.
Розвалити голову -  Розвалити ірозбити) голову. 
Розвалнти розвалили, а иовоє звести -  ниє силы -  Роз- 
валити розвалили, а новс звести — ігємає сили.
Розвалюсся на очах —Розвалюється на очах.
Розвезло дорогы -  Розвезло дороги.
Розвели “а-ля-ля” -  Розвели “а-ля-ля”!
Розвели мафію на всю парафію -  Розвсли мафію на всю 
парафію.
Розвелися їдці на чужі хлібці -  Розвелися їдці на чужі 
хлібці.
Розвелися патріоты -  языком молоти -  Розвелися 
патріоты -  язиком молоти.
Розвели тары-бары -  Розвели тари-бари.
Розверичи розумом (умом) -  Розкинути розумом. 
Розверичи (завернчи) сіти = Ставити тенета ~Розкин>ти 
(закинути) сіті.
Розвер (розверла) мозґами -  Розвер (розкинув, розкинула) 
мізками.
Розвернулися (наступавуть) усім фронтом -  Розгорнули- 
ся (наступають) усім фронтом.
Розвернути автомобіль (автомашину) -  Розвернути авто- 
мобіль (автомашину).
Розвернути аґітацію -  Розвернути агітацію.
Розвернути аргументацію -  Розвернути фозгорнути) 
аргументацію.
Розвернӱти душу = Открьгти душу -  Розгорнути душу. 
Розвернути колону -  Розгорнута колону.
Розвернути крыла -  Розгорнути крила.
Розвернути настутіленіє -  Розвернути наступ.
Розвернути прапор -  Розгорнута прапор.
Розвернути серце = Открыти еерце -  Розгорнути серце. 
Розвернути стрӱй — Розвернути (розгорнути) стрій. 
Розвериутоє иаступленіє -  Розгорнутий насіуп. 
Розвертати (розверяути) крыла -  Розгортати (розгорну- 
ти) крила.
Розвертка призмы -  Розгортка призми.
Розвести костер — Розвссти (розпалити) вогнище {ба- 
гаття).
Розвивайся, старый дубе: скоро літо б\де -  Розвивайся, 
старий дубе: скоро літо буде!
Розвивати агітацію ~ Розвивати агітацію.
Розвивати свої способности -  Розвивати свої здібності. 
Розвивати скорӱсть -  Розвйвати швидкість.
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Розвити аґітацію - Розгориуш агітацію.
Розвити вінок -  Розвити вінок.
Розвити (розплести) мотузок -  Розвити ірозплести, роз- 
сукати) мотузку.
Розвити свої способности -  Розвииути свої здібаості. 
Розвитп скорӱсть -  Розвинути щвидкість.
Розвитіе событій -  Розвиток подій.
Розвитоє соціалістииеськоє общссто -  Розвинуте соціа- 
лістичне суспоіьсгво.
Розвівати (розвіяти)горе -  Розвівати (розвіяти) горе, 
Розвівати (розвіяти)сомненія -  Розвівати (розвіяти) сум- 
ніви.
Розвівати (розвіяти) тоску = Розбивати (розбита) тоску
-  Розвівати (розвіяти) тугу.
Розвідка бойом -  Розвідка боєм.
Розвідка місности -  Розвідка місцсвості.
Розвідка нафтяных місторожденій -  Розвідіса нафтяних 
родовищ.
Розвідовати (розвідати) ночву = Прощуиовати (протцу- 
пати) почву -  Розвідувати (розвідахи) грунт. 
Розвінченӱсть нервӱв -  Розхитаність иервів.
Розвішовата (розвісити) картины ио стінах -  Р о з в іш у в -  
вати (розвісити) картини по стінах.
Розвішовапи (розвісив, розвісила) уха = Розпускати 
(розпустив, розпустила)уха = Розставляти (розставив, 
розетавила) уха -  Розвішувати (розвісив, розвісила вуха. 
Роозвіялося, як дым -  Розвіялося, мов дим.
Розвіялося, як из канона дым -  Розвіялося, мов із канона 
(із гармати)щт.
Розвіяти горе -  Розвіяти горе.
Розвіяти за вітром = Розвіяти по вітру -  Розвіяти за 
вітром.
Розвіяти по вітру = Розвіяти за вітром - Розвічти ио вітру. 
Розвіяти прахом (порохом) -  Розвіяти прахом (порохом). 
Розвіяти сомненія -  Розвіяти сумніви.
Розвіяти тоску -  Розвіяти тугу.
Розвіятися по світу -  Розвіятися по світу.
Розвйазноє поведеніє -  Розв’язна поведінка.
Розвлекати гостӱв -  Розважати гостей.
Розвлечи (розвлекати) д у ітг= Облсгшнти (облегшовати 
душлу -  Розважити (розважати) душу.
Розвлечи (розвлекати)серце = Облеі шити (облегшова- 
тии) серце -  Розважити (розважати) серце.
Розводити (розвести) болтовшо -  Розводити (розвести) 
балачки.
Розводити журу -  Розводити журбу.
Розводити огвище -  Розводити (розпалювати) вогнище. 
Розводити (розвести) пилу -  Розводити (розвесш) ішлу. 
Розводити (розвести)плечі = Розправляти (розправити) 
плечі -  Розводити (розвести) плечі.
Розводити (розвести) руками -  Розводити (розвести) ру- 
ками.
Розводити (розвести) рукы -  Розводити (розвестя) руки. 
Розводити сентименты -  Розводити сенгименти. 
Розводити (розводить) тары-бары -  Розводити (розво- 
дить) тари-бари.
Розводитн (розвестя) тяганину = Тягти Сірка за хвӱст -  
Розводити (розвесш) тяганииу.
Розводити (розвести) філософію -  Розводити (розвести) 
фічософію.
Розводить сентимснты -  Розводить сснтименти.
Розвод караулӱв -  Розвід караулів.
Розвод мостӱв "  Розведення мостів.
Розводна піч -  Розвідна піч.
Розводный К.ЧЮЧ -  Розвідний ключ.
Розводныя мӱст -  Розхвідний міст.
Розводный водопровод -  Розвідний водопровід. 
Розводноє свідітельство -  Розлучне свідоцтво.
Розводять пустословіє -  Розводять теревені.
Розводяща сітка -  Розвідпа сітка.
Розворот событій -• Розгортапня подій.
Розворо г торгӱвлі -  Розгортання тортівлі.

Розвӱв (розвела) антимонію -  Розвів (розвела) антимонію. 
Розвӱв (розвела) безприділ -  Розвів (розвела) безмежність. 
Розвӱв (розвела) дсмагогію про соцідсолоґію -  Розвів 
(розвела) дсмаґогію про соцідеолоґію.
Розвӱв (розвела) плечі -Розвів (розвела) плечі.
Розвӱв (розвела)тяганину на цілу годину (на цілу днину) 
-  Розвів (розвєла) тяганину на цілу годину (на цілу днину). 
Розвӱв (розвела) фшософію -  Розвів (розвела) філософію. 
Розгадати у.мій: тко чужый, тко свӱй - Розгадати вмій: 
хто чужий, хто свій.
Розганчят и (розогнати) кров -  Розганяти (розігнати) кров. 
Розганяти (розогнати) тоску -  Розгаияти (розігнати) тугу. 
Розгынаюшый мускул -  Розгинаючий мускул, 
Розглажовати моріцнны -  Розгладжувати зморшки. 
Розглядаєся вопрос -  Розглядається питання.
Розговор довкруг и навколо трейнус лем голос -  Розмова 
довкруж і навколо тренує шіш голос.
Розговор закӱнченый -  Розговор закінчений (розмова за- 
кінчена).
Розговор звӱвся на личности -  Розмова зійшла (пере- 
йшла) ііа особистосіі.
Розговорився (розговорилася), як у гостях -  Розговорив- 
ся (розговорилася), мов у гостях.
Розговорилися, ош и пирогы бы зварилися -  Розговори- 
лися, що й пироги б зварилися.
Розговорилися, як свиня з гусков -  Розговоршшся, як 
свшія з гускою.
Розговор ишов про нього (про неї) -  Розмова йшяа иро 
нього (лро Ііеї).
Розговор -  лем для файного слова -  Розмова -  лиш для 
файного (гарного) слова.
Розговор на йсю тему портить нервну систему -  Розмова 
на цю тсму псує нервову систему.
Розговор на темы моральні -  отвітственный -  Розмова 
на теми моральні ~ відповідалыіа.
Розговор не вйажесн (не клейиться) -  Розмова пе 
в’яжеі ься (не клсїться).
Розговорнын язык -  Розмовна мова.
Розговор обырвався (прекратився) -  Розмова обірвалася 
(припинилася).
Розговор происходнв з вӱч-на вӱч -  Розмова відбувалаея 
віч-на віч.
Розговор сліпого з глухым (сліпої з глухов) -  Розмова слі- 
пого з глухим (сліної з глухою).
Розговорчикы в строю -  Розговорчики в строю. 
Розгойкався, як бубнаш (як нотарь за порцію) -  Розгой- 
кався, як бубнар (як нотар за порцію).
Розголошовати хыжні діла = Выносити смітя из хыжі -  
Розголошувати хатні діла (справи).
Розгорівся (возник) спор -  Розгорілася (вимикла) суперечка. 
Розгоряченоє лице -  Розналене лице (обличчя). 
Розгорячити (розиалити) воображеніс -  Розгарячити 
(розпалити) уяву.
Розгорячити нредставлеиіє = Розпальовати (розпалити) 
представленіє -  Розгарячити уяву.
Розгромити врага = Розбитн врага -  Розіромити ворога. 
Розгромнти вшент (дощенту) = Розбити віцент (дощен-
ту) -  Розгромити вщеш (дощенту).
Розгромити наголову = Розбити наголову -  Розгромити 
наголову.
Розгубився (розгубилася): з усіма быває -  Розгубився 
(розгубилася): з усіма буває!
Розгубленый взгляд -  Розгублений погляд.
Розгублеиый вид -  Розублений виптяд.
Розгулвся, як Сірко на привйази -  Розгулявся, як (пес) 
Сірко на прив’язи.
Розгул марксистсько-сталінської реашгії — Розгул марк- 
систсько-сталі нської реакції.
Розгул тіньовикӱв -  Розгул тіньовиків.
Розгул фашистської реакцГї -  Розгул фашистсысої реакції. 
Розгулявся, як  кӱнь на привйази -  Розгулявся, мов кінь 
на прив’язі.
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Розгульна жизнь до добра не приводить -  Розгульне жит- 
тя до добра не ириводить.
Роздавати взаймы -  Рознозичати.
Роздався грӱм =  Загримів грӱм -  Прояунав грім.
Роздае, бо не свое- Роздає, бо не своє.
Роздає совіты на всі роздоры -  Роздає поради на всі звади. 
Роздас стусаны -  Роздає стусани.
Роздайдуша, а сам (а сама) -  без гроша (не має й гроша)
-  Роздайдуша, а сам (а сама) -  без гроша (нє має й гроша). 
Роздати своє бідным -  опстатися ни з чим -  Роздати своє 
бідним -  литпитися ні з чим.
Роздвоєніс личиости -  Роздвоєння особи.
Роздерти на собі сорочку -  Роздерти (розірвати) на собі 
сорочку.
Рорздеру тя, ги Гамана - Роздеру тебе, мов Гамана! 
Роздеру тя на цурбатя -  Роздеру тебе на цурбатя (на дран- 
тя)\
Роздирати душу = Розрывати душу -  Роздирати (шмаіу- 
вати) душу.
Роздирати серце = Розрывати серце -  Роздирати (шмату- 
вати) серце.
Роздівавуть єнного (снну), вбы вдіти другого (другу) -
Роздягають одного (одну), щоб одагти другого (другу). 
Роздівайся -  й на піч: попереду довга нӱч -  Роздяіайся -  
й на тч : попереду довга ніч.
Роздівся (дозділася) догола -  Роздягся (роздятаася) до- 
гола.
Розділ вод -  Поділ вод.
Розділена біда -  пӱвбіды -  Розділена біда -  півбіди. 
Розділеніє труда -  Поділ праці.
Розділеноє горе -  пӱвгоря, розділена радӱсть -  дві ро- 
дости -  Розділенс горе -  півгоря, розділена радість -  дві 
радості.
Розділительна черта -  Розділяюча риса (межа). 
Розділительні сужденія -  Розділювальні суджеішя. 
Розділительный союз -  Розділовий сполучник.
Розділиги подаркы -  Розділити (поділити) дарувки. 
Розділити пряму -  Розділити пряму.
Розділити пряму навпӱл (пополам) -  Розділити пряму по- 
полам (навніл).
Роздшка зуші -  Розділка туші.
Розділовый знак -  Розділовий знак.
Розділовый союз -  Розділовий сполучник.
Розділ іюля -  Розділення (поділ) поля.
Розділяй и властвуй -  Поділяй и владарюй.
Розділяти горе (и радӱсть) = Ділити горе (и радӱсть) -  
Розділяти горе (і радість).
Роздільна уборка урожая -  Роздільне збирання врожаю. 
Розгульні вечерниці -  Розгульні (розпущенІ) вечорииці. 
Роздільный акг -  Роздільний акт.
Роздільноє жительство -  Окреме нроживання.
Роздільнос написаніє — Роздільне написання.
Роздільноє произношеніє -  Роздільна вимова. 
Роздоры-базары навколо тары -  Роздори (чвари) -  базари 
навколо тари.
Роздражати апетит -  Дратувати апетит.
Роздражати кӱнчикы нервӱв -  Дратувати кінчики нервів. 
Роздражати нервы -  Дратувати нерви.
Роздраженіє нерва елекгричеськым током -  Дратування 
нєрва елекгричним струмом.
Роздражительный тон -  Дратівливий тон.
Роздробити череп -  Роздробити череи.
Роздробленос сільськоє хозяйство -Роздроблене сільське 
господарство.
Роздрочився, як біка -  Роздратувався, мов біка (бугай). 
Роздрӱбна торгӱвля -  Роздрібна торгівля.
Роздрӱбный товарооборот -  Роздрібний товарооборот. 
Роздувати вгень -  Роздувати вогонь.
Роздувати (роздути) діло -  Роздувати (роздути) діло 
ісправу).
Роздувати (роздути)кадило -  Роздмухувати (роздмухати) 
кадило.

Роздувати нӱздрі -  Роздувати ніздрі.
Роздувати ціны -  Роздувати ціни.
Роздувать из мухы слона -  Роздувать із мухи слона. 
Роздувать пламня -  Роздуває полум’я.
Роздув (роздула) діло -  Роздув (роздула) справу.
Роздув (роздула) конфлікт у серйозный скандал -  Роздув 
(роздула) крнфлікт у серйозний скандал.
Роздувся, як ковачӱв міх -  Роздувся, як ковальський міх. 
Роздуло щоку -  Роздуло щоку.
Роздути порох из дорогы -  Роздути (розвіяти) порох (пи- 
люку) із дороги.
Роздутый апарат -  Роздутий апарат.
Розжалобився, як вовк над поросям: зйїв, а пак розре- 
вався сам -  Розжалобився, як вовк над поросям: з’їв, а по- 
тім розрсвався сам.
Розжаловати в солдаты -  Розжалувати в солдати. 
Розжнвся (розжилася), бо в сорочці народився (народи-
лася) -  Розжився (розжилася), бо в сороці цародився (на- 
родилася).
Розжився (розжилася), як  вош у корості -  Розжився (роз- 
жилася), як воша в корості.
Розжився (розжилася), як сорока на розі, а тінь на воді
-  Розжився (розжидася), як сорока на розі, а тінь на воді. 
Розжитися грӱшми = Розжитися на гроші -  Розжитися 
(спромоггися) ірошима.
Розжитися на гроші = Розжитнся грӱшми -  Розжитися 
на гроші.
Розжовав(розжовала) и в рот му (и в рот ӱв) ноклав (по- 
клала) -  Розжував (рожувала) і в рот йому (і в рот їй) ио- 
клав (поклала).
Розжуй та щи й у рот положи -  Розжови та ще у рот по- 
ложи (поклади).
Роздражньовати псӱв (собак) -  Дратувати исів (собак). 
Роззвонити секрет -  Роздзвонити секрет.
Роззвоньовати скрӱзь (усяди)= В усі звоны звонити -
Роздзвоыювати скізь (повсюди).
Розживатися (розжитися) на гроші -  Розживатнся (роз- 
житися) на гроші.
Розжився (розжилася), як тінь на воді -  Розжився (роз- 
жилася), як тінь на воді.
Роззвідатися (про кого, про што)~ Розпитатися (про кого, 
про що).
Роззвідатися промежи собов -  Розпитатися проміж собою. 
Роззувати (роззутк) очі -  Роззувати (роззути) очі (уважно 
глянути).
Роззявив рот, як бегемот -  Роззявив рот, мов бегемот. 
Роззявляти (роззяв, роззявила) рот (рота) -  Роззявляти 
(роззявив, роззявила) рот (рота).
Розыгралася драма -  Сталася ірозігралася) драма. 
Розыгралн в лоторею -  Розіграли в лоторею.
Розыграли спектакль -  Розіграли спектакль (еиставу). 
Розыгралнся баталії -  Розігралися баталїї.
Розыгралиея страсти — Розіграішся пристрасті. 
Розыграти игру -  Розіграти гру.
Розыграти роль -  Розгірати роль.
Розыгровати дурака (дуру) -  Розіірувати (вдавати з себе) 
дурня (дуру).
Розыгровати невинноє ягня -  Вдавати з себе невинне 
ягня (прикидуватися невинним ягням).
Розыі'ровати псих -  Розігрувати псих.
Розыгровати спектакль -  Розігрувати сиетакль 
Розыйтися (розыйшлися) у взглядах = Розходитися у 
взглядах -  Розійтися (розійшлися) у поглядах. 
Розыйшлася ч>тка -  Розійшлася чутка.
Розыйшлисяз миром (мирно, но-доброму) -  Розійшлися 
з миром (мирыо, по-доброму).
Розыйшлнся котрый (котра) куды (тко куды) -  Розі- 
йшлися котрий (котра) куди (хто куди).
Розыйшлися: тко по домах, тко по ресторанах -  Розі- 
йшлися: хто по домах, хто по ресторанах.
Розыйшлися у взглядах -  Розійшлися в поглядах. 
Розыйшлися у мнініях -  Розійшлися у думках.
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Розыйшллся, як у морі кораблі -  Розійшлися, як у морі 
кораблі.
Розыйшлося, як мрак -  Розійшлося, як морок. 
Розыскный процес -  Розшуковий процес.
Розйазав (розйазала) собі рукы -  Розв’язав (розв’язала) 
собі руки.
Розйазався мішок -  иосыпався смішок -• Розв’язавася 
мішок -  поситтався смішок.
Розйазався (розйазалася) з неприятным ділом -  
Розв'язався (розв’язалася) з непрнємною спразою. 
Розйазався язык -  Розв’язався язик.
Розйазався (розязав, розйазала) узел = Розрубав (розру- 
бала) узел -  Розв’язався (розв’язав, розв’язала) вузол. 
Розйазаный вопрос -  Розв’язане питання.
Розйазаня (розйазованя) вопроса -  Розв’язання (розв’язу- 
вання) питання.
Розйазалися рукы -  Розв’язалися руки.
Розйазаня (розйазованя) задані -  Розв’язаня Грозв’язу- 
вання) задачі.
Розйазати войну -  Розв’язати війііу.
Розйазатиея з робогов -  Розв’язатися з роботою. 
Розйазатн язык -  Розв’язати язик.
Розйазованя войны -  Розв’язування війни.
Розйазовата (розйазати) загадку -  Розв’язувати (розв’я- 
зати) загадку.
Розйазовати (розйазати) конфлікт-Розв’язувати (розв’я- 
зати) конфлікт.
Розйазовати (розйазатн) світ -  Розв’язувати (розв’язати) 
світ.
Розйазовата (розйазати) узел -  Розв’язувати (розв’язати) 
вузол.
Розйазовати (розйазатн) собі рукы -  Роз’язувати (розв’я- 
зати) собі р)тси.
Розйазовати (розйазати) язык -  Розв’язувати (розв’язати) 
язик.
Розйарити нӱс = Спустити кров из носа -  Роз’юшити ніс. 
Розйасіштельна робота -  Роз’яснитедьна робота. 
Розйатритн рану -  Роз'ятрити раиу.
Розйатрити серце = Розтривожити серце -Роз’ятриги серце. 
Розйатрьовати (розйатритв)рану -  Роз’ятрювати (роз’ят- 
рити) рану.
Розйізный кореспоидент -  Роз’їздний кореспондент. 
Розґитнити нӱс = Розквасити нӱс -  Роз’юшити ніс. 
Розыйшовся хлонець из радостӱв -  Розійшовся хлопець 
із ралошів.
Розкажи другу -  нӱде но кругу -  Розкажи другу -  піде по 
кругу-
Розкажи курици, а вна -  вшыткӱв улици -  Розкажи курці 
(куриці), а вона — всій вулиці.
Розказати всі подробности -  Розказати ірозповісти) всі 
подробиці,
Розказ очевкдця (очевцдці)-Розповідь очевидця (очевидці). 
Розказує байкы -  Розказує (розповідає) байіш.
Розказує, габы з квижкы бере -  Розповідає, ніби з книги 
бере.
Розказує сон рябої кобылы -  Розказує сон рябої кобили. 
Розказує сука псові, а пес -  хвостови -  Розказує сука псо- 
ві, а пес -  хвостові.
Розказує, як душа приказує -  Розповідає, як душа велить. 
Розказуй, лем не навйазуй -  Розказуй (розповідай), лиш 
не нав’язуй.
Розказуй, оповідай, лсм грішноє з праведным не мішай
-  Говори, розиовідай, лиш грішне з праведним не мішай 
(не пяутай).
Розказчик (розказчиця) былнн и казок -  Розповідач (роз- 
поаідачка) бшіин і казок.
Розкапчаный сарафан -  Розстібнутий сарафан.
Розкаты грома -  Розкоти грому.
Розкаяный грішник (розкаяна трішнТщя) -  Розкаяиий 
ірішник (розкаяна грішниця).
Розкваситк (розквасив, розквасила) губы, як коншгі —
Розквасити (розквасив, розквасила) губи, мов кониці.

188

Розквасити нӱс = Розйушнтн нӱс = Пустити кров из носа
-  Розквасити ніс.
Розквокталася, як квочка -  Розквокхалася, мов квочка. 
Розкидати (розкинути) сіті = Ставити (поставити) паст-
ку -  Розкидати (розкинути) сіті.
Розкинути мозгами = Розкннути умом -  Розкинути мізка- 
ми (умом, розумом).
Розкииути умом = Розкину ти мозгами -  Розкинути умом 
фозумом).
Розкинути шатор (палатку) -  Розкинутии шатор (намет, 
палатку).
Розкысли дорогы -  застрягли в Єфимія ногы -  Розкисли 
дороги -  застряли в Єфимія (28 жовтня) ноги.
Розклав (розклала) ио по.іицях -  усьо, як положепо -
Розклав (розклала) по полицях -  усе, як годиться.
Розкладати (розкласта) вгень -  Розкладати (розкласти) 
вогонь.
Розкласти в думці = Прикннути в умі -  Розкласти в 
думні.
Розкласти плату на раты -  Розкласти плату иа рати (на 
частини).
Розкодкодакалась, як кгурка (ик квочка) -  Розкудкудака- 
лась, мов курка (мов квочка).
Розкосі очи -  Розкосі очі.
Розкотистый вӱз — Розкотистий віз.
Розкотити колесо -  Розкотити колесо.
Розкотнти колоды -  Розкотити колоди.
Розкотити монисто по подаменту -  Розкотити намисто но 
подаменіу (по підлозі).
Розкотш и покровець -  Розкотити покровець (килим).
Розкоші зажити -  Розкоші ззжити.
Розкоші люблять гроші -  Розкоші люблять гроші.
Розкоші просять (требувуть) гроші -  Розкоші просять 
(вимагають) гроші.
Розкошовати -  іцастя не знати: коли роркоші прихо- 
дять -  тучать, а коли отходять -  мучать -  Розкошувати
-  шастя ие знати: коли розкоші нриходять -  тучать, а коли 
відходять -  мучать.
Розкошує, як дірка в салі (як дірка в бублику) Розко- 
шує, як дірка в салі (як дірка в бублику).
Розкошӱв мало, а псоты -  онь поза плоты -  Розкошів 
мало, а псоти -  аж поза плоти.
Розкрайовавти на полоскы -  Розкраювати на смужки. 
Розкричав(розкричала) гласнӱеть про партійну соб- 
ствеішӱсть -  Розкричав (розкричала) гласнӱсть про партій- 
ну власність.
Розкричатися на всю гыртанку -  Розкричатися на все 
горло (на всю гирляику).
Розкрадавуть край, хоть на каждому кроці (хоть на каж- 
дого челядника (на кажду челядину) стражника вы- 
сгавлян -  Розкрадають край, хоч на кожному кроці (хоч на 
кожну людину) сторожа виставляй.
Розкричався (розкричалася), як на вӱтця -  Розкричався 
(розкричалася), як на вітця (на батька).
Роозкричалася, як сорока на плоті -  Розіфичалася, мов 
сорока на алоті.
Розкрывати (розкрыти) гру -  Розкривати (розкрити) гру. 
Розкрывати (розкрыти) душу -  Розкривати (розкрити) 
душу.
Розкрыватк (розкрытя) карті -  Розкривати (розкрити) 
карти.
Розкрыватн (розкрыти) обйатія -  Розкривати (розкрити) 
обійми. і
Розкрыватя (розкрыти) очи = Открывати (открыта) 
очи -  Розкривати (розкрити) очі. і
Розкрывати (розкрытн)рот -  Розкривати (розкрити) рот. 
Розкрыв (розкрыла) рота, як ворота = Розкрыв (роз- 
крыла) рота, як ворога -  аж до ух -  Розкрив (розкршіа) 
рота, як ворота.
Розкрыв (розкрыла) рота, як ворота -  аж до ух = Роз- 
крыв (розкрыла) рота, як ворота -  Розкрив (розкрила) 
рота, як ворота -  аж до вух.
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Розкрыв (розкрыла) рот, як двері -  Розкрив (розкрила) 
рот, мов двері.
Розкрыв (розкрыла) свою “дрымбу” лем на галибу -
Розкрив (розкрила) свою “дримбу” {свій рот) лиш на ґшш- 
бу (на скандал).
Розкрывся (розкрылася) повностьов -  Розкрився (роз- 
крилася) повністю.
Розкрылася бездна небесна -  Розкрилася бсзодня небесна. 
Розкрыти рот = Розкрытн уста -  Розкрити рот,
Розкрытн уста = Розкрыти рот -  Розкрити уста (губй). 
Розкрутив (розкрутила) діло -  Розкрутив (розкрутила) 
діло (справу).
Розкӱш народӱв -  Розкіш народів.
Розкӱш творить бӱль: коли приходить -  смакує, а як 
отходить -  \і) чить -  Розкіш творить біль: коли приходить
-  смакує, а як відходить -  катує.
Розлагающоє вдияніє -  Розюзадаючиіі вплив.
Ро'злад желудка -  Розлад шлунка.
Розлазнться по всіх швах = Трішить по всіх швах -  Роз- 
лазиться по всіх швах.
Розлетілася вість -  Розлетшася звістка.
Розлетілися мечты -  Розлетілися мрії.
Розлетілися, як липовоє клиння -  Розлетілися, як липове 
клиння.
Розлетілися, як ясеновоє насіня -  Розлетілися, як ясено- 
воє (насіння.
Розливальна ложка -  Розливальна ложка.
Розливательный (рохливочный) краы = Розливальный 
кран -  Розливальыий кран.
Розливатися плачом -  Розливатася пяачем.
Розливатися (розлитися) слызами -  Розливатися (розли- 
тися) елізьми.
Розливатися соловйом (соловейком) — Розливатися со- 
ловйом (соловейком).
Розлив воды (рікы) -  Розлив води (ріки).
Розливна (роз.ливочна, розливающа) машина -  Розли- 
вальна (розливиа, розливочна, розливаюча)машина. 
Розливальный крал = Розливательный (розливочный) 
кран -  Розливальний краи.
Розлявноє внно -  Розливне вино.
Розливноє морс -  Розливне море.
Розливиоє пиво -  Розлшше пиво.
Розлитя вод -  Розлиітя вод.
Розлитя жовчи — Розлиття жовчі.
Розлитя рікы -  Розлитгя ріки.
Розличіє в составі воды озер -  Різыиця (відміннність) у 
складі води озер.
Розлізлися, як руді мыши -  Розлізлися, як руді миші. 
Розложеніє буржуазного общесгва — Розклад буржуазного 
суспільства.
Розложеніє на составні частини -  Розкладання па скла- 
дові частини.
Розложсніє трупа — Розклад трупа.
Розломило ня (розломило його, її)-Розломило мене (роз- 
ломило його, її).
Розлука -  мука -  Розлука — мука.
Розлука -  мука, иншым наука -  Розлука -  мука, іншим 
наука.
Розлука, як вітер: велнку любов роздувать, а малу -  га- 
сить -  Розлука, як вітер: велику любов роздуває, а малу
-  гасить.
Розлук не быває без смутку -  Розлук не буває бсз смутку. 
Розлӱгся (розлеглася), як і ішла колода - Розлігся (роз- 
леглася), мов гпила колода.
Розлӱгся, як пан (як пес перед будков) -  Розлігся, мов пан 
(мов пес псред будкою).
Р03.ЗЯГГИСЯ от регота (от сміха) = Розлягтися рсготом | 
(смі.хом) -  Розляітися від реготу (від сміху).
Розлягтися реготом (сміхом) = Р0 .3.ЧЯГТИСЯ от регота (от 
сміха) -  Розлягтися реготом (сміхом).
Розльот птиць (птахӱв) -  Розліт птиць їптахів).
Розмаїтя жизнн -  Розмаїття життя.

Розмай-зіля -  Розмай-зілля.
Розмальованя стін -  Розмаяювашгя стін.
Розмальововати ровжовыми фарбами — Мальовати 
ровжовыми фарбами -  Розмальовувати рожсзи.ми фар- 
бами.
Розмаховати руками -  Розмахувати руками. 
Розмельовальиый механізм -  Розмелювальний механізм. 
Розметав хлӱвець, обы нарубати дрывець -  Розметав 
{розкидав) хлівець, щоб нарубати дровець.
Розметати гроші -  Розкидати гроші.
Розминати иогы = Розхожовати (розходити) ногы -  Роз- 
минати ноги.

1 Розмінна картя -  Розмінна карта.
| Розмінна монета -  Розмінна монета.

Розмінна монета у чиӱвсь игрі -Розмінна монета у чиїйсь 
игрі.
Розмінятися (розмішосся) на дрӱбниці (на дрібноту) -
Розмінятися (розмінюється) на дрібниці (на дрібноту). 
Розмінятнся пішками -  Розміиятися аішками (щахмат- 
ними).
Розмір капітальных вложеній -  Розмір капітальних вкла- 
день.
Розміркуй сам (сама) -  Розміркуй сам (сама). 
Розміркуй-но -  Розміркуй-но!
Розмірыын ключ -  Розмірний Юігоч.
Розмітовати Срозмітовагися) грӱшми -  Розкудувати (роз- 
кидатися) грошима.
Розмітоватися обішаніями -  Розютдуватись обіцянками. 
Розмітоватися словами -  Розкидуватася сдовами. 
Розмітує (смітянить) грӱшми -  Розкидує (смітянить) гро- 
шима.
Розмітує косами, як  лошиця гривов -  Розмітує косами, 
як лошиця гривою.
Розмножовагися почкованійом -  Множитися иупкован- 
ыям.
Розмняк ірозмнякла), як у воді кӱзяк -  Розм’як (розм'як- 
ла), мов у воді кізяк.
Розмотати (розмо іоваги) клубок противоречій -  Розмо- 
тати (розмоауваги) клубок протиріч.
Рознесяо (роздуло) щоку -  Рознесло (роздуло) щоку. 
Рознести (рознесло) в пух и в прах -  Рознести (рознссло) 
в пух і в прах.
Розиоситн слух -  Розіюсити слух.
Розноситься (рознеслася)чуі'ка = Поширюсся (пошири- 
лася) чутка -  Розноситься (розиеслася) чутка,
Розносна книжка (киита) - Розносна книга.
Розносна торгӱвля -  Розносна торгівля.
Розносна рецензія -  Розносна (нищівпа) рецензія.
Розняти рукы -  Розняти фозплести) руки.
Розоблачати врага -  Викривати ворога.
Розоблачати обман -  Викривати (виявляти) обман. 
Розогнати (розвіяти) горе -  Розігнати (розвіяти) горе. 
Розогнавшнсь, ударився (ударилася) в стовп — Розігнав- 
шись, у'дарився (ударилася) в стовп.
Розограв Ірозограла) роль -  Розіграв (розіграла) роль. 
Розогравати (розограш) як по нотах -  Розгравати (розі- 
грати) як по нотах.
Розограє кієвську карту -  Розігрує київську карту. 
Розограє козырну карту -  Розігрує козирну' карту. 
Розограли (провели, верли) жребій -  Розіірали (провели, 
кинули) жереб.
Розогралн, як по нотах -  Розіірали, як по нотах. 
Розодітын (розодіта), як  на свальбу -  Виряджекий (ви- 
ряджепа), як ыа всс ілля.
Розолляв Влас воду на дорогы -  забирай, зимо, ногы -
Розлив Влас (24 лютого) воду на дороги -  збирай, зимо, 

| ноги.
Розозлився на нього (на неі) — Розлютувався на нього (на 
неї).
Розоллявся хміль из погара -  наробив крику й вады -
Розлився хміль із погара (із ч.арки) -  наробив крику й вади 
(й сварки).
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Розоллялиея цятины -  на хрестины -  Розлилися ш тш и 
і'краплини) -  на хрестини.
Розомкнути губы (уста) -  Розімкнути іуби (уста). 
Розорваный папірь -  Розорваний папір.
Розорваное сознаніє -  Розірвана свідомість.
Розорвати (розторгнути) брак -  Розірватя шлюб. 
Розорвати кайданы = Розбнти кайданн - Розірвати кай- 
дани.
Розорваги (роздерти) иа дарабиикы -  Розірвати (роздер- 
ти) на шматки.
Розорвати сись круг невозможно -  Розірвати цей круг не- 
можливо.
Розорвися до шггкы, а не допусти биткы -  Розірвися до 
нитки, а нс допусти битки (бійки).
Розорительні процесы -  Руйнівні процеси.
Розорятися на лікарства -  Розорятися на ліки.
Розпався СРСР як держава -  похитнулася комуністӱв 
руководяща слава — Розпався СРСР як держава -  похитну- 
лася комуністів керівна слава.
Розрывати душу = Роздирати дутну - Розривати душу. 
Розставання -  рыданння — Розставання -  ридання. 
Розставання -  цюлюнок на прошання -  Розтавання -  ці- 
яунок иа ирощання.
Розчарованіє в любви -  щи не конець світа -  Розчаруван- 
ня в любові (<? коханні) -  ще ие кінець світу.
Розпадатися на кускы -  Розпадатися иа шматки. 
Розпадатиея на порох (на норошок) -  Розиадатися на по- 
рох (на порошок).
Розпад білкӱв -  Розпад білкіз.
Розпад розписанія двнженія поїздӱв -  Розпад розкладу 
руху поїздів.
Розпад Совітського Союза -  Розпад Рацянського Союзу. 
Розпад трупа -  Розпад трупа.
Розналився (розпалилася) -  аж-аж -  Розиалився (розпа- 
лилася) -  аж-аж!
Розпалився (розпалилася), як оса -  Розпалився (розгшш- 
лася), мов оса.
Розиалитися -  аж-аж -  Розпалитися -  аж-аж! 
Розпалившись, наговорив (наговорила) много лншньо-
го -  Розпалившись іртгоря чившись) , наговорив (наговори- 
ла) багато зайвого.
Розпалило сонце вгень -  засвітило людям день -  Розпа- 
лшю сонце вогоць -- заевітило шодям день.
Розпалнтися бӱйков - Розпалитися бійкою.
Розпалитися гнівом - Розпалитися гнівом.
Розпалитися (розналився, розпалилася) любовльов -  
Розпалитися (розпалився, розпалилася) шобов’ю (коханням). 
Розпальоватн (розпалити) атмосферу = Нагнітати ат- 
мосферу -  Розпалювати (розпалити) атмосферу. 
Розпальовати (розпалити) представленіє = Розгорячити 
представленіє -  Розиалювати (розпалити) уяву. 
Розпасгися на категорґі -  Рознастися на категорії. 
Розпахнути вызӱр (окно) -  Розчинити вікно (навстіж). 
Рознахнуты полы кабата -  Розгориути поли пальто. 
Розпашні двсрі -  Двостулкові двері.
Розпашна лодка -  Човен з дволопатевим веслом. 
Розпашный сарафан -  Розстібиий сарафан.
Рознашноє весло -- Дволопатсвс весло.
Розпеченоє желізо -  Розпечене залізо.
Розпивочный продаж = Кабацькый продаж -  Розпивоч- 
ний продаж.
Розпивочно и на вынос -  Розпивочно і на в и іііс .
Розпили єнну фляшку, другу' и пӱшло по кругу -  Розпи- 
ли одпу фляшку (пляиікку), другу -  і пішло по кругу. 
Розпинати вітрила -  Розпинати вітрила.
Розпинати сіти = Ставити тенета -  Розпинати сіті. 
Розпинаться за нього (за нсї) -  Розпинається за нього (за 
неї).
Розписався (розписалася) в своӱв безйомошностн -  Роз- 
писався (розписпалася) в своїй безпомічності.
Розписався (розиисалася) у своӱв безпорадности -  Роз- 
писався (розписалася) у своїй безладності.

Розпнсатися в ЗАГСі -  Розписатися в ЗАГСі.
Розписатися в неуцтві -  Рознисатися в меуцтві. 
Розписатися в своӱв дурости — Розписатися в своїй ду- 
рості.
Розпис государствеиных доходӱв и розходӱв -  Розцис 
державних прибутків і видатків.
Розписка про полученя -  Розписка про одержаиия (отри- 
мання).
Розписованіє счоту в по книгах (по книжках) -  Розпису- 
вання рахуиків ио книгах.
Розпис поколеній -  Розтшс поколінь.
Розпыляюшый накоиечник -  Розпилюючий наконечніж. 
Розялановати сад (садок) -  Розпланувати сад (садок). 
Розплата послі нолученія товара -  Розплата після одер- 
жання (отримання) товару.
Розплачуєся за старі (минулі) гріхы -  Розплачується за 
старі (минулі) гріхи.
РозплІтати рукы -  Рознлітати руки.
Розплыватися (розплыстися)в усмішаі -  Розпливатися 
(розплистися) в посмішці.
Розплывлося, як пірйа по воді -  Розпливяося, мов пір’я 
по воді.
Розловідай из чим прийшов (прийшла) -  Розповідай із 
чим прийшов (прийшла).
Розповзаєся, як  стара вершш -  Розповзається, мов стара 
вериыя (верета).
Розповнів (розповніла), як гордӱв -  Розповнів (розгговні- 
ла), мов бочка.
Розподіл продукції -  Розподіл ородукції.
Розпозирайся шго й для чого -  Розпозирайся (роздивися) 
що й для чого.
Розпозирайся што й по чӱм, пак лем так кажи усім -
Розпозирайся іроздивися) що й по чім {по чомӱ), иотім так 
лише кажи усім.
Розпозирує охотно, а купити не хоче -  Розпозирує (роз- 
дивляс) охоче, а купити нс хоче.
Расположеніє духа -  Настрій.
Розположеніє к музпці -  Нахи.п (схіыьність) до музики. 
Розположсніє комнат -  Розташувашія кімнат. 
Розположеніє к хворотам -  Схильність до хвороб. 
Розположеиіє слӱв у предложенії -  Розміщсння слів у ре- 
чснні.
Розположився (розположилася) писати -  Налаштувався 
(налаштӱвалася) писати.
Розноложився (розположилася) спати на дивані -  Ліг
(легяа) спати на диваиі.
Розноложився, як жид иа ярмарку -  Розгашувався, як 
жид (як єврей) на ярмаркх'.
Розположити в шахматному порядку -  Розташуваіи в 
шаховому порядку,
Розположити го (розположитн йі) в свою пользу -  Зроб- 
тити го (зробити її) прихильним (прихильною) до себе. 
Розположити свойим поведснійом -  Привабити своєю гго- 
ведінкою.
Розпорошеніє сил -  Розпорошення сил.
Розпорошеніс матеріальных средств -  Розпорошення ма- 
таріальних коштів.
Розпорошити енергію = Розсіяти енергіш -  Розпорошити 
енєргію.
Розпорошовати (розпорошити) своє вниманіє - Розпоро- 
шувати (рсзиорошити) свою увагу.
Розпорядителыює засіданіє -  Розпорядче засіданыя. 
Розпоряжасся як свойов собственііосі ьов -  Розпоряджє- 
ається мов своює власніетю.
Розпоряженіє командованія - Розпорядження комаыду- 
вання.
Розпочати бесіду -  Розпочати бесіду (мовӱ).
Розпочинатн обсужденіє = Приступати до обсужденія -
Розпочинати обговорення.
Розпочинатн (розпочагн) роботу -  Розіючинати (розпо- 
чати) роботу.
Розправа коротка -  Розправа коротка.
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Розііравити бият -  Розправити бинт.
Розправити (розруішти) друт- Вирівняти Срозрівняти) дріт. 
Рорзправити морщнны на чолі -  Розгладити зморшки на 
чолі.
Розправити ногы -  Розиростати {випростати) ноги. 
Розправляти ус (усы) -  Розправляти ірозгортати) вус 
(вуси).
Розправляти (розправити) крыла -  Розпро<ггерти (роз- 
простирати) крыла -  Розправляти (розправити) крила. 
Розправляти (розправити) плечі = Розводити (розвести) 
плечі -Рознравляти (розправити) плечі.
Розпреділнтельна дощка -  Розподільна дошка. 
Розпреділительное засіданіє -  Розпорядче засідання. 
Розпреділяти подаркы -  Розподіляти даруыки. 
Розпрігайме, но не спочивайме -  Розпрягаймо, та не спо- 
чиваймо.
Розрывати серце = Роздирати серце -  Шматувати серце. 
Розпростерти (розиростирати) крыла = Розправляти (роз- 
правити) крыла -  Розпростерти (розиростирати) крила. 
Розиростерти плечі -  Розпростерти илечі.
Розпростерти (розпростирати) рукы = Простягти рукы 
-  Розпростерти руки.
Розпростерти своні пытливу мысль -  Розпростерти свою 
допитливу думку.
Розпростерті обйатія — Розкриті обійми.
Розпростерся (розиростерлася) на полу -  Простягся 
(простягпася) на підиозі.
Розпространенноє мнініє -  Поширена думка. 
Розпространенноє предложеніє — Поширене речення. 
Розпространительноє толкованіє закона -  Надто широке 
{поишреноє) тлумачення закону.
Розпространити предложеніє—Поширити рсчення. 
Розпространяєся слух -  Попшрюється слух. 
Розпрорстраняти опыт -  Ширити досвід. 
Розпространятн просвіщеніє -  Ширити освіту. 
Розпростраияти своє влияніє-Иоширювати свій вшшв. 
Розпространяти слухы -Поплгрювати слухи. 
Розпорядительноє засіданіє -  Розпорядче засідашія. 
Розпускає (плодить) чуткы -  Розпускає (плодить) чутки. 
Розиусканіє цвітӱв -  Розпускання косиць.
Розпускати (розпустити) вітрила -  Розпускати (розпусти- 
ти) вітрила.
Розпускати губы -  Розпускати губи.
Розпускати (розпустити) комісію -Розпускати (розпусти- 
ти) комісію.
Розпускати (рознускає) нюні = Розпустити (розпустив, 
розпустила) нюні -  Розпускати (розттускає) нюні. 
Розпускати писок (морду) -  Розпускати писок (морду). 
Розпускати платок -  Розпинати хустину.
Розпускати (розпустити) пліткы -  Розпускати (розпусти- 
ти) шіітки.
Розпускати (розпустити) пояс -  Розпускати (розиустити) 
иояс.
Розпускати (розпустити) прапоры -  Розпускати (розпус- 
тити) прапори.
Розпускати (розпустити) рюмсы -  Розііускати (розпусти- 
ти) рюмси.
Розпускати (розпустити) славу-Розпускати (розиустити) 
славу.
Розпускати (розпустити) слину -  Розпускати (розиусти- 
ти) рлину.
Розпускати (розпустити) слызы -  Розпускати (розпусти- 
ти) сльози.
Розпускати (розпустити) уха = Розвішовати уха -  Роз- 
нускати (розиустити) вуха.
Розпускати (розпустити) чуткы (слухы) -  Розпускати 
(розпустити) чутки.
Розпускати (розпустити) язык (языка) -  Розпускати (роз- 
пустиги) язик (язика).
Розпуста в молодости -  жура (хворота) на старечі кости 
(хворота на старости) -  Розпуста в молодості -  жура (хво- 
роба) на старечі кості (хвороба на старості).

Розиустив (розпугстила) сына (доньку) -  Розпустив (роз- 
иустила) сина (доньку).
Розиустив (розпустила) хвӱст -  Розпустив фозпустила) 
хвіст.
Розпустнти зиамеиа -  Розгорнути ірозпустшпи) прапори. 
Розпустігти кожу -  Розпустити шкіру ірозрізати кожу па 
шматки).
Розпустити комісію -  Розпустити комісію.
Розиустити нюні = Розпускати пюні -  Розпустити нюні. 
Розпусі'ити патьокы -  Розпустити патьоки (розплака- 
тися).
Розпустити парусы -  Розпустити наруси.
Рознустити пащеґу (пащеґувати) -  Розпустиги пащеку 
(пащекувати) {говорити зайве).
Розпустити (пустити) поголос -  Розпустити (пустити) по- 
гояос.
Розпустити порошок у воді -  Розпустити порошок у воді. 
Розпустити рюмы -  Розпустити рюми {нюми; розплака- 
тися).
Розпустити (розпустити) слызы -  Розпустит (розпусти- 
ти) сльози.
Розпутатися з довгами -  Розплутатися з довгами (з бор- 
гами).
Розпутньо жити -  чорту служити -  Розиутно жити -  чор- 
ту служити,
Розпутовати (розпутати) узел -  Розплутувати (розплуіа- 
ти) вузол.
Розпух, як лінивый мнюх -  Розпух, мов лінивий мнюх 
{підуст).
Розпушити волося -  Розпушити волосся.
Розпущена дітина -  Розпусна дитина.
Розразився кризіс -  Вибухнула криза.
Розразився (розразилася) реготом = Розразився (розра- 
зилася) сміхом -  Вибухнув (вибухнула) реготом, 
Розразився (розразилася) сміхом = Розразився (розрази- 
лася) реготом -  Зайшовся (зайшлася) сміхом.
Розразилася біда -  Упало (спіткало) лихо.
Розразилася буря -  Вибухла буря.
Розразилася война -  Вибухла (спалахнула) війна. 
Розраховатися з врагом по-свому -  Розрахуватися з воро- 
гом по-своєму.
Розрахововав двох зайцӱв убити, вбы вадасом-геросм 
стати -  Розраховував доох зайців убити, щоб вадасом {мис- 
ливцем) -  героєм стати.
Розрізати иа полосы -  Розрізувати на смуги.
Розрізнена колекція -  Порізнена колекція.
Розрізнені выступленія -  Розрізнсні виступи.
Розрізнені селянські хозяйства -  Роз’єднані селянські 
господарства.
Розрізненый комплект- Розрізнений комшіект. 
Розрізный нӱж -  Розрізний ніж.
Розріз очи -  Розріз очей.
Розрізовати (розрізати) на полосы -  Розрізувати (розріза- 
ти) на смуги.
Розріз сорочкы -  Розріз сорочки.
РозрЬ трупа = Розтии трупа -  Розріз трупа.
Розрішати проблему -  Розв’язуваги проблсму.
Розрішеніс вопроса -  Розв’язанш (розв 'язування) питання. 
Розрішеніс иа вход -  Дозвід на вхід.
Розрішима проблема -  Розв’язна ироблема. 
Розрішительный документ -  Дозвільний докумснт. 
Розрішити книгу к  печати = Дозволити друковата книж- 
ку -  Ухвалити книгу до друку.
Розрішити конфлікт-Розв’язати конфлікт.
Розрішитн молчаніє -  Порушити мовчаиыя (мовчанку). 
Розрішити сомненіє -  Розв’язати сумнів.
Розрывати на кускы = Рвати па кускы -  Розривати на 
шматки.
Розрывна куля -  Розривна куля.
Розрубати узел -  Розрубата вузол.
Розрушити до тла (до основанія) -  Зруйнувати до тла (до 
основи).
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Розрыватися (розорватися) на части -  Розриватася (розі- 
рватися) на шматки.
Розробити шіфон под оріх -  Розробити шіфон (шафу) під 
горіх.
Розродитися досрочно -  Розродитися достроково. 
Розродитися остротов -  Розродитися дотепом.
Розрубав (розрубала) узел = Розйазав (розйазала) узел -  
Розрубав (розрубала) вузол.
Розрубовати (розрубати) гордіӱв узел = Росікати (роз- 
сікти) гордіӱв узел = Розтинати (розтяти) гордіӱв узел 
-  Розрубоваги (розрубати) гордіїв вузол.
Розрушати -  не стройити -  Руйнувати -  не бузувати. 
Розрушуе, як вода берегы -  Руйнує, як вода береги. 
Розрядив (розрядила) автомат -  Розрядив (розрядила) ав- 
томат.
Розрядити пушку -  Розрядити цушку (рушницю). 
Розрядный приказ -  Розрядний наказ.
Розрядный ток -  Розрядний струм.
Розряд ростеній -  Розряд рослин.
Розряжовати (розрядив, розрядила) атмосферу ~ Розря- 
джувати (розрядив, розрядила) атмосферу.
Розсадити дерева -  Розсадити дерева.
Розсажовати гостӱв -  Розсаджувати шстей.
Розсвіт обагрив нсбо -  Світалок обаірив (почервонив) нсбо. 
Розсердився (розссрдилася) на нього (на нсї) -  Розсєр- 
дився (розсердилася) на нього (на ие'О.
Розсівати (розсіяти) вниманіє -  Розсівати (розсіяти) увагу. 
Розсівся (розсілася), як пила блюда -  Розсівся (розсіла- 
ся), як біля блтеда.
Розсівся (розсілася), як пень -  и не телень -  Розсівся 
(розсілася), мов пень -  і ні телень.
Розсівся (розсілася), як у себе вдома -  Розсівся (розсіла- 
ся), мов у себе вдома.
Розсідатися (розсістися) от сміха = Умирати от сміха -
Розсідатися (розсістися) від сміху.
Розсійовати світло -  Розсіювати світло.
Розсікати (розсікти) гордіӱв узел = Розрубоваги (розру- 
бати) гордіӱв узсл -  Розсікати (розсікхи) гордіїв вузол. 
Розсілася, як квочка на яйцях -  Розсілася, мов квочка иа 
яйшгх.
Розсіявся, як туман на сошлю -  Розсіявся, мов іумаи на 
соці.
Розсіяиа жизнь -  Дозвільне (гуляще) життя.
Розсіяный світ = Розсіяноє світло -  Розсіяне світяо. 
Розсіяный чоловік (розсіяна челяднна) -  Неуважиа (не- 
уважлива) людина.
Розсіянос излученіє -  Розсіяне випромінення.
Розсіяноє населеніє -  Розсіяне (рідке) населення. 
Розсіяноє світло = Розсіяный св іт - Розсіяне світло. 
Розсіянӱсть взглада -  Неуважність погляду.
Розсіяти вниманіс -  Розсіяти увагу.
РозсЬіги енергію = Рознорошити снергію — Розсіяти 
еиергію.
Розсылочноє отділеніє почтамта = Розсыльноє отділеніє 
поштамта -  Розсилыює відділення поштамту.
Розсыльна книга -  Розсильна книга.
Розсыльнос отділеніє поіптамта = Розсылочноє отділе- 
ніє почтамта -  Розсилыіе відділення поштамту. 
Розсьшалося, ги пуста піч -  Розсипалося, мов пуста піч. 
Розсыпати бісер = Метати бісер -  Розсипати бісер. 
Розсыпати благодарности -  Розсшіати подяки.
Розсыпати (розсыпає) компліменты -  Розсипата (розси- 
пає) компліменти.
Розсыпати иерла -  Розсипати перла.
Розсыпати перла перед свиньми = Метати бісср перед 
свиньми -  Розсипати перла персд свипями.
Розсыпатися в благодарностях -  Розсипатнся в подяках
іуклінно дякувати).
Розсьшатися дрӱбным бісеро.м -  Розсииатися дрібним бі- 
сером.
Розсыпатися на порох (на порошок) = Пӱти на порох (на 
порошок) -  Розснпатися па порох (на порошок).

Розсыпатися порохом -  Розсииатися тторохом. 
Розсыпатися прахом -  Розсипатися прахом.
Розсыпный стрӱй (строй)—Розсипний сірій.
Розсыпным строєм -  Розсипним строєм.
Розслаблятися нічого -  Розслаблятися нічого!
Розслабся -  Розслабся!
Розсмііпив (розсмішила) -  помертн можна -  Розсмішив 
(розсмішила) — померти можна!
Розсмотріти жалобу -  Розштути скаргу. 
Розпространяєся чутка (поголос) -  Поширюється чутка 
(поголос).
Розставатися усе тяжко -  Розлучатися завжди важко. 
Розставнв (розставила) акценты -  Розставив (розстави- 
ла) акценти.
Розставив (розставила) всі точкы над “і” — Розставнв 
(розставила) всі крапки над “і”.
Розс'іавнли всьо на свої міста -  Розставили все иа свої 
місця.
Розставит и мебель — Розставити меблі.
Розставити ножкы циркуля = Розхыляти (розхылити) 
циркуль — Розставити ніжки цирку.ія.
Розставити рукы -  Розставити руки.
Розставляти (розставляє) сіти -  Розставляти їрозставляє) 
сіті.
Розставляти (розставити) уха = Розвішовати уха = Розпус- 
кати (розпхгстити) уха -  Розставляти (розстаки ги) взоса. 
Розстановка знакӱв препинанія -  Розставляшія (/юз- 
ставлення) розділових зпаків.
Розстановка політичеськых сил -  Розмііцення політич- 
иих сил.
Розстаиовка слӱв у предложенію -  Розміщення (розста- 
новка) слів у рсчеииі.
Розстроєный вид = Засмученый внд -  Розгублений (за- 
смуменый) вигяяд.
Розстроєный (розстроєна)хворотов друга (подругы) -
Прикро вражсний ївражена) хворобою друта (подруги). 
Розсі роєноє хосяйство -  Розяаднане господарство. 
Розстройився (розстройилася) от иеприятных вістей -  
Засмутився (засмутилася) від неприємыихзвісток. 
Розстройити желудок -  Розладнати шлунок.
Розсгройити здоровля -  Розладнати здоров’я. 
Розстройитн планы -  Розстрсїти (розладнати) плани. 
Розстройство желудка -  Розлад шлунку.
Розстройство річи (бесіди) -  Розлад мови.
Розсудити -  не засудити -  Розсудити -  не засудити. 
Розсудку наопак -  Розсудку всупереч.
Розсудочна діятельнӱсть -  Розумова діяльність. 
Розсудчыа любов - Бсзпристрасна (не просякнута почут- 
тями) любов.
Розсудочні выводы -  Абстрактні (безкомпромісні) висновки. 
Розсхдочноє искуство -  Реалістичле (раціональне) мис- 
тецтво.
Розсчитуй лем не себе, бо нико не зробить за тебе -  Роз- 
раховуй лиш на себе, бо ніхто не зробить за тебе. 
Розтворився (розтворилася) в сірӱв масі -  Розчинився 
(розчииилася) в сірій масі.
Розтсютося, як слина по воді -  Розтсклося, мов слина по 
вояі.
Розтерзати серце -  Розшматувати (поитатувати) серце. 
Розтер (розтерла) на мак -  Розтср (розтерла) на на мак. 
Розтерти (розтер, розгерла) на порох (на порошок) = 
Стерти на (в) порох -  Розтерти (розтер, розтєрла) на порох 
(на порошок).
Розтерянный взгяд -  Розгублешй иогляд.
Розтерятися в общсстві -  Розгубитися в суспіігьстві. 
Розтинати (розтяти) гордіӱв узел = Розрубовати (розру- 
бати) гордіӱв узсл = Росікати (розсікти) гордіӱв узел -  
Розтинати (розтяти) гордїів узел.
Розтин труна = Розріз трупа -  Розтин трупа.
Розтии черева ~ Розтин черева.
Розіікатися мысльов по древу -  Розтікатися мислію (дум- 

! кою) по дсреву.
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Розтыв, як бык от команиці: вже не сходяться на нӱм 
ногавиці -  Розтив, мов бик від команиці: вже не сходяться 
па иім (на ньому) иогавиці.
Розтошіти кригу -  Розтопити кригу.
Розтопырити губы -  Розтопирити \відквасити) гуди. 
Розтоиырити пальці -  Розчепірити пальці.
Розтопырити очи -  Витріщити очі.
Розтоптапоє дітннство не забывавуть и не прошавуть -
Розтоптане дитинство ые забувають і не прощають. 
Розторгнути брак -  Розірвати шлюб.
Розточити добро (ішушество) = Промотати добро -  Роз- 
точити добро(маґшо).
Розточовати (розточити) спинку рехлика -  Розточувати 
(розточити) спинку рехлика (піджака).
Розтравити рану -  Роз’ятрити рану.
Розтравити горе -  Роз’ятрити і оре.
Розтравити (роздразнити) псӱв -  Роздратувата фоздраж- 
нити) псів.
Розгравити рисунок -  Розтравити рисунок (малюнок). 
Розтратив (розтратила) себе -  Розгубив (розгубила) 
себе.
Розтрепати (розтреповати) кннжку (книгу) -  Розтріпати 
(розтріпувати) книжку (книгу).
Розтривоженос серце -  Розтривожене серпе. 
Розтривожитги муряньговиня -  Розтривожити муряныо- 
виня (мурагиник).
Розтривожити (розйатрити) серце = Розйаірити серце -
Розтривожити (роз’ятрити) серце.
Розтриньковати (розтринькати) гроші = Сіяти грӱшми
-  Розгршіькувати (розтринькати) гроші.
Розтринькуч гроші направо й наліво -  Розтринькує і-ро- 
ші направо й йаліво.
Розтриньковати грӱшми = Сіяти грӱшми -  Розтриньку- 
вати грошима.
Розпространяти опыт -  Ширити досвд.
Розтропшти голову — Розтрощити ірозчерепити) голову. 
Ротгрясати (розгрясти) гроші -  Розтрушовати (розтруси- 
ти) іроші.
Розтрясти сіно -  Розтрясти (розтрусити) сіно. 
Розтрьопана книга -  Розтріпана книга.
Розтяглася, як вериня — верета -  Розтяглася, як вериня -  
верета (як простиня).
Розтятнутнся на увесь рӱст -  Простягтися на весь ріст. 
Розтягувуть по жебах -  Розтягують по жебах (по кишепях). 
Розтяженіє свйазок- Розтяг зв’язок.
Розтяжимоє понятіє = Розтяжнос понятіс -  Розтяжне по- 
няття.
Рпзтяжноє понятіс = Розтяжимоє понятіє -  Розтяжнс по- 
нятгя.
Розубідити го (розубідити йі) в мненію -  Переконати його 
(переконати її) в думці.
Розувіреніє в усьому -  Зневіра (зневіреність) в усьому. 
Розувірити когось в основательности його {ц) сомненій
-  Переконати когось у песлушиості (в безпідставності) 
його О'О сумнівів.
Розувіритися в друзях (у подругах) -  Зневіритися (розча- 
руватися) в друзях (у подругах).
Розувіритися в свійих неосновательных нодозрініях -
Переконатися іупевнитися) в неслушності (в безпідстав- 
ності) своїх підозр (підозріпь).
Розувіритися в свойих силах -  Зневіритися своїх силах. 
Розувіряти в друзях (у приятелях) -  Зневіряти (викяика- 
ти зиевірӱ) в друзях (у приятелях).
Розудала головоыька -  Буйна голІвонька.
Розудалый молодець -  Хлопеиь -  молодець (могорний хло- 
пець).
Розузнавати про што — Довідуватись нро што?
Розума йому (ӱв) не позычати -  Розума йому (їй) не по- 
зичати.
Розума мною, а гроши мало, вбы на всьо выстачало -
Розума много (багато), а грошсй мало, щоб на все виста- 
чало.

Розума много, лем не в нех (не в нього) -  Розума много 
(багато), лиш не в неї (пе в нього)!
Розума много, ле’м у кого -  Розума миого (багато), лиш у 
кого?
Роз>’ма нам не треба позычатн -  Розуму нам не треба па- 
озичати.
Розума палата = Ума иалата — Розуму палага.
Розума сила -  Розуму сила.
Розума хватить у нього (у неї) -  Розуму досить у ньою 
(в неї)!
Розума -  хоть одбавляй, а сам -  гультяй (а сама -  гуль- 
тяйка) -  Розуму -  хоч відбавляй, а сам -  гультяй (а сама
-  гультяйка).
Розум -  благодать, за нього подать не платять -  Розум -  
благодать, за нього податок ие платять.
Розум -  богатство, не прнзнає марнотратство -  Розум -  
багатиство, не визнає марнотратство.
Розум велику силу має, його лем правда побіждає -  Ро- 
зум велику сшгу має, його лиш правда перемагає.
Розум видить и там, де не видно очам -  Розум бачить і 
там, де не видно очам.
Розум голові не зашкодить -  Розум голові нс зашкодить. 
Розум добре, а два -  щи ліпше -  Розум добре, а два -  щс 
краще.
Розум добру и злу помагать -  Розум добру і злу допо- 
магає.
Розум дорожчый от злота: йому открыті всі ворота -  Ро-
зум дорожчий від злота: йому відкриті всі ворота.
Розум за гроші не купиш -  Розум затроші не купиш. 
Розум за гроші не купиш, а тот, што маєш, погубиш -  Ро- 
зум за гроші не купипі, а той, що маєш, погубиш.
Розум з часом (з роками) приходить -  Розум з часом (з 
роками) приходить.
Розум и дурь у єннӱв пілові не вживавуться -  Розум і дур 
в одній голові не вживаються.
Розум и за гроші ые купяш — Не купити уса, як його ниє
-  Розум і за гроші не купиш,
Розу.м и правда не все вмісі і ходять -  Розум І правда пе 
завжди разом ходяіь.
Розум и терпініє -  основа созданія -  Розум і терпіння -  
основа творіныя.
Розуміє без слӱв — Розуміє бсз слів.
Розуміє, де чорноє, де білоє -  Розуміє, де чорне, де біле. 
Розумієся, як куриня в пиві (як куриця в звіздах) -  Розу- 
міється, як курка в пиві (як курка в зорях).
Розумієся, як Мошко ка попризі -  Розуміється, як Мошко 
на попризі (на перцеві).
Розуміє по-свому -  Розуміс по-своєму.
Розуміє, уткі вітер віє -  Розуміє, звідки вітер віє.
Розу.мій, як знаєш (як хочеш) -  Розумій, як знаєш (як хочеін)! 
Розуміння сього -  Розуміння цього.
Розуміти в дурному смыслі = Розуміти в погаиому зиа- 
ченію -  Розуміти в дурному (в поганому)значенні. 
Розумітн в поганому значенію = Розуміти в дурному 
смыслі -  Розуміти в поганому значенні.
Розум його (її) -  штось не того -  Розум його (ії) -  щось не 
того.
Розум каламутиться -  Розум кшіамутиться.
Розум має, лем у корчмі ііропивать -  Розум має, лиш у 
корчмі пропиває.
Розум має, лем хосновати го (взяти хосен з нього) не знас
-  Розум має, лиш користувати його (взяти користь із нього) 
не зиає.
Розум масш -  жнй, як знаєш -  Розум маєш -  живи, як знаєш! 
Розум може подаровати шанс -  Розум може подарувати 
шанс.
Розум мішаться -  Розум мітпається бючинає плутатися). 
Розум мовчить, де золото блищить -  Розум мовчить, де 
золото блищить.
Розумна Анця не выдасть коханця -  Розумпа Апця (Ган- 
на) не видасть коханпя.
Розу.мна голова -  Розумна голова!
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Розумна голова н сто иншых нагодуе, а дурна -  й себе не I 
прогодуе -  Розумна голова й сто інших нагодуе, а дурна -  й | 
себе не прогодує.
Розумна голова, лем дурньови (лсм дурі) судилася (дӱста- : 
лася) -  Розумна гопова, лиш дурневі (лиш дурі) сгудилася 
(дістдтася).
Розумна голова, лем чортові слова -  Розумна голова, лиш 
чортові сдова.
Розумна голова любить діло -  ие слова -  Розумна годова 
шобить діло {справу) не слова.
Розумна голова обдумує слова -  Розумиа голова обдумує 
слова.
Розумна голова скупа на слова -  Розумна голова скуна 
на слова.
Розумна голова хоть и сидіє, но не дуріс -  Розумна годова 
хоч і сивіє, та не дуріє.
Розумна дітина -  Розумна дитипа.
Розумна достаточнӱсть -  Розумна достатність.
Розумна жона й из дурня зробить коро.ін, а дурна -  и з 
гснія ідіота -  Розумна жона й із дурня зробить короля, а 
дурна -  і з генім ідіота.
Розумна жона ниґда не ворохобить: чоловіка слухать, а 
по-свому робить -  Розумна жінка ніколи ыс ворохобить: 
чоловіка (мужа) слухає, а по-своєму робить.
Розумна жона чоловіка з біды утягне, а дурна -  іпи вто- 
пить -  Розумна жіика ідружина) чоловіка {муж.а) з біди 
витягне, а дурна -  ще втоштп ь.
Розумна іі курка, коли коло неї велика купа -  Розумна й 
курка, коли біля неї веяика кутіа.
Розумна необходимӱсть -  Розумыа цсобхідаість.
“Розум наішсанмй у нього (у неї) на чолі!” -  як кажуть і 
на селі -  “Розум наішсаний у нього (у неї) на чолі!” -  як 
кажуть на сслі.
Розумна річ — Розумна бссіда (промова).
Розу.м настановить, а Бог оздоровить -  Розум настаію- 
вить, а Бог оздоровить.
Розумна челядипа (розумнын челядник) лишнього не 
желас -  Розумна шодина зайвого не бажає.
Розум -  не граблі, гострішый от саблі -  Розум -  не грабді, 
гостріший від шаблі.
Розум не позычай, а свӱй май -  Розум не позичай, а свій 
май!
Розумниця -  хвалить ушитка улнпя -  Розумниця -  хва- 
лить уся вулиця.
Розумні вчаться на ошнбках своних, а мудрі -  на ошиб- 
ках чужых -  Розумні зчаться на помилках своїх, а мудрі 
-  на помилках чужих.
Розумні (сообразнтельні) головы -  Розумыі (кмітливі) го- 
лови.
Розумні доводы -  Розумні доводи.
Розумні звыкли говорити фактамн -  Розумні звикли го- 
ворити фактами.
Розумиі й глупі держаться в купі -  Розумні й глупі дер- 
жаться в купі.
Розумні мыслі -  усі сгислі -  Розумні мислі (думки) -  усі 
стислі.
Розумні мужчины люблять файных, а женяться на 
обычных -  Розумні мужчици люблять файиих (гарних), а 
жеияться на звичайних.
Розумні не лем иіішых учать, но й самі ся учать -  Розум- 
ні не лиш інших учать, але й самі учаться.
Розумні не сважавуться, а думками міняються -  Розумні 
ке сперсчаються, а ду.мками міняються.
Розумні пішо ходять, а дурных возять -  Розумні пішки 
ходять, а дурних возять.
Розумный (розумна) вгору (д"горі) не нӱдс, волій гору 
обыйде -  Розуьший (розумна) вгору (д’горі) не ніде, краще 
гору обійде.
Розумный враг достойпый уваженія -  Розумиай ворог 
варгий поваги.
Розумяый (прозузша) головов у стіну не бйеся -  Розум- 
ішй (розумна) головою в стіну не б’ється.

Розумный Грипь, як його втиць -  Розумний Іриць, як 
його отець (батько).
Розумный (розумна) громаді не на заваді -  Розумнин (ро- 
зумна) громаді нс на заваді.
Розумный (розумна) -  дай Боже! -  а помогти собі не 
може -  Розумний (розумиа) -  дай Боже! -  а спомогги собі 
не може.
Розумный (розумна) двічі на граблі не стане (не насту- 
пнть) -  Розз'мний (розумыа) дізічі на граблі не станс (не иа- 
сіупить).
Розумный (тямуіцый) дітвак -  Розумний (тямутций) ді- 
твак!
Розумный (розумна) для себе, а не для тебе -  Розумний 
(розушіа) для себе, а не для тебс.
Розумный (розумна)... докі рота не розтулігть -  Розум- 
ний (розумна)... поки рота не розтулить!
Розумный дурня (дуру) не збыткує, а шкодує — Розкум- 
ішй дурня (дуру) не збиткує, а шкодує.
Розумный (розумна) з біды выкрутигься, мудрый (му- 
дра) -  у біду не попаде -  Розумний (розумиа) з біди викру- 
титься, мудрий (мудра) -  в біду не потрапить.
Розумный (розумна) знає, з кым діло має -  Розумний (ро- 
зумиа) знає, з ким діло ісправу) має.
Розумный (розумна) знає: з усього выход быває -  Розум- 
ний (розумыа) знає: з усього вихід буває.
Розумный (розумна) знає, як ступати, обы нӱг не зака- 
ляти -  Розумний (розумна) знає, як ступати, щоб ніг нс за- 
бруднити.
Розумный и способнын (розумна и способиа) -  у парта- 

! параті не нужный (ие пужна) -  Розумний і здібний (ро- 
1 зумна і здібна) -  у партії не иотрібний (не по грібна). 

Розумный (розумна) кедь и браниться -  не кыпйатиться
-  Розумиий (розумна), яюцо й свариться, -  не кип’ятиться. 
Розумный (розумна) кедь скаже -  як зайаже -  Розумний 
(розумна) яіоцо скаже -  мов зав’яже.
Розумный (розумна), кедь штось не знає, -  от люди ио- 
звідать -  Розумшш (розумна), як шось не знає, -  від людсй 
спитає.
Розумный (розумна) любнть учитися сам (сама), а дур- 
ный (а дуриа) -  поучати иншых -  Розумпий (розумна) 
любить учитися сам (сама), а дурний (а дурна) -  повчати 
інших.
Розумный (розумна) мовчить, а дурень (а дура) кричить
-  Розумний (розумна) мовчить, а дурень (а дура) кричить. 
Розумный (розумна) можс бӱлшс за дурного (за дурну), 
айбо дурень здатний (дура здатна) на бӱлше -  Розумнин 
(розумна) може більше за дурного (за дурну), але дурень 
здібний (дура здібиа) иа біішше.
Розумный(розумна) мудрішагь и нещаетьом другого, а 
другый (друга), иишый (иншый) не мудрішать н ог не- 
щастя свого -  Розумний (розумна) мудрішає й нещастям 
другого, а другий (а друга), а іііший (а інша) не мудрішає й 
від нещастя свого.
Розумный не звык (розумна не звыкла) пускати язык
на шпацір -  Розумний не звик (розумна не звикла) пущати 
язик на шпацір (на прогулку).
Розумный (розумна) не смутнться, ош на нього (на нсї) 
дурень (дура) злоститься -  Розумний (розумііа) ие зло- 
ститься, шо па нього (на нсї) дурснь {ду'ра) злоститься 
(злиться).
Розумный (розумна) не смутиться тым, чого ниє, радує- 
ся й тому, што в кього (што в неї) с -  Розумний (розумна) 
не смутиться тим, чого нема, радіє й тому, що в нього (що 
в неї) є.
Розумный (розумна) нигда не быває самотньый (само- 
тня), а глуііый (а глупа) -  сумує усе -  Розуммий (розумна) 
ніколи нс буває самотнім (самотньою), а глупий (а піупа) 
-- сумує завжди.
Розумный (розумпа) ниґда не вчиннть ду’рӱсть: вӱн 
(она) найде для сього дурня (дуру) -  Розумний (розумна) 
ніколи нс зробить дурість: він (вона) знайде для цього дур- 
ІІЯ (дуру).
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Розумный отець не ганьбиться от сына совіт нопросити
-  Розумний отець (батько) не ганьбиться (пе соромиться) 
від сина пораду спитати.
Розумный пес чередаря не зацепіггь -  Розумний пес чере- 
даря (пастуха) не зачепить.
Розумиый (розумна) пйе мало, а дурний (а дурна) -  
екількн попало -  Розумний (розумна) п’є мало, а дурний 
(а дурна) -  скільки попало.
Розумный (розумна) плаче, а дурный (а дурна) смісся 
(скаче) = Де розумному (розумпӱв) горе, там дурному 
(дурнӱв) см іх- Розумиий (розумна) плаче, а дурнпй (а дур- 
на) смісться (скаче).
Розумный (розумна) покладає надежду на себе, а дурень 
(а дура) -  на шасливыи случай -  Розумыий (розумна) по- 
кладає надію на себе, а дурень (а дура) -  на щасливий ви- 
падок.
Розумный (розумна) по-розумному й сердиться -  Розум- 
ний (розуьша) по-розумному й ссрдиться (гнівається). 
Розумный (розумна) робить бӱлше головов, чим рукамн
-  Розумний (розумна) робигь більше головою, ніж руками. 
Розумный (розумна) розсудить, а дурный (а дурна) за- 
судить -  Розумний (розумна) розсудить, а дурннй (а дурыа) 
засудить.
Розумный руководитель (розумна руководителька) крн- 
чати не звык (не звикла) -  Розумний керівник (розумна 
керівниця) кричати не звик (не звикла).
Розумный (розумна) стягне й сорочку з дурного (з дур- 
ыої), а дуриый (а дурна) смісся з того -  Розумний (розум- 
на) стягне й сорочку з дурного (з дурної), а дурний (а дур- 
на) сміегься з тою.
Розумный (розу'мна)тяжко не робить, а кад столом ся 
горбить -  Розумний (розумна) тяжко не робить, а иад сто- 
яом горбиться.
Розумный (розумна) у довг не бере -  Розумішй {розумна) 
у довг (у борг) не бере. ;
Розумный челидыикм (розумна челядина) -  для многых 
порадник (порадниця) -  Розумна людігаа -  бля багатьох 
порадник (порядниця).
Розумный челядник (розумна челядина) знає, з кым мож 
мати діло, а з кымньит -  Розумна людина знає, з ким мож- 
на мати дідо (справу), а з ким ні,
Розумный чоловік (розумна челядина) спершу думати 
звык (звыкла) -  Розумна людина спершу думати звикла. 
Розумный язык излншньо лопоніти (бовкати) не звык -
Розумыий язик зайве натакати (бовкати) не звик.
Розумный (розумна), як пес (як собака), лем говорити 
не може -  Розумний (розумна), мов пес (мов собака), лиш 
шворити не може.
Розумный ястряб кӱгтямн не хвалиться -  Розумний 
ястряб кіітями не хвалиться.
Розумным людям не трсба настроєніе робнти: їм є про 
што говоритн -  Розумним людям ие трсба настрій робити: 
ї’м є про що говорити.
Розумным рӱс (розумнов росла), лем мохом мозок 
обрӱс-Розумним ріс (розумиою росла), лиш мохом мозок 
обріс.
Розумных много, а робӱтных -  мало -  Розумних багато, а 
робітних -  мало.
Розумных у нас много, но не каждый талаыт (геній) -  Ро-
зумішх у нас багато, та не кожен талаат (геній).
Розумного Василя пе иасердить теля -  Розумного Василя 
не насердить теяя.
Розумного (розумиу) и в углу видко -  Розумного (розум- 
ну) і в кутку видно.
Розумного (розумну)й послухати нриятно, бо не гово- 
рить напрасно -  Розумного (розумну) й послухати приєм- 
но, бо не говорить даремно.
Розумного не дочекатися, а дурноє самоє йде -  Розумного 
не дочекатися, а дурне само йде.
Розумяого (розумну) розум годус, а дурного (а дурну) -  
чудує -  Розумного (розумну) розум годує, а дурного (а дур- 
пу) -  дивує.

Розумного (розумну) стрів -  кяебаню перед ним (пред 
нив) долӱв -  Розумного (розумну) зустрів ~ клебашо (капе- 
люха) неред ним (перед нею) долів (зняти).
Розумноє колесо ямы обходить, а дурноє -  по ямах ходнть
-  Розумие колесо ями обходить, а дурнс -  по ямах ходить. 
Розумноє слово довго вынотцуєся, докі проголошуєен ~ 
Розумне слово довго виношусться, поки проголошусться. 
Розу.мноє чоло, лем язык -  як сверло -  Розумнс чоло, лиш 
язик -  мов свердло.
Розумному (розумнӱв) всьо ясно -  Розумному (розумній) 
всс ясно.
Розумному (розумнӱв) горе -  дурневі (дурі)сміх -  Розум- 
ному розумній) горе -  дурневі (дурі) сміх.
Розумному (розумнӱв) и намекнути доста -  Розумному 
(розумній) і натякиути досить.
Розумному (розумнӱв) легко дурня (дуру) обдурити, лем 
не хоче совість грязнити -  Розумному (розумній) легко 
дурня (дуру) обдуризи, лиш не хоче совість бруднити. 
Розумну бесіду приятно й слухати -  Розумну бесіду при- 
ємно й слухати.
Розумнӱв го.тові доста слово -  дві -  Розумній голові до- 
сить слово-дві.
Розумнӱв голові и цурава шапка пасус -  Розумній ішові 
і цурава (дірява) шапка пасує Ошчить).
Розумняк (розумнячка) -  обьіяк, а дуракы (а дурачкы)
-  заггыкавуть за ним (за нив) діркы -  Розумняк (розум- 
нячка) -  абияк, а дураки (а дурачки) -  затикають за ним (за 
нею) дірки.
Розумняк (розумнячка) поживиться затак -  Розумняк 
(розумнчка) поживиться затак!
Розумом не поймеш — Розумом не збапісш.
Розум -  от Бога, а знанія -  от ириобретенія -  Розум -  від 
Бога, а знання -  від надбання.
Розум открывать и стройить, а хитрӱсть -  мудрує ~ Ро- 
зум відкриває й будує, а хшрість -  мудрує.
Розум панує, розум богує, розум и гуси пасс -  Розум па- 
нує, розум богує, розум і і-усей пасе.
Розум плакати не дасть -  Розум плакати не дасть.
Розум помутнів -  Розум помутнів.
Розум понереду йде, а ногы за собов веде -  Розум попере- 
ду йде, а ноги за собою веде.
Розум потсмками не блудить, а свойим сяйвом іци й 
ыншых будить -  Розум потемками ые блудить, а своїм сяй- 
вом ще й іішіих будить.
Розум природный -  благородный — Розум природний - 
благородний.
Розум природный до вшиткого пригодный -  Розум при- 
родный до всього пригодшш.
Розум радить: осторожність ие зашкодить -  Розум ра- 
дить: обережнӱсть ис завадить.
Розум стратив (страіила), што й казати -  Розум стратив 
(с іратила), що й казати!
Розум сяє -  заетуда отступає -  Розум сяє -  застуда (про- 
студа) відстуиає.
Розум треба не лем збирати, но й роздавати (но й ним ся 
хосновати) -  Розум потрібнго не лиш збирати, але й роз- 
давати (але ним і користуватися.)
Розум тупіє, кіть слава пригріє -  Розумтупіє, якшо слава 
пригріє.
Розуму вчитися -  не треба ганьбнтнся -  Розум>' вчитися
-  не треба соромитись.
Розуму може быти присуща велика подлость -  Розуму 
може бупи прщаманна велика підлість.
Розум усе в надежді, а глупота -  в дійстві -  Розум завжди 
в надії, а гзугтість -  у дії.
Розум -  усьому пан -  Розум ~ усьому пан.
Розум у щасті красить, а в нещасті -  утішать -  Розум у 
шасті прикрашає, а в нешасті -  потішає.
Розум хвалить, а дурӱсть -  ганьбить -  Розум хвалить, а 
дурість — соромить.
Розум ходнть сирӱтськыми путями -  Розум ходить сиріт- 
сышми шляхами.
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Розум челяднику (челядині) -  сила, як у аташкы -  
крыла -  Розум людині -  сила, як у пташки -  крила. 
Розухабпсті манеры -  Хвацькі, занадто розв’язні манери. 
Розухабистый летінь -  Хвацькин леґінь (парубок). 
Розушилися трудити -  лем бы красіи й пити -  Розучи- 
лись працювати -  лише б красти й арогтивати.
Розхылив над водов своє галузя старый дуб -  Розхшшв 
над водою своє гілля старий дуб.
Розхыляти (розхылитн) циркуль= Розставити ножкы 
ииркуля -  Розхиляти (розхилити) циркуль.
Розхлипати гайку -  Розхлипати (розхитати) гайку. 
Розхлябана хода (ооходка) - Розхлябана хода. 
Розхлябанӱсть здоровля -  Розхлябаність здоров’я. 
Розхлябанӱсть иа производстві -  Розхлябаність (безлад) 
иа виробництві.
Розхльобовати суп -  Хлебтати суп.
Розход бензіна -  Розход бепзіна.
Розходився (розходилася) за день -  Розходився (розходи- 
лася) за день.
Розходився лсгінь на радостях -  Розходився леґінь (пару- 
бок) на радощах.
Розхояився, розкричався (розходилася, розкричалася) -  
Розходився, розкричався (розходилася, розкричалася). 
Розходився (розходилася), як топанка -  Розходився (роз- 
ходилася), мов топанка (мов черевик).
Розходитися з истинов -  Розминатися з істиною. 
Розходитися з правдов -  Розминатися з правдою. 
Розходитися (розыйтися) у взглядах = Розыйтнся (розы- 
йшлися) у взілядах -  Розходитися (розійтися) у поглядах. 
Розходиться чутка (поголос)-Розходиться чутка (пошлос). 
Розходы на постройку -  Витрати на будівництво.
Розходна кнш а (книжка) -  Видгггкова книга (книжка). 
Розходуєся вшитко по порядку -  Витрачається все но по- 
рядку.
Розходыеся, люде: чуда не буде -  Розходыесь, люди: дива 
нс буде!
Розхожовати взад и вперед -  Ходити туди й сюди. 
Розхожовати {розходити) ногы = Розминати ногы -  Роз- 
ходжувати ірозминтпи) ноги.
Розхотітося му (розхотілося іь): стало безразличным
-  Розхотілося йому (розхотілося їй): стало байдужим (за- 
байдужіло).
Розпвіла промышленнӱсть -  Розцвша фозквітла) про- 
мисловість.
Розцвіла, як ружа -  Розцвіла фозквітла), мов ружа (мов 
косиця).
Розцвірінькався (розцвірінькалася), як воробок -  Роз- 
пвірінькався (розцвірінькалася), мов воробок (мов горо- 
бець).
Розцвітайтс, як чсрешня в саду, і не знайте про біду -
Розквітайте, мов черешня в сацу, й не знайте про біду! 
Розцвіт русинської культуры -  Розквіт русинської куль- 
тури.
Розцвіт сил -  Розюзіт сил.
Розціиочио-конфліктна комісія -  Розцінково-конфліктна 
комісія.
Розцюльовався, як жид на шабаши -  Розцілувався, мов 
жид (мов єврей) на шабаші.
Розчерком пера = Єнным розчерком псра -  Розчерком 
пера.
Розчесати дӱвчині косу -  Розчесата дівчині косу. 
Розчинити иавстеж оболок -  Розкрити навстіж вікно. 
Розчистити ліс -  Розчистити ліс.
Розчитатися (розчитався, розчиталася) з врагом -  Роз- 
квитатися (розквитався; розквитшіася) з ворошм. 
Розчитатися з кредиторами -  Розрахуватнся з кредито- 
рами.
Розчитовав на нього (на неї) -  Розраховував на ньото (на 
нсї).
Розчоты пс оправдалиси = Ожиданія не справдилися -
Розрахунки не справдилися.
Розчотливый хозянип -  Ощадний хазяїн (господар).

Розшарудівся, як пацкуи у струччю -  Розшарудівся, мов 
пацкун (мов щур, пацкж) у  струччю.
Розшагапӱсть иервӱв -  Розхитаність нервів.
Розшатати (розшатаноє) здоровля ~ Розладиати (розхи- 
тане) здорон'я.
Розшевелити душу -  Розрухати душу.
Розшевелити муряньговиня -  Розворушити мурашник. 
Розширеніс трумбеты -  Розширення тру'мбети (музичпої 
труби -  сурми).
Розширешый пленум -  Ноширсний ылеиум.
Розширеиый стандарт -  Розширений (поширепий) стан- 
дарт.
Розширений штамп -  Розширений (иоитрений) штамп. 
Розшярсніє серця -  Розширення серня.
Розширсноє толкованіє закона -  Іїоншрєнс тлумачоппя 
закону.
Розширили мсрежу -  Розширили мережу.
Розширити рамкы -  Розширити рамки.
Роками пӱшов (пӱшла), а умом не дӱйшов (не ӱйшла) = 
Вирости вирӱс (виросла), а ума не вынӱс (не вынесла)
-  Роками иішов (пішла), а умом (розумом) ііс  дійшов (не 
дійшла).
Рокы (літа) беруть свос -  Роки беруть своє.
Рокы мипавуть -  час бсрс своє -  Роки минають -  час бере 
своє.
Рокы никому не прошавуть -  Роки нікому не прощають. 
Рокы проходять, а проблемы оиставуться -  Роки мина- 
ють, а проблемы лишаються.
Рокы проходять, як гості: майважніші -  переже от усіх
-  Роки проходять, як гості: найважливіші -  раніше від усіх. 
Рокы умудрявуть челядника (челядину) -  Роки умудря- 
ють людину.
Рокы школярства = Часы школярства -  Роки щколяр- 
ства.
Рокоеа мінута -  Вирішальна (фатальна) хвилимпа. 
Рокова ошибка = Фатальна ошибка -  Фатальна помилка. 
Рокова страсть -  Фатальна (згубна) пристрасть.
Роковый исход хвороты = Фатальный конець хвороты
-  Згубний (фаіальний) кінець хвороби.
Рокӱв так тридцять -  Років так тридцять.
Руков подати — Рукою подати.
Роль личности -  Роль особистосгі.
Роль протектора -  Роль протектора.
Роман у сз ихах -  Роман у віршах.
Ромашка -  простуді настрашка -  Ромашка -  иростуді на- 
сграшка.
Ронити голову на груди -  Ронити їопускати) голову ца 
іу>уди.
Ронити книгы (книжкы) з рук -  Упускати іпускати) кни- 
ш  (кішжки) з рук.
Ронити книгы з иолипі -  Ронити книги з полиці.
Рошпи (роняти) слызы -  Роиити (роняти) сльози.
Рошп и (ронити) слово (слӱвце) -  Ронити (ронити) слово 
(слівце).
Ронить своє достойииство -  Припижує свою гідність. 
Ропот волны -  Гомін ХВІШІ.
Роса долӱв -  косарь домӱв -  Роса долу (вниз) -  косар до- 
дому.
Роса косу точить -  Роса косу точить.
Росинкы в роті не было -  Росинки в роті не було. 
Росохатый, як розкіи (як дерев-іяні вила) -  Росохазий, 
мов розкіп (мов дерев’яні вила).
Роспреділятн -  от когось забрати, а собі взяти -  Розподі- 
лятн — від когось забрати, а ссбі взяти.
Роегс артист (арзистка) -  росте з ним (росте з нив) и 
театр -  Росте актор (акторка)~ росте з ним (рост е з пею) 
і театр.
Росте дитя не до пуття -  Росте дитя не до путгя.
Рост еклося всьо добро, як слнна по воді - Розтслось усе 
добро, мов слина по воді.
Росте не по днях, а по часах -  Росте не по днях, а по часах 
(а по годипах).
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Росте не штодня, а штогодины -  Росте не щодня, а шо- 
години.
Ростеніе высеменилося -  Рослина винасіішлася {висипала 
насіння).
Ростенія й животні -  світ єдиный -  Рослини й тварини -  
світ одиы.
Росте помалы, ош и не видко, а портиться швыдко -
Росте иомали, що й не видно, а руйнується швидко.
Росте сяк-так, як у полі мак -  Росте сяк-гак, як у полі мак. 
Росте чудесна паша -  Росте чудова паша.
Росте, як гриб -  Росте, мов гриб.
Росте, ЯК 3  воды = Росте, як из воды йде -  Росте, МОВ 3 води. 
Роеге, ЯК из воды йде = Росте, ЯК 3 воды -  Росте, мов із 
води йде.
Росте, як на дрӱждях -  Росте, мов на дріжджах.
Ростн вгору -  Рости вгору.
Рости великый (велика), лем ке будь дикый (дика) -  
Рости великий (велика), лиш не будь дикий (дика)!
Рости в очах = Выростати в очах -  Рости в очах.
Росги в пестощах — Рости в пестощах.
Рости, дівко, височенька, а ты, косо, -  довжеленька -  
Рости, дівко, височенька, а ти, косодовжеленька!
Рости, жито-пшеннчко, як нодверженоє яєчко -  Рости, 
жито-пшеничко, як нідкинуте яєчко!
Ростм, косо, до пояса, буду тя чесати -  Рости, косо, до по- 
яса, буду тебе чесати.
Рости не по днях, а по часах = Ростн, як з воды = Рос- 
ти не штоднины, а штогодины -  Рости не по днях, а по 
годинах.
Рости не штодня (не штоднины), а штогодины = Рости, 
як из воды = Рости не по днях, а по часах -  Рости не що- 
дня (не шоднини), а щогодини.
Рости нянькови й мамці на радість -  Рости нянькові 
(таткові) й мамиі на радість!
Рости пещеным (пехценов) — Рости пешеним (пещеною). 
Рости росте, лем чим годовати -  Рости росте, лиш чим 
годувати?
Рости, старайся и розума набирайся -  Рости, старайся и 
розуму набирайся.
Роетительный покров -  Рослинний покров ірослинне по- 
криття).
Роетительні білкы -  Рослшші білки.
Ростигельноє царство -Рослиіше царство (рослиіший світ). 
Ростити діти -  Ростити дітсй.
Роста треба, докі молодый (докї молода) -  Рости треба, 
локи молодий (поки молода).
Рости, як з воды = Рости не но днях, а по часах = Рости 
ііе штоднины, а штогодины - Рости, як з води.
Ростові вещеетва -  Ростові рсчовини.
Ростояніє лічить отношенія -  Відстань лікує відносини. 
Ростуть діти -  ростуть заботы -  Ростуть діти -  ростуть 
турботи.
Ростом Иван, а розумом болван -  Ростом Іван, а розумом 
болван (ідол).
Ростом из тебе (из вас) -  Ростом із тебе (із вас).
Ростом никый (ника), а фіглярь велякый (а фіглярька 
велика) -  Ростом никий (ника), а фіґляр (а жартівник) ве- 
ликий (а жартівниця велика.)
Ростриньковали чинуші, а звалили на невинні людські 
дупгі — Розтринькуваіш чинуші, а звалили на невинні шод- 
ські душі.
Ростуть діти на наші біды -  Ростуть діти на наші біди. 
Ростугь, як грибы -  Ростуть, мов гриби.
Ростуть, як грибы -  нові штодобы -  Ростуть, мов гриби 
-  нові щодоби.
Ростуть, як грибы: проценты по вкладах, девідснды по 
акціях, копейкы по сертифікатах -  Ростуть, як гриби: 
проценти по вкладах, девідснди по акціях, копійки по сер- 
тифікатах.
Ростяжимоє понятіє -  Розтяжне поняття.
Росходилася, як квочка перед бурьов — Росходшіася, мов 
квочка пєред бурею.

Росчитана грубӱсть -  Розрахована (умисна) грубість. 
Росчитано на вырӱст -  Розраховано на виріст. 
Росчитатнся з врагами -  Розрахуватися з ворогами. 
Росчитатися з кредиторами -  Розрахуватися з крєдито- 
рами.
Росчитати служащого -  Розрахувати службовця. 
Росчитоватп на твою (на вашу) скромнӱсть -  Розрахову- 
вати на твою (на вашу) скромність.
Росчитовати стойимӱсть нродукцґі -  Розраховувати вар- 
тість продукції.
Росчитуйте на мене -  Розраховуйте на менє.
Росчоты не оправдалися -  Розрахунки не справдшшся 
Росчитує на улов -  Розраховує на улов.
Росчот готӱвков (готовыми грӱшми) -  Розрахунок готів- 
кою (готовими грішлми).
Росчоты не оправдалися -  Розрахунки (сподівання) не 
справдилися.
Росчоты показувуть -  Розрахуики показують.
Росчот простый -  Розрахупок простий.
Рота людям не затулиш -  Рота людям не затулииі. 
Ротаціонна машина -  Ротаційна машина.
Рот, ги пӱвжеба: мовчить, де й не треба -  Рот, мов пів- 
жеба (півксшсні): мовчить, де й не треба (де й не потрібно). 
Рот держи закрытым, а буділарош -  огкрытым -  Рот 
держи (тримай) закритим, а буділарош (а гаманець) -  від- 
критим.
Рот завдає челяднику (челядииі) много забот -  Рот за-
вдає лтодині багато турбот.
Ротичок маленькый, но язычок остренькый -  Ротичок 
маленький, та язичок гостренький.
Рот їсть, айбо й с б и н с т в о  иовість -  Рот їсть, але й свин- 
ство повість.
Рот людям не заяжеш и мовчати не прикажеш -  Рот лю-
дям не зав’яжеш і мовчати ие прикажеш.
Рот -  не город, плотом не загородиш -  Рот -  не город, 
плотом (тином) не загородиш.
Ротова патость (порожнина) = Порожннна рота -  Ротова 
порожнеча.
Ротом говори, а руками роби -  Ротом говори, а руками роби. 
Ротом поле не обробиш, лем ганьбы собі наробнш -  Ро-
том поле не обробиш, лиш сорому собі наробиш.
Ротом робить, а руками -  гробить -  Ротом робить, а ру- 
ками -  іробить.
Рот пйе, а в голову бйе -  Рот п’є, а 6 голову б’є.
Рот, як варюха -  от уха до уха -  Рот, мов ворюха (мов чер- 
палка) -  від вха до вуха.
Рот, як  ворота -  аж до ух -  Рот, як ворота -  аж до вух. 
Рубай дуба, иай ся коле -  Рубай дуба, хай колсться!
Рубай комііот: вӱн жирный -  Рубай комдот: він жир- 
ний!
Рубана рана -  Рубана рапа.
Рубаный колодязь = Рубленый колодязь -  Рубаний коло- 
дязь.
Рубаноє мнясо -  Рубане (січене)м'ясо.
Руба ги в пень -  Рубати в пень.
Рубати дсрево под корінь -  Рубати дерево під корінь. 
Рубати дрыва -  Рубати дрова.
Рубати (рубать) з плеча- Рубати (рубає) з плеча.
Рубати (чеканити) крок -  Рубати (карбувати) крок. 
Рубати -  не садыти -  Рубати -  не садити.
Рубать под корінь -  Рубати під корінь.
Рубати, розмахнувшнсь -  Рубати, розмахнувшись.
Рубежі пйатирічкы -  Рубежі п’ятирічки.
Рубель подаровали, а тисячу вкрали -  Рубель (карбова- 
пець) иодарували, а тисячу вкрали.
Рубеііь до рубця -  и сорочка уся -  Рубець до рубця -  й 
сорочка вся.
Рубленый колодязь = Рубаный колодязь -  Рублений ко- 
лодязь.
Рубом поставити = Поставнти на ребро -  Рубом гіоста- 
вити (на ребро).
Руб руба = Заплата на заплаті -  Руб руба.
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Руган го (ругаіі йі)ци проклинай, лем иитн лїу (пити ӱв)
дай -  Свари його (свари її) чи проклинай, лиш пити йому 
(пити їй)дай.
Ругательні слова -  Лайливі сдова (лайка).
Ругати на всю губу = Ругати на чӱм світ стойить -  Лаяти 
(сварити) на всю губу.
Ругати на чӱм світ стойнть = Ругати на всю губу -  Лаяти 
(сварити) на чому світ стоїть.
Ругатися з ним (з нив) -  Сваритисл з ним (з нею).
Руда глныа -  Руда глина.
Руда -  не вода -  Руда -  не вода.
Руда (рудый), як собака = Рудый (руда), як пес -  Руда 
(рудий), як собака.
Рудимеитный орган -  Рудиментний орган.
Рудый шершун -  Рудий шершун (шершень).
Рудый (руда), як пес = Руда (рудый), як собака -  Рудий 
(руда), як пес.
Рудӱв лнсици курчатко сниться = Голоднӱв кумі хдіб на 
умї -  Рудіа лисиці курчатко сниться.
Ружа и в межи (и в драччу) файна -  Квітка (троянда) і в 
межі (і в терню) файна (гарна).
Ружа, ружа, біла ружа -  ани братця, ани мужа -  Квітка, 
квітка, біла квітка -  ні братчика, ні чоловіка.
Ружейный охотник = ІІушечный вадас -  Мисливець- 
стрілець.
Руйины в квартели -  Руїпи в квартирі.
Руйиующі процесы -  Руйнівыі процеси.
Рука Божа = Божа рука — Рука Божа.
Рукавы, як писанка, а личко -  як  макӱв цвіт -  Рукава, як 
ішсанка, а личко -  як маків цвіт.
Рукавом ся застилять, а на хлоппӱв позирать -  Рукавом 
застиляеться, а иа хлопців позирае (дивиться).
Рука в руку -  Рука в руку.
Рука -  в руці -  Рука -  в руці.
Рука давця (давачкы) не збідніє (убогов не стає) до 
кӱнця = Рука, што дас, не зубожіє -  Рука давця (давачьси) 
не збідиіє (убогото не стає).
Рука -  до пера, перо -  до папіря -  Рука -  до пера, перо -  
до паперу.
Рука здрыгнулася (здрыгнула) = Рука зрадила -  Рука 
здришулася (здригнула).
Рука з плеча почниаться, а пальцями кӱнчаться -  Рука 
з плсча почииається, а пальцями кінчається.
Рука зрадила = Рука здрыгнулася (здрыгиула) -  Рука 
зрадила.
Рукам волі не давай -  Рукам волі ис давай!
Рукам волі не давай, но на поготові держи -  Рукам волі 
ие давай, але на поготові тримай.
Руками гладить, а словами вбивать -  Руками гладить, а 
словами вбиває.
Руками -  дай, ногами -  ходи ■— Руками -  дай, ногами -  
ходи.
Руками й ногами -  Руками й ногами.
Руками й ногами удбиватисн = Усіма чотырьма отбнва- 
тися -  Руками й ногами відбиватися..
Руками махать, а ногами -  утікать -  Руками махає, а но- 
гами -  тікає.
Роками молодый (молода), но руками й розумом дорос- 
лый (доросла) -  Руками молодий (молода), але руками й 
розумом дорослий (доросла).
Рокова мінута = Фатальна мінута -  Фатальна хвилина. 
Руками обнимать, а языком кусать - Рукахш обнімає, а 
язиком кусає.
Руками роби, а розумом -  подсоби -  Руками роби, а розу- 
мом підсоби.
Руками чудо робиться -  Руками диво робиться!
Рука му (рука ӱв) зрадила -  Рука ііому (рука їй) зрадила. 
Рукам -  робота, души -  сято -  Рукам -  робота, душі -  
свято. '
Рука набита (вправна) -  Рука набита (вправна).
Рука на перевйазн -  Рука па пєрев’язі.
Рука не здрыі иеся -  Рука не здригнеться.

Рука не подниматься (ке зводиться) -  Рука не піднвіма- 
ється (не зводиться).
Рука не схыбить (не зрадить) -  Рука нє схибить (не зра- 
дить).
Рука потдержкы -  Рука підтримки.
Рука приятеля (нриятелькы) не лем гладить, но й карає
-  Рука приятєля (приятельки), не лиш гладить, але й карає. 
Рука руку мыє -  Рука руку миє.
Ру'ка руку мыє -  й обі білі -  Рука руку миє -  й обі (й оби- 
дві) білі.
Рука руку утирае, нога ногу подпирає -  Рука руку вити- 
рає, нога ногу підпирає.
Рука собетвенна -  Рука власна.
Рука творнть, а розум -  направлять -  Рука витворяє, а 
розум -  направляє.
Рука, што дає, не зубожіє (убогнов не стає) = Рука давця 
не збідніє до кӱнця -  Рука, що дає, не збідніе (убогою не 
стає).
Рукы в бокы -  Руки в боки.
Рукы в брюкы -  в на роботу -  Руки в брюки -  і на роботу! 
Рукы вверьх = Рукы д’горі -  Руки догори!
Рукы в жебы -  и гайда -  Руки в жеби (в кшиенІ) — і 
гайда!
Рукы впали, оиустилкся в нього (в неї) -  Руки виали, 
опустилися в нього (в неї).
Рукы гет -  Руки геть !
Рукы гет от нього (от неї) -  Руки геть від нього (від неї)! 
Рукы (ногы), гнбы оловом налляті -  Руки (ноги), ніби 
оловом иалиті (налиті).
Рукы, ги граблі -  Руки, мов граблі.
Рукы годувуть, рукы й збыткувуть -  Руки годують, руки 
й збиткують.
Рукы д’горі = Рукы вверьх -  Руки вгору (уверх)\
Рукы доклас ги -  Руки докласти.
Рукы задовгі у нсї и в нього -  лиішуть до чужого -  Руки 
задовгі у неї і в нвого- липнуть до чужого.
Рукы зйазати -  Руки зв'язати.
Рукы зложити = Рукы скласти -  Руки скласти.
Рукы золоті, та гыртанка дірява -  Руки зологі, та гир- 
лянка дірява.
Рукы короткі -  Руки короткі.
Рукы -  крюкы, плечі -  двері, а пика -  цеглины просить
-  Руки -  крюки, плечі -  двері, а пика -  цспіини просить. 
Рукы иавхрест -  и  под арешт -  Руки навхрест -  і під арест! 
Рукы назад -  Руки назад.
Рукы на ся наклав (наклала) -  чорту душу отддав (от- 
дала) -  Руки на себе наклав (наклала) -  чорту душу віддав 
(віддала).
Рукы (и ногы) удбирать -  Руки (і ноги) відбирає.
Рукы не доходять (не дӱйшли) — Руки нс доходять (не ді- 
йшли).
Рукы не одпадуть -  Руки не відпадуть.
Рукы никому пюльовати не збираєся -  Руки нікому цілу- 
вати нс збирається.
Рукы, ногы бы му (ӱв) поламати), вбы нє кортіто гра-
бовапі -  Руки, ноги б йому (їй) поламати, щоб ие кортіло 
грабуізати.
Рукы опускавуться (опустилися) -  Руки опускаються 
(опустилися).
Рукы опускавуться, як кривды касавуться -  Руки опус- 
каються, як кривди торкаються.
Рукы псребивати -  Руки перебивати.
Рукы поганнти -  Руки поганити.
Рукы прикладати -  Руки прикладати.
Рукы розйазані -  Руки розв’язані.
Рукы самі тягнуться до фляшкы -  Руки самі тяшуться 
до фляшки (до пляшки).
Рукы свсрблять (засвербіли)= Рукы чсшуться -  Руіси 
сверблять (засвєрбіли).
Рукы, силу продає, та нико й цента не дає -  Руки, силу 
продає, та ыіхто й цента не дає.
Рукы скласти = Рукы зложити -  Руки скласти.
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Рукы трудолюбиві не лишні на ниві -  Руки трудолюбиві 
не зайві на ниві.
Рукы тти не отпадуть -  Руки тобі нс відпадуть!
Рукы у гріха усе розназані -  Руки в тріха завжди розв’язані. 
Рукы узловаіі-як  оловом налляті-Руки вузлувагі -  мов 
оловом иалляті {налиті).
Рукы ӱ них не доходять, бо в начальстві ходять -  Руки у 
них не дохолять, бо в начальсгві ходять.
Рукы у нього (у нсі) довгі, до всього дотягнуться -  Руки 
у нього (у неї)довгі, до всього дотягнуться.
Рукы у иього (у неї) но лӱкті (но локті )в кырви -  Руки у 
нього (у неї) по лікті в крові.
Рукы чешуться = Рукы сверблять (засвербіли) -  Руки 
чешуться.
Рукы, як граблі -  Руки, мов граблі.
Рук не держиться = 3 рук паде -  Рук ае держиться (не 
тримається).
Рук не покладати (не складати) -  Рук нс ноюіадати (не 
складати).
Рук не прикладас, а языком -  горы неревертать -  Рук ие
докладає, а язиком -  гори псревертає.
Рук не прикладеш -  надежно не сядеш -  Рук не прикла- 
деш -  надійно не сядеш.
Руков бйуть тїло, а языко.м -  душу -  Рукою б’ють тіло, а 
язиком -  душу.
Руков (руками) зробити (зроблено) -  Рукою (руками) зро- 
бити (зроблено).
Р)'ководнтслі красти не йдуть: їм додому на машинах 
везуть -  Керівники красти не йдуть: їм додому на машинах 
везуть.
Руководителі мінявуться, но связі лишавугься -  Керів- 
ники міняються, та зв’язки лишаються.
Руководитель (руководителька) кружка -  Керівник (ке- 
рівниця) гургка.
Руководитель (руководитслька) предприятія -  Керівник 
(ксрівниня) піднриємст'ва.
Руководитель (руководителька) собранія -  Керівник (ке- 
рівниця) зборів.
Руководить нами, а што й до чого -  иич ие і я м и і  ь  - Ке-
рує нами, а що й до чого -  нічого не тямить.
Руководетво автодора ~ Керівництво автодора. 
Руководство до дійствія -  Керівыицтво до дії. 
Рутсоводствувучись здоровым смыелом -  Керу ючись здо- 
ровим глуздом.
Руководяща ідея — Керівна ідея.
Руководяща роль — Керівна роль.
Руководяща статя -  Провідна стапя.
Руководящі верьхы -  Керівні верхи.
Руководящі лнчности -  Керівні особи,
Руководящі органы — Керівні органи.
Руководящі познції не терплять опозипії -  Керівні чози- 
ції нс тсрплять опозиції,
Руководящі структуры -  Керівні струггу'ри.
Руководящі указанія -  Керівні вказівки.
Руководящі -  у тіни, а прості -  на видноті -  Керівиі -  у 
тіні, а прості — на видіюті.
Руководящый (руководяща) групи -  Керівпик (керівіш- 
ця) групи.
Руководящый птах -  грудн в орденах -  Керівний птах -  
груци в орденах.
Руководяшый товариш (рукокодяща товаришка) -  Керів- 
ний товариш (керівна товаришка).
Руководятый (рутководаіца) -  щи не значить красшый 
(красша) — Руководящий (керівний, керівна) -  ще не зна- 
чить кращий (краща).
Ру'ководяшоє крісло -  Керівнс крісло.
Руководящоє крісло усе временноє -  Керівне крісло за- 
вжди тимчасове.
Рх'ководящоє око -  Ксрівне око.
Руков податн = Як руков подати -  Рукою подати (дісгати). 
Руков собственнов подписавея (ноднисалася) -  Рукою 
вяасною підшісався їпідписалася),

Руков ся бйе тіло, а языком -  душа -  Рукою б’ється тіло, 
а язиком -  душа.
Рукопашный бӱй - Рукопашний бій.
Рукопнсы не черленівуть (не горять) -  Рукониси не чер- 
воніють (не горять).
Рукопнс не находив (не мӱг найти) свого издателн -  Ру- 
копис не знаходив (не міг знайти) свого видавця. 
Рукописный отділ бібліотекы -  Рукописний відділ бібліо- 
теки.
Рукописный текст -  Рукописний текст.
Ру'котворні чуаеса -  Рукотвориі чудеса (дива).
Рук свойих не положиш (не подкладеш) -  Рук своїх не 
положиш (ие нідкладеш). . .
Руку в руку суне, вбы не было сумно -  Руку в руку' суне, 
щоб не було сумно.
Руку давати = Ругку податн -  Руку давати.
Руку податн = Руку давати -  Руку подати.
Руку тягги (потягти) за ннм (за нив) -  Руісу тягти (потяг- 
ти) за ним (за нею).
Руль высоты -  Руль висоти.
Руль власти = Кормило в,ласти -  Руль ікермо) власти 
{влади).
Руль глубины -  Руль глибини.
Рульова вырубка -  Рульова вирубка.
Рульовоє колесо -  Рульове (кермове) колесо.
Румняна, як ягода (як послі кунели) -  Рум’яна, мов ягода 
(мов після купеяі).
Румнянолиця, як паланиця -  Рум’янолиця, мов паляниця. 
Руна міснӱсть -  Рівна місцевість.
Руна, як тычка -  Рівна, мов тичка.
Руні величнны -  Рівні величини.
Руні выборы -  Рівні вибори.
Руні (сннакі)возможности -  Рівні (однакові) можливості. 
Руні условія -  Рівні умови.
Руні шансы -  Рівні шанси.
Руніше згладиш -  мнякше ляжеш -  Рівніше згладиш -  
м’якше ляжеш.
Руный, ги стӱл -  Рівний, мов стіл.
Руный з руным не судиться -  Рівний з рівним не судиться. 
Руный (руна) серед руных -  Рівний (рівна) середрівнлх. 
Ру'ным счотом -  Рівним рахунком.
Руным счотом нич -  Зовсім нічого (нічогісінько).
Руно в такӱв годині -  Рівно в такій годині.
Руновісся сил -  Рівповага сил.
Рунодійствующа сяла -  Рівнодїюча сила.
Руноє участіє - Рівна участь.
Руно из сходом сонця -  Рівно (точно) зі сходом сонцяю 
Руномірноє движеніс -  Рівномірний рух.
Руно нич — Зовсім нічого.
Руно -  хоть яйне коти, не розобйеся -  Рівно -  хоч яйце 
коти, не розіб’ється.
Рунятнся иа стахановнӱв -  Рівнятися на стаханівців. 
Рунять роботу теслярську до косарської -  Рівняє роботу 
тесиярську до косарської.
Русалкы на житах-пшеницях росы топчуть, кото стрі- 
тять -  зашкомчуть -  Русалки на житах-шиеницях роси 
топчуть, кого стрінуть -  зашкочуть (:залоскочуть). 
Русалкы полыня бояться -  Русалки полиню бояться. 
Русалочкы-чарувнині, не топчіть жита-пшениці -  Руса- 
лочки-чарівииці, не тоичіть жита-пшениці!
Русаля дочскайся, а товды в ріці й кунайся -  Русаля 
(Івандня, 7липня) дочекайся, а тоді в ріці й купайся. 
Русальна неділя -  не спить ворожіля -  Русальна педіля 
(перед Тройцею) -  не спить ворожіля.
Русальна неділя -  цвіте чар -зіля -  Русальна неділя -  кт- 
тує чар-зілля.
Русальна росиця -  чарӱвниця: от всіх бід заіцитниця -
Русальна росиця -  чарівниця: від усіх бід захисниця. 
Русальні поминкы -  Русальні поминки (четвер Троїцько- 
го тижня).
Русалыюї иочн не попадайся відьмі на очи -  Русальної 
ночі не попадайся (не потрапляй) відьмі на очі.
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Русйн без фіглі й из лавиці не впаде -  Русин без фіглі (без 
жарту) й із лавиці не впаде.
Русин быв му (быв ӱв) отець-мати, а вӱн мадяром хоче 
стати -  Русин був йому {був їй) отсць (батько)-мати, а віи 
(а вона) мадяром іугорцем) хоче стати.
Русин добровольно не здаеся й не продаєся -  Руеин до- 
бровільно нє здаєгься й не продаєтьс.я.
Русин з бідов -  як рыба з водов -  Русин з бідою -  як риба 
з водою.
Русин звык до зміны політнчсськых ідей, як циган до 
новых коней -  Русш звик до зміни політияних ідей, мов 
циган до нових консй.
Русин з осени гайнує, а всснов голодує -  Русин з осені 
гайнує, а весыою толодує.
Русин и русннка -  роднны русинської частинка -  Русин 
і русинка -  сім’ї русинської частиыка.
Русины биті и терті не бояться смерти -  Русини биті і 
терті нс бояться смерті.
Русины, вставайте й прнблуд проганяйте -  Русини, вста- 
вайте, й приблуд гірогашште!
Русины задарь хліб не їдять: дорого за нього платять -
Русини даром хліб не їдять: дорого за нього татять. 
Русины знавуть, што робити мавуть -  Русини знають, що 
робиги макггь.
Русикы мучаться, гнуться, но не здавуться -  Русіши му- 
чаться, гнуться, але не здаються.
Рз’сины не великі числом, но великі духовным добром
-  Русини не великі числом, але великі духовішм добром. 
Русины не плачуть, лем тяжко стогнуть -  Русини не пла- 
чуть, лиш тяжко зітхають.
Русины по світу ходять, бо дома щастя не находя гь -  Ру-
сини по світу ходять, бо дома щастя не знаходять.
Русин лем печеный добрый -  Русин яиш печений добрий. 
Русин лем товды сытый ходить, коли ся крумпля вро- 
дить -  Русин лиш тоді ситий ходить, коли крумпля {карто~ 
тя) вродиться.
Русин мыдрый по ярмарку (задньым числом) -  Русин 
мудрий по ярмарку (заднім числом).
ІЧсин-неборак: лем тот го не топче, тко не хоче -  Русин- 
неборак: лиш той його не топче, хто ые хочс.
Русин -  не дурак: выкручусся сяк-так — Русин -  не ду- 
рак: викручується сяк-так.
Русин -  не дурак: захоче їстн -  повість, захоче сісти -  
сяде -  Русин -  не дурак: захоче їсти -  ловість (скажс), за- 
хоче сісти -  сяде.
Русин -  пан біді -  Русин -  пан біді.
Русин (русинка) по происхожденію -  Русин (русинка) за 
походженням.
Русин от мадяра біднішый, но духом мӱцнішый -  Русин 
від мадяра (угорця) бідніпшй, та духом міцніший.
Руеин три діла не любить: путь, хащу, кӱся -  Русин три 
діла (три справи) не шобить: путь (дорогу), ліс, кісся {кіс- 
ник).
Русинська траматика -  Русинська граматика.
Русинська минувшина -  Русинська минулість. 
Русинськый наш світку, нис тобі просвігку -  Русинський 
наш світку, нема тобі просвітку!
Рлсинськый язык -  Русинська мова.
Русинському роду ниє переводу -  Русинському роду нема 
иереводу.
Русннському серцю до отчої землі ииґда не далеко -  Ру-
синському серцю до до отчої {батькі.вської) землі ніколи 
иедалеко!
Рх’синсько-украйинськый розговорник -  Русинсько- 
українсыош розмовник.
Русин тайну не выдасть -  Русин гаємнипю не видасть (не 
прозрадить).
Русину паленка -  напнток, а жидови -  нажиток -  Русину 
палєнка (горілка) -  напиток, а жиду (єерєіо) -  нажиток. 
Русин -  чоловік богобойный (русинка -  челлядина бо- 
гобойна) -  Русиіі -  людина богобійна (русинка -  людина 
богобійна).

Руснак и циган товарншувуть часом: руснак їсть по- 
ливку, а циган -  мнясо -  Руснак і циган товаришують ча- 
сом: руснак 'їсть поливку {бульйон), а цигаи -  м’ясо. 
Рувснакы всі єннакі -  Руснаки всі однакові.
Руснакы, руснакы -  як польові макы -  Руснаки, руснаки
-  мов польові маки!
Руснак -  одвічный жебрак -  Руспак -  відвічиий жебрак. 
Ру’сначка -  отвічна жебрачка -  Русначка -  відвічна жє- 
брачка.
Рустикальный банк -  Рустикаяышй (сслянський) банк. 
Руські Бога зреклися, черленому дняволу продалися -  
Руські Бога зреклися, червоіюму дияволу продалися. 
Руські брати-освободителі повторяли весь час: терпітиь 
и славте нас, бо мы освободили вас -  Руські брати-ви- 
зволителі повторяли вссь час: терпіть і славте нас, бо ми 
визволшш вас.
Руські братя подали нам ру кы -  почалися мукы -  Руські 
брагтя иодали пам руки -  почалися муки.
Руські брата прийшли в Карнагы и засіли наші палаты
-  Руські браття прийшлн в Карпати і засіли иаші палати 
(наші хати).
“Руські ворота” -  “Руські ворота” (Верецький перевал че- 
рез Каргіати).
Руські нас освободили -  и гніздо собі туй звилн (і всі ся 
жити туй лишили) -  Руські нас освободшш -  і гніздо собі 
тут звили (і всі жити туг лишшшся).
Руські -  нйут ь без закускы -  Руські -  п’ють бсз закуски. 
Руські прийшли -  нас у колхозы запрягли -  Руські ири- 
йшли -  нас у колгоспи запрягли.
Руські (черлені) прийшли -  свої порядкы завелн (газд у 
Снбірь повезли) -  Руські (червоні) прийш.ли -  свої поряд- 
ки завели (господарів у Сибір новезли).
Руськый брат -  каждоє другоє слово “мат” = Руськый 
брат -  што не слово -  чуєш “мат”-  Руський брат — кожне 
друге слово “мат”.
Руськый брат -  што не слово -  чуєш “мат” = Руськый 
брат -  каждоє другоє слво “мат Руський брат -  шо не 
слово -  чуєш “мат”,
Руськый вояк голодовав, гнкой жебрак -  Руський вояк 
голодував, немов жебрак.
Руськый вояк не отступав, бо за спниов у нього 
“Смерш” стояв -  Руський вояк нс відступав, бо за спиною 
в нього “Смєрш” стояв!
Руськый солдат -  наш старшый брат — Руський солдат -  
наш старший брат.
Руськых няня-матірь мавуть -  тым ся й величаву -
Руських ияня (батька)-маі ір маю -тим  і всличаються! 
Руськоязычні украйннні -  Руськомовні укра'інці. 
Рута-мйата -  Рута-м’ята.
Рута польова -  Рута польова.
Ручатися (ручасся) головов — Ручатися (ручається) голо- 
вою.
Ручна годинка -  Ручгшй годинник.
Ручна робота -  Ручна робота.
Ручна робота не може бытн туньов -  Ручна робота не 
може бути туньою {дешевою).
Ручник-божник -  Рушник- божник {дт прикриття ікон ). 
Ручник-вытирак -  Рушник-витирок (для витирапня су- 
дини).
Ручник на кӱлочку -  хыжа у віночку -  Рушник на кілоч- 
ку -  хата у віночку.
Ручник плечовий -  Рушник плечовий (взюіваний при сва- 
таиках).
Ручник подавати -  Рушник подавати.
Ручник под норогы, вбы молодятам суцьба стелилася 
под ногы -  Рушник нід нороги, щоб молодятам доля стс- 
дилася під нош.
Ручннк-утирач = Ручничок -  рук и линь утирачок -  
Рушник-утирач.
Ручничок -  рук и лиць утирачок = Ручник-утнрач -
Рушничок -  рук і лиць (і облич) витерачок.
Ручничок щастя -  Рушішчок щасгя.
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Руні выборы -  Рівні вибори.
Ручні сане (дьологы) -  Ручні сани,
Ручный млнн -  Ручний млин.
Ручным способом -  Ручним сішсобом (вручпӱ).
РучноЕ ткантво -  Ручне ткацтво.
Руч-обруч -  Рука об руку.
Рушайся, давай -  Кывайся, давай -  Рушайся, давай! 
Рушатн (вырушати) в нуть -  Рушати (вирушати) в до- 
рогу.
Рутнать V подорож ради подорожн -  Рушає в подорож за- 
для иодорожі.
Рӱвень злочинности -  Рівень злочинства.
Рӱвнӱсть, братство обіця;га, а прийшовши, землю кров- 
льов залляли -  Рівність, братерство обіцяли, а прийшов- 
ши, землю кров’ю залляли (залили).
Рӱвнӱсть дружбу закаляє, а нерӱвність -  розрушае -  Рів- 
ність дружбу гартує, а нсрівність -  руйнує.
Рӱвняйся на нрапор -  Рівняйся ііа прапор (на знамено). 
Рӱвняня з усіма извісными -  Рівняння з усіма відомими. 
Рӱг изобілія = Чаша изобилія -  Ріг достатку.
Рӱд занятій -  Рід занять.
Рӱд и вид ростенія -  Вид і рід рослини.
Рӱд из родом родичаєся, тому й родовӱд не кӱнчаєся -  
Рід із родом родичається, тому й родовід не кііічається.
Рӱд людськый -  Рід людський.
Рӱдна домӱвка = Рӱдный дӱм -  Рідиа домівка (хата). 
Рӱдна земелька каждому болить -  Рідна земелька кожио- 
му болить.
Рӱдна земля -  дорога — Рідна земля -  дорога.
Рӱдна земля ліпша чужої парны -  Рідна земля краще чу- 
жої парни {перипи).
Рӱдна (родиа) крайина -  Рідна країна.
Рӱдна кума -  Рідна кума.
Рӱдна мати хоть грӱзно й замахусся, но не боляче бйе -
Рідна мати хоч ірізно й замахуєьться, та не боляче б’є. 
Рӱдна мати хоть седито й глянс, но мачухов своӱв дітині 
не стане -  Рідна матн хоч сердито й гляне, та мачухою сво- 
їй дитині не стане.
Рӱдна мати -  як лілія пахлнва, а мачоха -  як жалива -  
Рідиа мати -  як лілся пахлива, а мачуха -  мов жалива (мов 
крооива).
Рӱдна сестра -  Рідна еестра.
Рӱдна среда -  Рідне середовшце.
Рӱдна сторона = Родная сторона -  Рідна сторона.
Рӱдна сторона -  мати, а чужа -  мачоха -  Рідна сторона -  
мати, а чужа -  мачуха.
Рӱдна стріха -  Рідна стріха.
Рӱдна хыжа -  не враг: коли не прнйдеш -  прийме -  Рід- 
на хата -  не ворог: коли пе нрийдсш -  прийме.
Рӱдна хыжка хоть и в заплатках, но своя -  Рідна хатка 
хоч і в латках, та своя!
Рӱдні Карпати -  є на што позирати -  Рідиі Кариати -  є на 
що позирати (дивитися)!
Рӱдні Карпати -  от серпя не оторвати -  Рідні Карпати -  
від серця ііе відірвати!
Рӱдні пенаты -  Рідні псната.
Рӱднішый сміх для серця, чим улеслива брехня - Рідні- 
ший сміх дчя серця, ніж улеслива брехня.
Рӱдный брат -  Рідний брас
Рӱдный брат, а не позычить грошенят -  Рідшій брат, а не 
позичить грошєнят.
Рӱдный вариш (город) -  Рідые місто.
Рӱдный дӱм = Рӱдна домӱвка -  Рідний дім.
Рӱдный край -  Рідний край.
Рӱдный край -  жпвительна кырниия й одвічна таина -
Рідний край -живлюща криниця й відвічна таємішця. 
Рӱдный край не продавай (нс проклинай) -  Рідний край 
нс продавай (не проклинай).
Рӱдный край никому ганьбити не дай -  Рідний край ні- 
кому ганьбити (соромити) не дай!
Рӱдныпй край ни на што не проміняй -  Рідиий край ні 
на що ие ироміняй.

Рӱк

Рӱдный край, родинна стріха -  и наш сум и наша угіха
-  Рідний край, родинна стріха -  смуток наш і наша втіха. 
РІдный край -  то зСмный ран -  Рідний край -  то зешшй рай. 
Рӱдный край у каждого (у каждої) свӱй -  Рідний край у 
кожного (у кожної) свій.
Рӱдный кум -  Рідішй кум.
Рӱдный иорӱг дорогый дл всіх -  Рідний поріг дорогий 
для всіх.
Рӱдный порӱг кличе домӱв из далекых дорӱт -  Рідний 
поріг кличе додому з далеких доріг.
Рӱдяый -  рӱдненькый (рӱдна -  рӱдненька) -  Рідний -  
ріднснький (рідиа-рідненька).
Рӱдноє гніздо и птах не забывать -  Рідие гніздо і итах не 
забуває.
Рӱдноє лем товды стає особенно дорогым, колн його гу-
биш -  Рідне лише тоді стае особливо дорогим, коли його 
губиш (втрачаеш).
Рӱдноє обыстя хоть и бідноє, но в памняти ниґда не блід-
не - Родне обістя хоч і бідне, та в пам’ягі ніколи не блідне. 
Рӱдноє село -  Рідце село.
Рӱдну матірь, зятю (невісточко), памнятай, но й тещу 
(но й свекруху) матірьов всличай -  Рідну матір, зяпо 
(невісточко), пам’ятай, але й тещу (але й свекруху) матір’ю 
величай.
Рӱдну матірь иамнятай, айбо й свекруху (айбо й тещу) 
матірьов величан -  Рідну матір пам’ятай, але й свекруху 
(але й тещу) матір’ю величай.
Рӱдня до пӱвдня, а як сонце зайде -  сам чорт ннкого не 
наише -  Рідня до півдия, а як сонце зайдс -  сам чорт нікого 
нс знайде.
Рӱдня по жоні (по дружині) -  Рідня по дружині.
Рӱдня по чоловікови — Рідия по мужові.
Рӱд пресікся -  Рід псревівся.
Рӱд приходнть, рӱд отходить, а традиції оиставуться -
Рід приходить, рід відходить, а традицй лишаються. 
Рӱжкы и нӱжкы = Самі кӱеточкы -  Ріжки та ніжки. 
Рӱжкы канделябра -  Ріжки канделябра.
Рӱжкы улиткы -  Ріжьси равлика.
Рӱздвйаник -  коляднику дарованик- Різдв’яник -коляд- 
нику дарованик.
Рӱздвііані сята = Рӱздвйаио-иоворӱчні сяткы -  Різдвяні 
свята.
Рӱздвйані сяткы не бывавуть без колядкы -  Різдвяні 
святки не бувають без колядки.
Рӱздвйаный хлібець -  коляднику дарень -  Різдвяний хлі- 
бсць -  колядикові дарсць.
Рӱздвйано-новорӱчиі сяткы = Рӱздвйані сята -  Різдвяно- 
новорічні святки.
Рӱздво без свіжины (без свинины), як базар без свшнны
-  Різдво без свіжини (без свинини), як базар (як ринок) без 
свитини.
Рӱздво колядками славиться -  Різдво колядками сла- 
виться!
Рӱздво колядниками спӱвать, а винцьом запивать -
Різдво колядниками співає, а винцем запиває.
Рӱй, што ся в майови ройить -  вӱз сіна стойить -  Рій, шо 
в травні роїться, віз сіна вартий.
Рӱк быв файный -  урожаііный -  Рік був файний (гарпий)
-  урожайний.
Рӱк завершальный -  отповідальнмй -  Рік завсршалышй
-  відповідальний.
Рӱк за роком -  Рік за роком.
Рӱк за роком -  партійным кроком -  Рік за роком -  нар- 
тійним кроком.
Рӱтс за роком -  перескоком -  Рік за роком -  персскоком. 
Рӱк за роком -  скорым кроком -  Рік за роком — швидким 
кроком.
Рӱк за роком -  старӱсть под боком -  Рік за роком -  ста- 
ріс гь під боком.
Рӱк на рӱк не похожый -  Рік на рік не схожий.
Рӱк -  не ВІК, перебідує ЧОЛОВІК (46113,111 ик) -  Рік -  не вік, 
иеребідує людипа.
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Рӱк новый, а біды (а требованія) старі -  Рік новий. а біди 
(а вимоги) старі.
Рӱк от рока = От рока до рока -  Рік від року.
Рӱк -  по рӱк, докі Госнодь назначив вік -  Рік -  по рік, 
покі Господь назначив вік.
Рӱк у кохозі проробиш -  и торбу зерна не заробиш -  Рік
у колгоспі проробиш -  і торбу зерна ие заробиш.
Рӱк V рӱк -  РІК у рік.
Рӱк утік -  новый прпводӱк -  Рік утік ~ новий при- 
волік.
Рӱст волося -  Ріст волосся.
Рӱст (рост) преступносін -  Ріст злочинності.
Рӱст производства -  Ріст виробництва.
Рӱст рсводюційного движенія -  Зростания революційно- 
го руку.
Рӱст тарпфӱв -■ Ріст тарифів.
Рӱчный отчот -  Річний звіт.
Рӱчнын отпуск -  Річна відпустка.
Рябый (ряба) вӱспы не бойиться -  Рябнй (ряба) віспи не 
боїтвся.
Рябый кӱнь -  Рябий кінь.
Рябый (рнба), як пульчачоє яйие -  Рябий (ряба), мов 
пульчаче (індиче) яйце.
Рябоє от вӱспы лнце -  Рябе від віспи лице (обличчя).

Рябун брехні назбнрали та й розбили -  Рябун (гпек) брех- 
ні назбирали та й розбили.
Рявкать, ги на пса -  Рявкать, мов на пса.
Ряд выдаюшихся ученых -  Ряд видатних учеішх.
Ряд держав -  Ряд країн.
Ряд доходить д о . -  Ряд доходить до...
Ряды маніфестантӱв -  Ряди маніфестантів.
Ряды передовикӱв -  Ряди псрсдовиків.
Ряд неточностӱ'в -  Ряд неточностей.
Рядова сівба -  Рядова сівба.
Рядкова сіялка -  Рядкова сівалка.
Рядовый боєнь -  Рядовий боєаь.
Рядовый читатель -  Рядовий читач.
Рядовоє событіє -  Рядова подія.
Рядом из еим -  Поряд із цим.
Ряд у ряд -  Ряд у ряд.
Рясні апрільські роси -  на густі покоси -  Рясні квітнсві 
роси -  на густі покоси.
Рясный дождь -  Рясний дощ.
Рясный сніг -  Рясний сніг.
Рясный урожай — Ряснрий урожай.
Рясио гречка цвіте -  буде літо сухоє -  Рясно гречка цвіте 
-  буде літо сухе.
Рясноє волося = Густоє волося -  Ряспе волосся.



Сабельный удар -  Шабєльний удар.
Сабля познаєся на полі боя, а друзі -  в біді -  Шабля іхіз- 
насться на полі бою, а друзі -  в біді.
Сабдш ранить голову, а слово -  душу -  Шабля ранить го- 
лову, а слово — душу.
Сагова пальма — Сагова пальма.
Сад-виноград -  Сад-виноград.
Сад дичавіє -  Сад дичавіє.
Сад -  достатка брат- Сад -  достатку брат.
Сади деревину -  будеш їсти садовину -  Сади дфевину -  
будеш їсти садовину.
Садизму мусай нокласти край -  Садизму мусай покласта 
край.
Садильна маигана = Посадочна машина -  Садильна (по- 
садочна) машина.
Садильный матріял = Посадочный матріял -
Посадочный матеріал.
Сади плодові деревцята -  не буде без садовины хыжа -
Сади плодові деревцята -  не буде без садовини хати. 
Садити дерева, а не лем їх вырубовати -  наша задача -  
Садити дерева, а ые яиш їх вирубувага -  наша задача. 
Садити (ыасажовати) квочку -  Садити (насаджувати) 
квочку.
Сады цвітуть -  брындакы гудуть -  Сади цвітузь -  брин- 
даки (хрущї) гудуть.
Сад не лем годує, но й око милус -  Сад не лиш годує, але 
й око милує.
Садова решітка — Садові грати.
Садова шкӱлка -  Садова шкілка.
Садовинов добре рот задобрити (червака задавити), 
но тяжко прожити -  Садовиною добре рот задобрити 
(черв’яка задавити), але тяжко прожити.
Садовый нӱж = Садоводчеськый нӱж -  Садовий ніж. 
Садоводчеська бригада -  Садівнича бригада. 
Садоводчеська школа -  Садівнича школа. 
Садоводчеськый нӱж = Садовый нӱж -  Садівничиц ніж. 
Сад почками набух -  отверсь ціпа, берися за плуг -  Сад 
бруньками набух -  кидай ціпа, берися за плуп 
Сажати (посадити) в калошу -  Саджати (посадити) в ка- 
лошу.
Сажати квочку -  Саджати квочку.
Сажати (посадити) на мілину -  Саджати (посадити) на 
мілину.
Сажати на кӱл = Сажати на палю — Саджати на кіл. 
Сажатн на палю — Сажати на кӱл — Саджати на палю. 
Сажати (посадити) на шню -  Саджатии Гпосадити) на 
шию.
Саженного роста -  Саженного росту.
Сак до гоніня -  Сак до гопіня (в котрий вганяють рибу, 
злякуючи її).
Сак-облук -  Сак -облук (палицпя, до котрої прив’язаний 
сак).
Сала перстом не вріжеш -  Сала перстом не вріжеш. 
Салицілова кыслота — Салицілова кислота.
Салиціловый натрій -  Салиціловий натрій.
Сало дерти -  Сало дерти.
Сало ци шкварька -  лем най ие буде сварка -  Сало чи 
шкварка -  лиш хай нс буде сварка.
Салют - Салют!
Сальна залоза -  Сальна залоза.
Сальный анекдот -  Сальний анскдот.
Сама варить из рока в рӱк -  и так не першый рӱк - 
Сама варить із рока в рік -  і так не перший рік.
Сама снасть = Шкура до кӱсткы -  Сама снасть (сам кіс- 
тяк).
Сама благородиӱсть -  Єама благородність.
Сама бӱлша загадка на світі: про што думать жона -  
Сама білына загадка на світі: про що думає жінка ідружи- 
на).

Сама виновата, ош черевата (ош пузата) -  Сама винува- 
ти, що черевата (що брюхата).
Сама доброта т  Сама доброта. ,, ,
Сама доброта щн нс робить добра -  Сама доброта ще нс 
робить добра.. ; ■ », , ...
Сама дрӱбнота = Сама малеча -  Сама дрібнота.
Сама єнна -  Сама одна.
Сама жизнь подказує -  Саме життя підказус. -
Сам (сама) бідує, а нншьгх шкодує -  Сам (сама) бідує, а 
інших шкодує.
Сам заварив пиво, сам и хлебчи -  Сам заварив пиво, сам 
і хлебчи.
Сама з собов -  Сама з собою.
Сама истнна = Чиста истина -  Сама істина.
Сам аллах -  Сам адлах.
Сама кожа й кӱсткы -  Сама шкіра й кістки.
Сам (сама) краде, гребе, а виноватить тебе -  Сам (сама) 
краде, гребе, а звинувачує тебе.
Сама малеча = Сама дрӱбнота -  Сама малеча.
Сама малӱсть ~ Сама малість.
Сама масло злизала, а на мачку сказала — .Сама масло 
злизала, а на мачку(а на кіиіку) сказала.
Сама не рада -  Сама не рада.
Сама не своя -  Сама не своя.
Сама, то сама -  Сама, то сама.
Сама послідня -  Найостаніша.
Сама по собів маленька, айбо газдыня чамнеька -  Сама 
по собі маленька, алс госнодиня спритненька.
Сама робота не зробиться -  Сама робота не зробиться. 
Сама-самісінька -  Сама-самісінька.
Сама снасть -  Сама снасть.
Сама собі панія -  Сама собі паыі!
Сама собі режисерка -  Сама собі режисерка.
Сама травку столочила, сама и покошу, сама любка 
прогнівила, сама й перепрошу -  Сама травку столочила, 
сама і иокошу, сама любка прогнівила, сама й перепрошу. 
Сама, як былпна: ни вӱтця, нн роду-  Сама, як билина: ні 
вітця (батька), ні роду. и
Сам біс = Сам фрас -  Сам біс.
Сам (сама) бйе, а на иншых надає -  Сам (сама) б’є, а на 
інших надає. ■ .. : .
Сам (сама) блудить, а иншых судить -  Сам (сама) блу- 
дить, а інших судить.
Сам виноватый (сама виновата), ош храхыіе, а на Бога 
нарікать -  Сам винувагай (сама винувата), шо хромае, а на 
Бога нарікає.
Сам Бог -  Сам Бог.
Сам Бог велить з неба, ош за подушнс дати треба -  Сам
Бог велить з неба, що за нодушнє дати трєба.
Сам Бог вслів -  Сам Бог велів. - .<
Са.м Бог велів змагатися, вбы ліпше матися = Сам Бог 
велів змагатися, щоб краще матися,
Сам Бог видить: нігде взяти -  Сам Бог видить(бачить): 
ніде взяти.
Сам Бог знас -  Сам Бог знає!
Сам Бог из рыбакӱв апостолӱв зробив -  Сам Бог із риба- 
лок апостолів зробив.
Сам Бог лтодям не вгодить -  Сам Бог людям не вгодить. 
Сам Бог му (сам Бог ӱв) не вгоднть -  Сам Богйому (сам 
Бог Тй) не вгодить.
Сам Бог не розбере, чому реве -  Сам Бог не розбере, чому 
реве.
Сам Богонько говорить з нього ((з неї) -  Сам Богонько 
говорить з нього (з неї).
Сам Бог створив постіль на двох -  Сам Бог створив по- 
стільо (ліжко) на двох.
Сам (сама) варить из рока в рӱк -  н так уже не першый
рӱк -  Сам (сама) варить із року в рік -  і так уже не перший 
рік!

203



Сам

Сам винный (сама винна) -  сам (сама) и отвічай -  Сам
винуватий (сама винувата) -  сам (сама) й відіювідай!
Сам виноватьга (сама виновата): треба было не дрима- 
ти, а позор давати -  Сам винуватий (сама винувати): іреба 
було не дріматн, а позор давати (а иильність збєрігати). 
Сам (сама) газдус -  сам (сама) й торгує -  Сам (сама) гос- 
подарює -  сам (сама) й торгує.
Сам гультяй (с ама гультяйка), а тобі -  давай, давай -  
Сам гудьтяй (сама гультяйка), а тобі -  давай, давай!
Сам диявол — Сам диявол.
Сам (сама) добре знає -  Сам (сама) добре зиає.
С'ам до сєбе (сама до еебе) -  Сам до себе (сама до себе). 
Саме добре = У міру -  Саме добре.
Саме час = Иппен час -  Саме час.
Сам єден -  Сам один.
Сам єден (сама єнна), як налепь -  Сам один (сама одна), 
як палець.
Сам єнну сорочку мав, а золоту дӱвку взяв — Сам одну 
сорочку мав, а золоту дівку взяв.
Сам жмот, а тобі позирать у рот -  Сам жмот іжмикрут), 
а тобі позирать (дивиться) у рот.
Сам заварив (сама заварила) -  сам (сама) и сьорбай -
Сам заварив (сама заваріша) -  сам (сама) й сьорбай.
Сам завинив (сама завинила), а звнноватив (а звинова- 
тила) колектив - Сам завипив (сама завипила ), а звиыува- 
тив (а звинуватила) колскгив.
Сам загнав (сама загнала) себе в глухый куг -  Сам за- 
шав (сама загнала) себе в глухий кут.
Сам (сама) задарь бере, а з тебе -  проценты дере -  Сам 
(сама) задармо бере, а з тебе -  проиеити дере.
Сам (сама) за себе -  Сам (сама) за ссбе.
Сам (сама) за себе говорить -  Сам (сама) за себе говорить 
Сам зйів (сама зйіда), а на мапура брехню звӱв (брехню 
звела) -  Сам з’їв (сама з’їла) а на мацура (а на кота) брех- 
ню звів (брехшо звсла).
Сам нз собов -• Сам із собою.
Сам и кӱлка не затеше, а в очи бреше -  Сам і кілка не 
затеше, а в очі бреше.
Самі беруть, а безпартійным не давуть -  Самі беруть, а 
безпартійним не даюіь.
Самі винні -  Самі винуваті.
Самі высгупавуть, а нишым -  роты затыкавуть -  Самі 
висіупають, а іншим -  роти затикають.
Самі голодусме, завто нншых подпуруємо — Самі голоду- 
емо, зате і і ш і и х  подпуруємє (матеріально підтримуемо). 
Самі за себе -  Самі за себе.
Самі з головов = Самі з розумом = Мы самі з уса.ми -
Самі з головою.
Самі з розумом = Самі з головов = Мы самі з уеами -
Самі з розумом.
Самі крадуть, а нншым не давуть -  Самі крадуть, а ін- 
пшм не дають.
Самі кӱсточкы = Рӱжкы и нӱжкы -  Самі кісточки.
Самі лем цифры -  Самі лиш цифри.
Самі мы не вмочи, а їли б штоночи -  Сам і ми нс вмочі. 
а їли б щопочі
Самі не знавуть, а от нас требувуть -  Самі ие знають, а 
від нас вимагають.
Самі не знаєме, як выжнваєме -  Самі не зыаємо, як ви- 
живємо.
Самі оболокы -  на всі чотыри бокы -  Самі оболоки («'- 
кна) -  на всі чотири боки.
Самі панувуть, а нас збыткувуть -  Самі панують, а иас 
збиткують.
Самі по нравді не живуть, но й иншым правды нє да- 
вуть -  Самі по правді не живуть, та й іншіш правди не да- 
ють.
Самі родителі вннні, ош їх діти -  свині -  Самі родителі 
випні, що їх діти -  свішї.
СамІ розумієге -  Самі розумієте.
Самі себе грабиме, тому й бідуєме -  Самі себе ірабуємо, 
тому й бідуємо.

Саміеінькі іщфры = Голі цифры -  Самісінькі цифри. 
Самі ся гостили, а копі постили -  Самі гостилися, а коні 
посгили.
Сам (сама) їсть, а тобі -  хоть бы кӱсть -  Сам (сама) їсть, 
а тобі -  хоча б кість (кістку).
Самый ліпшый варіант -  Самий кращий варіант.
Самый послідньый челядник (сама нослідня челядина)
-  Найостання людана.
Самый удачный (сама удачна) -  Найвдаліший (найвда- 
ліша).
Самый хлам, чорт ногу хюмить -  Самий моілох, чорт 
ногу зламає!
Самый чесный (сама чесна)-Найчесніішщ Снайчесніша). 
Сам (сама) кличе, а пак у очи тыче -  Сам (сама) кличе, а 
иотім в очі тиче.
Сам (сама) краде, а на другого (а на другу) пальцьом по- 
казує = Сам (сама) крадс, а на другого (а на другу) скар- 
житися йде -  Сам (сама) краде, а на другого (а на друту) 
пальцем показує.
Сам (сама) крадс, а на другого (а на другу) скаржитнся 
йде = Сам (сама) краде, а на другого (а на другу) паль- 
цьом показує -  Сам (сама) крадс, а на другоі о (а на другу) 
скаржтшися йде.
Сам (сама) краде й иншых за собов веде -  Сам (сама) 
краде й іііших за собою веде.
Сам (сама) краду'чи ходпть, а на другых (а на иншых) 
брехню зводить -  Сам (сама) крадучи ходить, а на других 
(а на інших) брехню зводить.
Сам -  курям на еміх, а свататься до всіх -  Сам -  курям на 
сміх, а сватається до всіх.
Сам (сама) ледвы має, а иншым помагать -  Сам (сама) 
ледве має, а іншим помагає.
Сам лінтюх (сама лінтюшка), а до грошн має шох -  Сам
лінтюх (сама лінтюшка), а до грошей має шох.
Сам (сама) ледвы гыкать, а до всіх тыкать -  Сам (сама) 
ледвс гикає, а до всіх гикає.
Сам (сама) ловгує, а иншых критикує -  Сам (сама) лов- 
гує ібайдикує), а і.ішшх критикує.
Сам (еама) май, но й иншым помагай — Сам (сама) май, 
алс й іншим помагай.
Сам на сам з бідов -  Сам па сам з бідою.
Сам (сама) напйеся, а иншым -  воду скаламу гить -  Сам 
(сама) нап’ється, а іншим — воду скаламутить.
С'ам (сама) напроситься, а як до діта -  хворим (хворов) 
зробиться — Сам (сама) напроситься, а як до діла (до спра- 
ви) -  хворим (хворою) зробиться.
Сам на сам = Єдец на сден -  Сам на сам.
Сам на сам из свойим бідняцтвом (нз свойом біднос- 
тьов) -  Сам на сам із своїм бідняцтвом (із своєю бідністю). 
Сам насвинив (сама насвинила), а на другого (а на дру- 
гу) звалив (зва.тила) -  Сам насішнив (сама насвинила), а 
на друтого (а на другу) звалив (звалила).
Сам (сама) на себе погано влияє -  Сам (сама) на себе по- 
гано впливає.
Сам на себе (сама на себе) пожалійся -  Сам на себе (сама 
на себе) поскаржися.
Сам (сама) не бнй и друтым битися не давай - Сам (сама) 
не бий і другим ( і  ін ш ш і) битися не давай.
Сам (сама) не вірить у вто, про што бреше, айбо языком 
чеше -  Сам (сама) нс вірить у те, про шо брешс, протс язи- 
ком чеше.
Сам (сама) не збагне, як проморгав (проморгала) -  Сам 
(сама) ие збагне, як проморгав (проморгала).
Сам не знав (сама не знала) до чою пристав (до чого 
пристала) -  Сам нс. знав (сама нс знала) до чого иристав 
(до чого пристал а).
С'ам (сама) не знас, а всіх (а иншых) повчає -  Сам (сама) 
не знає, а всіх (а інших) повчає.
Сам (сама) не знає: жиє іга вмирає -  С’ам (сама) ие знас: 
жиие чи номирає.
Сам (сама) ие знає й иншыхиз путя збнвать -  Сам (сама) 
пе знає й іншпх із путя збиває.
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Сам (сама) не знас, иа што чекать -  Сам (сама) не знає, 
на що чекає.
Сам (сама) не знає, чому брехшо так радо має -  Сам
(сама) нс знає, чому брихню так радісно сприймає.
Сам (сама) нс знає, што глядаггь (што хоче) -  Сам (сама) 
не знає, що шукає (що хоче).
Сам не має гаті-ногавині, а за ним -  усі молодиці -  Сам 
не має і'атіногавиці, а за ним -  усі молодиці.
Сам не має гаті-ногавиці, а зариться на майно вдови- 
пі -  Сам не має гаті-ногавиці, а зариться на майно вдовіщі. 
Сам (сама) не мішайся, а нападуть -  отбивайся (не дай- 
ся) -  Сам (сама) не втручайся, а нападуть -  отбивайся (не 
дайся)!
Сам (сама) не при собі -  Сам (сама) не при собі.
Сам не радый (сама не рада) -  Сам не рад (сама не рада). 
Сам (сама) не рыба, ни мнясо, а дыхать фрасом -  Сам 
(сама) ні риба, ні м’ясо, а дихає фрасом {чортом, бісом). 
Сам нс свӱй (сама не своя) = Як не свӱй (не своя) -  Сам 
не свій (сама не своя).
Сам (сама) не стараєя, бо на потдержку надежду мас -  
Сам (сама) нс старається, бо на підтримку сподівається. 
Сам (сама) ни бум-бум, а всіх наставлять на ум -  Сам 
(сама) ні бум-бум, а всіх наставляє на ум.
Сам никый (сама ника), а подхалимник великый (а 
подхалимшіця веелика) -  Сам никий (сама ішка), а під- 
лабузішк всликий (а підлабузниця велика).
Самовар шумить -  Самовар шумить.
Само в рукы впало -  Само в руки впало.
Самогоне, самогоне, тко теперь тебе не гонить -  Само- 
гоне, самогоне, хто теиер тебе не гоне!
Самодержавіє впало -  Самодержавство рухнуяо. 
Самодіятельноє нскуство -  Самодіялыіе мистецтво. 
Самодолвольный хвасгун (самодовольна хвастуня) -  
Самовдоволепий хвастун ісамовдоволена хвасіуня). 
Самодурством свойим набрмд (набрыдла) вже всім -  
Самодурством своїм набрид (набридла) вже всім.
Самоє бӱлшоє -  Щонайбіліїше.
Самоє вниманіє -  Сама увага.
Самоє в рукы плыве -  Само в руки пливе.
Самоє в рукы проситься, лем най пршолоситься -  Саме 
в руки проситься, хай лиш приголоситься.
Самоє главноє -  Найголовніше.
Самос главноє забыли — Найголовніше забули.
Самоє інтересиоє -  Найцікавіше.
Самоє малоє -  Найменше.
Самоє меншоє -  Щонаймеише.
Самоє празноє тунеядство -  Найнстружденіше дармоїд- 
ство.
Самоє підноє -  Саме гіізнє (найпізніше).
Самоє точнос око -  Саме точне олко.
Самокыша роком ходить -  Самокиша {кис.іе молоко) ро- 
ком ходить.
Самокритнка -  не для нашого політика -  Самокритика -  
не дпя нашого політика.
Самокритичнӱсть -  доброє діло, кедь натура не коварна
-  Самокритичність -  добра справа, якшо натура нс лукава. 
Самоліченіє може быти шкӱдливым для здоровля -  Са- 
молікування може бути шкідливим для здоров’я.
Сам (сама) номіркуй -  Сам (сама) поміркуй.
Самому (самӱв) не везе, то иншых грызе -  Самому (са- 
мій) нс всзс, то інших гризе.
Само по собі -  Само по собі.
Само ію собі нич не робиться -  Само по собі нічого не 
робиться.
Само по собі нич не росте -  Само по собі нічого не росте. 
Самородна дітина -  Саморідна дитина (незаконноро- 
джена).
Саморосла земля -  Саморосла земдя,
Самосадочна сӱль -  Самосадна сіль.
Самосадочиос озеро -  Самосадочне озеро.
Самоє совершенство -  Сама довершеність. 
Самозакалююшася оціль -  Самогартівна оціль (сталь).

Самосадна (самосадочна) сӱль -  Самосадна (самосадоч- 
на) сіль.
Самосадочноє озеро -  Самосадочнорє озеро.
Само собов = Само собов понятно = Само собов зрозумі- 
ло -  Само собою.
Само собов зрозуміло = Само собов понятно = Само со- 
бов -  Само собою зрозуміло.
Само собов понятно = Само собов = Само собов зрозумі-
ло -  Само собою зрозуміло.
Само собов розумієся -  Сгмо собою розуміється.
Самотня ялиця вітра бойиться -  Самотня ялиця вітра 
боїться.
Самотньому вовкови й у вӱвчарни тяжко -  Самітньому 
вовкові й у вівчарні тяжко.
Самотньому (самотньӱв) и світ не милый, а в парі — 
хоть и в карі -  Самітньму (самітньга) і світ не милий, а в 
парі -  хоч і в карі.
Сам (сама) от себе шкодує -  Сам (сама) від себе шкодує. 
Сам (сама) себе накручус -  Сам (сама) себе накручує. 
Сам (сама собі) насолив (насолила) -  Сам (сама) собі на- 
солив (насолила).
Сам собі (сама собі) голова -  Сам собі (сама собі) толова. 
Сам ся (сама ся) рушу, сам (сама) и вкушу -  Сам (сама) 
рушусь, сам (сама) і вкушу.
Самоунравляємый снаряд -  Самокерований снаряд. 
Самохӱдный транспорт -  Самохідний транспорт. 
Самоцвітноє каміня -  Самсоцвітне каміння.
Сам пан не бйе, у нього для сього слугы є -  Сам паи нс 
б’є, у нього для цього слуги є.
Сам пачмагы - клочанкы тре, а золоту дӱвку бере -  Сам 
пачмаґи (штанці) -  клочанки трс, а золоту дівк'у бере.
Сам перестав (сама псрестала) собі дячнтися -  Сам пе- 
рестав (сама перестала) собі дячигися.
Сам (сама) пшне, сам (сама) читать), сам (сама) себе й 
хвалить -  Сам (сама) пише, сам їсама) читає, сам (сама) 
себе й вихваляє.
Сам (сама) пйе, а другом}' не дає -  Сам (сама) п’є, а друго- 
му не дає.
Сам (сама) пйу, сам (сама) гуляву, сам (сама) стелюся, 
сам (сама) лігаву, сам (сама) -  Сам (сама) п’ю, сам (сама) 
гуляю, сам (сама) стеіпося, сам (сама) лігаю, сам (сама)! 
Сам (сама) погыбай, а потоиающому (потопаюшӱв) 
руку подай -  Сам (сама) погибай, а иотопаючому (потопа- 
ючій) руку подай.
Сам (сама) нод собов яму не коііай и другым не жадай -  
Сам (сама) під собою яму ис коиай і другим не жадай.
Сам (сама) попередз' йде й нншых за собов веде -  Сам 
(сама) понереду йде й інших за собою веде.
Сам (сама) по собі -  Сам (сама) по собі.
Сам (сама) посуди -  Сам (сама) посуди!
Сам прокрався (сама прокралася), а на тобі отогрався 
(отогралася) -  Сам ігрокрався (сама прокралася), а натобі 
відігрався (відігралася).
Сам (сама) пропадать, а товариша (товаришку) выру-
чає -  Сам (сама) пропадае, а товариша (а товаришку) ви- 
ручає.
Сам (сама) розума не має, а иншых дурнями (дурами) 
прозывать -  Сам (сама) розума не має, а інших дурнями 
(дурами) лрозиває.
Сам розпустився (са.ча розпустилася) й мене хоче -  Сам 
розпустився (сама розпустилася) й мене хоче.
Сам (сама) свою судьбу обыкрав (обыкрала) -  Сам 
(сама) свою судьбу (долю) обікрав (обікрала).
Сам себе (сама себе) за уха вытягус -  Сам себе (сама 
себе) за вуха витягує.
Сам себе наказав (сама себе наказала) -  Сам себе наказав 
(сама себе наказала).
Сам себе (сама себе) нс перескочиш -  Сам себе (сама 
себс) не перескочиш!
Сам (сама) ссбе обкрадає -  Сам (сама) себе обкрадає 
Сам себе псрсплюнув (сама себе переплюнула) -  Сам
себе переплюнув (сама себе перешнонула).
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Сам себе (сама себе) нерехитрив (перехитрила) -  Сам себе 
(сама себе) перехіггрив (перехитрила).
Сам себс (сама себе) цитіруе -  Сам себе (сама себе) цитує, 
Сам (сама) собі -  Сам (сама) -  собі.
Сам собі бреше -  Сам собі бреше.
Сам собі (сама собі) враг -  Сам собі (сама собі) ворог. 
Сам (сама) собі голова = Сам собі пзи (сама собі панія) -  
Сам (сама) собі голова.
Сам собі король (сама собі королева) -  Сам собі корояь 
(сама собі королева)!
Сам собі (сама собі) на хвӱст наступив (наст\пила) -
Сам собі (сама собі) на хвіст наступив (насту'пила).
Сам собі (сама собі) не вірить -  Сам собі (сама собі) не 
вірить.
Сам собі паи (сама собі панія) = Сам собі голова — Сам
(сама) собі пан (панія)!
Сам собі правитель (сама собі правителька) -  Сам собі 
правиггель (сама собі правителька).
Сам собі (сама собі) приговор подписав (подписала) -
Сам собі (сама собі) вирок підписав (підписала).
Сам собі приятель (сама собі ириятелька), сам собі 
(сама собі) враг -  Сам собі приятеь (сама собі приятелька), 
сам собі (сама собі) ворог.
Сам собі (сама собі) пробивать (прокладать) п)ть -  Сам
собі (сама собі) пробиває (прокладає, торує) дорогу.
Сам собі протнвиый, немилый (сама собі противна, не- 
мила) -  Сам собі протившій, немшшй (сама собі противна, 
немила).
Сам собі (сама собі) противоречить -  Сам собі (сама собі) 
протирічить.
Сам собі (сама собі) режисер (режисерка) -  Сам собі (сама 
собі) режисер (режисерка).
Сам собі став (сама собі стала) тяжестьов -  Сам собі став 
(сама собі стала) тяжістю (піягарем).
Сам (сама) собов -  Сам (сама) собою.
Сам (сама) стіснитися воліє, а тебе пожаліє -  Сам (сама) 
стіснитися воліє, а тебе пожаліе.
Сам сухым (сама сухов) выходячи з воды. иншых за- 
иыхать туды -  Сам сухим (сама сухою) внходячи з води, 
інших зашіхас туди.
Сам ся (сама ся) рушнш -  са.м (сама) и вкусиш, а дру- 
гого не примусиш -  Сам (сама) рушишся -  сам (сама) і 
вкусиш, а другого не примусиш.
Сам ся (сама ся) тучить, а нас мучить — Сам (сама) іу- 
читься, а нас мучить.
Сам (сама) того не желавучи -  Сам (сама) того нс бажаючи. 
Сам (сама) гопнться й иншых за собов тягне -  Сам
(сама) тоииться й інших за собою тягне.
Сам, то сам -  Сам, то сам.
Сам у біду вліз (сама в біду влізла) -  сам (сама) й ви- 
лізай -  Сам у біду вліз (сама в біду влізла) -  сам (сама) й 
вилізай!
Сам украв (сама вкрала), а на иншого (а на вовка) збре- 
хав (збрехала) -  Сам украв (сама вкрала), а на іншого (а на 
вовка) збрсхав (збрехала).
Сам упав (сама впала) -  ннко го (нико йі) не друляв -
Сам упав (сама впала) -  иіхто його (ніхто іі) не штовхав. 
Самӱв, пташко, жига тяжко -  Самій, пташко, жити 
тяжко.
Самӱтня жнзнь -  Самітнє життя.
Сам (сама) у рабстві, в неволи, а думы -  на свободі -  Сам
(сама) у рабстві, в неволи, а думи -  ва волі.
Самӱтня хмаринка поплаче и дале поекаче, а якшто їх 
бӱлше, товды вже гӱрше -  Саміткн хмаришсам поплаче і 
далі поскаче, а якшо їх біпьше -  тоді вжс гіршс. 
Самӱтньый мандрӱвник (самӱтня мандрӱвниця) иде 
дале за иншых -  Самітній мандрівник (самітня мандрів- 
нидя) йде далі за інших.
Сам фрас = Сам біс -  Сам фрас (біс, чорт).
Сам (са.ма) ходить удень и вночи, а ты, жоно (а ты, муже) 
мовчи -  Сам (сама) ходить удень і вночі, а ти, жінко (а ти 
чоловіче), мовчи!

Сам (сама) цн з наказу -  на иншых не показуй -  Сам
(са.ма) чи з паказу -  на інших не показуй.
Сам (сама) ші з псом -  ходи за путьом -  Сам (сама) чи з 
псом -  ходи за путем (за иіляхом).
Сам (сама) часом нс знаєш, про що говориш -  Сам (сама) 
часом не знаєш, иро що говориш.
Сам (сама) через тото горе вшиткоє пройшов (пройшла)
-  Сам (са.ма) чсрсз те горе все ироіішов (пройшла).
Сам (сама) чесно жиє й иншым дає -  Сам (сама) чссно 
живе й іышим дає.
Сам чистенькый (сама чистенька), аж блистить, а про- 
йдсся -  наемітить ~ Сам чистснький (сама чисіеиька), аж 
блищить, а пройдеться -  насмітить.
Сам (сама) чому не думав (не думала) -  Сам (сама) чому 
не думав (не думала)?
Сам чорт -  Сам чорт!
Сам чорт ногу здомить -  Сам чорт ногу зламає!
Сам чорт спотыкнеся -  Сам чорт спіткнеться.
Сам (сама) як гора, а силы -  як у комара (а хосну -  як з 
комара) -  Сам (сама), як гора, а сили -  як у комара (а хосну 
(користі) - я к з  комара).
Сам (сама), як  комар, а великый фіглярь (а велика фі- 
і'лярька) -  Сам (сама), як комар, а великий фігляр (жар- 
тівник)(а велика жартівниця).
Сам (сама), як комар, а хвальбы до хмар -  Сам (сама), як 
комар, а хвальби -  до хмар.
Сам, як кӱл, а робить, як вӱл -  Сам, як кіл, а робить, як віл. 
Сам (сама), як  мізинець = Сам (сама), як пужало на го- 
роді -  Сам (сама), як мізинєць.
Сам (сама), як палець = Єдеи (єина), як паледь -  Сам
(сама), як палсць.
Сам, як печериця, а на гадці молодиця -  Сам, як печери- 
ця, а на гадці молодиця.
Сам (сама), як пужало на городі = Сам (сама), як  мізи- 
нень -  Сам (сама), як пужало (опудало) на городі. 
Санаторно -курортнос лічепіє -  Санаторно-курортне лі- 
кування.
Санбат — Санбат (санітарний батальйон).
Санврач -  Санлікар (санітарний лікар).
Сандаловоє дерево - Саыдаловс дсрево.
Сандохтор -  Самлікар (санітарний лікар).
Сандружина — Сандружина (санітарпа дружина).
Сане легко розгаиявуться (розбігавуться), но легко й 
неревертавуться -  Сини лепсо розганяються (розбігають- 
ся), але легко й псрекидаються.
Сане на подрізах -  Саіш на підрезах.
Санінструктор -  Сапіііструктор (санітарний інструктор). 
Санітарна часть -  Санітарна частшш.
Санітарні зоны -  Санітарні зони.
Саиітарні ыормы -  Санітарні норми.
Санітарныи пропускник -  Санітарний пронускник. 
Санітарный час -  Санітарний час (санітарпа година). 
Санкы на подрізах -  Санки на підрізах.
Санкы -  писанкы -  Санки-писанки ірозоарвлепі). 
Санкомісія -  Санкомісія ісаніпіарпа комісія). 
Саикціонірованый ііротест -  Санкціонований протест. 
Санмінімум -  Санмінімум іранітариий мінімум).
Саіша дорога = Санный путь -  Санна дорога.
Санный путь = Санна дорога -  Санний путь (шяях). 
Санобробка — Санобробка (санітарна обробка).
Санпоїзд -  Санпоїзд (санітарний поїзд).
Санстанція -  Санстанція (сапітарна станиія).
Сантехнік -  Саитсхнік (санітарний технік).
Сантехніка -  Сантехніка (санітарна техніка).
Санузел -  Саивузол (сапітарний вузол).
Санчасть -  Сапчасть (санітарна частина).
Сартифікаги соотвітственні -  Сертифікати відповідні. 
Сатана в челядаику жиє й робить свос -  Сатана в людині 
живе і робить своє.
Сатана клятый -  Сатаиа клятий!
Сахарна хворота -  Цукрова хвороба.
Сберкаса -  Ощадкаса (ощадна каса).
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Сберкнпжка — Ощадкыижка іощадна книжка).
Сборы для путешествія -  Збори (лаштування) до иодорожі. 
Сборна команда -  Збірна команда.
Сбор на культурні нужды — Збір на культурні потрсби. 
Сборник произведенш -  Збірник творів.
Сборннк обнимать усьо написаноє нисательом -  Збір- 
ник обіймає все написане иисьменником.
Сборннк роспоряженій -  Збірник розпоряджень. 
Сборник стихӱв (поезіи) -  Збірник віршів (посзій). 
Сборник статі'в -  Збірник статей.
Сборный механізм -  Збірний механізм.
Сборный пункт -  Збірішй пушсг.
Сбор урожая -  Збір урожаю.
Свальба без дружок и дружбовӱв не быває -  Свадьба (ве- 
сілля) без дружок і дружбів не буває.
Свальба крадькома-Весілля крадькома (краденийи<люб). 
Свальба лем для молодят, а нс для гостӱв -  Свадьба (ве- 
сіпля) лиш для молодят, а не для гостей.
Свальба сорочку найде -  Свадьба (весілля) сорочку зна- 
йде.
Свальбна мати -  Весільна мати.
Свальбный біров-тамада -  Весільний біров (староста)- 
тамада.
Свальбный отець -  Весілышй отець (6атько). 
Свальбовали, їли, пнли, весело гуляли, поливку у міх 
зливалн, в решеті носили -  Свадьбували, їли, пили, весело 
гуляли, поливк}' (бульйон) у міх зливали, в решеті носшш. 
Свальбова подорож -  Вссільна подорож.
Свальбовати -  не дождь псречекати (нерестояти) -  
Свадьбувати -  не дощ перечекати (перестояти). 
Свальбовый дӱм -  Весільний дім.
Свальбовый иаряд -  Весільний наряд.
Свальбовый поїзд -  Весі.тышй аоізд.
Сварка из-за пустяка -  Супсречка із-за дрібниді. 
Сварлива жоыа -  Сварливам жінка (дружина).
Сварлива натура = Сварливый характекр -  Сварлива 
нату'ра (вдача).
Сварливу жону не перебивай, бо не буде сварці край -
Сварливу жінку (дружииу) ие иерсбивай, бо не буде сварці 
край.
Сварлнвый характер = Сварлива натура -  Сварливий 
характер.
Сварливый челядник (сварлива челядина) -  Сварлива 
людина.
Сварливый чоловік (муж) -  Сварливий чоловік (муж). 
Сварливого (сварливу) почнеш благати -  щи гӱрше буде 
кричати -  Сварливого (сварливу) ночнеш благати -  ше гір- 
ше буде кричати.
Свасі невдогад, про што иамекає сват -  Свасі невдогад, 
про що натякує сват.
Сватання -  не братання -  Сватання -  не братання. 
Сватати -  щи не значить узяти -  Сватати -  ще не значить 
узяти.
Сватачами повна хыжа, а дӱвка й досі ие отдата -  Свата- 
чами повпа хата, а дівка й досі не віддата.
Сватачам “ньит” казала, бо замужньов жоиов себе щи 
не представляла -  Сватачам “ні” казала, бо заміжньою 
жііікою ссбе ще не уявляла.
Сватач -  брехач -  Сватач -  майпершый (майбӱлшый) 
брехач -  Сватач -  брехач.
Сватач -  брехач, айбо й тот, што дӱвку отдає -  неправду 
говорить -  Сватач -  брсхач, але й той, що дівку відцає, не- 
правду говорить.
Сватачі -  то великі брехачі -  Сватачі -  то великі брехачі. 
Сватач -  майпершый (майбӱлшый) брехач = Сватач -  
брехач -  Сватач -  найперший (найбілыиий) брехач.
Сват и свашка -  єнна иташка = Сват и свашка -  єнна 
упряжка — Сват і свашка -  одна пташка.
Сват и сважка -  єнна упряжка = Сваг и свашка -  єнна 
пташка -  Сват і свашка -  одна упряжка.
Сваты выхвалявуть “товар”, а вона їм -  “кошар” -  Сва- 
ти вихваляють “товар”, а вона їм -  “кошар”.

Сваты -  не чорты: до хыжі впусти и чим маєш -  при- 
гости -  Свати -  не чорти: до хати внусти і чим маєш -  при- 
гости.
Сват любить честь, а зять любить часть -  Сват любить 
честь (поиіану), а зять любить часть (лосаг).
Сват не сват, а взяв моє -  отдай назад -  Сват ые сват, а 
взяв моє -  відцай назад!
Сват не сват, а мого не руіпай ничого -  Сват не свата, а 
мого не торкайся нічого.
Сват не сват, а повів слово -  не бери иазад -  Сват не сват, 
а сказав слолво -  не бери назад.
Сватові -  першип погар и першый биґарь -  Сватові 
першый погар (перша чарка) і перший биґарь (і перший ці- 
пок, перша палиця).
Свашці -  колачик, а сватови -  погарчик -  Свашці -  кала- 
чик, а сватові -  иогарчик (чарчину).
Свекра -  з пекла -  Свекра - з пекла.
Свекр проклинать, а свекруха бйе и лає -  Свекор про- 
клинає, а свекруха б’є і лає.
Свекруха в недузі -  иевістка в прислузі -  Свекруха в не- 
дузі -  нсвістка в прислузі.
Свекруху й свекра не выбиравуть -  Свекруху й свекра 
не вибирають.
Свекрушииа злӱсть без зубӱв невістку їсть -  Свскруиш- 
на злість без зубів невістку їсть.
Свербигузка одивітає, а калина цвіети лем починать -
Свсрбигузка (шипшина) відцвітає, а калина цвісти лиш по-
чинає. ч
Свербить, гибы комары покусали = Свербнть, як у носі
-  Свербить, ніби комарі покусали.
Свербить го (свербить йі) язык = Свербить му (свер- 
бить ӱв) язык -  Свербить його (свербить її) язик. 
Свербить му (свербить ӱв) нзык = Свербить го (свер- 
бить йі) язык -  Свсрбить йому (свербить їй) язик. 
Свербить нӱс -  6>7ҐСШ сердитися -  Свербить ніс -  будеш 
гніватися.
Свербить, як у носі = Свербить, гибы комары покусали 
= Свербить, ЯК у  ІІОСІ.
Свербдять му (сверблягь ӱв) рукы -  Сверблять йому 
(сверблять їй) руки.
Сверженя иаризма -  Повалення царизму.
Сверженя царя -  Скинення царя.
Сверлить в усі -  Сверд;шть (крутить) у  вусі.
Сверлить очима = Допікать очима -  Свердлить очима. 
Сверляіцый бӱль -  Свердляший біль.
Свернуги вйазы -  Свернути іукрутити) в ’язи. 
Свернутися колачиком -  Скр>титися калачиком.
Сверьх міры -  Понад міру.
Сверьхміткый огеиь — Надвлучний вогонь.
Сверьх плана = Пооверьх плана -  Понад план. 
Сверьхсрочна служба -  Надстрокова служба. 
Сверьхурочна робота -  Понаднормова робота.
Сверьх совершенства — Сама довсршеність (найвища до- 
сконалість).
Сверьхсрочноє заданіє -  Надстрокове завдання. 
Сверьхурочна служба -  Понаднормова служба. 
Сверьхфразноє єдинство -  Надфразна єдність.
Сверьх усякого ожиданія = Понад усяке ожиданіє = Над 
усякоє ожиданіє -  Сверх усякого сподівання.
Сверьх чаянія -  Понад сподівання.
Свиней хлібом годовати -  треба совість мати -  Євиней 
хлібом шдувати -  треба совість матй! - 
Свиней и корӱв погнав Хрущов из наших дворӱв -  Сви- 
ней і корів иогпав Хрущов із наших дворів.
Свини не до поросят, коли йі смажать = Не до жиру, обы 
живу -  Свині нс до поросят, коли її смажать.
Свині -  не люде: за кордон не рвуться -  Свині -  не люди: 
за кордон (за границю) не рвуться.
Свинна котлста = Свннна отбивна -  Свиняча котлета. 
Свинна отбивна = Свикна котлета -  Відбивиа із свинини. 
Свинства починавуться з дітннства -  Свинства иочииа- 
ються з диганства.
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Свшіство -  и є свиство -  Свинство -  і є свігаство! 
Свинські анекдоды -  повно срамоты -  Свинські анекдо- 
ти -  повно стидоти.
Свиню легше выгнатн з болота, як лікивця (як ліниви- 
ин>) -  на роботу -  Свиню легше вигнати з болота, як ліыив- 
ця (як лінивіщю) -  на робоіу.
Свиня болото усе найде -  Свиня болото завжди зиайдс. 
Свинм видить сонце лем у болоті -  Свиия банить соние 
лиш у болоті.
Свиня дуба рыє, а не знавє, ош от жолудя тыє -  Свиня 
дуба риє, а нс знає, що від жолудя тиє.
Свиня єнным пыском и рыє, и выє -  Свиня ОДНИМ ІЩС- 
ком і риє, і виє.
Свиня й коли спить, то жиром снить -  Свиня й коли 
спить, то жиром СІТИГЬ.
Свиня й под чужым шюгом найде болото -  Свиня й під 
чужим плотом знайде болото.
Свиня квичить, а в городину лізе -  Свиня квичить, а в 
тин лізе.
Свиня, к\д« не зайде, усе собі болото наііде -  Свиня, куди 
пе зайде, завжди собі болото знайде.
Свиня-монголиця и пашов обходиться -  Свиия-монголи- 
ця і пашою обходиться {прогодується).
Свиня не знає полудня -  Свиня не знає полудня.
Свиня плӱт найде, кедь хоче почухатися -  Свиня шііт 
знайде, як хоче почухатнся.
Свиня -  свиньов, нгго не роби з ньов -  Свипн -  свинею, 
що не роби з нею.
Свиия хочеїсти шт одня -  Свиня хоче їсти щодня. 
Свинячый голос -  Свинячий голос.
Свинячый дождь -  Свипячий дощ.
Свішячим пыском и в тисничноє кісто - Свииячим пис- 
ком і в тленичноє тісто.
Свинячоє ухо -  Свинячс вухо.
Свиснули му (свиснули ӱв) -  Свиснули йому (свиснули їй)! 
Свистав (кашлав) я богачу: своє збіжжя молочу -  Свис- 
тав (кашляв) я багачу: своє збіжжя молочу.
Свистіти в шшасть = їрубіти в пйасть -  Свистіти в 
п’ясть (у п ’ястук, у кулак).
Свистяші согласні -  Свистячі приголосні (зеука).
Свідіиіи поки што яы т -  Відомостей поки що иема. 
Свідінія исходять нз достовірных источникӱв -  Відомос- 
ті походять із достовірішх джерел.
Свідінія ученикӱв по предметах -  Відомості (знатя) 
учнів з предметів учнів з географії.
Свідітельські показанія -  Показання свідків. 
Свідітельство про брак -  Свідоцтво про ішпоб. 
Свідітельство про рожденіє -  Свідоцтво про народжсння. 
Свідченя свідк5;в -  Свідчсння свідків.
Свідчнти на його (на її) пользу = Говориги на польлзу ~ 
Свідчити іш його (ма Щ користь.
С від чть  про рад5;сть и сум “историчеськый бухі” -  
Свідчить про радість і сум “історичшій бум”.
Свіжа думка -  Свіжа думка.
Свіжа (жнва) копейка -  Свіжа (жива) копійка.
Свіжа конеика нигда ие завадить -  Свіжа копійка ніколи 
не завадіпь.
Свіжа кров -  Свіжа кров.
Свіжа струя -  Свіжий струмінь.
Свіжа травка -  худобї поправка -  Свіжа травка -  худобі 
пооравка.
Свіжі мазкы -  Свіжі мазки.
Свіжі сліды -  Свіжі сліди.
Свіжі цвіты нахнуть, а гнилі -  вонять -  Свіжі квіти пах- 
нуть, а гшші -  воиять (смердять).
Свіжый вітер персмін -  Свіжий вітор перемін.
Свіжый прнмір -  Свіжий приклад.
Свіжый ток -  Свіжий сгрум {електричний).
Свіжый факт -  Свіжий факт.
Свіжый хлібець лі'іом аацгить, тому й чедядника (тому 
й челядину) бажить -  Свіжий хлібець літом иашить, тому 
й людину бажить.

Свіжый (свіжа), як ранӱшня роса -  Свіжий (свіжа), як 
вранішня роса.
Свіжый (свіжа), як послі купели -  Свіжий (свіжа), яіс піс- 
ня купелі.
Свіжого хліба, свіжої воды -  й ниякої біды -  Свіжого хпі- 
ба, свіжої води -  й ніякої біди.
Свіжоє око видить много нового под боком -  Свіже око 
баадть багато нового під боком.
Свіжоє рішеніє -  Свіже рішення.
Світа домогтися -  Свігу домоітися (запобігти).
Світ -  без кӱния, а пекло -  без денця -  Світ -  без кінця, а 
пекло -  без денця (без дна).
Світ бсз мсж -  Світ без меж.
Світ без меж, його не нсрейдеш -  Світ без мсж, його нс 
перейдеш.
Світ бы тти (світ бы вам) не милый -  Світ би тобі (світ 
би вам) не хшлий!
Світ великый -  Світ великий.
Світ великый -  усім міста доста -  С'віт великий -  усім 
місця досить.
Світ в очах померк -  Світ в очах помутнів.
Світ -  гунцут, світ -  злодіи ~ Світ -  гунцвот, світ -  злодій. 
Світ довкола -  майліпша школа -  Світ павколо -  най- 
краща школа.
Світ -  еее школа -  Світ -  це школа 
Світе (світку) мӱй -- Світе (світку) \гӱй!
Світ закружився -  Світ закружився (за.чакітрився).
Свїг за очи = За очима -  Світ за очі.
Світ занзати -  Світ зав’язати Іполишити волі).
Світ здоровля -  Світ здоров’я.
Світ зыйшов из розума -  Світ зійшов із розуму.
Світ и дурня (и дуру) розума научить -  Свїі і дурня (і 
дуру) розуму научкгь.
Світнло наукы -  Світило науки.
Світильный газ -  Світильний газ.
Світяти волос.ьом = Світитн сідов головов -  Світити во- 
лоссям (ходити заміжиій ж іщі з непокритою головою). 
Світнти в очи = Хвалити в очи -  Світити в очі ілестити). 
Світити очима — Світити очима.
Світнти (світить) ребрами - Світити (світить) ребрами. 
Світитися радостьов (ласков, розумов) -  Світитися ра- 
дістю (ласкою, розумом).
Світити сідов головов = Світити ватосьом -  Світати сивою 
головою іходити заміжній жічці з пеіюкритою головою). 
Світиться радостьов = Світиться шастьом -  Світиться 
радістю.
Світиться щасгьом = Світнться радостьов -  Світиться 
щастям.
Світ його (світ її} уверьх ноднявся -  Світ його (світ її) 
ш Ору піднявся.
Світ клином зыйшовся -  Світ клиіюм зійшовся!
Світ клином не зыйшовся -  Світ клином не зійшовся! 
Світ кремінала — Світ криміналу.
Світку мӱй, світку, пригрій снрӱтку (заступися за 
сирӱтку) -  Світку мій, світку, пригрій сирітку (заступися 
за сирітку)!
С'вітла (ясна) голова = Тямуша голова = Ясна голова -
Світла (ясна) голова.
Світла комната -  Світла кімпата.
Світла личнӱсть -  Світла особистість (постать).
Світла памнять -  Світла пам’ять.
Свіглі головы = Тймуша голова -  Світяі голови.
Світлі мїнуты -  Світлі хвшгини.
Свііяі страниці жизііи -  Свгші сторінки життя.
Світлый взгляд = Ясный взгляд -  Свіглий погляд. 
Світлый, ги оронь -  Світлий, мов золото.
Світлый день -  Світлий дснь.
Світлый образ -  Світлий образ.
Світлый празник -  Свїглий празник.
Світлый ум (роз\ти) = Ясный розум -  Світлий ум (розум). 
Світлый тиждень ~ Світлий тиждень (тиждень Христо- 
вого воскресіння).
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Світлова волпа -  Світлова хвиля.
Світлова новинка -  Світлова газста.
Світловый рӱк -  Світловий рік.
Світло в кӱнни тунела -  Світло в кііщі туыеля.
Світло в церкви от свічкы, а в души -  от доброты -  Світ- 
ло в церкві від свічки, а в душі -  від доброти.
Світлоє будущос -  Світле майбутыє.
Світлоє око -  Світяе око.
Світлоє прошлоє -  Світле минуле.
Світло жизни -  Світло життя.
Світлокопіровальный папірь -  Світлокошювалыіий па- 
пір.
Світло наукы -  Світло иауки.
Світло (світ) очи -  Світло (світ) очей.
Світлої памняти -  Світлої напм’яті.
Світло просвічус крӱзь щелі -  Світло просвічує крізь щі- 
лини.
Світло просвічує щель -  Світло просвічує щілыну.
Світло усе побіждає тьму в городі мира -  Світло завжди 
перемагає (звитяжує) пітьму в городі мира (світу.)
Світло фанноє лсм товды, коли оно озаряє добро -  Світ- 
ло файне (гарне) лиш тоді, коли воно осяває добро. 
Світлӱсть пе в одежи, а в словах -  Світлість не в одежі, 
а в словах.
Світ мінять событія -  Світ мінять події.
Світ мінять событія: мы знасме, які -  Світ міпять події: 
лш зыаємо, які.
Світ му (світ ӱв) не милый (не милым став) -  Світ йому 
(світ їй) не милий (не ьшлим став).
Свіі' навколо нас -  Світ довкола ыас.
Світ иа добрых людях держиться -  Світ на добрих лходях 
дсржиться (тримається).
Світ наукы -  Світ науки.
Світ не без добра = Світ не без добрых люди -  Світ пе 
без добра.
Світ не без добрых люди = Світ не без добра = У світі не 
без добрых люди -  Світ ые без добрих людей.
Світ не клином зыйшовся — Сіт не клином зійшовся.
Світ -  не сирота -  Світ -  не сирота.
Світ не такыіі, якым мы хочемо його вндіти -  Світ не 
такий, яким ми хочемо його бачити.
Світ не щадить, но й розума вчить -  Світ не шадить, але 
й розуму вчить.
Світнов бідов -  Світною бідою.
Світова (естрадна) звізда -  Світова (естрадна) зірка. 
Світова скорбота -- Світова скорбота.
Свігова популяриӱсть -  Світова популярність.
Світові поставкы -  Світові поставки.
Світовый бапк -  Світовий банк.
Світовый луч -  Світовий промінь.
Світовый опыт -  Світовий досвід.
Світовый рекорд -  Світоний рекорд.
Світовый рӱк -  Світовий рік.
Світовый ярмарок -  Світовий рипок.
Світовоє діло - Світова справа (світова річ).
Світовоє событіє -  Світова подія.
Світ океана -  Світ океану.
Світом блудити = Світом бродити = Бродити по евіту -
Світом блукати.
Світом бродити = Світом блудити = Бродити по світу -
Світом бродити.
Світ очей мойнх -  Світ очей моїх.
Світ очей твойих -  Світ очей твоїх.
Світоч наукы -  Світоч науки.
Світ перемінився -  Світ псремінився.
Світ печатного слова -  Світ друкованого слова.
Світ плаксивых не любнть -  Світ плаксивих не лю- 
бить.
Світ померк в очах -  Світ помсрк в очах.
Світ призвав народы берегти природы цвіт -  Світ закли- 
кав народи берегти природи ивіт.
Світ природы -  Світ природи.

Світ пройдеш, а щи єтшого пйаницю такого (а щи єнну 
пйаницю таку) не найдеш -  Світ пройдеш, а щс одыого 
п’япицю такого (а'ше одну а ’яницю таку) незнайдеш.
Світ пройди, а правду найдп -  Світ пройди, а правду зна- 
йди!
Світ пройти, а ліпшого нс найги -  Світ пройти, а кращого 
ыс знайти.
Світ лӱшов обертом -  Світ пішов обертом.
Світ розвиднівся -  Світ розвиднівся.
Світ розйазався -  Світ розв’язався.
Світ розйазався для нього (для неї) -  Світ розв’язався для 
нього (для неї).
Світ розума -  Світло розума.
Світ розума учить -  Світ розуму учить.
Світ русинськоі'о слова -  нашої жизни основа -  Світ ру- 
синського слова -  нашого житгя основа.
Світ слова -  Світ слова.
Світ слухами повниться -  Світ чутками новниться.
Світ соціалізма -  Світ соціалізму.
Світ став ӱв не милый, як покинув милий -  Світ став їй 
немилий, як покииув милий.
Світська власть -  Світська влада,
Світська жизнь -  Світське життя.
Світська школа -  Світська школа.
Світськос общество -  Світське товариство.
Світ темнів в очах -  Світ темнів в очах.
Світ -  то а школа -  Світ -  то й школа.
Світ усе побіждає тьму в огороді мира -  Світ завжди зви- 
тяжує тємінь у городі миру.
Світ уцілів, бо сміятися вмів -  Світ уцілів, бо сміятися 
вмів.
Світ ученый не про народ нужденый -  Світ учсний не 
про народ нужденний.
Світ хоть и цільный, но подільный -  Світ хоча й цільний, 
алс поділышй.
Світ пшрокый, а нис з кым (а нігде) жити -  Світ широ- 
кий, а нема з ким (а нема де) жити.
Світ шырокый, лем ты в ньому одинокый (одинока) -
Світ иіирокий, лиш ти в ньому одинокий (одинока).
Світ, што довкола себе масш, за раз не одолієш -  Світ, що 
навколо себе маєш, за раз не подолаєш.
Світ -  як автобус: єнні приходять, друті виходять з нього 
-  Світ -  як автобус: одііі приходять, другі виходять з нього. 
Світящый циферблат -  Світяиий циферблат.
Свічка з лоя -  Свічка з лоя.
Свічка ие для того, вбы йі прятатн -  Свічка не для того, 
щоб її ховати.
Свічка оплыває -  Свічка опливає.
Свічка топиться -  Свічка топиться.
Свічкы в очах засвітилися = Иекры з очей полетіли -
Свгіки в очах засвітилися.
“Свічкы” му (“свічкы” ӱв) под носом горять -  “Свічки” 
йому (“свічки” їй) під носом горять.
Свічковый завод -  Свічковий завод.
Свічку тти (свічку вам) зелену — Свічку тобі (свічку вам) 
зелену!
Свйазаннӱсть движеній -  Невільність рухів.
Свобода авать смерть -  Воля або смсрть!
Свобода выбора -  Свобода (воля) вибору.
Свобода волн -  Свобода волі.
Свобода дорожа от злота, но ціну ӱв лем товды взнаєш, 
як потеряєш -  Воля дорожча від золота, та ціну їй лиш тоді 
взнаєш, як втратиш.
Свобода єиного челядника (єнної челядины) кӱнча- 
єся там, де починаться свобода другого (другої) -  Воля 
однієї людини кінчавється там, дс починається воля дру- 
гої.
Свобода... лем яка й для кого -  Свобода (во/ся)... лиш яка 
й для кого?
Свобода морӱв -  Свобода морів.
Свобода -  не в розкошах парады, а в парадах правды -
Свобода (воля) -  не в розшшах паради, а в парадах правди.
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Сво

Свобода ниґда не даеся легко -  Свобода (воля) иіколи не 
дається легко.
Свобода печатн -  Свобода друку.
Свобода рук -  Свобода рук.
Свобода, рӱвнӱсть, братерство -  Свобода (вом), рівність, 
братерство.
Свобода слова -  Свобода слова.
Свобода совісти для нього (для неі) -  цитованя “Леніна 
свого” -  Свобода (воля) совісті для иього (для неї) -  циту- 
вання “Лсніна свого”.
Свобода, сувереннӱсть, братерство -  Свобода (воля), су- 
вереаність, братерство.
Свободы хочеся всім -  Свободи (волі) хочсться всім. 
Свободна (свобӱдиа) воля -  Свобідна воля.
Свободна (свобӱдна) торгӱвля -  Вільна торгівля. 
Свободная комната -  Вільна кімиата.
Свободні манеры — Вільні мансри.
Свободна мінута -  Вільна хвилина.
Свободный анцу'к -  Вілышй анцук (костюм).
Свободный (свободна) ог честолюбія -  Вільний (відыіа) 
від честолюбства.
Свободный (свободна), яку птнця- Вільний (вілыіа), мсв 
птиця.
Свободный польот -  Вільний пояіт.
Свободный союз братськых респубдік -  Свобідний (віль- 
ний) союз братніх республік.
Свободный труд -  Вілышй труд.
Свобӱдный художник -  Вілыінй художиик.
Свободно (свобӱдно) выбирати -  Вільно вибирати, 
Свободно (свобӱдно) говорить по-англійськы -  Вільно 
говорить по-англійськи.
Свободно (свобӱдно) дыхати -  Вілыю дихати.
Свободноє времня -  Вільний час.
Свободноє колссо — Вільне колесо.
Свободноє місто -  Вільне місце.
Свободноє произнощеніє -  Вільна вимова.
Свободноє тіло -  Вільне тіло.
Свободов хвавимеся, а в ярмі гнемеся -  Свободою (во- 
лею) хвалимося, а в ярмі шемося.
Свободу выборювуть, а не выпрошувуть -  Свободу 
(волю) виборюють, а не випрошутеть,
Свободу завуть, лем яе народу -  Свободу (волю) дають, 
лиш не народу.
Свободу добывати -  за неї й помирати -  Свободу {волю) 
добувати -  за нсї й помирати.
Свободу не мож высудити -  ЇЇ трсба добыти -  Свободу 
(<;олю) ие можна висудити -- її трсба здобути.
Свободу не чекавуть, як дождь, -  за неї борються -  Сво- 
боду (волю) не чекають, як дощ, -  за неї борються. 
Свободу часто декларувуть, а не гаранту'вуть -  Свободу 
(волю) часто декларують, а не гарантують.
Свобӱдный заїзд -  Вільний заїзд.
Свобӱдно губні в своӱв халупці -  Вільно губпі в своїіі ха- 
лупці.
Свого доправляйся, рода не чужанся -  Свого доііравляй- 
ся, роду ие чужайся!
Свого не дари, айбо й чужого не бери -  Свого не даруй, 
але й чужого ие бери.
Свого не лишай, а чужого не занимай -  Свого не лишай, 
а чужого не займай.
Свого ся держи, а до чужою не біжи -  Свого дсржися 
(тримайся), а до чужого не біжи.
Свого ся не здавай, а в еуді правды не глядай -  Свого не 
здававйся (не зрікайся), а правди в суді не шукай.
Свого не подарус -  Свого ие нодарує.
Свого не пропустить -  Свого нс пропустить.
Свого поля ягода = Єнного поля ягода -  Свого поля яіода! 
Свого рода -  Свого роду.
Свого рода не ганьбися, а ним твориСя -  Свого роду не 
соромся, а ним творися (непокойся).
Свого хліба (свӱй хліб) глядати -  Свого хліба (свій хліб) 
шукати.

210

Свого часа -  Свого часу.
Свод даных статистикы -  Зведення дашх статистиіси. 
Свод законӱв -  Звід (зведення) законів.
Сводити документы -  Зводити докумепти.
Сводити (звести) з горы -  Зводити (звести) з горя. 
Сводити з ума -  Зводити з ума.
Сводити счоты -  Зводити рахунки.
Сводка погоды -  Зведения погоди.
Свод літотписа -  Зведеиня літопису.
Сводна команда -  Збірна команда.
Сводна редакція текста -  Звсдсна редакція тексту.
Свод небес = Небесный свод -  Небесне склсиіыня (небоз- 
від, иебосхт).
Сводні діти -  Зведсні діти.
Сводный оркестр -  Зведенші оркестр.
Свое внутренньоє “я” -  Своє внутрішнє ”я”.
Своє возьме -  Своє візьмс.
Своєволіє горе множить -  Свосвілля горе примножує. 
Своєволіє побідітелӱв -- Своєвілля переможців. 
Своєвольиі дійствія -  Свавільыі дії.
Своєвременно посієш -  щедро збереш -  Своєчасно (вчас- 
но) посієш -  щедро зберет.
Своє горе гӱрше болить -  Своє горе ґірше болить.
Своє дитя шкодує, а чужоє -  збыткує -  Своє дитя шкодує, 
а чуже -  збйткує.
Своє діло робить сміло -  Свое діпо (свою справу) робить 
сміло!
Свос доброс й такос, як  є -  Своє добре й таке, як є.
Свос дупло й у нӱм тепло -  Своє дупло й у ыьому тегіло. 
Своє завтра строй днеська -  Своє завтра будуй сьогодиі. 
Своє замыкать, а за чужый тин зазирать -  Своє замикає, 
а за чужий тин зазирає.
Своє золото и в попелі взнаєш — Своє золото і в иопелі 
впізнаєш.
Своє каждому (каждӱв) болить — Своє кожному (кожній) 
болить.
Своє кобыла вже отробила -  Своє кобила вже відробила. 
Своє люби, а чужоє честуй -  Своє люби, а чуже шануй. 
Своє місто под сонцьом ~ Своє місце під еонцем.
Своє -  моє -  Своє -  моє.
Своє на умі -  Своє на умі (на розумі).
Своє не видить и под носом, а чужоє видить и нод плотом 
-  Своє не бачить і під носом, а чуже бачить і під плотом. 
Своє не выставляй, а перед чужым порогом не замі- 
тай -  Своє не виставляй, а перед чужим порогом не за- 
мігай.
Своє не хвали, а чужоє не хули -  Своє не хвали, а чуже 
нс хули.
Своє не хотів (не хотіла), а чужоє поїв (поїла) -  Сноє не 
хотів (не хотіла), а чуже иоїв (іюїиа).
Своє нико нс отдасть — Своє піхто нс віддасть.
Свос носа не тягне -  Своє носа нс тягне.
С’вособразный еигнал - Своєріднмй сигнал.
Своє правити = Своє спӱвати -  Своє правити.
Своє роздати ннщым -  онстатиея ни з чим -  Своє роз- 
дати бідыим -  лишитися ні з чим.
Своє русинськоє -  сокота -  Своє русинське -  бережи! 
Своє рушати не хоче, а чужоє -  охотно -  Своє рушати нс 
хоче, а чуже -  охоче.
Своє серпе для зятя-певісгы не мож заповісти -  Своє 
серпе для зятя-невісти не можна заловісти.
Своє собственноє здоровля не обдурииі -  Своє атаснс 
здоров’я нс обдуриш.
Своє спӱвати = Своє правити -  Своє співати.
Своє -  то своє -  Своє -  то своє!
Своє чадо -  Своє чадо,
Своє шкодус, а чужоє кельтує -  Своє шкодує, а чуже кель- 
тує (витрачае).
Своєю брехнеш сам себе (сама себе) здержує -  Своею 
брехнею сам себе (сама себе) здержує (стримус).
Свої вать чх’жі -  пе йди на ножі -  Свої чи чужі -  ие йди 
на ножі.



Сво

Свої гроші жоні дає, а за чужі пйс -  Свої гроші жоні {дру- 
жині) дає, а за чужі п’є.
Свої гроші у банк кладе, а от иншых зычить -  Свої гро- 
ші у банк сладає, а від ішних позичае.
Свої изрі в скриню пряче, а на людях -  плаче, жебра- 
чить -  Свої изрі (тисячі) в скриню пряче (ховає), а на дю- 
дях -  плачс, жебрачить.
Свої козырі -  Свої козирі.
Свої кондитї -  Свої коыдиції.
Свої люде -  Свої люди.
Свої люде иа своӱв земли, кедь вольні н не голодні -  чу- 
деса творити годні -  Свої люди на своїй землі, якщо вільні 
й не голодні, чудеса (дива) творити годні.
Свої люде не дадуть загынути -  Свої люди не дадуть за- 
гинути.
Свої люде нужны всяды -  Свої люди потрібні всюди. 
Свої люде -  помиримеся (договоримеся) = Свої люде 
-  иосчитаємеся -  Свої люди -  помиримося (договори- 
мося).
Свої люде -  посчитаємеся = Свої люде -  помиримеся 
(договоримеся) -  Свої люди -  порахуємося.
Свої нюансы -  Свої нюанси.
Свої подходы, свої принципы -  Свої иідходи, свої прин- 
ципи.
Свої (його, її) подчннені -  Свої (його, їі) підлеглі.
Свої -  почекавуть -  Свої -  зачекають!
Свої правила гры — Своє правила гри.
Свої проблемы треба самому (самій) и вирішуватн -  
Свої проблеми треба самому (самій) і вирішувавти.
Свої псы поїлися (погрызлися) -  Свої пси поїлися (по- 
іризлися).
Свої псы погрызуться й полижуться = Свої псы поку- 
савуться й поглайхавуться -  Свої пси погризуться й ио- 
лижуться.
Свої псы поку'савуться й поглайхавуться = Свої псы 
погрызуться й полижуться -  Свої пси покусаються й по- 
ґлайхаються іперемиряться).
Свої родичі -  не чужі -  Свої родичі -  не чужі.
Свої складности -  Свої кладності.
Свої счинять (часто счинять) ваду й за стіл сядуть -  
Свої счинять (часто счинять) ваду й за стіл сядуть.
Свої счоты -  Свої рахункы.
Свої -  усе свої, а не чужі -  Свої -  завжди свої, а не чужі. 
Свойив очередьов = Своьим звычайом -  Своєю чергою. 
Свойим горбом = Свойим хребтом -  Своїм горбом. 
Свойим ділом ие запиматися -  легко дискваліфікова- 
тися -  Своїм ділом (своєю справою) не займатися -  легко 
дискваліфікуватися.
Свойим дорожи, а чужого не бажи -  Своїм дорожи, а чу- 
жого не бажи.
Свойим желанійом -  Своїм бажаныям.
Свойим звычайом = Свойив очередьов -  Своїм звичаєм. 
Свойими дарами природа ділиться з нами -  Своїми да- 
рами природа ділиться з нами.
Свойими лабами ходить -  Своїми лабами ходить. 
Свойими очима -  Своїми очима.
Свойими руками -  Своїми руками.
Свойими силами -  Своїми силами.
Свойими словами -  Своїми словами.
Свойими собственными очима -  Своїми власними очима. 
Свойимн ухамн -  Своїми вухами.
Свойим коштом = За свӱй счот -  За свої копгги.
Свойим образом робнти = Свойим робом робити -  Своїм 
образом (чином) робити.
Свойим порядком = Усьо йде свойим порядком -  Своїм 
порядком.
Свойим робом робити = Свойим образом робити -  Своїм 
чииом робити.
Свойим розумом -  Своїм розумом.
Свойим ходом (транспортом) -  Своїм ходом (транспор- 
том).
Свойим хрсбтом = Свойпм горбом -  Своїм хребтом.

Свойим чином робити = Робити по-свому -  Своїм ЧИІІОМ 
робити.
Свойих дурнӱв (своїх дур) досга -  Своїх дурнів (своїх 
дур) досить!
Свойих не бйуть -  Своїх не б’ють.
Свойих не выдавуть (ие прозражувуть) = Своїх пе вида- 
ють (не прозраджують).
Свойих не здаву (не здає) -  Своїх не здаву (не здає). 
Свойих не страши, а  инші й так бояться —Своїх не стра- 
ши, а інші й так не бояться.
Свойих не зрікайся, а з чужыми братайся -  Своїх не зрі- 
кайся, а з чужими братайся.
Свойов вольов -  Свосю волею.
Свойов очередьов -  Своєю чергою.
Свойов очередьов ишли дожді -  Своєю чергото йшли дощі. 
Свому от чужому (своӱв ци чужӱв) -  не бреши никому -  
Свому чи чужому (своїй чи чужій)- не бреши нікому. 
Свому ци чужому (своӱв ци чужӱв) -  не мож вірити ни- 
кому -  Свому чи чужому (своїй чи чужій) -  нс можьа ві- 
рити нікому.
Свою біду (своє лихо), неборе (небого) не перекладеш 
на когось другого (на котрусь другу) -  Свою біду (своє 
лихо), неборе (небого), не нерекладеш на когось другого 
(на коірусь другу).
Свою вину звалює на войну -  Свою вину звалює навійну. 
Свою жону честуй, а чужі любуй -  Свою жінку (дружикӱ) 
шапуй, а чужі любуй.
Свою журу не показуй и иншому (и иншӱв) не наязувй -
Свою журу не показуй і ішиому (і іншій) не нав’язуй. 
Свою збыткує, а чужу цюлює -  Свою збиткує, а чужу ці- 
лус.
Свою киселицю не неси (не унесу) на улиуцю -  Свото 
киселицю не неси (не винссу) на вулицю.
Свою провину взяв (взяла) у домовину -  Свою провину 
взяв (взяла) у домовину
Свою смерть ие обынти, не обйіхати -  Свою смерть не 
обійти, не об’їхати.
Свою суцьбу не обыйдеш, ни коньом не обйідеш -  Свою 
долю не обійдеш, ні конем не об’їдеш.
Свою судьбу треба воспринимати мужественно -  Свою 
долю треба сириймати мужньо.
Свою тінь не дожеяеш -  Свою тіыь не здоженеш.
Свою тінь не обыйдеш -  Свою тінь не обійдеш.
Своя грядка — своя гадка -  Євоя грядка -  своя гадка. 
Своя гуня не тяжка -  Своя гуня не тяжка.
Своя добыча миліша -  Своя здобич миліша.
Своя дӱвчина -  Своя дівчина.
Своя земля и в жмені мила -  Своя земля і в жмені мила. 
Своя земля й заботами гріє -  Своя земля й турботами гріє. 
Своя земля -  мати: не смій нренебрігатии -  Своя земля -  
мати: не смій зневажати! >
Своя й жура дорожа за чужу радӱсть -  Своя й жура до- 
рожча за чужӱ радість.
Своякӱв (своячок) розвелося, як грибӱв -  Свояків (своя- 
чок) розвелося, як грибів.
Своя мафія -  Своя мафія.
Своя машина -  житя-малина: куды хочеш, туды 
йдеш, кого хочеш, того везеш -  Своя машипа -  життя- 
малина: куди хочеш, туди йдеш (і'деш), кого хочеш, того 
вєзеш.
Своя невіста, лем нз чужого кіста -  Своя невіста, лиш із 
чужого тісга.
Своя пазуха ближе = Своя сорочка ближе до тіла -  Своя 
пазуха ближче.
Своя піч -  добра річ, а коли щи добре выпікать -  піны
ӱв ниє -  Своя піч -  добра річ, а коли ще добре випікає -  
ціни їй немає.
Своя рутса -  Своя рука.
Своя рука -  ладыка -  Своя рука -  владика.
Своя рука -  ладыка: хоче -  карає, хоче -  прощае (благо- 
словляє) ~ Сваоя рука -  владика: хоче ~ карає, хочс -  про- 
шає (благословляє).
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Своя свойих не познаша -  Своя своїх ие иознаша {свої 
своїх не пізнають).
Своя сестра — Своя ссстра.
Своя сорочка ближе до тіла = Своя пазуха ближе -  Своя 
сорочка ближче до тіла.
Своя сорочка най и не біла, та ближе до тіла -  Своя со- 
рочка хай і не біла, та бяижче до тіла.
Своя специфіка -  Своя спепифіка.
Своя спеціалізадія -  Своя спеціалізація.
Своя сііӱванка майфайна у своӱв земли -  Своя пісня 
найфайна (найгарніша) в своїй зсмлі.
Своя сторона -  Своя сторона.
Своя стріха -  своя утіха -  Своя стріха -  своя втіха.
Своя точка зрінія -  Своя точка зору.
Своя тяжӱсть не тяжить -  Свій тягар не тяжить.
Своя хыжа (в своӱв хыжи) -  своя й правда -  Своя хата (в 
своїй хаті) -  своя й правда.
Своя хыжина-хатка -  своя н гадка -  Своя хатина-хатка -  
своя й гадка.
Своя хыжина-хата -  што баба горбата -  Своя хатина-хата
-  що баба горбата.
Своя хыжнна-хатка -  як рӱдна пані матка -  Своя хати- 
на- хатка -  як рідна нані матка.
Своя хыжка-палатка -  рӱдна матка -  Своя хатка-палатка
-  рідна матка.
Своя хыжка -  покрышка -  Своя хижка (хатка) -  по- 
кришка.
Своя хыжка -  своя стріха, свӱй батечко -  своя утіха -
С-воя хатка -  своя стріха, свій батечко (хресний батько) -  
своявтіха.
Своя хыжчина -  сама собі ґаздыня -  Своя хатина -  сама 
собі ґаздиня (господиня).
Своя челядииа -  Своя людииа.
Свӱй бізнес -  Свій бізнес.
Свӱй брат -  Свій брат.
Свӱй вадь гӱсть (своя вадь гостя), а слова не повість -
Свій чи гість (своя чи гостя), а слова не повість.
Свӱй вадь чужий (евоя вадь чужа), а погоетити треба: 
обычай такый -  Свій чи-чужий (своя чи чужа). а погости- 
ти треба: звичай такий.
Свӱй гріх не звалюй на всіх -  Свій фіх не звалюй на всіх. 
Свӱй для свого (своя до свої) не хоче злого -  Свій для 
свого (своя для своєї) не хоче злого.
Свӱй -  до свого (своя -  до свої) -  Свій -  до свого (своя -  
до своєї).
Свӱй -  до свого (своя -  до свої), а чужын -  до чужого (а 
чужа -  до чужої) -  Свій -  до свого (своя -  до своєї), а чу- 
жий -  до чужого (а чужа -  до чужої).
Свӱй до свого (своя до сво'О -  по своє -  Свій до свого (своя 
до своє'О -  по своє.
Свӱй из свойим (своя из свойив) січнся, рубайся, а 
чужый (а чужа) не мішайся -  Свій із своїм (своя із своєю) 
січися, рубайся, а чужий (а чужа) не тручайся.
Свӱй (своя) кедь и не купить, то бодан скривиться -  
Свій (своя), якщо й не купить, то хоча б скривигься.
Свӱй край -  своє пекло, евӱй рай -  Свій край -  своє пе- 
юю, свій рай.
Свӱй край, свӱй народ не любити -  шкодла товды й 
жигги -  Свій край, свій народ не любити -  шкода тоді й 
жити.
Свӱй ми не милый (евоя ми не мила), но пнла мене го 
(пила мене йі) не бий -  Свій меиі не милий (своя мені ііе 
мила), та біля мене його (біля мене її) не бий.
Свӱй млин -  своя мука -  Свій млии -  своя мука.
Свӱй намір май, но не всякому звірнй -  Свій намір май, 
та не всякому звіря.й.
Свӱй не свӱй (своя не своя), а в город не лізь -  Свій не 
свій (своя не своя), а в город не лізь.
Свӱй не свӱй (своя не своя), а яе смій — Свій нс свій (своя 
не своя), а не смій!
Свӱй пес -  не чужый: ие збыткуй го и не бий -  Свій нес
-  не чужий: не збитк)-й його й нс бий.

Свӱй пес скорше вкуспть, чим чужый -  Свій псс скоріше 
вісусить, ніж чужий.
Свӱй порӱг -  милішый от усіх -  Свїй поріг -  МШІІШИЙ 
від усіх.
Свӱй пӱст не наязуй другому (другӱв) ка хвӱст -  Свій 
піст не нав’язуй другому (другій) па хвіст.
Свӱй розум май, а от сусіда (а от сусідкы) не позычай -  
Свій розум май, а від сусіда (а від сусідки) не иозичай, 
Свӱй розум май и про себе заботься -  Свій розум май і 
про себе дбай.
Свӱй свого (своя свош) бий рубайся, а чужый (а чужа) -  
не мішайся -  Свій свого (своя свою) бий, рубайся, а чужий 
(а чужа) -  не втручайся.
Свӱй свого впознає (своя свою впознає) -  Свій свого 
впізнає (своя свою впізнає).
Свӱй свого (своя свою) не рушить, а тебе -  задушить -  
Свій свого (своя свото) не рушить, а тебє -  задушить.
Свӱй свого {своя свою) ниґда не продасть -  Свій свого 
(своя свою) ніколи не нродасть.
Свӱй свого (своя свою) ножурить без чужого (без чу- 
жої) -  Свій свого (своя свою) пожурить без чужого (без 
чужої).
Свӱй свого (своя свою) розуміє -  Свій свого (своя свою) 
розуміє.
Свӱй -  свойим (своя -  свойим) -  нич пӱллого в тӱм
-  Свій -  своїм {своя -  своїм) -  нічого поганого в тім (у 
тому).
Свӱй свому (своя своӱв) біды не жадає, лем як увидить 
на сухому -  в болото друляє -  Свій свому' (своя своїй) біди 
не бажає, лиш як побачить на сухому -  в болото друляє 
(штовхає).
Свӱй свому (своя своӱв) не враг = Свӱй свому (своя 
своӱв) ока не выколупать = Ворона вороні ока не 
выклює -  Свій своєму (своя своїй) нс ворог.
Свӱй -  свому, (своя -  своїй), ниє гріхам в тому -  Свій -  
своєму (своя -  своїй), нема гріха в тому.
Свӱй свому (своя своӱв) ока не выколупать = Свӱй сво- 
му (своя своӱв) не враг = Ворона вороні ока не выклює
-  Свій своєму (своя своїй) ока не виколупае.
Свӱй свояка (своя своячку) видить (угадать) здалека = 
Рыба рыоака видить здалека -  Свій свояка {своя свсячку) 
бачить (вгадає) здалека.
Свӱй (своя) серед свойих -  Свій (своя) серед своїх. 
Свӱйська ш іш я -  Свійська итиця.
Свӱйськый-не свӱйськый, най буде й чортӱвськый -  
бери кӱл и бий -  Свійський не свійський, хай будс й чор- 
тівський -  бери кіл і бий!
Свӱй тягарь не тяжить — Свій тягар не тяжить.
Свӱй (своя) тягнеся до свого (до свої) -  Свій (своя) тяг- 
неться до свого (до своєї).
Свӱй уголок -  Свій куток.
Свӱй (своя) усе тягне до свого (до сво'О -  Свій (своя) за- 
вжди тягне до свого (до своєї).
Свӱй хліб -  Свій хліб.
Свӱй хліб ліпшый от чужого колача -  Свій хліб кращий 
від чужого калача.
Свӱй хліб не честуеме, а чужый купуєме -  Свій хліб не 
шануємо, а чужий купуємо.
Свӱй хлопень -  Свій ХЛОПЄІІЬ.
Свӱн (своя) хогь и не заплаче, но скривиться -  Свій 
(своя) хоча й не заплаче, та скривиться .
Свӱй (своя) хоть и повалить, но не дуже давить -  Свій 
(своя) хоч і повалить, та не дуже давить.
Свӱй ци чужый (своя ни чужа) -  душов будь добрый и 
благый {добра и блага) -  Свій чи чужий (своя чи чужа) -  
душею будь добрий і благий (добра і блага).
Свӱй челядішка (своя челяднна) копати под тобов не 
буде -  Своя людина копати під тобою не буде.
Свӱй чоловік (челядкик) -  Своя людина.
Свӱй чоловік (своя четядина) позбыткує, но й пошкодус
-  Своя людина нозбиткукє, але й пошкодує.
Связана бесіда -  Ііевільна бесіда (мова).
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Связаный (связана) узами родсгва -  Зв’язашш (зв’язана) 
родинними зв’язками.
Связанӱеть движеній -  Невільиість рухів.
Связати по руках и ногах -  Зв’язати по руках і ногах. 
Связати словом -  Зв’язати словом.
Связутощоє звсно -  Снолучна ланка.
Связь кз масами -  Зв’язок із масами.
Сгориути праноры -  Згорнути нрапори (знамена). 
Сгущати краскы -  Згущати барви.
Сгущеное молоко -  Згущене молоко.
Сделка из совістьов -  Угода з совістю іугода із сумлінням). 
Сдержаный тон -  Стриманий тон.
Сдержаный чоловік (сдержана чслядина) -  Стримана 
людина.
Сдержати гнів -  Сгримати гнів.
Сдержати слово -  Додержати (дотриматися) слова. 
Сдержовати (сдержати) себе -  Стримувати (стримати) 
себе.
Себе внни, ош продав (ош продала) за пӱвціны -  Себе 
вини, що продав (що продала) за півціни.
Себс не хвали, а другых кс гуди -  Себе не хвали, а інших 
не гуди.
Себе не чути (не почувати) -  Себе не чути (не почувати). 
Себе хвалить, а нншых давить -  Себе хва.иить. а інших 
давить.
Сс вже друга казка -  Це вже інша казка!
Севос = Сервус = Сіо — Привіт!
Ссгінь -  леґінь -  Сеґінь (бідний, бідненький) -  легікь (па- 
рубок).
Сезон за сезоном -  Сезон за сезоном.
Сезонна робота -  Сезонна робога.
Сезон: приїхали -  Ссзон: приїхали!
Сеї (сиєї) ночи = Сьої ночи -  Цієї ночі.
Секрет довголітія -  Секрет довголіття.
Секретні фонды -  Секретні фонди.
Секрет улучшенія -  Секрет полішнення.
“Секрет” фірмн -  “Секре-г” фірми.
Сексуальна орієнтація -  Сексуальна орієнтапія. 
Сексуальноє наснліє -  Сексуальне насилля {насильстео). 
Секунда в секунду -  Секунда в секунду.
Секцінні засіданія -  Секційні засідання.
Секційный ізолятор -  Секційннй ізолятор.
Секційный інкубатор -  Секційішй інкубатор.
Секція інкубатора -  Секція інкубатора.
Села вже ганьбився (ганьбилася), а до вариша щи не 
прижывся (не прижилася) -  Села вже гаиьбився (соро- 
мився, соромилась), а до вариша (до міста) ще не прижився 
(не прижилася).
Селищна Рада -  Селищна Рада.
Село без церкви -  ие село -  Село без церкви -  не село. 
Село вдарило (забило) тривогу -  Село вдарило (забюю) 
на сполох!
Село вымирать -  нація щезає -  Село вимирає -  иація 
щсзає.
Село с село: все на свому горбі (каждый челядлник 
(кажда челядина) на виду) -  Село є село: все на своєму 
горбі (кожна людина на виду).
Село -  колыска рӱдної иації -  Село -  кодиска рідної нації. 
Село -  не вариш, а пиятика -  не товарнш -  Село — не 
варшн {не місто), а пиятика -  не товариш.
Село -  не вариш, де всяды тротуары -  Ссло -  нс вариш 
(немїсто), дс скрізь тротуари.
Село -  не вариш, и пан сєлянинови -  не товариш ~ Село
— не варшн (не місто), і нап селяиинові -  не товариш.
Село -  селом, от челядныка (от челядины) не спрячешся
-  Ссло-селом, от людини не сховаєшся.
Село стойить, де стояло, а до вариша ближе стало -  Село 
стоїть, де стояло, а до вариша (до міста) ближче стало. 
Село тайн не мас, бо плітками проростас -  Село таєм- 
ниць не має, бо плітками проростає.
Село ци вариш -  без горшка не звариш -  Село чи вариш 
(чи місто) -  без горшка ке звариш.

Село як село: збрехне ткось в єнному кӱнци -  озвеея в 
другому -  Село як село: збрехне хтось в одному кінці -  
озветься в другомӱ.
Селу вариш -  не товариш -  Селу вариш (місто) -  не то- 
вариш.
Селу до лиця його околиця -  Селу до лиця його околиця. 
Селянина ве треба вчити, як на земли робити -  Селяни- 
на не треба вчити, як на землі робити.
Селянин звык до худобин -  Селянин звик до гварин. 
Селянин не засне, не натрудившись -  Селянин ие заснс, 
не напрацювавшись.
Селянннови без землі не обыйтися -  Селянину без землі 
не обійтись!
Селянин позычков спокушаєся, а пан з його процентӱв 
наживаєся -  Селянин позикою снокушається, а нан із його 
процентів наживається,
Селянину плуга перти -  до самої смерти -  Селянину шу- 
га нерти -  до самої смсрті.
Склянська судьба починаться з поля -  Селянська доля 
починається з поля.
Селянські наділы в колхозах запустіїіи -  Селянські наді- 
ли в кодгоспах запустіли.
Селянські надіїіы -  паны, як вороны, обсіли -  Селянські 
наділи -  пани, як ворони, обсіли.
Селянськый б}тат -  Селянський бунт.
Селянськый розвал -  Селянська розруха.
Семена роздора -  Сім’я розбрату.
Семеро до рота, єдея (єнна) до робогы = Єлен (єнна) из 
сошков, а семеро з ложков -  Семеро до рота, один (одна) 
до роботи.
Семеро єнного (єнну) не чекав}ть = Двос гретього (тре- 
тю) не чекавуть -  Ссмеро одного (одну) не ждуть. 
Семигодннный робочый день -  Семигодиіший робочий 
день.
Семимильными кроками йти -  Семимильними кроками 
йти.
Семинарські занятія -  Семинарські занятгя. 
Семіиар-аарада -  колективна рада -  Семінар-нарада -  
колеьсгивыа рада.
Ссмоє чувство -  Сьоме почутгя.
Се наш чоловік (наша челядина) -  Це наш чоловік (наша 
людина)!
Сенсаційна иремйера -  Сенсаційна дрем’єра.
Сенсаційні факты -  Сенсаційиі факти.
Сенсаційный ефект -  Сенсаційний ефект.
СенсацІйноє розоблачеыіє- Сенсаційне викритгя. 
Сенсація номер єден -  Сснсація номер один.
Сенсація рока -  Сєнсація року.
Сенс жнзни -  Сенс життя.
Сепаратный мир -  Сепаратний мир.
Септембер без плодӱв не быває -  Вересень без плодів не 
буває.
Септембер добре ґаздуе: усім гостинці дарус -  Вересень 
добре господароює: усім гостинці дарує.
Септембср з гаӱв кличе у вирій птахів -  Вересень з гаїв 
кличе у вирій птахів.
Септембер каже: не сій жито напоспіх, бо вродить на- 
посміх -  Вересень каже: не сій жито напоспіх, бо вродить 
напосміх.
Септсмбер кличе діточок до школы и кннжок ~ Верє- 
сень кличе діточок до школи і книжок.
Септембер літо кӱнчать, діти до школи збирать -  Вере- 
сень діто кінчає, дітей до школи збирає.
Септембер по городах ґаздує, дітьом яблока й грушкы 
дарує -  Вересень по городах господарює, дітьом яблука й 
груші дарує.
Септембер птахӱв у дорогу пилує ~ Вересень іггахів у до- 
рогу квапить.
Септембер у міхы сыпле оріхы -  Вересень у міхи сипле 
горіхи.
Септемберу села й варншізабрӱв-діточокдо школы по-
вів -  Вересень у села й міста забрів -  діточок до школи повів.
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Септембер часго хмуриться н за хмары тулиться -  Ве-
ресень часто хмуриться і за хмари туниться.
Сербай, Гриню, киселицю, не творися на дурницю, ки- 
селицею смакуй, а на цімбору (а на цімборку) міркуй -
Сьорбай, Гршро, киселицю, не творися на дурницю, кисе- 
лицею смакуй, а на цімбору (на приятеля, на приятельку) 
міркуй!
Сербай, Мартине, жона щи подверже -  Сьорбай, Марти- 
не, жона (дружина) ще підкине.
Сербай -  не лишай: обы й рідкого, лем бы много -  Сьор- 
бай -  не лишай: аби й рідкото, лишс б много (багато). 
Сербай, сыне, мати щи додасть -  Сьорбай, сину, мати ще 
додасть (підкине).
Сербайте, хлопі, цоливкт, а рыба на денци -  Сербайте, 
хлопці, юшку, а риба на дыі.
Сербати суп = Хлебтати суп -  Сьорбати суп.
Сербнути много горя = Набратнся много горя -  Сьорб- 
нуіи много ібагато) горя.
Сервус ' Севос = Сіо -  Привіті
Сердсчна тайна = Тайна серця -  Сердечна таємниця.
Сердечна щирӱсть -  Сердечна щирість.
Сердечиі мукы -  Сердечні мукуи.
Сердечиї хвороты -  Сердечыі хвороби.
Сердечный мускул -  Серцевий м’яз.
Сердечный прнвіт -  Ссрдсчний привіт.
Сердечный прнпадок -  Серцевий припадок.
Сердечный челядник = Щирый челядник -  Сердсчна 
ііциросердна) людина.
Сердечный щем -  Сердечний щем (щемливий біль). 
Ссрдечноє соґласіє -  Ссрдечыа зшда.
Сердилася баба на діда, но дідо про вто не відав -  Серди- 
лася >5аба иа діда, та дід оро те не відав (пе знав).
Сердита газдыня -  не уважаву, невгодиа натуров -  ли- 
шаву -  Сердита газдиня ігосподипя) -  не поважаю, нслюба 
натурою -  лишаю.
Сердита жона -  гӱрша, як сатана -  Сердита жона (дру- 
жина) -  гірша, піж сатана.
Сердитися (сердиться) на нього (на неі) -  Злитися (злить- 
ся) на пьош (на неї).
Сердитый (сердита) може й хыжу спалити (и челядника 
(и челядину') вбитн), вбы злӱсть удовле гворити -  Серди- 
тий (ссрдита) можс й хазу спалитн (і людину вбити), щоб 
злість задовільнити.
Сердигый (сердита) не уміє щадити -  Сердитий (серди- 
та) не вміє щадитн.
Сердитый (сердита) -  сам не свӱн (сама не своя) -  Сер- 
дитий (сердита) -  сам не свій (сама не своя).
Сердитый (сердита) у шкурі не вміщаєся -  до вшнгкых 
ціпляєся -  Ссрдитий (сердита) у шкірі нс вміщається -  до 
всіх чіпляється.
Сордитый (сердита) ходить -  з усіма счоты зводить -
Сердитий (сердита) ходить -  з усїма рахунки зводить. 
Ссрдитый (сердита)-часто битый (часто бита)- Серди- 
шй (сердита) -  часто битий (часто бита).
Сердитый (серднта), як біс, коли наступлять му (насту- 
іілять ӱа) на хвӱст -  Седитий (сердита), мов біс, коли на- 
ступлять йому (натушіять їй) на хвіст.
Сердитый (сердита), як дюк -  усіх бы персвішлв (пере- 
вішала) на сук -  Сердитий (сердита), як дюк (як диявол)
-  усіх би иеревішав (перевішала) на сук.)
Сердитый Якима лускать дверима -  Сердитий Якима 
лускає дверима.
Сердитого (сердиту) дразнити -  щи бӱлше злобити -
Сєрдитого (сердиту) дражнити -  ще білыне злобити. 
Сердитого (сердиіу) не ціиляй, бо дӱстанеш -  так и знай
-  Сердитого (сердиту не чіпай, бо дістанеш -  так і знай! 
Сердитый (сердита) -  яростьов налитый (налита) -  
Ссрдитий (сердита) -  ярістю налитий (налита).
Сердиго зробилося (стало) -  Ссрдито зробилося (стало). 
Сердитому (сердитӱв) не заступай дорогы, бо перебйе 
тги ногы -  Сердитому (сердитій) ые заступай дороги, бо 
иереб’є тобі ноги.

Сердитоє часто несытоє -  Ссрдите часто несите. 
Серсбриста тополя -  Сріблиста тополя.
Сецреда звыкла в полі до труда -  Середа звикла в полі 
до труда.
Середа не быває без труда -  Середа не буває без труда. 
Середа, середиця -  наща сестриця -  Середа, середиця -  
наша сестриця.
Середа -  як  вода -  Середа -  мов вода.
Серед білого дня -  Серед білого дня.
Серед білого дня вывалявся (вывалялася), як свиня -  
Серед білого дня вивалявся (вивалялася), мов свиня.
Серед білого дня вкраде корову вадь коня -  Серед білого 
дня вкраде корову або ж коня.
Ссред болота валятися -  не мож не закалятися -  Серед 
болота валятися — не можна не забруднитися.
Серед воякӱв рідко стрічавуться сяті -  Серсд вояків рід- 
ко стрічаються святі.
Серед голых стін -  Серед голих стін.
Серед дня из свічков не найдеш = Удень из свічков не 
найдеш -  Серед дня із свічкою не знайдсш.
Серед друзӱв -  Серед друзів.
Серед дурных, Маріє, й розумный здуріє -  Ссред дурних, 
Маріє, а розумний здуріє.
Ссред дурнӱв (серед д\р) дурных йиє -  Серед дурнів (се- 
ред дур) дурних нема.
Середина літа -  достигання жита -  Ссредина літа -  до- 
стигашія жита.
Серединка на половиику -  Середйнка на половшіку. 
Серед иншых -  Посеред іііших.
Серед иншых вопросӱв -  Посеред інших питань.
Серед колишньых Графськых лісӱв и озер -  санаторій 
теперь -  Серед колишніх ірафських лісів і озер -  санаторій 
тепер.
Серед колхозных иолӱв ниє вже хрестӱв -  Серед колшсп- 
них полів пема вже хресгів.
Серед липкорукых -  чесному (чеснӱв) муткы -  Серед 
липкоруких -  чссыому (чесній) мукн.
Серед літа й пчола сыта: мас меду повні корыта -  Ссрсд 
літа й бджола сита: має меду повыі корита.
Серед многых дорӱжок, у каждого (у каждої) -  свӱй піша- 
чок -  Серед ьшогих (багатьох) доріжок, у кожного (у кожної) 
-  свій пішачок (пігиничок).
Серед нас -  Посеред нас.
Серед нашого брата -  Поссрсд нашого брата.
Середиі вікы -  Середпі біки .
Середні способности -  Середпі здібності.
Середні статистичеські -  Середні статстичт.
Серед ночи -  Посеред ночи.
Ссрсдня величина -  Серсдня величина.
Ссредіія цифра -  Середня цифра.
Середня школа — Середня школа.
Середньый бал -  Середиій бал.
Середньый клас -  Середній клас.
Ссрсдньый (середня) на зрӱст -  Середній (ссрс;шя) иа зріст. 
Середньый оборот книжок у бібліотеці -  Середній обіг 
книжок у бібліотеці.
Середньый сган -  Середній стан.
Середньый рӱд -  Ссрсдній рід.
Ссредньых літ = Середньых рокӱв -  Серсдніх літ. 
Середньых рокӱв = Середньых літ -  Середніх років. 
Середнього віка -  Сскреднього віку.
Середньогодовый >дӱй -  Ссредыьорічний удій. 
Середнього роста -  Середнього росту.
Середньоє арифметичсськос -  Середнє арифмстичне. 
Середньоє геометричеськоє -  Середнє геометричне. 
Середньос статитстичеськоє- Середнє статистичне. 
Середньої рукы -  Середньої руки.
Середньорыночна ціна -  Середньоринкова ціна.
Серед природы стрічавутьея разні случаї -  Серед ііри- 
роды зустрічаються (трашяються) різні пригоди.
Серед проводникӱв много негодникӱв -  Серед пронідни- 
ків багато негідників.
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Серед села дорогы не ыайти = Заблудигися межи хыжов 
и коморов -  Серед села дороги не знайти.
Серед села на улини сидить когут и куриці, а ыа лавици
-  старі люде, як досудять, так и буде -  Серед села на вули- 
ці сидить когут іпівень) і куриці. а на ливиці -  старі люди, 
як досудять, так і буде!
Серед темноты -  Серед темноти.
Серед тишины -  Серед тиші.
Серед улиці -Посеред вулиці.
Серед челяди всякого наслухаєшся -  Серсд челяді всяко- 
го наслухаєшся.
Серед челяди -  як  у череді: усякі є -  Ссрсд челяді -  як у 
череді: всілякі є.
Серенада -  дӱвці (жӱтіці) не поміха, а наопак -  отрада
— Сереиада -  дівці (жінці) не завада, а навпаки -  відрада. 
Серенча -  потя: де хоче -  сяде -  Серенча іщастя) -  потя 
(пташка): де хоче -  сяде.
Серійнос вбивство -  Серійне вбивство.
Серйозна случайнӱсть -  Серйозна винадковість. 
Серйозні вьшровбованія -  Серйозні випробуваішя. 
Сеорйозні проблемы -  Ссрйозні проблекш.
Серйозноє исключеніє -  Серйозний виняток.
Серйозиоє испытаніє- Серйозне випробування. 
Серйозноє песпокойствіс — Серйозний ыеспокій.
Серп и Молот -  Серп і Молот.
Серп и Молот -  наиіі йсе нужда и голод — Серп і Молот — 
наші це нужда і голод.
Серп н Молот -  смерть и голод -  Серп і Молот -  смерть 
і голод.
Серп косі не пара -  Ссрп косі нс пара.
Серп місяня = Місячный серп -  Серп місяця. 
Сертнфікатный аукціон -  Сертифікатний аукціон.
Серце без милованія — што сад без цвітіня -  Ссрцс без хш- 
лування -  що сад без квітування.
Ссрце бйеся, як у теляти хвӱст -  Серце б’єгься, як у те- 
ляти хвіст.
Серце болить -  Серце болить.
СерЦе бӱлше скаже иро любов, коли мовчить, чим язык, 
коли говорить -  Серце більше скаже про любов, коли мов- 
чить, ніж язик, коли говорить.
Ссрце вйане -  Серце в’яне.
Серцево-судинноє состояніє -  Серцево-судиннкй стан. 
Серцево-судиннос захворьованіє -  Серцево-судинне за- 
хворюваішя.
Серце горить -  Серце горить.
Серце Данко -  Серце Данко.
Серце до серця -  Серце до серця.
Серце до серця дороту' найдс, хоть и сонце зайде -  Серце 
до ссрця дорогу знайде, хоч і сонце зайде.
Серце дӱвочоє до пісні охотноє -  Серце дівоче до пісні 
охоче.
Серце дӱвочос любощӱв хоче -  Серце дівоче любощів 
хоче.
Серпе журиться -  чоло хмуриться = Серце тужнть -  
чоло плужить -  Серце журиться -  чоло хмуриться.
Серце завмирать = Серце холоне -  Ссрце завмирає. 
Ссрце завмирать, кедь судьбы ньіт -  Серце завмирає, 
якшо долі нема.
Серце застыло, завмерло -  Серце застило, завмерло. 
Серце здрыгнулося -  Серце здригнулося.
Серцс кырвавиться = Серце кровльов обливаться -
Серце кровавиться.
Серце краєся -  Серце крається фозривається.)
Серце кровльов закыпає -  Ссрцс кров’ю закииае.
Серце кровльов обливаться = Серце кырвавиться -  
Серце кров’ю обливається.
Серце ласкы иросить -  Серце ласки просить.
Ссрце, Марько, серце моє, ниє такых, як мы двос -  Сер- 
це, Марько, серце моє, нема таких, як ми двоє!
Серце матери доброє -  вшитко дітині нрошає -  Ссрце 
матері добре -  все дитині прощає.
Серне матери не обмансш -  Серце матері не обманеш.

Серце моє -  Серце моє!
Серце на долони = Одверта душа -  Серцс на долоні. 
Серце надрываться -  Серце надривається.
Серце на замку -  Серце на замку.
Серце -  не камінь - Серце -  не камінь.
Серце -  не камінь: може змнякшитися, айбо й розбити- 
ся -  Серцс -  не камінь: може зм’якшитися, але й розбитися. 
Серце не лежить до иього (до неї) -  Серце не лежить до 
нього (до неї).
Серде не на місті -  Серце не на місці.
Серне не обдуриш (не перехитриш) -  Серце ІІЄ обдурищ 
(не перехитриш).
Серце не старіє -  Серце не старіє.
Серце ниґда не ошибаєся -  Серце ніколи не помиляється. 
Серце ныє -  Серце ниє.
Серце обрываться -  Серце обривається.
Серце обростас мохом -  Ссрце обростає мохом.
Серце отходить -  Серце відходить.
Серце паде (упало) -  Серце падає (впало).
Серце перевертаться — Серце перевертається.
Ссрце плаче, слыз ниє -  Серце плаче, сліз нема.
Серпе розрываться = Серце ся розпукать -  Серце роз- 
ривається.
Серце розрываться на части -  Серце розривається на 
шматки.
Серце сцӱвать -  Серце співає.
Серце стискаться -  Серце стискається.
Серце ся розпукать = Серие розрываться -  Серце роз- 
пукається.
Серце тіпнуло собов -  Серце тіпнуло собою.
Серце трепалося (билося) в грудях -  Серце тріиалося 
(билося) в грудях.
Серце тужить -  чоло плужить = Серце журиться -  чоло 
хмуриться -Серце тужить -  чоло плужить.
Серце у яього (у неї) з добром, лем язык из попром -
Серце у ыього (у неї) з добром, лшп язик із попром (з пер-
цем).
Серце упало -  Серце впало.
Серце холоне = Серце завмирать -  Серцс холоне.
Серце чоловіка (челядника) лежить через желудок -  
Серце людини лежить через шлунок.
Серце чує -  Ссрце чує.
Серцю не прикажеш -  Серцю не прикажеш.
Серцю не розкажеш и не прикажеш -  Серцю не розка- 
жеш і не прикажеш.
Серця додати -  Серця додати.
Серця матерӱв щи й досі чекавуть из войны сынӱв -
Серця матерів ще й досі ждуть із війни синів.
Серця можуть соглашатися, якщо головы й розходять- 
ся -  Серця можуть погодж>'ватись, якщо голови й розхо- 
дяться.
Серцьом и думками Ленін пигда не быв из иамн -  Сер- 
цем і думками Лєнін ніколи не був із нами.
Серцьом любить, а языком -  губить -  Серцем любить, а 
язиком -  губить.
Серцьом пожалів (пожаліла), а тілом пригрів (цригріла)
-  Серцем пожалів (иожа.тіла), а тілом пригрів (приіріла). 
Серцьом тосковати -  Ссрцем пудити.
Серцьом чувствовати -  Серцем відчувати.
Серцьом чує -  Серцем чує.
Сесе дыеська робота -  через тыждінь субота -  Це сьогод- 
ні робота -  через тиждень субота.
Сесе -  не тото -  Це -  не те.
Сесе (йсе) твоя (ваша) внутрішня проблема -  Це твоя 
(ваша) внутрішня проблема.
Сесн' й нарады -трата часа для громады -  Сесії й наради
— трата часу для громади.
Сесіонный зал -  Сесійний зал.
Сестра -  для свого добра -  Сестра -  для свого добра, 
Сестра -  жалобниця -  Сестра -  жалібниця.
Сестра замінять му (замінятгь ӱв) матірь -  Сестра за- 
міняє йом у (заміняє їй) матір.
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Ссстра милосердія = Милосердна ссстра -  Сестра мило- 
сердія.
Сестра -  собі несла, а брат- собі рад -  Сестра -  собі ыс- 
сла, а брат -  собі рад.
Сестра-хозяйка — Сестра-хозяйка (господиня).
Сестры й браты говорять межи собов на “ты ” -  Сестри 
й брати говорять між собою на “ти”.
Сестру люблять щасливою, а брата -  богатого -  Сестру 
люблять щасливою, а брата -  багатого.
Сесю казку памнятайте и нигда йі не забывайте -  Оцю 
казку пам’ятайте й іііколи її не забувайте!
Сеся книга-дармотьпса про сараку-чоловіка, читав йі 
пӱп н ладыка -  Оця кншга-дармотика про сараку -  чолові- 
ка, читав її пін і владика.
Се (йсе) тобі, братку (сестро), не узлик на памнятку -Ц е
тобі, братку (сестрор), не вузлик на нам’ятку.
Сжалося серце -  Стиснулося серцс.
Сжати в обйатіях -  Стиснути в обіймах.
Сжати изложеніє -  Стиснута виклад.
Сжати серце = Ухопати за серце -  Схопити {стиснути) 
серце.
Сжаті зубы -  Стиснуті зуби.
Сжаті строкы -  Стислі строки.
Сжатый воздух -  Стиспене {стиснуте) ировітря.
Сжатый пйастух -  Стиснутий п’ястук (кулак).
Сжатоє серне -  Стиснене серце.
Сжатӱсть серця -  Стисысыність серця.
Сжатӱсть у грудях -  Сшснсння в ірудях.
Сживати (сжити) из світа -  Зганяти ізігнати) зі світу. 
Снамські близнята -  Сіамські близнята.
Сива, як вӱвпя, а не хоче за вдӱвия -  Сива, як вівця, а ие 
хоче га вдівця.
Сивушноє масло -  Сивушие масло.
Сигнял опасности -  Сигнал небезпеки.
Сигнал на подйом -  Ситыал на підйом (на вставання). 
Снтнал нищеты -  Сигнал убоства.
Сигнальна ракета -  Сигнальна ракета.
Ситнальна система- Ситнальна система.
Сигнальный екземпляр = Сигнальный нримірник -  
Сипіальннй примірник.
Сипіальный примірник = Сигнальный екземпляр -
Сигнальний примірішк.
Сиди, бабо, на печі, грызи, бабо, богачі -  Сиди, бабо, на 
печі, гризи, бабо, богачі {коржі з кукурудзяноїмуки).
Сиди, бабо, на печи к мовчи -  Сиди, бабо, на печі і мовчи! 
Сндн, грибе, докі ткось за тобов нс прийде -  Сиди, грибе, 
поки хтось за тобото не ирийде!
Скди, діду, на пршіічку, докі я ттн гаті витчу -  Сиди, 
діду, на припічку, поки я тобі ґаті (полотняш брюки) витчу. 
Сиди дома, хлопче, бо русалка зашкомче -  Сиди дома, 
хлопче, бо русалка зашкомче {залоскоче).
Сиди й криво, лем роби справедливо -  Сиди й криво, 
лиш роби справсдливо.
Сиди й не бався -  Сиди й бався {й не грайся).
Сиди й не квакай -  Сиди й не квакан!
Сиди й не рипайся -  Сиди й не рилайся!
Сиди й не фігуріруіі -  Сиди й не фігуруй!
Сиди, няньку, коло мамы, а я пӱду з легінями -  Сиди 
няньку {татку) біля мами, а я піду з леґінями (з парубками). 
Сидн, сиди ... Сидів бы-сь (еиділа бы-сь) до Страигного 
Суду -  Сиди, сиди... Щоб ти сидів (сиділа) до Страшного 
Суду’
Сидц та позирай -  Сиди та позирай {та дивись)\
Сиди тихо, бо збудиш лихо -  Сиди тихо, бо збудиш лихо! 
Сиди тихо, бо збудиш лнхо, а кедь не будеш -  щи гӱрше
буде -  Сиди тихо, бо збудиш лихо, коли ж не будеш -  ще 
гірше буде!
Сидить баба на порозі, а встатп не в змозі -  Сидить баба 
ыа порозі, а встати (а звестися) не в змозі.
С.’идить баба -  пес думать -  Сидить баба -  пес думає. 
Сидить без гроши = Спдить без копейкы -  Сидить без 
грошєй.

Сидить без копейкы = Сидить без гроши -  Сидить без 
копійки.
Сидить Василь коло ясель, корӱвок годує -  не такый 
тот Василь файный, як файыо цюлює (дай му, Боже, здо- 
ровлячко, як файно ціолює) — Сидить Василь біля ясель, 
корівок годує -  не такий той Василь файний (гарыий), як 
файно (як гарно) цілує (дай Гюму, Боже, здоров’ячко, як 
файно (як гарно) ціяує)!
Сидить, гибы до стӱльця прирӱс (приросла) -  Сидить, 
иіби до стільця приріс (приросла).
Сидить мацур на лавиии у парадных ногавнцях, 
вылупляє оченята на вты наші молодята -  Сидвть ма- 
цур (кіт) на лавиці у парадпих ногавицяґх, вилушіяє оче- 
нята на ті наші молодята.
Сидить медвідь на колоді, ногавипі крає, кшіода ся 
прогынать, вӱн колоді лає -  Сидить ведмідь на колоді, 
ногавиці крає, колода нрогинається, він колоді лає.
Сидить мовчкы й чекать, што буде -  Сидить мовчки й 
чекає, що будс.
Сидить мовчкы, як кӱзяк у траві -  Ситить мовчки, як 
кізяк у траві.
Сидить на бобах — Сидить на бобах.
Сидить на йглі -  Сидить на голці.
Сидить на картотеці — Сидить на картотеці.
Сидить на “сухому пайку” -  Сидить на “сухому пайку”. 
Сидить на шийи -  Свдить на шиї.
Сидить на шийи у роднтелӱв (у жоны, у чоловіка) -  С'и- 
диить на шиї у батьків (у дружини; у мужа).
Сиднть отдільно от нього (от неї) = Сидять поотдільно -  
Сидить окремо від иьоі о (від неї).
Сидить против нього (против неї) -  Сидить проти нього 
(проти неї).
Сидить пила ньою (иила неї) = Сидить рядом из ним (из 
нив) — Сидить біля нього (біля неї).
Сидить рядом из ним (из нив) = Сидить пила нього 
(пила неї) -  Сидить поряд із шім (поряд із нею).
Сидить, склавши рукы -  Сидить, склавши руки.
Сидить, склавши рукы, як турецькый наша -  Сидить, 
склавши руки, як турепький паша.
Сидить собі, як пан, и курить піпов доган -  Сидить собі, 
мов пан, і курить піпов Счюпькою) доган {тютюн).
Сндить сппнов до нього(до неї) -  Сшшть спиною до ньо- 
го (до пеї).
Сидить тихенько, як мышка -  Сидить тихенько, мов 
мишка.
Сидить у кліти в зимі и в літі -  Сидить у кліті (у клітці) 
в зимі і в літі.
Сидить у холодочку й кричить: “Гроші -  на бочку!” -
Сндить у холодочку й кричить: “Іроші -  на бочку!” 
Сидить Юра коло мура, а я коло нього, якый ото Юра 
файный -  пӱшла бы-м за нього -  Сидить Юра біля мура, 
а я біля нього, який отой Юра файыий (гарний) -  я б пішла 
за ньош.
Сидить у голові, як клинець -  Сидить у голоаві, мов кли- 
нець (мов цвях).
Сидить у довгах = Сидіти у довгах -  Сидигь у боргах. 
Сиднть, як жебрак (як жебрачка) под дверима -  Сидить, 
мов жебрак (мов жебрачка) під дверима.
Сидить, як засвагана (як молодиия на свальбі) -  Си- 
дить, як засватана (як молодиця на весіллі).
Сидить, як мумія — Сидить, як мумія.
Сидить, як на грани = Сидить, як на углях (як на жару)
■ Сидить, мов на грані.

Сидить, як ыа йгаах -  Сидить, мов на голках.
Сидить, як на пороховӱв бочці -  Сидить, мов на порохо- 
вій бочиі.
Сидить, як на углях (як на жару) = Сидигь, як на гранн
-  Сидить, як на вугіллі (як на гранї).
Сидить, як сова, кліпавучи очима -  Сидить, мов сова, 
кліпаючи очима.
Сидить, як сорока в терню -  Ситигь, мов сорока в 
терню.
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Сидить, як у сливах -  Сидить, як у сливах (не в своїй та- 
рілці).
Сидшь, як у пещері -  Сидить, як у печері.
Сидить, як чӱп -  Сидить, ЯК ЧІІІ.
Сидиш “на кони”, памнятай про т ь їх ,  што в лайні -  Си- 
диш “ііа коыі”, пам’ятай про тих, що в лайиі.
Сидів (сиділа) в темници за якісь дурнині -  Сидів (сиді- 
ла) в темниці за якісь дурниці.
Сидів (сиділа) за ті виборы, што выгрібавуть з ко- 
моры -  Сидів (сиділа) за ті вибори, що выгрібають з ко- 
мори.
Сидів, сидів (сиділа, сиділа) й нич не высидів (не 
высиділа) -  Сидів, сидів (сиділа, сиділа) й нічого не ви- 
сідів (не висіділа).
Сиділа дӱвка й высиділа фраса -  Сиділа дівка й висиділа 
фрася (дідька).
Сиділи, докі всім не надоіти -  Сиділи, поки всім не на- 
бридли.
Сидіти б вам на печи н жувати колачі -  Сидіти б вам на 
печі і жовати калачі.
Сидіти без діла -  душа б заболіла -  Сидіти без діла -  душа 
б заболіла.
Сидіги вать стояти -  снна платня -  Сидіти або стояти -  
одна платня.
Сндіти в довгах = Сидить у довгах -  Сидіти в боргах. 
Сндіти в печӱнках = Уїетися в печӱнкы -  Сидіти в пе- 
чінках.
Сндіти в розмышленію -  Сидіти в роздумі,
Сидіти в сумерках -  Сидіти в присмерку.
Сидіти в холодку = Лежати в холодку -  Сидіти в холодку. 
Сидіти дома -  Сидіти дома (вдома).
Сидіти дома -  на зубах оскома, а пӱдеш у світ -  скошту- 
їш сотню бід -  Сидіти вдома -  на зубах оскома, а підеш у 
світ -  скоштуєш сотню бвід.
Сидіти до пӱзної' ночи -  Сидіти до пізньої ночі.
Сндіти заключеным (заключенов) -  Сидіти ув’язненим 
(ув’язнсною).
Сидіти межи двома стӱльцями = Сидіти на двох стӱль-
цях -  Сидіти між двома стільцями.
Сидізи на двох стӱльцях = Сидіти межи двома стӱль- 
цями -  Сидіти на двох стільцях.
Сидіти над роботов -  Сидіти над роботою.
Сидіти над розбитым корытом (коло розбшого корыта) 
= Лишитися над розбитым корытом (пила розбитого 
корыта) -  Сидіти над розбитим коритом.
Сидіти на мізині -  Сидіти на мілииі.
Сидітіі на плечах -  Сидіти на плечах.
Сидіти на стӱльцьови -  Сидіти на стільці.
Сидіти па шийи -  Сидіти на шиї.
Сидіти пила моря й чекати погоды -  Сидіти біля моря й 
чекати погодти.
Сидіте по пару годин -  Сидіти по декілька годин.
Сидіта при світлі -  Сидіти при світлі.
Сидіти при столі -  Сидіти при столі.
Сидіти (жити) сычом (як сыч) -  Сидіти (жити) сичем (як 
сич).
Сидіти, склавши рукы = Справляти посыденькы -  Си-
діти, склавши руки.
Сидіти, склавши рукы, оби.іія не добитися -  Сидіти 
склавши руки, достатку не добитися.
Сидіте, склавши рукы, -  не имити й куркы -  Сидіти 
склавши руки, -  не зловити й курки.
Сидіти, склавгаи рукы,- не позбытися мукы -  Сидіти, 
склавапш руки,- не позбутися муки.
Сидіте у нього (у неі) за спинов = Жнти за його (за її) 
сппною -  Сидіти у иього (у нсі) за спиною.
Сидіти, як на нглах -  Сидіти, мов на голках.
Сидіти, як на кӱлочках -  Сидіти мов на кілочках.
Сидіта, як на шнильках = Быти, як иа шнильках -  Си- 
діти, мов на шпильках.
Сидіти, як рак на мілині -  Сидіти, мов рак на мілииі. 
Сидньом сидить -  Сиднем сидить.

Сидять и языками чсшлть -  Сидять і язиками чешуть. 
Сидять поотдільно = Сидить отдільно от нього (от неї) 
-  Сидять поокрсмо'.
Сидять рядочком, як за шнурочко.м -  Сидять рядочком, 
як за шнурочком.
Сидяча жизнь -  Сидячс життя.
Сидичн в хыжи -  палагі, не покосиш сіножаті -  Сидячи 
в хаті-палаті, не покосиш сіножаті.
Сидячи чуманіє -  Сидячи чуманіє.
Сидячый образ жизни -  Сидячий образ (спосіб) життя. 
Сидьма сидіти -  Сидьма сидіти.
Сиєї ж (сиї ж) мінуты -  Цієї ж хвилинги.
Сижу собі, ги пан: курю піпу й доган -  Сиджу собі, мов 
пан: курю ніпу (люпьку) й доган (тютюн).
Сизифӱв труд -  Сизифів труд.
Сизый голуб -  Сизий голуб.
Сила без головы шаліє, а голова без силм -  маліє -  Сила
без голови шаліє, а шлова без сили -  маліє
Сила без розума безсила -  Сила бсз розума безсила.
Сила без розума дуріє, а розум без силы -  маліє -  Сила 
без розума дуріє, а розум без силы -  маліє.
Сила без розума маліє, а з розумом -  мӱиніс -  Сила без 
розума маліє, а з розумом -  міцніє.
Сила без розума не розбирать, што ламле -  Сила без ро- 
зума не розбирає, що ламає.
Сила выхваляєся, а слабӱсть -  прячеся -  Сила вихваля- 
ється, а слабкість -  ховається.
Сила -  в народі, потдержка в Європі -  Сіша -  в народі, 
підіримка -  в Європі.
Сила вовка не бойнться -  Сила вовка не боїться.
Сила волі -  Сила волі.
Сила духа -  Сила духу.
Сила є -  розума не треба -  Сила є -  розуму не трсба! 
Снла жоны -  у її слабостях -  Сила жінки -  у її слабошах. 
Сила закона -  Сила закону.
Сила засліплює люды -  Сила засліплює людсй.
Сила злого (злої) -  як двоє на єниого (на єниу) -  Сила 
злого (злої) -  мов двоє на одного (на одну).
Сила й ліс ламле — Сила й ліс ламає.
Сила й крыла мас, кедь розум иаправлять -  Сила й кри- 
ла має, якшо розум направляє.
Сила много важить, но добрӱсть и силу переважить -
Сила багато важить, та добрість і силу перевалоіть.
Сила мною чого може, но хворӱв души не споможс -  
Сила багато чого можс, та хворій душі не сыоможе.
Сила на силу -  маєш могилу -  Сила на силу -  маєш мо- 
гилу.
Сила наукы надійніша от порукы -  Сила наки надійніша 
від поруки.
Сила не от роста, а от здоровля й косга -  Сшіа не від рос- 
ту, а від здоров’я й косту.
Сила против характера -  Сила проти характсра.
Сила пташины -  у крылах, а челядннка (а челядн- 
ны) -  у дружбі -  Сила пташини -  у крилах, а людини -  у 
дружбі.
Снла розрушать, а розум стройить -  Сила руйнує, а ро- 
зум будує.
Сила-силенна = Тьма-тьмуша = Великоє множество -
Сила-силенна.
Сила солому ломнть = Чия сила, того й воля -  Сила со- 
лому ЛОШІТЬ.
Сила сонячного притяжекія -  Сила сонячного притяган- 
іія.
Сила гвоя -  у кырви твоӱв -  Сила твоя -  у крові твоїй. 
Сила тяготіня -  Сила тяжіішя.
Сила хліб силить -  Сила хліб силить.
Силы были не руні -  Сили були не рівні.
Силы -  за десятьох, а розума -  не дав Бог -  Сили -  за 
десятьох, а розуму -  не дав Бог.
Силы зражовали його (її) -  Сили зраджували його (її). 
Силы много, а розума мало -  Сили мнош їбагато), а ро- 
зума мало.
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Силы неруні -  Сили нершні.
Силы (сил) ииє -  Сили (сил, снаги) нема,
Силы оставили го (оставили йі) -  Сили покинули його 
(покину.'ш її).
Силы (силонькы) в нього (у неї) нис -  Сшш (силоньки) в 
нього (у неї) нема.
Силы уходять -  Сшіи уходять {вичерпуються).
Силы -  хоть отбавляй, а розума -  и не глядай -  Сили -  
хоч відбавляй, а розуму -  і не шукай (/ не питай).
Сил нис -  ледвы ступагь (ледвы ногы нереставлять) -  
Сил не має -  ледь ступає (яедь ноги переставляє). 
Силованым коньо.м далеко не пӱдеш -  Сшюваним коием 
далеко не поїдеш.
Силованым коньом (волом) не наробишся -  Силованим 
конем (волом) не наробишся.
Силованым оком вс зазирнеш глубоко -  Силувашім оком 
нс зазириеш глибоко.
Силованым оком не мож познрати -  Силуваним оком нс 
можна позирати {&ивитися).
Силованым оком не напозирашся -  Силованим оком не 
напозираєшся (не надивиіися).
Силовапым оком тяжко позирати — Силуваним оком 
важко позирати {дивитися).
С'илованым псом заяня не ймнш -  Силованим псом зай- 
ця не зловиш.
Силованої любви не жадай и жебракови -  Силованої лю- 
бові не бажай і жсбракові.
Силова сг анція -  Силова станція.
Силов го (силов йі) не затягнеш -  Силою його (силою її) 
не затягнеш.
Силові методы -  Силозі мстоди.
Силовый варіант -  Силовий варіант.
Силовый пресінг -  Силовий пресінґ.
Силов ледвы гору одолаєш, а з розумом -  и в ыебі по- 
літаєш -  Силою лсдве гору здолаєш, а з розумом -  і в небі 
шдатаєш.
Силов не будеш милов -  Силою не будеш милою.
Силов яе будеш милым (милов) = На милованя ииє си- 
лованя -  Силош не будгш милым (милою).
Силов не давуть, а отбнравуть -  Силою ие дають, а від- 
бирають.
Силов не злоунотребляй, а з розумом приміняй -  Силою 
ие зловживай, а з розумом приміняй.
Силов ішч ся не добйеш, лем врагӱв собі нажиєш -  Си- 
лою нічого нс доб’єшся, лкш ворогів собі наживеш.
Силов обстоятельс гв -  Силов обставин.
Сіьлов обстоятельс гв -Силою обставин.
Силовоє поле -  Силове ноле.
Сялов оружія -  Силою зброї.
Силоыысы нехватас -  Силоньки не вистачає {бракує). 
Силос у тоннах -  молоко в бідонах -  Силос у тошіах -  
молоко в бідонах.
Силу взяти -  Силу взяти.
Силує, як кума (як свото цімбору) (як куму (як свою 
иімборашку) -  Силує, як кума (як свого цімбору -  приятг- 
ля) (яіс куму (як свою цімборшку-приятслысу).
Силу має не пйасть, а п’ястух -  Силу має не п’ясть, а 
п’ястук.
Снлу май, но рукам волі не давай -  Силу май, та рукам 
волі не давай
Сильна воля над неупачов не кыгыче (не хныкать), а 
вперед кличе -  Силыіа воля над нсвдачею нс кигиче (не 
хниче), а вперед кличе.
Сяльва нервна система -  Сильна нсрвова сиетема. 
Сильна радӱсть -  Велика радісіь.
Сильна роса в  копаня -  для ясного дня -  Сильна роса в 
копаня -  для ясного дня.
Сильна, як смерть -  Сильна, мов смерть .
Сильні волы хоть якый тнӱй повезуть -  Сильні (ду»сі) 
воли хоч який гшй иовезуть.
Сильні світа сього — Сильні світу цьоіо.
Сильніша мачка всіх звірӱв - Сильніша кішка всіх звірів.

Снльніше, чим переже -  Сильніше, ніж перед тим. 
Сильный (силыіа) говорити -  Сильний (сидьна) говорити. 
Сильный двигатсль -  Потужшга двигун.
Си.іьныіі пол -  Сильна стать.
Сильный характер -  Сильний характер.
Сильный чоловік (чслядник) -  Сильна людина.
Сильным -  робота, слабым -  забота -  Силыгам -  робота, 
слабким -  турбота.
Сильно бреше -  Надто бреше.
Сильното руку Бог сдеи судить -  Сильного руку Бог один 
судить.
Сильному (силыіӱв) и Бог помагать -  Сильному (силь- 
ній) і Бот поматає.
Снльный мороз -Сильний мороз.
Сильному (сильнӱв) лати -  в могнлу лігати -  Сильному 
{дужому, дужій) лати ілаяти) — в мошлу лігагш.
Символ віры -  Символ віри.
Символ добы = Символ часа -  Символ доби.
Символ мира -  Симвоя миру.
Символичеська плата -  Символічна платня. 
Символичеськоє значсніє -  Символічне значеыыя. 
Симваи наса = Символ добы -  Символ часу.
Сими днями -  Дими днями.
Слмпатична нервна снстема -  Симпатична нервова сис- 
тема.
Симпатнчна осанка -  Симпатична постава. 
Симпатнчиый (симпатична) з усіх бокӱв — Симпатичний 
(симпатична) з усіх боків.
Симпатичный челядник (симпатнчна челяднка) — Сим- 
патична людина.
Симпатії й антипаті'і -  Симпатії й антипатії.
Симптомы болезни -  Сямптоми хвороби.
Сим разом = Сись раз = Сього раза = На сись раз -  Цим
разом.
Сим усьо сказано — Цим усе сказано.
Симфонічеськый оркестер — Симфонічний оркесф. 
Синдром памняти -  Синдром нам’яті.
Синильна кислота -  Синияьна кислота.
Синииі заспӱвали на городі -  вссна на подході -  Синиці 
засиівли на городі -  вссна на иідході.
Снниця в марті цвірінь-пвіріиь -  готуйся в поде, сій яч- 
мінь -  Синиця в березкі цвірінь-цвірінь -  готуйся в гюле, 
сій ячмінь.
Сининя пищить -  весну віщить -  Синиця ішщить -  весну 
віщить.
Синичка -  мала птичка, но й она свӱй празник Зиновія 
памнятать -  Синичка -  мала птичка, та й воиа свій праз- 
ник Зиновія (12 листопада) пам’ятає.
Синнчка невеличка, но весела (и поюща) нтичка -  Си- 
ничка невеличка, та весела (і співуча) птичка.
Синнчка -  невеличка нтичка, воробковн сестричка -  Си- 
ничка -  невеличка птичка, воробцеві (горобцсві) сгстричка. 
Синиця біду робить, а журавель попадеся -  Синиия біду 
робить, а журавель нопадгться.
Синоптичні перспективы -  Синошичні персиективи. 
Синусна лінійка -  Синусна ліііійка.
Синхронный перевод -  Синхронний переклад. 
Синтетичеськый каучук -  Сиіггетичішй каучук.
Снняк от удара -  Синяк від удару.
Синя пташка = Синьый птах -  Синя пташка.
Снньый птах= Синя пташка -  Синій птах.
Синьый чулок- Сиия нанчоха.
Сыи (донька) свого часа = Сын (донька) свої добы ~ Син
(донька) свого часу.
Синьый камінь -  Синій камінь {мідний купорос).
Синьый нӱс -  Синій ніс.
Сирота бӱлше битый (бита), як сытый (сыта) -  Сирота 
більше битий (бита), ніж иситий (сита).
Сирота знас ціну скыбкы хліба -  Сирота зыає ціну скибки 
хліба.
Сирота на чужых людях росте -  Сирота на чужих людях 
росте.
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Сирота, еирота, а пысок мае, ги ворота -  Сирота, сирота, 
а писок має, мов ворота.
Сирота сирот}' шкребче, вбы животу было легше -  Си-
рота сироту сіфсбче, жоб житпо було легше.
Сирота у два роты: єнным їсть, а другым бреше -  Сиро- 
та у два роти: одним їсть, а другим бреше.
Сирота, як  самӱтня вӱвия: її (його) страданіям ниє 
кӱпця -  Сирота, як самітня вівця: п’ (його) сіражданням 
нема кінця.
Сиротнна беззаіцитна, як  былииа -  Сиротина, беззахис- 
на, мов билина.
Сиротина для мачохы -  чужа дітина -  Сиротина для ма- 
чухи -  чужа дитина.
Сиротина -  снна у свтгі, як былина -  Сиротина -  одна у 
світі, як билина.
Сиротина, як под вітром стеблина: з усіх бокӱв дус, а 
нико не пошкодує -  Сиротина, як під вітром стеблина: з 
усіх боків дує, а ніхто не пошкодує.
Сиротина -  як при дорозі былина: тко хоче, тот скубне
— Сиротина — мов нри дорзі билина: хто хоче, той скубне. 
Сиротина, як  стеблина: куды вітер дус, туды й гнеся -  
Сиротина, як стеблина: куци вітер дує, туди й гнеться. 
Сиротині женнтися (отдаватися) -  то й нӱч мала (ко- 
ротка) — Сиротині женитися (віддаватнся) -  то й ніч мала 
(коротка).
Сиротині житн -  по людях служити -  Сиротині жити -  по 
людях служити.
Сиротині не милі ранкы сині -  Сиротипі не милі рашси 
сині.
Сиротині не мяло нигде: по чужых людях росте -  Сиро- 
тині не мило ніде: по чужих людах росте.
Скротині от роду -  хоть з моста у воду -  Сиротіші від 
роду -  хоч з моста у воду.
Сиротнні тяжко жнєся: бӱлше плаче, як смієся -  Сиро- 
тині важко живеться: більшс плаче, ніж смієгься.
Сироті товды Великдінь, коли на ся білу сорочку возьме
-  Сироті тоді Великдень, коли на себе білу сорочку візьме. 
Сироты и бідні— не тучнівуть -  Сироти і бідні -  не туч- 
ніють.
Сиротов жити -  гӱркі слызы лнти -  Сиротою жити -  гір- 
кі сльози лити.
Сиротов нико не хоче творитися, лем каждый хотів би 
нив (ним) послужитися -  Сиротою ніхто не хоче творити- 
ся, ліші кожен хотів би нею (ішм) послужитися.
Слроту лавуть, бйуть и ревати не давуть -  Сироту лають, 
б’югь і ревати не дають.
Сироту лем тот не скривдить, тко не хоче -  Сироту яиш 
той не скривдить, хто не хоче.
Сирсть гріє звіря, а птицю -  піря -  Шерсть гріє звіря, а 
птипю -  нір’я.
Сирӱтство, як  и хвороз а, болить штодня -  Сирітство, як 
і хвороба, болить щодня.
Сирӱтські діти нікому приодіти -  Сирітські діти нікому 
привдіти.
Сирӱтськый світ холодный як лӱд -  Сирітськиб світ хо- 
лодний мов лід.
Система взглядӱв -  Система попіядів.
Система восиитанія -  Сисгема виховання.
Система екстерного вызова -  Система екстерного ви- 
клику.
Єистема зашиты -  Система захисіу.
Система контроля -  Система контроля.
Система координат -  Системи координат.
Система образованія -  Сиетема освіти.
Система правосудія -  Система правосуддя.
Система примиренія — Система примирешш.
Система регулірованія -  Система регулювання.
Система реакнії -  Систсма реакції.
Систематичеські екскурсГЇ -  Систематичнї екскурсії. 
Система управленія -  Система управління.
Системна робота — Системна робота.
Системный подход -  Системний иідхід.

Снстемный характер -  Системтій харакхекр.
Сисю секу’нду -  Цю секунду ізараз; цю ж мить).
Сися ци вта -  Ця чи та?
Сись живот -  сон, из котрого збудить нас смерть — Цс 
життя — сон, із котрого збудить нас смерть.
Сись номер не иройде = Номер не пройде -  Цей номер 
нєпройде.
Сись раз = У сьому разі = Сим разом (сього раза) = Сьо- 
го раза = На сись раз -  Цього разу.
Сись рӱк -  Цей рік.
Сксь (сися) от скромности не вмре -  Цей (ця) від скром- 
ності не помре.
Сись самый (сися сама) -  Цей самий (ця сама).
Сись світ -  Цей світ.
Сись світ, як макӱв цвіт -  Цей світ, як маків цвіт.
Сись случай -  Цей випадок.
Сись пи тот -  доста з мене приключеній -  Цей чи той -
досить із мене иригод!
Ситом потӱк не заі атиш -  Ситом потік не загатиш.
Ситом сонце ие затулиш -  Ситом сонце не затулиш. 
Ситуація благодарности -  Ситуація завдачності. 
Ситуація всім извісна -  Ситуація всім відома.
Ситуація дуже серйозна -  Ситуація дуже серйозна, 
Ситуація заострнлася -  Ситуація загострнлася.
Ситуація змінилася -  Ситуація змінилася.
Ситуація змінилася, нерейшла в иншу стадію -  Сиіуа- 
ція змінилася, перейшла в іншу стадію.
Ситуація катастрофічна -  Ситуація катастрофічна. 
Ситуація критичеська -  Сиіуація критична.
Ситуація -  не дай, Господн -  Ситуація -  не дай, Господи! 
Ситуація не з ліпшых -  Ситуація не з кращих.
Ситуація не з простых -  Ситуація не з простих.
СЯтуація -  не позаздриш -  Ситуація -  не позаздриш. 
Снтуація нормалізл’єся -  Ситуація нормалізується. 
Ситуація повторяєся — Ситуація повторюється.
Ситуаиія повностьов пояснительна -  Стуація цілком 
пояснювальна.
Ситуація почала мінятися -  Сиіуація почала змінюватися. 
Ситуація розвернулася -  фортуна отвернулася -  Ситуа- 
ція розвериулася -  фортуна відвернулася.
Ситуація с габшгзовалася -  Ситуація стабілізувалась. 
Ситуація стабільна, жалоб нкє -  Ситуація стабільна, 
скаргнема.
Ситуація стає неконтрольованов -  Ситуація стає не- 
котрольованою.
Ситуація така -  Ситуація така.
Снтуація уйшла з-под контроля -  Ситуація вийшла з-цід 
контролю.
Сів (сьта) в лужу -  Сів (сіла) в калюжу.
Сів (сіла) в галошу -  Сів (сіла) в калошу.
Сів (сіла) голов сідницьов на їжака -  Сів (сіла) голою сід- 
ницею на їжака.
Сів (сіла) до тюрьмы, а серце -  з лшдьми -  Сів (сіла) до 
тюрми, а серце -  з людьми.
Сіверні страны -  Північні країни.
Сіверный вітер дсрева тормосить, но доиедя не приносить
-  Північний вітер дерєва тормосить, та дощу не ііриносить. 
Сіверноє сіяніє -  Північне сяйво.
Сіверо-восток -  Півиічний схід.
Сіверо-запад -  Північний захід.
Сіверноє наиравленіє -  Північний напрям.
Сів за стӱл, ги дружба молодого -  Сів за стіл, мов дружба 
молодого.
Сів (сІіа) за стӱл з гріхами навпӱл -  Сів (сіла) за стіл з 
гріхами навпіл.
Сів (сша) з боку вӱвтаря, як йолоп (як йолопка) небес- 
ного царя -  Сів (сіла) з боку вівтаря, як йолоп (як йолопка) 
небесного царя.
Сів (сіла) -  и заиів (запіла) -  Сів (сіла) та й запів (запіла). 
Сів-им на потак, полегів, як шпак, тко повість, ош не так
-  най тому выскочить чиряк -  Сів я на потак, полетів, мов 
шпак, хто скаже, що не так -  хай тому вискочить чиряк!
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Сів

Сів (сіла) йому (ӱв) на хвӱст -  Сів (сіла) йому (їй) иа хвіст. 
Сів му (сів ӱв) на голову = Лізе му (лізе ӱв) на голову -  
Сів йому (сів їй) на голову.
Сів (сіла) не героїн -  Сів (сіла) на героїн.
Сів (сіла) на йглу -  Сів (сіла) на гояку.
СІв (сіла) на міль -  Сів (сша) на міль {наміпину).
Сів (сіла) на свого улюбленого коия (коннка) -  Сів (сіла) 
на сввоіо улюбленого коня (коника),
Сів (сіла) на фуру й поїха.ли -  Сів (сіла) ыа фуру {хуру, на 
підводу) й поїхали.
Сів (сіла) не в свої сане -  Сів (сіла) не в свої сани. 
Сів(сІла) под навіс и там нрирӱс (прнросла) -  Сів (сіла) 
під навіс і там приріс (приросла).
Сіву маком, носіваву, хлӱв от відьмы защишаву -  Сію
маком, посівак», хлів від відьми захищаю. {Примівка при 
баянні.)
Сівуть совмісно, а ділять -  роздільно -  Сіють спільно, а 
ділять -  роздільно.
Сівучи -  не збідніеш, а граблячи -  не збогатієш -  Сіючи 
-  не збіднієш, а грабуючи -  не збагатієш.
Сівши грати -  не розкрывай карты -  Сівши грати -  не 
розкривай карти.
Сів я на міх -  то повз, то біг, сів на повересло -  сюды ня 
пршіесло, сів на помело — и слід за мнов замело -  Сів я на
міх -т о  иовз, то біг, сів на перевесло -  сюди мене принесло, 
сів на домело -  і слід за мною замело,
Сіда давнина (давнӱсть) — Сіда старӱсть (сгаровина) = 
С’іда старина -  Сива давнина (давність).
Сідай, бідо, на лопату, поиесу тя поза хату, там собі в 
межи лежи, а над нами не тяжи -  Сідай, бідо, на лопату, 
понесу тебе поза хату, там собі в межі дежи і пад нами ие 
тяжи.
Сідай (сідайте): за постӱй гроші не платять -  Сідай (сі- 
дайте): за постій гроші не платять.
Сідайме рядком та ноговориме ладком -  Сідаймо рядком 
та ноговоримо ладком.
Сідай, на чому стойиш, а як надоїсть лежати — можеш 
встати -  Сідай, на чому стоїш, а як надоїсть Ыабридне) ле- 
жати -  можеш встати.
Сідай (сідайте) -  ногы для дорогы -  Сідай (сідайгс) -  
ноги для дороги.
Сідай пила мене (пила нас) -  Сідай біля мене (біля нас). 
Сідай рядом со мнов -  Сідай поряд зі мною.
Сідайте в ряд, обы Бог быв рад -  Сідайте в ряд, шоб Бог 
був рад.
Сїдайте, куме, вбы добре говоршюся, піпа курилася и 
дома жоыа не журилася -  Сідайте, куме, щоб добре шво- 
рилося, піпа {толька) курилася і дома жона (дружина) пе 
журилася.
Сідайте, свату, на лопату, понесу вас поза хату = Сідай, 
хлопче, на лопату, понесу тя поза хату, поза хату, поза 
рӱг -  не паскудь ми нод порӱг -  Сідайте, свату, на лопату, 
понесу вас поза хату.
Сідай у нас та кажи, што там у вас -  Сідай у нас та кажи. 
що там у вас.
Сідай, хлопче, на лопату, понесу тя поза хату, поза хату, 
поза рӱг -  не паскудь ми под порӱг = Сідайте, свату, на 
лопату, понесу вас поза хату -  Сідай, хлоттче, на лопату, 
понссу тебе поза хату, поза хату, поза ріг -  не паскудь мені 
під поріг
Сіда старина = Сіда давнина (давнӱсть) = Сїда старӱсть 
(старовина) -  Сива старовина.
С'іяа старӱсть (старовяна) = Сіда давнина (давнӱсть) - 
Сива старість (старовииа).
Сідати (сісти) за єдсн стӱл -  Сідати (сісти) за один стіл. 
Сідати (сісти) на голову -  Сідати (сісти) на голову.
Сідати (сісти) на мілину -  Сідази (сісти) па мілину. 
С'ідати (сісти) на Пеґаса -  Сідати (сісти) па Псґаса.
Сідати на свого коня (свого коника) -  Сшати на свого 
коня (свого коііика).
Сідати на шию -  Сідати на шию.
Сіаать, як муха на рану — Сідає, мов муха на рану.

Сідина в бороду, а чорт -  у ребро -  Сивиыа в голову, а 
біс -  у ребро.
Сідина на висках -  Сивина на скронях.
Сідый (сіда) от кореня волос и от душі -  Сивий (сива) від 
кореня волос і від душі.
Сідый (сіда), як голуб -  Сивий (сива), мов голуб. 
Сідый(сіда), як лхнь (як Локтиборода) -  Сивий (сива), як 
яунь (як Локтиборода).
Сідый (сіда), як паутина, а хущый (худа), як  стеблина -  
Сивий (сива), мов навх'тина, а худий (а худа), мов стеблина 
Сідый (сіда), як нолонина -  Сивий (сива), мов пояонина. 
Сідлати Пегаса = Осідлати Псгаса -  Сідлати Пегаса. 
Сідоє волося -  Сиве волосся.
Сіє вражд\г, недовіріє -  Сіє. ворожиечу, недовіру.
Сій добро густо, то й за душов ие будс иусто -  Сій добро 
іу'сто, то й за душею не буде пусто.
Сій збіжжя, а буряны самі зыйдуть -  Сій збіжжя, а 
бур’яни самі зійдуть.
Сій, кӱлько хочеш, а вродить -  кӱлько Бог дасть -  Сій, 
скільки хочеш, а вродить -  скільки Бог дасть.
Сій не пусто, то вродить густо = Де газда не ходеть, гам 
ннва не родить -  Сій не иусто, то вродить гуето,
Сій овес у мартовську грязь -  будеш князь -  Сій овес у 
березневу грязь (грязюку) -  будеш кііязь.
Сій, ори, недосьшан, а вронсай — нахлібникам отдай — 
Сій, ори, недосилай, а врожай -  нахлібникам відцай.
Сій, ори -  по команді згоры -  Сій, ори — по команді згори. 
Сій шненицю й жнто, то й зажнєш сыто -  Сій пшєницю 
й жито, то й заживеш сито.
Сійся, вроди, а ньи -  пропади -  Сійся, вроди, а иі -  пропади! 
Сійте нравду, яков бы вна не была -  Сійте правду, якою 
б вона не була.
Сій чумизу н мелай, а для чого -  не взнавай -  Сій чумизу 
і мелай, а для чого -  пе питай,
Сій ячмінь у мартовеькоє болото -  буде як золото -  Сій 
ячмінь у березневє болото -  б)ДЄ ЯК 30Л0Т0.
Сікти зубами -  Клацати зубами -  Сікти зубами.
Сіли му (сши ӱв) яа хвӱст -  Сіли йому (сіли їй) на хвіст. 
Сіли на колоду -  говорять про ногоду -  Сіли на колоду -  
говорять про погоду.
Сіло сонце за горбок -  выйди, мила, на часок- Сіло сон- 
це за горбок -  вийди, мила, на часок {хоч на хвилькӱ). 
С’ількор -  Сількор {сільський кореаюндент).
Сільмаг -  Сільмаґ {с'иіьський маґазин).
Сїльрада -  совітська влада -  Сільрада -радянська влада. 
Сільсовет -  Сільрада {сільська рада).
Сільська еліта = Сільська інтеліґсящя -  Єіяьська еліта. 
Сільська інтелігенція = Сільська еліта -  Сільська інте- 
лігепція.
Сільська лавиця вечӱркамк славиться -  Сільська лави- 
ця вечірками славиться.
Скіьська отданиця у вариши лем у служниці годиться
-  Сільська відданиця у вариши (у місті) лиш у служниці 
годиться.
Сільські жоиы -  што вороны: кіть не каркне, то гарк-
не -  Сільські жінки -  що ворони: якшо не каркне, то 
гаркне.
Сільські псы из вариськыми най ся не мішавуть, бо ся 
покусавуть -  Сільські пси з вариськими (.міськими) хай пе 
мішаються, бо покусаються.
Сільські Рады -  для селяиської ларады -  Сільські Ради
— для селянської паради.
Сільськый дітвак не звыкне до вариша нияк -  Сіль- 
ський дітвак не звикне до вариша {до міста) иіяк. 
Сільськый пес най ся межи панські не мішать -  Сіль- 
ський псс хай між наясысі нс плутаеться.
Сільськоє хозяйство -  Сїльське госнодарство. 
Сільсько-хозяйсівенні роботи - Сільсько-госнодарські 
роботи.
Сільсько-хозяйственноє пронзводство -  Сільсысо-госпс- 
дарське виробництво.
Сім баб -  сім рад -  Сім баб -  сім рад {сім порад).
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Сім баб -  сім рад, а дитя безпуле = Де миого баб, там 
дитя безпупе = Де много господинь, там хыжа неметена
-  Сім баб -  сім рад, а дитгя бєзпупе.
Сім бід -  до Ивана на обід -  Сім бід -  до Івана на обід. 
Сім бід -  єден отвіт -  Сім бід -  о д и іі отвіт.
Сім верст до небес і все пішо -  Сім верст до небес і все 
пішки.
С'ім гатарӱв пішкы -  за дарабчик кышкы -  Сім готарів 
пішки -  за ковалок кишки.
Сімейна бібліотека -  Родинна бібліотека.
Сіменна ясизнь = Подружна жизнь -  Сімейне життя. 
Сімейна медицина -  Сімейна меднцина.
Сімейна идилія -  Сімейна ідилія.
Сімейна проблема-Родинна проблема.
Сімейна ферма -  Сімейна ферма.
Сімейні негоразды -  Сімейні негаразди.
Сімейні обстоятельства -  Сімейні (родинні) обставиіш. 
Сімейні узы -  Сімейні узи.
Сімейні цінности -  Сімейні цінності.
Сімейні цінности переже всього -  Сімейні цінності перш 
за все!
Сімейный бізнес -  Сімейний (родинний) бізнес. 
Сімсйный бюджег -  Сімсйний (родинний) бюджет. 
Сімейнын зачаток -  Сімейний (родинпий) зачаток. 
Сімейный нодряд -  Сімейний (родинний) иідряд. 
Сімейный совіт -  Родинна (сімейна) рада.
Сімейный чоловік (челядник) -  Сімейна людима. 
Сімейным образом -  Сімейним чином (по-сімейному). 
Сімейноє (подружньое) житя -  йсе штодыя война й што- 
ночи перемирйя -  Сімейпе (иодружнє) життя -  це щодня 
війна й щоночі псрсмир’я.
Сімейноє огнище -  Сімейне іродиние) вопшще.
Сімейноє положеніс = Роднныоє положеніє -  Сімейний 
стан (родипний стан).
Сімйа без Бога -  убога -  Сім’я без Бога -  убога.
Сімйа велнченька, а пропитанія -  жменька -  Сім’я чи- 
малснька, а спожитків -  жмепька.
Сімйа -  йсе я, моя жона й наші діти: любо погля- 
діти -  Сім’я -  це я, моя дружина й наші діти: любо поглядгги! 
Сімйа не грӱшми, а дітьми богата -  Сім’я нс грішми, а 
дітьми баі ата.
О мйа -  не церьков, и люде -  не анґеы: можуть посерди- 
тиея й побитися -  Сім’я -  не церква, і люди -  не ангели: 
можуть посваритися і побитися.
Сімйа -  колыска чоловічества -  Сім’я -  кодиска людства. 
Сімйа нонад усьо — Сім’я понад усс.
Сімйа роздора -  Сім’я розбрата.
Сімйа состойить из чотырьох осӱб -  Сім’я складається із 
чотирьох осіб.
Сімйа удастьса -  щастя, а не удасться -  нешастя -  Сім’я 
удасться -  щастя, а не удасться -  нещастя.
Сімийа -  фортеця моя -- Сім’я -  фортеця моя.
Сімйу годовати треба -  Сім’ю годувати треба.
Сімйу нод бӱк -  н на море -  Сім’ю під бік -  і ііа морс!
Сім літ макы не родили, но мы голодными не ходилы, 
а жито й пшеннця лем раз — и вже голод у нас -  Сім літ 
маки не родили, алс ми голодними не ходили, а жито й пше- 
ниця лиш раз -  і вже полод у нас.
Сім літ похмілявся (похмілялася) -  з похміля й скӱн- 
чався (скӱнчалася) -  Сім літ похмілявся (похмілялася) й 
скінчався (скінчалася).
Сімняні зачаткы -  Сім’яні (насііші) зачатки.
Сімняный совхоз -  Насінницький раді оси.
Сімня роздора -  Насіння розбрату.
Сім пйадӱв у голові -  Сім п’ядсй у голові (мудраґеля).
Сім пйатнинь иа тыждінь -  Сім п’ятниць на тиждень. 
Сім потӱв зыншло з нього (з неї) -  Сім потів зійшло з 
нього (з неї).
Сім раз одіти и роздіти -  Сім раз одягги і роздягги.
Сім раз міряй, а раз отріж = Тричі відміряй, а раз отріж
— Сім раз міряй, а раз відріж.
Сім раз отпнй, а раз отлий -  Сім раз відний, а раз відлий.

Січ

Сім раз отрізали -  довгоє, сім раз лицьовали -  новоє-
Сім раз відрізали -  довге, сім раз лицьовали -  нове.
Сім раз хыжу об'ьшшов (обыйшла), а двері не найшов 
(не найшла) -  Сім раз хату обійшов (обійшла), а двєрі не 
знаишов (не знайшла).
Сім раз читав (читала) “Отчеиаш”, а заснути не мӱг (не 
могла), докі голодыым быв (была), а як наївся (наїлася), 
то й не прехрестившнсь заснув (заснула) -  Сім раз чнтав 
(читала) “Отчснаш”, а заснути не міг (не могла), поки голо- 
дним був (була), а як наївся (наїлася), то й не перехресгив- 
шись заснув (заснула).
Сім років мак не родив, та голода не робив = Не вроднв 
мак -  перебуде.ме й так -  Сім років мак не родив, та голо- 
ду не робив.
Сім шкур з челядника дере -  и чорт го (и чорт йі) не бере
-  Сім шкур з чслядника дере -  і чорт його (і чортїї) нс бере. 
Сіна возом не навозшн, кедь техніку заморозиш -  Сіна 
возом не навозиш, якщо тєхніку заморозиш.
Сінаж и силосна маса -  ручательство молока и мняса — 
Сінаж і сшіосна м аса- запорука молока и м’яса .
Сінна горячка -  Сінна гарячка.
Сінна дӱвчина -  Сінна (сіннеиіна) дівчина Спокоївка). 
Сінні двері -  Сінні (сінешні) двері.
Сінным копьом, а соломняным волом не далеко зайдеш
— Сінним конем, а солом’яним волом не далеко заїдеш. 
Сіно й овес -  то коньови й бензін увесь -  Сіно й овес -  то 
коневі й бензіп увесь.
Сіно й овес -  для ссла прогрес -  Сіно й овес -для села 
проірсс.
СінокоснІ угодія -  Сіиокісні вугіддя (сіиожаті).
Оно косять -  дождя нс просять: вӱн сам иде -  Сіно ко- 
сять -  дошу ііе просять: він сам іде.
Сіно -  не солома, лем добре, кіть дома -  Сіно -  не солома, 
лиш добре, якщо дома.
Сіно собрати -  треба час угадати -  Сіно зібрати -  треба 
час вгадати.
Сінусна лінійка -  Синусна лінійка.
Сіо = Севос = Сервус -  Привіт!
Сіпающый бӱль -  Сіпаючий біль.
Сірі будггі -  Сірі будні.
Сіпати остротами -  Сипати дотепами.
Сіра маса -  Сіра маса.
Сіра сова -  Сіра сова.
Сірый вовк = Вовк -сіроманець -  Сірий вовк.
Сірый звірь рідко полошить звӱр -  Сірий звір рідхо ио- 
лошить звір.
Сірых люди не вбивавуть -  Сірих людей не вбивають. 
Сіроє вешество — Сіра речовина.
СІрома ыахальничать дома -  Сірома нахабничає дома. 
Сіромаха (сіромашка) -  затравленый птаха (затравлена 
пташка) -  Сіро.маха (сіромашка) -  зацькований птах (за- 
цькована пташка).
Сірчана кислота -  Сірчана кислота.
Сірчаный цвіт — Сірчаний цвіт.
Сісти в лужу -  Сісти в калюжу.
Сіети кружком -  Сісти кружком.
Сісти маком -  Сісти маком.
Сістн на карачкы -  Сісти на карачки 
Сісти на мілину -- Сісти на мілину.
Сісти ыа публіку -  Сісти иа публіку.
Сісти на чужі сане -  Сісти на чужі саыи (потратти в 
важ'ке становище).
Сісти на шию -  Сісти на шию.
Сісти на шіфу -  Сісти на шіфу (на корабель).
Сіеш -  не лізти и не ходити, а тілом сиочити -  Сісти -  нс 
лізти і нс ходити, а тілом відпочити.
Сісти пила шпора -  Сісти біля шпора (біля плити).
Сітка електростанцій -Мережа електростанцій.
Сітка торговельна -  Мсрсжа торгова.
Сітка шкӱл -  Мерсжа шкіл.
Сітков голого не прикрыєш -  Сіткою голого не прикриєш. 
Січе на каиусту -  Січе иа кагіусту.
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Січ

Січовик боятися не звык -  Січовик боятися не звик.
Сіго, сію, посіваю, щастя-долі вам желаву -  Сію, сію, по- 
сіваю, шастья-долі вам бажаю!
Сіяти недовіріє -  Сіяти недовір’я.
Сіяти розбросом -  Сіяти розкидом.
Сіяиіе ленінської дшшы -  грабеж русинської Верховниы
-  Сяйво ленінської днини -  ірабіж русинської Верховини! 
Сіяно густо, а збирати -  пусто -  Сіяно густо, а збирати -  
оусто.
Сіяти в розброс -  Сіяти в розкид.
Сіяти гроші = Тринькати гроші -  Сіяіи іроші.
Сіяти грӱшми -  Розтриньковати грӱшми -  Сіяти іро- 
шима.
С'іяти розбрат -  Сіяти розлад.
Сыграв (сыграла) злу шутку з ним (из нив) -  Зіірав (зі- 
грала) злу шутку (злий жарт) із аим (із нею).
Сыграв из нив(из нив) шутку -  Пожартував (посміявся) 
над ним (над нсю).
Сыграв (сыграла) роль -  Зіграв (зіграла) роль.
Сыграв (сыграла) соиату -  Зіграв (зіірала) соиату. 
Сыграй (сыграйте) нам што-иебудь -  Зіграй (зіграйте) 
нам що-ыебудь).
Сыграный оркестр — Зіграний оркестр.
Сыграти вничию — Зіграти внічию.
Сыграти в шахматы -  Зіірати в шахи (в шахмати). 
Сыграти в што -  Зіірати в що.
Сыграти в яшик -  Зіірати в яіцик.
Сыграти иа гуслях -  Зіграти на гуслях (на скрипцї). 
Сыграти свальбу -  Зіграти весілля.
Сына жснять, коли хочуть, а дочку отдавуть -  коли мо- 
жуть -  Сина женять, коли хочуть, а доиысу віддають -  коли 
можуть.
Сына серцьом люби, а прутом січи -  Сина серцем люби, 
а прутом січи.
Сын гоблить, а втиць за ннм из тонором руиять -  Син
гоблить (струтає) а втиць (батько) за ним із топором рівняс. 
Сын женпться сам, а дӱвку отдавуть, коли беруть -  Син 
жениться сам, а дівк>' віддають, коли беруть.
Сыны и дочкы - Сини і доиьки.
Сьшы -  не богатство, а донькы -  щи не біднӱсть -  Сини
-  ие багатство, а доньки -  гае ие бідність.
Сыны принесуть, а дочкы й углы рознесуть -  Сини при- 
иссуть, а доиьки й угли (іі кути) рознесуть.
Сын лнсииці їсть, а вӱтцьови оскома -  Син лісниці їсть, 
а вітцеві (батькові) оскома.
Сын матери й вӱтцьови не указчик -  Син матері й зітпеві 
(батькові) нс укатшк.
Сын належить улици, а донька -  сімйі -  Сии ішлежить 
вулиці, а донька -  сім’ї.
Сыночок -  гладкый, як огӱрочок -  Синочок -  гладкий, 
мов огірочок.
Сын (донька) свого часа = Сын (донька) свої добы -  Сик
(доыька) свою часу.
Сын (допька) свої добы = Сын (донька) свого часа -  Сші 
І'донька) своєї доби.
Сын чоловічеськый -  Син чоловічий.
Сыпати бісер перед свиньми = Метати бісер иеред 
свиньми -  Сипати бісер перед свииями.
Сыпатн блискучыми остротами = Искрити остротами -  
Сипати бдиску'чими дотспаші.
Сыпатн грӱшми -  Сипати грішми.
Сыпати комиліменты -  Сипати ірозсипати) комшіі- 
менти.
Сыпати сӱль на рану -  Сипати сіль на рану.
Сып доганець на паггірець -  Сип доганець (тютюнець) на 
папірець!
Сып.зе црокльонами -  Сипле прокльонами.
Сыпле слова, як з рукава -  Сиііле слова, мов з рукава. 
Сыплеся, як из рога изобілія - Сшілеться, мов із рога до- 
статку.
Сыпле, як з рукава -  Синле, мов з рукава.
Сыпный тиф -  Сипний (плямистиий) тиф.

Сыииуги наздогад -  Сипнути паздогад (натякнути). 
Сыптсся, оріхы, для нашої утіхы: волоські й ліскові, 
вбы всі была здорові -  Сиптесь, горіхи, д.чя нашої втіхи: 
волоські й ліскові, щоб усі були зоровві!
Сыпучі піскы пустыні -  Сипучі піски пустелі.
Сыра вода -  Сира вода.
Сыра галузка ~ Сира гілочка.
Сыра земля до себе прибере -  Сира земля до себе при- 
бере.
Сыр здавала, а дзером прнгостила -  Сир здавіша, а дзс- 
ром (сироваткою) пригостила.
Сыр и масло шкодовати, то й вареникӱв не коштувати -
Сир і масло шкодувати, то й вареииків не куштувати.
Сырі дрыва -  Сирі дрова.
Сырі дрыва колені -  дай ты спокӱй Олені ~ Сирі дрова 
колені -  дай ти спокіій Олені!
Сырый воздух -  Вологе (сире) повітря.
Сырыіі доган не покуриш -  Сирий доган (тютюп) нс ио- 
куриш.
Сырый кавчук -  Сирий каучук.
Сырый матріял -  Сирий матеріал.
Сырым иасіиьом воробкы давляться -  Сирим иасішіям 
горобці даваляться.
Сыркова маса -  Сиркова маса.
Сырный колач -  Сирішй калач.
Сырое білыіо -  Вогка білизна.
Сырос дерево не горить, лем сычить (лем дымить) -  
Сире дерево не горить, лиш сичигь (лиш димить).
Сыр поїв (поіла), а на масло давить -  Сир поїв (поїла), а 
на масло давить.
Сыр усе добрый - Сир завжди добрий.
Сырӱсть примножуг сірӱсть -  Сирість примножує сірість. 
Сырьйова база -  Сировишіа база.
Сырьйові ресурсы -  Сировшзні рссурси.
Сыскна поліція -  Розшукова поліція.
Сыта корова не йде до валова -  Сита гсорова не йде до 
валова.
Сыта правда сидить тихо, не озываться иа біду-лихо -
Сита правда сидить тшхо, не озивається на біду-лихо.
Сыті діти екачугь, а голодні плачуть -  Ситі діти скачуть, 
а голодні плачуть.
Сыті мыши по норах сидять, а голодні -  ко коморах ша- 
рудять -  Ситі миші по норах сидять, а голодні -  по коморах 
шарудять.
Сьггі по горло колачами, от якых икаться роками -  Ситі 
по горло калачами, від яких ікаєгься роками!
Сыті -  теорєтично, а голодні -  практично -  Ситі -  теоре- 
тично, а галодні -  иракшчно.
Сытый бык до ясел звык -  Ситий бик ДО ЯС8Л звик. 
Сытый бык рыкати не звык -  Ситий бик рккати не звик. 
Сытый вовк утікать, лем голодный нападать ~ Ситий 
вовк тікає, диш голодний наиадас.
Сытый, ги циганськый кӱнь: раз на тыждінь и вто обі- 
цянкамми ~ Ситий, як ішгаиський кіиь: раз на тиждень і 
ю обіцяпками.
Сытый голодного (сыта голодну) не розуміє -  Ситий го- 
лодіюго (сита голодиу) ие розуміс.
Сытый голодному (сыта голоднӱв) не вірить -  Ситий го- 
лодному (сита голодиій) не вірить.
Сытын голодному (сита голодиӱв) не говариш (иетова- 
ришка) -  Ситий голодному (сита голодыій) нс товариш (нс 
товаришка).
Сытый (еыта) горазду не знає иро бщу -  Ситий (сита) 
гаразду не знас про біду.
Сытый (сыта) грошима -  Ситий (сита) гроншма.
Сытый (сыта) донесхочу = Сытый (сыта) по горло = 
Сытый (сыта) по завйазку -  Ситий (сита) донесхочу. 
Сытый псс біситься -  Ситий псс біситься.
Сытый (сыта) по горло = Сытый (сыта) донесхочу = 
Сытый (сыта) по завйазку -  Ситий (сита) по горло. 
Сытый (сыга) ио завйазку = Сытый (сыта) по горло = 
Сітый (сытв) донссхочу -  Ситий (сита) по зав’язку'.
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Сытый (сыта) по шию -г Ситий (сита) по шию.
Сытых ворон (воронӱв) и мерша не тягне -  Ситих ворон 
(гавранів) і мерша не тягне (не вабить).
Сытный хліб -Ситний хліб.
Сытно живуть, бо кровцю нашу пйуть -  Ситно живуть, 
бо кровшо нашу п’ють.
Сытоі о гостя (сыту гостю) добре гостнти -  Ситого гостя 
(ситу госііо) добрс гостити.
Сытоє житя -  Сите життя.
Сытос черево твоє до молитвы глухоє -  Сите черево твоє 
до молитви шухе.
Сытӱв кумі кум нам умі -  Ситій кумі кум на умі. 
Сытӱсть мудрости не помӱчниця -  Ситість мудрості не 
помічниця.
Сычить, як гадива (як гыд) -  Сичить, мов гадюка {мов гад). 
Сйазующоє звено -  Сполучна ланка.
Сйомка плодӱв -  Знімання (знятгя) плодів.
Скажені гроші -  Скажені гроші.
Скажеш гоп, коли (як) перескочиш -  Скажеш гоп, коли 
(як) перескочиш.
Скажеж дурньови (дурі) “Добрый день!” -  а вӱн (а вна), 
як пень -  Скажеш дурневі “Добрий день!” -  а він, як пень. 
Скажеш курици, а впа всӱв улици = Сказав (сказала) 
кумі, а вна всӱв слободі -  Скажсш куриці, а вона всій ву- 
лиці.
Скажеш -  не повернеш, а плюнеш -  не лоднимеш -  Ска- 
жеш -  не повернеш, а шпонеш -  не піднімеш,
Скажеш правду -  заплювуть ти (внколють ти) очи -  
Скажеш правду -  заплюють тобі івиколють тобі) очі. 
Скажеш правду раз у році -  и товбы більмом иа оці -  
Скажеш правду раз у році -  і тоді більмом на оні. 
Скавжеш правду -  стратиш дружбу -  Скажеш правду -  
стратиш дружбу.
Скажеш правду -  счиниш ваду -  Скажеш правду -  счи- 
ниш ваду (сварку).
Скавчить, як пес -  Скавулить, мов пес.
Скажи, будь добрый (будь добра) -  Скажи, будь добрий 
(будь добра).
Скажи дурньовп (дурі) -  иолізе й на ту’ршо -  Скажи дур- 
аеві (дурі) -  полізе й на турню.
Скажи дурньови (дурі) так, а вӱн (а вна) зробить наопак
-  Скажи дурневі (дурі) так, а він (а воиа) зробить иаопак. 
Скажи дурньови (дурі) “читати” -  вӱн (она) почне на 
собі волося рвати -  Скажи дуриеві (дурі) “читатти” -  він 
(вона) почне на собі вояосся рвата.
Скажи жоні, ош файна, щи файнішов стане -  Скажи 
жііщі (дружині), шо файна (що гарна), ще файнішою (ще 
гарнігиою) стане.
Скажи жоні лравду -  сам будеш не радый -  Скажи жінці 
(дружинї) правду -  сам будеш не радий.
Скажи мені, тко твӱй друг (тко твоя подруга) и я повім,
тко ты -  Скажи мені, хто твій друг (хто твоя иодруга) і я 
скажу, хто ти.
Скажи мудро.му (мудрӱв) провиннӱсть -  вӱн мудрішым 
(опа мудрішов) стане й нодякує тобі, а скажи дурному 
(дурнӱв) провиннӱсть -  вӱн (она) зненавидить тебе -
Скажи мудрому(мудрій) ировину -  він мудрішим (вона му- 
дрішою) станс й подякує тобі, а скажи дурному (дурній) 
провину -  він (вона) зненавидить тебе.
Скажи (скажіть) на милість = Скажи (скажіть) пожа- 
луста -  Скажи (скажіть) на милість.
Скажи на милӱсть Божу -  Скажи на милість Божу.
Скажи (скажіть) откровенно -  Скажи (скажіть) зідверто. 
Скажи (скажіть) пожа.іуста = Скажи (скажіть) на ми- 
лість -  Скажи (скажіть), будь ласка.
Скажи “Привіт!” -  и не мыркне в отвіт -  Скажи “При- 
віт!” -  і не миркне в отвіт (у відповідь).
Скажн (скажіть) прямо -  Скажи (скажіть) прямо.
Скажи (скажіть) своє весомоє слово -  Скажи (скажіть) 
своє вагоме слово!
Скажи так, обы мудрый здогадався (мудра здогадалас- 
мя), а дурный не зрозумів (а дурна не зрозуміла) -  Ска
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жи так, шоб мудрий здогадався (шоб мудра здогадалася), а 
дурний не зрозумів (а дурна не зрозуміла).
Скажіть ласкаво -  Скажіть яаскаво.
Скажіть на милӱсть = Скажіть, пожалуйста -  Скажіть 
тіа милість!
Скажіть, пожалуйста = Скажіть на милӱсть -  Скажіть, 
будь ласка.
Скажу одверто = Повім одверто -  Скажус відверто. 
Скажу по собі = Повім по собі -  Скажу по собі.
Скзав (сказала) -  гибы закдннцьовав (заклинцьовала)
-  Сказав (сказала) -  ніби ирицвяхував (прицв’яхувала). 
Сказав (сказала) -  гибы з каменя утесав (утесала) -  Ска- 
зав (сказала) ніби з камешо витесав (витесала).
Сказав (сказала), гибы нерстом у небо тыцьнув (гыць- 
нула) -  Сказав (сказала) -  иіби пальцєм у нсбо тицьнув 
(тицьнула).
Сказав (сказала) -  гибы фийсов (топором) отрубав 
(отрубала) -  Сказав (сказала) ніби фийсов (сокирою, топо- 
ром) відрубав (відрубала.).
Сказав (сказала) “Гоп!” -  и в яму шльоп -  Сказав (сказа- 
ла) “Гоп!”— і в яму шльоп.
Сказав (сказала) — для годиться -  Сказав (сказала) -  для 
годиться.
Сказав (сказала) -  и гибы камінь из душі (з грудей) упав
-  Сказав (сказала) -  і наче камінь із душі (з грудей) упав. 
Сказав (скзала) -  и заязав (и заязала) -  Сказав (сказала)
-  і зав’язав (і зав’язала).
Сказав (сказала) кумі, а вна всӱв слободі = Скажеш ку- 
рици, а вна всӱв улици -  Сказав (сказала) кумі, а вона всій 
слободі.
Сказав (сказала) лишньоє -  Сказав (сказала) зайве. 
Сказав (сказала) наобум (невпопад, навмання) -  Сказав 
(сказала) наобум (невпопад, навмання)
Сказав пан: “Зробив сам!” -  Сказав пан: “Зробив сам!” 
Сказав (сказала) пару теплих слӱв -  Сказав (сказала) 
пару теплих слів.
Сказав (сказала) нравду проти Пешту -  повелн го (по- 
вели йі) до арешту -  Сказав (сказала) правду проти Пешту 
(Будапешту, столиці Мадярщини, до складу якої тоді входи- 
ло Закарпаття -  Подкарпатська Русь) -  повели його (по- 
вели ЇЇ) до арешту.
Сказав (сказала): “Пусти, дурню (пусти, дуро)!” — и по- 
ліз (и полізла) на турню -  Сказав: “Пусти, дурню (пусти, 
дуро)!” -  і поліз (і полізла) на туршо.
Сказав (сказала) - я к  отрізав (як отрізала) -  Сказав (ска- 
зала) -  мов відрізав (мов відрізала).
Сказав жоні: ”“Мовчн!” -  и пӱшов у копачі гуаучи -  
Сказав жоні (дружині): “Мовчи!” -  і пішов у копачі гу- 
дучи.
Сказав (сказала) прежньым (тым самым) голосом -
Сказав (сказала) ноиереднім (тим еамим) голосом.
Сказав сам (сказада сама) до еебе -  Сказав сам (сказала 
сама) до себе.
Сказали: “Колхозник -  хозяйин, не гӱсть!” -  и забрали 
вшиткоє з обысть -  Сказали: “Колгоспник -  господар, не 
гість!” — і забрали все з обійсть.
Сказаного й сокиров не вырубаш -  Сказаного й сокирою 
не вирубаєш.
Сказаноє -  не все желанноє. -  Сказане -  не все бажане. 
Сказаноє само свідчить за себе -  Сказане само свідчить 
за себе.
Сказанос употемкы -  при світлі почуєся -  Сказане упо- 
темки -  при світлі почується.
Сказано -  заязано = Сказано - я к  завйазано = Сказано -  
зроблено —Сказано -  зав’язано!
Сказано -  зроблено = Сказано -  заязано = Сказаио -  як 
заязано -  Сказано -  зроблено!
Сказано “пьит”— значить ньнт -  Сказано "ні” —значить ні. 
Сказано -  як заязано = Сказано -  зроблено = Сказано -  
заязано -  Сказапо -  як зав’язано.
Сказати без обинякӱв = Говорити без обиняків -  Сказати 
без обиняків (без манівців).
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Сказати было так, як треба -  Сказати було так, як треба 
(як слід).
Скакав пӱп через плӱт: біг от молодипі, сам себс пока- 
рав -  роздер ногавиці -  Скакав піп черсзь пліт: біг від мо- 
лодиці, сам себе покарав -  порвав ногавиці.
Сказавши “ча”, не говори “вагов” -  Сказавши “ча”, не 
говори “вагов”.
Сказаноє словами, подкріпляй діламн -  Сказане слова- 
ми, підкрішяй ділами (справами).
Сказати (повісги) в отвіт -  Сказатй у відповідь.
Сказати в очи (в живі очи) = Говорити в очі -  Сказатн в 
очі (в живі очі).
Сказати (повісти) з притиском = Говорити з притиском
— Сказати з притиском.
Сказати (повісти) з росчотом -  Сказати з наміром (з роз- 
рахунком).
Сказати з серцьом -  Сказатй роздратовано (сердито). 
Сказати (повісти) неправду -  Сказати неправду.
Сказати (повісти) лишиьос -  Сказати зайве.
Сказати (повісти) пару теплых слӱв -  Сказати кілька 
теплих слів.
Сказати по правді = Сказати (повісти) правду = Правду 
кажучи -  Сказати по правді.
Сказати (повісти) правду = Сказати по правді = Правду 
кажучи -  Сказати правду,
Сказати (повісти) по совісти -  Сказати по совісті. 
Сказати роздражено -  Сказати роздратовано.
Сказати руба -  Сказати руба.
Сказати (повісти) своє слово -  Сказати своє слово. 
Сказати (повісти) т а к -  ничого не сказати -  Сказати (по- 
вісти) так — нічого нс сказати.
Сказати уїдливо -  Сказати уїдливо.
Скахзати (повісти) щиро -  Сказати щиро.
Сказив бы-сь ся (сказила бы-сь ся) -  Щоб ти сказився 
(щоб ти сказилася)!
Скакати в гречку -  Скакати (стрибати) в і'речку.
Скакати діда -  Скакати діда (на одиій иозі).
Скакати через плӱт -  Скакати черсз пліт.
Скаковый кӱнь -  Скаковий кінь.
Скалиста міснӱсть -  Скеляста місцевість.
Скалити зубы = Щірити зубы = Сушити зубы = Шкіри- 
ти зубы -  Скалити зуби.
Скалитися зубами = Шкіритися зубами -  Скалитися зу- 
бами.
Скалить зубы, як пес = Вышкірюс зубы -  Скалить зуби, 
мов пес.
Скалить зубы, як пес з-под ворӱт (як пес из будкы) -
Скалить зуби, як пес з-під воріт (ж  пес із будки). 
Скалиться, як пес иа высівкы -  Скалиться, як пес на ви- 
сівки.
Скамнянів бы-сь (скамняніла бы-сь) -  А шоб ти скам'я- 
нів (шоб ти скам’яніла)!
Скандал є скандал -  Скандал є скандал!
Скандал за скандалом -  Скандал за скандалом. 
Скапдальный вопрос- Скандальне питапия.
Скарай, Боже, того, што довӱв нас до сього (до житя 
такого) -  Скарай, Боже, того, што довів нас до цього (до 
життя такого)!
Скарай ня (екарай тя), Божс -  Скарай мене (скарай тебс), 
Боже!
Скараный (скарана) на горло -  Скараний (скарана) па 
горло.
Скарати на горло = Скаратя смертьов -  Скарати на горло. 
Скарати смертьов = Скарати на горло -  Скарати смертю. 
Скаржився (скаржилася) на власть -  дӱетав (дӱстала) 
по заду -  Скаржився (скаржилася) на владу - дістав (діс- 
тала) но заду.
Скаржклася кума кумици, ош мозӱль ыа язици. От 
чого? Бо юворила много -  Скаржилася кума кумиці, шо 
мозіль на язиці. Від чого? Бо говорияа миого!
Скаржитися на (свою) судьбу = Нарікати на (свою) судь-
бу -  Скаржигися иа (свою) долю.

Скаржитися не файно, а хвалитися нічим -  Скаржитися 
негарио, а хвалитися нсма чим.
Скаржиться, ош схуяобніла, бо чоловіка живцьом изі-
ла -  Скаржиться, що схудобніла, бо чоловіка живцем з’їла. 
Скатертьов дорога — Скатсргю дорога!
Скатерть отгорнулася -  Скатерть відгорнулася. 
Скатерть-самобранка -  Скатеріь-самобранка.
Скатерть, яков бы не была, -  одінь стола -  Скатсртина, 
якою б не була, -  одежина стола.
Скаче в боці, як  теля на толоці -  Скаче в боці, як теля на 
толоці.
Скаче в гречку -  Скаче (стрибає) в гречку.
Скаче, ги заяць -  Скаче, мов заяць.
Скаче ліпшс лтобої кобылы -  Скаче краще будь-якої ко- 
били.
Скаче ирут -  дітп, в кут -  Скаче прут -  діти, в кут.
Скаче, як воробок (як сумашедшый ; як сумашедша) -
Скаче, як воробок (як горобгць (мов божевільный; боже- 
вільна).
Скаче, як карась у палачішовці -  Скаче, як карась у ско- 
ворідці.
Скаче, як кӱт почерез плӱт -  Стрибас, як кіт почерез 
пліт.
Скачіі (танцюй), враже, як пан каже = Скачи (таниюй), 
враже, як Партія каже -  Схачи (танцюй), вражс, як пан 
каже!
Скачи (танцюй), враже, як Партія каже = Скачи (тан- 
цюй), враже, як пан каже -  Скачи (танцюй), враже, як 
Партія каже!
Скачи, хлопче, як чсрт хоче -  Скачи, хлопче, як чорт хоче! 
Скачкы з препйатствіямн -  Скачки з перешкодами. 
Скачок из царства необходимости у нарство свободы -  
Стрибок із царства необхІдності в царство свободи. 
Скачте, бычкы в теличкы, вбы-сьте уросли величкі -  
Скачтс, бички і телички, щоб ви виросли величкі! 
Сквитати гол -  Сквитати мкмч (лабду) -  Сквитати гол. 
Сквитати мняч (лабду) = Сквитати гол — Сквитати м’яч. 
Сквозна бригада -  Наскрізна бригада.
Сквозна зелень -  Просвітчаста (ажурна) зелеиь. 
Сквозный вихор -  Крізішй вітер (протяг).
Сквозный двӱр -  Крізний двір.
Скелетні мышці (мнязы) -  Скслетні м’язи.
Скидати (скинути) в єнну купу = Вадити всьо в купу 
= Зметати (зверичи) в єнну купу -  Скидати (скинути) в 
одну купу.
Скидати (скинути) вину = Звертат и (звернути) вину -
Скидати (скинути) вину.
Скидати (скнн>ти) з плеч -  Скидати (скшіути) з плеч. 
Скидати из себе отвітствениӱсть -  Скидати з себе відпо- 
відалыіість.
Скидаги (скинути) маску -  Скидати (скинути) маску. 
Скидати (скинуги) на кого -  Скидати (скинути) на кого. 
Скидати (скинути) очи -  Скадати (скинути) очі.
Скядати (губити) піря -  Скидати їгубити) гіір’я.
Скидати (зверичи) покров = Стягти покров -  Скидати 
(скиыути) покров.
Скинув (скинула) вину на иншого (на иншу) -  Скинув 
(скипула) вину на іншого (на іншу).
Скинути бьдьмо з очи = Зверичи сліпот>г з очи -  Скинути 
полуду з очей.
Скинути з престола -  Скинути з престолу.
Скинути з рахунка -  Скинути з рахунку.
Скинути з рахӱвшші -  Скаинути (зняти) з рахівниці. 
Скинути самодержавіє -  Скинути самодержавство. 
Скинутися очима -  Скшіутися очима (переглянутися). 
Скипути (зверичи) ярмо -  Скинути ярмо.
Скинь шапку: в иӱв правды ньіт — Скинь шапку: в иій 
правди нема!
Скитальчеська жизнь -  Блукацьке іманОрівне) житгя. 
Скіпити деревце = Прививатп дерева -  Скіпити (щепи- 
ти) деревце.
Скіпленя робити -  Щеплення робити.
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Скытгів бы-сь (скыпіла бы-сь) на вгни -  Скипів би ти 
(скитла б ти) иа воші!
Скыпів (скыпіла), як муха в окропі, -  и вже у гробі -
Скипів (скипіла), як муха в окропі, -  і вже у гробі.
Скыпіти гнівом = Скыпіти от гніва = Выбухнути гнівом
-  Скипіти гнівом.
Скыпіти от гніва = Скьгаіти гпівом = Выбухнути пгівом
-  Скипіти від гніву.
Скыс бы-сь (скысла бы-сь),' як учорашяі лопаткы -
Скис би ти (скисла б ти), як учорашні лопатки!
Скыслос молоко -  Скислс молоко.
Скыс (скыснув) бы-сь (скысла бы-сь) -  А щоб ти скис 
(шоб ти скисла)!
Скыс (скыснув) бы-сь (скысла бы-сь) навіки -  А щоб ти
скис (щоб ти скисла) навіки!
Скыс (скысло), як  учорашні лопатки -  Скис (скисло), як 
учорашні лопатки.
Склав (склала) губы = Стулив (стулила) губы -  Склав 
(сюіала) губи.
Склав два плюс два -  й воскресла правда, як жива -
Склав два плюс два -  й воскрссла правда, мсв жива.
Склав (склала) свої полномочія -  Склав (склала) свої по- 
вноваження.
Склавши рукы -  Склавши руки.
Сюіадав (складала), збирав (збирала) копейкы, постив 
(постила) -  опсталися по ньому (по нӱв) лем кости -  Скла- 
дав (складала), збирав (збирала) копійки, иостив (посіила) -  
лшішлися ио ньому (по ній) лиш кости (лиш кістки). 
Складавуть соглашенія без нашого согласін - Складають 
угоди без иашо згоди.
Складає вдячнӱсть -  Складає подяку (вдятість). 
Складаєся впечатленіє -- Складається вражеішя. 
Складаєся обща думка -  Складається загальна ду'мка. 
Складаєся ситуація -  Складається ситуація.
Складання в копиці -  Складаішя в копиці.
Складати благодарнӱсть = Высловльоваги благодар- 
нӱсть -  Складати подяку.
Складати вину =  Звертаіги вину -  Складати вину. 
Складати (сюзасти) дрыва -  Складати (скяастн) дрова. 
Складати (знимаги) з себе отвітственпӱсть -  Складати 
(знімати) з себе відповідальність.
Складати (скласти) збрань -  Складати (скласти) зброю. 
Складати (скласти) надежды = Покладати надежды -
Складати (скласти) надії.
Складати з себе отвітственнӱсть -  Складати з себе відпо- 
відалыіість.
Складати пісні -  спӱвапкы -  Сісладати пісні -  співанки. 
Складати (сюіасти) просьбу до нӱг -  Складати (скласти) 
проханыя до ніг.
Складати (скластн) рукы -  Складати (скяасти) руки. 
Складати сіно в навилкы (в копиці) -  Складлати сіпо в 
навилки (в копи, в копиці).
Сюіадати уклон -  Складати укиін.
Складати (скласти) честь -  Складати (скласти) честь. 
Склад жизни -  Сюіад життя.
Склады для снабженія флота топливом -  Склади для по- 
стачання фяота паливом.
Складный мийтер -  Складний мстр.
Складный ножик -  Скяадний ножик.
Складочиоє місто -  Складове місце.
Сюіадує з себе отвітственнӱсть -  Складає з себе відпо- 
відальність.
Склад ума (розума) -  Склад ума (розуму).
Склалася думка = Сформовалася думка -  Склалася 
думка.
Склалн збрань (оружіє) -  Склали зброю.
Склалися обсгоятельсгьа -  Склалися обставини. 
Склалося впечатленіє -  Склалося враження іуяєле.ння). 
Скласти (прииееги) благодарнӱсть = Высказати 
благодарнӱсть -  Скласта подяку (подякувати).
Скласти вину на нншого (на иншу) -  Скласти вину (иро~ 
вину) на іншого (на іншу).

Скласти в копиці = Скласти в копы -  Скласти в копиці. 
Скласти в копы = Скласти в кошіці -  Скласти в коии. 
Сюласти два стоЛьі = Приставити єден до друтого дбва 
столы = Зсунуіи два столы -  Скласти два столи.
Скласти до нӱг -  Схласти до ніг.
Скласти думку -  Скласти думку.
Скласти клятву -  Скласти присягу.
Скласти належну ціну = Оціньовати по заслузі -  Склас- 
ти надежну ціну.
Скласти оружіє -  Сюіасти зброю.
Склаетн пеню -  Скласти пеню.
Скласти (отдати) поклон -  Укласти (віддати) уюііы. 
Скласти полномочія -  Скласти гювноваження.
Скласти росчот -  Скяасти розрахунок.
Скласти рукы -  Скласти руки.
Скласти свос уваженіє = Засвідчити своє уваженіє -
Скласти (свою) пошану.
Сюзасти собі компанію = Собрати собі компанію -
Скласти собі компанію.
Сюіейив (склейила) чорта з рогом -  Сюіеїв (склеїла) чор- 
та з рогом.
Склепити зубы -  Склепити (зімкнути) зуби.
Склепити очи -  Слеішти ізімкнути) очи.
Склепити рукы -  Склеиити (зімкнути) руки.
Склеиити уста -  Склєпити (зімкнути) уста.
Склозавод = Скляный завод -  Скляний завод.
Скломаеа -  Скломаса (скляна маса).
Склои горы -  Схил гори.
Склоненіє существительных -  Вїдмішовашія іменншсвів. 
Склонити голову -  Схилити голову.
Сюіонити до бііства -  Умовити тікати іумовити до втєчі). 
Склонный (скдонна) до інтриг и авантюр -  Схильний 
(схильна) до інтриг і аваітор.
Склоняти (склонити) слух = Склонити ухо -  Скдоняти 
(сююнити) слух.
Склонитн ухо = Склоняти (склонити) слух -  Прихилити 
вухо.
Скляна майстерня = Склярська майстерня -  Скляна 
майстерня.
Скляні слызы -  Скляні сльози.
Скляный абажур -  Скляний абажур.
Скляный завод = Склозавод -  Сюіяішй завод.
Скляный папірь -  Скляішй папір.
Склярська майстерия = Скляна майсгерня — Сюіярська 
майстєрыя.
Скоблити морков -  Скоблити моркву,
Сковаыі движенія -  Сковані рухи.
Скованый (скована) ужасом — Скований (скована) жа- 
хом.
Сковати ланцами — Скувати ланцюгами.
Сковзати по поверхности = Ховзатися по поверхности -
Ковзати но новерхні.
Скоком-боком -  и втік (и втекла) ненароком -  Скоком- 
боком -  і втік ( і  втеюла) нєнароком.
Скоком-боком, ненароком -  Скоком-боком, ненароком. 
Скоком-боком через горы -  и заскопив до коморы -  Ско- 
ком-боком через гори -  і заскочив до комори.

I Скок-стрыб -  и в біду влип (и в біду влипла) -  Скок- 
стриб -  і в біду влип (і в біду влинда)!
Сколотилося му (сколотнлося ӱв) у голові -  Сколотияо- 

ся йому (скояотилося їй) у голові.
Сколотити іроші -  Зібрати гроші.
Сколотнти групу єдиномышленникӱв (єдиномышлен- 
ннць) -  Зібрати групу одиодумців (одиодумниць). 
Сколотити каігітал -  Набути (зібрати) канітал. 
Скользяща шкала -  ЗмІнна шкала.
Скользити на крыло -  Ковзати на крило.
Скользити по поверхности = Ховзати по новерхни -  
Сковзати по ооверхні.
Скользнути очима -  Сковзнути очима.
Скольовати лед -  Скошовати лід.

| Скомкати факты в докладі -  Зжужмити факти в доповіді.
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Ско

Сконав бы-сь (сконала бы-сь) на шибеннци (на пласі) -
А щоб ти сконав (сконала) на шибениці (на пласі)! 
Скоординовані дійствія -  Скоорденовані дії,
Сконилося много товарӱв -  Набралося (накописилося) 
багато товарів.
Скопылкти губы (губу) -  Скоііилити губи.
Сконылнти носа (носика) -  Скопилити носа (носика). 
Скопный (скопна) до житя, лем жие не до пуття -  Здіб- 
ний (здібна) до житгя, лиш живе не до пупя.
Скопный (скопна) на всьо — Здібний (здібна) на все. 
Скора помӱч — Швидка допомога.
Скора помӱч, лем довга дорога -  Швидка доиомога, лиш 
довга дорога.
Скорботна ціль -  Скорбсгша мета.
Скорботный лист -  Скорботний лист.
Скорити Горті нас хвалився, га в злости нодавнвси -
Скорити Горті нас хвалився, іа  в злості подавився. 
Скоритись крнвді не схотів (не схотіла), волій у темни- 
ню сів (сіла) -  Скоритись кривді не схотів (не схотіла), во- 
лій у темнидю сів (сіла).
Скорі крокы -  Швидкі (поспішні) кроки.
Скоріше всьго — Якнайскорішс (якомога иівидше). 
Скорый біг -  Швидкий біг.
Скорын (скора) до роботы -  Скорий (скора) до роботи. 
Скорый (скора) на ногу (на ногы) = Легкый (легка) 
на ногу (на ноги) -  ІНвидкнй (швидка) на ногу (на 
ноги).
Скорый (скора) на розум -  Швидкий (швидка) иа 
розум.
Скорый (скора) на руку = Швыдкый (швыдка) на руку
-  Скорий (швидкий, швидка) на руку.
Скорый (скора) на язык (на) слово = Меткый на язык -  
Скорий (шзидкий, швидка) на мову (на слово).
Скорый огень -  Швидкий вогонь.
Скорый пароход -  Швндкий (швидкохідииії) пароплав. 
Скорый поїзд ~ Швидкий поїзд.
Скорый поспіх -  людям посміх = Тко спішить -  люди 
смішить = Цоспішитн -  людн насміигати -  Скорий 
(швидкий) поспіх-людям посміх!
Скорый нрнїзд -  Скорий нриїзд.
Скорый сам добіжить, а смирного Бог донесе -  Скорий 
сам добіжить, а смирного Бог донесе.
Скорый (скора) у роботі -  Бистрий (бисіра) у роботі. 
Скорый (скора) у роботі: робить рӱк за день -  Скорий 
(скора) у роботі: робить рік за день.
Скорый (скора), як чсреианя -  Скорий (швидкий, швид- 
ка), як череианя (як черепаха).
Скорый (скора), як куля -  Скорий їшвидкий, швидка), як 
куля.
С'корыми темпа.ми -  Скориаш (швидкіши) тсмпами. 
Скорым кроком = Скорым ходом -  Швидким кроком. 
Скорым ходом = Скорым кроком -  Швидким ходом. 
Скоро-быетро приходить, а новолі відходинть » Лихо- 
швидко приходить, а поволі відходить.
Скоро высыхавуть слызы над бідов чужов -  Скоро 
(швидко) висихаюіь сльози над бідою чужою.
Скорое дыханіс -  Швидкс (часте) дихання.
Скороє бракосочетаніє -  не штука, но послі нього -  до- 
вга мука - Швидке одружешія -  ііс штука, та після нього
-  довга мука.
Скорос еамо на себе набіжить -  Швидке само иа ссбс на- 
біжить.
Скоро женитнся -  довго каятися -- Швидко женитися -  
довго каятися.
Скоро за тым -  Невдозі (згодом) за тим.
Скоро й безболесно -  Скоро ішвидко) й безболісно.
Скоро йдеш -  лсгко доженеш, а йдеш гихо - тебе здоже- 
не біда-лихо -  Скоро (швидко) йдеш -  легко здоженеш. а 
йдеш тихо -  тебе здожене біда-лихо.
Скоро й ефективно -  Швидко й ефсктивно.
Скоро й на совісі'ь -  ми щи не готові -  Швидко й на со- 
вість -  ми ще не готові.

Скоро казка говориться (кажеся), но нс скоро діло ро- 
биться — Скоро казка мовиться. та не скоро діло (справа) 
робиться.
Скоро лем огень і'оригь н вода біжнть -  Скоро (швидко) 
лиш вогонь горить і вода біжить.
Скоро міняться світ: вчора ши было, а днеська вже ніт
-  ІНвидко мінясться світ: вчора будо ще, а нині вже нема. 
Скоромно їсти -  Скоромно їсти.
Скоро -  не означає споро -  Скоро -  не значнть споро. 
Скоро оклиматизовавася (оклиматизовалася) -  Швидко 
оюшматизувався (оклнматизу валася).
С'коро осінь -  Скоро осінь.
Скоро, под кліна ока -  Скоро (хутко), під кліпа (під змиг) 
ока.
Скоропостижна смерть -  Нагла (швидка) смерть. 
Скоропостижно скӱнчався (скӱнчалася) -  Ііагло (раітго- 
во) помср (померпа).
Скоро представиться случай -  Незабаром представиться 
наіода.
Скоро ггрижився (прижилася) -  Швидко прижився (гіри- 
жилася).
Скоро прийде (прийдуть) -  Скоро (незабаром) іірийде 
(прийд>'ть).
Скоро розвиднілося -  Швидко розвидніяося.
Скоро розлучитися -  довго не журитися -  Швидко роз- 
лучитися -  довго не журитися.
Скоро світ -  Скоро світ (досвіт).
Скоросна оброботка -  Швидкісна обробка.
Скоросна плавка -  Швидкісиа плавка.
Скоросна проходка -  Швидкісна проходка.
Скороскый поїзд -  Швидкісний поїзд.
Скоро ся вшитко выяснить и стане на свої міста - Скоро 
все з ’ясується й стане на свої місця.
Скоротечні сухоты -  Скоротечні сухоти.
Скоротитн ходу -  Вкоротити ходу.
Скоро фініш -  Сіюро фініш.
Скороходный (скорохӱдный) танк -  Швидкохідний танк. 
Скороходный параход -  Швидкохідний пароплав. 
Скорочсный дрӱб -  Скорочений дріб.
Скороченый курс лекцій -  Скорочений курс лекцій. 
Скорочовати (скоротити) дрӱб -  Скорочовати (скороти- 
ти) дріб.
Скоро шість = Доходить шеста -  Скоро (невдовзі) шоста 
(година).
Скоро шастя минаєся, га пак довго сломинаєся -  Швид- 
ш  шастя минається, та погім довго згадусться.
Скоро -  ши не значить споро -  Скоро (швидко) -  ще не 
значить споро.
Скору роботу нико не хвалить -  Швидку роботу ніхо не 
хвалить.
Скорӱсть движеній -  Швидкість рухів.
Скорӱсть машиыы -  Швидкість машиші.
Скорӱсть поїзда (авгобуса) -  Швидкість поїзда (автобуса). 
Скорчився (скорчилася), як середа на пйапіиню -  Скор- 
чився (скорчилася), мов середа па п’ятницю.
Скорчило рук>г -  Скорчило руку.
Скорчити міну (гримасу) = Скривити міну -  Скорчити 
міпу(іримасу).
Скорчити рожу -  Скорчитри пику (скривитися).
Скорше “айно”, чим “ньиг” -  Скорішс *'так”, чим “ні”. 
Скорше высохне гнӱй, чим людськый гнів -  Скоріше ШІ- 
сохне гній, чим людський гнів.
Скорше волівуть посіктися, чим розый гися -  Скоріше 
воліють посікгись, иіж розійтись.
Скорше всього = Скорше за всьо -  Скорііне всього. 
Скоршс доженеш брехача (брехачку), чим хромого пса 
= Скорше ймнти брсхача (брехачку), чим хромого нса
-  Сгаріше доженеш брсхача (брехачку), ніж хромого пса. 
Скорше дурепь розумного (дура розумну) звсде, чим 
розумний дурного (чим розумна дурну) на розум наве- 
де -  Скорішс дурень розумного (дура розумну) зведе, ніж 
розумний дурного (ріж розумна дурну) на розум наведє.
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Скорше еден отень прогодуе семеро діти, як семеро діти
-  єнного вӱтця -  Скоріше один отець {батько) прогодує 
семсро дітей, як семеро дітсй -  одного вітця (батька). 
Скорше та всьо = Скорше всього -  Скоріше за все. 
Скорпіе з нӱт упаде, чим спочити сяде - Скоріше з ніг 
упадс, ніж віддихнути сяде.
Скорше зуба (око) вырве собі, ЧИМ ІПТОСЬ ПОЗЬІЧИТЬ тобі
-  Скоріше зуба (око) вирве собі, ніж щось позичить тобі. 
Скорше исключеніє, чим правило -  Скоріше виняток, 
піж правило.
Скорше ймити брехача (брехачку), чим хромого пса = 
Скорше доженеш брехача (брехачку), чим хромого пса
-  Скоріше зловитя (впіймати) брехача (брехачдсу), ніж хро- 
мого пса.
Скорше когут знесеся, чим богач (чим богачка) чогось 
зрсчеся -  Скоріше когут іпівень) знесеться, ніж багач (ба- 
гачка) чогось зречеться.
Скорше мож убити словом, як ийастьов -  Скоріше мож- 
на вбити словом, як п’ястуком.
Скорше наоборот -  Скорішс навпаки.
Скорше око выколе собі, чим поступиться тобі -  Скорі- 
ше око виколе собі, ніж поступиться тобі.
Скорше правяло, чим исключеніє -  Скоріше правило, 
ніж виняток.
Скорше продаш, ги купиш, и скорше стратиш, як най-
деш -  Скоріше продаш, чпм куниш, і скорішс загубиш, чим 
знайдеш.
Скорше протягнеш ногы, чим дочекашся от пана (от 
панїї) подмогы -  Скорішле простягнеш ноги, ніж дочека- 
єшся від пана (від панії) підмоги.
Скорше рїкы д’горі потечуть, як з такым (як з таков) 
выйдеш на путь -  Скорішс ріки д’горі потечуть, ж  з таким 
(як з такою) вийдеш на путь.
Скорше самому (самӱв) зробити, як дурному (як дурн ӱв) 
пояснити — Скорішс самому (самій) зробити, як дурному 
(як дурній) пояснити.
Скорше сумно, чим смішно -  Скоріше сумно, ніж смішно. 
Скорше цап дасть молока, чим пан (чим панія) споможе 
бідияка (бідпячку) -  Скорішс цап дасть молока, ніж пан 
(ніж панія) споможе бідняка (біднячку).
Скорше, чим ґаздовати, навчися землю й худобу често- 
вати -  Скоріше, чим господарювати, навчися землю й ху- 
добу шанувати.
Скорше чорта ймити, як упертого (уперту) переговори-
ти -  Скоріше чорта зловити, иіж упертого {упсрту) пере- 
говорити.
Скоса позиркує -  Скоза иозиркує.
Скоса попозирати = Косо позирати -  Скоса иодивитися 
(глянути).
Скоснти очи -  Скосити очі.
Скосоочив (скосоочила) -  зу’рочив (зурочила) -  Скосоо- 
чив (скосоочила) — зурочив (зурочила).
Скотна -  спасіння для селянина -  Скотина -  рятунок для 
селянина
Скотитися по похы.тӱв площи = Котитнся по похылӱв 
площи -  Скотитися по похилій ПЛОІЦІ.
С'котный двӱр -  Скотний двір.
Скотобойный цех -  Скотобійний (різницький) цех. 
Скотоводчеськый совхоз -  Скотарський радгосп. 
Скотопригонный двӱр -  Скотопригінний двір.
Скочив на чоловіка (на челядину), як на корову біка -  
Скочив на люину, як на корову бик (бугай). 
Скочив-перескочив, но хвостиком помагав -  Скочив-пе- 
рескочив, но хвостиком допомагав.
Скоиив (скочила), як дурный (як дурна) з моста -  Ско- 
чив (стрибнув, стрибнула), як дурний (як дурна) з моста. 
Скочити на коня -  Скочити иа копя.
Скочити на ноп>і -  Скочити на ноги.
Скочити на слызькоє -  Скочши на слизьке.
Скошені очи -  Скошені очі.
Скоштовав (скоштовала) качулкы (пйастуха) -  Скушту- 
вав (скуштувала) качулки (п’ястука).

Скоштовав (скоштовала) березової каші -  Скуштував 
(скуштувала) березової каші.
Скоштовати гӱркої = Спятн гӱркої = Пити гӱрку -  Ску- 
ппувати гіркої'.
Скоштовавши солодкого, не хочеш гӱркого -  Скушту- 
вавши солодкого, не хочеш гіркого.
Скоштовати много горя = Набратися много гори -  Ску- 
штувати багато горя.
Скоштовати облизня = Пойматн (имити) облизня -  Ску- 
штувати облизня.
Скраю -  Божому раю, а посередині -  Божӱв родині -
Скраго -  Божому раю, а поеередию -  Божій родині.
Скребе на души -  Шкребе на душі.
Скребе на серцю -  Шкребе ыа серцю.
Скреготати зубами — Скреготати зубами.
Скрежет зубӱв -  Скрегіт зубів.
Скренлячи серцьом -  Згнітивши серце.
Скрепти редьков (скребнути редькы) -  Скребти редиску 
(скребнути редиски).
Скрелче ся в потылицю -  ІІІкребче себе в потилицю. 
Скресла крига з рік -  збирай березовый сок -  Скресла 
крига з рік -  збира бсрсзовий сік.
Скрестити рукы -  (Скрестити руки (згорнути руки хрес- 
том).
Скривився (скривилася), як середа на пйагницю -
Скривився (скривилася), мов середа на п’ятницю. 
Скривити (зробитн) гримасу -  Скривити (зробити) іри- 
масу.
Скривити (зробити) міну = Скорчити міну (гримасу) -
Скривити (зробити) міну.
Скривити рот -  Скривити рот.
Скринька з художественнов різьбов -  Скринька (ларчик) 
з художньою різьбою.
Скрипить, а жиє (а нде) -  Скрипить, а живс (а йде). 
Скрипить, ги немащеиый вӱз -  Скрипить, мов немдще- 
ний віз.
Скрипить до слыз, як немащеный вӱз -  Скрипить до 
сліз, як немащений віз.
Скрнпить -  рипить, а терпить -  Скршшть-репитиь, а 
тєрпить.
Скрипить, як журавель над колодязьом -  Скрипить, мов 
журавель над колодязем.
Скрипить, як незмашена теліга = Скрипить, як нема- 
шеный вӱз -  Скрипить, як незмашснак 
Скрипить, як немащеный вӱз = Скрипить, як яезмаще- 
на теліга -  Скрипить, як нсмащений віз.
Скрипичный ключ -  Скрипичкий юпоч.
Скрипичный концерт =  Іӱтльовый концерт -  Скриивд- 
ВИЙ копцері'.
Скрнплива віть щи й здорову перестойить -  Скршыива 
віть (гілка) ще й здорову перєстоїть.
Скрипливоє дерево два вікы жиє, а здоровос й єнного не 
пережиє = Скрипливоє дерево довго жиє = Скрипливоє 
колесо довже ходить -  Скрипливе дерево два віки живе, а 
здорове й одного не переживе.
Скрипливоє дерево довго жиє = Скрнпливоє дерево два 
вікы жиє, а здоровоє й єнного не пережиє = Скрипливоє 
КО.ІЄСО довже ходить -  Скрипливе дерево довго жіше. 
Скрипливоє дерево й доброє (иескрепливоє) перестойить
-  Скрипливе дерево й добре (нескрешшве) нересгоїть. 
Скриплять морозы = Тріщать морозы -  Скриплягь мо- 
рози.
Скриплять, як неупалачені -  Скриплять, як невиплачсні. 
Скрипучый мороз = Тріскучый мороз -  Тріскучий мороз. 
Скрипучоє колесо, де ходить, -  жалӱсть наводить -  
Скрипуче колесо, дс ходить, -  жалість наводить. 
Скрипучоє колесо довжс служить -  Скрипуче вдлесо до- 
вже служить.
Скрипучоє колесо жалӱсно тужить, но довго служнть -
Скрипуче колесо жалісно тужить, та довго служить: 
Скрипучоє колесо ходить -  жалӱсть наводить -  Скрипу- 
че колесо ходить -  жалість надить.

227



Скріпивши серне -  Скріпивши серце.
Скрішггися духом -  Скріпитися духом.
Скріплятн рейками -  Скріпляти рсйками.
Скорым кроком = Скорым ходом -  ПІвидким ходом. 
Скрыта враждебнӱсть -Прихована ворожість (ворожнеча). 
Скрыта думка = Тайна думка -  Приховака думка. 
Скрывати в себе преступника — Ховати (переховувати) в 
себе злочинця.
Скрыта камера — Скрита камсра.
Скрыта причина -  Прихована причина.
Скрыта теплота -  Захована (прихована) теплота.
Скрыти біглепя (біглячку) -  Сховати втікача (втікачку). 
Скрыти письмо от адресата -  Сховати (приховати) лисі' 
(писта) від адресати.
Скрьтги свою радӱсть — Заховати (затаїти) свою радість. 
Скрытися (счезнути) з вида -  Зникнута (щезнути) з виду. 
Скромнӱсть ые все челядннка (челядину) прикрашать -  
Скромність нс завжди людину прикрашає.
Скромнӱсть челядника (челядину) прикрашать, а не- 
скромнӱсть -  пренебрігає -  Скромпістт» людину прикра- 
шає, а нескромність -  зневажає.
Скрута и біды -  штоденні сусіды -  Скрута й біди -  що- 
денні сусіди.
Скрутив (скрутила собі) вйазы -  Скрутив (скрутила) собі 
в’язи.
Скрутився (скр5’тилася) клубочком—Скрутився (скрути- 
лася) клубочком.
Скрутився (скрутилася) перед ним (перед нив) -  Скру- 
тився (скрутиласмя) перед иим (неред нив).
Скрутили го (скрутили и) в баранячый рӱг -  Скрутили 
його (скругили її) в баранячий ріг..
Скр)тило го (скру гило йі) -  Скрутило його (скрутило її). 
Скрутило, як гостець бабу -  Скрутило, як гостець (якрев- 
матизм) бабу.
Скрутити в баранячый рӱг -  Скрутити в баранячий ріг. 
Скрутити вйазы = Скрутипги собі вйазы -  Скрутити 
в’язи.
Скрутити (скрутнути) головов = Скрутити голову -
Скрутити (скрутнути) головою.
Скрутити голову = Скрутити (скрутнути) головов -
Скрутити голову.
Скрутяти ключ ~ Скрутити юпоч.
Скрутити папірь у трубку -  Скрушти (згорнути) папір у 
трубку.
Скрутити собі вйазы = Скрутити вйазы -  Скрутити собі 
в’язи.
Скрутити собі шию = Звихнути собі шию -  Скрутити 
собі шию.
Скрутитися в клубок = Скрутитися клубком (у клубок)
-  Скрутитися в клубок.
Скрутитися клубком (у клубок) = Скрутитися в клубок
-  Скру гитися клубком (у клубок).
Скрутитися в колачик = Скрутитися колачиком -  Скру- 
титися в кадачик.
Скр)титися колачиком = Скрутитися в колачнк -- Скру- 
титися калачиком.
Скрутитн (скручовати) ніґаретлик -  Сіфутити (скручу- 
вати) ціґаретлик (иигарку).
Скрутиш вйазы -  біда буде -  Скругиш в’язи -  біда буде! 
Скрутиш лозу -  выдавиш слызу -  Скрутиш лозу -  ви- 
давиш сльозу.
Скрутна мінута -  Скруша хви.'шна.
Скрутный чслядник (скругна челядина) -  Скрутна лю- 
дина.
Скрутнути (крутнути) головов -  Скрутпути (крутнути) 
головою.
Скрутно было -  Скрутно було.
Скругаоє ноложеніє = Тяжкоє положеніє -  Скрутне ста- 
иовищс.
Скрзтно з грӱшми - Тяжко з грӱшми -  Скр>тіЮ з грошима 
Скруту каждый переживать по-свому -  Скруту кожеп 
персживає по-своєму.

Скрӱзь, де “горячі точкы”, гыиуть наші сыночкы -
Скрізь, де ’Тарячі точки”, гинуть наші синочки.
Скрӱзь и всяды = По всіх усюдах -  Скрізь і всюди. 
Скрӱзь н рядом -  Скрізь і иоряд.
Скубти за волося — Скубти за волосся.
Скубти за уха = Мияти уха -  Скубта за вуха.
Скубти курицю -  Скуби курицю.
Скубугь загривок за методом “иопыток и ошибок”-
Скубуть загривок за методом “спроб і помилок”.
Скудівуть силы -  Бідніють (підупадають) сили.
Скудный (скудна) умом -  Бідний (бідиа) на розум.
Скука и пустота входять у тіло через уста -  Нудота й пус- 
тота входять у тіло через уста.
Скука, хоть ямкы рый -  Нудьга, хоч ямки рий!
Скупа рука шкодує й палицю от жебрака (от жебрачкы)
-  Скупа рука шкодує й иалишо від жебрака (від жебрачки). 
Склшили й дефідит зробили -- Скуишш й дефіцит зробили. 
Скупі -  не глупі собі -  Скугіі -  ые глупі собі.
Скупый (скупа) боіатство збирать, а жебраком (а же- 
брачков) помирать — Скупий (скупа) баі атство збирає, а 
жебраком (а жебрачкою) помирає.
Скупый (скупа) вадь загубить, вадь злодій от иього (от 
не'О вкраде — Скупий (скупа) або заіубить, або злодій від 
нього (ваід неї) вкраде.
Скупый (скупа) вічно прибіднюєся -  Скупий (ск)па) ві- 
чно прибідыюється.
Скупый (скупа) воліє не світити, вбы за нафту не пла- 
тити — Скупий (скупа) воліє нс свішта, щоб за нафту (за 
керосин) не шіатити.
Скупый (ск)тіа), ги чорт (ги чортиця) -  Скупий (скуира), 
мов чорт (мов чортиця).
Скупый (скупа) дає, а рукы в нього (в неї) трясуться -
Скупий (скупа) дає, а руки в нього (в неї) трясуться. 
Скупый (скупа) двічі платить -  Скупий (скупа) двічі пла- 
тить.
Скупый (скупа) двічі платить, лінивый (ліиива) два 
разы ходить — Скулицй (скупа) двічі нлатить, лінивий (лі- 
нива) два рази ходить.
Скупый (скупа) сниов руков бере а друюв -  придержує
-  Скупий (скупа) однією рукою берс, а другою -  придержує 
(притримуе).
Скупын (скупа) за грӱш уудавиться -  Скупий (скупа) за 
іріш удавиться.
Скупый (скупа) збирать богатство не для себе, а для 
другых -  Скупий (скуца) збирає багатство ие для себе, а 
для друтих.
Скупый (скупа) и над копейков трясеся, як про гроші 
йдеться -  Скупий (скупа) і над копійкою трясетиься, як 
про іроші йдеться.
Скупый (скупа) лиш товды иасытиться, як накрыє го 
(як накрыє йі) сыра землипя -  Скуг.ий (скуна) лиш тоді 
насититься, як накриє його (як накриє її) сира зешіиця. 
Скупый (скупа) -  майнеіиасливішый чоловік (майне- 
щасливіша челядина), бо не насытиться вовік -  Скуиий 
(скупа) -  найнешасливіша людшіа, бо ненасититься повік. 
Скупый (скупа) много ие вариіь -  Скупий (скупа) много 
(багато) пе варить.
Скупый (скупа) на всьо -  Скупий (скупа) на всс.
Скупый (скупа) на радӱсть, но щедрый (но щедра) на 
отчаяніє -  Скупий (скупа) на радість, але щедрий (шедра) 
иа відчай.
Скупый (скуна) на слова -  Скупий (скупа) на слова. 
Скупый (скупа) на слова, но щедрый (но щедра) на діла
-  Скупий (скупа) на слова.та щедрий (щедра) на діла. 
Скупый (скупа) не має ни приятелӱв, ни свойих -  Ску- 
пий (скупа) нс має ні приятелів, ні своїх.
Скуный (скупа) платить двічі -  Скугшй (скупа) платить 
двічі.
Скупый рыцарь -  Скупий рицар.
Скуный (екуна) складать, а щедрый (а щедра) -  спожи- 
вать -  Скупий (скупа) складає, а щедрий (а шедра) -  спо- 
живає.

228



Скупый (скуна) скоріше стратить, як заилатить — Ску- 
пиий (скутіа) скоріше стратить (іагубить), чим заплатить. 
Скупый {ску'па) -  собі не дурный (не лурна) -  Скуиий 
(скупа) -  собі не лурний (не дурна).
Скупый (скупа) шпоруе, а щедрый -  кельтуе -  Сьсупий 
(скупа) шпорує (економить), а шедрий -  кельтує (тратить). 
Скупый (скупа) щи й каміня не дасть голову провали- 
ги = Скупого (скупу) задарь проситн: пе дасть и каміня 
голову провалити -  Скупий (скупа) ще й каменя не дасть 
голову провалити.
Скупый -  як  кӱнь: везе вино, а пйе воду -  Скупий -  мов 
кінь: везе вино, а п’є воду.
Скупого (скупу) задарь проситн: не дасть и каміня голо- 
ву провалн ги = Скупый (скупа) щи й каміня нс дасть 
голову провалити -  Скупого (скупу) задармо й просити: 
не дасть і каменя голову провалити.
Скупого (ску пу) и сон не бере: вічно бойиться, ош ткось 
обкраде -  Скупого (скупу) і сон не бере: вічно боїться, що 
хтось обкрадс.
Скупоє циганськоє щастя -  Скупе циганське іцастя. 
Скуному (скупӱв) усе болить, што в другого уздрить -
Скупому (скупій) завжди болить, шо в іишого уздрить (по- 
бачить).
Скуному (скупӱв) душа туньша от гроша -  Скупому 
(скупій) душа туньша (дшевша) від гроша,
Скупӱсть подвела -  Скупість підвела!
Скупчовати войська -  Ск\'пчувати війська.
Скучить, як пес за палицьов -  Скучає, як пес за пали- 
цею.
Скучный чоловік (скучна челядина) -  Скудна людина. 
Скучно быти усе в согласію -  Йудно бути завжди у згоді. 
Скучному челяднику (скучнӱв челядині) всяды скучно
-  Нудній людині всюди нудно.
Скӱк-скӱіс -  та й угік (та й утекла) -  Скік-скік -  та й утік 
(та й утеюи).
Скӱлько бы не было — Скільки б не було!
Скӱлько-небудь -  Скільки -  небудь.
Скӱлько смака, стӱлько й гріха -  Скілыш смаку, стільки 
й гріху.
Скӱлько -  стӱлько -  Скільки -  стільки.
Скӱнчена його (її) спӱванка -  Закінчена (проспівапа) його 
(її) нісня.
Скі'нчнлося тым, што -  Скінчилося тим, що.
Скӱнчити счоты = Закӱнчити счоты -  Скінчити рахунки. 
Скӱсный (косын) взгяд -  Скісний (косий) погляд.
Сл аба воля -  Слабка воля.
Слаба вто фара, де са.м пӱп звонить -  Слаба та фара, дс 
сам піп дзвонить.
Слаба вто хвала, што сама ся хвалить -  Слаба та хвала, 
що сама себе хвалить.
Слаба гайка -  Слабка гайка.
Слаба (слабка) истота = Тендітна истота -  Слабка істота. 
Слаба кыслота -  Слабка кислота.
Слабак-неборак -  Слабак-неборяк.
Слаба (слабка) струна -  Слабка струна.
Слаба успіваємӱсть из языкӱв -  Слаба успішнусть із мов. 
Слабачка-неборачка -  Слабачка-неборячка.
Слабі горазды у пнанипі, кедь його (кедь її) роз\м у 
пӱвници -  Слабі гаразди у п’яннці, раз йош (раз її) розум 
у пивниці (у підзалі).
Слабі моменты -  Слабкі моменти.
Слабі на заводі получкы, но завто што не день -  йле- 
тучкы ” -  Слабкі на заводі получки, та зате щопедень -  
“летучки” (термінові наради).
Слабі очи -  Слабі очі.
Слабі розконіі на снонеорсысі гроші -  Слабі розкоші на 
сіюнсорські троші.
Слабі там жнива, де гола ннва -  Слабі там жнива, де гола 
нива.
Слабі там крылосы, де пӱп безголосый -  Слабкі там кри- 
лоси, де иіп безголосий.
Слабі темпы роботы -  Слабкі темии роботн.

Сла

Слабі успіхы- Слабкі (малі) успіхи.
Слабый вітер -  Слабкий вітер.
Слабый (слаба), ги комар -  Слабкий (слабка), мов комар. 
Слабый граніт -  Слабкий (неміцний) граніт.
Слабый доган -  Легкий(«е,ищшн) доган ітютюн). 
Слабый жде случай, а случай -  слабого -  Слабкий жде 
вииадок, а випадок -  слабкого.
Слабый канат -  Слабкий канат.
Слабый (слаба) з дужым не борися, а бідный з богатым 
(а бідна з богатов) не дружи -  Слабкий із дужим (слабка 
із дужим) нс борися, а бідшій із багаим (а біда із багатою) 
не дружи.
Слабый (слаба) на нервы -  Слабкий (лабка) на нерви. 
Слабый (слаба) на ногы -  Слабкий (слабка) на ноги. 
Слабый (слаба) на розум -  Слабкий (слабка) на розум. 
Слабый обід, кіть хліба ньіт — Слабкий обід, раз хліба ніт 
(нема).
Слабый отвіт -  Незадовільна відповідь.
Слабый, ош не може й балту подняти -  Слабкий, що не 
може й балту (сокиру) підняти.
Слабый иартнер никого не інтересує -  Слабкий партнер 
нікого не цікавить.
Слабый тенор -  Слабкий іхиткий) тенор.
Слабый ток -  Слабкий струм.
Слабый, як комар, а якый быв бетяр -  Слабкий, як ко- 
мар. а який був бетяр (розбишака)\
Слабый, як модуз учетверо -  Слабкий, як мотуз учетверо. 
Слабый (слаба ), як осіння муха -  Слабкий (слабка), мов 
осіння муха.
Слабкӱсть вітра -  Слабкість вітру.
Слабкӱсть памиятн -  Слабкість пам’яті.
Сдабоватн на голову -  Слабувати на голову.
Слабовати на очи -  Слабувати аа очі.
Слабовати на серце -  Слабувати на серце.
Слабого (слабу) и судьба бйе -  Слабкого (слабу) і доля 
б’є.
Слабого (слабої) нико не бойиться -  Слабкого (спабкої) 
ніхто нс боїться.
Слабос місто -  Слабке місце.
Слабо звл'чнть -  Слабко звучить.
Слабо натягти к ан ат- Слабо натягги (натягнути) канат. 
Слабо сопротивлясся -  Слабо отшрається.
Слабо улыбнувся (улыбнулася) -  Слабо (мляво) усміх- 
нутзся (усміхиулася).
Слабӱсть до дрӱбннчок -  Слабкість до дрібничбк.
Слава бйе в голову -  Слава б’е в шлову.
Слава -  благородноє діло -  Справа -  благородна справа. 
Слава блнстяша не ходить в онучах -  Слава блискуча ие 
ходить в онучах.
Слава Боіу -  Слава Богу!
Слава Богу, дожилися, ош паны всі розтеклися -  Слава 
Богу, дожилися, що пани всі розтеклися!
Слава Богу за вшитко -  Слава Богу за все!
Слава Богу, ош вӱн не полишив (ош она не полишнла) 
родинный порӱт, а чнм мӱг -  спомӱг (чим могла -  спо- 
могла) -  Слава Богу, іно від ие полишив (шо вона ие по- 
лишила) родинний поріг, а чнм міг -  допоміг (а чим, могла 
-допомогла).
Слава Боіу, пронесло -  Слава Богу, пронесло.
Слава Богу, хоть заробив (заробила) на обратну дорогу
-  Слава Богу, хоч заробив (заробила) на зворотну дорогу! 
Слава высоко голову носить -  Слава високо голову но- 
сить.
Слава вспыхне й почне пригасати, кедь нікому йі роз- 
дувати -  Слава спалахне й почне пригасати, якшо нікому 
її роздувати.
Слава всякчас біжить попереду нас -  Слава повсякчас 
біжить иопереду нас.
Слава голоспа пйапнть без вина -  Слава голосна п’янить 
без віша.
Слава до неба, а кыла -  до землі -  Слава до неба, а кила
— до землі.
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Сла

Слава до неба, лем їсти нічого -  Слава до неба, лиш їсти 
иічого.
Слава до небес -  Слава до небес.
Слава дорого коштує -  Слава дорого коштує.
Слава дута -  скоро забыта -  Слава дута -  скоро забута. 
Слава забываться, кіть не подогріваться -  Слава забува- 
сться, якщо не підігрівасться.
Слава за браму уверже й маму -  Слава за браму викине 
й маму.
Слава Исусу Христу -  Слава Ісусу Христу!
Слава Йсу -  Слава Ису!
Слава Йсу Христу! -  чоботы чищу, Слава навікы! -  не 
поможуть ти й лікы -  Слава Йсу Христу! -  чоботи чищу. 
Слава иавіки! -  не допоможуть тобі й ліки.
Слава ласкас еерце, айбо ранить душу -  Слава ласкає 
серце, але ранить душу.
Слава любить параду и послушну громаду -  Слава лю- 
бить параду і слухняну іромаду.
Слава людська, як габа морська -  Слава людська, мов 
хвиля морська.
Слава льстить, айбо й гнітить -  Слава лестить, але й гні- 
тихь.
Слава му (слава ув) у голову стукнула -  Слава йому (сла- 
ва їй) у голову стукнула!
“Слава навікы!” -  нк ниє чоловіка (як ниє челядины) -
“Сдава навіки !” -  як нема людини.
Слава навікы Богу — Слава навіки Богу!
Слава не вічна, а скоротечиа -  Слава не вічна, а скоро- 
тічна.
Слава -  не забава, а велика отвітственнӱсть -  Слава не 
забава, а велика відповідальність.
Слава не лем у почестях ходнть, но й з розума зводить
-  Слава не лиш у почестях ходить, але й з розуму зводить. 
Слава не молиться Богу, а жиє на широку ногу' -  Слава 
нс молиться Богу, а живе на широку ногу.
Слава нӱс задирать, на всіх зверхньо иозирать -  Слава 
носа задирає, на всіх зверхньо позирає {дивиться).
Слава парадить, а очн сліпить -  Слава ііарадить, а очі 
сліішть.
Слава пыхата не виізнае вӱтця ни брата -  Слава пихата 
не впізнає вітця (батька) ні брата.
Слава, ЇІартіє, тобі за бесагы на горбі -  Слава, Партіє, 
тобі за бесаги на горбі!
Слава Пар'іії в  віках, што дсржава в габорах -  Слава 
Партії в віках, що країна в таборах!
“Слава Партії!” -  кричи, кіть хочеш іети колачі -  “Слава 
Партії!” -  кричи, як хочеш їсти калачі.
Слава Партії й хвала, ош ГУЛАҐы нам дала -  Слава 
Партії й хвавла, що ГУЛАҐи нам дала!
Слава-поговор -  Слава-поговір.
Слава приходить у кӱнци діла -  Слава приходить у кінці 
діла (в кінці справи).
Слава про нього (про неї) розноситься -  Слава про нього 
(про неї) розносигься (ширяє).
Слава розумному (розумнӱв) пасує, а з дурного (а з дур- 
ної) глумує -  Слава розумному Срозумній) пасус, а з дурпо- 
го (а з дурної) глумує.
“Слава, слава!”-  Карпаты снӱвавуть: русины из ста- 
лінськых лаґрӱв домӱв ся вертавуть -  “Слава, слава!”~ 
Карпати співають: русини із сталінських таборів додому 
вертаються.
Слава -  с о в іт іш ц я  лукава -  Слава -  порадниця лукава. 
Слава тішить, но й убивать -  Слава втішає, але й уби- 
ває.
Слава тому языкови, што служить рӱднӱв бесіді -  Слава 
тому язикові, т о  служить рідній мові!
Слава Украйині -  Слава Україні!
Слава у нього (у неї) была, но ннякого дохода не при- 
носила -  Слава у  нього (у нсї) була, адб ніякого доходу не 
пршюсила.
Слава Хрущову, ош забрав з двора свиню й корову -
Слава Хрущову, що забрав з двора свиню й корову.

Славити в очи = Хвалити в  очи -  Славити (лестити) в 
очі.
Славити Всевышнього -  Славити Всевишнього!
Славити до небес =Хвалити до небес = Подносити до не-
бес -  Славити до небес.
Славіте (славєме) Його- Славіте (сяавімо) Його!
Славы до небес = Хвалы до небес -  Слави до небес. 
Славы зажити -  Слави зажити.
Славы и врагӱв -  выстачить на всіх -  Слави й ворогів -  
вистачить на всіх.
Славы на день, а гонора -  на тыждінь -  Слави на день, а 
гонору -  на тиждень.
Славйанські древности -  Слов’янські старожитності. 
Славна дӱвчина -  Славна дівчина.
Славна мама -  Славна мама.
Славна молодичка -  Славна молодичка.
Славна молодчина -  Славна молодчіша.
Славна ногода -  Славна (гарна) ногода.
Славні б)т5ны за горами = Хороші бубни за горами -  
Славні бубни за горами!
Славні бубны за горами, а зблнзька кожані -  Славні буб- 
ни за горами, а збяизька шкіряні.
Славнї побіды -  Славні персмог и (звитяги).
Славиый войиы -  Славішй воїн.
Славиын козак -  Славний козак.
Славный малый -  Славний малий.
Славный молодець = Добрый молодець -  Славний мо- 
лодець.
Славный (славна) молодчина -  Сяавний (славна) молод- 
чина.
Славный (славна) свойов творчостьов -  Славний (слав- 
на) своєю творчістю.
Славиый хлопчина -  Славний хлопчина.
Славных люди згадувуть аж по смертя, бо за жизни їх 
здебӱльшого переслідувуть -  Славних людей згадують аж 
по смерті, бо за жиітя їх здебільшого псреслідують. 
Славного рода, лем псячого хода -  Славного роду, лиш 
псячого ходу.
Славноє вико -  Славие (добре) вино.
Славноє имня = Уславленоє нмня -  Славне ім’я.
Славу мож и за гроші купити, лем довго в нӱв нй 
жити -  Славу можна й за гроші купити, лиш довго в ній 
нс жити.
Славу не глядавуть, а добывавуть — Славу не шукають, 
а здобувають.
Славу не купляй, а чесно добывай (а чесно заробляй) -
Славу нс кулляй, а чесно добувай (а чесно заробляй). 
Славу сіяти -  Славу сіяти.
Славу стрічай, но поса не задирай -  Славу стрічай (ві- 
тай), та носа не задирай.
Славу тяжко набыти, но легко ся їі збыти -  Славу тяжко 
набути, та легко її збутися.
Славу чииити -  Славу чинити ірооити).
Слагати з себе отвітственнӱсть -  Складати (зиімати) з 
ссбс и зідповідальність.
Слагати недойпмкы -  Складати ( тімати) недоїмки. 
Сланцевый ґаз -  Сланцевий ґаз.
Слесарноє діло -  Слюсарна сттрава.
Сливовичка -  сята (епокуслива) водичка -- Сливовичка 
(слив 'янка) -  свята (спокуслива) водичка.
Слагаєся впечатлсніє -  Складається враження.
Слимаку, слимаку, зроби ми на дяку: покажи ми ногы 
и тікай з дорогы -  Слимаку, слимаку, зроби мені на дяку: 
покижи мені ноги і тікай з дороги.
Слина (слинка) котиться = Слииа (слинка) тече - Слина 
котиться.
Слина (слинка) тече =  Слина (слинка) котнться -  Слина 
тече.
Слинку глотати -  Слинку ковтати.
Слинна железа -  Слиына залоза.
Слинов кісто не замісиш -  Слиною т і с т о  і і с  замісиш. 
Слинявить, як коли пряде ~ Слинявить, як коли пряде.
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Слы

Слннявый (слинява), як слимак=Слызькый (елызька), 
як  слимак -  Слинявий (слинява), мов слимак.
Слитноє написаыіє слӱв -  Злитне написання слів (разом). 
Слитноє произношеніє даскӱлькох слӱв -  Злитна (суцьіь- 
на) вимова кількох слів.
Сліда ниє -  Сліду нсма.
Слідити за ним (за нив) день-нӱч -  Слідкувати за ним (за 
нею) день-ніч.
Слідити за ним (за нив) очима -  С.іідкуваги за ним (за 
нею) очима.
Слідити за собов -  Стежити за собою.
Слїдить за тобов -  Слідкує за тобою.
Сліды бездушкости = Сліды жестокостн -  Сліди безду- 
шевності.
Сліды будущого глядай у прошедшому -  Сліди майбут- 
нього шлукай у минулому.
Сліды выкажуть (прозрадять) челядника (челяднну)
усе -  Сліди викажуть (прозрадять) людину завжди.
Сліды глубокі лишавуть рокы -  Сліди глибокі залкша- 
юі'ь роки.
Сліды жестокости = Сліды бездушности -  Сліди жорсто- 
кості.
Слідкуй за ротом, бо оббрызкать болотом -  Сдідкуй за 
ротом, бо оббризкає болотом.
Слідкуй за руками -  Стеж за руками.
Слід намекиути -  Слід натякнути.
Слідовало б = Належало б -  Слід би.
Слідовати велінію совісти -  Слухати ввдішгя совісті. 
Слідовати ннструкцїї -  Додержуватись іыструкції. 
Слідовати совїіу -  Слідовати пораді.
Слідом -  баба за дідом (як баба за дідом) = Сліаом -  як 
тіиь за челядником (за челядинов) = Слідом -  як пес за 
ґаздом — Слідом — баба за дідом (як баба за дідом).
Слідом -  як  пес за ґаздом = Слідом -  як  баба за дідом = 
Слідом -  як тінь за челядником (за челядинов) -  Слідом 
-  як пес за господарем.
Сліддом -  як тінь за челядником (за челядинов) = Слі- 
дом -  як баба за дідом = Слідом -  як пес за ґаздом -  Слі- 
дом -  як тінь за людиною.
Слід отмітнти -  Слід відмітнти (зазначити).
Слід простыв (прохолов) -  Слід простив (прохолов). 
Слідства стихїї -  ІІаслідки стихії.
Слідственні органы -  Слідчі оргаіш.
Слідственный яорядок -  Слідчий порядок. 
Слідственный процес -  Слідчий процес.
Слідує добавити -  Слід додати.
Слідує констатіровати -  Слід констатувати.
Слідує отмітити -  Слід відзыачити.
Слідує знати -  Слід знати.
Слідує напомнити -  Слід нагадати.
Слідує памнятати -  Слід пам’ятати.
Слідує повісти -Треба (слід) сказати.
СлІдує предупредити -  Слід попередити.
Слід чесно повісти -  Слід чесно сказати.
Слідує мати во вниманію -  Сяід мати на увазі.
Слідує отмітити -  Слід відмітити.
Слідує подчеркнути -  Слід підкреслити.
Слідує сномнити -  Слід згадати.
Слідує чесно признатися -  Слід чесно признатися 
Слід указовав направленіє -  Слід показував напрямок. 
Слід у слід -  Слід у слід.
Слідуючи логіці -  Слідуючи логіці.
Сідующа остановка -  Наступна зупинка.
Слідующый етап -  Наступний стап.
Слідующый номер -  Наступний номер.
Слідующый прогноз -  Наступний прогноз.
Слідующым образом = Слідующым способом -  Наступ- 
ним чином.
Слідующым способом = Слідующым образом -  їаким 
способом (у такий спосіб).
Слідӱв крови не видко -  Слідів хрові не видно.
Слідчі дійствія Слідчі дії.

Слідчі органы -  Слідчі органи.
Слідчый процес -  Слідчий процсс.
Сліпа кышка -  Сліпа кишка,
Сліпа куля = Случайна куля -  Сліпа куля.
Сліпа куля вбивать, колн на неї не чекаш -  Сліпа куля 
вбиває, коли на неї не чекаєш.
Сліпа любов лем портить кров -  Сліяа любов псує яиш 
кров.
Сліпа родительська любов — Сліпа родительська (6атьків- 
ська) любов.
Сліпа стіна -  Сліпа стіна.
Сліпа улиця -  Сліпа вулиця.
Сліпати очима -  Сліпати очима.
Сліпый грӱм забреде и в дӱм -  Сліпий грім забреде і в дім. 
Сліпый дождь -  Сліпий дощ.
Сліпый замок -  Сліггий замок.
Сліпый кӱнь спотыкаться -  Сліпий кінь спотикаєгься. 
Сліпый (сліпа) ліпше ходить, кіть поводирь го (пово- 
дирь йі) водить -  Сліпий (сліпа) краше ходить, якщо по- 
водир його (поводир її) водить.
Сліпый (сліпа) на єнно око -  Сліпий (сліпа) на одне око. 
Сліпый (сліпа) не може вести сліпого (сліпу) -  Сліаий 
(сліиа) пе може вести сліпого (сліпу).
Сліпый (сліпа) не тот(не вта), што ие видить, а тот (а 
вта), пгго не хоче відіти — Сліпий (сліпа) не той (не та), що 
не бачить, а той (а та), що не хоче бачити.
С.ііпый сам (сліпа сама) не ходить, а видящый (видяща) 
го (її) водить -  Сліпий сам. (сліпа сама) не ходить, а видячий 
(видяча) його Сії) водить.
Сліпый (еліпа) сліпого (сліпу) може лем у яму завесги
-  Сліпий (сліяпа) сліпого (сліпу) може лиш у яму завести. 
Сліпый польот -  Сліпий політ.
Сліпый послушник (сліпа нослушниця) -  найпершый 
нарушитель (найпсрша парушителька) -  Сліішй послуш- 
ішк (сліиа нослушішдя) -  найперший порушник (найперша 
поруппшця).
Сліпый сліпого (сліпа сліпу) веде -  й оба (й обидві) в 
яму впадуть -  Сліпий сліпого (сліпа сліпу) веде -  й оби- 
два (й обидві) в яму впадуть.
Сліпый (сліпа), тко дале носа не видить -  Сліпий (сліпа). 
хто далі носа не видить (ие бачить).
Сліпый (сліпа) туды ходить, куды го (куды йі)) прово- 
дирь (проводирька) водить -  Сліпий (сліпа) (сліпа) іуди 
ходить, куди його (куди її) проводир (проводирка) водить. 
Сліпый (сліпа) хромого (хрому) не дожеые -  Сліпий (слі- 
па) хромого (хрому) нс здожснс.
Сліный сліпого (сліпа сліпу) упрекає, ош под иогы не 
позирать -  Сліпий сліпого (сліпа слшу') докоряє, що під 
нош не позирає (не дивиться).
Сліпо впадати -  Сліпо (бе> пам 'яти) упадати.
Сліпого (сліпу) в око не бий: вӱн (она) и так сліпый (сліпа)
-  Сліного (слітіу) в око не бий: він (вона) і так сліпий (сліпа). 
Сліпого легко вести, а глухого -  гнати -  Сліпого легко 
вести, а глухого -  гнати.
Сліпого й стовпля снирать -  Сліпого й галуззя зупшшє. 
Сліпоє поклоненвіє -  Сліпе иоклонішія.
Сліпос псеня щи не знас, што вто рӱдня, а до матери 
лізе -  Сліпе псеня ще не знає, що то рідня, а до матері лізс. 
Сліпому (сліпӱв) -  і йому (і їй) нужпый огень -  Сліпому 
(сліпій) -  і йому (і їй) потрібний вогонь.
Сліпому (сліпӱв) и трава заважать, коли ступать -  Слі- 
пому (сліпій) і трава заважає, коли ступає.
Сліпому (сліпӱв) нішто світити -  Сліпому (сліпій) нічого 
світити.
Сліпому (сліпӱв) привижаєся, а глухому (глухӱв) причу- 
ваєся -  Сліпому (сліпіи) привижається, а гпухому (піухій) 
причувається.
Сліпому (слія5;в) ушитко чорнос — Сліпому (сліпій) всс 
чорне.
Слыза брынить -  Сльоза бринить.
Слыза висить -  душа болить -  Сльоза виеить -  душа 
болить.
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Слы

Слыза котиться, як горох = Сльозы котяться градом -
Сльоза котиться, мов горох.
Слызами біду (лихо) не уплачеш -  Сльозами біду (лихо) 
ііе виплачеш.
Слызами біду (лихо) не змнякшити, ни задобрити = 
Слызами горн» не поможеш (горя не заладнш) = Слы- 
зами діло не поправиш -  Сльозами біду (лихо) ие зм’якіш- 
та, ні задобрити.
Слызами горю не поможеш (горя не заладнш) = 
Слызами біду (лихо) не змнякшити, нн задобрити = 
Слызами діло ые иоправиш -  Сльозами горю не спомо- 
жеш (горя пе заладиш).
Слызами діло не поправиш = Слызами біду (лихо) не 
змнякшнти, ни задобри) = Слызамн горю не помо- 
жеш (горя не заладиш) -  Сльозами діло (спраеу) не по 
правиш.
Слызами моря не наповниш (не доллсш) -  Сльозами 
море не наповыиш (не доллєш).
Слызами облнваеся, но правды не зрікаєся -  Сльозами 
обливається, та правди не зрікається.
Слызами шкоді (горю) не споможеш -  Сльозами шкоді 
(горю) не споможсш.
Слыза слызу побивать -  Сльоза сльозу побиває.
Слыза проняла -  Сльоза пройняла.
Слыза тече -  в лпня пече -  Сльоза тече -  в лиця пече. 
Слызнны, як горошины (як др5!бный дождь) -  Сльози- 
іга, мов горошини (мов дрібшш дощ).
Слызиста оболочка -  Сльозиста оболонка.
Слызы благодарности -  Сльози вдячності.
Слызы -  вода, їх проливать біда -  Сльози -  вода, їх иро- 
лизає біда.
Слызы давдять (душать) -  Сльози давлять (душать). 
Слызы для душі -  што для тіла мыло -  Сльози для душі
-  що для тіла мило.
Слызы з вӱч стікавуть -  бӱль душі змывавуть -  Сльози 
з віч стікають -  біль душі змивають.
Слызы здержувуть бӱль — Сльози тамують біяь.
Слызы зявилися -  легше зробилося -  Сльози з’явилися
-  леппе зробилося.
Слызы красі шкодять -  Сльози красі шкодять.
Слызы лиця портять — Сльози лиця (обличчя) псутогь. 
Слызы навертавуться -  Сльози навертаються.
Слызы не глуши -  легше на души -  Сльози не глуши -  
легшс на душі.
Слызы не лем стікавуть, но й лнця роз'ілавуть -  Сльози 
не лиш стікають, алс й .тия (обличчя) роз’їдають.
Слызы не шкодять, лем часто невчасно нрнходкть -  
Сльози не шкодять, лиш часто невчасно приходять.
Слызы подкочувз'ться -  Сльози підкочуються.
Слызы нроливать, а чому -  не знає -  Сльози проливає, а 
чому -  не знає.
Слызы радоста -  Сльози радоеті.
Слызы, сынку, нросяться в жебаловку -  Сльози, сину, 
просяться в жебаловку (в хустину).
Слызы течуть -  Сльози течуть.
Слызы удавили -  Сльози удавили.
Слызы, як жемчуі -  Сльози, як перла.
Слызы, як на травах росы: н стебло згынавуть, и цят- 
касто сіявуть -  Сльози, як на травах роси: і стсбло згина- 
тать, і крашгасто сяють.
Слызна нросьба -  Слізне прохания.
Слызио нросити -  Слізно просити.
Слызова оболонка -  Слизова оболонка.
Слызоточивын газ -  Сльозоточивий Газ.
Слызу не пуетити -  Сльозу не пустити.
Слызька дорӱжка -  Слизька доріжка (стежина). 
Слызькый, як вйун -  Слизький, як в’юн.
Слызькый (слызька), як дараб мыла -  Слизышй (слизь- 
ка), як шматок мияа.
Слызькый (слызька), як слимак = Слинявый (слиня- 
ва), як сли.мак -  Слизький (слизька), мов слимак.
Слыхом не слыхати -  Послухом не чувати.

Слыхом ие слыхати, видом не видати -  Послухом не чу- 
вати, видом не видати.
Слыхом слыхати, видом видаги -  Послухом чувати, ви- 
дом видати,
Слова без дійства -  пусті надежды -  Слова без дїї -  пусті 
надії.
Слова бсз діл -  што лутс без стріл -  Слова без діл -  що лук
без стріл.
Слова без теплоты -  мало доброты -  Слова без теплоти
-  мало доброти.
Слова благодариости = Слова вдячиости -  Слова подяки. 
Слова вдячности = Слова благодарности -  Слова по- 
дяки.
Слова -  велика сила: н крыла, и вилы -  Слова -  велика 
сшіа: і крила, і вила.
Слова держатися -  не за вітром ганятися -  Слова тркма- 
тися -  не за вітром ганятися.
“Слова до діла не подшити!”-  як звыкли слідчі гово- 
рити -  “Слова до справи не підшїгги!”-  як звикли слідчі 
говорити.
Слова завмерлн на устах -  Слова завмерли на устах. 
Слова за слова -  Слова за слова.
Слова з нісні не увсржеш -  Слова з пісні не викиыеш. 
Слова -  казна жива, лем трсба знати, як йі хосновати -
Слова -  скарбниця жива, лиш треба знати, як її хоснувати 
(користувати).
Словак, мадяр жнд и рус -  кажаый рве для себе кус -
Словак, мадяр (угорець), жид (єврей) і рус -  кожен рве дпя 
ссбе кус.
Слова ласкаві, но думкы лукаві = Мняко стелить, но 
твердо спати -  Слова ласкаві, та думки лукаві.
Слова летять, а написаное опстаеся -  Слова летять, а на- 
писане лишається.
Слова льстиві не мавуть чести -  Слова облссні не мають 
чесгі.
Слова масні, а пирогы пӱсні- Сдова масні, а пироги пісні. 
Словами, што хочеш, кажи, лсм рукы при собі держи -
Словами, що хочеш, кажи, лиш руки ири собі держи (три- 
май).
Словами блудити — Словами блудити.
Словами (устами) говорити- Словами (устами) говорити. 
Словами житя не розкажеш -  Словами житгя не розка- 
жеш.
Словами мастити -  Словами мастити.
Словами не пополудснкуєш и хыжу не зробиш -  Сло- 
вами не пополуденкуєш (не пообідаєш) і хату не збудуєш. 
Словами передати — Словами передати.
Словами полай, а рхтс не розпускай (а рукам волі не да- 
вай) -  Словами ітолай, а рук не розпускай (а рукам волі не 
давай).
Словами стӱл не збогатити -  Словами стіл не збагатігги. 
Словами сюды -  туды, а на ділі -  никуды -  Словами сюдн
-  туди, а на ділі -  нікуди.
Словами хыжу не змурусш -  Словами хату ие змуруєш. 
Словам тісно, но думкам - просторно -  Словам тісно, та 
думкам -  просторо.
Слова иам сил додавуть, но й нортять -  Слова нам си. 
додають, але й псують.
Слова не дадз'ть хліба -  Слова не дадуть хліба.
Слова -  не дрыва, ош розметав и собрав -  Слова -  >.і 
дрова, що розкидав і зібрав.
Слова не зычнть = За словом у жеб не лізе -  С-лова ш 
зичить.
Слова не мыркне, лем фыркне -  Слова не мнркне, лтт 
фиркне.
С’лова не отвічавуть дійствительности -  Слова ис відп:- 
відають дійсносггі.
Слова не повість -  Слова не екаже.
Слова не повість без подковыркы -  Слова не повість ( - 
скаже) без підковирки (без шпипьки).
Слова не порушу н за милу душу -  Слова нс порущу і .. 
милу душу!
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Сло

Слова не розходяться з ділом -  Слова не розходяться з 
ділом.
Слова опсталися словами -  Слова залишилися словами. 
Словарный состав языка -  Словииковий склад мови. 
Словарь иностранных слӱв -  Словник іншомовних слів. 
Словарный состав языка -  Словниковий склад мови. 
Слова опсталися словами -  Слова лишилися словами. 
Слова огвічавуть дійствительности -  Слова відповіда- 
ють дійсності.
Слова от нього (от неї) не вчуєш, хоіь и заночутш -  Сло- 
ва від нього (від неї) не вчуєш, хоч і заночуєш.неї)
Слова пышні, но діла невтішні -  Слова пишні, та діла (та 
справи) невтішні.
Слова радости (утіхы) -  Слова родості (утіхи).
Слова розыйшлися з ділом -  Слова розійшлися з ділом. 
Слова солодкі, но рукы курті (короткі) -  Слова солодкі, 
та руки короткі.
Слова солодкі, но факты гӱркі -  Слова солодкі, та факти 
гірки.
Слова сріберні, обйазакности золопгі, а воля Божа -  впе- 
реді -  Слова срібні, обов’язки золоті, а воля Божа -  впсреді. 
Слова употребляй, но за них и отвічай — Слова вживай, 
та за них і відповідай.
Слова учать, а приміры восшпувуть -  Слова вчать, а 
приклади виховують.
Слова шкоды не наградять -  Слова шкоди не нагородять. 
Слова шовкові, а діла -  не дай, Боже, й псові -  Слова 
шовкові, а діла (а справи) -  не дай, Божне, й псові! 
Словесна лузга = Словесна шелуха -  Словесна лузга. 
Словесна мотивація -  Словесна мотивапія.
Словесна тріскотня -  Словесна тріскотня.
Словесна шелуха = Словесна лузга — Словеена лузга. 
Слова шкоду не повтолувуть -  Слова шкоду не 
повтолують(не відшкодовують).
Словеснга дуель -  Словесна дуель.
Словесный понос -  Словесний понос.
Словесный юмор -  Словеспий гумор.
Словесноє плетиво -Словесне пяетиво (плетіння). 
Словесноє состезаніє -  Словесне змагатая.
Словно пелена з очи спала -  Наче пелена з очей спала. 
Слово без віры нич не вартоє -  Слово бсз віри нічого не 
варте.
Слово вилетить воробком, а вернеся волом -  Слово ви- 
летить воробком (горобцем), а вернеться волом.
Слово в слово = Строка в строку -  Слово в слово.
Слово -  вітер, а письмо -  почва -  Слово -  вітер, а письмо
-  грунт.
Слово -  вітер, картка -  папірь, а гроші -  ночва -  Слово
-  вітер, картка -  папір, а гроші -  грунт.
Слово гонора -  Слово гонору.
Слово ділом провіряєя -  Слово ділом (справою) иереві- 
ряєгься.
Слово -  ділу брат, його не беруть назад -  Слово -  ділу 
(справі) брат, його не беруть назад.
Слово до д ііа  не подшиєш -  Слово до діла (до справи) не 
иідшиєш!
Слово до ладу -  як ложка до меду -  Слово до ладу -  як 
ложкадомєду.
Слово до слова -  й бесіда іотова -  Слово до слова -  й роз- 
мова готова.
Слово до слова -  й пӱшло-поїхало = Слово за слово -  й 
пӱшло -  Слово до слова -  й пішло-поїхало 
Слово до слова лігать -  вшитко початок має -  Слово до 
слова лігає -  всьо початок має.
Слово за слово = Слово по слову -  Слово за словом. 
Слово за слово -  й пӱшло = Слово до слова -  й пӱшло- 
поїхало -  Слово за слово -  й пішло!
Слово к діло -  Слово і діло.
Словом занимати -  Словом займати.
Слово -  ключ: вӱн душу отмыкать, тко ним знає хосно- 
ватися -  Слово -  юпоч: він душу відмикає, хто ним корис- 
туватися знає.

Слово крикливоє -  рідко правдивоє — Слово крикливе -  
рідко правдиве.
Слово матери силӱ придає, а рукы — здоровля -  Слово 
матері силу придає, а руки -  здоров’я.
Слово може не лем хворого воскресити, но й здорово- 
го вбити = Слоаво може потдержати, воскресити, но й 
убити -  Слово може не лиш хворого воскресити, алс й здо- 
рового вбити.
Словом обпече -  й утече -  Словом обпече -  і втече. 
Слоаво може потдержати, воскресити, но й убити = Сло- 
во може не лем хворого воскресити, но й здорового вби-
ти -  Слово може підтримати, воскресити, але й убиги. 
Слово може стати и хлібом, и ножом -  Слово може стаги 
і хлібом, і ножем.
Словом “спасибо” не отбудешся -  Словом “спасибі” не 
ізідбудешся!
Словом так -  Словом так. >
Словом -  як шовком вышивать, а ділом -  як шнлом 
шнигає — Словом -  мов шовком вишиває, а ділом -  мов 
шилом шпигає.
Слово на свободі -  хозяйин судьбы -  Слово на волі -  гос- 
подар долі.
Слово — не воробок -  Слово -  не горобепь.
Слово -  не воробок, айбо й оно можс быти обскубаноє
-  Слово -  не воробок (не горобець), але й воно може бухи 
обскубане.
Слово -  не воробок: вылетить — назад не повернеш = 
Слово -  не воробок: вылетить -  не имиш -  Слово -  не 
горобець: вилетить -  назад не всрнеш.
Слово -  не воробок, думка -  не фрайирка -  Слово -  яе 
горобець, думка -  не фраїрка.
Слово -  не воробок: вылетнть -  не имнш = Слово -  не 
воробок: вылетить -  назад не повернеш -  Слово -  не го- 
робець: вилетить — нє впімаєш.
Слово не кажеся просто так -  Слово нс мовиться просто 
так.
Слово не куля, но може вбити -  Слово -  не куяя, та може 
вбити.
Слово -  не кум, не бери на глум -  Слово -  не кум -  нс 
бери на глум.
Слово -  не нодова, а думці основа -  Сяово -  не полова, а 
думці осиова.
Слово — не стріла, но рапигь глибше = Гостре словечко 
коле сердечко -  Слово -  не стріла, та ранить ілибше. 
Слово -  не птах: выпустиш -  не вернеся = Слово -  не 
птиця, полетить -  не ймиш -  Слово -  не нтах: випустиш
-  не повєрнсться.
Слово -  не птиця, полетить -  не ймиш = Слово -  не 
птах: выпустиш -  не вериеся -  Слово -  не птиця, поле- 
тить -  не впіймаєш.
Слово не так скажи -  хоть из хыжі біжи -  Слово не так 
скажи — хоч із хати біжи.
Слово — ни в грӱш -  Сяово -  ні в гріш!
Слсво -  от діла, а не діло -  от слова -  Слово -  від діла, а 
ие діло -  від слова.
Слово повів (повіла) -  хоть хыжу на нӱм зводь (муруй)
-  Слово сказав (сказала) — хоч хату на ньому зводь (муруй). 
Слово -  полководець вселюдської силы -  Слово -  полко- 
водець вселюдської сили.
Слово -  полова, а хліб -  голова всьому -  Слово -  пояова, 
а хліб — голова всьому.
Слово ио поводу -  Слово з приводу.
Слово по слову = Слово за словом -  Слово по слову. 
Слово ііо слову -  втягся (втяглася) в бесіду -  Слово по 
слову -  втягся (встяглася) в розмову.
Слово правды не для парады -  Слово правди не дяя па- 
ради.
Слово привітствія -  Слово вітання (привітання).
Слово против слова -  Слово проти слова.
Слово сказав (сказала) -  як чесноком завопяв (завоня-
ла) -  Слово сказав (сказала) -  мов часішком завоняв (за- 
воняла).

233



Сло

Слово, сказаноє вголос, зважуй, як колос -  Слово, сказа- 
нс вголос, зважуй, як колос.
Слово, сказаноє вчас, -  бери про запас — Слово, сказане 
вчас (вчасио), — бери иро запас.
Слово, сказаноє языком, не вырубаш топором -  Слово. 
сказане язиком, не вирубаєш юаором.
Слово старшое за гроші й дорожоє за розкоші -  Слово 
старше за гроші й дорожче зарозкоші.
Слово -  срібло, а мовчання -  золото = Тко мовчить, тот 
трьох навчить -  Слово -  срібло, а мовчання -  золото. 
Слово твердос вдячности не жде -  Слово тверде подяки 
не жде.
Слово тоже лічить -  Слово теж лікує.
Слово чести = Чесноє слово -  Слово честі!
Слово чести дав (дала), ош правду сказав (сказала) -  
Слово честі дав (дала), шо правду сказав (сказала).
Слово, як потя! кедь полетигь -  назад не прилетить -  
Слово, як пташка: якщо нолетить -  иазад ыс прилетить. 
Слогова абривітура -  Поскладова абревіатура.
Слоговоє удареніє -  Складовий иаголос.
Сложилася тенденція -  Склалася тснденція.
Сложилося впечатленіє -  Скпалося враження. 
Сложилося мнініє -  Склався поіляд (складася думка). 
Сложити голову за отечество -  Сласти голову (віддати 
життя) за батьківшину.
Сложити даскӱлько чисел -  Скласти декілька чисел. 
Сложити оружіс -  Скласти зброю.
Сложити сиӱванку -  Скласти пісню.
Сложиги полномочія —Скласти повноважєння.
С’ложный вопрос -  Складнс питання.
Сложноє діло -  Складна справа.
Сложноє обстоятельсьтво — Складна обставина. 
Сложносокращеноє слово -  Складноскорочене сдово. 
Сложноє предложеніє -  Складне речення.
Слой атмосферы -  Шар атмосфери.
Слона не помітити -  Слона не помітити.
Слон му (слон ӱв) на ухо настунив = Медвідь на утсо на- 
стуиив -  Слон йому (слон їй) на вухо наступив.
Слонова кӱстка -  Слонова кістка.
Слонова хворота -  Слонова хвороба.
Слоняєся, як жебрак (як жебрачка) попуд городины (як 
злодін (як злодійка) по торговиии) -  Тиняаься, як жс- 
брак (як жебрачка) попід тини (як злодій (як злодійка) по 
ярмарку).
Слуга газдови (пановн) выкать, а тот йому тыкать -
Слуга господареві (панові) викає, а той йому тикає.
Слуга двох панӱв = Двом паыам сужити -  Слуга двох па- 
нів.
Слуга народа -  Слуга народа.
“Слуга народа!” -  собі в сопіашеніє -  “Слуга народу!” — 
собі в угоду.
Слуга -  не пан, а ты, хлопе, роби сам -  Слуга -  не пан, а 
ти, хлопе, роби сам!
Слуга покорный -  Слуга покорпий.
Слуга туй, слуга там, (служниця туй, служниця там), 
лем бы не сам (нє сама) -  Слуга тут, слуга там (служниця 
тут, служниця там), лише б ие сам (нс сама).
“Слугы народа” поживнтиея не упустять возможнӱсть 
-  “Слуги народу” поживитнся ие уиусгять нагоду.
Слуты народа -  роблять лем шкоду -  Слуги народу -  ро- 
блять лиш шкоду.
Слугы -  панам, а ты, хлопе, роби сам — Слуги панам, а 
ти, хлоне, роби сам!
Служащі люде = Служащьій иарод -  Службові люди 
(службовці).
Служаіцый народ = Служащі люде •- Службовий народ 
(службовці).
Слл'жба бсзопасности -  С.пу'жба безпеки.
Служба Божа -  Служба Божа (БогослӱЬкіння-литургія). 
Служба движенія -  Служба руху.
Служба за коитрактом -  Сяужба за контрактом.
Служба знакомств -  Сдужба знайомств.

Служба йде, контора пнше -  Служба йде, контора ішше. 
Служба науці -  Сяужба науці.
Служба -  не дружба -  Служба -  не дружба.
Служба путя -  Служба путя (шляхӱ).
Служба свйази -  Служба зв’язку.
Служба снасенія -  Служба рятування ірятунку).
Служба така, што треба довіряти -  Служба така, що тре- 
ба довіряти.
Служба тягы -  Служба тяги.
Служебна літсратура -  Службова література.
Служебна необходимӱсть -  Службова необхідність. 
Служебпі годины -  Службові години.
Служебный день -  Сяужбовий день.
Служебный кабіяет -  Службовий кабінег.
Служебный роман -  Службовий роман.
Служебный транспорт -  Службовий транспорг. 
Служебный час -  Службовий час.
Служебноє значеніс гіпотезы -  Службовс значення гіпо- 
тези.
Служебноє місто -- Сяужбове місце.
Служебноє поміщеніє -  Службове примішенкя. 
Служебноє (должносяоє) преступленіє -  Службовий (ио- 
садовий) злочин.
Служебноє слово -  Службове слово.
Служи Богу вірно -  наградить примірно -  Служи Богу 
вірно -  нагородить ыримірно.
Сложившіся обычаї -  Установлені звичаї (звичає, що 
склалися).
Служитель (служителька) культа -  Служитель (служи- 
телька) культу.
Служнтель (служителька) культу'ри -  Служитель (слу- 
жителька) культури.
Служитель (служителька) Феміды -  Служитеяь (служи- 
телыса) Феміди.
Служити Богу замолоду -  золото, у зрілому віиі -  срібло, 
а в старости -  желізо -  Служити Богу замолоду -  золото, у 
зрілому віці -  срібло, а в старості -  залізо.
Служити віров и правдов -  Служити вірою й иравдою. 
Служитн з ласкы -  не знати тряскы -  Служити з ласки -  
ие заати тряски.
Служити искуству -  Слулсити мистецтву.
Служити народу -  значить служити Богу -  Служити на- 
роду -  значить служити Богу.
Служити орудійом порядка -  Служити знаряддям порядку. 
Служити по найму -  Служити по найму.
Служити препйатствійом -  Служити перешкодою (бути 
на переиікодї).
Служити причннов -  Служити причиною.
Служитн -  радый (рада), прислужовати прот ивно -  Слу- 
жити -  радий (рада), прислужувати гидко.
Служити ручательством = Быти ручательством -  Слу- 
жити запорукою.
Сллжитн свою службу -  Служити свою службу.
Служити -  тяжко робити (на другых робити) -  Служити
-  тяжко робити (на інших робити).
Служить віров и правдов -  Служить вірою й правдою. 
Служить власти -  не громаді -  Служить владі -  не громаді. 
Служить з отличійом -  Служить відмінно.
Служить модельов -  Служить моделлю.
Служигь му (служить їй) золотов курков -  Служить 
йому (служить їй) золотою куркою.
Служить нриманков -  Служить ириманкою.
Служить причинов —Служить причиною (є причиною). 
Служить (послужив, послужила) толчком -  Служить 
(послужив, полслужила) поштовхом.
Служнть приміром -  Служить прикладом (є прикяадом). 
Служить ширмов -  Служить ширмою.
Служка на служку, а пану тряспя -  Служка на служтсу, а 
пачові трясця.
Служниця покорна -  Служшщя покірна.
Слухай агронома -  буде хліб и солома -  Слухай агронома
-  буде хліб і солома.
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Слутый (слута) на вбі рукы -  Слутий (слута) на обидві 
руки.
Слухаву и повинуюсь -  Слухаю і корюсь.
Слухай-бо -  Слухай-бо!
Слухай внимательно — Слу'хай уважно.
Слухай (слухайте): вопросӱв не задавай (не задавайте) -  
Слухай (слухайте): питань не заадавайте.
Слухай, Грнцьку, науку мужицьку- Слугай, Грицьку, на- 
уку мужицьку!
Слухай (с.тухайте) добре -  Слухай (слухайте) добре. 
Слухай добрых люди -  упаде бітьмо (сліпота) з очи -  
Слухай добрих людей -  унадс полуда з очей.
Слухай и читай (слухайте й чигайте), ио свӱн розум май 
(но свін розум майте) -  Слухай і читай (слухайте н читай- 
те), та свій розум май (та свій розум майте).
Слухай любого другого (любу другу), а держися розума 
свого -  Сяухай любого другого (любу другу), а держися (а 
тримайся) розуму свого.
Слухай много, а говоры мало -  Сяухай много ібагато), а 
говори мало.
Слухай, не встрявай, но на ус мотай -  Слухай, не встря- 
вай, та на вус мотай.
Слухай-не слухай, лем чортом не хухай -  Слухай-не слу- 
хай, лиш чортом не хухай!
Слухай-но -  Слухай-но!
Слухай, обы не прозявити -  Слухай, щоб не прогавити. 
Слухай розумнішого (рлзумнішу), честуй старшого 
(сгаршу), помагай слабшому (слабшін) -  Слухай розум- 
нішого Срозз'мнішу), шануй старшого (старшу), помагай 
слабшому (слабшій).
Слухай сто раз, а повіш лем раз -  Слухай сто раз, а скажи 
лиш раз.
Слухайся мене, то й біда тя мине -  Слухайся мене, то й 
біда тебє мине.
Слухай ухом, а не брюхом -  Слухай вухом, а не брюхом 
(пе черевам).
Слухай, хлопче, маму, бо впадеш у яму, а кедь у яму впа- 
деш -  у воді пропадеш -  Сяухай, хлопче, маму, бо впадеш 
у яму, а якщо в яму внадеш -  у воді пропадеш!
Слухай, што говорю, бо пак не повторю, я тобі лем ска- 
жу и тобі поражу, вбы-сь мені еказав, што-м тобі не до- 
казав -  Слухай, що говорю, бо потім не повторю, я тобі 
лишє скажу і тобі пораджу, щоб ти мені сказав, про що тобі 
не доказав.
Слухали -  постановили — Слухали -  постановили! 
Слухами земля повниться -  Чутками земля поваииться. 
Слухати голос совісти -  Слухати голос совісті.
Слухати добре -  Слухати добрс.
Слухати й не чути -  Слухати й нс чути.
Слухати його (її) выстучіленіє (лекцію) -  Слухати його 
(її) виступ (лекцїю).
Слухати й чути -  не снно й тото самоє -  Слухати й чути 
-  не одне й тс саме.
Слухати крайом уха -  Слухати краєм вуха.
Слухати не хоче = И слухати не хоче -  Слухати ие хоче. 
Слухатися розума -  Слухатися розуму.
Слухатися серця -  Слухатися серця:
Слухати также тяжко, як и говорити -  Слухати так жс 
важко, як і говорити.
Слухати -  щи не значить чути -  Слухати -  ще пе зыачить 
чути.
Слухать и не черленіє -  Слухає і не червоніє.
Слухать, но не чує -  Слухає, але не чує.
Слухать черевом, а не ухом -  Слухає черевом, а не вухом. 
Слух -  для ух, а не для язьіка -  Слух -  для вух, а не для 
язика.
Слу'х загубив (загубила), бо медвідь му (бо медвідь ӱв) 
на ухо наступив -  Слух загубпв (заіубила), бо ведмідь 
йому (бо ведмідь їй) на вухо насіунив.
Слух иде по всьому селу -  Чутка ідс по всьому селу.
Слух исходив из враждебных кругӱв -  Чутка йшла із во- 
рожих кругів.

Сль

Слухы до діла не подшиєш -  Чутки до діла (до справи) 
нс підшиєш.
Слухы начали циркульовати -  Чутки начали циркулю- 
вати.
Слухы розвіялися = Сдухы щезли -  Чупш розвіялися. 
Слухы скоро росходяться -  Чуіки швидко розходяться. 
Слухы щезли = Слухы розвіялися -  Чутки щезли (зпи- 
кли).
Слухияна дітина -  Слухняна дитина.
Слухняна дітинка ціпок обмпнать -  Слухняна дитинка 
ціпок обминає.
Слухняна д^'вочка -  Слухняна дівчина.
Слухняный хлопець Слухняний хлопець.
Слухова трубка -  Слухова трубка.
Слуховый вызӱр = Слуховоє окно -  Слуховс вікно. 
Слуховый нерв -  Слуховий нерв.
Слуховоє окно = Слуховый вызӱр -  Слухове вікно. 
Слухом земля повниться = Чутка йде по всьому -  Слу- 
хом земля новниться.
Слухом слыхати -  Слихом чути.
Слухом слыхати, в очи видати, лем як розказати -  Слу- 
хом слихати, в очі відіти (бачити), лиш як розказати? 
Случаї єдиничиі -  Випадки поодинокі.
Случай жизни -  Випадок життя.
Случайна жертва -  Випадкова жертва.
Случайна куля = Сліпа куля -  Випадкова куля. 
Случайна ошибіса -  Випадкова помилка.
Случайна стріча -  Випадкова (несподівана) зустріч. 
Случайні веші -  Випадкові речі.
Случайні гастролери — Випадкові гастролери.
Сл}'чайні знакомства -  Випадкові зііайомства. 
Случайный челядник (случайна челядина) -  Випадкова 
людина.
Случайноє совпаденіє -  Випадковші збіг.
Случайно проколовся (прокололася)-Випадково проко- 
ловся (прокололася).
Случайности С )д ь б ы  -  Несподіванки долі.
Случайнӱсть стріч -  Випадковість зустрічей.
Случай уникальньгіі -  Випадок унікальний.
Случилося неицастя -  Скоїлося (трапилося) лихо.
Слӱв густо, а в череві пусто = Соловей пісняма не сытый 
= Хвалов не нагодуєш -  Слів густо, а в животі иусто. 
Слӱв мало = Слӱв не доста = Слӱв не выстачає -  Слів 
мало.
Слӱв на вітср не мече -  Слів на вітер не кидає.
Слӱв на вітер не мєче (не звык, не звыкла метати), бо 
вагу їх знає -  Слів на вітср не кидає (не звик не звикла 
кидати), бо вагу їх знає.
Слӱв не выстачає = Слӱв не досга = Слӱв мало -  Слів 
не вистачас.
Слӱв не доста = Слӱв не выстачае = Слӱв мало -  Слів 
не вистачає.
Слӱв нс знає, а спӱвать -  Слів не знає, а співає.
Слӱв нис -  Слів нема.
Слӱв -  хоть отбавляй, а діла -  хоть нс звідай -  Слів -  хоч 
відбавляй. а діла (а справи) -  хоч не нитай.
Слӱзно просити = Просити слызами -  Слізио просити. 
Слюнкы течуть -  Слюнка тече (слюнки котяться). 
Слюнна залоза -  Слшша залоза.
Сльозы котяться градом = Слыза котиться, як горох -
Сльози котаться градом.
Сльозы не пусгити -  Сльози не ггустити (не просльози- 
тися).
Сльозы подступавуть до горла -  Сльози підступають до 
горла.
Сльога -  наша біднӱсть и хворота -  Сльота -  наша бід- 
ність і хвороба.
Сльота ноле затоплює -  врожай на корені гниє-пропа-
дає -  Сльота иоле затопляє -  врожай на корені згниває. 
Сльот ударпикӱв -  Зліт ударників.
Сльотявос літо -  пропало жито -  Сльотаве літо -  пропало 
жито.

235



Сль

Сльотяного року маєш лем мороку -  Сльотаиого року 
маєш лиш мороку!.
Смаковати (предвкушатн) навперед = Смакує навперед
-  Смаісувати {відчуватч смак) наперед.
Смакота в смакоті -  Смакота в смакоіі.
Смак смаковн не указ: ткось любить паленку, а ткось -  
квас -  Смак смакові не укач: хтось любить иаленку {горілку), 
а хтось -  квас.
Смакує му (смакує ӱ в ), як доброє дорогоє вино - Смакує 
йому (смакуе їй), як добрс дорогс вино.
Смакує ыавперед = Смаковати (предвкушатп) навперед
-  Смакує иаперсд.
Смакун кавшь губами, а пий маленькыми глотками -
Смакуй кавідь (каву) губами, а пий маленькими ковтами. 
Смалити піпу -  Смалити люльку.
Смачный хлібець и голодом мащеный, кіть иод боком 
нарсченый -  Смачний хлібсць і голодом мащений, якщо 
під боком наречеішй.
Смачноє -  перстикы (па.'іьчикы) оближеш = Смачноє -  
язык промкнехн -  Смачне -  пальчики оближсш.
Смачноє -  язык промкнеш = Смачноє -  перстикы обли- 
жеш -  Смачне -  язик промкнсш {проковтнеш).
Смачної паскы вам -  Смачиої цасхи вам!
Смерекам ие страшні мороз и спека -  Смерекам не 
страшні мороз і спека.
Смерекы осени ііе бояться -  Смсрски осені не бояться. 
Смерековый ліс -  Смерековий ліс.
Смертельный бӱй — Смертельний бій.
Смертельна доза -  Смертелыіа доза.
Смертельна угроза -  Смсртс.чьна загроза.
Смертельный враґ -  Смертельний ворог.
Смертельный гріх = Смертный гріх -  Смертельный гріх. 
Смертельна скука (тоска) -  Смертельна нудьга. 
Смертельні послідствія -  Смертельні наслідки. 
Смертельный гріх -  Смертельний гріх.
Смертельнмй огень -  Смертелышй вогонь. 
Смертельный одр -  Смертшш одр.
Смертельпый случай -  Смертельний випадок. 
Смертельный удар -  Смертельний кудар.
Смертельно надоїло му (надоїло ӱв) -  Смертельно обрид- 
ло йому (обридло їй).
Смертельно раненый (ранена) -  Смертсльно порансний 
(поранена).
Смертельно усталый (устала) -  Смсртельно втомлсний 
(втомлена).
Смерти боятися -  на світі не жнти -  Смерті боятися -  на 
світі не жити.
Смерти на ся просить = С.чсрти собі просить -  Смерті 
на себс просить.
Смерти не одперти -  Смерті не відперти.
Смерти собі нроснть = Смерти на ся просить -  Смерті 
собі просить.
Смертна юдина = Осгання година -  Смертна година. 
Смертяа кара — Смертна кара.
Смертна скука -  Смертелыіа пудыа.
Смертный гріх = Смертельный гріх -  Смсртний гріх. 
Смертнный приговор -  Смертний вирок.
Смертно надоїло му (надоїло ӱв) -  До смєрті набридло 
йому (набридло їй).
Смертоносні рокы -  Смеріоаосні роки.
Смерть бы тя взяла (стяла, скосила) -  Смсрть тебе взяла 
б (стяла, скосила)!
Смерт ь видить каждый, а душу -  нико -  Смерть бачить 
кожен, а душу -  піхто.
Смерть вражеськым окупантам -  Смерть ворожи_м оісу- 
пантам.
Смерть -  есе псрсселеніє челядника (челядины) з єнно- 
го міста яа другоє -  Смсрть -  це пересеяення людини з 
одного місші на інше.
Смерть забирать ліпшых -  Смерть забирае кращих. 
Смерть забрала го (забрала йі) -  Смерть забрала його (за- 
брала її).

Смерть за плечима -  Смерть за плсчима.
Смерть захватчикам -  Смсрть загарбникам!
Смерть з косов, а чорт -  з вилами = Смерть з косов, а 
чорт — з гріхами -  Смсрть з косою, а чорт -  з вилами. 
Смерть з косов, а чорт -  з гріхами = Смерть з косов, а 
чорт -  з вилами -  Смергь з косою, а чорт -  з гріхами. 
Смерть з косов усяды ходить за тобов -  Смергь з косою 
всюди ходить за тобою.
Смєрть -  и всьо = Смерть -  и годі -  Смерть -  і все! 
Смерть -  и годі = Смерть -  и всьо -  Смерть -і годі! 
Смерть и народины -  нс чекавуть доброї годнны (мі- 
нуты) -  Смерть і народини не чекають доброї годипи (хви- 
лини).
Смерть -  и тӱлько -  Смерть -  і тільки!
Смерть каждому (каждӱв) призначена щи при рождс- 
нію -  Смерть кожному (кожний) призначена ще при наро- 
джєнні.
Смерть може й преж,Девременно явитися, лем не опо- 
здатн -  Смєрть може й дочасно з’явитися, лиш не спізни- 
тися.
Смерть найде причину, кедь хоче сгяти челядину (челяд- 
ника) -  С'мерть зпайде причину, яіоцо хочс стяш людину. 
Смерть па иосі -  Смсрть на носі.
Смерть наяву косить челядь, як траву -  Смерть наяву 
косить чслядь, мов траву.
Смерть не выбнрать, кого забирагь = Смерть не выбн- 
рать, кого стинать (старых и молодых стинать) -  Смергь 
нс вибирає, кого забирає.
Смерть не выбнрать, кого стинать (старых и молодых 
стинать) = Смерть не выбирагь, коіо забирать -  Смерть 
нс вибирає, кого стинає, (старих і молодих сшнає).
Смерть не всьо бсре, лем своє -  Смерть не всс бере, лишє 
своє.
Смерть не лишать и царя, як траву -  коса косаря -
С'мсрть не залишає й царя, як траву -  коса косаря.
Смерть не має (не признає) выхӱдных -  Смерть не має 
(не визнає) вихідних.
Смерть -  неминуща дорога -  Смерть -  неминуща дорога. 
Смерть не трубить, колк губить -  Смерть не трубить, 
коли губить.
Смерть нич не зопре -  Смерть піщо не зупинить. 
Смертьов никому нич не докажеш -  Смеріто нікому аі- 
чого не докажеш.
Смерть перед очима, обы й за дверима -  Смерть перед 
очима, аби й за дверима.
Смсрть -  переседеніє душі з єнного земного міста на 
другоє -  небесноє -  Смерть -  переселення душі з одного 
земного місця на інше -  пебесне.
Смерть поклала му (поклала ӱв) руку на плече и вже не 
втече -  Смерть поклала йому (поклала їй) руку на шіече й 
уже не втече.
Смеріь приличніша для героя (для геройиш'), чим >те- 
ча з поля боя -  Смєрть гідніша для героя (для героїпі), ніж 
утеча з но ля бою.
Смергь иричину найде, кедь до хыжі зайде ~ Смерш 
причину знайде, якщо до хати зайде.
Смер гь розрішеыія не просить: кого хоче, того косить -  
Смерть дозво.ту нє просить: кого хоче, того косить.
Смерть своє знас й па вік не позирать -  Смсрть своє знай 
й на вік нс зважає.
Смерть ставить усі точкы над “і” -  Смерть ставить усі 
крапки над “і”.
Смерть сталася (послідувала) от удара -  Смерть ста.чася 
(послідувапа) від удару.
Смерть стойить за ками, клацає зубами -  Смерть стоїть 
за нами, клацає зубами.
Смерть тя найде, хоть и сонае занде -  Смєрть тебе зна- 
йде, хоч і сонце зайде.
Смерть у зубы не позирать -  Смсрть у зуби не позирать 
(нє дивиться).
Смерть у каждого (у каждої) своя -  Смерть у кожыого (у 
кожної) своя.
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Смсрть уравнює всіх = Смсрть усіх рунять -  Смсрть 
урівнює всіх.
Смерть усе найде причину -  Смерть завжди знайде при- 
чину.
Смерть усіх рунять = Смергь уравнює всіх -  Смераь усіх 
рівняє.
Смерть усіх сравняла -  Смерть усіх зрівняла.
Смерть усякому (усякв) язык заиже -  Смерть усякому 
(всякій) язик зав’яжс.
Смерть фашистському звірю -  Смерть фашистському 
звірю!
Смерть нести нс позирать: богатых и бідных стинать -
Смерть честі не позирає (не дивиться): багатих і бідних сти- 
нає.
Смерть, як  и житя, греба чесно заслужити -  Смсрть, як і 
життя, треба чесно заслужити.
Смерть яму копле, а зло -  дручать -  Смерть яму конає, а 
зло -  штовхає.
Сметана -  хоть ножом ріж -  Сметана -  хоч ножсм ріж. 
Сметанку збирать = Вершкы збирать -  Смстанку зби- 
рає.
Сметы ниє -  Кошториса нема.
Смиренного (смиреину) судьба веде, а несмиренного (а 
несмиреяну') -  тягне -  Смиренного (смнренну) доля всде, 
а несмирснного (а несмиренну) -  тяше.
Смирительна сорочка -  Гамівна сорочка.
Смирный (смирна), як  голуб -  Сумирний (сумирна), мов 
голуб.
Смієся в пйастух = Смієся под ус -  Смієгься в п’ястук. 
Смієся дітина -  радуєся вся родина -  Сміється дитина -  
радіе вся родина.
Смієся до упада -  Сміється до упаду.
Смієся з нього (з неї) -  Сміється з нього (з неї).
Смієся когел над горшком, а вбоє вонять дымком -  Смі- 
єіься котел над горшком(над горщиком), а обидва смердять 
димком.
Смієся -  на всі зубы = Смієся -  як не всі дома = Смієся -  
як ратота в палачінтовці -  Сміється -  на всі зуби.
Смісся над його (пад її) сідинов -  Сміється над його (над 
ії) сивиною.
Смїєся (смівуться) над ним (над нив) -  Смієгься (сміють- 
ся) над ішм (над нею).
Смієся иаймит (наймичка), а нич не тямить -  Сміється 
наймит (наймичка), а нічого не тямить.
Смієся под ус = Смієся в пйастух -  Сміється під вус. 
Смієся тот (тота), тко смієся поелідньый (послідня) -  
Сміється той (та), хто сміється останній (остання).
Смієся -  як не всі дома = Смієся -  на всі зубы = Смієся 
-  як ратота в палачінтовці -  Сміється -  як не всі дома. 
Смієся -  як  ратота в палачінтовні = Смієся -  ка всі зубы 
= Смієся -  як  не всі дома -  Сміється -  як ратота (якясшня) 
в палачінтовці (в сковорітці).
Сміймеся, братя (сестры), живім -  горе от ся жеиім -
Сміймося, брапя {сестри), живім -  горе від себе женім! 
Смійся, Андрійку, дам ти копейку -  Смійся, Андрійку, 
дам тобі копійку.
Смійся, коли серце плаче, и плач, коли серце смієся -
Смійся, коли серпе плаче, і плач, коли серце сміється. 
Смійся, Мішку, дам ти кышку -  Смійся, Мішку, дам тобі 
кишку.
Смійся, смій, пак заплачеш -  Смійся, смій, потім заплачсш! 
Смілива кипя (мачка) пса не бойиться -  Смідива киця 
(кішка) пса не боїться.
Смьіива пйасть крнвдити себе не дасть -  Смілива п’ясть 
ісмітвий п ’ястук) кривдити себе ие дасть.
Сміливый біс тыче й Богові фігу под иӱс -  Сміливий біс 
тиче й Богові фігу (дулю) під ніс.
Сміливый (смшива) веде громаду, а боязкый (а боязка) 
плетеся з-заду -  Сміливий (смілива) веде громаду, а бояз- 
кий (а боязка) шіететься ззаду.
Сміливый (смі:іива) и чорта не страшиться, а боязкый 
(а боязка) -  и тіни свої бойиться -  Сміливий (смівлива)

Смі

і чорга не страшиться, а боязкий (а боязка) -  і іїні своєї 
боїться,
Сміливый наскок" -  половина спасенія = Чия отвага, 
того й побіда -  Сміливий наскок -  половина порятунку. 
Смілнвый (смі,тива) не бойиться, ош му (ош ӱв) чорт 
присниться -  Сміливий (смілива) ие боїться, що йому (шо 
їй) чорт присниться.
Смілнвый (смілива) -  не бояжливый (не бояжлива) -
Смішвий (смілива) -  не лякливий (не ляклива).
Смьтивый (смілива) не дасть себе ображати, бо вміє за 
ся постояти -  Сміливий (смілнва) нс дасть себс ображати, 
бо вміє за себе постояти.
Сміливый нс звык (емілива не звыкла) чорга страшн- 
тися, лем ие хоче з ним бигиея -  Сміливий не звик (смйіи- 
ва не звикла) чорта страшитися, лиш не хоче з ним битігся. 
Сміливып (смілива) погоды не жде -  коли треба, товды
йде -  Сміливий (смілива) погоди не жде -  коли треба (по- 
трібно), тоді йде.
Сміпивый (смілива) попереду йде й иншых за собов 
веде -  СміливиЙ (смілива) попереду йде й інпшх за собою 
веде.
Сміливый Стець пре навпростець -  Сміливий Стець прс 
навпростець.
Сміливого (сміливу) й куля не бере, а боязкый (а боязка) 
-  й от страха помре -  Сміливого (смшиву) й куяя ііе берс, 
а боязкий (а боязка) -  й від страху помре.
Сміливого й псы бояться: здалека гарчать, а подыйти -  
страшаться -  Сміливого й пси бояться: здалеку гарчать, а 
підійти -  бояться.
Сміливого (смиіливу) й смерть на иотӱм лишать, а бо- 
язкого (а боязку) -  нараз стинать -  Сміливого (сміливу) 
і смерть на потім залишає, а боязкого (а боязку) -  відразу 
стинає.
Сміливому (смвьаивӱв) добре всяды, бо його(бо її) чес- 
тувуть люде -  Сміливому (смідивій) добре всюди, бо його 
(бо п) шанують люди.
Смшивцю такому (сміливці такӱв) -  першість у всьо-
му -  Сміливцю такому (сміяивці такій) -  першість у 
всьому,
Сміливця (сміливку) чортом не страши, а свої уха бере-
жи -  Сміливця (сміливку) чортом нє страши, а власні вуха 
бережи!
Смілі -  часіо зарозумілі -  Смілі -  часто зарозумілі. 
Смілый (еміла) до дерзости -  Сміливий (смілива) до зух- 
валості.
Смілый (сміла) ... діти бити -  Сміливий (смілива)... ді- 
тей бити,
Сміаый (сміла) ... дома жону (мужа) бити -  Сміливий 
(смілива)... дома дружииу (мужа) биги.
Смілый (сміла) за чу'жый счот -  Сміливий (смЬшва) за 
чужий рахунок.
Смілый (сміла) -  з ростояиія -  Сміливий (смілива) -  з від- 
стані.
Смілый и розумный (сміла и розумна) може всього до- 
битися -  Сміливий і розумний (смїїіива і розумна) може 
всього добитися (домогтися).
Сміло йди вперед, но й назад озирайся -  Сміло йди впе- 
ред, але й назад оглядайся.
Смілости в нього (в неї), як у заяця іого -  Сміливості в 
нього (у неї), як у зайця того.
Смілӱсть красить челядиика (челядину) — Сміливість 
красить людину.
Смітити смітив (смітила), а як прибирати -  пропав 
(пропала) -  Смітити смітив (смітила), а як прибирати -  
пропав (пропала).
Смітя в хыжи — чорт бы ногу зламав, кобы зайшов -
Сміття в хаті -  чорт ногу б зламав, якби завітав.
Смітя в хыжи -  хоть граблями греби (хоть возом вези) -  
Смітгя в хаті -  хоч і-раблями греби (хоч возом вези).
Смітя на долӱвці -  ганьба дӱвці -  Сміття на долівці -  
ганьба (сором) дівці.
Смітяна яма -  Смітяна яма (смітник).

237



Смі

Смітянить словами, як баба лушпиням -  Смітянить сло- 
вами, як баба лушпинням.
Смітяный буфян -  Смітниковий бур’ян.
Смітянын ящик -  Ящик для сміття.
Смітя по коліна -  Смітгя по коліна.
Сміх, а не заробогок -  Сміх, а ые заробіток.
Сміха ради -  Задля сміху.
Сміхарі-фіглярі (сміхаркы-фігляркы) людям радӱсть 
несуть, тому довже й живуть -  Сміхарі-фіглярі (жартів- 
ники, жартвівниці) людям радість несуть, тому довше й 
живуть.
Сміх без причины -  Сміх без причини.
Сміх бсз причины -  признак дурачнны -  Сміх без при- 
чини -  озыака дурачини.
Сміх бере (розбирать) -  Сміх бере (розбирає)!
Сміх го (сміх йі) бере = Сміх го (сміх йі) розбирать -  Сміх 
його (сміх її) бере.
Сміх го (сміх йі) розбирать = Сміх го (сміх йі) бере- Сміх 
його (сміх її) розбирає.
Сміх єден = С'міхота єнна -  Сміх один.
Сміх -  здоровля всіх -  Сміх -  здоров’я всіх.
Сміх здоровля додає, а смуток -  забирать и тото, што є -  
Сміх здоров’я додає, а смуток -  забирає й тс, що є.
Сміх -  здороволя міх -  Сміх -  здоров’я міх.
Сміх и все = Сміх и годі -  Сміх і всс!
Сміх и ганьба велика, кіть бйе жоиа чоловіка -  Сміх і 
ганьба велика (і сором великий), якщо б’є жїнка (дружина) 
чоловіка (мужа).
Сміх и годі = Сміх и все -  Сміх і годі!
С.міх и горе -  Сміх і горе.
Сміх и гріх = й  сміх и гріх -  Сміх і гріх.
Сміх -  и доста -  Сміх -  і досить!
Сміх и сльозы -  Сміх і сльози.
Сміх и тӱлько = Сміх та й годі -  Сміх і тільки!
Сміх крӱзь сльозы -  Сміх крізь сльози.
Сміх лічить, а грубӱсть -  калічить -  Сміх лічить, а гру- 
бість -  калічить.
Сміх -  не гріх, а сӱль жизнн -  Сміх -  не гріх, а сіль жилтя. 
Сміх не лем для того, вбы цірити зубы -  Сміх не лиш для 
того, щоб цірити зуби.
Сміх пигда не старіє -  Сміх ніколи нс старіє.
Сміховище (сміховисько) людськоє -  Сміховище (сміхо- 
висько) людськс.
Сміхота снна = Сміх єден -  Сміхота одна.
Сміх полезный для всіх - Сміх кориений ДЛЯ ВСІХ.
Сміх сміхом, а діло — ділом -  Сміх сміхом, а діло -  ділом 
(а справа -  справою).
Сміх та й годі = Сміх и тӱлько -  Сміх та й юді!!
Сміх (настроєніс), як солома: скоро спалахне, скоро й 
погасне -  Сміх (насгрій), мов солома: швидко спалахнс, 
швидко й погасне.
Сміши, лем не гріши -  Сміши, лиш нс гріши.
Смішкы -  не орішкы: не лем смаковати -  за них треба 
й отвічати -  Смішки -  нс горішки: не лиш смакувати -  за 
них треба й відповідати.
Смішкы справляти = Реготы справляти -  Смішки справ- 
ляти.
Смішкы та пересмішкы -  Смішки та пересмішки. 
Смішна ґазета -  Смішна новицка (ґазета).
Смішного боятися -  правду не казати -  Смішного бояти- 
ся — правду не казати.
Смішно до слыз -  Смішно до сліз.
Смішио й гріишо -  Смішио й грішио.
Сміяься (сміялася) до уиада = Сміявся (сміялася) -  
онь за бокы брався (бралася) -  Сміявся (сміялася) до 
упаду.
Сміявся (сміялася) -  онь за бокы брався (бралася) = 
Сміявся (сміялася) до упада — Сміявся (сміялася) -  аж за 
боки брався (браиася).
Сміятися в очи -  С-міятися в очі (у вічі).
Сшятися в пйастух — Сміятися в и’ястук (у кулак). 
Сміятися до колькы -  Сміятися до кольки.

Сшятися любиз ь, обы показати золоті зубы -  Сміятися 
любить, щоб показати золоті зуби.
Сміятися над старостьов -  Сміятися иад старістю. 
Сміятися хоче, вбы не заревати -  Сміятися хоче, шоб не 
заревати (не заплакати).
Смыкати за рукав -  Смикати за рукав.
Смыкнуло за язык = Дьорнуло за язык -  Смикнуло за 
язик.
Смыкнув (смыкнула) ціґаретлик -  Смикнув (потягнув, 
потягнула) цігаретлик (цигарку).
Смыком сіна на закосиш -  Смиком сіна не закосиш. 
Смыслові оттінкы слова -  Змістові відтінки слова. 
Смысл солдатського жнтя -  Суть солдатського життя. 
Смысл сушествованія -  Сеис (суть) існувашія.
Смысл за розум завертать = Ум за розум завертать -  
Глузд за розум завертає.
Смычок плаче-спӱвать, онь серне завмирать -  Смичок 
плаче-співає, аж серце завмирає.
Сморкати носом -  Шморката ыосом.
Смоктати кров (ссатн) кров = Пити (ссати) кров — Смок- 
тати (ссати) кров.
Смоктати сокы = Тягпути сокы -  Смоктати соки. 
Смокче з тя (емокче з нас) соісы -  Смокче з тебе (смоісчс 
з пас) соіси.
Смотри як  -  Дивися, як!
Смотровый колодязь -  Оглядовий колодязь (колодець). 
Смотрячи коли -  Ди&лячись КОЛИ.
Смотрячи на -  Дивлячись на.
Смотрячи по -  Дмвлячись по.
Смотрячи по обстоятельствах -  Залсжно від обставиіі 
(дивлячись на обставини).
Смотрячи, як -  Дивлячись, як.
Смотрячи, як  жити -  Дивлячись, як жити ізалежно від 
того, як жити).
Смутити серце = Сушити серце -  Смутити серце.
Смутні груні без вӱвчарської іуні -  Смутыі груні бсз ві- 
вчарської гуні.
Смутні зимов оселі без кросен и куделі -  Смутні зимою 
оселі без кроссн і куделі.
Смутні часы = Безрадӱсні часы -  Смутні часи.
Смутноє понятїє -  Неясие (иевиразне) уявлеыня.
Смутнос предчувствіє -  Невиразие (сумне) передчуггя. 
Смутно матися = Смутно лочувати себе (почуватися) - 
Смутно матися.
Смутно иочувати себе (почуватися) = Смутно матися -
Смутно почуватися.
Снмутно, як у децембрі понолудню -  Смутао, як у ірудиі 
після обіду'.
Смуток бы тя побив -  Смуток би тебе побив!
Смуток його Сй) знас -  Смуток йото (її) знає!
Смуток напав -  гибы ткось у душу наплював -  Смуток 
напав -  ніби хтось у душу наплював.
Смушкові породы овець -  Смушкові породи овепь. 
Смягчаюші вииу обстоятельства -  Зм’ягчаючі провину 
обставини.
Смягченіє приговора -  Пом’якшення (зм’якіиення) виро- 
ку (присуду).
Снабдити книгу примічаніями -  Дати до книжки нри- 
мітки.
Снабдити машину предохранительом -  Приробити (при- 
лаштувати) до машини запобіжник.
Снабжатн продуктами -  ІІостачати продуктами. 
Снабжена предохранительом машина -  Машина з запо- 
біжником (котра має заіюбіжпик).
Снабженый (снабжена) запасами провізії -  Забезиечеиий 
(забезпечена) запасами провізії (харчів).
Снабженый (снабжена) здравим смислом -  Наділений 
(наділсна) здоровим змістом фозумом).
Снабженчеськый аиарат- Постачапьний анарат.
Снив бы-сь ся (снила бы-сь ся) дітьом свойим -  А шоб 
ти снився (снилася) дітьом своїм!
Снизу до верьхы -  Від низу до верху.
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Соб

Сниться, плетеся, прийде день -  минеся -  Сниться, пле- 
теться, прийде дснь -  минеться.
Сниться, як сліпій кл'риі зерня -  Сниться, як сліпій курці 
зерня.
Сніг валить хлопйами -  Сніг валить хлоіт’ямн {лапча- 
тий сніг).
Сніг -  гибы з рукава -  Сніг -  нане з рукава.
Сніг глубокый -  на врожай (на хліб) высокый -  Сніг 
глибокий -  на врожай (на хліб) високий.
Сніг, завірюха -  вшиткый світ у білых мухах -  Сніг, заві- 
рюха — весь світ у білих мухах.
Сніг залітать -  мороз спадать -  Сніг залітає -  мороз 
спадає.
Сніг землю накрыв -  от морозӱв защитив -  Сніг земшо 
иакрив -  від морозів захистив.
Сніг зыйшов из полӱв -  Сніг зійшов із полів.
Сніг и вйуга -  снігу повні уха -  Сніг і завірюха -  снігу 
повиі вуха.
Снігы януарськых днӱв -  усьому рокови заспӱв -  Сніги 
січпевих днів -  усьому рокові заспів.
Сніг ліпиться в кулькы -  на стріхах сосулькы -  Сніг лі- 
питься в кульки -  на стріхах бурульки.
Сніг на Андрія -зи м а в зав іях- Сніг па Аидрія (13 груд- 
ня) — зима в завіях.
Снігова білӱсть -  Снігова білість.
Снігова лінія -  Снігова лінія.
Снігові заметы = Сиігові заносы -  Снігові замсти. 
Снігові заносы = Снігові заметы -  Снігові заноси. 
Снігові сугробы — Снігові перемети.
Сніговый п луг- Сніговий плуг.
Сніговый фестиваль -  Сніговий фестиваль.
Снігом сьш ле- Снігом сиіше.
Сніг поля вкрывать -  саннипю открывать -  Спіг поля 
вкриває -  санницю прокладає.
Сніг рудіє -  земля пріс -  Сиіг рудіє -  земля потіє.
Сніг топитьея -  под ногов жолобиться -  Сніг топиться -  
під ногого жолобиіься.
Сніг у децембрі глубокый -  на урожай высокый -  Сніг у 
ірудні глибокий -  иа врожай високий.
Сніг упав та й пропав -  Сніг упав і пропав!
Спіги ци лед -  не загадуй навперед -  Сніг чи лед -  не за- 
гадуй наперсд.
Сніг тане (топиться) -  Сніг тане.
Сніг, як з рукава — Сніг, мов з рукава.
Сиіжна білизна = Сніжна білӱсть -  Сніжна білизна. 
Сніжна білӱсть = Сніжна білнзна -  Сніжна білість. 
Сніжна зима -  Сніжна зима.
Сніжні заносы -  Сніжні замети (намети).
Сны исчезавуть из пробуждеяійом -  Сни зникають з про- 
будженням;
Сны случайными не бывавуть-Сни випадковими не бу- 
вають.
Сновальяа машина -  Снувальна машина.
Снова таки -  Знову таки.
Сноввдсніє -  Божоє проввдсніє -  Сновидішія -  Боже про- 
видіння.
Сном-духом -  Сном-духом.
Сном-духом не знати (не відати) = Ни смом, ни духом не 
знати -  Сном-духом не знати (ие відати).
Снопы лучӱв = Жмуткы лучӱв -  Снопи проміння. 
Сноповый вӱз -  Сноповий віз.
Сноповос сортированіє льна = Сортнрованіє льна -  Сно- 
пова сортировка льну.
Сноса ннс -  Зносу-ііема.
СНР -  СНР {Секція Наукових Робітників).
Спус осінь паутину -  чекай суху, теплу днину — Снує 
осінь павутииу -  чекай суху, тешіу днину.
Снуєся поперед очи, як удень, так и серед ночи -  Снусть- 
ся полеред очі, як удснь, так і серед ночі.
Снӱп -  Дідух -  Сніп -  Дідух.
Снӱн до снопа -  буде копа -  Сніп до снопа -  буде 
коиа.

Собака гавкаіт, (бреше), а вітер несе = Пес бреше, а ві- 
тер несе = Пес бреше, дождь чеше, а вітер дале несе -  Со-
бака гавкає (брсше), а вІтер несе.
Собака (пес) добро памнятать -  Собака (пес) добро иа- 
м’ятає.
Собака (пес) из кӱстков приятеля не вызнас -  Собака 
(пес) із кісткою приятеля ке визнає.
Собака на сіні = Як собака на сіні -  Собака на сіні. 
Собака собаці хвӱст не откусить = Ворона вороні ока не 
выклює -  Собака собаці хвоста ле відкусить.
Собаку з мапуром не зведеш = Пса з мачков не зведеш -  
Собаку з мацуром (із котом) ие зведеш.
Собаку зйїсти -  Собаку з’їсти.
Собака на сьому йзів (изіла) -  Собаку на иьому з’їв (з’їла)! 
Собаці ие приходиться выбирати, чим собі хліб зароб- 
ляти -  Собаці нс доводиться вибирати, чим собі хліб за- 
робляти.
Собаігі -  собача й смерть = Жив, як пес, погыб, як со- 
бака -  Собаці -  собача й смерть!
Собача віра — Собача віра,
Собача (псяча) жалива -  Собача (псяча) жалива (кропива). 
Собача погода -  Собача (псяча) погода.
Собачый (сучый) сын = Пессьый сыи -  Собачий син. 
Собачый (пснчый) холод -  Собачий (псячий) холод. 
Собачос (псячоє) вымня -  Собаче (псяче) вим’я (нарив під 
мишкою).
Собачоє вытя -  не от доброго жнтя -  Собачс виття -  не 
від доброго життя.
Собачоє житя: ни спасу, нп каятя -  Собаче життя: ні стіа- 
су, ні каятгя.
Собачоє житя -  сплошноє внтя -  Собаче жнття -  суцілыю 
виття.
Собиратель (собнрателька) народных спӱванок - Зби- 
рач (збирачка) народних пісень.
Собирательні кольця -  Збірні кільця.
Собирательноє имня -  Збірне ім’я.
Собі -  бариш, а иншым -  кыш -  Собі — бариш, а іншим 
-киш! . .
Собі вершкы, тобі -  головешкы -  С.обі вершки, тобі -  го- 
ловешки.
Собі в угоду, а людям -  на шкоду -  Собі в угоду (на до- 
году), а людям -  на шкоду.
Собі для сили -  Собі для сили (для снаги).
Собі зершіну, тобі -  лушпину -  Собі зсрнину, тобі -  луш- 
пину.
Собі -  кӱлько возьме сам (сама), а што опстанеся — нам
-  Собі -  скільки візьме сам (сама), а що лишиться -  нам. 
Собі на голову -  Собі на голову.
Собі на розумі = Собі на умі -  Собі ца розумі.
Собі на удовольствіє -  Собі на втіху.
Собі на умі = Собі на розумі -  Собі на умі.
Собі на утішеніє -  Собі на втіху.
Собі на шкоду -  Собі на шкоду.
Собі -  спасеяіє, иншым -  гоненіє -  Собі -  спасіния, ін- 
шим -  гоніния.
Событія давуть нро ся знаги -Події дають цро себе знати. 
Событія дня -  Події дня.
Событія назрівавуть -  Події назрівають (.;іріють). 
Событія неділі -  Події неділі.
Событія номер єден -  Події номер одии.
Событія отбывалися в хащя -  Події відбувалися в лісі. 
Событія носліднього времеии -  Події останнього часу. 
Соблюдати закон -  Притримуватись (додержуватись) за- 
коиу.
Соблюдати міру -  Притримуватись (додержуватись) 
міри.
Соблюдати нейтралїтет -  Прит|іим\'йатись (додержува- 
тись) нейтралітету.
Соблюдати порядок -  Притримуватись (додержуватись) 
порядку.
Соблюдати правила пріличія -  Притримуватись (додер- 
жуватись) правил пристойності.
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Соблюдати тишипу -  Сохранята (зберігати) тишу. 
Собрався (собралася) в дорогу -  помолися Богу -  Зібрав- 
ся (зібралася) в дорогу -  помолися Богу.
Собрався (собралаея) колядовати, коли вже треба йти 
щедровати -  Зібрався (зібралася) колядувати, коли вже 
трсба йти шедрувати.
Собрався (собралася) правду глядати -  муснш до пекла 
звыкати -  Зібрався (зібралася) правду шукати -  мусиш до 
пскла звикати.
Собраніє происходнло в залови -  Збори відбувалися в залі. 
Собирательноє имня -  Збірне ім’я.
Собі ка пользу и нам на утіху -  Собі иа користь і нам на 
потіху.
Собі на шкоду робнти буде, лем бы не так, як инші 
люде — Собі на шкоду робити буде, лише б не так, як інші 
ЛЮЦИ-
Событіс з рядовых, а тобі -  под дых -  Подія з рядових, а 
тобі -  під дих.
Событія дня -  Події дня.
Соблаговольте приняти -  Будьте ласкаві прийняти. 
Собрав (собрала) компромат- Зібрав (зібрала) компромат. 
Собрав (собрала) свої шмоткы -  Зібрав (зібрала) своє 
шмаття.
Собралися пила свого вожака -  Зібралися біля свого ва- 
тажка.
Собраніє розыйшлося -  Збори розійшлися.
Собраніє законӱв -  Збір (зібрання) законів.
Собраніє сочпненііі -  Збірка (зібрания) творів.
Собраный матріял -  Зібраний (пршбираний) матеріал. 
Собрати собі компанію = Скласти собі компанію -  Со- 
браги собі компанію.
Собратися з сплами -  Зібратися з силами.
Собратися писати -  Зібратися писати.
Собратися со свойима средствами -  Зібратися зі своїми 
достатками (спромогтися).
Собственна точка зрінія = Индивілдуальна точка зріня -  
Власна точка зору.
Собс твенні амбіції -  Власні амбіції.
Собетвенный голос -  Власшій голос.
Собственный кореспондснт -  Власний кореспондент. 
Собственный угол -  Вяасний куток.
Собственными очима -  Власшши очима (на влавсні очі). 
Собственными руками рыс собі яму -  Власиими руками 
риє собі яму.
Собственными силами -  Власгаіми силами. 
Собственным коштом = На свої средства -  В.часним ко-
ІДТОМ.
Собственнов персонов -  Власною персоною. 
Собствениов руков -  Власною рукою.
Собственно говорячи = Собственно кажучи -  Власне го- 
ворячи.
Собственноє пмня -  Власме ім’я.
Собственноє мнініє -  Власна думка,
Собственноє розслідованіє -  Власне розслідування. 
Собственної думкы не має, докі новинкы не почитать -  
Власної думки не має, поки новинкн (тазети) не почитає. 
Собственно кажучи = Собственно говорячи -  Власне ка- 
жучи.
Собственноручный подпнс -  Власноручний иідиис. 
Собственнӱсть державы -  Власність держави.
Сова вдень мовчить, а вночи кричить -  Сова вдень мов- 
чить, а вночі кричить
Сова и в Африці -  сова -  Сова і в Африці -  сова.
Сова не выведе соколя -  Сова не виведе соколя. 
Сова-ненасыть довго на єнному місті не сидить -  Сова- 
ненасить довго на одному місці ие сидить.
Совати носа -  Совати носа.
Совати носа куды не треба -  Совати иоса куди не треба. 
Совдова вода -  Содова вода.
Совершати (совершити) подлог -  Робити (зробити) під- 
лог.
Совершеігао вірио — Цілком (а6солютію) вірно.

Совєршеино єннако - Цілком (зовсім) одиаково. 
Совершенно случашш -  Цілком випадково.
Совершенно ясно -  Цілком ясно.
Совершенна красота -  Досконала краса.
Совершенна правда -  Цілкозита правда.
Совершенна протпвоположнӱсть -  Цілковита протилеж- 
ність.
Совершенный вид -  Досконалий вид.
Совершенный газ -  Досконалий газ.
Совершеннын осел -  Скінчешш осел.
Совершенный факт -  Досконалий факт.
Совершенно безопасно -  Цілковито безпечно. 
Совершенно вірно = Совершеино достовірно -  Цілком 
вірно.
Совершенно достовірно = Совсршенно вірно -  Цілком 
певно.
Совершеннос число -  Доскопале число.
Совершенно необходимо -  Конче потрібно (а.бсолютно 
необхідно).
Совершенно опреділенно -  Цілком виразно (точно). 
Совершєнно так же -  Зовсім (циікпм) так само. 
Совершенно ясно = Абсолютно ясно -  Цілком ясно. 
Совершити подлӱсть -  Зробити підлість (підлоту). 
Совегы запровадили голодні дієти -  Совіти (радянські 
ради) зааровадили голодні дієги.
Совісный суд -  Совісний суд.
Совісно робитн -  щн не значить добре житн -  Сумлінно 
робити -  ще не зиачить добре жити.
Совість го (совість йі) мучігть -  Сумління його (сумліішя 
її) мучить.
Совість грызе без зубӱв -  Совість (сумління) гризе без зу- 
бів.
Совість заговорила -  Совість заговорила.
Совість мучіггь (грызе) -  Совість (сушінщ) мучить (гризе), 
Совість нації -  Совість ыації.
Совість не чнста -  Совість не чиста (сумління не чисте). 
Совіти прийшли -  очереді завели -  Совіти (радянські 
ради) прийшли -  черги завели.
Совіты нравду пбнли, а брехню й крнвду плодили -  Со-
віти (ради) правду губили, а брехню й кривду плодили. 
Совітник (совітниня) посольства -  Радник (радниця) по- 
сольства.
Совіт старійшин -  Рада старійшин.
Совітська власгь -  Радяпська влада.
Совітська власть -  земли напасть -  Радянська власть 
(«.7ада) -  землі напасть (завада).
Совітська власть от кого хоче забере, кому хоче -  дасть
-  Совітська власть (радянська в.пада) від кого хоче забере, 
кому хоче -  дасть.
Совітська власть панӱв прогнала, а народ пограбовала
-  Радянська влада панів прошала, а народ пограбувала. 
Совітська власть -  паргіііна пйасть -  Раданська власть 
(влада) -  партійна н’ясть (партійний пястук).
Совітська власть постановила, вбы Верховина Москві 
н Кісву сдужида -  Радянська влада постановила, щоб Вср- 
ховина Москві і Київу служила.
Совітська власть прийшла -  усіх у ярма запрягла -  Ра- 
дянська влада прийшла -  усіх у ярма запрягла.
Совітська держава -  Радянська держава.
Совітська імперія зла -  Радянська імперія зла.
Совітська (радянська) отчизна-мати навчила нас крас- 
тн й брехаги -  Рацянська вітчизна-мати навчила нас красти 
й брєхати.
Совітська (радянська) “отчизна мила” землі пас лиши- 
ла -  Радянська “вітчизна мила” землі нас лишила. 
Совітська республіка -  Радянська рсспубліка.
Совітська інкола -  ідея гола -  Радянська школа -  ідея 
гола.
Совітські катюші страшили вражі душі -  Радянські ка- 
поші страшили ворожі душі.
Совітеькый вояк -  нн кроку назад -  Радянськиіі вояк -  ні 
іфоку назад!
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Совітськый лад -  з народом не в лад -  Радянський лад- з 
народом не в лад.
Совітські люде -  Радянські люди.
Совітські Радн не для нашої порады -  Радянські Ради ие 
для нашої поради.
Совітськый народ -  Радянський иарод.
Совітськый образ жизни -  Радянськнй образ (спосіб) 
житгя.
Совітськый патріот- Радянський патріот.
Совітськый Союз -  Радянський Союз.
Совітськоє государство -  Радянська держава.
Совітськос подданство -  Радянськс підданство. 
Совітськоє “Ура!” -  врагу жара -  Радянське “Ура!” -  во- 
рогу жара!
Совітськӱв Армії дякуй, ош не маєш газдӱвства, рус- 
наку -  Радянській Армії дякуй. шо нс маєш господарства, 
руснаку.
Совітськӱв владі нигде не раді -  Радянській владі ніде не 
раді.
Совіт та любов -  Згода та любов.
Совішательна комната -  Кімната для нарад. 
Совіщательный голос -  Дорадчий голос.
Со вкусом -  Зі смаком.
Совладатн з собов -  Оволодіти собою.
Совмісні дійства -  Сумісні дії.
Совмісный інтерес -  Сумісний (сиільний) інтсрсс. 
Совмісноє заявленіє -  Сумісна (сітільна) заява.
Совмісно з ним (з нив) =  В союзі з ним (з нею) -  Разом з 
ним (з нею).
Совмішати приятноє з полезным -  Сполучати (поєднува- 
ти) приємне з кориспим.
Севміщеніє должностӱв -  Сиолучеыня посад.
Совокупні усілія -  Спільні зусилля.
Совпаденіє обстоятельств -  Збіг обставип.
Совпаденіє сто процентӱв -  Співпадання сто процентів. 
Современиа літерагура -  Сучасна література. 
Современна меднцина -  Сучасна мєдицина.
Современна техніка -  Сучасна техніка.
Современный момент = Теперішньый момент -  Сучас- 
ний момент.
Совремснный руководитель лем командовати звык -
Сучасний керівішк лиш командувати звик.
Согласительна комісія — Погоджувальна комісія. 
Согласіє дом стройить, а несоглаеіє истребляє — Згода 
дім будує, а незгода руйнує.
Согласіє думок -  Погоджеііня думок.
Согласіє из думков -  Згідність із думкою.
Согласіє и любов -  Згода і любов.
Согласіє стройить, а несогласіє розрушає -  Згода будує, 
а незгода руйнує.
Соіласія домоглися мирным путьом, а не штыком -  Зго- 
ди домоглися мирним нутьом, а не шгиком.
Согласный (согласна) з наказом -  Згідний (згідна) з на- 
казом.
Согласный (согласна) з оригіналом документа -  Згідішй 
(згідна) з оригіналом документа.
Согласно встановленых фактӱв -  Згідно встановлеішх 
фактів.
Согласно графіка -  Зіішто графіку 
Согласно дениого норядка -  Згідно дснного порядку. 
Согласноє з приказом дійство -  Згідна з  наказом дія. 
Согласио закона (з законом) -  Згідно закопу (з законом). 
Согласно з буквов закона -  Згідно з буквою закону. 
Согласно з документом -  Згідно з документом.
Согласно з сскізом -  Згідно з ескізом.
Согласно з інформаційов -  Згідно з інформацією. 
Согласно з клятвов -  Згідно з присягою.
Согласно з криміналом -  Згідно з криміналом.
Соґласно з наказом -  Згідно з наказом.
Согласно з оптимізмом -  Згідно з оптимізмом.
Согласно з офіційними данными — Згідно з офіційшши 
даними.

Согласно з офіційнов версійов -  Згідно з офіційною вер- 
сією.
Согласно з нравйлом -  Згідно з правилом.
Согласно з нрнказом -  Згідно з приказом.
Согласно з примусом -  Згідно з примусом.
Согласно з ітропозицією -  Згідно з пропозицією (рекомен- 
дацією).
Согласно з світовою практикою -  Згідно з світовою прак- 
тикою.
Согласно з твойов (из вашов) просьбов -  Згідно з твоїм 
(із вашим) проханням.
Согласно з трудовым обовйазком -  Згідно з трудовим 
зобов’язанням.
Согласно з чинним законодательством -Згідно з чинним 
законодавством.
Согласно його (її) слова -  Згідно його (її) слова.
Согласно міжнародным нормам (з міжнародными нор- 
мамн) — Згідно міжнародним нормам (з міжнародними 
иормами).
Согласно обычая -  Згідно звичаю.
Согласно очереди -  Згідно черги.
Согласно пост ановленія -  Згідно постанови.
Согласно програмы -  Згідно програми.
Согласно свого состава -  Згідно свого складу.
Согласно свого состоянія -  Згідно свого становиша. 
Согяасно сказаиого -  Згідно мовленого (договореного). 
Согласно тарифа -  Згідно тарифу.

Согласно традидії -  Згідно традиції.
Согласно церемонії -  Згідно церемонії.
Согласно условія -  Згідно умови.
Согласно чуток -  Згідно чуток.
Согласовані дінства -  Погоджені дії.
Согласованоє опредшеніє -  Узгоджене означения. 
Соглашеніє из совістьов -  Згода з совістю.
Соглашеніє мніній -  Погодження думок.
Сознательный (сознательна) того, што робпться -  Сві- 
домий (свідома) того, що діеться.
Соляні копальні -  Соляні коналыіі.
Согнав (согнала) оско.му -  Зігшав (зіінала) оском>', 
Согнувся (согнулася) в три погыбели -  Зігнувся (зігнула- 
ся) в три погибелі.
Согнути в баранячый рӱг -  Зіінути в баранячий ріг. 
Сограти роль -  Зігратй роль.
Согрішнв (согрішила) -  покайся -  Согрішив (соірішила) 
— покайся!
Согрішити — в гріху жяти -  Согрішити — в іріхові жити. 
Содержаніє кннгы -  Зміст книги (книжки).
Содержаніє мінерала в руді — Вміст мінсралу в руді. 
Содержаніє сплава -  Склад сплава.
Содержательноє выступленіс -  Змістовний виступ. 
Содержати в чистоті -  Тримати в чистоті.
Содержати на свӱй счот -  Утримувати на свої кошти. 
Содержати под арестом -  Тримати иід арештом. 
Содержимоє в жебі -  Вміст кишені (що є в кишенї). 
Содержить у робочому состояиію -  Утримує в робочому 
стані.
Содійствіє постройці -  Сприяння будівлі.
Содійствіє родині -  Сприяння родині (сім ’ї).
Содійствіє успіху -  Сприяиня успіху.
Содійствовати розвитію наук -  Сприяти розвиткові 
наук.
Содом и гоморра -  Содом і гоморра.
Содрогнутися от ужаса -  Здригнутися від жаху. 
Содружество європейськых стран -  Співдружність євро- 
пейських країн.
Содружество славйан -  Співдружність слов’ян.
Со/іухы спустити -  Содухи спустити (здохнути). 
Соєдиненными усиліями -  Спільними зусиллями. 
Соєдинительна ткань -  Стюлучпа тканина.
Соєдинити браком -  З’єднати ишюбом (одружити). 
Соєдинитй кӱниі мотузкы -  З’єднати кінці мотузки. 
Соєдинити кӱнці раны -  З’єднати кінці рани.
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С оє

Соединяти по способу сочипенія -  С и о л у ч а ти  за  спо со - 
бом  су р яд н о сти .
Соєдиняти (соєдиняє) приятноє з полезпым -  П о єд н у в а- 
ти  (п о єд н у є) п р и є м н е  з кори сним .
Соєдиняти способом сочиненія -  Саолучати способом су- 
рядності.
Создавати (создати) впечатленіє -  С тізорю вати (ство р и - 
ти ) в р аж ен н я .
Создав Бог и розкаявся -  С творив Б о г  і р о зк аяв ся . 
Создаєся впечатленіє -  С тв о р ю ється  в р аж сіш я.
Создає фон -  Створє фон.
Создалося виечатленіс -  С тв о р и л о ся  (склалося) в раж еіш я. 
Созданіє мира -  С тво р ен н я  світу.
Созданіє фантазії -Витвір фантазії.
Создаяый челядшюв (челядником), не живи скотянов -  
С тв о р ен и й  л ю д и н о ю , н е  ж и в и  скотиною .
Создатель (создателька) теорії -  Т во р ец ь  (тво р чи х а) те- 
орії.
Создаги комісію -  С твори ти  комісію .
Создати условія -  С гв о р и ти  ум ови.
Сознавати онаснӱсть -  У свідом лю вати  небезпеку. 
Сознавати свон) ошибку -  У свідом лю вати  св о ю  помилку. 
Сознаватися в своӱв неправоті -  В и зн ав ати  св о ю  пен ра- 
воту.
Сознаніє в преступленію -  П р и зн ан н я  в  зл о ч и н і. 
Сознаніє свої вины -  В и зн ан н я  (ус.еідомлення) св о є ї про- 
вини .
Сознательна брехня = Явна брехня -  С в ід о м а б рехн я. 
Сознагельні того -  С в ід о м і того.
Сознателыіый выбор -  С в ід о м и й  вибір.
Сознательный крок -  С в ід о м и й  крок.

Сознателыіо закрывать очи, бо відіти не хоче -  С відом о  
затуляє  оч і, б о  б а ч и т а  н с  хочс.
Созріваніє класовых противоречій -  В и зр ів ан н я  класо- 
вих  про ти р іч .
Соисканіє премії -  Здобу гтя премії (шагання на здобуття 
премії).
Сойкы й гам ліс садяєь, де не треба -  С о й к и  й  т а м  л іс  
са д ять , д е  н е  ір е б а  (де непотрібно).
Сойти з ума = Ума тронутися -  Зійта з розума (збожево- 
яіти).
Соканька книга -  К у х ар ськ а  к іш га.
Сокыра й лопата не знавуть свата, ни брата -  С о к и р а  й  
л о п ат а  н е  зн аю ть  свата , н і б р ата.
Сокы рекламує, а спиртом торгує -  С о к и  р ек л а м у є , а 
сгш ртом  торіує.
Сокотп анцук, докі новый, а здоровля -  докі молодый 
(докі молода) -  С окоти  анцук (косттом), п о к и  н о в и й , а 
зд о р о в ’я  -  п о к и  м о л о д и й  (п оки  м олода).
Сокоти анцук новым, а честь -  молодьш (м о л о д о в) -  С о- 
коти ан ц у к  (костюм) н о в и м , а ч ссть  -  м о л о д и м  (м о л о д о ю ). 
Сокотн державноє, як своє, хоть оно й не твоє — С окоти  
д ер ж ав н с , я к  св о є , хоча в о н о  й и е  гвоє.
Сокоти, докі є, бо як не буде -  вже пӱзно буде = Сокоти, 
докі є што сокотити, бо кіть змарнуєш -  гӱрко побануєш
— С окоти , п о к и  є, бо я к  н е буде -  вж е п ізн о  будє.
Сокоти, докі с што сокотити, бо кіть змарнуєш -  гӱрко 
побануєш = Сокоти, докі с, бо як не буде -  вже пӱзно буде
— С о коти  (стер еж и ), п о к и  є, щ о б ер егти , б о  якщ о  зм а р н у єш
— гірко  п о б ан у єш .
Сокоги кырницю: з неї люде пйуть водицю -  С тер еж и  
іф и н и щ о : з  н с ї л ю д и  ц ’ю ть водицю .
Сокотитн на здоровля = Щадити здоровля -  Б ер егти  
зд о р о в ’я  (вважати на здоров 'я).
Сокотнся, мухо, бо вбйуть тя обухом -  С о к о т а с я  (бережи- 
ся), м ухо , бо в б ’ю ть  т е б е  обухом!
Сокотить, і и на вбі очн = Сокотить, як на обидві ока -
Сокотить (береже), мов на обидва ока.
Сокотить, як на обидві ока = Сокотить, ги на вбі очи 
=  -  С о ко ти ть  (береже), я к  н а  об и д ва  ока.
Сокоти худобу, як  око в лобі -  Сокоти худобу, як око в 
яобі.

Сокрагили вік челядника (челядины) -  Скоротили вік 
людини.
Сократимӱсть дроба -  Скоротність дробу.
Сокращати розрыв -  Скорочувати розрив.
Сокращена проце.дура -  Скорочена проиеду'ра. 
Сокращеніє производства -  Скорочення виробництва. 
Сокращеный варіант -  Скорочеішй варіант. 
Сокращеный дрӱб -  Скорочешш дріб.
Сокровеіша думка (мечта, надежда) -  Потаємиа думка 
(мрія, надія).
Сокӱл на єнному місті не сидить, а де видить добыч -  
туды летить -  Сокіл на одному місті ае сидить, а де бачить 
здобич — туди летить.
Солдагами не нарожувуться -  Солдатами не народжу- 
ються.
Солдаты дымом грівуться, солдаты шилом брывуться
-  Солдати димом гріються, солдати шилом бриються (го- 
ляться).
Солдаты партії -  Солдати партії.
Солдаты удачі -  Солдати удачі.
Солдат-контрактник -  Солдат-контракшик.
Солдат службу не выбирать -  Солдат службу не вибирає. 
Солдат -  усе солдат -  Солдат -  завждн солдат.
Солена морська вода -  Солена морська вода.
Солені бы тги очи на чотыри ночи - Солені б юбі очі на 
чотири ночі!
Солені огӱркы -  Солоні огірки.
Соленый анекдот -  Солений анекдот.
Соленый (соленоє), як ропа -  Солений (солеыс), мов ропа. 
Соленоє озеро -  Солене озеро.
Солено му (солено ӱв) прийшлося -  Солено йому (солено 
їй) прийшлося (довеяося).
Солсно (сноттгіло) пройти (пройтися) -  Солено (спітншо) 
цройти (пройтися).
Солідарнӱс'гь партнерӱв <партнерок) -  Солідарність 
партнсрів (партнерок).
Солідна сума = Крутленька сума -  Солідна сума.
Солідні люде -  Солідні люди!
Соловейко в клітці не спӱвать, хоть и голос має -  Соло- 
всйко в клітці не співає, хоч і голос має.
Соловейком заливаться -  Соловейком заливається. 
Соловей (соловейко) на орісі, а воробок -  у стрісі -  Со-
ловей (соловейко) на горісі (на горіхові), а воробок (горо- 
бець) — у стрісі.
С’оловей піснями не сытый = Слӱв густо, а в череві пус- 
то = Хвалов не нагодуєш -  Соловсй піснями не ситий. 
Соловйа баснями ве годувуть -  Солов’я байками не го- 
дують.
Соловйом заливаться -  Солов’ом заливається.
Солодка казочка -  Солодка казочка.
Солодка, приятна нстома -  Солодка, ириємна знемоіа. 
Солодка сӱль недобра -  Солодка сіль недобра.
Солодкый корінь (коріньчик) -  Солодкий корніь (корінь- 
чик).
Солодкый мсд даеся нелегко -  Солодкий мсд даєгься не- 
легко.
Солодкый (солодка), як мед (як нукор) -  Солодкий (со- 
лодка), як мед (як цукор).
Солодкым (солодков) б\деш -  промкнуть, а гӱрковатым 
(а гӱркаовавтов) -  проклянуть -  Солодким (солодкою) 
будеш -  проковтиуть, а гіркуватим (гірку'ватою) -  прокля- 
нӱть.
Солодкымн словами не насытишся -  Солодкими слова- 
ми не наситишся.
Солодкых лікӱв не быває -  Солодких ліків не буває. 
Солодко говорить, но гӱрко стелшь -  Солодко говорить. 
та гірко стелить.
Солодкоє, як цукор -  Солодкс, мов цукор.
Солодко промыкати, лем гӱрко плювати -  Солодко про- 
микати (ковтата), лиш гірк.о плювати.
Солодові росткы -  Солодові ростки.
Соладовый завод -  Солодовий завод.
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Сон

Солодшый вӱвсяняк свойими руками снеченый, як 
чужый колач, другому (другув) речсный -  Солодший вів- 
сяник своїми руками спечений, ніж чужий калач, другому 
(другій) речеыий.
Солома соломйана -  Солома солом’яна.
Соломйана вдова (вдовиня) -  Солом’яна вдова (вдо- 
виия).
Соломйаный жених: снна отказала -  липне до другых -
Солом’яний жених: одна відмовила -  липнс до інших. 
Соломнанын сватач: хатньым ганьба, дӱвці -  плач — 
Солом’яшш сватач: хатнім сором, дівці -  плач. 
Соломйаный удовець -  Солом’яішй вдівець.
Соломйанос рішеніє -  Солом’яне рішення.
Соломйаноє согласіє ліпше за золоту ваду = Де несогла- 
сіє, там часто шлкода -  Солом’яна згода краще за золоту 
зваду (сварку).
Солому -  в стӱ'т, а сіно -  в оборӱг -  Солому — в стіі; а сіно 
-  в оборіг.
Солонииу не їдять без хліба -  Солонину не їдять без хліба. 
Соляна кислота -  Соляна кислота.
Соляні копальні -  Соляні копальні.
Соляыый розтвор -  Соляний розчин.
Соляровоє масло -  Солярове масло.
Сольный номер -  Сольний номер.
Сомаре ты нещасный (сомарихо тв нещасна) -  Сомаре 
(осле) ти нещасыий (осліще ти нещаена)!
Сомкнути (сомкнули) ряды -  Зімкнути (зімкнули) ряди. 
Сомкнугі ряды -  Зімкнуті ряди.
Сомкнутый стрӱй -  Зімкнутий стрій.
Сомнительні качества -  Сумнівні якості.
Сомнівався й не вірив (сомнівалася й не вірила) -  Сум- 
ніиався й не вірив (сумнівалася й ие вірила).
Соломоновоє рішеніє -  Соломонове рішеішя.
Соната а-моль — Соната а-моль.
Сон бере = Сон го (сои йі) бере -  Сон бере.
Сон -  в руку -  Сон -  в руку.
Сон го (сон йі) бере = Сон бере -  Сон його (сон її) бере. 
Сонечко вже подвелося -  Сонсчко вже підвелося. 
Сонечко, сонечко, глянь нам у оконечко -  Сонечко, со- 
нечко, глянь нам у віконечко.
Сон за гроші ие купиш — Сон за іроші не купиш. 
Сон-зіля -  Сон-зілля.
Сонливый н лінивый (сонлива и лінива) -  браты собі 
(сестры собі) -  Сонливий і лінивий (сонлива і лінива) -  
брати собі (ссстри собі).
Сонливого (сонливу) не добудишея, лінивого (ліниву) не 
допросишся — Соыливого (сонливу) нс добудишся, ліниво- 
го (ліниву) не допросишся.
Сонливого (сонливу) тяжко добудитися -  Сонливого 
(сонливу) тяжко добудитися!
Сонливӱсть начнеся зйавляти -  челядник (чпочинать 
зівати -  Соішиавість почнеться з’являти -  людина стає по- 
зіхати.
Сон -  мара, Бог -  віра -  Сон -  мара, Бог -  віра.
Сон морнть -  Сон морить.
Сонна артерія -  Соіша артсрія.
Сонна лишка куриню не ймить -  Соіша лишка {лисиця) 
курицю не зловить.
Сон налігать на нього (на неї) -  Сон налігає на нього (на 
неї).
Сонна одурь -  Сонний одур (соннота).
Сонна хворота -  Сонна хвороба.
Сон не береся -  Сон не береться.
Сонні каплі -  Снотворні краплі.
Сонный вид -  Сошшй (заспаний) вигяяд.
Сонноє царство — Сошіе ц арство .
Сон одоліває його Сй) -  Сон знемогає Його ('її).
Сон подступае -  челядиик (челядипа) зіває -  Сон під- 
ступатє -  людина позіхає.
Сон почав го (почв йі) томити -  Сон аочак його (почав 
її) томити.
Сон рябої кобылы -  Сон рябої кобиля.

Сон страхӱтливый, та Бог милостивый -С он  страхітли- 
вий, та Бог милостивий.
Сон-трава — Сон-трава.
Сон упав на нього (на неї) -  Сон упав на нього (на неї). 
Сон у руку -  Соы у руку.
Сонце блисне -  роса высхне -  Сонце блисие -  роса висохне! 
Сонце -  Божоє око, што над нами высоко -  Сонце -  Боже 
око, що над нами високо.
Сонце вже в небі, а  вӱн (а вна) щи спить -  Сонцє аже в 
небі, а він (а вона) ще спить.
Сонце выйшло з-за гӱр, зазирать у каждый двӱр -  Сонце 
вийшло з-за гір, зазирає в кожний двір.
Сонце высоко ходить, но й так не може в уеі закуты за- 
зирнути -  Сонце високо ходить, та й так не мо>ке в усі за- 
кутини зазирпути.
Сонне в міх не имиш — Сонце в міх не зловиш.
Сонце в морі куплеся, тому рано свіжым и зйавляться
-  Сонце в морі купається, тому вранці свіжим і з’являється. 
Сонне в обід -  клепатн косу треба -  Сонце в обід -  клс- 
пати косу слід.
Сонце в нолудне -  біда в углі гугке - Соице в полудне -  
біда в куті гугне.
Сонце всім єинако світить, лєм єнвых гріє, а другых -
ньи -  Сонце всім однаково світить, лиш одних гріє, а дру- 
гих -  иі.
Сонне в януарі хоть и блищить, завто й мороз тріщить -
Сонцс в січні хоч і блищить, проте й мороз трітить.
Сонце грає -  Сонце і’рає.
Сонце гріе, дождь иде, босорканя гадӱв (гадючав) бйе -
Сонце іріє, дощ іде, босорканя гадів (гадюча) б’є.
Сонце гріє, дождь иде -  босорканя масло бйе. Бодай бы 
го вже збила, вбы ним ся подавила -  Сонце гріє, дощ іде
-  босорканя (відьма) масло б’є. Бодай би його вже збила, 
щоб ним подавилася!
Сонце гріє, дождь иде и веселка воду пйе -  Єонце гріє, 
дощ іде і веселка (райдуга) воду п’є.
Сонце давно в нолю, а вӱн (а вна) спить у стодоли -  Сон- 
це давио в нолі, а він (а воца) спить у сгодолі.
Сонце день благословляє, а нӱч -  снати укладує -  Соіше 
день благословляє, а ніч -  снати укладає.
Сонце долоньов не затулити -  Сонце долонею не затулити. 
Сонце, дӱвко, не заступиш подӱлком — Сонце, дівко, не 
заступиш поділком.
Сонце за горы зайшло -  спати пӱшло — Сонце за гори за- 
йшло -  спати нішло.
Сонце, запалювучи свӱй огень, засвічує людям день -
Сонце, запалюючи свій вогонь, засвічує людям деыь. 
Сонце засвітило -  землю звеселило -  Сонце засвітило -  
землто звеселило.
Сонце здоровля носнть, хопгь нико го про йсе й не про- 
снть -  Сошіе здоров’я носить, хоча ніхто його про це й не 
просить.
Сонце з-за гӱр зазирать у каждый двӱр -  Сонце з-за гір 
зазирає в кожний двір.
Сонце з неба позирать, як земля ся наша має -  Сонцс з 
неба дивиться, як мається наша земля.
Сонце и дождь у парі ходять -  Сонце і дощ у парі ходять. 
Сонце кырвавым сходить -  скоро занепогодить —Сонце 
кровавим сходить -  скоро занегодить.
Сонце кровльов загекло —. чекай вихор на село -  Сонцс 
кров’ю затекло -  чекай вітер на село.
Сонце иа всіх єнно -  Сонце на всіх одие.
Соице ыа горбок, а вӱн (а вна) -  в холодок -  Сонце на 
горбок, а він (а вона) -  в холодок.
Сонце над горов, а тіиь -  за тобов -  Сонце над горою, а 
тінь -  за тобою.
Сонце над горов -  сніжок за водов -  Сонце над горою -  
сніжок за водою.
Сонце над коменом хыжі -  тінь пила пйат -  Соице над 
коменом хат -  тінь біля и’ят.
Сонце на зиму отклади, а роботу в апрізю зроби — Сонце 
на зиму відклади, а роботу в квітш зроби.
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Сонце на літо -  селпнин на поле -  Сонце на літо -  селя- 
нин на поле.
Сонне на літо, серп -  на жнива -  Сонце на літо, серп -  на 
жпива.
Сонце небо подпирать, до дня землю навертать -  Сонце 
нсбо підпирає, до дня землю навсртає.
Сонце ннзенько -  не здержуйся, серденрько -  Сонце ни- 
зеіц>ко -  не барись, серденько.
Сонце низько, вечӱр близько, кобыла хрома -  не буде 
скоро дома -  Сонце низько, вечір близько, кобила хрома -  
не будс скоро дома.
Сонце обагрилося -  за вітром зажурилося -  Сонце оба- 
трилося -  за вітром зажурилося.
Сонцс парить -  спеку варить -  Сонце парить -  сгхеку ва- 
рить.
Сонце пече -  аж масть из пупа тече -  Сонце пече -  аж 
масть із ауна тече.
Сонце иогӱдно сідало -  Сонце погідно сідало.
Сонце под обід -  Сонцс під обід.
Сонце правды -  Сонцс правди.
Сонце нригріє -  косарь упріс -  Сонце приіріє -  косар 
спітніє.
Сонце приііде й само из хыжі выйде -  Сонцс прийде й 
само із хати вийде.
Сонце иринікагь -  на дождь ся збирать -  Сонце прнпікає
-  на дощ збирається.
Сонце пӱшло в море купатися -  треба спати влігатися -
Сонце пішло в море купатися -  треба спати влягатися. 
Сонце пу'шло спати -  пора вечеряти (подавай вечерю, 
мати) -  Сонпе пішдо спати -  пора вечеряти (подавай вече- 
рю, мати).
Сонце світить усім єннако -  Сонце світить усім однаково. 
Сонце світить ци дождь моросить, а час біжить -  Сонце 
світить чи дощ моросить, а час біжить.
Сонце склонялося к  западу -  Сонце схилялося до заходу. 
Сонце спряталося помежи хмар -  тінь утекла за готар -  
Сояце сховалося між хмар -  тінь втекла за готар.
Сонце стояло на вечӱрньому крузі -  Сонце стояло на ве- 
чірньому крузі.
Сонце сходить -  старым радӱ!сть, а заходить -  молодым 
наслажденіє -  Сонце сходить -  старим радість, а заходить
-  молодим иасолода,
Сонце ся в озері купле -  Сонце в озері кунається.
Сонце чистым сходить н чистым заходить -  Сонце чис- 
тіш сходить і чистим заходить.
Сонцю радувуться, коли сходить, а дӱвці -  коли замуж 
выходить -  Соишо радіють, коли сходить, а дівці -  коли 
заміж виходить.
Сонцьом и звіздами світить небо над нами —. Сонцем і 
зірками світить небо над нами.
Сон як руков зняло -  Сон як рукою зняло.
Сонячна годинка -  Сонячний годинник.
Сонячна система -  Сонячна стистема.
Сонячна стороиа = Сонячный бӱк -  Сонячний бік. 
Сонячниковый олай = Просонцвітный олай = Подсо- 
нячноє масло -  Соняшникова олія.
Сонячниковоє насіня = Просонцвітне насіня = Подсо- 
нячноє насіня -  Соыяшникове насіння.
Сонячні лучі -  Сонячні промені (сонячие проміння). 
Сонячный бӱк = Сонячна сторона -  Сонячний бік. 
Сонячный зайчик -  Сонячаий зайчик.
Сонячный календарь -  Сонячний календарь.
Сонячный світ -  Сонячпе світло.
Сонячный удар -  Сонячшш уцар.
Сонячноє сплетеніє -  Сонячие сплетішія.
Сонячно ци хмарно -  не трать час намарно -  Сонячно чи 
хмарно -  не трать чае намарно.
Соображати в умі — Розмірковуватн в думках. 
Соображеиія практичеського порядка — Міркування 
практичною роду.
Сообрази, пожалоста -  Розміркуй, будь ласка. 
Сообщающієся судины -  Сполучені посудини.

Сонячно-місячный календарь -  Соиячно-місячний ка- 
лендар.
Соображеиія гакгичеського рода (порядка) -  Міркуван- 
ня тактичного роду (порядку).
Сообразоватися з обстоятельствами -  ГІристосуватися до 
обставин {зважати на обставини).
Сообшає деревляный деркач: скоро всликодный колач 
-  Сиовіщає дерев’яний дсркач (котрий замінюс дзвони пе- 
ред Великоднем): скоро великодний калач!
Сообша и в розброд (в розбрӱд) -  Гуртом і в розбрід. 
Сообшалися письмами -  Сповіщалися листуванням. 
Сообшати свідінія — Подавати відомості.
Сообшаювдієся судины -  Сиолучені оосудини.
Сообшеніє тілу новых свойств -  Надавання тілови нових 
властивостей.
Сообши му (сообшн ӱв) про йсе -  Сповісти йому (спові- 
сти їй) про це.
Сообщи своє настроєніє присуствующым -  Передай свій 
настрій присутнім.
Соотвітственна категорія -  П ев н а  (відповідна) категорія . 
Соотвітственні стапи -  В ід п о в ід н і еташ і.
Соотвітственні проценты — Відповідні проценти. 
Соотвітственный документ -  Відиовідний докумснт. 
Соотвітственный процес -  Певний (відповідний) нроцес. 
Соотвітственні рамкы -  Відповідні рамки. 
Соотвітственным образом -  Відповідним чином. 
Соотвітственно до сказаиого -  Відповідно до сказаного. 
Соотвітственно закона -  Відповідно до закону. 
Соотвітствующі документн -  Відповідні докумснти. 
Соотвїтствутошоє учрежденіє -  Відповідний заклад. 
Соотвітственно закнзу- Відповідно замовлснню. 
Соотвітс'геішо закона -  Відповідно до захону. 
Соотвітствующа атмосфера -  Відповідна атмосфера. 
Сопить, як ковачӱв міх -  Соие, як ковальсысий міх. 
Сопілка з оріха -  вӱвчарська утіха -  Сопілка з горіха -  
вівчарська потіха.
Соприкосновенный (соприкоссновенна) з дійствитель- 
ностьов -  Зіткнений (зіткнена) з дійсністю. 
Сопроводительноє письмо — Суцровідний лист. 
Сопроводяіці изміненїя -  Супроводні зміни. 
Сопроводящый лист -  Суировідний лист. 
Сопровождающі обстоятельетва -  Суировіднї обставиыи. 
Сопротивленіє безполезноє -  Оііір безкорисний. 
Сопротивленіє матеріалӱв -  Опір матеріалів. 
Сопутствуюші измінеяія -  Супровідні зміни. 
Сопутствующі насажири -  Сунутні пасажири.
Сорвав (сорвала) велякый куш -  Зірвав (зірвала) вели- 
кий куш.
Сорвався (сорвалася) з крючка -  Зірвався (зірвалася) з 
гачка.
Сорвати аилодисменты -  Зірвати ашюдисменти.
Сорвати засіданіє -  Зірвати засідашія.
Сорвати злӱсть на ньому (на ній) -  Сорвати (зігнати) 
злість на иьому (на ній).
Сорвати серие -  Зірвати серце.
Сорватися з ланца -  Зірватися з ланцюга.
Сорвати цвіти наслажденія -  Зірвати квіти насолоди. 
Сорвати цюлюпок -  Зірвати поцілунок.
Сорна куча -  Смітяна купа (смітник).
Сорока без новин не приходнть (не зйавляеся) -  Сорока 
без новин нс приходить (не з’являється).
Сорока білобока -  Сорока білобока.
Сорока была, вістку на хвості принесла -  Сорока була, 
звістку на хвості принссла.
Сорока в вороны проснть обороны -  Сорока в ворони 
просить захисту.
Сорока вість на хвості пранесла = Сорока на хвосгі 
принесла -  Сорока звістку на хвості принесла.
Сорока летить, а собака на хвості сидить -  Сорока ле- 
тить, а собака на хвості сидить.
Сорока на доворі- гості на норі -  Сорока па доворі-гості 
на порі.
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Сорока иа дворі -  гості на порі: кӱлько сорок -  тӱлько 
гостӱв -  Сорока на дворі -  гості на порі: скільки сорок -  
стільки гостей.
Сорока на хвості прннесла = Сорока вість на хвості 
принесла -  Сорока на хвості принесла.
Сорока сороці, осел ослу -  и пӱшла чутка по сслу — Со- 
рока сороці, осел ослу -  і пішла чутка по селу.
Сорока стрекоче -  гості пророчить -  Сорока стрекоче — 
гості пророчить.
Сорока стрекоче -  значить гості будуть = Сорока стре- 
коче -  гості прийдуь = Сорока стрекоче й хвостом ма- 
хать -  гостӱв до хыжі скликать -  Сорока стрекоче ~ зна- 
чить гості будуть.
Сорока стрекоче -  гості прийдуь = Сорока стрекоче й 
хвостом махать -  гостӱв до хыжі скликать = Сорока 
стрекоче -  значить гості буяуть -  Сорока стрекоче -  гості 
прийду'ть.
Сорока стрекоче й хвостом махать -  гостӱв до хыжі 
скликать = Сорока стрекоче -  гості прийдуь = Сорока 
стрекоче -  значкть гості будуть -  Сорока сгрекоче й хвос- 
том махає -  гостей до хатн скяикає.
Сорокы й вороны давуть знати, де треба (кому треба) 
гостӱв чекати -  Сороки й ворони дають знати, де треба 
(кому треба) гостей чекати.
Сорокы й вороны крикливі, як жоны -  Сороки й ворони 
крикяиві, як жони (як жінки).
Сороков скакатн -  Сорокою скакати.
Сорок рокӱв не двадніть — Сорок років -  не двадцять. 
Сорок сорок -  Сорок сорок івелика кількість).
Сороку' за язык бйуть (каравуть) -  Сороку за язик б’ють 
(карають).
Сороча лапка -  Сороча лапка (мітка на вухові тварини). 
Сорочі ночи -  Сорочі ночі.
Сорочка без тіла -  біла -  Сорочка без тіла -  біла.
Сорочка біла, а душа чорна -  Сорочка біла, а дуща чорна. 
Сорочка-вышиванка -  Сорочка-вишиванка.
Сорочка на панови біла, а душа -  чорна -  Сорочка на 
панові біла, а душа -  чорна.
Сорочка цвинтарьом вонить, а його (а її) шп танцьова- 
ти кортить -  Сорочка цвинтарем вонить (смсрдить), а його 
(а її) ще танцювати кортить.
Сорочка шовком шита, а шия не мыта -  Сорочка шов- 
ком шита, а шия не миіа.
Сорочку выкупвв (выкупнла), а сукман заставив (за- 
ставила) -  Сорочку викупив (викупила), а сукман (а сук- 
ню) заставив (засгавила).
Сорочку дӱстала, а сукман у довг заклала -  Сорочку 
придбала, а сукню у довг (у борг) заклала.
Сортированіє льна = Сноповоє сортированіє льна -  Сор- 
тйровкальну.
Сортовоє желізо -  Соргове залізо.
Со скрипом — 31 скрином.
Соскучилося чекати -Знудилося чекати,
Сослати в ссылку -  Заслати на заслашія.
Сослужити добру службу — Прислужитися (стати в при- 
годі).
Со спины не розрізнити -  Зі спини не розрізнити. 
Сосредоточити вннманіє -  Зосередити увагу. 
Сосредоточити усилія -  Зосередити зусилля. 
Сосредоточовати войська -  Скупчувати війська.
Состав воздуха -  Склад иовітря.
Состав думок -  Склад думок.
Состав жнзни -  Слад житгя.
Состав исповнигелӱв -  Склад викоиавців.
Составив (составила) йому (ӱв) компанію -  Сюіав (скла- 
ла) йому (їй) кошіаыію.
Состав нсполынтелӱв -  Склад виконавців.
Составитель поіздӱв -  Складач поїздів.
Составити колекпію -  Зібрати (скласти) кояекцію. 
Соетавити лікарсгво — Виготовити ліки.
Составити представленіє -  Скласти уявлсння.
Составити собі компапію -  Зібрати собі компанію.

Составленіє договора -  Складання іукладення) договору. 
Составлялося мнініє -  Складалася думка.
Составляти доклад -  Складати доповідь.
Составляти исключеніє = Бытн исключенійом -  Стано- 
вити виняток.
Составна часть -  Складова частина.
Состав новый, а тралнцн старі -  Склад новий, а традиції 
старі.
Соетавноє слово -  Складене слово.
Состав поїзда -  Склад поїзда.
Состав преступленія -  Сюіад злочшіу.
Состав соґлашеніє -  будеш мати выгоду -  Склади угоду 
-  будеш мати вигоду.
Состав сплава -  Склад сплаву.
Состезаніє на одержання премії -  Змагашія оа отриманця 
премії.
Состезаніє сторӱн -  Змагання сторін.
Со стороны видпіше -  Збоку видиіше.
Состояніє восторга -  Стан захоплешш.
Состояніє діл -  Стан справ.
Состояніс здоровля -  Стан здоров’я.
Состояніс иевесомости -  Стан ысвагомості.
Состояніє облогы -  Стан облоги.
Состояніє організації -  Стан організації.
Состояніє організма -  Стаіі організму.
Состояніє повышеної готовности -  Стан підвишеної го- 
товності.
Состояніє положительным не назвеш -  Стан позитивним 
нє назовсш.
Состояніє упадка -  Стан занепаду.
Состояти в довжностя інспектора -  Бути на посаді ін- 
снекгора.
Состояти в родсіві псршої степени -  Бути в споріднешіі 
першого коліна.
Состояти з частин -  Складатися з частин.
Состоятн на службі -  Бути на службі.
Сотый вариш (город) -  Сотенне (соте) місто.
Сотня бід, а помочи ньіт = Сотня бід, а спасенія ньіт -
Сотня бід, а помочі нема.
Сотня бід, а спасенія ньіт = Сотня бід, а помочи ньіт
Сотня бїд, а рятунку нема.
Сотрясіпня всього тіта -  Тремтіння всьоіо тіла. 
Сотрясіння мозга -  Струс мозку.
Соучастіє в преступленію -  Співучасть у злочині.
Сохне за ним (за нив) -  Сохне за ішм (за нею),
Сохне (сохнути) з горя -  Сохне (сохнуги) з горя.
Сохне з журы -  Сохне з жури.
Сохне на очах -  Сохне на очах.
Сохиути з горя = Танучги з горя -  Сохнути з горя. 
Сохраніггн му (ӱв) вірнӱсть у памняти -  Зберегти йому 
(їй) вірнісгь у пам’яті.
Сохранн тя (сохрани вас), Боже -  Сохрани тебе (сохраіш 
вас), Боже!
Сохранноє місто -  Місце для схову.
Сохнути з горя -  Сохыути з горя.
Сохрапити дӱвочу невиннӱсгь -  Зберегги дівочу невин- 
ність.
Сохранити за собов роль -  Зберегти за собою роль. 
Сохранявусчп мир и спокӱй -  Зберігаючи мир і спокій. 
Сохраняє мовчання -  Збсрігає мовчапку.
Сохраняти в тайні -  Зберігати в таємвиці.
Сохраняти гроші в оіцадкасі- Зберігати гроші в зберкасі. 
Сохраняти за собов право -  Зберігати за собою право. 
Сохраняти -  значить примножати -  Зберігати -  значи'гь 
примножувати.
Сохрапяти мир — Д о д ер ж у в аги с ь  миру.
Сохраня ги на чорный день -  Збсрігати на чорний день. 
Сохраняти первоє місто за собов ~ Зберігата псрше місце 
за собою.
Сохраняти спокойсгвіє -  Зберігати спокій.
Сохраняти тапну -  Зберігати таємницю.
Сохраняти традишї -  Зберігати традиції.
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Соцдоговор -  Соцдоговір (соціалістичний договір). 
Соціалк'тичеська собствсннӱсть -  Соціалістична влас- 
ність.
Соціалістичеська стройка -  Соціалістичне будівиицтво. 
Соціа;іістичеські обйазательства -  Соціалісгачні зобов’я- 
зашш.
Соціалістячеськый реалізм -  Соціалістичішй реалізм. 
Соціалістичеськый спосӱб жизни -  Соціалістичний спо- 
сіб життя.
Соціадістичеськый строй -  Соціалістичний лад. 
Соціалістичеськое обйазательсгво -  Соціалістичне зобо- 
в’язання.
Соціалістичеськос соревноваціє -  Соціалістичнс змагашія. 
Соціалістичеськоє стройительство -  Соціалістичне бу- 
дівництво.
Соціальиа гарантія -  Соціалыіа гарантія.
Соціальяа ірупа -  Соціальна група.
Соціальна зрівнялӱвка -  Соціальна зрівнялівка. 
Соціальыа політика -  Соціальна політика.
Соціальыа проблема -  Соціальна проблем.
Соніальна психолоґія -  Соціальиа психолоіія.
Соціальна справедливӱсть -  Соціальна снравешшвість. 
Сиеціальна сгріча -  Спеціальна зустріч.
Соціальна сфера -  Соціальна сфера.
Соиіалыіі выплаты -  Соціальні виплати.
Соціалыгі гарантії -  Соціальні гарантії.
С'оиіальні міроприятія -  Соціальні заходи.
Соніальні орієнтиры -  Соціальні орієнтири.
Соціальні потребности -  Соціальні гютрсби.
Соціальный взрыв -  Соціальний вибух.
Соціальный состав служаіцых -  Соціальний склад служ- 
бовціз.
Соціальноє обеспеченіє -  Соціальне забезпечення. 
Соціальноє положеніє -  Соціальне становище (соціальний 
стан).
Соціальноє потрясеніє -  Соціальне гютрясіння (соціаль- 
ний струс).
Соціальноє происхожденіє -  Соціальне походжсння. 
Соціальні стандарты -  Соціальні стандарти.
Соціальноє страхованіє -  Соціальне страхування. 
Соціальноє явленіє -  Соціальне явшцс.
Соціально нсзащишені — Соціально незахищені. 
Соціально опасный (опасна) -  Соціально нсбезпечішй 
(небезпечна).
Соціально сознатсльный (сознательна) — Соціаяьно сві- 
домий (свідома).
Соціалогічеські выводы -  Соціалогічні висіювки. 
Соціалогічеські исслідованія -  Соціалогічні дослідженыя. 
Соціалогічеські наблюденія -  Соціологічні спостереження. 
Соціальна гарантія -  Соціальна гарантія.
Соціальна реклама -  Соціальна реклама.
Соціальні прнчины -  основа бїд людських -  Соціальні 
иричини -  основа бід людських.
Соціальный выбор -- Соціальний вибір.
Соціальный робӱтник -  Соціальний робітник. 
Соціальноє напряженіє -  Соціальна ианруга. 
Соцобйазательство досрочно -  орден и премія точно -  
Соцзобов’язання достроково -  орден і премія обов’зшво. 
Соцсоревноваігіє -  Соцзмагання (соиіалістичне змагаюія). 
Соцстрах -  Соцсірах (соціальне страхування). 
Соцстройительство -  Соцбудівнитггво (соціалістичне бу- 
дівництво).
Сочетательный рефлекс -  Сполучиий рефлекс.
Сочктати (сочитуючи) приятноє з нолезным -  Поєдну- 
вати (поєднуючи) нриємне з корисним.
Сочити мед из сотӱв — Сочити мєд із стілыгаків.
Союзна конструкція -  Сполучникова конструкція. 
Союзна республіка -  Союзна рєспубліка,
Союзницька война -  Союзшщька війна.
Сошзницькі обйазательства -  Союзницькі зобов’язання. 
Союзноє слово -  Сполучнс слово.
Союз письменників -  Спідка письменників.

Союз стройителӱв -  Спілка будівелвників.
Спав бы (спала б) день-нӱч, лем робити не клич -  Спав 
би (спала б) день-ніч, лиш робити (лрацювати) не клич. 
Спадати (сласти) в салі -  Спадати (спасти) в силі (обез- 
силіти).
Спадати(спасти) з голоса = Утрачати голос -  Спадати 
(спасти) з голосу.
Спадати (спасти) з лиця -  Спадати (спасти) з лиця
(з виду).
Спадати (спасгн) з розума -  Спадати (спасти) з розуму. 
Спадати (спасти) з тіла -  Спадати (спасти) з тіла. 
Спадати (спасти) з ціны -  Спадати (спасти з ціни). 
Спадати (спасти) иа думку = Сплыети на думку = Уда- 
ряти (лдарити) в голову -  Снадати Гспасти) на думку. 
Спадати (спасти) очима -  Спадати (спасти) очима (на 
кого).
Спадисті плечі -  Спадисті плечі.
Спадисгый лоб -  Спадистий лоб.
Спад производства -  Спад виробництва.
Спад революцїї- Спад революції.
Спад революігійної волны -  Сиад рсволюційаої хвилі. 
Спала полуда з очи = Сплывла полуда з очи -  Сиала по- 
луда (більмо, сліпота) з очей.
Спала спека, повіяла прохо.юда -  Соала сііека, повіяла 
прохояода.
Спалив (спалила) за собов усї мосты -  Спалив (спалила) 
за собою всі мости.
Сиалиги (саальовати) кораблі -  Спалити (спалювати) 
шраблі.
Спалити (спальовати) мости -  Спалити (спалювати) мости. 
Спалити на огншцу -  Спалити на вогнищі.
Спалиш колыску -  бӱлше діти у родині не буде -  Спалиш 
колиску -  більше дітсй у родині не будс.
Спало му (спало ӱв) на думку = Спало му (спало ӱв) на 
тямку -  Спало йому (сиало їй) на думку.
Спало му (спало ӱв) на тямку = Спало му (спало ӱв) на 
думку -  Спало йому (спало їй) на тямку.
Спало на думку -  Спало ыа думку.
Спальоватн дома — Спалювати будинки.
Спальовати кораблі -  Спаотовати кораблі.
Спальовати на огниіцу -  Спалювати на вогнищі. 
Спамнятайся, душе, не напивайся дуже -  Спам’ятайся, 
Душе, не нагшвайся дуже!
Спання ниє -  Спання нсма.
Спаньом голод пе перебудеш -  Спанням голод ые пере- 
будеш.
Спарена бригада -  Спарена брихада.
Спарена їзда -  Спареыа їзда.
Спарена ось -  Снареиа вісь.
Спарився (спарилася), як муха в окропі -  Спарився (спа- 
рилася), як муха в окропі.
Спарити(нодпарити) коня -  С п а р и ти  (п ід п ар и ти ) коня. 
Спаровалися - побралися -  С п ар у вал и ся  -  и о б р али ся . 
Спасавучи положеніє -  Р ятую чи  стан ови щ е.
Снасавучи свойих -  чорнить усіх -  Рятуючи сво'їх -  чор- 
нить усіх!
Спасавучи себе -  погубить тебе -  Рятуючи себс -  гюгу- 
бить тебе!
Спасає свою шкуру -  Ржгує свою шкіру.
Спасай, Боже, гӱрше быти вже не може -  Рятуй, Боже, 
гірше бути вжс не може!
Спаеайея, кіть можеш -  Рятуйся, якщо можсш. 
Спасайся, кіть хочеш житя -  Рятуйся, яьоцо хочеш 
жити!
Спасайся, тко може = Спасайся, тко як може = Спасай- 
ся, як можеш, а Бог допоможе -  Рятуяся, хто може. 
Спасайся, тко як може = Спасайся, тко може = Спасай- 
ся, як можеш, а Бог допоможе -  Рятуйся, хто як може. 
Спасайся, як можеш, а Бог допоможе = Спасайся, тко 
може = Спасайся, тко як може -  Рятуйся, як можеш, а Бог 
допоможе.
Спасайте, тко в Бога вірнть -  Рятуйте, хто в Бога вірує!
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Спасай тя (спасай вас), Боже, на всякому броді -  пере- 
ході -  Рятуй тебе (рятуй вас), Боже, па всякому броді -  гіе- 
реході!
Спаса ниє -  Спасу нсма.
Спасательна думка -  Рятівна думка.
Спасательна ідея -  Рятівна ідея.
Спасательна лазейка -  Рятівна лазівка.
Спасательный круг -  Рятівний круг.
Спасателыіый пояс -  Рятівний пояс.
Спасательноє средство -  Рятівний засіб.
Спасати з біды = Визволяти з біды -  Рятувати з біди. 
Спасатн положеніє -  Рятувати становиіце.
Спасатися бігством -  Рятуватися втечею.
Спас грушок катряс, взяв міхы, пӱшов по оріхы -  Спас 
(Другий Спас, 19 серпня) груш натряс, взяв міхи, пішов по 
горіхи.
Спасена душа = Добра душа -  Спасенна душа. -  Врято- 
ваиа душа.
Спасеніє погнбаюших -  Рятування гинучих.
Спасеніє у вічности -  Спасіння у вічності.
Спасеніс утопающых -  Рятунок потонаючих.
Спасеігіє утопающых -  діло самых утопающых -  Ряту- 
пок потопаючих -  справа самих иотопаючих.
Спасенна думка -  Спасенна думка.
Спасибо Богу за спомогу -  Спасибі Богу за спомогу! 
“Спасибо” в жеб не покладеш -  “Спасибі” в жеб (у кише- 
ню) не покладеш.
Спасибо, діду, за нобіду -  Спасибі, діду, за перемогу! 
Спаси, Боже, нас усіх, отверженых дітей твойих -  Спаси, 
Боже, нас усіх, знедолених дітей твоїх!
Спаси, Боже, от біды, а розум б>де -  Спаси, Боже, від біди, 
а розум буде!
Спасибо за закуску, што взяла курку й гуску -  Спасибі за 
закуску, що взяла курку й гуску.
Спасибо за рыбку, а за ракы -  ниє дякы -  Спасибі за риб- 
ку, а за раки -  нема дяки.
Спасибо за росӱл, а хліб свій и сӱль -  Спасибі за росіл, а 
хліб свій і сіль.
Спасибо за хліб, за сӱль, за кашу и милӱсть вашу -  Спа- 
сибі за хліб, за сіль, за кашу і милість вашу!
Спасибо за хліб и сӱль -  Спасибі за хліб і сіль!
Спасибо й на тому -  Сиасибі й на тому!
“Спасибо ” на хліб не намастиш -  “Спасибі” на хліб не 
намастиш.
Спасибо, не бӱйся: на тому світі тобі засчитасся -  Спаси- 
бі, не бійся: на тому світі тобі зарахується.
“Спасибо!” -  не гроші, за нього не купиш товары хо- 
роші -  “Спасибі!” -  не гроші, за нього не куниш товари 
хороші.
Спасибо Нико.ті, наївся достатньо: хлептав, хлептав та 
й голодным встав -  Спасибі Николі (Миколі'), наївся до- 
волі: хле&гав, хлебтав та й голодним встав.
Спасибо Сталіну-грузнну, ош забрав з двора скотину -  
Спасибі Сталіну-грузину, що забрав з двора скотину! 
Спасибо тобі (вам) -  Сласибі тобі (вам)!
Спасибо Хруіцову, ош забрав из двора свипю й корову -  
Спасибі Хрушову, що забрав із двора свиню й корову.
Спас иде -  вадасӱв за собов веде -  Спас іде (Третій Спас, 
29 серпня) — вадасів (мисливців) за собою веде (позаяк по- 
чинався мисливський сезон).
Спаси нас, Боже, от такых сімей, де твої діти й мої діти 
бйуть наших діти -  Спаси (врятуй) нас, Боже, від таких 
сімей, де твої діти й мої діти б’ють иаших дітей.
Спаси тебе Бог (Боже) -  Вряіуй тебе Бог (Боже)! 
Спасительна мысль -  Снасенна (рятівна) думка. 
Спасительні средства -  Рятівничі засоби. 
Спасівка-ласівка, аПетрівка-голодӱвка-Спасівка (дні 
від першого до другого Спаса, з 14 по 19 серпия) — ласівка, а 
Петрівка (дні від Івандня до Петра-Павла, з 7 по 12 липня) 
-голодівка.
Спасіня утопающых -  діло самых утопающых -  Спасін- 
ня утопаючих -  справа еамих утонаючих.

Спас несе холодяі росы до нас -  Перший Сиас (14 серпня)
-  несе холодні роси до нас.
Спасова (спасӱвсї>ка) борода -  Спасова (спасівська) боро- 
да (пучок незжатих стебел у  кінці жнив).
Спас садом блуждає, яблоками угощає -  Спас Другий 
Спас, 19 серпня) садом блукає, яблуками пригощає.
Спасти з тіла -  Спасти з тіла (похудітй).
Спасти з ума (з розума) = Сходпти (зыйти) з ума -  Спас- 
ти з ума (з розуму).
Спасти из сил -  Спасти із сил.
Спасти на думку = Стукнути в голову = Сплывти на
думку -  Спасти на думку.
Спасти на ум = Прийти на ум (иа розум) -  Сиасти на ум 
(на розум).
Спасти от біды (напасти) -  Врятувати від біди (нагіасті). 
Спасти от смерти -  Врятувати від смерті,
Спасти (спасати) положеніє -  Врятувати (рятувати) ста- 
новище.
Спастися (спасатися) втечов — Урятувагися (рятуватися) 
втечсю.
Спасу ниє = Ниє спзсенія -  Рятунку нема.
Спас -  усьому час — Спас ІДругий Спас, 19 серпня) -  усьо- 
му час.
Спати без задньых нӱг -  Спаги без задніх ніг.
Спати вічным (непробудным) сном = Заснути вічным 
сном -  Спати вічним (непробудним) сном.
Спати и у сні відіти — Спати й у сні бачити.
Спати лігали -  “Люблю!” шеигали, а збудилися -  розлу- 
чилися -  Спати лягати -  “Люблю!” шептали, а збудшшся
-  розлучилися.
Спати -  онь пахне -  Спати — аж пахне!
Спати сиом праведника (праведниці) -  Спати сном пра- 
вединка (праведниді).
Спека вбивать -  вода оживлять -  Спека вбиває -  вода 
оживляє.
Спека душить -  мочарь сушить -  Сиека душить -  мочар 
сушить.
Спека заміиилася прохладов -  Спека замінилася прохо- 
лодою.
Спека не косить, а воды просить -  Спека не косить, а 
води просить.
Спека, ош яйце може ыа земли спектися -  Спека, що 
яйце може на землі спектися.
Спека пекельпа -  аж корчиться терня -  Сиека пекельня
-  аж корчиться терня (терняча).
Спека цн стужа -  двері вірно служать -- Сиека чи стужа -  
двері вірно служать.
Снекотна погода -  Спекотлива ноюда.
Снектакль не для всіх, бо в ньому думка, а не сміх -  Ви- 
става не для всіх, бо в ній думка, а не сміх.
Спектн ракӱв = Напекти ракӱв — Черленіти, як рак -  
Спекти раків.
Спекти собі пальпі = Спекти собі рукы -  Спекти собі 
пальці.
Спекти собі рукы = Спекти собі пальці -  Спекти собі 
руки.
Спектр дійствія -  Спектр дії.
Спеку змінила ирохлада -  Спску змінила прохолода. 
Спекуляція починаться з калькуляції -  Спекупяція по- 
чинаєгься з калькуляції.
Сперед громады не пхайся, а позаду не опставайся -
Сперед громади нс пхайся, а позаду не лишайся.
Сперед люди не выбігай, а от люди не отставай -  Сперсд 
людей не вибігай, а від людей не відставай.
Сперед ночи -  Сперед ночі.
Спереду годный (годна), а з-заду -  на чорта подобный 
(на чортицю подобна) -  Спереду гожий (гожа), а ззаду -  на 
чорта схожий (на чортицю схожа).
Спереду и з-заду -  пан любить параду -  Спереду і ззаду
-  пан любить параду.
Спереду ци з-заду, лсм бы до ладу -  Спереду чи ззаду, 
тільки б до ладу.
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Спе

Сперло дыханя = Захватило диханя -  Сперло дихання. 
Сперло му (спсрло ӱв) дух (дыханя! -  Сперло йому (спер- 
ло їй) подпх (дихаішя).
Сперся (сперлася) на палицю, як середа на пйатшщю -
Сперся (сперлася) на палищо, ях середа на п’ятницю. 
Сперти (спирати) голову (руку) на долоню -  Спсрти 
(спирати) голову(руку) на долоню.
Сперти рукы -  Сперти руки,
Спертися лӱкгьом -  Спсртися лікіем.
Спертися на локоть -  Спсртися ыа лікоть.
Спершу буаеме їсти твос, а пак -  каждый своє -  Спершу 
будемо їсти твоє, а потім -  каждий своє.
Спершу вбили, а пак геройом зробили -  Спершу вбшш, а 
потім героєм зробили.
Спершу выслухай, справкы иаведи, а пак еутн -  Спер- 
шу послухай, довідки наведи, а потім суди.
Спершу вкради, а пак списали -  Спершу вкралк. а потім 
сиисалн.
Спершу в собі розберися -  пак так иншых еудити бери- 
ся (пак так за критику берися) -  Спершу в собі розбери- 
ся -  потім лиш інших судити берися (потім так за критику 
берися).
Спершу всього = Сперш усього -  Перш за все.
Спершу говоригь, а потому лем думать -  Спершу гово- 
рить, а потім лиш думає.
Спершу го на собі женила, а пак го лишила -  Спершу 
його на собі женила, а потім йою лишила (покииу.ча), 
Спершу го на собі женила, а пак рогы му настановила
-Спершу його на собі жекнила, а потім роги йому иастано- 
вила іиаставила).
Спершу “гоп”, а потому -  коп -  Спершу “гоп”, а лотім -  
коп!
Спершу дадуть, а пак отберуть -  Спершу дадуть, а нотім 
відбсруть.
Спершу дай, а пак требуй -  Слершу дай, а иотім вимагай. 
СперШЗ’ диплом у рукы, а вже нотому -  ЖОН)' под рукы
-  Спсршу диплом у руки, а  вже потім -  дружилу під руки. 
Спершу добре обдумай, пак лем так отвічай -  Спергау 
добре обдумай, потім так лишс відповідай.
Спершу добре обміркуй, пак лем так майструй -  Спср- 
шу добре обміркуй, потім яиш так майструй.
Спершу дома остудися, а вже потому правотися -  Спер- 
шу дома остудися, а вже потім правотися ісудися).
Спершу думай, пак лем так кажи (роби) Спершу ду- 
май, потім так лише кажи (роби).
Спершу думай -  пак робн -  Спершу думай -  паіім роби. 
Спершу думкам раду дай, а пак так лем рішеніє. при- 
ймай -  Спершу думкам раду дай, а потім так лишс рішсішя 
приймай.
Сперіпу, дӱвко, нагуляйся, а пак так лем отдавайся -
Спершу, дівко, иагуляйся, а потім так лише віддавайся. 
Сиершу завізуй, потому імнровізуй -  Спершу завізуй, по 
тім імнровізуй.
Спершу задаток, а затым -  сплаток (остаток) -  Спершу 
задаток, а потім -  сшіаток (остаток).
Спершу задурять, а пак обдурять -  Спсршу задурять, а 
потім обдурять.
Спершу замане, а пак обмаие -  Спершу замане, а потім 
обмапе.
Спершу зйіме твоє, потому -  я своє -  Спершу з’їмо твоє, 
потім -  я своє.
Спериіу коня сідлавуть, пак лем так на нього сідавуть -
Спершу копя сідлають , потім лиш на нього сідають. 
Спершу купи, пак так ллтги -  Сперш\т купи, потім так лупи. 
Слершл' лїквідувуть, потому -  реабілітл влть -  Спершу 
ліквідують, по'гім -  реабілітутоть.
Сперіпу мак позбирайте, а пак так на відьму пападайте
-  Спершу мак нозбирайте, а потім так на відьму нападайте. 
Спереду -  милуе око, а ззаду -  кособо'ко -  Спереду -  ми- 
лує око, а ззаду -  кособоко.
Спершу моляться, а пак так лем гостяться -  Спсршу мо- 
ляться, а потім так лише госгяться.

Спершу мужчина не знає, як из женщинов заговорити, 
а пак не знає, як примусити ц замовчати -  Спершу муж- 
чина не знає, як із жінкою заговорити, а потім не знає, як 
змусиіи її замовчати.
Спершу навчити и примір показати, а погому вже тре- 
бовати -  Спершу навчити, приклад показати. а потім уже 
вимагати.
Сперіпу напойили, а нак побили -  Спсршу паиоїли, а по- 
тім нобили.
Спершу паточи нӱж, а вже потому ріж -  Спершу наточи 
ніж, а вже потім ріж.
Спершу обдумай, шго хочеш робити -  Спершу обдумай, 
шо хочсш робити.
Спершу передумай, перевари, а лем потому говори -
Спешу подумай, пгревари, а лиш потім говори.
Спершу пережви, нак лем так кажи -  Спершу псрсжови, 
потім лиш кажи.
Спершу ийуть, а нак ся бйуть -  Спсршу п’ють, а потім 
б’ються.
Спсршу плескавуль, а пак ганьбов клеймлять -  Спершу 
ашюдують, а поіім таврутоть.
Спершу Нодрости, пак так старшым рот затыкай -
Снершу підрости, а вже потім рота сі аршим затикай. 
Спершу прожуй, а пак -  промыкай -  Спержу прожови, а 
потім -  промикай (ковтай).
Спершу иопові иопеси, пак так лем от Бога проси -  
Спершу попові понеси, потім так лиш від Бога ііроси. 
Спершу пригостив (пригостила), а пак побнв (побила) 
= Спершу похвалив (похвалила), а пак помыями облив 
(облила) -  Спершу притостив (притостила), а потім побив 
(побила).
Спершу похвалив (похвалила), а пак помьшми облив 
(облила) = Спершу прягостив (пригостила), а пак побив 
(побила) -  Спершу похвалив (похвалила), а потім помиями 
облив (облила).
Спершу прикииь, де в хащп класти вгень -  Спсршу при- 
кинь, дс в лісі розводити вогонь.
Спершу припозирайся, пак лем так токмися -  Спсршу 
припозирайся (придивися), нотім так лише токмися. 
Сиершу рішися, а пак так за роботу берися -  Снершу 
зважся, а потім лиш за роботу братися відважся.
Спершу роботу’ полюби, а пак так роби -  Спершу роботу 
полюби, а потім так роби.
Спершу розбиваєме -  затым возрождаєме -  Снершу руй- 
нуємо -  потім відроджуємо.
Спершу розжуй, што маєш робити = Спершу розміркуй, 
што маєш казати -  Слершу розжови, шо маєш робити. 
Спершу розміркуй, а лем попгому пащекуй -  Спершу роз- 
міркуй, а иотім лише пащекуй.
Спершу розміркуй, што маєш казатн = Спершу роз- 
жуй, што маєш робити -  Спершу розміркуй, що маєш 
казати.
Сиершу розстріляли, потому -  реабілітовали -  Спершу 
розстршяли -  потім -  реабілїіували.
Спершу ручникӱв собі навышивай, а пак так ся вже от- 
давай -  Сиершу рушників собі навишивай, а потім так уже 
віддавайся.
Спсршу сам покуштуй, потому иншых угощай -  Спершу 
сам поку’штуй, потім інших частуй.
Спершу сяк, а пак так = Сііершу так, а пак так -  Спер- 
шу сяк, а потім так.
Спершу узнай, товды й выступай -  Спершу взнай (до- 
відайся), тоді й виступай.
Сперш усього = Спершу всьото -  Перщ за все.
Спершу так, а пак так = Спершу сяк, а пак так -  Снер- 
шу так, а потім так.
Спершу ціну взнай, а потому товар вибирай -  Спсршу 
ціну взай, а потім товар вибирай.
Спершу обміркуй, а вже потому голосуй -  Спершу об- 
міркауй, а вжє потім толосуй.
Спершу подкуйся, а вжс потому сунься -  Спершу підкуй- 
ся, а вже потім сунься.
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Спершу подумай фаГшо, пак лем так каиш “айно” = 
Спершу подумай, як треба, а потому кааки “айно” вать 
“ньіт” -  Спершу подумай файпо (гарно), потім так лише 
кажи “айно”.
Спершу подумай, як треба, а потому кажи “айно” вать 
“иьіт” = Спершу подумай файпо, пак лем так кажи 
“айно” -  Спершу подумай, як слід, а погім кажи “айно” 
або ж “ні”.
Спершу аавал, потому -  аврал -  Спершу завал, потім -  
аврал.
Спершу иншых послухай, пак товды говори -  Спершу 
іпших послухай, а тоді вже говори.
Спершу розбирися, а потому судити берися -  Спершӱ 
розбЄрися, а потім судити берися.
Спершу розваж, а пак лем так подваж -  Спершу розваж, 
а потім так лише підваж.
Спершу розжуй, што хочсш казати = Што масш казати, 
вто спершу розжуй -  Сперщу розжуй, що хочеш казати. 
Спершу серцьом прийми, пак пак лем руками возьми -  
Спершу серцем сприйми, а потім.так лише руками візьми. 
Спершу собі слова дай, а лем потому обіцяй -  Сперщу 
собі слово дай, а лиш потім обіцяй.
Спершу спйачка, затым розкачка, а под конемь квар- 
тала -  горячка -  Спсршу сплячка, потім розкачка, а під 
кінепь квартала -  гарячка.
Спершу треба думати, а лак так казати -  Спершу треба 
думати, а потім так казати.
Спершу у совісти позвідай, а лем так ііак обіцяй -  Спер- 
шу від совісті спитай, а потім так яиш обіцяй.
Сиершу челядпика (челядину) узнай -  лем потому йому 
(ӱв) ся звіряй -  Спершу людину взнай,- лиш потім їй зві- 
ряііся.
Спершу чередаря выбиравуть, а пак так лем череду 
выганявуть -  Спершу чередаря (пастуха) вибирають, а 
потім лиш череду виганяють.
Спершу, чим газдовати, навчися братӱв и сестер често- 
вати -  Спершу, ніж госиодарювати, навчися братів і сестер 
шанувати.
Спершу, чим обвинити когось у чомусь, увыйди в його 
(в її) состояніе, стань на його (на її) місто, попровбуй 
порозуміти його (її) -  Спершу, чим звинуватити когось у 
чомусь, увійди в його (в її) стан, стань на його (на п) місце, 
спробуй порозуміти його (її).
Спершу, чим увыйти в быстрину -  перевірь глубину -
Спершу, чим увійти в бистрину -  перевір глубину.
Спершу чоловік говорить про дружину: “Моя дорога”, 
а потому: “Дуже дорога!” -  Спершу чоловік говорить про 
дружину: “Моя дорога”, а потім: “Дуже дорога!”.
Спершу чортови поклотшвся (поклонилася), а пак 
Богові помолився (помолилася) -  Спершу чортозі покло- 
нився (поклонилася), а потім Богові помолився (помоли- 
лася).
Спериіу, як рішеніє приймати, треба всі плюсы й 
мінусы (всі “за” и “проти”) посчитати -  Спершу, ніж рі- 
шення приймати, треба всі плюси й мінуси (всі “за” і ”про- 
ти” врахувати.
Спепифічеська робота -  Специфічна робота.
Спеціаліст (спеціаліетука) высокої категорії = Спеігіа- 
ліст (спеціалістка) з великої буквы -  Спеціаліст (спсціа- 
лістка) високої категорії.
Спеціаліст (спеціалістка) з велнкої буквы = Спеціаліст 
(спеціалістка) высокої категорп -  Сгіепіаліст (спеціаліст- 
ка) з великої букви.
Спеціалісты у нас -  першый клас -  Саеціалісти іфахівці) 
у нас -  перший клас.
Спеціаліст середньої рукы -  Спепіаліст (фахівець) ссред- 
ньої руки.
Спеціальна ситуапія -  Спеціальна ситуація.
Спеціальні способы -  Спеціальні засоби.
Спеціальный коефіціент -  Спепіальний коефіціент. 
Сиеціальный подход -  Спеціальпий підхід.
Спепіальным усилійом -  Спеціальним зусиллям.

Спи

Спеціально затягує час -  Спеціально загягує час. 
Спеніально й не выгадаш -  Спсціально й не вигадаєш. 
Сиеціально подчврьку є = Спеціально робить удареніє- 
Спеціальнго підкреслює (наголошує).
Спеціально по проектировді города -  Спепіально по про- 
ектуваншо міста.
Спеціально робить удареніє = Спеціально подчерькус -
Спеціально робить наголос (наголошує).
Спецкор -  Спецкор {спеціальний кореспондент). 
Спецотділ -  Спецвідділ (спеціальний відділ).
Спецтовар -  Спецтовар (спеціалыіий товар).
Спецтовар за супер цінов -  Спецтовар за суиер ціною. 
Спечи ракӱв = Черленіє, як рак = Пекти ракӱв -  Спечи 
(спекти) раків.
Спнвся (спилася) -  опустився (опустилася) -  Спився 
(спилася) — опустився (опустилася)!
Спи, гуляй и в рості прибавляй -  Спи, гуляй і в рості при- 
бавляй!
Спн, дітннко, баю-баю, а я пӱду погуляву (най из люб- 
ков погуляву) -  Спи, дитинко, баю-баю, а я піду поіуляю 
(хай із шобкою погуляю).
Спи, дішико, колыіпу тя, докі не вснеш -  не лишу тя -
Спи, диггинко, кодишу тебе, поки не засенеш -  не покину 
тебе.
Спинатися на ногы = Ставатн на ногы -  Спинагися на
ІЮГИ.
Спина, як у вола (як у буйвола) -  Спина, як у вола (як у 
буйвола).
Спинка стӱлця (крісла) -  Спинка стільця (крісла). 
Спинный мозок -  Спинний мозок.
Спинный хребст -  Спинний хребет.
Спину показав (показала) -  Спину показав (показала). 
Спиравучись на документ -  Сішраючись на документ. 
Спиравучись на єнных, валить другых -  Спираючись на 
одних, валить других.
Сниральна гуманнӱсть -  Спіральна туманність. 
Сяиральный сверлик -  Спіральне свердло.
Спиратися (спертися) лӱктьом -  Спиратнся (сиертися) 
ліктем.
Спиртні напої -  Спиртні напої.
Сігартні напої -  врагы твої -  Спиртні иапої -  вороги твої. 
Спиртный завод -  Сшіртовий завод.
Спнсали в запас -  Списали в запас.
Списали в макулатуру -  Списали в макулатуру.
Списали на нещасный случай -  Списали на нетцасний 
випадок.
Списати в розход = Списати на розходы -  Списати на ви- 
даток.
Сиисати з нього (з неї) -  Списати з нього (з неї).
Списати из счота -  Списати з рахунку.
Спнсати на розходы = Списати в розход -  Списати на ви- 
датки.
Сиисати на берег -  Списати на берсг.
Списовати (списати) в тираж -  Списувати (списати) в ти- 
раж.
Списовати (списати) со счоіа -  Списувати (списатн) з ра- 
хунку.
Список вонросӱв -  Список іпереяік) питань.
Спи, спи...заснув бы-сь (заснула бы-сь) навіки -  Спи, 
спи... заснув би ти (заснула б ти) навіки!
Списує на свӱй возраст -  Списує на свій вік.
Спнти гӱркої = Скоштовати гӱркої = ІІити гӱрку -  Спи 
ти гіркої.
Спитися з круга -  Сиитися з круіу.
Спить (спочивать) вічным сном -  Спить (спочиває) віч- 
ним сыом.
Спить, пі вбитый (ги вбита) -  Спить, мов убитий (мов 
убита).
Спить, ги заяць под корчом -  Спить, мов заяць під ку- 
шем.
Спить (заснув, заснула) мсртвым сном -  Спить (заснув, 
заснула) мерхви.м сном.
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Спить, хоть стріляй над ним (над нив) = Спить, як 
убитый (як убита), не розбудити = Спить, як убитый (як 
убита) — С п и ть , хоч ст р іл я й  н ад  н и м  (н ад  нею ).
Спить, як заяць: скрип деркача, він (вона) -  навтікача -
Сттить, я к  заяц ь : ск р и п  д еркача, в ін  (во н а) -  навтікача. 
С п и т ь , як порубаный (як порубана) -  С п и ть , я к  по р у б а- 
н и й  (я к  н орубан а).
Спить, як убитый (як убита) = Спить, як  убитый (як 
убита), не розбудити = Спить, хоть стрідяй над ним (иад 
нив) -  С п и ть, мов у б и т и й  (мов у би та).
Спить, як убитый (як убша): не розбудити = Спнть, як 
убнтый (як убита) = Спить, хоть стріляй над ним (над 
нив) -  С п и ть , м о в  у б и т и й  (м ов убита): н е розбуд ити .
Спипі в колесі розсыпалися -  С п и ц і в ко л ес і р о зс и п а -  
л и ся .
Спишуть, як довгы з колхоза -  С п и ш у ть , ятс до вги  (борги) 
з колгоспу.
Спіненый кӱнь -  С п ш е н и й  кінь.
Спіши житн, докі слуасать літа -  П о сп іш ай  (кеапся) 
ж и ти , п о к и  сл у ж ать  л іта .
Спішити ние к у д ы  -  К в ап и т и ся  н см а куди.
Спішить иа роботу- П о сп іш ає  (квап и ться) н ар о б о ту ’. 
Спішить, як жид на шабаш -  П о сп іш ає , я к  ж и д  (як єврей) 
н а  ш абаш .
Спішить -  як мокрое горить -  С п іш и ть  -  н іби  м о кр е  го - 
рить.
Спішка нужна лем при йманню блых -  С и іш ка п о тр іб н а  
л и ш  а р и  л о в л і блох.
Спішна необходимӱсть ~ Н агал ь н а  Іквата) н еоб х ід и ість . 
Спішна нужда -  Н а га л ь н а  п отреба.
Спішна пошта -  П о с п іш н а  пош та.
Спішиа робота — Н а га л ь н а  (квапна) робота .
С н іш н ы й  вывод -  Г іо сп іш н и й  в и сн о во к .
Спішный лист -  П о сп іш п о є  письм о.
Спішным кроком = Спішнов ходов -  С п іш н и м  кроком . 
Спішнов ходов = Спішным кроком -  С п іш н о ю  ходою . 
Спішноє діло -  Н агад ь н а  сп рава .
Спыхнути з очи = Убрати з вӱч (з  очи) -  С п и х н у ти  з  очсй . 
Сплавили (сплавити) наліво -  С л л ав и л и  (збути , збули) 
наліво .
Сплавили (сплавити) направо -  С ш іав и л и  (збули , зб у іи )  
нап раво .
Сплавна ріка (річка) -  С п л ав и а  р ік а  (р іч ка).
Сплавный ліс -  Сплавний ліс,
Сплакати очи = Выплакати очи -  С іш акати  очі. 
Сплановати участок землі под городы -  Р о зб и ти  д іл ь н и - 
ню  зе м л і п ід  городи .
Сплата задовжености -  С п л аги  заб о р го ван о ст і.
Сплата по частях = Сплата частями -  С в л ата  части н ам н . 
Сплата частями = Сплата по частях -  С п л ат а  ча сти - 
нам и .
Сплачовати даыь Сданину) -  С н лачувати  д а н ь  (д ан ш іу ). 
Сплели собі рукы ка общу радӱсть, на общі мукы -  
С п л ел и  со б і р у ки  н а сп ільы у  р ад ість , н а  сп іл ьн і м уки . 
Спленталася з такым (сплентався з таков), ош усі псы 
брешуть за ним (за нив) -  С п л ен тал ася  з т а к и м  (сп л е н та в- 
ся  з  тако ю ), щ о в с і п си  б р еш у ть  за  ним (за  нсю ). 
Силеснутн (сплесковати) в долоні -  С ш геснути  (х л ю с н у - 
т и , сп л сску в ати ) в  д олон і.
Сплеети вінок -  С ш іест и  в інок .
Сплетеніє обстоятельств -  С іш етен н я  о б стави н . 
Сплегник (сплетниця) усе в курсі вшиткого -  П л егу н  
(п летуха) завж пи  в  к у р с і усього.
Сплітатн (сплести) вінок -  С ш іітати  {сш іести) в інок . 
Сплывання часа -  С п л и в аіш я  (збіг) часу.
Сплывати (сплысти) кровльов -  С п ли вати  (сп л и сти ) 
к р о в ’ю .
Сплывати (сплысти) на д у м к у  -  С ш ш в ати  (спш гсти) н а 
дуьжу.
С'плывати (сплысти) на розу.м -  С'пливати (сп л и сти ) н а  
розум .
Сплывати поверьх воды -  С ш ш вати  п о в ер х  води.

Сплывати (сплысти) слызами -  Сшіивати (сплисти) 
сльозами.
Сплыве правда наверьх, як олай на воді -  Спливе правда 
навсрх, як олія на воді.
Сплывла полуда з очи = Спала полуда з очи -  Спливла 
пояуда (більмо, сліпота) з очей.
Сплывли лїта молоді, як листячко по воді = Сплывли 
літа, як вода за ріков -  Спливли літа молоді, як листячко 
по воді.
Сплывлн літа, як вода за ріков = Сплывли літа молоді, 
як  листячко по воді -  Сішиали літа, як вода за рікою. 
Сплывло наружу -  Спливло назовиі.
Сплывло на світ Божый -  Спливло на світ Божий.
Сплыв (еплывла) на поверхнӱсть = Выплыв (выплыла) 
на поверхнӱсть -  Сплив (сшшвла) иа поверхність. 
Сплывти на думку = Спаети на думку = Стукнути в го- 
лову -  Сшшвги на думку.
Сплывти на поверхню -  Спливти па новерхнк),
Сплысти (зыйти) з розума -  Сплисти (зійти) з розуму. 
Сплысти на думку = Спадати (спасти) на думку = Уда- 
ряти (ударитн) в голову -  Сплисти на думку.
Сплош и рядом -  Суспіль (скрізь) і иоряд.
Сплошна выдумка ~ Цілковига (чистісінька) виі адка. 
Сплошна колективізація -  Суцілыіа колекгивізація. 
Сплошна маса -  Суцшьна маса.
Сплошна тайиа -  Суцільна тайна (таємнигрі).
Сплошнсє недорозумініє — Цілковите нспорозумішія. 
Сплошна мачта -  Суцільна щогяа.
Сплошна рапія зробити так -  Цілковита рація зробити так. 
Сплӱв (сплела) батуг -  курям на сміх -  Сішів (сплсла) 
батіг -  курям на сміх.
Сплюх (сплюха) думать лем про парнюх -  Сшпох (сплю- 
ха) думає лиш про подушку.
Сплять сторожі, як у ножнах иожі -  Сплять сторожі, як 
у піхвах ножі.
Сплять, як  побиті = Сплять, як  порубаиі -  Спдять, як 
побиті.
Сплять, як порубані = Сплять, як побші -  Сплять, як 
порубані.
Спляща красавиця — Спляча красупя.
Сплящый пес не выгонить зайця -  Сплячий пес пе ви- 
гонить зайця.
Сповідавутьея на натще серце (на натщый желудок) -  
Сповідаються на натшс серце (на патший шлунок). 
Сповідалаея баба коло старого граба -  Сповідалася баба 
біля старого граба.
Сповіданіє -  Божоє провіщаніє -  Сповідання -  Боже про- 
відашія.
Сповідь без жалю, як парна без піря, -  ые варта нич -
Сповідь бсз жалю, як парна (перина) без пір’я, -  не варта 
нічого.
Сповідь узяв (узяла) -  гибы камінь з грудей упав -  Спо- 
відь узяв (узяла) -  иіби камінь з грудей унав.
Сповньовати (споваити) слово -  Дотриму'вати (дотрима- 
ти) слово.
Сповньовати желаніє -  Виконувати бажання. 
Сповньовати службу -  Сповнувати (нести) службу. 
Спогляиься, Боже, на наш грунтець, обы ся збіжжя на 
пӱм колосило и добре вродило -  Згяянься, Божс, на наш 
грунтепь, щоб збіжжя на ньому колосилося і добре вроди- 
лося.
Споживай (споживайте) здорові -  Сиоживай (споживай- 
те) здорові!
Споживай (споживайте), колн вам Бог судив -  Споживай 
(сиоживайт'е), к о і ш  вам Бог судив!
Спожиточный кошик -  Споживчий кошик.
Спокушати судьбу -  Спокушати доіпо.
Сііокӱйпої иочи -  Спокійної ночі!
Споймати облизня = Шилом патокы вхопивши -  Спій- 
мати обяизня.
Споймати в тенета = Имитн в тенета = Поймати в тене- 
та -  Виіймати в тенета.
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Спокойствіє духа -  Спокій духу.
Спокон віку = Спокон вікӱв -  С поконвіку .
Спокон вікӱв = Спскон вік\ -  С п окон вік ів .
Спокутно -  Спокутно.
Спокӱй быв, докі пан ие прибыв -  Спокій був, поки пан 
не црибув.
Спокӱй вам -  Спокій вам.
Спокӱйна совість -  Спокійна совість {спокійпе сумління). 
Спокӱйных тобі (вам) снӱв без комарӱв -  Спокійних тобі 
(вам) снів без комарів!
Спокӱйно, спокӱйио -  С п о к ій н о , сп о к ій н о .
Спокӱйпо, як у могплі = Спокӱйно, як у тенетові -  Спо- 
кійно, як у могилі.
Спокӱйно, як у тенетові = Спокӱйно, як у могилі -  С п о- 
к ій н о , я к  у  тс н ет о в і (як на цвинтарі).
Споминай, як звали -  Згадуй, як звали.
Спомйани (спомйаиіть) моє слово -  Згадан (зі'адайте) моє 
слово.
Спомнив (спомнила) родину у трудну мінуту -  Зі'адав  
(згад ал а ) р о д и н у  у  ск р у тн у  х вилину .
Спомнити давноє — Згадати давнє.
Спомнянеш (спомнянете) моє слово = Згадаєш (згадає- 
те) моє слово -  Спом’янеш (спом’яиете) мое слово! 
Споможн, Божа Мати, ліпшого ся дочекати -  Споможи, 
Божа Мати, крашого дочекаггись!
Споможи, Боже, зиму перезимоваги и весны ся дочекати
-  Споможи, Боже, зиму перезимувати й весни дочекатися! 
Споможн сироті -  выколють ти очи -  Споможи сироті -  
викодють тобі очі.
Споможн собі, пебоже (небого), то й Бог допоможе -  Сно- 
можи собі, небоже (небого), то й Бог допоможе!
Спонсор (сионсорка) коицерта -  Спонсор (спонсорка) 
концерту.
Спора ыьіт -  Суперечки нема.
Спор веде, но в заклад не йде -  Саір веде, та в заклад не 
йде.
Спор за дурницю -  С вар ка  з а  д у р н и ш о .
Спорити з кымись -  усе зло -  Спсрсчатися (6ранитися) з 
кимоеь • завжди зло.
Спорити попустому — Сперечатися по пустому.
Споры треба рішати словами, а не пйастухами -  Сварки 
треба вирішувати словами, а не п’ястуками.
Спороє, як гріхы -  Споре, як гріхи.
Спор по формі й по существу -  С у п ер ечка  п о  ф орм і й  п о  
суті.
Спор против документӱв -  Заперечення документів. 
Спорта без травмы не быває -  Спорту без травми не бу- 
ває.
Спортзал -  Спортзал (спортивний зал).
Спортивна жилка -  Спортивна жилка.
Спортивна форма -  Спортивна форма.
Спортивні новости -  Спортивні н о ви н и .
Спортивпый інтерес -  Спортаіший інтерес.
Сортивноє щастя — кедь уйграти вдасться — Спортивне 
ідастя -  яицо виграти вдасться.
Спортити діто -  З іп су в ати  діло (справу) .
Спортити собі кров -  Зінсувати собі кров.
Спорт и труд рядом идуть -  Спорт і труд поряд ідуть. 
Спортплощадка -  Спортмайдапчик (спортивний майдан- 
чик).
Спорт треба не лем любити, но ним и жити -  Спорт тре- 
ба пе лиш любити, але ним и жиги.
Способ жизни = Образ жизни -  Спосіб житгя.
Способ изготоваленія -  Спосіб виготовлешія (вироблення). 
Способы масової інформацн-Засоби масової інформації. 
Способы рсґуляції- Засоби регулювання.
Способы свйази — Засоби зв’язку.
Способы сушествовапія -  Засоби ісиування.
Способный (способна) на выгадкы -  Здібний (здібна) на 
вигадки.
С'посбный (способна) на всьо -  Спроможний (спроможна) 
на все.

Способный хлопчише, лем у голові вітер свище -  Здіб- 
ний хлоіічище, лиш в голові вітер свище.
Способный чоловік (челядник)-3дібна людина. 
Способностям ниє меж -Здібностям немає мєж. 
Способнӱсть воды превращатися в пару -  Вода може 
(здатна) перетворюватися в пару.
Способнӱсгь до слова = Дар слова -  Хист до слова. 
Способнӱсть к музиці -  Здібиість до музики.
Способнӱсть к научнӱв роботі -  Здібність до наукової ро- 
боти. •'
Способ (образ) правлеыія -  Спосіб (образ) керування. 
Способствующая среда -  Сприятливе серсдовище.
Способ обогащеяія -  Сносіб наживи.
Способ употребленія -  Сіюсіб уживання.
Снотворна цятка — Спотворна крапля (краплина). 
Спотыкнувся (спотыкнулася) на руному місті -  Сніт- 
кнувся (спіткнулася) на рівному місці.
Споткало горе -  Спіткало горе Счихо).
Споткнутися об порӱг -  Сніткнутися об поріг,
Спочивати вічным сном -  Спочивати вічним сном. 
Спочивати (спочиває) душов -  Спочивати (спочиває) ду- 
шею.
Спочивати серцьом -  Спочивати серцем.
Спочивать (спочивати) на лаврах -  Відгючиває (відпо- 
чивати) на лаврах.
Спочивать усім тілом -  Відцочиває всім тілом. 
Спочинеш (спочинеме) хіба лем на тому світі -  Спочи- 
неш (спочинемо) хіба лишень на тому світі.
Спочинок на зиму отклади, а діло в апрілю зроби -  Від- 
починок на зиму відклаи, а діло (а справу) в квітні зроби. 
Снраведливі требованія -  Справедливі вимоіи. 
Справедливі упрьокы -  Справедливі докори. 
Справедливых законӱв не быває, но беззаконіє лазӱвкы 
знає -  Справсдливих законів не буває, та беззакошія лазів- 
кизнає.
Справедливых убивств не буває -  Справедливих убивств 
не буває.
Справедливоє возмущеніє = Щироє возмущсніє -  Спра- 
ведливе обурення.
Справедливоє дьто = Правоє діто -  Справсдлива справа. 
Справедливоє возмущеніє = Щироє возмуіценіє -  Спра- 
ведливе обурення.
Справедливӱсь сама находить винных -  Справедливість 
сама знаходить вииуватих:
Справлясся з тяжков роботов -  Справляється з важкою 
роботою.
Справляти бал = Сиравляти танці -  Справляти бал. 
Справляти впечатленіє = Робити впечатленіє -  Робити 
вражешія.
Справляти концерт -  Справляти концерг.
Справляти маӱвку -  Справляти маївку (першотравневу 
берізку).
Справляти мовчанку = Устройовати мовчанку -  Справ- 
ляти мовчанку.
Справляти посиденькм = Сидіти склавши рукы -  Снрав- 
ляти посиденьки.
Справляти реготы -  Справляти реготи.
Справляти свальбу = Йграти свальбу -  Справляти ве- 
сілля.
Справляти свою службу -  Справляти свою службу, 
Справляти сято -  Справляти свято.
Справляти танці = Справляти бал -  Справляти танці. 
Справочника не было под руками -  Довідника не було 
під руками.
Спрагуйся, а не Богу жалуйся -  Справуйся, а не Боіу 
скаріуйся.
Сприыимай вещі такыми, якыми вни є -  Сприймай речі 
такими, якими вони є.
Спринимай казку, як добру подказку -  Сгіриймай казку, 
як добру підказку.
Спринимать крӱзь призму = Позират ь крӱзь прнзму -
Сприймає крізь призму.
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С п р н н іш а т и ,  як ф іг л ю  = У в а ж а т и  з а  ф іг л і  -  С п р и й м ати , 
я к  ж арг.
Спричинити собі смерть -  С п р и ч и н и ти  соб і см ерть . 
Спрыснути обновку -  С п р и сн у ти  (прішочити) обновку. 
Спробный камінь = Пробный камінь -  С п р о б н и й  кам інь . 
Спровбовати щастя =  Попровбовати шастя -  С п робува- 
ти  щ астя .
Спровбуй уговорити го (утоворити йі), вблагати, кіть не 
дае тти й слова сказати - С п робуй  у го в о р и т и  його  (утово- 
р и т и  її), в б л агати , якщ о  н е  д а є  то б і й  сл о в а  сказати . 
Спродати з молотка -  С п род ати  з  м ояотка.
Спромӱгся дідо на обід, а баба на кисіль -  С п р о м ігся  д ід  
н а о б ід , а  б а б а  н а  ки сіль .
Спрос н предложеніг -  П оп и т і проп ози ц ія  (пропонування). 
Спрос и предложеніг труда -  П о ш іт  і п р о п о н у ваы н я п рац і. 
Спросити го (спросити йі) -  С п и тати  його  (сп и тати  її). 
Спрос населенія -  П о іш т  населенп я.
Спрос -  не біда -  П огіит -  не біда.
Спрощеный переход -  С п р о щ ен и й  пер сх ід .
Спряла бы, та в нитку не йде -  Спряла б, та в нитку не 
йде.
Спрямовати взгляд = Посилати (послати) очи -  С п рям у- 
вати  ио і'яяд .
Спрятав (спрятала) глулоту в роботу’ -  С п р я т ав  (сховав, 
сховала) гл у и о ту  в  роботу.
Спрятав (спрятала) кӱнці в воду -  С п р я т а в  (сховав , схо- 
в ал а ) к ін ц і в воду.
Сирятав (спрятала) под дубом, накрыв (накрыла) лу-
бом -  С х о в ав  (сх о в ал а) п ід  д у б о м , н ак р и в  (н ак р и л а) л у б о м . 
Спрятався (спряталася) в корчі -  С х о вався  (сх о в ал ася) в 
ко р ч і (в К}>ЩІ).
Спрятався (спряталася) за корча -  и ни ш елесть- С п р я- 
тався  (сх о вався , сховал ася) за  корча (за  ку'щ а) -  і  н і ш елесть. 
Спрятати кӱнці = Прятатн кӱнці -  С х о в ати  к ін ц і. 
Спрятатися в корчі = Прятатися в корчі -  С ховати ся  в 
куш і.
Спрятатися за плечі = Спрятатися за спину -  С ховати ся  
за  п леч і.
Спрятатися за спину = Спрятатися за п л е ч і -  С ховати ся  
за  сіш ну.
Спрягатися под крыльце -  С ховати ся  під кр и льц е . 
Спряч гроші на чорный день -  С ховай  гр о ш і иа чорн ий  
д ен ь.
Спрячь гроші, обы-сь не загубив (н е  загубила) -  С п р яч  
(сх о вай ) гр о ш і, аб и сь  н е загуб іш  (ые за і'уби ла).
С п у г а в с я ,  а ж  г а ч н и к  у р в а в с я  -  Зл яка вс я , аж  гачн и к  
(очкур) об ір вався .
Спускати (спустити) г о л о в у -С п у с к а т и  (сп у с ти т и ) голову. 
Спу скати (спусти ги) з о ч е й  (из вниманія) = Выпускати 
(выпустити) нз вниманія -  Спу'скати (сп у с ти т и ) з  очей  (з 
уваги ).
Саускати (спустити) крыла - С п у с к а т и  (сітустити ) кріш а. 
Спускати кров -  Сггускати кров.
Спускати (спустити) на землю -  С п ускати  (спу’сти ти ) на 
зем лю .
Спускати (спустити) з неба на землю -  С п у скати  (с а у с т и - 
ти ) з  и е б а  н а  зем лю .
Спускати (спустити) на гальмах = Спу'стити на фийках
-  С п у скати  (сп у с ти т и ) иа гальм ах .
Спускати (спустиіи) рукы = Огіускати (опустити) рукы
-  С пуска'ги  (сп у с ти т и ) руки .
Спускатися (спуститися) на дно = Ити на д н о  -  С п у ска- 
ти ся  (сп у с ти т и ся ) ыа дно.
С п у с к  до р ік ы  - С п у с к  (схід) д о  р ію і.
Спусковый гачок = Спусковый механізм -  С гіусковий  
гачок.
Спусковый механізм = Спусковый гачок -  С пу'сковий 
м ех ан ізм .
С п у с г и в  (сп у сти о іа) н ӱ с  -  О п усти в  (опуС тила) ніс. 
С п у 'с т и в ш й  р у к а в ы  -  С ы устивш и рукава.
Снусгися на землю = Спуститися на грішну землю -  
Спустися на землю.

Спустити воду -  Спустити воду.
Спустити дуі = Отдати дух -  Спустити дух.
Спустити кожу — Спустити шкт'ру.
Спустити кров -  Спустити кров.
Спустити кров из носа = Розйаритн нӱс -  Спустити кроз 
із носа.
Саустити на фийках = Спускати (спустити) на гальмах
-  Спустити на фийках (на гальмах).
Спустити ногы -  Спуситити ноги.
Спустити очи(взгляд) = Опусгити очи = Потуиити очи —
Спустити очі (погляд).
Спуститися на грішну землю = Спустися на землю -
Спуститися на грішну землю!
Спустити піну = Збавити ціну -  Зменшити ціііу. 
Спустілої хыжі н мыш не держиться -  Спустілої хати і 
миша це держиться (не тримається).
Спутала го (спутала йі) нечиста еила -  Сплутала йото 
(сшіутала її) нечиста сила!
Спутати (змішати) карты -  Сплутати (змішати) карти. 
Спутниковоє телевідсніє -  Спутникове телебачення. 
Спӱвавугь даже когуты: “Компартія без доброты!” — 
Співавуть навіть когути (иівні): “Компартія без добротн!” 
Спӱвавуть єден другому (єина другӱв) днфірамбы -  Спі- 
вають один другому (одна другій) дифірамби.
Спӱвавуть за упокӱй — Співають за упокій.
Спӱвавуть хором -  уєнно з прокурором -  Співають хором 
~разом із прокурором.
Спӱвайте, гупулы, вбы Карпаты чули -  Співайте, іутгу- 
ли, шоб Карпати чупи!
Спӱ;ванка -  бездонна кырнипя народної мудрости -  Піс- 
ыя -  бездошіа криниця народної мудрості.
Спӱванка не лем высоко злітать, но и в душу западать -  
Пісия не лиш високо злітає, але і в душу западає. 
Сиӱванка по заказу -  Пісня на замовяешія.
Спӱванка спӱванков, а житя житьом -  Співаш<а співан- 
кою, а життя життям.
Спӱвати -  а яку -  Слівати -  а яку?
Спӱвати баса {басом) -  Сиівати баса (басом).
Спӱвати в тон -  Снівати в тон.
Спӱватн в уніеон -  Співати в унісон.
Спӱвати гімн -  Співати гімн.
Спӱвати дифірамбы -  Співати дифірамби.
Спӱвати добре вйенно, а говорити -  по-отдільно -  Співа- 
ти добре разом, а говорити по-окремо.
Спӱвати дуетом (квартетом) -  Сиівати дуетом (кварте- 
том).
Спӱвати з чужого голоса = Чужу пісню спӱвати (нроспі- 
ватн) -  С'півати з чужого голосу.
Спӱвати нншої -  Співати іншу.
Снӱвати лазаря -  Співати лазаря.
Спӱвати не вто -  Співати не те.
Спӱвати отходну -  Співати відхідну.
Спӱватн славу -  Співати славу.
Спӱвати соловйом -  Співати соловйом.
Спӱвати тріо -  Співати тріо.
Спӱвати хвалу = Воздавати хвалу -  Сиівати хваіту. 
Спӱвать, гибы з нього (гибы з неї) шкуру дерли = Спӱ- 
вать, гибы кота за хвӱст тырмали -  Співає, ніби з нього 
(ніби з неі) пгеіру дерли.
Сггӱвать, гибы кота за хвӱст тырмали = Спӱвать, гибы 
з пього (я гибы з неї) шкуру дерли -  Співає, ніби кота за 
хвіст тирмали (смикали).
Спӱвать, ги бузьок -  Співає, мов бузьок (мов лелека). 
Спӱвать дифірамбы -  Співає дифірамби.
Спӱвать иіішу -  Співає іншу.
Спӱвать “Многая літа”, а зводить го (а зводить йі) з сьо- 
го світа -  Співає “Многая літа”, а зводить його (а зводть 
її) з цього світу.
Спӱвать мотивно, лем слухати противно -  Співає мотив- 
но, лиш слухати противно.
Спӱвать у лад -  Співає в лад.
Спӱвацькоє кредо -  Співацьке кредо.
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Спӱвбрат (епӱвсестра) по ясру- Співбрат (співсестра) по 
перу.
Спӱвець исалмӱв — Співець псалмів.
Снӱвы -  онь зданіє розлігаєся -  Співи -- аж будинок роз- 
лігається.
Сиӱвуча банда -  Співуча банда (співучий колеюпив). 
Спӱвучасть у преступленію -  Співучасть у злочині. 
Спӱвучым голосом -  Співучим голосом.
Спӱдая губа = Нижня губа — Спідня губа.
Спӱдня одінь = Нпжня одінь -  Спідня (нижня) одсжа. 
Спӱдньый жеб = Внутрішньый жеб -  Спідній жеб (спідня 
кишеня.)
Спӱдньоє більйо = Ннжньоє бідьйо -  Спідня (ііижня) бі- 
лизна.
Спӱдтишка мішкы рве -  Спідтишка мішки рве. 
Снӱймати себе = Имиги ссбе = Поймати себе -  Зловити 
себе (на чомусь).
Спӱйматися на удидю = Попастися на удицю -  Впійма- 
тися на удицю (на вудку).
Спӱкшіся губи -3асмаглі губи (що запеклися).
Сравиимі понятія — Порівняльні поняття.
Сравнительна степінь -  Виший (порівняпьний) стуиінь. 
Сравнитсльноє языкознаніє -  Порівняльие мовознавство. 
Сравняти (сравнятися) з земльов — Зрівняти (зрівнятися) 
з землею.
Сражаєся из страстьов -  Бореться з пристрастю.
Сразити врагӱв -  Побити ворогів.
Срамота выйти за ворота -  Соромота вийти за ворота. 
Среда заїдає -  Середовище заїдає.
Срсда сушествованія -  Середовищс існування.
Средсгва передвюкенія -  Засоби пересування.
Средства пропзводства -  Засоби виробництва.
Средства подвели -  Засоби (кошти) підвели.
Средства существованія -  Засоби існувашія.
Средства треба глядати, а не чекати -Кошти треба гляда- 
ти (шукаі'и). а не чекати.
Средства масової информації -  Засоби масової інформації. 
Средетво для роста волося -  Засіб для рощення (росту) 
волосся.
Сріберна свальба -  Срібне весілля.
Сріберный блиск -  Срібний блиск.
Сріберноє волося -  Срібне волосся.
Срібло -  добре, но золото -  ліпшс -  Срібло -  добре, та 
золото -  краіце.
Срібло-злото тягне в болото -  Срібло-злото тягые в бо- 
лото.
Сріблом уха пе заліпиш -  Сріблом вуха не заліпиш. 
Срібна Земля -  Срібыа Земля (3акарпаття).
Срывати иа ньому (на нӱв) гнів -  Зганяти піів на ньому 
(ыа ній).
Срочні рейсы -  Строкові рейси.
Срочный заказ -  Терміиове замовлення.
Срочноє діло -  Терміиова (шпарка) справа.
Срочноє письмо -  Термііювий лист.
Срочноє рішеніє -  Термінове рішення.
СРСР -  СРСР (Союз Радянсышх Соціалістичиих Респуб- 
лік).
СРСР от США не дӱстав ни шнша -  СРСР від США не
отримав ні шиша.
СРСР розпався, но комӱтніст при властн опстався -
СРС'Р розиався, але комуніст при владі лиіішвся.
Ставало на годині -  Установлювалась хороша погода. 
Срібернос волося -  Срібне волосся.
Срочный выпуск іювин -  Терміновий випуск новин. 
Срочноє діло -  Термінова справа.
Сруб колоднзя -  Зруб колодязя.
Ссати жилы -  Сотати жили.
Ссати кров = ГІити кров -  Ссати кров.
Ссати ссе, а не росте -  Ссати ссе, а не росте.
Ссаги сокы = Тягнути сокы — Ссати соки.
Ссора в нього (в неї) на языку висить -  Сварка в нього (в 
неї) на язику висить.

Ссора на воротах не висить -  Сварка на воротах не ви- 
сить.
Ссорилися й мирилися -  Сварилися й мирилися.
Ссоров проблему не розяжеш -  Сваркою пробяему не 
розв’яжеш.
Ссорься, бранися, лем бити не бермся -  Лайся, сварися, 
лиш бити не берися.
Ссорься, лем не бийся -  Сварися, лиш не байся! 
Стабілізашйный фонд -  Стабілізаційний фонд. 
Стабільна гривня -  Стабшьна гривня.
Стабільна система -  Стабільна система.
Стабільный зароботок -  Стабільний заробіток.
Ставити банкы -  Ставити банки.
Ставити в вину -  Ставити в провшіу.
Ставати в даскӱлько рядӱв -  Ставати в декілька рядів. 
Ставати в довжнӱсть -  Входити в посаду.
Ставати в єден ряд -  Ставати в одші ряд.
Ставати в затылок -  Ставати в затилок.
Ставати (стати) в позу -  Ставати (стати) в нозу.
Ставати (стати) в строй -  Ставати (стати) в стрій. 
Ставати (статн) дыбкы = Ставати (стати) на дыбы -  
Ставати (стати) дибки.
Ставати до роботы -  Ставати до роботи.
Ставати (стати) до оружія = Братися за оружіє -  Става- 
тии (стати) до зброї.
Ставати (стати) дуба -  Сгавати (стати) дуба.
Ставати дужчым (дужчов) -  Ставати дужчим (дужчою). 
Ставати (сідати) кружком -  Ставати (сідати) кружком (у 
круг).
Ставати лавов -  Ставати лавою (в ряд).
Ставати (стати) на бӱк -  Ставати (стати) на бік.
Ставати (стати) на дыбы = Ставати (стати) дыбкы -  
Ставати (стати) на диби.
Ставати (стати) на довжность = Заступати (заступити) 
на довжность -  Ставати (стати) на посаду.
Ставати (стати) на дорозі = Ставати (стати) на п>ти -
Ставати (стати) на дорозі.
Ставати (стати) на єнну дощку -  Ставати(стати) на одну 
дошку.
Ставати (стати) на задиі ланкы -  Ставати (стати) на задні 
лашш.
Ставати (стати) на защиту -  Ставати (стати) на захист. 
Ставатн(стати) на защиту Отчизны -  Ставати (стати) на 
захист Вітчизни.
Ставаги (стати) на його (на и) сторопу -  Ставати (стати) 
на його сторону (на його, на її бік).
Ставати (стати) на мӱциу почву -  Ставати (стати) на міц- 
ний грунт.
Ставати на ногы = Спннатися на ногы -  Ставати на ноги. 
Ставати (стати) на п>ти = Ставати (стати) на дорозів -
Сгавати (стати) на путі.
Ставати (стати) на путь -  Ставати (стати) на шлях. 
Ставати нарӱвні з ним (нарӱвнім з нив) -  Ставати нарів- 
ні з ним (нарівні з нею).
Ставати на службу -  Ставати на службу.
Ставати (стати) яасторожеиым (настороженов) -  Става 
ти (стати) настороженим (настороженою).
Ставати на цылочкы -  Ставати навшпиньки.
Ставати на чаты -  Ставати на чати.
Ставати (стати) на якорь -  Ставати (стати) на якір. 
Сгавати (стаги) обычайом = Уходитн в обычай = Увы- 
йти в обычай -  Ставати звичаєм.
Ставати (стати) отчаяным (отчаянов) = Робитися отча- 
яным (отчаянов) -  Ставати (стати) несамовитим (несамо- 
витою).
Ставатн (стати) пила руля -  Ставати (стати) біля керма. 
Ставати (стати) под прапор = Ставаги (стати) под фану
-  Ставати (стати) під прапор (під знамено).
Ставати (стати) под фану = Ставази (стати) под прапор
-  Ставати (стати) під прапор (під знамено).
Ставати (стати) поперек горла -  Ставати (стати) попсрек 
горла.
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Ставатн (стати) понерек дорогы -  Ставати (стати) попе- 
рек дороги.
Ставати (стати) равнод>тишым (равкодушнов) -  Ставати 
(стати) байдужим (байдужою).
Ставати (стати) раком -  Ставати (стати) раком.
Ставати (стаги) руба--Ставати (сгати) руба.
Ставати (стати) сильиішым (сильнішов) -  Ставаш (сга- 
ти) сильнішим (сшіьнішою).
Ставати (стати) стырчака — Ставати (стати) стирчака 
(стати на диби).
Ставати (стати) управляющым (уравляющов)-Ставати 
(стати) керуючим (керуючою).
Став (стала) в очередь -  Сгав (стала) в чергу.
Став (стала) геройом (геройиньов) исторії -  Став (ста.ча) 
гсроем (гсроїнею) історії.
Став героєм Карпат совітськый солдат -  Став героєм 
Карпат радяиський солдат.
Став, гибы в кень запняв (гибы в пень запняла) -  Сіав, 
ніби в пень зааи’яв (ніби в пень зап’яла).
Став (стала) дыбкы -  Став (стала) дибки.
Став (стала) домак, ги чужый (ги чужа) -  Став (стаяа) 
зовсім, мов чужий (мов чужа).
Став (стала) жертвов -  Став (стала) жертвою.
Став (стала) замісто нього (замісто аеї) -  Став (стала) за- 
мість нього (замість иеї).
Сгав (сгала) замітно рябым (рябов) -  Став (стала) поміт- 
ио рябуватим (рябуватою).
Став (зробився) сам не свӱй (стала (зробилася) сама не 
своя) -  Став (зробився) сам ие свік (стала (зробилася) сама 
не своя).
Ставити баикы -  Ставити банки,
Ставити в вину (за вину) -  Ставити в вину (за провину). 
Ставити в єден ряд -  Ставити в один ряд.
Ставити в обйазаннӱсть = Ставити за обйазаннӱсть -  
Ставити в обов’язок.
Ставити вопрос -  Ставити питання.
Ставити вопрос в упор -  Ставити питання в уіюр іруба). 
Ставити (поста8ити) вопрос ребром = Ставити (поста- 
вити) вопрос руба -  Ставити (поставити) иитання ребром. 
Ставити (поставити) вонрос руба = Ставити (постави- 
ги) вопрос ребром -  Ставити (поставити) питаиня руба. 
Ставити в примір = Ставитн за примір -  Ставита в при- 
клад.
Ставити (поставити) все на своє місто (на свої міста) -
Ставити (поставити) все на своє місце (на свої місця). 
Ставити в счот = Ставити на зарубку -  Ставити в раху- 
нок.
Ставиги в трудноє положеніє -  Ставити в скрутне стано- 
вище.
Ставити в туп и к- Ставити в тупик (у глухий кут). 
Ставити діагноз -  Ставиги діагноз.
Ставити за обйазаннӱс'гь = Ставити в обназаннӱсть -
Ставити за обов’язок.
Ставити за примір = Ставити в примір -  Ставити за при- 
клад.
Ставити знак равевства -  Ставита знак рівності. 
Ставити їх нарӱвні -  Ставити їх нарівні.
Ставити йому (ӱв) у вину -  Ставити йому (ій) у виыу (у 
ировину).
Ставити коло руля -  Ставита біля руля (керма).
Ставити ловушку -  Ставити настку.
Ставити могорич = Ставити фрич -  Ставити могорич. 
Ставити на вид -  Ставити на вид (зауважувати). 
Ставити над усе (понад усс) -  Ставити над усе (понад усе). 
Ставити(поставити) на єнну дошку -  Ставити (постави- 
тн) на одну дошку.
Ставити на зарубку = Ставити в счот -  Ставити на за- 
рубку (на карб).
Ставити на картю -  Ставити на карту. '
Ставити на кон — Ставити на кін.
Ставити на мӱцну (тверду) почву -  Ставити на міцниіі 
(твердий) грунт.

Ставити (ноставити) на ногы -  Ставити (ііосіавита) на 
ноги.
Ставити на ньому (на нӱів) хрест -  Ставита на ньому (на 
ній) хрест.
Ставити (поставити) на рельсы -  Ставита (ноставита) на 
рейки.
Ставити (поставити) на службу -  Ставити (ноставити) на 
службу.
Ставити на хрест -  Ставити на хрест.
Ставити (поставити) на широку ногу -  Ставити (поста- 
вити) на широку ногу.
Ставити палиці в колееа = Уставляти палиці в колеса -
Ставити палиці в кояеса.
Ставити (поставити) пастку = Розкидати (розкинути) 
сіті -  Ставити (ноставити) пастку.
Ставити (поставити) перед факгом -  Ставити (гюстави- 
ти) перед фактом.
Ставити перпендикуляр — Ставити нерпендикуляр. 
Ставити пйесу -  Ставити п’єсу.
Ставити иод вопрос -  Ставити нід гштання.
Ставити (поставити) под пушку -  Ставити (поставити) 
під ііушку (під рушницю).
Ставити (поставити) под удар -  Ставити (поетавити) нїд 
удар.
Ставити (иоставити) но-свому -  Ставити (поставити) ио- 
своєму.
Ставити прапор = Подиоснти прапор -  Ставити пранор 
(знамепо).
Ставити препйатствія -  Ставити ічинити) перешкоди. 
Ставнти рекорды -  Ставити рекорди.
Ставити рогаткы — Ставити рогатки.
Ставиги (ставіпт) руба -  Ставити (ставить) руба (ре- 
бром).
Ставити самовар — Ставити самовар.
Ставити (поставити) себе на місто -  Ставити (поставити) 
ссбе на місце.
Ставити сноиы -  Ставити (сторцювати) сиопи.
Ставити (поставитн) собі за діль = Ставити (поставити) 
собі иільов -  Ставити (поставити) собі за мету.
Ставити (поставити) собі цільов = Ставитн (поставити) 
собі за ціль -  Ставити (поставити) собі метою.
Ставити ставку = Робити ставку -  Ставити ставку. 
Ставити стропила -  Ставити крокви.
Ставитися доброжелательно -  Ставитися доброзичливо. 
Ставитися з призрінійом -  Ставитися з призирством. 
Ставитися ноблажливо -  Ставитися поблажливо. 
Ставитися побожно — Ставитися побожно.
Ставитися по-дружньому -  Ставитися по-дружньому. 
Ставити тенета = Розпинати сіти -  Ставити тенсти. 
Ставнги (посгавити) точку -  Ставити (поставнти) крапку. 
Ставити (поставити) точку над “і” -  Ставити (постави- 
ти) крапку над “і”.
Ставити (поставити) требованіс -  Сгавити їпоставити) 
вимоіу
Ставити точку -  Сгавити краііку.
Ставити точку шн рано (рановато) -  Ставити кранку ще 
раио (ранувати).
Ставиги у скрутноє положеніє = Заганяти на слызькос -  
Ставити у скрутне становищс.
Ставнти условіє -  Ставити умову.
Ставити фанут (прапор) -  Ставити прапор.
Ставити фрач = Ставнти могорич -  Стаізити фірис (мо- 
горич).
Ставити хрест -  Ставити хрест.
Ставити напа (козла) город еокотити = Пускати цапа в 
капусту -  Ставити цапа (козла) город сокогити (стерегти). 
Ставити чайник (самовар) -  Ставити чайник (самовар), 
Ставить из себс штось, хоть сам (хоть сама) ништо -  
Ставить із себе щось, хоч сам (хоч сама) ніщо.
Ставить палиці в колеса -  Ставить палиці в колеса. 
Ставнть подножку -  Ставить підніжку,
Ставиться на ціли -  Ставиться на меті.
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Ставить факты з нӱг на голову -  Ставить факш з ніг на 
голову.
Став йому (став ӱв) на пути -  Став йому (став їй) на путі 
(на иіляху).
Ставка (картя) бита -  Ставка (карта) бита.
Ставка вӱч-на-вӱч -  Ставка віч-на-віч.
Став колхозником Иван -  и не товариш, и не пан -  Став 
колгоспником Іван -  і не товариш, і не пак.
Став (стала) міцпо на ыогы -  Став (стала) міцно на ноги. 
Став (стала) му (ӱв) поперск горла -  Став (стала) йому 
(їй) поперек горла.
Став (стала) на вірный (праведнын) путь -  Став (стала) 
на вірпий (праведний) путь.
Став (стала) на дорозі— Став (стала) на дорозі.
Став (стала) на задні лабы -  Став (стала) на задні лапи. 
Стам (стала) на защиту -  Став (стала) на захист.
Став (стала) на карантин -  Став (стала) на карантин. 
Став (стала) на лад -  Став(стала) на лад.
Став (стала) иа ногы -  Став (стала) на ноги.
Став (стала) на нрикол -  Сгав (стала) на прикол.
Став (стала) на путь Божых заповідӱв -  Став (стала) на 
путь Божих заповідей.
Став (стала) на путь компроміса -  Став (стала) на шлях 
компромісу. ■
Став (стала) на слызьку дороіу -  Став (стала) на слизьку 
дорогу.
Став настоящым професіоналом (стала настоящов нро- 
фесіоналков) — Став справжпім професіопалом (стала 
справжньою професіоналкою).
Став (стала) комартії служити -  почав (почала) Бога 
хулити -  Став (стала) комартп служити -  почав (почала) 
Бога хулити.
Став (стала) перед ним (перед нив) на коліна -  Став 
(стала) перед ним (перед нею) на коліна.
Став (стала) пила руля -  Став (стала) біля руля (быя 
керма).
Став (стала) прн власти -  почав (почала) красти -  Став 
(стала) при власти (при владі) -  почав (почала) красти. 
Став руба -  Став руба.
Став (зробився) сам не свӱй (стала (зробилася) сама не 
своя -  Став (зробився) сам не свій (стала (зробилася) сама 
не своя..
Став (стала) стінов (горов) -  Став (стала) стіною (горою). 
Стався до другого (до другої), як до себе самого (як до 
себе самої -Стався до другого (до другої), як до себс само- 
го (як до себе самої).
Стався до каждого обывателя (до каждої обывателькы), 
як до приятеля (як до приятелькы) -  Стався до юожного 
обивателя (стався до кожної обиватсльки), як до приятеля 
(як до приятельки).
Стався до каждого (до каждої), як до рӱвні -  Стався до 
кожного (до кожної), як до рівні.
Стався до люди так, як бы-сь хотів (як бы-сь хотіта), 
обы вни ставилися до тебе -  Стався до людей так, як ти б 
хотів (як ти б хотіла), щоб вони ставилися до тебе.
Стався до чужого, як до свого, будеш любимый (любн- 
ма) Богом -  Стався дб чужого, як до свого, будеш любимий 
(любима) Богом.
Став (зробився) сам не свӱй -  Став (зробився) сам не свій. 
Стався случай -  Сталася нагода.
Сгав (стала) сміхом -  Став (стала) сміхом (посмїховиськом). 
Став тым (стала зчів), кым став (кым стала) -  Став тим 
(стала тою), ким став (ким стала).
Став (стала) у позу -  Став (стала) в позу.
Сгав (сгала) у пригоді -  Став (стала) в пригоді (пригодив- 
ся, пригодилася).
Став (стала) упрямцьом (упрямцьов) -  Став (стала) 
упертою людипою.
Став усіх (стала всіх) критиковати -  тижко жалоб пере- 
читати -  Став усіх (стала всіх) критикувати -  годі скарг 
перечитати.
Став ӱв (стала му) у подобі -  Став їй (стала му) в подобі.

Ставши за правду в ряд, не задкуй назад -  Ставши за 
правду в ряд, нс задкуй назад.
Ставши на трудойу вахту -  Ставщи на трудову вахту.
Став (стала), як  сулак, -  не зрушиш ніяк -  Став (етала), 
мов сулак, -  не зрушиш ніяк. •
Став, як  укопаный (стала, як укопана) -  Став, мов уко- 
паний (стала, мов укопана).
Стадія предварительного слідствія -  Стадія попередньо- 
го слідства.
Стадо баранӱв -  Стадо баранів.
Стас атом нашнм катом -  Стає атом нашим катом.
Стає зовсім ясно -  Стає цілком ясно.
Стає його (її) собственностьов -  Стає його (ії) власніспо. 
Стає (стало) модным -  Стає (стало) модним.
Стає му (стає ӱв) ие ио собі -  Стає йому (стає їй) не по собі. 
Стає на дыбы, а ты -  терпн -  Стає па диби, а іи  -  терпи. 
Стає пошп'ным -  Стає зрозумілим.
Стаєся де-не-де, ож ду рень (ож дура) везеся на карсті, а 
розумный (а розумна) пішо йде -  Стаєхься (трапляється) 
де-нс-дс, що дурень (що дура) 'іде па кареті, а розумний (а 
розумна) пішки йде.
Стала вага - Стала іпостійна) вага.
Стала (зробилася) сама не своя -  Стала (зробилася) сама 
нс своя.
Сталася осічка — Сталася (трапилась) осічка.
Стала церква складом -  иди до клуба, бабо - Стала цєрк- 
ва складом -- іди до клубу, бабо!
Стали думати-гадати -  Стали думати-гадати.
Стали д>мати-гадати, што за нього (за товар) дати -  
Стали думати-гадати, що за нього (за товар) дати.
Стали жити-поживапги, свӱй вікдоживати-Стадижиги- 
поживати, свій вік доживати.
Стали паны судити, як мавуть жити, и досудили, вбы 
мы на них робили -  Стали паіш судити, як мають жити, і 
досудили, щоб ми на них робшіи.
Стали свідками -  Стали свідками.
Стали совітськыми Карпаты -  неутішительыі резуль- 
таты -  Стали радянськими Кариати -  невтішні результати. 
Стали церковні звоны гӱрше крикливої вороны -  Стали 
цершвні дзвоыи гірше крикливої ворони,
Сталїнські ГУЛАҐы -  таборы смерти -  Сталінські 
ГУЛАҐи -  табори смсрті.
Сталінські партійні обранці -  великі логаыці — Сталін- 
ські партійні обранці -  великі поганці.
Сталінські сатрапы забради от нас польові дарабы -  
Сталінські сатрапи забрали від нас нольові дараби.
Стало быти -  Отже.
Стало вже нормов -  Стало вжс нормою.
Стало вже привычков -  Стало вже звичкою.
Стало грусно = ІІрийшлося грусно -  Стало туго.
Стало гӱрше = Стало щи гӱрше -  Стало гірше.
Стало добров традинійов -  Стало доброю традицією. 
Стало ліпше жити -  хочеся й робити -  Стало краще жити 
-хочеться й робити.
Стало му (стало ӱв) журно -  Стало йому (стало їй) журно. 
Стало му (стало ӱв) кӱсіков у горлі -  Стало йому (стало 
їй) кісткою в горлі.
Стало му (стало ӱв) легше па дутии: гибы світ поднявся 
вгору -  Стапо йому (стало їй) легше на душі: наче світ иід- 
нявся вгору.
Стало му (стало ӱв) нияково -  Стало йому (стало їй) ні- 
яково.
Стало очевидным -  Стаяо оневидним.
Стало понятыым (нонятно) -  Стало зрозумілим (зрозу- 
міло).
Стало предметом обсуадснія -  Стало предметом обгово- 
рення.
Сталося вто, што сталося (што мало статися) -  Сталося 
тс, що сталося (шо мало статися).
Сталося -  минулося -  Сталося-минулося.
Сталося неисправпоє -  Сталося нспоправнс.
Сталося приключекіє -  Сталася иригода.
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Сталося так як  сталося = Сталося як сталося -  Сталося 
ітрапилося) так як сталося,
Сталося якоєсь непорозумініє -  Трапилось якесь непоро- 
зуміння.
Сталося як сталося = Сталося так як сталося -  Сталося 
ітрапияося) як сталося.
Сталося шыворот-навыворот -  Сталося шиворіт-нави- 
воріт.
Сталося, што сталося -  Сталося. що сталося.
Стало щи гурше = Стало гӱрше -  Стало ще гірше. 
Сталӱсть взглядӱв — Сталість поглядів.
Стандарты качества -  Стандарти якосгі.
Стандартна отговорка -  Стандартна відмовка. 
Стандартна ситуація -  Стандартна ситуація.
Стандартні фразы -  Стандартні фрази (вислови). 
Стандартньїй (шаблонный) отвіт -  Стандартка (шаблон- 
на) відповідь.
Стандартноє захворьованіє -  Стаддартнс захворювання. 
Станкова жнвопнсь -  Станковий живопис.
Станковый кулемет -  Сганковий кулемет.
Стан колес -  Стан коліс.
Становити исключеніє -  Бути вшіятком.
Становити піч -  Становити (класти) піч.
Становитися (ставати) на ногы -  Ставати на ноги. 
Становить бӱльшӱсть -  Становт'ь більшість.
Становить інтерес — Становить (являє) іитерес. 
Сгановить меншӱсть -  Становить мепшість.
Становый хребет -  Стаыовий хрсбст.
Стануть рукы в бокы и егрекочуть, як сорокы -  Ста- 
нуть руки в боки і стрекочкуть, як сороки.
Станція метро -  Станція метро.
Станьме руками Божыми на сӱв земли -  Станьмо рука- 
ми Божими на цій землі.
Стань передо мнов, як лист псред травов -  Стань переді 
мною, як лист перед травою.
Стань, попозирай -  плюнь н дале ступай -  Стань, попо- 
зирай (подиви) -  плюнь і дале йди.
Стань попом -  не будеш жебраком -  Стань попом -  не 
будеш жебраком.
Стань простішым (нростішов) -  будеш людям милішым 
(милішов) -  Стань простішим (простішою) -  будсш людя- 
ми милішым (мілішою).
Стань туды, слухан сюды -  Стань туди, слухай сюди! 
Стара баба внукам рада -  Сіара баба внукам рада.
Стара баба квакать, як жаба -  Стара баба квакає, мов 
жаба.
Стара, беззуба, а дідови люба -  Стара, беззуба, а дідові 
люба.
Стара вороыа -  Стара ворона.
Старавсн (старалася) дячитнся иншым -  Старався (ста- 
ралася) подобатись іншим.
Сгарався (старалася) з усіх снл, та уйшов омыл -  Старав- 
ся (старалася) з усіх сил, та вийшов омил івийшла помилка). 
Старався (старалася) не выказати себе -  Старався (ста- 
ралася) не виявити себе.
Стара ґвардія -  Стара ґвардія.
Стара діва -  Стара діва.
Стара діва не выбирать -  Стара діва ие вибирає. 
Стараєся бытн незаміченым (незаміченов) -  Намагаєть- 
ся бути непоміченим (непоміченою).
Стараєся из усіх сил -  Старається з усіх сил.
Стараєся не переборшити -  Старається не переборщити. 
Стараєся, онь потом ся обливать -  Старасться, аж потом 
обливається.
Стараєся чоловік (чслядник) -  Старасться шодшіа! 
Стараєся, як може, поможи му (поможи ӱв), Боже -  Ста- 
рається, як можс, поможи йому (поможи їй), Божс!
Стара жалобщиця -  Стара жалобниця.
Стара истина = Давно извісна истина — Стара істина. 
Старайся жити по-божому -  Старайся жити по-божому. 
Старайся мати мудрӱсть, як у старого челядника (як 
у сгарої челядины), а серце мати чистым, як у малої

дітины -  Старайся мати мудрість, як у старої людини, а 
серце мати чистим, як у малої дитиіш.
Старайся не старайся -  єнна слава -  Старайся не старай- 
ся -  одна слава.
Старайся ни з кым не заїлатися -  Старайся ні з ким не
заїдатися.
Старайся иикому не навреднти — Старайся нікому не за- 
шкодити.
Старайся роботу полюбити, а пак так робити -  Старайся 
роботу (працю) полюбити, а потімтакробити (працювати). 
Старайся труд честовати, вбы з усього доста мати -  Ста- 
райся труд шанувати Оірашовати). щоб з усього достатньо 
мати.
Старайтеся тко як може, дӱстзвайте -  де тко може -  Ста- 
райтеся хто як може, діставайте -  де хто може.
Стара казка, лем по-новому казаиа = Стара казка на 
новый лад -  Стара казка, лиш по-новому казана.
Стара казка на ыовыи лад = Стара казка, лем по-новому 
казана -  Стара казка на новий лад.
Стара карга -  Стара карга.
Стара кляча не біжить, анбо й серед дорогы не стане, а 
помалы тягне -  Стара кляча не біжить, але й серед дороги 
не стане, а помалі тягне.
Стара кобыла отдых заелужила -  Старакобила спочинок 
заслужмла.
Стара любов не иржавіє -  Стара любов не іржавіє.
Стара обув иде на смітя -  Старе взутгя йде на смгітя. 
Стара обув не грызе (не тисне) -  Старе взуття ие гризе 
(нс тиснс).
Стара панія -  Стара пані.
Стара пантофля -  Стара пантофля (туфля).
Стара пісня -  Стара пісня.
Стара пісня на новый лад = Стара спӱванка -по-новому 
спӱвана = Стару погудку -  та на нову дудку -  Стара піскя 
на новий лад.
Стара пісня по-новому спӱвапа = Стара спӱванка на 
новый лад = Стару погудку -  та  на нову дудку -  Стара 
пісня по-новому співана.
Стара-престара -  Стара-престара.
Стара слава нову любить -  Стара слава нову любить. 
Стара солонина добра — Стара солонина добра (старе 
сало добре).
Стара спӱванка -  Стара пісня.
Стара спӱванка на новый лад = Стара пісня на ыовый 
лад = Стара спӱванка -  по-новому спӱвана = Стару но- 
гудку -  та на нову дудку -  Стара пісня іи  новий яад. 
Сгара спӱванка -  нові струны -  Стара пісня -  нові 
струни.
Стара слӱванка -  по-новому спӱвана = Стара спӱванка 
на новый лад -  Стара пісня -  по-новому співана.
Сгара солонина добра -  Старе сало добре.
Стара спӱванка, лем по-новому заспӱвана -  Стара пісня, 
лиш по-новому заспівапа.
Стара туфля -  Стара туфля.
Стара фіґля на новый лад = Стара фігля, лем на нову 
новту -  Стара фіґля (старий жарт) на новий лад.
Сгара фіґля, лем на нову новту = Стара фіґля на новый
лад -  Стара фіґля (старий жарпі), лиш на нову новту (на 
пову мелодію, на новий мотив).
Стара хыжа -  што баба горбата -  Стара хата -  що баба 
горбата.
Сгара частина = Давно извісна частина- Стара частшіа. 
Стара челядина (старын челядник), а судить, як дітина
-  Стара людина, а судить, мов дитина.
Стара челядина -  што мала дітиііа -  Стара людина -  що 
мала дитина.
Стара шапка ци нова -  розумнішов не стане голова -
Стара шапка чи нова -  розумнішою не стане голова. 
Старець -  сам, як палепь -  Сгарепь сам, як палепь. 
Сгаречі рукы не для мукы -  Старечі руки не для муки. 
Старинна мебель -  Старовинні меблі.
Старинный друг -  С тар о д ав н ій  друг.
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Старичок-неборачок -  Старичок-неборячок.
Старі вещі -  Старі речі.
Старі гріхы давуть про ся знати -  Старі іріхи дають про 
ссбс знати.
Старі гріхы нові за собов всдуть -  Старі гріхи нові за со- 
бою ведуть.
Старі добрі часы -  Старі добрі часи.
Старі дурні (старі дуры) дурніші ог молодых -  Старі дур- 
иі (старі дури) дурніші від молодих.
Старіеме -  марнієме -  Старіємо -  марніємо.
Старі жоны, як вороны: в чорпоє ся прячуть и повсяды 
крячуть -  Старі жінки, як ворони, в чорне прячуіься (хо- 
ваються) и повсюди крячуть.
Старі знакомі = Давні знакомі -  Старі знайомі.
Старі й малі — Старі й малі.
Старі й малі хочуть бытн ґаздами на своӱв земли -  Старі 
й малі хочуть бути господарями на своїй землі.
Старі й молоді -  Старі й молоді.
Старі й молоді єннакі в біді -  Старі й молоді однакові в 
біді.
Старі кості часто нывуть -  Старі кістки часто ниють. 
Старі кросна греба міняти -  Старі кросна треба міняти. 
Старі крутяться, а молоді учаться -  Старі крутягься, а 
молоді учаться.
Старі люде = Старші люде = Люди старшого ноколінія
-  Старі люди.
Старі люде говӱркі, лсм їх бесіды гӱркі -  Старі люди го- 
віркі, лиш їх бесіди гіркі.
Старі люде живуть воспоманаиіями -  Старі люди живуть 
сногадами.
Старі люде єннакі всяды -  Старі люди однакові всюди. 
Старі люде про староє й говорять -  Старі люди оро старе 
й говорять,
Старі люде самотні, до розговорӱв охотні -  Старі людс 
самітні -  до розмов охочі.
Старі міхы -  мало радости -  Старі міхи -  мало втіхи. 
Старі нормы вже не дійствувуть, а новых -  нш ниє -  
Старі норми вже не діють, а новях -  ще нема.
Старіня метала -  Старіння металу.
Старі обычаї вмправуть -  Старі звичаї вмирають.
Старі отець-мати -  треба честь отдати -  Старі огець 
ібатько)- мати -  трєба честь віддати.
Старі нривычкы забывавуться тяжко -  Старі звички за- 
буваються тяжко.
Сгарі привычкы гяжко вмиравуть -  Старі звички тяжко 
вмирають.
Старі привычкы, як добрі друзі(нрнятслі): їх забывати
не мож -  Старі звички, як добрі друзі (приятелі): їх забува- 
ти не можна.
Старі проблемы не давуть му (не давуть ӱв) покӱй -  
Старі проблеми не дають йому (не дають їй) спокій.
Старі раны й у памняти болять -  Старі рани й у нам’яті 
болять.
Старі раны усе болять -  Старі рани завжди болять.
Старі сидять дома, а діти пӱшли гуляти -  Старі сидять 
дома, а діти пішли гуляти.
“Сіаріги -  горбатітн!” -  як звыкли казати -  “Сгаріти -  
горбатіти!” -  як звикли казати.
С'тарі управляюіці не по дящ новым -  Старі нравитслі не 
по ДЯЦІ иовим.
Старі ціпы спочивавуть, бо молотаркы їх замінявуть -
Старі ціпи сповчивають, бо молотарки їх заміняють. 
Старый (стара), а вмирати не хоче -  Старий (стара), а 
помирати не хоче.
Старый (стара), а голова варить -  Старий (стара), а голо- 
ва варить.
Старый (стара), айбо ярый (яра) -  Старий (стара), але 
ярий (яра)!
Старый анекдот -  Старий анекдот.
Старый бачі, а розум діточый -  Старий бачі (дядько), а 
розум дитячий.
Старый бык до ясель звык -  Старий бик до ясель звик.

Старый бык рычати не звык -  Старий бик ричати не 
звик.
Старый віннк и мете по-старому -  Старий віник і мсте 
по-старому.
Старый вовк -  Старий вовк.
Старый вовк и перед смертьов скалиться -  Старий вовк 
і пєред смсртю скалиться.
Старый вояк не встпгне заспати, як у сні продовжує во- 
йовати -  Старий вояк не встнгне зас іти , як уві сыі продов- 
жує воювати.
Старый вӱл борозды ие спортить = Старый вӱл з 
борозды не зверне -  Єтарий віл борозни ие зіпсує.
Старый вӱл борозды не спортить, айбо глубоко й не 
зоре -  С.тарий віл борозни не зіпсує, але глибоко й не зоре. 
Старый вӱл з борозды не зверне = Сгарый вӱл борозды 
ие спортнть -  Старий віл з борозни не зверне.
Сі арый газда має бӱлше, чим роздасть -  Старий газда 
ігосподар) має більше, чим роздасть.
Старый (стара), ги гриб -  Старин (ст-ара), моз гриб. 
Старый горнець и новый перебуде -  Старий горнець 
{горщик) і новий перебуде.
Старый гриб черваковатый -  шкода зрывати -  Старий 
гриб червакуватий -  шкода зривачи.
Старый (стара) дітинку не чх бить, но увагу любить -
Старий (стара) дитинку не чубить, та новагу любить. 
Старый дуб -  Старий дуб.
Старый жалобшик (стара жалобщиця) -  Старий жалоб- 
ник (стара жалобниця).
Старый звірь рідко полишать звӱр -  Старий звір рідко 
полишає звір.
Старый злодій из молодым (стара злодійка із молодою) 
у согласію -  Старий злодій із молодим (стара злодійка із 
молодою) у згоді.
Старый (стара) зубӱв не має: дарабчиками промыкагь
-  Старий (стара) зубів не має: шматочками промикас {ков- 
тає).
Старый и малый (стара и мала) -  Старий і малий (стара 
і мала).
Старый кавалер (легінь) -  Старий кавалер (парубок). 
Старый товариш (стара товаришка) ліпше двох новых
-  Старий товариш (стара товаришка) краще двох нових. 
Старым ся не вроднв (старою ся не вродила) -  Старим 
не вродився (старою не вродилася).
Старых дру'зӱв забывати не мож -  Старих друзів забувати 
не можна.
Староватый (старовата), а тямковатый (тямковата) -  
Старуватий (старувата), а тямкуватий (тямкувата). 
Старовину згадав (згадала) -  жаль душу нройняв - Ста- 
ровину згадав (згадала) -  жаль душу пройняв.
Старого (стару) Бог не дав -  Старого (стару) Бог не дав. 
Старого вола не треба вчити, як за бороздов ходити -  
Старого вола не треба вчити, як за борозною ходити. 
Старого воробка на полову не ймиш = Сріляного вороб- 
ка на полові не обдуриш (не имнш) = Старого воробка 
половов не здуриш -  Старого горобця на полову не зловиш. 
Старого воробка половов не здуриш = Сріляного вороб- 
ка на полові нс обдуриш (ие имиш) = Старого воробка 
на полову не ймиш -Старого горобця половою нсздуриш. 
Сгарого дерева не нагнеш -  Старого дерева не нагнеш. 
Старого коня вже не научиш -  Старого коня вже не на- 
учиш.
С’тарого лиса (стару лишку) тяжко выслідити -  Старого 
лиса (стару яисидю)тяжко вислідити.
Старого не вчизн, як днгинча здуриги -  Старого не вчи- 
ти, як дітвача здурити.
Старого пса новым затіям не ііавчігтн -  Старого пса но- 
вим витівкам не навчити.
Стародавньый світ -  Стародавній світ.
Староє -  в платках, а новоє -  загадка — Старе -  в латках, 
а нове -  загадка.
Староє дерево нс псресажувуть — Старе дерево не перс- 
саджують.
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Староє дерево нигда не пустить коріня на чужӱв земли
-  Старс дерево ніколи пе ізустить коріння на чужій зсмлі. 
Староє доброє правило ~ Старе добре правило.
Староє желізо тяжко клепати -  С таре зал ізо  важ ко кувати. 
Староє зломленоє, а новоє щи не зробленоє -  С тар е  зл а - 
м ан е , а  н ове щ е  н е  зр о б л е н е .
Староє й малоє -  Старе й мале.
Староє й новоє на пару жиє -  Старс й нове на пару живе. 
Староє лубйа -  Старе луб’я.
Староє настроеніє -  Давній {колтипій) настрій.
Старос платай, а новоє лади -  Старе латан, а иове ладнай. 
Староє илатя -  Старе шаття {старий одяг).
Староє нӱшло -  новоє прийшло -  Старе пішло -  нове 
прийшло.
Староє розвалили, а новоє не створили -  Старе розвали- 
ли, а нове нс створили.
Староє розметали, а з новым -  застряли = Староє роз- 
рушаєме, а новоє нияк не ностройиме -  Старс розкидали, 
а з новим -  застряли.
Староє розрушаєме, а новоє нияк не постройиме = Ста- 
роє розметали, а з новым -  застряли -  Старе руйнуємо, а 
нове ніяк не збудуємо.
Староє село ии новоє -  воспоминаніями жиє = Староє 
село пи новоє -  языками жиє -  Старе село чи нове -  спо- 
тадами живе.
Староє село ци новоє -  языками жиє = Старос село ни 
новоє -воспоминанїями жиє -  Старс село чи нове -  язи- 
ками живе.
Староє содержаніє, лем инша форма -  от тобі й уся ре- 
форма -  Старий зміст, лиш інша форма -  ось тобі й уся 
реформа!
Старос хвали, но з двора жени, а молодоє гуди, но в двӱр 
веди -  Старс хвали, але з двора жеіш, а молоде туди, але в 
двірведи.
Староє ци малоє, а їсти хоче -  Старе чи мале, а їсти хоче. 
Старонечатна книга -  Книга -  стародрук. 
Старославйанськый язык -  Староспов’янська мова. 
Старостӱв засилати -  Старостів засилати {для сватання). 
Староє, што з новым не в ногу, тяжко собі пробивать 
дорогу -  Старе, що з новим не в ногу, тяжко собі пробиває 
дорогу.
Старому біда, кедь жона молода -  Старому біда, якщо 
жінка (дружина) мояода.
Старому (старӱв) здаєся, ош и світ уже не такьпі, як 
коли вӱн быв молодый (як КО.ЧИ она була молодою) -
Старому здається, що й світ уже ие такий, як коли він був 
молодий.
Старому й хворому (старӱв и хворӱв) мусай догождати, 
як малому дитяти -  Старому й хворому (старій і хворій) 
мусай догоджати, як малому дитяті.
Старому (старій) на гадці, як бы поспати, а молодому (а 
молодӱв) -  як бы погуляти -  Старому (старій) на і-адці, як 
би поспати, молодому (а молодій) -  як би погуляти. 
Старому (старӱв) не треба казати, як ся має честовати -  
Старому (старій) не треба казати, як повинсн шануватися. 
Старому (старӱв) -  геплый дӱм, а хліб уже -  потӱм -  Сга- 
рому (старій) -  тегілий дім, а хліб уже -  погім.
Старому (старӱв), як  малому (як малій): як заманеся -  
не минеся -  Старому (старій), як малому (як малій): якщо 
заманеться -  не мииеться.
Сторонньый челядннк (стороння челядина) усе ліише 
видить нас, як мы самі себе - Стороння людина завжди 
краще видить (бачить) нас, як ми самі себе.
Старосты до хыжі-хаты -  діти снати -  Старости до хижі- 
хати -  діти спати.
Старостьов подуло -  на діточый розум завернуло -  С та- 
р істю  п одуло  — н а д и т яч и й  р о зу м  завсрнуло.
Стартова ціна -  С та р то в а  ціна.
Стартові возможности -  Стартові можйивості.
Стартові позиції -  Стартові позіщії.
Стартовый етап -  С тар то ви й  етап.
Стартовый капітал -  Старговий кагіітал.

Стару кобылу не тягне брыкатися, а бабу -  цюльовати-
ся -  Стару кобылу не тягне брикатися, а бабу -  цілуватися. 
Стару лисицю не заманеш на дурнипю -  Стару лисицю 
не заманеш на дурішшо.
Стару лишку тяжко йми'га -  Стару лишку (лисицю) тяжко 
зловити.
Стару не треба наставляти: она знає, кому и як догож- 
дати -  Стару не треба наставляти: вона знає, кому і як до- 
іоджати.
Стару погудку -  та на нову дудку = Стара пісня по- 
новому спӱвана -  Стару погудку -  та на нову дудку. 
Старӱв бабі уйко -  Старій бабі вуйко.
Старӱв бабці добрі и в шапці -  Старій бабці добре і в 
шапці.
Старӱв кобылі не личнть брыкатися, а бабі -  цюльовати- 
ся -  Старій кобилі не личить брикатися, а бабі -  цілуватися. 
Старӱсть бере своє -  Старість бере своє.
Старӱсть дурнов не быває, лем на діточый розум завер-
тає -  Старість дурною ие буває, лиш на дитячий розум за- 
вертає.
Старӱсть журлива и хвороблива -  Старість журшіва і 
хвороблива.
Старӱсть -  есе добра забыта молодӱсть -  Старість -  це 
добре забута молодість.
Старӱеть иде -  хворӱсть веде -  Старість іде -  хворість веде, 
Старӱсть из мудростьов прнходить -  Старість із мудріс- 
тю приходить.
Старїсть краена не роками, а дітамн -  Старіеть красна 
(гарна) нс роками, а ділами (а справами).
Старӱсть многым у тяжӱсть- Старість багатьом у тягість. 
Сгарӱсть мовчкы наблюдає, як молодӱсть гуляє -  Ста- 
рість мовчки спостерігає, як молодість гуляє.
Старӱсть не бий: сам (сама) будеш старый (стара) -  Ста- 
рість ые бий: сам (сама) будеш старий (стара)!
Старӱсть не відать, што молодӱспгь обідать -  Старість не 
відає, що молодість обідає.
Старӱсть -  на всім у радӱсть -  Старість -  не всім у радість. 
Старӱсть не приходить з добром: кіть не з кашльом, то 
з горбом -  Старість не приходить з добром: якщо нс з каш- 
лем, то з горбом.
Старӱсть -  не радӱсть -  Старість -  не радість.
Старӱсть -  не радӱсть, а горб -  не краса -  Старість -  не 
радість, а горб -  не краса.
Старӱсть ннкого не минать -  Старість нікого не минає. 
Старӱсть нич не робить “просто так” -  Старість нічого 
не робить “иросто так”.
Старӱсть, яку ми видиме днеська, -  чекать на нас завтра
-  Старість, яку ми бачимо сьошдні, чекає на нас завтра. 
Старчеськый склероз -  Старечий склероз.
Старша сестра -  Старша сестра.
Старші люде = Сгарі люде = Люди старшого поколінія
-  Старші люди.
Старші повмирають, а молоді -  попривыкавуть -  Стар- 
ші повмирають, а молоді -  попривикають.
Старшый брат -  Старший брат.
“Старшый брат” у нас засів: “Я туй дома!” -  нам повів
-  “Старший брат” у нас засів: “Я тут дома!” -  нам повів. 
Старшый (старша) за ньоп» (за неї) -  Старший (старша) 
за нього (за ысї).
Старшын (етарша) за свойих сокласникӱв -  Старший 
(старша) за своїх однокласників.
Старшый (старша) -  куды пошлють -  Старший (старша)
-  куди пошлють.
Старшый лейтенант -  Старший лейтенант.
Старшый научный сотрлдннк -  Старший науковий спів- 
робітник.
“Старшый руськый брат” став хозяйином наших Карпат
-  “Старший руський брат” став господарем наших Карпат. 
Старшым не тыкавуть, а выкавуть -  Старшим не тика- 
ють, а викають.
Старшых слухатися греба -  так Бог вслить из неба -
Старших слухатися зреба -так  Бог велить з неба.
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Статестичеськый каталог -  Статистичний каталог.
Стати важньш (важнов) -  Стати важнии (важиою). 
Стати в круг = Стати кругом -  Стати в коло.
Сіати в очередь -  Стати в чергу.
Стати в позицію -  Стати в позицію.
Стати в позу -  Стати в иозу.
Стати в яослузі -  Быти в послузі -  Стати в услузі.
Стати в пригоді -  Стати в пригоді.
Стати в ружйо -  Вишикуватися (построїтися до бою). 
Стати в ряд (стати в єден ряд) — Стати в ряд (стати в одия 
ряд),
Стати в стрӱй = Вступити в стрӱй -  Стати в стрій.
Стати в тупик -  Стати в тупик.
Стати в чотыри ряды -  Стати в чотири ряди.
Стати (ставати) дыбкы = Стати на дыбы -  Стати (става- 
ти) дибки.
Стати (ставати) до бесіды -  Стати (ставати) до розмови. 
Стати до дякн -  Стати до вподоби.
Стати до ладу -  Стати до даду.
Стати (ставати) до побоӱв -  Стати (ставати) до побоїв. 
Стати (ставати) до роботы = Стати на роботу -  Стати 
(ставата) до роботи.
Сгати (ставати) дуба -  Стати (ставати) дуба.
Стати (ставати) жертвов = Упастп жертвов -  Стати (сга- 
вати) жертвою.
Стати за робӱтника (за робӱтннцю) -  Стати за робігника 
(за робітницю).
Стати з ним (из нив) на розговор -  Стати з ним (із аею) 
на розмову.
Стати кругом = Стати в круг -  Стати кругом.
Стати кӱстков у горлі = Стояти кӱстков у горлі -  Стата 
кісткою в горлі.
Стати (стояти) лаг(е)ром -  Стати (стояти) ла;"(е)ром (та- 
бором).
Стати марньш (марнов) -  Стати марним (марною). 
Стати му (стати ӱв) на поміч -  Стати йому (стаи їй) на 
поміч.
Стати на дыбы (на дыбы) = Стати (ставати) дыбкы ~
Стати дибки (на диби) .
Стати на довжность (довжнӱсть) = Заступити на довж- 
ность (на довжнӱсть) -  Стати на посаду.
Стати на дружню (на коротку) ногу -  Стати на дружню 
(на коротку) ногу.
Стати на защиту -  Стати на захист.
Стати на його (на її) бӱк -  Стати на його (на її) бік.
Стати на карачкы -  Стати на карачки.
Стати на коліна = Упасти на коліна = Падати на коліна 
-  Стати иа коліна.
Стати на ногы -  Стати на ноги.
Стати иа пень -  Стати на пень.
Стати на перешкоді = Быти перешкодов -  Стати на заваді. 
Стати(ступити) на путь = Ступши на путь -  Стати (сту- 
ішти) на шлях.
Стати на помочи -  Стати на помочі.
Стати на попасі -  Стати на поаасі.
Стати на рельсы -  Стати на рейки.
Стапі на роботу = Стати до роботы -  Стати иа роботу. 
Стапі на ручник(на ручничок) -  Стати на рушник (на 
рушішчок), ІРоблять це при вінчаннї).
Стати на слові -  Стати на слові.
Стати на стражу -  Стати на варту.
Стати на суд = Стати персд судом -  Стати па суд.
Сгати на чолі (отряда) -  Стати ца чолі (загонӱ).
Стати на якорь -  Стати на якір.
Стати негодяйом (негодяйков) -  Стати нсгідником (не- 
гідницею).
Стати не на ту н огу- Стати не ыа ту ногу.
Стати нерадивым (нерадивов) -  Стати недбайливим (ие- 
дбайливою).
Стати панӱвным (панӱвнов) - Стати панівним (паиівною). 
Стати пасуюшым (пасующою) -  Стати насуючим (насу- 
ючою).

Стати перед ним (перед нив) -  Стати перед ним (иеред 
нею).
Стати перед судо'м = Стати на суд -  Стати перед судом. 
Стати поговорков -  Стати приказков.
Стати под вінець -  Стати під вінень (стати до шлюбу). 
Стати подобным (подобнов) на нього(иа неї) -  Стати по- 
дібішм (подібною) на нього (на неї).
Стати под прапор = Ставати под прапор -  Стати під пра- 
пор (ггід знамено).
Стати под ружйо -  Стати під зброю.
Стати полезным (полезнов) -  Стати в пригоді.
Стати помагающым (помагающов) -  Стати допомагаю- 
чим (допомагаючою).
Стати пословицьов -  Стагги прислів’ям.
Стати препйатствійом -  Стати псрешкодою.
Стати причтов -  Стати нритчею.
Стати прозрачным -  Стати прозорим.
Стати проти нього (проти неї) -  Стати проти нього (проти 
неї).
Стати пӱвкругом -  Стати півколом.
Стати раком -  Стати раком.
Стати руба -  Стати руба.
Статистика свідітельствує -  Статистика свідчить (засвід- 
чус).
Статистика зиає все -  Статистика зііає все.
Статистика -  цифрова характеристика -  Статистика -  
цифрова характеристика.
Стати (стояти) стінов (муром) -  Стати (стояти) стіною 
(муром).
Стати стовпцьом (с-ювпом) -  Стати стовцем (стовпом). 
Стати у иомочи — Стати в помочі.
Статськый совітник (совітська совітниця) -  Статський 
радник (статська радниця).
Статя легко читаться -  Статгя легко читається. 
Стахановськоє движеніє — Стаханівський рух. 
Стаиіонарні условія -  Сгаціонарні умови.
Стаціонарный двигатель -  Стаціонарний двигунн. 
Стаціонарпый хворый (стаиіоиарна хвора) -  Стаціонар- 
шш хворий (стаціоиариа хвора).
Стаціонарноє ліченіє = Амбулаторноє ліченіє -  Стаціо- 
нарне лікування.
Ствол кулемета -  Ствол кулемета.
Сгвол шахты -  Стовбур шахти.
Сгворитн комісію -  Створита комісію.
Створити (собі) кумир -  Створити (собі) кумира. 
Створити условія -  Створити умови.
Створьовати впечатленіє -  Створювати враження. 
Стсаринова кыслота -  Стеаринова кислота. 
Стсбельковата дӱвчина -  Стебелькувага дівчина. 
Стеклозавод -  Скляний завод.
Стекломаса -  Скломаса (скляна маса).
Стекляный папірь -  Скляиий папір.
Стелиться лястом (листьом) -  Стелигься листом (лис- 
тям).
Стели гься под ногы = Валятися в ногах -  Стелиться під 
ноги.
Стелять му (стелять ӱв) цвітами дорогу -  Стелять йому 
(стелять їй) квітами дорогу.
Стемніло в очах -  Стемніло в очах.
Стендова стрі,дьба -  Стендова стрільба.
Стендові испытанія -  Стендові випроб>шання.
Степени сравнснія -  Ступені порівняння.
Стспени трудности -  С'тупені труднощів.
Степенный вид = Важный внд -  Статечішй вигляд. 
Степінь готовности -  Стуаіііь готовності.
Степінь доктора наук ~ Ступіиь доктора наук.
Степінь за степіньом = Крок за кроком -  С ту п ін ь  за  сту- 
пеием.
Степінь культуры -  Ступінь ку'льтури.
Степіиь родства -  Степінь (коліно) споріднеіюсті.
Степні просторы -  Стеиові просгори.
Сгепова дорога — Степова дорога.
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Стер бы (стерла б) из лиця землі, якби міг (якбн могла 
= Стср бы (стерла б) на порох, якби мӱг (якби могла) -  
Стер би (стерла б) ыа порох, якби міг (якби могла).
Стер бы (стсрла б) на порох, якби мӱг (якби могла) = 
Стср бы (стерла б) из лиця землі, якби міг (якби могла)
-  Стср би (стерла б) на иорох, якби міг (якби могла). 
Стерегтися, як  огня = Боятяся, як огня -  Стереттися, 
мов вогшо.
Стережеся (бойиться), як огня -  Стережеться (боїться), 
мов вогню.
Стережи гусей, коли лис нроповідь читагь -  Стережи гу- 
сей, коли лис проповідь читає.
Стерсжися врага -  Стережися ворога!
Стережнся попӱв и чеицӱв: можуть здерти ц шкуру з 
хлопӱв -  Стережися попів і чснців: можуть здсрти і шкіру 
з хлопів!
Стержньова проблема -  Стрижньова проблема. 
Сгершггься -  хтюбяться -  Стерпиться -  злюбиться. 
Стерти з лиця землі -  Стерти з лиця землі.
Стсрти зубы ~ Стерти зуби.
Стерти на порох = Розтерти на порох -  Стерти иа порох, 
Стерти пйатно -  Ссерти нляму.
Стсченіс народа -  Нашіив народу.
Стеченіі- обстоятельегв -  Збіг обставин.
Стеченіє соґласных -  Збіі* приголосних.
Стиглый колос -  жнивный голос -  Стиглий колос -  жнив- 
ний голос.
Стиглый п.лӱд сам упаде под плӱт, не треба го й т рясти 
(зрывати) -  Стшзшй гтлід сам упаде під пліт, не треба його 
й трясти (зривати).
Стиль жизни -  Стиль життя.
Стиль-модерн -  Стиль-модсрн.
Стиль роботы покаже, тко ты -  Стиль роботи покаже, 
хто ти.
Стиль совітсысої власти -  штурмӱвщина и нарады -
Стиль рааянської влади -  ипу'рмівшииа і наради. 
Стнральный порошок -  Пральшііі порошок.
Стиральноє мыло -  Пральне ми.ло.
Стирати (стерти) грані -  Стирати (стсрти) грані.
Стнрати (стерти) з лиця землі -  Стирати (стерти) з лиця 
землі.
Стискати зубы = Зціпивіші зубы -  Стиснути (стисиувши) 
зуби -  Стискати зуби.
Стискати нлечима -  Стискати плсчима.
Стисла (коротка) характеристика -  Стисла (коротка) ха- 
рактеристика.
Стислі срокы -  Стислі строки.
Стисненя в грудк -  Стиснеішя в груди.
Стиенуло серие -  Стиснуло серце.
Стиснути в обыймах (в обйатіях) -  Стиснути в обіймах. 
Стиснутн (сгиснувши) зубы -  Стисауш (стиснувши) зуби. 
Сі иснути изложеніє -  Стиснути виклад.
Стиснути плечима -  Стиснути шіечима.
Стнснути шпорами -  Стиснути острогами.
Стиснутый (стиснута) в грошовых средствах -  Стисну- 
тий (стиснута) в гротових коштах.
Сіиснутын (стиснута) з усіх бокӱв -  Стиснутий (стисну- 
та) з усіх боків.
Стихійна біда = Стихійиоє бідствіг = Стпхійноє нещастя
-  Сгихійне лихо.
Стихійна торгӱвля -  Стихійна торгівля.
Стихійноє бідствіє = Стихійна біда = Стихійнос иешастя
-  Стихійые лихо.
Стихійноє нещастя = Стихійиоє бідствіє = Стихійна б’іда
-  Стихійне лихо.
Стихія приходить усе неожидано -  Стихія приходить 
завжди несподівано.
Стихія сліпа: не розбирать, кого карать -  Стихія сліпа: 
не розбирає, кош карає.
Стихотворна техніка -  Віршувалыіа техніка. 
Стихотворна форма -  Віршова (віршотна) форма. 
Стихотворныы розмір -  Віршовий розмір.

Стишовати голос -  Стишувати голос.
Стіканіє бурака -  Стікашія бурака.
Стікати кровльов -  Стікати кров’ю.
Стікати свічков -  Стікати свічкою.
Стікать, як свічка -  Стікає, як свічка.
Стіна в стіну = Сгіика на стінку -  Сгіиа в стіну.
Сгіна непонятія -  Стіна непорозуміння.
Стіна рушилася, падас -  Стіна валиться, падає. 
Стінгазета -  Стінгазста (стінна газета).
Стіны мавуть уха -  Стііш мають вуха.
Стінка на стінку = Стіна в стіяу -  Сгінка на стінку. 
Стінна газета (новиика) -  Стінна газета (повинка).
Стінна годинка -  Стіиний годинник.
Стіиный календарь -  Стінний калеидар.
Стіснилося серие -  Стиснулося серце.
Стіснительні условія -  Незр;/чні умови.
Стіснительно для жеба -- Обтяжливо для кишені. 
Сгіснительноє положеніє -  Скрутне становище.
Стіснити торгӱвлю •- Утруднити (утиснути) торгівлю. 
Сііснятнся незнакомых -  Соромитися незыайомих. 
Стіснитися у входа -  Стиснутися (стовпитися) коло 
входу.
Стыда завдавати (завдати) -  Сорому завдавати (завдати). 
Стыд и ганьба = Стыд и срам -  Стид і сором.
Стыдливі гу'бы -  Соромливі губи.
Стыдливоє діло -  Ганебиа справа.
Стыд и срам = Стыд и ганьба -  Стид і сором!
Стыд и срам усім нам -  Стид і сором усім кам!
Стыд -  не дым, очи не выїсть -  Сором -  не дим, очі не 
виїсть.
Стыд -  не жид: довгы ие пригадать -  Стид (сором) -  не 
жид (не єврей) -  довги (борги) нс пригадає.
Стыдні епӱванкы -  Соромливі пісні.
Стыдно й очи иоказаги -  Соромно й очі показати. 
Стыдно му (стыдно ӱв) и на очи аоявлятися -  Соромио 
йому (соромно їй) і на очі появлятися.
Стыдно признатися -  Соромно признатися (зізнатися). 
Стыдно тобі (вам) казати про йсе -  Соромно тобі (вам) 
казати про це.
Стыкатися лицьом = Стыкатися лицьом в липе -  Сти- 
катися лицем.
Стыкатися лицьом в лице = Стыкатися лииьом -  Сти- 
катися лицем в лице.
Стыкатися на узькӱв тропинці = Стрічатися на узькӱв 
дорӱжці -  Стикатися на вузькій стсжишіі.
Стыне душа = Стине на души -  Холоне душа 
Стыне кров от ужаса -  Холонс Кров від жаху.
Стыне на души = Стыне душа -  Холоне на душі.
Стыне серцс = Стыне на серці -  Холоне еерцс.
Спгае на серпи = Стыне серие -  Холоне на серці. 
Стырчатп більмом у оці - Стирчаз и більмом у оці. 
Стырчить, як островка з копииі = Стырчить, як иавіса 
= Стырчить, як тичка -  Стирчиіь, мов островка з копиці. 
Стырчнть, як павіса = Стырчить, як тичка = Стырпить. 
як островка з кониці -  Стирчить, мов иавіса.
Стырчить, як тичка = Стырчить, як павіса = Стырчить, 
як островка 3 копиці -  Стирчить, мов тичка.
Стычкы рамы = Схваткы рамы -  Стики рами.
Сто баб -  с го рад - Сто баб -  сто рад.
Сто біл -  Сто бід.
Сто бід -  єден отвіт -  Сго бід -  один отвіт (одна відповідь)\ 
Стовбычити перед очнма = Стояти перед очима -  Стов- 
бичити перед очима.
Стовбова дорога = Стовбовый путь -  С товгіоиа д орога . 
Стовбовый иуть = Стовбова дорога -  С товп ови й  путь. 
Стовбурити піря = Топыритн піря -  С товбурити  п ір ’я. 
Стовбуршить усы -  С то в б у р ч и ть  вуса.
Стовпы общества -  Стовпи суспільства.
Стовповый невод -  Стовповий невід.
Стовпом стати - Стовпом стати.
Сто грам и пончик (и пирожок) -  Сто грам і попчик (і 
пиріжок).
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Сго грамӱв мало, двасто -  многовато, лігаие двічі по 
стопйатьдссят -  Сто грамів мало, двісті -  забагато, краше 
двічі по сто п’ятдесят.
Стойимӱсть привезеиія -  Вартість привезешія. 
Стойимӱсть продуктӱв -  Вартість продуктів.
Стойнмӱсть ироизводства -  Вартість виробиицтва. 
Стойить, ги болван (ги болванка) -  Стоїть, мов болван 
(мов болваика {мов дурак, дурачка).
Стойить горов (стінов) = Стойить, як скала -  Стоїть го- 
рою (стіпою)!
Стойить шнов ногов над пропастьов -  Стоїть однією но- 
гою над прірвою.
Стойить за верстаком -  Стоїть за всрстатом.
Стойить за верстаком, а сам (а сама) -  депутатом -  Сто- 
їть за вєрстатом, а сам (а сама) -  депутатом.
Стойить зазначити -  Варто зазпачити.
Стойить истуканом (истуканков) -  Стоїть бовваном (6ов- 
ванкою).
Стойить на атасі -  Стоїть на атасі.
Стойить на місті -  Стоїть на місці.
Стойить на приколі -  Стоїть на приколі.
Стойить на свому = Наполягас на свому -  Стоїть на сво- 
єму.
Стойнть на старті -  Стоїть на старті.
Стойить на стражи -  Стоїть на сторожі.
Стойить на чеку -  Стоїть напоготові.
Стойить на чолі -  Стоїть на чолі.
Стойить ееборак (неборачка), як тот сулак -  Сгоїть не- 
борак (неборачка), мов той сулак {слуп).
Стойить перец иим, (перед нив), як перед Богом (як Ііе- 
ред Пречистов Дівов) -  Стоїть перед ыим (персд нею), як 
перед Богом (як перед Прсчистою Дівою).
Сгойить перед очима -  Стоїть перед очима.
Стойить помннти -  Варто нам’ятати.
Стойить рукы в бокы -  Стоїть руки в боки.
Сгойить спинов до пього (до неї) -  Стоїть сшгаою до ньо- 
го (до неї).
Стойить твердо — Стоїть твердо.
Стойить тӱлько, як  -  Варте стільки, як.
Стоґгать у боиі й пасе очима хлопцӱв (и пасе очима дӱвок) 
-  Стоїть убоці й пасс очима хлопців (і пасе очима дівчат). 
Стойить у руля, а розума -  чорт має — Стоїть у керма, а 
розуму -  чортма.
Стойить хлӱвець, повный овець -  Стоїть хлівець, повний 
овець.
Стойить, як бідный родич (як бідиа родичка) = Стойиіь, 
як жебрак (як жебрачка) преред цирковльов -  Стоїть, як 
бідний родич (як білиа родичка).
Стойить, як жебрак(як жебрачка) преред циркошіьов = 
Стойить, як бідный родич (як бідна родичка) -  Стоїть, 
як жебрак (як жебрачка) перед церквою.
Стойить, як скала = Стойить горов (стінов) -  Схоїть, як 
скеля.
Стойить, як  слуп, лем очима луп-луп -  Стоїть, як слуп, 
лсдвс очима луп-луп.
Стойить, як укопаный (як укопана) -  Стойить, як зако- 
паний (як закопана).
Стойкый борець за свободу -  Стійкий борець за волю. 
Стойкоє руновесіє -  Стійка рівноваіа.
Стойловоє содержаніє -  Стойлове утримання {худоби). 
Стокмилися -  поглайхалися -  Стокмилися ґпоторгува- 
лисьу ціні) -  поглайхалися (знайшли спільну згоду). 
Стоколос безостый -  Стоколос безостий.
Сто крат -  Сто крат {сто разів).
Сголику -  застелися, хлібику' -  появися, а ты, казочко, 
кажися -  Столику -  застелися, хлібику -  появися, а ти, ка- 
зочко, кажися!
Столичный ци перифсрійный, но раз начадышк - зна- 
чить партійный -  Столичшш чи периферійний, та раз на- 
чальник -  значить партійний.
Стодичнос місто -  С то л и чн с  м істо  {столиця).
Сто літ назад = Сто рокӱв тому -  Сто літ {стороків) назад.

Столы аж гнуться от блюд -  Столи аж гнуться від блюд! 
Столы вершні были, щи й до.мӱв дали -  Столи вершні 
{повпі по вінця, нереповнені) були, ще й додому дали. 
Столкновеыіє поїздӱв (автобусӱв) -  Зіткнення ноїздів (ав- 
тобусів)
Статкновеніє противоположных мыслей -  Зіткнення 
нротилежних думок.
Столкнутися з новым вопросом -  Зіткцутися з новим 1Ш- 
танням.
Столові гроигі -  Харчові гроші.
Столові приборы -  Столові прибори.
Сголовый бурак -  Столовий буряк.
Столовый шібор -  Столовий набір.
Столярна робота -  Столярна робота.
Столярный клей -  Столярний клей.
Столярноє діло -  Столярна справа.
Стольноє місто -  Стольне місто.
Стоматологічеська служба -  Стоматологічиа служба.
Сто отсоткӱв -  Сто відсотків.
Стопа папіря -  Стопа паперу.
Стоп-кадры -  Стоп-кадри.
Стоп, прибыли (приїхали) -- Стоп, прибупи (приїхали)! 
Стопроцентна угроза -  Стопроцентна загроза. 
Стопропентный результат -  Стопроцентний результат. 
Сопроцентноє. алібі -  Стомроцентне алібі. 
Стопроцентноє прибытіс на собраніє -  Стопроцентнс 
прибуття на збори.
Стоіггати (потоптати) ногами -  Стоптати (потоптати) ио- 
гами.
Сто раз = У сто раз -  Сто раз {сторазів).
Сто раз згадувуть, кедь говорив (кедь говорнла), и лем 
раз -  кедь мовчав (кедь мовчала) -  Сто разів згадують, 
якщо говорив (якшо говорила), і лиш раз, якщо мовчав 
(якщо мовчала).
Сто раз пожалієш, ош сказав, а лем раз -  ош змовчав
-  Сго разів пожалієш, що сказав, а лиш раз -  що змовчав. 
Сто раз треба повісти, докі зробить штось до хыжі -  Сто 
раз треба сказати, поки зробить щось до хаїи.
Сто разӱв не кажи -  волій раз покажи -  Сто разів не кажи
— краще раз покажи.
Сто раз чнтав (читала) “Отченаш”, а заснути не мӱг (не 
могла), докі голодным быв (голодною була), а як ноїв 
(поїла) -  и нс перехрестившись заснув (заспула) -  Сто
раз читав (читала) “Отченаш”, а заснути не міг (пе могла), 
поки голодним був (голодною була), а як поїв (поїла) — і не 
псрехрестившись заснув (заснула).
Сторговалися -  росчиталися -  Сторгувалися -  розраху- 
валися.
Сторожкый (насгороженый) сон = Чуткый (отзывчи- 
вый) сон -  Сторожкий сон.
Сторожова будка -  Сторожова будка.
Сторожова вышка -  Сторожова вишка.
Сторожова охрана -  Сторожова охорона.
Сторожовый катер - Сторожовий катср.
Сто рокӱв тому = Сто літ назад -  Сто років тому. 
Сторона недалека, но судьба не легка — Сторона нсдале- 
ка, та доля не легка!
Сторона, што не зйавилася -  Сторона, що не з’явилася. 
Стороннся тых, што радувзтгься злому, як и тых, што
чинять зло -  Стережися тих, що радіють злому, як і тих, 
що чиііять зло.
Стороны опора -  Сторони опору.
Стороны світа -  Сторони світу.
Сторонов дождь иде -  Стороною дощ іде.
Стороння личнӱсть -  Стороння особа.
Сторонньоє око -  Стороннє око.
Сторчака дати -  Сторчака дати.
Сторчголовов -  Сторчголовою.
Сторчма (сторчкы) стырчати -  Сторчма історчки) стир- 
чати.
Сторчова хыжа -  Сторчова хата їзбудована із поставлених 
сторчки деревин).
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Сгос ярыв -  Стос дрив.
Сто сот крат — Сто сот крат {сотні разів).
Стоуста поголоска -  Стоуста поголоска.
Стомна труба = Водосточна труба -  Стічна труба.
Сто чортӱв -  Сто чортів!
Сто чортӱв ти в печӱнку -  Сто чортів тобі в псчінку!
Сто чортӱв ти й енну відьму-босорканю -  Сто чортів тобі 
й одну відьму-босорку!
Стояти -  Стояти {за кого, за чим).
Стояти близько до... -  Стояти близько до...
Стояти взившись у бокы = Стояти рукы в бокы -  Стояти 
взявншсь у боки.
Стояти в очах -  Стояги в очах.
Стояти в очсрсди -  Стояти в черзі.
Стояти в стороні = Держатиси в стороні -  Стояти осто- 
роиь.
Стояти в строю -  Стояти в строю.
Стояти горов -  Стояти горою.
Стояти грудьми за нього (за неї) -  Стояти грудьми за ньо- 
го (за неї).
Стояти дыбом -- Стояти дибом.
Стояти сннов ногов у могилі -  Стояти однією ногою в мо- 
гилі.
Стояти за мир -  Стояти за мир.
Стояти за плечима = Стояти за спинов -  Стояти за пле- 
чима.
Сгояш за правду може каждый (кажда), лем сидіти -  ньи 
-  Стояти за правду може кожен (кожна). лиш сидіти -  иі. 
Сгояти за спинов = Стояти за плечима -  Стояти за спи- 
ною.
Стояти кӱстков у горлі = Стаги кӱстков у горлі -  Стояти 
кісткою в горлі.
Стояти лаґром (лаґером) — Стояти табором.
Стояти му (стояти ӱв) на дрозі = Стояти йому (стояти їй) 
на дорозі -  Стояти йому (їй) на шляху.
Стояти на варті = Стояти на чатах ~ Стояти на варті. 
Стояти на вытяжку = Стоити (стати) смірно -  Стояти на 
витяжку (струнко).
Стояти над гробом -  Стояти над хробом.
Стояі и над душов -  Стояти над душею.
Сіояти ка доброму нути = Сзояти на добрӱв доро- 
зі = Стояти на дорозі (на пути) -  Стояти на доброму 
шляху.
Стояти на добрӱв дорозі = Стояти на доброму иути = 
Стоятп на дорозі (на пути) -  Стояти на добрій дорозі. 
Стояти на дорозі (на пути) = Стояти на добрӱв дорозі = 
Стояти на доброму пути -  Стояти на дорозі (на ідляху). 
Стояти иа гнному місті = Топтатися на єнному місті -  
Стояти на одному місці.
Стояти на задньых лапках -  Стояти на задніх лашсах. 
Сгояти на його (на її) боці = Держати йою (її) сгорону -  
Стояти на його (па її) боці.
Стояти на його (на її) дорозі = Стояти му (стояти ӱв) на 
дорозі -  Стояти на його (на її) шляху.
Стояти хі а карачках -  Стояти на карачках.
Стояти на краю пропасти (провалля) -  Стояти на краю 
безодні (провалля).
Стояти на місті -  Стояти на місці.
Стояти на (свойих) ногах - Стояти ыа (своїх) ногах. 
Стояти на перешкоді = Быти на нерешкоді -  Стояти на 
заваді.
Стоятн на платформі -  Сгояти на плагформі.
Стояти на поганому пішакови = Стояти на ноганому 
пути -  Стояти на поганому пішакови (пішникові).
Стояти на поганому пути = Стояти на поганому пішако- 
ви -  Стояти на погаиому шляху.
Стояти на посту - Стояти на посту.
Стояти напротив -  Стояти навпроти.
Стояти на реальиӱв почві -  Стоя і и нарсалыюму грунті. 
Стоятн на рсйді -  Стохти на рейді.
Стояти на роздоріжжю = Бьпи иа роздоріжжі -  Стояти 
на роздоріжжі.

Стояти на рунӱв из ним (из нив) нозі = Быти на рунӱв
из ним (из нив) нозі -  Стояти на рівній із ним (із ііею)
нозі.
Стояти на свому -  Стояти на своєму.
Стояти на свойих ногах — Стояти на своїх иогах.
Стояпги на смерть -  Стояти иа смерть.
Стояти на сторожи = Быти на стражи = Стояти на чатах
-  Стояти ыа варті.
Сгояти на чатах = Стояти на сторожи = Быти на стражи
-  Стояти на чатах.
Стояти (быти) на чолі — Стояти (бути) на чолі.
Стояти! Ни з міста -  Стояти! Ні з місця!
Стояти однов ногов у гробі -  Стояти однією нотою в іробі. 
Стояти парами -  Стояти парами.
Стояти иеред очима = Стовбычити перед очима -  Стоя- 
ти перед очима.
Стояти пила колыскы -  Стояти біля колиски.
Стояти под паров -  Стояти під иарою.
Сгояти под пушков -  Стояти під пушкою {підруишщею). 
Стояти поза законом = Быти поза законом -  Стояти поза 
законом.
Стояти поперек горда -  Стояти полерек горла.
Стояти поперек дорогы -  Стояти поперк дороіи.
Стояти против нього (против нсї) -  Стомги ироги нього 
(проги иеї).
Стояти пустков -  Стояти иусткою (пусту'вати).
Стоятн рукы в бокы = Стоятн взявшись у бокы -  Стояти 
руки в боки.
Стояти руно — Стояти рівно.
Стояти (статн) смірно = Стояти на вытяжку -  Стояти 
(стати) струнко.
Стояти сговпом -  Стояти, як стовп.
Стояти стінов (муром, горов) -  Стояти стіною (муром, 
горою).
Стояти торчком -  Стояти сторчма.
Стсяти (сидіти), як истукан (як истуканка) -  Стояга (си- 
діти), як бовван (як бовванка).
Стояти (сндіти), як иа терню -  Сгояти (сидіти), як на терні 
Стояти, як  сіова -  Стояти, як стовп.
Стояча вода -  Стояча вода.
Стояча вода -  а рыбам біда -  Стояча вода -  і рибам біда. 
Стояча вода млин не жене = Стояча вода не має плын и 
не жене млип -  Стояча вода млин не жснс.
Стояча вода не має плыи и не жене млин = Стояча вода 
млин не жене -  Стояча вода не має плин і не жене млин. 
Стояча водиця скоро провониться -  Стояча водиця скоро 
{швидко) провониться.
Стояча волна -  Стояча хвиля.
Стоячый (лежачый) камінь мохнатіє -  Стоячий (лежа- 
чий) камінь мохнатіє.
Стоячый оншник-  Стоячий комір.
Страва на сголі -  Страва на столі.
Страву їж тсилу, а воду ний студену -  Страну їж тегілу, а 
воду пий сгудепу.
Страдає, мучиться, а не каєся -  Страдає, мучиться, а не 
каєіься.
Страданія часто роблять челядника нестерпным (че- 
лядину нестерпнов) — Страждання часто роблять людину 
нестергіною.
Страдательный залог -  Пасивний стан.
Страдати безсошшцьов -  Стаждати безсонням.
Страдати прнстрастьов -  Страждати пристраспо {мати 
пристрасть).
Страднын час -  Сградна пора.
Стражова охрана — Сторожова охорона.
Сграна Совітӱв повна секретӱв -  Країна Совітів {краіна 
Рад) повна секрстїв (тас\шиць).
Страниці біографії -  Сгорішш біоірафії.
Страниці исторїї -  Сторішш історії.
Странна вещ -  Чудпа {дивна) річ.
Сгранный вид -  Дивовижний вигляд.
Страшіый случай -Чудпий випадок {чудна подія).



Странвый челядник (странна челяднна) -  Чудна (дивна) 
людина,
Странным образом -  Дивним способом.
Странкос видовище -  Дивне видовище.
Странно, чудно якось -  Дивно, чудно якось. 
Странствующый рыцарь -  Мандрівний лицар.
Страсти кыплять -  Пристрасті киплять.
Страсти розгорілися -  Пристрасгі розгорілися.
Страсти розыгралися -  Пристрасті розігралися фозбур- 
халися).
Страсти щирі, кіть живуть из розумом у мирі -  При- 
страсті ширі, якщо живуть із розумом у мирі.
Страпстна бесіда = Страстноє выступльеніє -  ГІалка бе- 
сіда (промова)
Страстна мечта -  Пристрасна (палка) мрія.
Страсна ціль -  ІІристрасна (палка) мета.
Страстні слова -  Палкі (пристрасні) слова.
Страстный аматор (страстна аматорка) = Страстный 
любитеть (страстна любителька) -  Пристрасний аматор 
(пристрасна аматорка)
Страстный любитель (страстна любителька) = Страст- 
ный аматор (страсна аматорка) -  Пристрасний любитель 
(пристрасна любителька).
Страстный цюлюнок -  Пристрасний (палкий) ділунок. 
Страстноє выступльеніє = Страстпа бесіда -  Палкий 
(пристрасний) виступ.
Страстноє желаніє -  Пристрасне бажання.
Страсть добра помӱчниця, лем зла иорадниця -  При- 
страсть -  добра номічниця, лиш зла порадниця.
Страсть до музикы -  Пристрасть до музики.
Страсть, як хочеся = Сграх, як хочеся -  Пристрасно, як 
хочеться.
Страта через повішеня -  Страта через повішення. 
Стратегічеськый партнер (стратегічеська партнерка) -  
Стратегічішй партыер (стратегічна партнерка). 
Стратегічеськый пункт -  Стратегічний пу ша. 
Стратегічеськоє партнсрство -  Стратегічне партнсрство. 
Стратегія и тактяка -  Страіегія і такгика.
Стратегія побіды -  Стратеіія персмоги (звитяги). 
Стратив (стратила) бесіду -  Стратив (офатила) мову. 
Стратив(стратила) голову (розум) -  Стратив (страгила) 
голову (розум).
Стратив (стратила) почву поц ногамн й розвӱв (розве- 
ла) руками -  Стратив (стратила) грунт під ногами й розвів 
(розвела) руками.
Стратив (стратила) терпініє -  Стратив (стратила) терпіния. 
Стратити голос — Стратити голос.
Стратнти з очи -  Стратиги з очей.
Стратити розум = Втратити (загубитя) розум = Зыйти з 
розума = Лишитися розума -  Стратити розум.
Стратив (стратила) смысл (толк) -  ни пары з уст -  Стра- 
тив (стратала) глузд -  ні пари з уст.
Стратосферный ероплан (еростаг) -  Стратосферний лі- 
так (еростат).
Страхатися їжаком -  Страхатися їжаком.
Страх бере = Бере го (бере йі) страх -  Страх (острах) 
бере.
Страх бы тя вхопив -  Страх бы тебе вхопив!
Страх бӱлшый от переполоха -  Страх більший від пере- 
полоху.
Страх вселився в серця людн -  Страх вселився в серця 
людсй.
Страх Господньый -  Страх Госнодыій.
Страхделегат -  Страхделеґат (страховий делегат).
Страх додоє отвагы, айбо не надовго — Страх додає від- 
ваги, але не надовго.
Страх завдавати (завдати) -  Страх завдавати (завдати). 
Страх -  злоє, но переполох -  щи гӱршос -  Страх — зле, 
але переполох -  ще гірше.
Страх -  и тӱлько -  Страх -  і тільки (і годі)!
Страхкаса -  Страхкаса (страхова каса).
Страх кӱлько -  Страх скільки!

Страх має великі очи = У страха великі очи = У лісі 
вовкы вывуть, а на печи страшио -  Страх має велякі 
очі. '
Страх -  майліишый спосӱб мовчанія -  Страх -  найкра- 
щий засіб мовчання
Страх -  майперший ворог наш -  Страх -  найперший во- 
рог наш.
Страх не выбирать дорӱг для нануженых нӱг -  Страх не 
вибирає доріг для наляканих ніг.
Страх не выбирать путь-ніш ак- Страх не вибирає шлях-
ІІШШИК.
Страх не знає пропискы -  Страх не зиає прошски. 
Страхова компанія -  Страхова компанія.
Страховый поліс -  Страховий поліс.
Страх пройняв душу -  Страх -  майпершый враг наш -
Страх пройшш душу.
Страх против закона -  Оірах проти закона.
Страх робить челядника (челядину) не лем боязливым 
(боязливок>), но й сміливым (сміливою) -  Страх робить 
людину не лиш боязливою, але й сміливою.
Страх удті втікать, де мужнӱсть побіждає -  Страх звідти 
тікає, де мужність перемагає.
Страх усіх держить у руках -  Страх усіх держить (три- 
має) у руках.
Страхӱтя войны -  Страхіття війни.
Страхӱть усякых -  не переказати -  Страхіть всіляких -  
не переказати.
Страхфопд -  Страхфонд (страховий фонд).
Страх, што в души твоӱв,- майзлійшый враг твӱн -  
Страх, що в душі твоїй,- найлютіший ворог твій!
Страх як -  Страх як!
Страх, якый вӱн (яка вна) -  Страх, який він (яка вона)!. 
Страх якый (яка), прости Господи -  Страх який (яка), 
прости Господи!
Страх, як холодно -  Страх, як холодно!
Страх, як хочеся = Страсть, як  хочеся -  Страх (страшен- 
но), як хочеться,
Страчати (стратити) розум = Утрачати (утратити) ро-
зум -  Страчати (стратити) рорзум.
Страчеыый час -  Страчеиий (загублений) час.
Страченый час не дожеиеш (не повернеш) -  Страчений 
час не здоженеш (не повернеш).
Страченый час нигда ся не верне -  Страчений час ніколи 
не повернеться.
Страшна не далека дорога, а наша истома -  Страшна нс 
далека дорога, а наша знемога.
Страшна картина -  Страшна картина.
Страшна реальнӱсть -  Страшна реальність.
Страшна (страшенна) тоска -  Страшна (страшенна) 
нудьга.
Страшна, як відьма- босорканя = Страшна, як розятре-
на вовчиця -  Страшна, як відьма-босорка.
Страшна, як розятрена вовчиця = Страшна, як відьма- 
босорканя -  Страшна, як роз’ятрена вовчиця.
Страшні дны, страшні рокы -  Страшні дні, страшні роки. 
Страшні последствія -  Сірашні наслідки.
Страшні тортуры -  Страшні тортури.
Страшпіше всього -  Страшніше всього.
Страшный крик -  Страшний крик.
Страшный мороз -  Страшний мороз.
Страшный сон -  Страшыий сон.
Страшный суд = Божыйп суд -  Страшішй суд. 
Страшпый тыждінь -  Страшшш тиждснь (перед Страс- 
ною неділею).
Сграшно забыти самос важноє — Страшно забути саме 
важливе.
Страшно лем до нсршої судимости -  Страшно лиш до 
першої судимості.
Сірашноє преступленіє -  Страішшй злочии.
Страшноє прошлоє -  Страшне минуле,
Страшно му (сграшно ӱв), аж мороз по кожи пӱшов -
Страшно йому (сірашно їй), аж мороз по шкірі пішов.
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Страшно му (страшно ӱв), онь мурянґы по спині біга- 
вуть -  Страшно йому (страшно їй ), аж мурашки по по спи- 
ыі бігають.
Страшно незнающых пускагя на порӱг = Страшно нс- 
знаюних пускати на поріг.
Страшно нодумати -  Страшно подумати.
Страшно представити -  Страшпо уявиги.
Страшио хочеся -  Страшно хочеться.
Стрекоче про Митра и Якова -  про всіх єннако -  Стре- 
коче про Дмитра і Якова -  про всіх однаково.
Стрекоче, як сорока -  Стрекоче, мов сорока.
Стрекочугь, як сорокы, -  чуги на всі бокы -  Стрекочуть, 
мов сороки, -  чути на всі боки.
Стремительнӱсть движеній -  Стрімкість фвучкість) ру- 
хів.
Стремнтися до ідеала -  Прагнути до ідеалу.
Стремня до стремени -  Стремено до стремени. 
Стремлїніг к знаніям -  Потяг до знаиь.
Стресова ситуація -  Стресова ситуація.
Стріла водяна -  Стріла водяна.
Стріла огияна -  Стріла вогняна.
Стрілы Амура -  Стріли Амура.
Стрілка годипкы -  Стрілка годянника.
Стрілов ся мчатя = Мчати, як стріла — Стрілою мчатися. 
Стрілочник винный — Стрілочішк винен {викуватий). 
Стрілочник (стрілочниця) усе быває крайньым (край- 
ньов) -  Стрілочішк (стрілочниня) завжди буває крайнім 
(крайньою).
Стріляє в усї -  Стріляє іштрикас) в усі.
Стріляна птиця и корча бойиться -  Стріляна итиіхя і 
куща боїться.
Стріляный воробок = Обстріляный воробок- Стріляний 
воробок (горобець).
Стріляный вояк = Обстріляный вояк = Стріляный сол-
дат -  Стріяяний вояк.
Стрілннып птах = Обстріляный птах -  Стріляний пгах. 
Стріляный солдат = Стрілянын вояк = Обстріляный 
вояк -  Сзріляний солдат.
Стріляиого воробка на полові ие обдуриш (не имиш) = 
Старого воробка на полову не ймиш = Старого воробка 
половов не здуриш -  Стріляного воробка ігорпбия) на по- 
лові не обдуриш (не зловиш).
Стрілятн без промаха -  Стрілятн без промаху.
Стріляти в воробкӱв з канона = Стріляти з канвна по 
воробках -  Стіляти в воробків іу горобців) з гармати. 
Стріляти впризул = Сіріляти в упор = Стріляти з упора
-  Стріляти впритул (в упор)
Стрізяти в упор = Стріляти з упора = Стріляти впритул
-  Сзріляти в упор.
Стріляти в ціль -  Стріляти в ціль.
Стріляти з канока по воробках = Стріляти в вороб-кӱв 
з канона -  Оіїляти з гармати но воробках (по горобцях). 
Стріляти з упора = Стріляти в упор = Стріляти впритул
-  Стріляти з упору
Стріляти оком = Стріляти очима -  Стршяти оком. 
Стріляги по воробках из канона - Стріляти по горобцях 
із гармати.
Стріляти по противнику -  Стріляти по противнику. 
Стріляти очима = Стріляти оком -  Стріляти очима. 
Стрілять му (стрілять ӱв) в усі = Ш трыкать му (штры- 
кать ӱв) в усі -  Сгріляє йому (стріляє їй) в усі.
Сгрілять у потылицю -  Стріляс в потилицю.
Стрізять ціґаретликы -  Стріляє нигарки (палить чужі). 
Стріляючый бӱль -  Сіріляючий біль.
Стрільба в ухах -  Стрільба (гитрикаиня) в вухах. 
Стрільба в ціль -  Стрільба в ціль.
Стрільба пачками -  Стрільба пачками.
Стрільба ущухла -  Стрілянина вшухла (стихла). 
Стршьба холостыми -  Стрільба хояостими.
Стріль-вода -  Слріль-вода (швидка вода).
Стрімка атака -  Стрімка (навальна) атака.
Стрімка бесіда (рїч) -  Стрімка мова.

Стрімкый біг -  Стрімкий (невтрштий) біг.
Стрічкый вітср -  Сгрімкий (навалькиії) вітер.
Стрімкый иотӱк -  Стрімкий (бурхливий) потік.
Стрімкий челядник (стрімка чеелядина) -  Стрімка (епер- 
гійна) людина.
Стрівеся -  никуды не дінеся -  Стрінеться — нікуди не ді- 
неться!
Стрітеніє вертас птинь до ліса н луга, а орача -д о  плуга
-  Стрітсыіє (Стрітеніє-Грімниці, 15 лютого) вертає птиць 
до лісу, а орача -  до плуга.
Стрітеніє-Грӱмниці -  весны предвісниці -  Стрітеиіє- 
Грімниці (15 лютого) -  весни провісниці.
Стрітсніє на воді -  Паска (Великдень) буае на леді -  
Стрітеніє (Стрітеніє-Грімниці, 15 лютого) на воді -  Паска 
(Велш<дснь) буде не леді (на льодові).
Стрітенська водиня -  наша чарӱвнішя, от бід защитни- 
ця -  Стрітенська водшія (Стрітеніє, 15 лютого) -  наша 
чарівниця, від бід захисішця.
Стрітити в штыкы -  Зустріти в штики.
Стрітитися на узькӱв стежині -  Зустрітися на вузькій 
сіежці.
Стрітишся з бідов -  умыєшся слызов -  Стрінешся з бі- 
дою -  вмиєшся сльозою.
Стріха поїхала -  Стріха поїхала.
Стріху над головов маєш -  почекаш -  Стріху иад голо- 
вою маєш -  зачекаєш!
Стріча їх (стріча вга) была не случайиов -  Сгріча (зу- 
стріч) їх (стріча та) була не випадковою.
Стрічали з фанфарами -  Стрічали з фанфарами.
Стріча обйазательна — Зустріч обов’язкова.
Стрічати легко, проважатн тяжко -  Стрічати (зустріча- 
тії) легко, проводжати тяжко.
Стрічатися иа узькӱв дорӱжці = Стыкатися на узькӱв 
тропинні -  Стрічатиея на вузькій стежині.
Стрічна полоса -  Стрічна смуга.
Стрічні кумы -  Зустрічні куми.
Стрыб-скӱк -  и рӱк утік -  Стриб-скік -  і рік утік. 
Стрыгти купоны -  Стритти купони (жити на ренту). 
Стрыпги оком (очима) -  Стригти оком (очима).
Стрыгти ухами -  Стригти вухами.
Стрыгушый лишай -  Стригучий лишай.
Стргыже купоны -  Стриже купони.
Стрыжсноє — не кошеноє — Стрижеяе — не кошене. 
Стрыжеся йожиком -  Стрижеться йоржиком.
Стрыже ухами, як заяць -  Стрижс вухами, як заяць. 
Стрыжи пана, як вӱвцю -  на ньому сирсть иаросте -  
Стрижи пана, як вівцю,- на иьому шерсть наросте.
Стрый и уйна -  не родина, зять, невістка -  не дітина -  
Стрий і вуйна -  не родина, зять, невістка -  не дитина. 
Стрыко й стрыйна -  не родииа -  Стрико й стрийіш -  не 
родина.
Стрычи (стриже) всіх пуд єнну гребінку (под єден гре- 
бІиь) -  Стригти (стриже) всіх під одиц іребінець (під один 
гребіаь).
Стрычися в скобку -  Стрихтися під скобку.
Строга дисципліна -  Сувора дисцишііна.
Строга неизбіжнӱсть -  Сувора неминучість.
Строга реальнӱсть -  Сувора реальність.
Строгі будні -  Суворі будні.
Сгрогі думкы -  Суворі думки.
Строгі міры -  Суворі заходи.
Строгі черты лиця -  Суворі риси обличчя.
Строгый выговор -  Сувора доіана.
Строгый выговор з предупрежденійом -  Сувора догана з 
попередженням.
Строгый режим секретности -  Суворий режим сскрст- 
ності.
Строгі міры = Круті міры -  Суворі заходи.
Строі ый выговор из занссенійом у личноє діло -  Суворг. 
догана із занссенням в особову справу.
Строгый етикет - Суворий етикет.
Строго вести себе -  Статечно поводитися.
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Строгоє лице -  Суворе обличчя.
Строгоє поведеніє -  Строга (статечна) поведішса.
Строго запріщаєся -  Суворо забороняється.
Строго кажучи -  Строго (точно) кажучи.
Строго межи нами -  Строго між нами.
Строго соблмдати правила -  Суворо додержуватись (до- 
тримуватись) правил.
Строєніє вещества -  Будова речовини.
Строєніс драмы (повісті) -  Будова драьш (повісті). 
Строєніє тіла -  Будова тіпа.
Стройителі комунізма -  Буцівники комунізму. 
Стройитель желізної дороги — Будівник залізниці. 
Стройительна механіка -  Будівна механіка. 
Стройительный ліс -  Будівельний ліс.
Стройительный матріял -  Буцівішчий матеріал. 
Стройительство городӱв (варишӱв) •— Будівництво горо- 
дів (міст).
Стройити воздушні замкы -  Будувати повітряні замки. 
Стройити догадкы -  Робити догадки.
Стройити дурня (дуру) = Стройити дурня (дуру) из ссбе
-  Строїти дурня.
Стройитн дурня (дуру) из себе = Стройити дурня (дуру)
-  Сгроїти іробити) з себе дурня.
Стройити з себе = Удавати з себе -  Строїти з ссбс. 
Стройвгги из ся наївного (наївну) -  Видавати себе за на- 
ївного (за наївну).
Стройити комедію = Грати комсдію -  Строїти комедію. 
Стройити лекцію -  Будувати лекцію.
Стройити міну -  Строїти міну.
Стройити на піску -  Будувати на піску.
Стройити планы -  Укладати (будувати) плани.
Стройити по подряду -  Будувати по підряду.
Стройити припущення -  Робити припущення. 
Стиройити смішкы -  Строїти (робити) смішки. 
Стройити соціалЬм -  Будувати соціалізм.
Стройитися в колону -  Шикуватися в колону.
Сгройити фокусы -  Строїти фобити) фокуси. 
Стойимӱсть подвоза -  Вартісгь підвоза.
Стояти перед вызором (перед окном) -  Стояти перед ви- 
зором (вікном).
Стройителі нової жизяи -  Будівники ыового жштя. 
Стройнтель (стройителька) комунізма -  Будівник (будів- 
шшя) комунізму.
Стройити воздушні замкы -  Зводити повпряні замки. 
Стройна теорія -  Струнка теорія.
Стройна фіґура -  Сгрунка фііура.
Стройиа, як веретено -  Струнка, як веретено.
Стройна, як куделя (як тополя) -  Струкгка, мов куделя 
(мов тополя).
Стройні нолкы -  Стрункі полки.
Стройный порядок -  Стрункий порядок.
Стройноє пініє -  Стройний (гармопійпий) сгіів.
Стройова діаграма -  Будівна діаграма.
Стройова подготовка -  Стройова підготовка.
Строка в строку = Слово в слово -  Рядок до рядка. 
Строчити на машинці -  Строчити на машинці.
Строчить кулемет -  Строчить кулемет.
Стругав, стругав та й нерестругав -  Стругав, стругав та 
й перестругав.
Стругнути фокус = Струтнути шутку -  Струшути фокус. 
Стругнути шугку = Стругнути фоісус -  Струі’нути шутку 
(жарт).
Струйка дыма -  Струминка диму.
Струйный насос -  Струйний ыасос.
Структурна перестройка -  Струкгурна перебудова. 
Струрктурні измінснія -  Струкгурні зміни.
Структурні реформы -  Струкгурні реформи.
Струна колебанія -  Струиа коливання.
Сгруиа плаче, а смычок скаче -  Струна шіаче, а смичок 
скаче.
Струннын инструмент -  Струнний інструмент. 
Струнный квартет -  Струнний квартет.

Струнный оркестр -  Струнний оркесгр.
Струпом узятися -  Струпом узятися.
Струя воды -  Струміяь води.
Струя воздуха -  Струмінь повітря.
Стрӱмка бесіда -  Стрімка бесіда.
Сгрясає воздух -  Стрясає повітря.
Стряслося нещастя -  Скоїлось нсшастя.
Стрясує горе з себе -  Стрясує горе з себе.
Стряхнувся (стряхнулася), габы теперь лем ироснувся 
(проснулася) -  Стріпнувся (стріпнулася), ніби тепер лишє 
проснувся (проснулася).
Стряхнути горе из ссбе = Тряхнути горьом об землю -  
Стряхнути горе із себе.
Стряхнути дримоту -  Стряхнути (подолати) дрімоту. 
Стугонить в ухах -  Стугонить у вухах.
Стугонить у голові -  Стугонить у голові.
Студеный (студена), як  лед -  Студений (студена), мов лід. 
Студеноє (негрітое) желЬо не згынаться, а ламлеся -  
Студене (негріте) залізо не згинається, а ламається. 
Студено, як у колодязн -  Студено, як у колодязі. 
Студенчеськоє общежитіє -  Студентський гуртожиток. 
Студінь -  байка, кедь є куфайка -  Студінь -  байка, раз є 
куфайка (фуфайка).
Студколектив -  Студколектив (студентський колектив). 
Стуцком -  Студком (студентський комітеті).
Стукай (стукайте) -  и отворять ти (и огворять вам) -  
Стукай (стукайте) -  і відчинять тобі (і відчинять вам). 
Стукати в двері -  Стукати в двері.
Стукати на машинці -  Стукати на машинці.
Стукать раз по раз, гиби го (гибы йі) домовик душить -  
С'гукає раз по раз, начс його (наче її) домовик душить. 
Стук-грюк -  обы з рук = Криво, обы живо -  Стук-грюк 
-  аби з рук!
Стукы серця -  Стуки серця.
Стукиуло му (стукнуло ӱв) пятдесят -  Стукнуло йому 
(стукнуло їй) п’ятдесят.
Стукнути (стукнуло) в голову = Спасти на думку -  Стук- 
нути (стукнуло) в голову.
Стук, стук -  я твӱй (я ваш) друг -  Стук, стук -  я твій (я 
ваш) друг.
Стулепі іугбы -  Стулені губи.
Сгулити очи -  Сгулити очі.
Стули пысок = Закрый рот -  Стули писок!
Стулив (стулпла) губы = Склав (склала губы -  Стулив 
(стулила) губи.
Стуляти (стулигги) губы -  Стуляти (стулити) губи. 
Ступавучи з вечера в нӱч -  стихає річ -  Сіупаючи з вечс- 
ра в ніч -  змовкає річ.
Ступавучи з дня у вечӱр -  озирнись -  Ступаючи з дня у 
вечір -  озирішсь!
Ступай собі -  Ступай (іди) собі!
Ступати в сліды -  Стуиати в сліди.
Ступити в Божу путь -  Ступити в Божу путь.
Ступити иа иуть = Стати на путь -  Стуштн на шлях. 
Ступити на слызькый путь -  Ступити на слизький путь 
(на слюький шлях).
Ступити через порӱг -  Стунити через поріг.
Стучати в двері -  Стукати в двері.
Сгусиути (стусонути) под ребра -  Стуснути (стусонути) 
під ребра.
Стучить у висках -  Стукає в скронях.
Стӱй за правду горов, то й люде буяуть з тобов -  Стій за 
правду горою, то й люди будуть з тобою.
Сгӱйка фарба -  Стійка фарба.
Стӱйкоє руновесіє = Устойчива руновага -  Стійка рівно- 
вага.
Стӱй, почекаіі и никуцы ие втікай -  Стій, иочекай і ніку- 
ди не тікай.
Стӱй там -  иди сюды -  Стій там -  іди сюди!
Стӱй, як закопаный (як закопана), бо будеш копканый 
(копкана) — Стій, як укопаний (як укопана), бо будеш когі- 
каний (когпсана).
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Стӱл из трьома нӱжками = Стӱл на трьох нӱжках -  Стіл 
із ірьома ніжками.
Стӱл на трьох нӱжках = Стӱл из трьома нӱжками -  Стіл 
із трьома ніжками.
Стӱлько ж -  Стільки ж!
Стӱлько рокӱв, як у пса крокӱв -  Стільки років, як у нса 
кроків.
Стӱлько у нього (у неї) віры, як на быстрӱв воді ігіны -  
Стільки у нього (у неї) віри, як на бистрій воді піни. 
Стявши голову, за волосьом не плачуть = Чуб нидля чого, 
як г о л о б ы  ньіт -  Стявши шлову, за волоссям нс плачуть. 
Стягати (стяіти) на себе подозрініе = Вызывати (вызва- 
ти) на себе лідозрініє -  Стягати (стягнути) на себе нідозру. 
Стягатн (стяі'тн) покров = Скидати (зверичи) покров -  
Стягати (стягти) покров.
Стягаги (стягнути) пояс -  Стягати (стягнути) пояс. 
Стягатися на нитку -  Стягатися на нитку.
Стягуєся, як бідняк (як біднячка) на податкы -  Стягу- 
сться, як бідняк (як біднячка) иа податки. .
Стяговати войська -  Стягувати війська.
Стяговати снӱп поверсслом -  Стягуваги сиіп перевеслом. 
Стяговати лодку из мілипы -  Стягувати човсн із мілиіш. 
Стяжный прут -  Стяжний пруг.
Стяло, як косов -  Стяло, наче косою.
Стяпати дільце -  Зробити (оброОити) дільпе.
Стяти голову -  Стяти голову.
Стьоганос одіяло -  Стебнована ковдра.
СубйектиЕНа думка -- Суб’єкшвна думка.
Сӱбйективный ідеалізм -  Суб’єктивний ідеалізм.
Субота й нсділя -  иппен для похмілля -  Субота й нсділя 
-  якраз для похмілля.
Субота -  не робота -  Субота -  нс робота.
Субота -  не робота, а в понеділок -  неохота -  Субота -  не 
робота, а в ооисдшок -  неохота.
Субота -  не робота: помый, повытнрай и спати лігай -
Субота -  ііе робота: помий, повитирай і спати дягай. 
Субога нри ділі -  довша от неділі -  Сӱбота нри ділі -  до- 
вша від неділі.
Сӱботньый двӱр -  па недільный манір -  Суботній двір -  
на неділыіий манір.
Суботньос умываня, а недільноє прибнраня — Суботнє 
умивання, а неділыіе прибирання.
Сӱглобный ревматизм -  Суглобовий ревматизм.
Суд винного найде - Суд винувазого знайде!
Суддк» -  на мыло -  Суддю -  на мачо!
Судебна медицнна -  Судова медицина.
Судебна рада -  Судійська рада.
Судебный исповнитель -  Судовий виконавець.
Судебный процес -  Судовий процес.
Судебноє пронзводство -  Судове виробннцтво {судочин- 
ство).
Судебнос розбирательство -  Судовий розгляд.
Судебноє слідствіє -  Судовс слідство. 
Судебномедицинська експертиза -  Судовомедична екс- 
пертиза.
Судекспертиза -  Судексиертиза {судова епкспертиза).
Сул задержаных — Суд затриманих.
Судили обйективно, як и положсно -  Судили об’єктивно, 
як і належить.
Суди нс з цитат, а якый результат -  Суди не з цитат, а 
який рєзультат,
Суди (с>7(іть) по ділах його (її) -  Суди (судіть) по ділах (по 
справах) йош (її).
Суди про коитору по її коридору -  Суди про коптору по 
її коридору.
Сӱдш и-рядити -  Судити-рядити.
Сӱди сам (сама) -  Суди сам (сама).
Судити тобі (вам) -  Судити тобі (вам).
Судигь по внїшньому виді -  Судить'за зовиішнім випія- 
дом.
Судить по собі -  Судить по собі.
Судить про всьо -  Міркує про все.

Сӱди челядника (челядины) не по роках, а ио його дум- 
ках и ділах = Суди челядника (челяднну) не по словах, а 
по його ділах -  Суди людину не по роках, а по його думках 
і ділах.
Суди челяднпка не ио словах, а по його ділах = Суди че- 
лядника нс по роках, а по його думках и ділах -  Суди 
людину не гю словах, а по її ділах.
Судіть самі = Міркуйте (розмірковуйте) самі -  Судіть 
самі.
Суды й пересуды -  Суди й пересуди.
Суд Лінча -  Суд Лінча.
Ста наіцадкӱв не може быти товариіцеськым -  Суд на- 
гцадків ие можс бути товариським.
Судаый день -  Судішй дснь.
Суднова команда -  Суднова команда.
Судно на причалі = Пароплав на причалі -  Судно на при- 
чалі.
Судно логыбло -  Суцно погибло {загинуло).
Судова манія -  Судова манія.
Судова тяганина = Бюрократичеська тягаиина -  Судова 
аяіапина.
Судовый експерг -  Судовий єксперт.
Судовый зал -  Судова зала.
Судовый исиовнитель (судова исполнителька) -  Судо- 
вий виконавсць Ссудова викопавиця).
Судовый очерк -  Судовай нарис.
Сӱдовьш процес -  Судовий Ііроцсс.
Судовыіі строй -  Судовий устрій.
Судовоє діло -  Судова справа.
Судовоє поміщеиіє -  Суцове приміщення.
Судовоє переслідованіє -  Судовс переслідування.
Судовос постановленіс -  Судова постанова.
Судовоє устройство -  Судовий устрій.
Судорожно сіпаться його (її) лнце -  Судорожно сіиається 
його (її) обличчя.
Судоустройство -  Судовий устрій.
Суд постановив остановнти дьзо = Суз рішив приоста- 
новити діло -  Суд ухвалив призупинити діло (справу).
СЧд потомкӱв (потомства) = Помста потомкӱв (нащад- 
кӱв) -  Суд ыащадків.
Суд рішив приостановитн діло = Суя постановив оста- 
новити діло — Суд ухвалив призуішнита справу.
Суд скорый -  часто неиравый -  Суд скорий {швидкий) -  
часто нсправий {песправедлитш).
Суду видніше -  Суду (судовї) видпіше.
Судцям майлсгше сказати: “Виноватын (виновата)!” -  
Судцям найлегше сказати: “Винуватий (винувата)!” 
Судячи з аналіза -  Судячи з аналізу.
СЧдячи з його (з її) иоступкӱв -  Сӱдячи з його (з її) вчинків. 
Судячи з його (з її) слӱв -  Судячи з його (з її) слів,
Судячи з того -  Суцячи з того.
Судячи з усього = Судячи по всьому -  Сузячи з усього. 
Судячи з чого — Судячи з чого?
Судячи по всьому = Судячи з усього -  Судячи по всьому. 
Судячи по сьому -  Судячи по цьому.
СЧдячи по тому -  Судячи по тому.
Судьба, до котрої готові не всі -  Доля, до котрої готові не 
всі.
Судьба єднать усіх нас -  Доля ноєднує всіх нас.
Судьба з єнного блюда їсть из челядником (из челяди- 
нов) -  Доля з одного блюда їсть із людиною. 
Судьба-злодійка -  Доля-злодійка.
Судьба и путі її не предсказуємі -Доля й шмяхи її непє- 
редбачдиві.
Судьба сильніша за свободу -  Доля сильнїша за волю. 
Судьба судила -  Доля судила (доводила).
Судьба у кажпоі о (у каждої) в його (в її) руках -  Доля у 
кожыого (у кожіюї) в його (в її) руках.
Судьба храянла го (хранила йі) -  Доля берсгла його (бе- 
регла її).
Судьба челядника (челядины) залежить от нього само-
го (от неї самої) -  Доля людшш залсжить від иеї самої.
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Судьбоносноє рішеніє -  Доленосне рішешш.
Судьбу не обыйдеш, ни коньом не обйідеш -  Дошо не 
обійдеш, ні конем не об’їдеш.
Суаьбу свою нико не знає -  Долю свою ніхто не знає. 
Суетськый канал -  Суенький канал.
Суєта суєт = Марнота марнот -  Суєта сӱєт.
Суженого й коньом не обыйдеш = Што має бытн, того не 
мннути = Суженого не обыйдеш и коньом не обйідеш- 
Суджеыого й конем не об’їдеш.
Суженого не обыйдеш и коньом не обйідеш = Што має 
быти, того не минути = Суженого й коньом не обыйдеш
-  Судженого не обійдеш і консм не об’Хдеш.
Суженоє -  не розпуженоє -  Суджене -  не розлякане. 
Сукати бубликы -  Сукати бубдики.
Сукати мотузкы = Вити мотузкы -  Сукати мотузки. 
Сукаги ногамн -  Сукати ногами.
Сукати свічкы -  Сукати свічки.
Сук не трогать, а коло сука рубать -  Сук не займає, а біля 
сука рубає.
Суконный язык -  Суконна мова.
Сукупні городы -  Сукупні городи.
Сума нарушеній -  Сума порушень.
Сумашедші гроші -  Божевільні гроші.
Сумашедшый дӱм -  Божевільний дім.
Сумеркы капіталізма -  Присмерки капіталізму.
Сумна исторія -  Сумна історія.
Сумна статистика -  Сумна статистика.
Сумнїватися не нрикодиться -  Сумніватися нс дово- 
диться.
Сумні в зимі оселі без кросен и куделі- Сумыі взимі оселі 
без кросен і куделі.
О/мні данні -  Сумні дані.
Сумні полонннські груні без вӱвчарської гуні -  Сумні 
полонинські груні без вівчарської гуні.
Сумні цифры -  Сумні шфри.
Сумный децембер, як прийде студінь -  Сумний грудснь, 
як прийде студінь.
Сумный (сумва), гибы в нього (гибы в неї) мати вмерла
-  Сумний (сумна), ніби в нього (ніби в неї) мати померла. 
Сумный рецидив -  Сумний рсцидив.
Сумный результат -  Сумний рсзультат.
Сумної (недоброї) памняти -  Сумної (недоброї) пам’яті. 
Сумом стушеный взӱр — Сумом пригаслий зір. 
Сумрачноє состояніє -  Паморочний стан.
Суне свого носа куды не треба — Суне свого носа куди не 
слід.
Суне хмаров -  Суне хмарою.
Сулув (сунула) пйастьов у бӱк = Штовхнув (штовхнула) 
пйастьов у бӱк -  Сунув (сунула) п’ясгуком у бік,
Сунув (сунула), як псови в зубы -  Сунув (сунула), мов 
псові в зуби.
Сунути валом -  Сунути навалом.
Сунути (устромляти) голову в петлю (в зашморг) = 
Устромляти голову в петлю -  Сунути (усіромляти) голову 
в петлю (в зашморг).
Сунути навалом -  Сунути навалом.
Сунути (свого) носа = Сунутти свӱй нӱс -  Сунути (свого) 
носа.
Сунути носа куди не треба -  Сунути носа куди не треба 
ікуди не слід).
Сунути свӱй нӱс = Сунути (свого) иоса -  Сунути свій ніс. 
Сунутася лавов — Сунутися лавою.
Супер -  Супер.
Суперечливый маркет -  Суперечливий маркет. 
Суперечити исторійи — Протирічити ісгорїї. 
Супроводящі зміны -  Супровідні зміни.
Супроводящый л и ст - Супровідний лист.
Сурова реальнӱсть — Сувора рсальність.
Суровӱсть из ним (из нив) -  Суворість із ним (із нею). 
Сусіда (сусідку) спершу взнай, а товды от нього (от нсї) 
й нозычай -  Сусіду (сусідку) спершу взнай, а тоді від ньо- 
го (від неї) й позичай.

Сусіда (сусідку) уважай, но ближе порога не подпушай -
Сусіду (сусідку) поважай, та ближче порогу не підцускай. 
Сусіды узнавутьСя не днями, а роками -  Сусіди впізна- 
ються ие днями, а роками.
Сусід (сусідка) -  майближа рӱдия, што под боком штод- 
ня -  Сусід (сусідка) -  пайближча рідпя, що під боком що- 
дпя.
Сусід (сусідка) по комнаті -  Сусід (сусідка) по кімнаті, 
Сусід -  сусідом (сусідка -  сусідкою): хоть спалить, хоть 
погасить -  Сусід -  сусідом (сусідка- сусідкою): хоч спа- 
лить, хоч погасить.
Сусідська коза (корова) усе ліпше дойиться, як своя -
Сусідська каза (корова) завжди краще доїться, чим своя. 
Сусідӱв и родичӱв не выбиравуть -  Сусідів і родичів ие 
внбирають.
Сусідӱв не выбиравуть: они самі ся поселявуть -  Сусідів 
не вибирають: вони самі поселяються.
Суставный ревматизм -  Суглобовий рсвматизм,
Суть гроші -  и розум є, ниє гроши -  и розума ниє -  Є
гроші -  і розум є, нсма грошей -  і розума нема.
Суть діла -  Суть справи.
Суть діла сама добре представлять себе -  Суть справи 
сама добре проявляє себе.
Суха ложка рот дере -  Суха ложка рот дсре.
“Суха” наука -  “Суха” наука.
Суха рата -  Суха рата (орендпа плата в неурожайний рік). 
Суха статистика -  Суха статистика.
Суха травка -  худобі поправка -  Суха гравка -  худобі по- 
правка.
Сухі дерева добре горять -  Сухі дерева добре горять. 
Сухый апріль, мокрый май -  буце доборын урожай (буде 
жито яко гай) -  Сухий квітень, мокрий травень -  буде до- 
брий урожай (буде жито наче гай).
Сухып, бездождьовый май -  скупый урожай -  Сухий, 
бездощовий травень -  скупиіі урожай.
Сухый дараб (кусок) горло дере -  Сухий дараб (шматок) 
горло дере.
Сухын закон -  Сухий закон.
Сухый май -  сухий и юній чекай -  Сухий травепь -  сухий 
і червень чекай.
Сухый, як попер -  Сухий, немов пернець.
Сухый (суха), як торӱшньоє сіао = Сухый (суха), як тріс- 
ка -  Сухий (суха), мов торіншє сіно.
Сухый (суха), як тріска = Сухый (суха), як торӱшиьос
сіно -  Сухий (суха), мов тріска.
Сухым (сухов) нз воды выходить -  Сухим (сухою) із води 
виходить.
Сухым путьом -  Сухим путем (шляхом).
Сухоє вино -  Сӱхе вино.
Сухотка спинного мозга -  Сухогка спинного мозку. 
Сучильна машина -  Сукальна машшіа.
Сучый (собачый) сын = Пессьый сын -  Сучий (собачші) 
син.
Сучковатоє- тяжко дяловати й тесати -  Сучкувате важко 
стругати й тесати.
Сучоє вымня -  Собаче вим’я.
Сушені грибы -  Сушені гриби.
Сушені овоші -  Сушені овочі.
Сушені фрукты -  Сушені фруі-гти.
Суши голову, Матвінку, де заробнты конейку -  Суши го- 
лову, Матвійку, де заробити копійку.
Сушильный шіфон -  Сушильний шіфон ісушильна шафа). 
Сушити голову -  Сушити голову.
Сушити зубы = Скалит н зубы = Щірити зубы -  Сушитн 
зуби.
Сушити мозок = Сушити собі голову = Ламати голову -
Сушити собі мозок.
Сушити собі голову =Ламати голову = Сушити мозок -
Сушити собі голову.
Сушитн еерце = Смутити серцс -  Сушити серце.
Суща правда -  Суша правда.
Суіцественні замічанія -  Істотні зауваження.
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Существенный прогрес -  Суітевий прогрес. 
Су'щеетвенный шаг -  Суттєвий крок.
Существенным образом -  Істотним чином (істотно). 
Существенноє донолненіє -  Суттєвс доновнеиня. 
Смущесгвенноє значеніє -  їстотне значення. 
Существоватп в быту -  Існувати в побуті.
Существовати з чого -  Тснувати з чого?
Существувуть місга, што опсгалися в сершо назавжди -  
Існують місця, що залишилися в ссрці назавжди. 
Существує ііпотеза -  Існує. ґіпотеза.
Существує (напрошуєся) думка -  Ісиує (напрошується) 
думка.
Существує лем на папери -  Існує лиш на папері. 
Существус, но не гріхує -  Існує, але нс гріхує.
Сутдествує така исторія -  Існує така історія. 
Сушествуюші системы -  Існуючі чистеми.
Сущі пустякы -  Снравжня дурниця.
Сущый буквоїд (суща буквоїдка) -  Суішй (справжній) 
буквоїд (суща (справжнн) буквоїдка).
Сущнӱсть вопроса (проблемы) -Суть нитаиия (проблеми). 
Сушнӱсть діла -  Суть діла (справи).
Сущнӱсгь историчеського пронеса -  Суть історичиоіТ) 
нрецесу.
Сущнӱсть ленінськых ідей -  ГУЛАҐм для людей -- Суть 
ленінських ідей -  ГУЛАҐи для шодсй.
Сущнӱсть реальности -  Суть рсальносіі.
Сӱв теоріє протистойить друга -  Цій тсорії проткстоїть 
інща.
Сӱль землі -  Сіль землі.
Сӱль не замінити ничим -  Сіль не замінити нічим.
Сӱль раны не гойить, а ятрить -  Сіль рани не лікує, а 
ятрить.
Сӱль раиу ятрить, но инколи й лічить-Сіль рану ятрить, 
але іноді й лікує.
Сӱль тобі в очи, а камінь -  у груте = Сӱль тобі в очи, а 
фіґу -  в зубы -  Сіль тобі в очі, а камінь -  у груди!
Сӱль тобі в очи, а фігу -  в зубы = Сӱль тобі в очи, а ка- 
мінь -  у грудн -  Сіль тобі в очі, а фіґу (а ф>лю) -  в зуби! 
Сфабриковав (сфабриковала) уліку -  Сфабрикував (сфа- 
брикувала) доказ.
Сфабрикованоє діло — Сфабрикована справа.
Сфера влиянія -  Сфера впливу.
Сфера быта -  Сфєра побуту.
Сфера діятелыюсти -  Сфера діяльності.
Сфера обслуживанія -  Сфера обслуговуваиня. 
Сформовалася думка = Склалася думка -  Сформувалася 
думка.
Схаменнея, што робиш -  Схаменися, що робиш? 
Схаменіться, недолюдкы -  Схамсыіться, недолюдки! 
Схапалися, што й кавіля иедочекалпся --Схаиалися, що 
й кавіяя (кави) не дочекалися.
Схапати на живу нитку -  Схапати на живу иитку (зроби- 
ти нашвидко).
Схваткы рамы = Стычкы рамы -  Схватки рами. 
Схыбнутися з розума = Схыгну піся з розума -  Схибну- 
тися з розуму.
Схылив (схылила) очи = Опустнв (опустила) очи -  Схи- 
лив (схилила очі).
Схылив (схылила) очи = Опустив (опустила) очи -  Схи- 
лив (схилила) очі.
Схылив (схылила) перед пим (псред нею) голову -  Схи- 
лив (схилила) перед ним (псред нею) голову.
Схылився колос баусатый -  починай го жати -  Схилився 
колос вусатий -  починай його жати.
Схылився (схылилася) на поліно и стовк (стовкла) собі 
коліно -  Схилився (схилилася) па поліно і стовк (і стовкла) 
собі коліно.
Схыляти голову - Схияяти голову.
Схылятнся на бӱк -  Схилятися на бік.'
Схытиутися з розума = Схыбнутися з розума -  Схитну- 
гися з розуму.
Сход душі -  Схід душі (смерть).

Сходи, Денисе, попозирай, ди в мпсці кысне; Денис 
пӱтнов, ни фіґа не найшов -  Сходн, Денисе, попозирай 
іподивися), чи в мисиі кисие; Денис пішов, ні фіга (ні дулі) 
не знайшов.
Сходи за розумом до головы -  Сходи за розумом до голови. 
Сход из шин -  Схід з рейок.
Сходити (зыйти) в могилу -  Сходити (зійти) в могиду. 
Сходити до дохтора -  Сходити до лікаря.
Сходити за дохтором -  Сходиги за лікаре.м.
Сходнти (зыйти) з дорогы = Сходити (зыйти) з путя -
Сходити (зійти) з дороги.
Сходити (зыйти) з конвеєра -  Сходити (зійти) з конвеєра. 
Сходити (зникнути) з очи -  Сходити (зшшіути) з очей. 
Сходити (зыйти) з путя = Сходити (зыйти) з дороги -  
Сходити (зійти) з путя (з шляху).
Сходити (зыйти) з рук -  Сходити (зійти) з рук.
Сходити (зыйти) з ума = Спасти з ума (з розума) -  Сходи- 
та (зійти) з ума (з розуму).
Сходити (сорватися) з уст -  Сходити (зірватися) з уст. 
Сходити (зійти) из рельс -  Сходити (зійти) з колії. 
Сходити (зыііти) из сцены (з арены) -  Сходити (зійти) зі 
сцени (з арени).
Сходити на думку -  Сходити на думку.
Сходити (зыйти) на нішто -  Сходити (зійти) на ніщо. 
Сходити (зыйти) на ньнт -  Сходити (зійти) нанівець. 
Сходить з розума -  Сходить з розуму.
Сходіться, тості, та и на мою гостипу -  Сходіться, гості, 
та й на мою гостииу!
Сходна ціна -  Підхожа (доступна) ціна.
Сходні єден на другого (єнна на другу) -  Схожі одии на 
другого (одна на другу).
Сходный говар -  Підхожий товар.
Сходяться в єнному -  Сходяться в одному- 
Сходяться на думці -  Сходяться на думці.
Схожоє на фантастику -  Подібне (слоак,е) на фантастнку. 
Схожу попозирати -  Піду цопозирагги (подивитися). 
Схожӱсть пӱзпя, кедь мерзлоє насіня -  Схожість пізня, 
якщо мерзле насіння.
Схопив (схопила) го за вшиник = Схопив (схопила) го за 
грудн -  Схопив (схошша) його за вшицик (за комір). 
Схопив (схоііила) го за грудп = Схоішв (схопила) го за 
вшиник -  Схопив (схонила) його за груди.
Схопив (схопила) го за жабры — Схопив (схоішла) го за 
зябри.
Схопив (схопила) го за лейсликы -  Схопив (схопила його 
за пейслі.
Схопив (схопила) кербач-пугу — и нп гу-гу - Схогшв (схо- 
ішла) кербач (кнут) -  пугу -  і ні гу-гу.
Схопнв (схопнла) ляиаса -  Схопив (схопила) ляпаса. 
Схопив (схопила) облазня -  Схопив (схопила) облизня. 
Схопнв) схопила) обома руками, вбы не ділитися з нами 
-  Схоггав (схопила) обома руками, шоб не ділитися з иами. 
Схопився (схопилася) бігти — Схопився (кипувся, кину- 
лася) бііти.
Схопився (схопилася) за голову -  Схопився (схоішлася) 
за голову.
Схопило, як бабу колька -  Схопило, мов бабу колька. 
Схопити голову в рукы -  Схопити голову в руки. 
Схопити двӱйку -  Схопити двійку.
Схопити думку = Уловіпи думку = Ухопити думку -  Схо- 
пити думку.
Схокити за вшиннк -  Схогшти за вшиник (за комір). 
Схонит и за груди = Брати за груди -  Схопитии за грудн 
(за барки).
Схоннти за нетелькы = Брати за петелькы -  Схоіштн за 
петельки.
Схопити за рукав -  Схопити за рукав.
Схопити меч (саблю, свис) -Схопити меч (шаблю, спис). 
Схопити нежить -  Схопити нежить.
Схопити сходство -  Схопити схожість (подібність). 
Схонигися за іолову -  Схопитися за голову.
Схопитися за думку -  Схоіштися іучєпитися) за думку.
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Схопнтися за предложеніє -  Схопитися (учепитися) за 
речення.
Схопитися на ногы -  Схопитися на ноги.
Схопитися обіруч = Ухопитися обіруч -  Схопктися обі- 
руч (обома руками).
Схопити умом -  Осягнути (збагнути) розумом.
Схопити хвороту -  Схопити хворобу.
Схоплює иа льоту -  Схошпоє на лету.
Схоронити кӱнці (у воду) -  Поховаги кіыді (у воду). 
Схрестити (схрестили) взгляды -  Схрестити (схрестили) 
погаяди.
Схрестити (схрестили) мечі (списы) -  Схрестити (схрес- 
тили) мечі (списи).
Схрестити (схрестили) саблі -  Схрестити (схрестили) 
шаблі.
Схрещовати (схрестити) взгляды -  Схрсщувати (схрес- 
тити) погляди.
Схуцнути на лиие—Схуднути на лице (на обяиччя). 
Схуднути тілом -  Схуднути тілом.
Схӱд (сход) сонця -  Схід соця (схід).
Сиенарій розватія -  Сценарій розвитку.
Сцены еротичеського характера -  Сцени еротичного ха- 
рактеру.
Сцілюща вода -  Сцілюща вода.
Счислення часа -  Числення часу.
Считає свойим довгом = Считати свойов обйазаннос- 
тьов (за свою обйазаннӱсть) -  Вважає своїм довгом (своім 
зобов ’язанням).
Считали помежи собов -  Рахували поміж собою.
Считати на пальцях -  Рахувати на пальцях.
Считати па счотах -  Рахувати на рахівішці.
Считати по порядку -  Лічити (рахувати) по порядку. 
Считати свойов обйазанностьов (за свою обйазаннӱсть) 
= Считає свойим довгом -  Вважати сво'ім обов’язком (за 
свій обов’язок).
Счнтатися з фактами -  Рахуватися з фактами.
Считати честьов (за честь) -  Уважати честю (за честь). 
Счот за газ -  Рахунок за ґаз.
Счот за електрику (за електричество) -  Рахунок за елек- 
трику.
Считати за фыґлю = Уважати за фіґлю = Спринимати, 
як фіглю -  Вважати за фіглію (за жарт).
Счоты зыйшлися -  Рахунки зійшлися.
Счотна книжка -  Рахункова книжка.
Счотна лініка—Лічильна лінійка.
Счотна машина -  Лічильна машина.
Счотный робітник -  Рахівник.
Счотоводчеські курси -  Рахівничі курси.
Счот пӱшов на годины -  Рахунок гіішов на години.
США -  США (Спохучені Штати Америт).
Скщы -  гав, туды -  дзяв (тяв) -  Сюди -  гав, туци -  дзяв 
(тяв).
Сюды й туды -  Сюди й туди.
Сюды -  ник, туцы -  ник и не втямиш, куды зник (куди 
зннкла) -  Сюди -  ник (глип, зирк), туци -  ник (глип, зирк) і 
не втямиш, куди зник (куди зникла).
Сюды поткнеся цн туды -  єнні негоразды -  Сюди по- 
ткііеться чи туди -  одні негаразди.
Сюды пӱшов, туды пӱшов (сюди пӱшла, туди аӱшла) -  
и день пройшов -  Сюди пішов, туди пішов (сюди пішла, 
туди пішла) -  і день пройшов.
Сюдьі смык, туды смык -  отакый вӱн робӱтник -  Сюди 
смик, туди смик -  отакий він робітник.
Сюды тінь, туды тінь -  и минув знмовын деиь -  Сюди 
тінь, туди тінь -  і минув зимовий день!
Сюды-туды = Туды -сюды -  Сюди-ту/ш.
Сюды, тупы -  вшитко, як товды -  Сюди, туди -  все, як 
тоді.
Сюды-туды, лем бы не йти -  Сюди-туди, лишс б не йти. 
Сюды-туды, лем не сиди -  Сюди-тудим, лиш не сиди. 
Сюды-туды мотаєси, бо за вшитко хапаєся -  Сюди-туди 
мотаєзься, бо за все хапається.

Сюды-туды повернися и до мене улыбнися, улыбиися, 
бо кедь иьи -  ве полюбишся мені -  Сюди-туди повернися 
і до мснс посміхнися, посміхнися, бо як ні -  не ііолюбишся 
(не задячишся) мені.
Сюды хрестом, туди -  хвосгом -  Сюди хрестом, туди -  
хвостом.
Сюжетный ход (хӱд) -  Сюжстний хід.
Сюрпризы бывавуть различні -  Сюрпризи бувають 
різні. ,
Ся выйгра, ся пройгра -  Ця виграє, ця програє.
Сягай высше = Бери высше - Сягай вище.
Сягати в глибочінь вікӱв = Сягатн у глыбінь століть -  
Сягати в гаибочінь віків.
Сягати далско -  Сягати далеко.
Сягати у глыбінь століть = Сягати в глибочінь вікӱв -
Сягатиугаибіньстоліть. . с ,; .
Сягнути в чужу грядку -  Сягнути в чужу грядку.
Сягнути розумом ~ Сягнути розумом.
Сядьме рядком н поговориме ладком — Сядьмо рядком і 
поговоримо ладком.
Сядь(сядьте) удобно — Сядь (сядьте) вигідно (зручно). 
Сяйнула (блиснула) думка -  Сяйнуда (блиснула) думка. 
Сяк авать так -  добре хоть як — Сяк або так -  добре будь 
як!
Сякый-такый (сяка-така) -  Сякші-такий (сяка така), 
Сяк-так -  Сяк-так.
Сяка-така (сякый- такый) -  Сяка-така (сякий-такий), 
Сяка-така копейка -  Сяка-така копійка.
Сяка-така напасть, а спати не дасть -  Сяка-така иапасть, 
а спати не дасть
Сяка-така одежина -  Сяка-така одежина.
Сякі-такі -  Сякі-такі.
Сякый-такый (сяка-така) = Такый-сякый (така-сяка) -
Сякий-такий (сякий-такий).
Сякый-такый (сяка-така), но для себе не дурный (не 
дурна) -  Сякий-такий (сяка-таіса), та для себе не дурішй 
(не дурна).
Сякый-такый немазаный (сяка-таіса немазана) -  Сяки- 
кий-такий иемазаний {сяка-така нсмазана).
Сякый-такый сын = Такый-сякый сын -  Сякий-такий 
син.
Сякый-такый уряд -  лілшый, чим проста служба -  Ся-
кий-такий уряд— кращий, ніж проста служба.
Сяк ниє, так ниє, а на торгах -  при грошах, міліонами 
розплачуєся -  Сяк нема, так нема, а на торгах — при гро- 
шах, міиьйонами розшіачується,
Сякоє-такос -  Сяке-таке.
Сякоє-такоє ґаздӱвство мав (мала), анбо што з ним робн- 
ти не зиав (ие знала) -  Сяке-таке тосподарство мав (мала), 
але що з ним робити не знав (ые знала),
Сяк-так, обыяк -  Сяк-так, абияк.
Сяк ци так -  Сяк чи так.
Сяк ци так, а як Бог дасть, то й буде так -  Сяк чи так, а 
як Бог дасть, то й буде так!
Сяк ци так, кедь ударю -  буде знак -  Сяк чи так, якщо 
вдарю -  буде знак!
Сяк ци так -  коли як -  Сяк чи так -  коли як.
Сяк ци так, лем бы инак -  Сяк чи гак, лише б інак .(по- 
іншому)!
Сяк ци так -  людськоє діло — Сяк чи так -  людське діло 
(людська справа).
Сяк ци так -  цатерпівся, неборак (натерпілася, небо- 
рачка) -  Сяк чи так -  натерпівся, иеборак (ііатернілася, не- 
борачка).
Сяк чинять, а иншак стасся -  Сяк чинять (роблять), а 
інакше (по-інгиому) стається.
Сяк чи так, но русин -  не глупак -  Сяк чи так, га русин 
-неглупак!
Сяк ци так -  усім не зробиш на смак -  Сяк чи так -  усім 
нс зробиш на смак.
Сята вода Божу силу має: тіло й душу сціляє -  Свята 
вода Божу силу має: тіло й дугпу сціляє.
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Сята вода може й рӱк стояти, а не буде воняти -  Свята 
вода може й рік стояти, а не буде воняти (смердіти).
Сята водичко, споможи: блрю от хыжі отжсни -  Свята 
водичко, споможи: бурю від хати віджсни!
Сята истина -  Свята істина.
Сята недітя -  Свята недідя.
Сята правда -  Свята правда.
Сята простота -  Свята простота.
Сятая Сятых -  Свята Святих.
Сят без буднӱв не бывас -  Свят без буднів не буває.
Сят Бог -  Святш Бог.
Сят-вечӱр = Сятый вечӱр -  Свят- всчір.
Сяк-так перейшли потӱчок убрӱд -  Сяк-так перейшли 
потічок убрід.
Сята без иеркви не бывас -  Свята без церкви не буває. 
Сята Варвара нӱч подкорочує, а до дня доточус -  С'вята 
Варвара (17 грудпя) ніч підкорочує, а до дня доточує.
Сята земля -  Свята зємля.
Сята Маря огӱркы квасить, а Євфросінія -  капусгу -
Свята Маря (Марія, Перша Пречиста, 28 серпня) огірки 
квасить, а Євфросінія (8 жовтня) — капусту.
Сята Мати Покровонько, накрый (сповий) мсні голо- 
воньку, абы й онучов, най ся в дӱвках не мучу -  Свята 
Мати Ііокрівонько (Покрови, 14 жовтня), накрий (спо- 
вий) мсні голівоньку, бодай і внучею, хай у дівках не му- 
чаюсь!
Сята сбйазаняӱсть -  Святий обов’язок.
Сяга Покрово, покрый хыжу теплом, а їі ґазду (її 
газдыню) -  добром -  Свята Покрово (Покрови, 14 жовтня), 
покрий хаіу тсплом, а її господаря (її господияю) добром! 
Сята правда -  Свята правда.
Сята простота -  Свята простота.
Сята ріако бывавуть, но скоро минавуть Свята рідко 
бувають, та швидко минакуть.
Сятив бы ся тот язык, што брехати не звык (што лем 
правду говорнтн звык) -  Святився б той язик, що брехати 
не звик (що лиш правду говорити звик)!
Сятив бы ся хліб -  Святився б хліб!
Сятили бы ся многі рукы, закляли бы ся многі языкы -  
Святилися б многі руки, заклялися б многі язики!
Сятили бы ся многі рукы, зарвали бы ся многі ногы -  
Святилися б многі руки, зарвалися б многі ноі и!
Сятнли бы ся молоді роки -  Святилися б молоді роки! 
Сятили бы ся рукы и їх робота, што спекли хліб, котрый 
сам проситься до рота -  Святилися б руки та їх робота, >цо 
снекли хліб, котрий сам просиіься до-рогга!
Сятило бы ся здоровля -• Свяіилося б здоров’я!
Ся гило бы ся з розумным (з розумнов) загубити, чим 
з дурным (з дурнов) найти -  Святилося б з розумним (.з 
розумною) загубити, ніж з дурним (з дурною) знайти. 
Сятило бы ся літо, коли теило й сыто -  Святилося б літо, 
ко.чи тепло і сито!
Сятнло бы ся своє, якшто є -  Святилося б своє, якщо є! 
Сяті й Божі -  на люди пояобні -  Святі й Божі -  на людей 
схожі.
Сяті ожнвавуть у тсмноті -  Святі оживають у темноті. 
Снтый Боже, сятый кріпкый, иаварили токан рідкый -  
Святий Боже, сіятий крінкий, наварили токан рідкий. 
“Сятый Боже, сятый кріпкый...”, не проси от нього 
піпкы -  “Святий Божс, святий кріпкий..." не проси від 
пього пінки (люльки).
Сятый Боже, сятый Отче, нико позычитп не хоче -  Свя- 
тий Боже, святий Отчс, ніхто иозичити не хоче.
Сятый Вечӱр = Сят-вечӱр -  Святий Вгчір.
Ситый вечӱр сятив бы ся, а Велнкдень -  наснив бы ся -  
Святий вечір святився б, а Всликдень -  наснився б.
Сятый Влас весняну силу має -  зимі рогы збивать -  
Святий Влас (24 лютого) весняну силу має -  зимі роти 
збивас.
Сятый день -  Великаень -  Святий день -  Великдень! 
Сятый и Божый (сята и Божа) -  Святий і Божий (свята і 
Божа).

| Сятый Иллія заходить до хыжі свіжого х.ііба скоштова-
ти -  Сятий Ілля (2 серпт) заходить до хаіи свіжого хліба 
скушту'вати.
Сятын Илдія небом тулять, своє сято тлядать -  Святий 
Ілля (2 серппя) небом іуляє, своє свято шукає.
Сятый Мигаль опалым листьом ступать, на бьюму ко- 
ньови в зиму вйіжжать -  Святий Мигаль (Михайло, 21 
листопада) опалим листям ступає, на білому коні в зиму 
в’їжджає.
Сятый Михаил усе на білому кони првходить -  Святий 
Михаїл (21 листопада) завжди на білому коні нриходить. 
Сятый (сята) на вид, а в души -  бандит (бандитка) -  
Святий (свята) на вид, а в душі -  бандит (бандитка).
Сятый (сята) на вид, а гамішный, як  жид (а гамішна, 
як жидка) •- Святий (свята) на внд, а гамішішй (а хитрий), 
мов жид (еврей), (а гамішна (ахитра), мов жидка і єврейкгі). 
Сятый Иауме, просвіти го (просвіти йі) й наноуми -  Свя- 
тий Нау.ме (14 грудня), просвгін його (нросвіти її) й напоум. 
Ся і ый Николаіі накрыват ь снітом край -  Святнй Нико- 
лай ІМикола, 19 грудня) н а іф и в а є  сиігом край.
Сятый Ыиколай не обыйде жадну хыжину — обаарує 
кажду дітину -  Святий Николай (Микола, 19 грудня) нс 
обійде жодну хатину -  обдарує кожну датииу.
Сятый Николай покрывай снігом край -  Святий Нико- 
лай (Микояа зимовий, 19 грудня) покривас снітоміфай. 
Сятый їіетро Верита вытрібає з комор послідньоє добро
-  Святий ГІстро Верита (29 січня) вигрібає з комор останнє 
добро.
Сятый Петро выгрӱб из коморы послідньоє добро -
Святий ГІетро (12 липня) внтріб із комори останиє добро. 
Сятый покою, Господь з тобов -  Свяшй покою, Господь 
з тобою!
Сятын ІЗонеаілку, не сердися, ош пйу зернӱвку — Святий 
Поиеділку (перший по Водощах), не сердися, що п’ю зер- 
нівку (горілку),
Сятый Спас аритотовив усьото про запас: и дождь, и 
вітер, и по еусіках -  жито -  Святий Спас (Другий Спас, 
19 серпня) притотував усього про занас: і дощ, і вітср, і по 
сусіках -  жито.
Сятый Спиридон жене нечисть из хыжі вон -  Святий 
Спиридои (25 трудня) жене нечисть із хати вон (геть). 
Сятый Тит осінньый гриб ростить -  Святий Тит (7 верес- 
ия) осінній гриб ростить.
Сятый Федор дыма ке любить и иорӱг не ііерестутшгь
-  Святий Фсдір (Сиропусний тиждень) диму не любить і 
норіг ке переступить.
Ся і ый Федул іубы надув (тспляком подув) -  Святий Фе- 
дул (18 квітня) туби надув (тепляком подув).
Сятый Юрій забрӱв -  погнав пасти корӱв -  Святий 
Юрій забрів (6 травня) -  ногаав пасти корів.
Сятый Юрій землю отмыкать, Петро -  жито зажинать. 
а Илія -  у копы складує -• Святий Юрій (6 траннн) -  землю 
відмикає, Петро (12 липня) -  жито зажинає, а Ішіа (2 серпня) 
—у копи складає.
Сятый Юрій пасе корӱв, а Николай -  коней -  Святий 
Юрій (6 травня) пасе корів, а Николай (Микола весняний, 
22 травня)- коней.
Сятый Юрій по полю ходиіь, жито-пшеннцю у стебла 
зводить -  Святий Юрій (6 травня) ио полю ходигь, жито- 
пшсницю у стебла зводить.
Сятыми ие иарожувугься -  ними сі авуть -  Святими не 
народжуються -  ними стають.
Сятым сгати не збирасся, тому й от чужых жӱн (от 
чужых мужчин) «е зарікаєся -  Святим стати не збираеть- 
ся, тому й від чужих жінок (від чужих чоловіків) нс зарі- 
кається.
Сятым туй не місто — Святим тут нс місце.
Сяті хлібом не тодувуть -  Святі хлібом не годують. 
Сяткы не без тадкы -  Святки ые бсз гадки.
Сяткы рідко бывавуть, но скоро минавуть -  Святки рід- 
ко бувають, та скоро минаюіь.
Сяткова ліиійка школярӱв -- Святкова лінійка школярів.
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Сьо

Ся гковати вать не сятковати -  Святкувати чи не святку- 
вати?
Сятковатн 1-го Мая -  обычай добрый, хоть иедавньый 
-  Святкувати 1 -піе Травня -  звичка добра, хоч недавня. 
Сятковатн побіду -  Святкувати неремогу.
Сятковати треба знати -  Святкувати треба знати.
Сяткові міроприятія -  Святкові заходи.
Сятковый парад -  Святковіш (урочистий) парад. 
Сяггковый феєрверк -  Святковий фєєрверк.
Сятковоє Богослуженіє -  Святкове Богослужіння. 
Сятковоє настроєніє -  Святковий настрій.
Сяткуй з нами, сяткуй, як мы -  Святкуй з нами, святкуй, 
як ми,
Сято без меж — Свято без меж.
Сятого Макара чекать отара -  Святого Макара (14 трав- 
ня) чекає отара.
Сятого ттн (сятого вам) того -  Святого тобі (святого вам) 
того!
Сято для злодія (для злодійкы) -  робочый день -  Свято 
ддя злодія (для злодійки) -  робочий день.
Сято доброс у своӱв хыжи ссред добрых шоди -  Свято 
добре в своїй хаті серед добрих лтодей.
Сятоє діло -  Свята справа,
Сятоє діло -  печи хліб -  Святе діло -  ііекги хліб!
Сятос діло по-сятому треба й чиннти -  Святе діло (святу 
справу) по-святому треба й чшштн (справлятй).
Сято для злодія -  робочый деиь -  Свято для злодія -  ро- 
бочнй день.
Сятоє місто -  Святе місце.
Сятос місто пустым не быває -  Святе місие пустим не 
буває.
Сятоє Письмо -  Святе Письмо.
Сято кннгы (кннжкы) -  Свято книги.
Сято Псршого мая -  Свято Першого травия.
Сято скоро ся минає, та довго ся не забывать -  Свято 
скоро (швидко) минається, та довго не забувається.
Сято усе зближує люди -  Свято завжди зближує людей. 
Сято ци не сято, а худобу треба годовати -  Свято чи не 
свято, а худобу треба годувати.
Сяточна исторія -  Святкова Історія.
Сяточнос міронриятіє -  Святкове міроприємство.
Сят, сят, сят! Дай тобі (дай вам), Божс, повернутися на- 
зад -  Свят, свят, свят! Дай тобі (дай вам), Боже, повернути- 
ся назад!

Сят, сят -  повертайся назад -  Свят, свят -  новертайся на- 
зад!
Сячена вода -- Свячена вода,
Сячена вода здоровля навертать и злых духӱв отганять 
-  Свячена вода здоров’я навертає і слих духів відганяє. 
Сячена вода може довго стояти й не буде воняти -  Свя- 
чена вода може довго стояти й не буде воняги {смердіти). 
Сячена вода -  чорту біда -  Свячена вода -  чортові біда. 
Сячена водипя Божу силу має: душу й тіло сцілять -  
Свячена водиця Божу сияу має: душу й тіло сціляє.
Сячена водиця здоровля повертать и злых духӱв (нечис- 
ту силу) отганять -  Свячена водиця здоров’я повертає і 
злих духів (нечисту силӱ) відганяє.
Сяченым досхояу смакуй, лем и на черево міркуй -  
Свяченым досхочу смакуй, але й на черево міркуй.
Сячена свічка Божым теилом нас еогрівать и от усякых 
бід защищать -  Свячена свічка Божим теплом ііаб зігріває 
й від усяких бід захищає.
Сяшенна нсторія -  Священна історія.
Сящсиник -  для душі, а дохтор -  для тіла -  Свяіценик -  
дяя душі, а лікар -  для тіла
Сящешшкы всі з Богом на єннӱв нозі -  Священнки всі з 
Богом на одній нозі.
Сяшенный союз -  Свящєнний союз.
Сященноє писакіє -  Святе писаніє.
Ськати в голові -  Ськати (ихукати) в голові (блох, вошей). 
Сього было доста -  Цього було досить (достатньо). 
Сьогоднішня молва -  Сьогоднішній поголос.
Сього й слідовало чекати -  Цього й слід було чекати! 
Сього й треба -  Цього й треба (потрібно).
Сього йтреба было чекати- Цього й треба (потрібно) бу- 
ло чекати.
Сього не буде = Сьому нс быти -  Цього не буде!
Сього раза = На сись раз = Сим разом -  Цього разу. 
Сього року = В сьому році = У сьому році -  Цього року. 
Сього хватило на всіх -  Цього хватило на всіх.
Сього хватило на місиць -  Цього хватило на місяць. 
Сього чуда -  обы хӱть -  Цього дива — аби хіть!
Сьої ночн = Сеї (сиєї) ночи -  Цієї ночі.
Сьому не быти = Сього не буде -  Цьому не бути!
Сьому трсба покласти край -  Цьому треба покласти край 
ікінець).
Сьорбнув (сьорбнула) біды-горя немало -  Сьорбнув 
(сьорбнула) горя-яиха немало!



Таб

т

Т аба-Т аб а!
Табель-календарь -  Табєль-календар.
Табельна збраыь -  Табельна (вогнепальна) зброя. 
Табсльный день -  Табельний деиь.
'Габлиця (табличка) умноженія -  Таблиця (табличка) 
множення.
Табор (табӱр) врага -  Табір вороіа.
Табунноє коневодство -  Табуннс конярство.
Табунноє пастбище -  Табунне пасовисько.
Та вам (тобі) што: бӱлше всіх треба -  Та вам (тобі) що: 
більше всіх треба?
Та власть добра, коіра скоро міняться, а мінятн йі тре- 
ба -  як циган коня -  Та влада добра, котра скоро міняєть- 
ся, а міняти її треба -  як цитан коня.
Т аде-Т аде!
Тає в роті — Тане в роті.
Тас, ги свічка = Тає, як свічка -  Тає (топиться), як свічка. 
Тає, як свічка = Тає, ги свічка -  Тане ітопиться), як свічка. 
Таж вӱн (таж она) може -  Таж він (таж вона) може.
Та ж сама нсторія - Та ж сама історія.
Таж-таки -  Таж-таки.
Та ж тобі (та ж вам) і каміння не мож довірити, бо й оно 
розбіжиться -Та ж тобі (та ж вам) і каміішя не можна дові- 
рити, бо й воно розбіжиться!
Та земля мыла, де маги родила -  Та земля мила, дс мати 
родила.
Тазобедренный сустав -  Тазостешовий суглоб.
Та инші = Та й инші -  Та інші.
Та внші з ннм (з нив, з ними) -  Та інші з ним (з нею, з 
ними).
Та й буде - 1 буде!
Та йди вже (йдіть уже) -  Та йди вжс (йдіть уже)!
Та й инші = Та инші -  Та й інші.
Тайити в собі = Прятати в собі -  Таїти (ховати) в собі. 
Тайить у собі богатый потенціал -  Таїть у собі багатий 
потенціал.
Тай к в и т - І  квит!
Та й край = й  край — I край!
Тайна вечеря -  Тайна вечеря.
Тайна думка = Скрыта думка -  Таємна думка.
Тайна за семи замками — Таємниця за семи замками. 
Тайна любов богата на страданія — Тайна любов багата 
(тайне кохапня багате) на страждаііня.
Тайна причнна -  Таємна причина.
Тайна ссрця = Сердечна тайна -  Таїна (таемниця) серця. 
Тайна слідства -  Тайна (таємпиця) слідсіва.
Тайна -  твоя плінниия, айбо лем доті, докі ты її хра- 
ниш, бо як лем комуеь звіряєш -  сам (сама) стасш її 
полоненым (полонеиов) -  Таємниця -  твоя полонянка, але 
лиш доти, поки ти її бережеш, бо як тльки комусь звіряєш -  
сам (сама) стаєш її пліішиком (плішіипею).
Тайна усыновленія -  Таскшиця усиновлешія.
Тайні выборы -  Тасмні (тасмничі) вибори.
Тайны великого світа -  Тайни великого савіту.
Тайный совітник (тайиа совітннця) -  Таємиый радаик 
(таємна радниця).
Тайноє голосованіє -  Тайнс голосуваиня.
Тайноє з часом стає явным -  Тайнс згодом стає явним. 
Тайноє обманство -  Таємний обман.
Тайноє общество -  Тайне товариство.
Тайноє стас (стало) явным -  Таємие сгає (стало) якшім. 
Тайно от Бога, вбы чорт не знав -  Тайно від Бога, щоб 
чорт не знав!
Тайну й серед ночи кажуть очи в очи -  Тайну (таємни- 
ию) й серед ночі кажу'ть очі в очі.
Та його (її) щи не дуже греба -  Та його (її) ше нс дужс 
іреба.
Та й по-всьому = Та й усьо = Тай ушнгко -  Та й по-всьому. 
Та й правда --Та й сиравді!

Та йсе ж брехня = Та йсе ж неправда -  Та це ж брехня! 
Та йсе ж неправда = Та йсе ж брехня -  Та це ж ие-
правда!
Та й сиравді — Та й справді.
Тайстрииа -  свои гостина -  Тайстріша (торбина) -  своя 
гостина.
Тайстриця -жебраку (жебрачці) сестриця, а ціпок- бра-
ток -  Тайстриця (торбина) -  жебраку (жебрачці) сестриця, 
а иіпок -  браток.
Тайстрі з міхом нішто тігагнся -  Тайстрі (торбї) з міхом 
нічого тягатися.
Та й то -  Та й то (та й те).
Та й тото хліб -  Та й то хліб!
Та й точка -  Та й краіжа (і крапка)]
Та й тӱлько — Та й тільки.
Та й усьо = Та й по-всьому = Та й уінитко - 1 все.
Та й ушитко = Тай усьо = Та й по-всьому -  Та й усе. 
Така Анця: ты  ӱв слово, ола -  двадцїгь -  Така Аиця: ти 
їй слово, вона —двадцять.
Така біда велика, ош не розлучать го из нив (не розлу- 
чать йі из нив) ни аршӱв, ни копачка -  Така біда велика, 
що нс розлучає його з нею (не розлучає її з нею) ні аршів 
(штикова лопата), ні коаачка (мотика).
Така была масна поливка, онь иодскаковала покрывка 
-  Така була масна поливка (такий був масний бульйон), аж 
підскакувама покривка (кришка).
Так бы на тя щастя впало, як роса з неба -  Так би на тсбе 
щастя впало, як роса з неба!
Так бы-сь за ним нобивалася, як мати за дітинов поби- 
ваться -  Так би ти за ним нобивалася, як мати за дитиною 
побивається!
Така бы-сь, корӱвко, блага, як хліб -  Така б ти, корівко, 
блага, мов хліб!
Така бы-сь, корӱвко, тӱчна от головы до цнцьок, як 
царнюшок -  Така б ти, корівко, тучна від голови до ци- 
цьок, як ларнюшок.
Така бы-сь файна й молода, як у саду ягода -  Така б ти 
файна (гарна) й молода, як у саду ягода!
Така бы-сь файна, як ружа, обы-сь собі убрала доброто
мужа -  Така б ти файна (гарна), мов ружа (квітка), щоб ви- 
брала собі доброго мужа.
Така бы-сь хлоішям мила, як “Отченаш” -  Така б ти 
хлопцям мила, як “Отчеиаш”!
Така Божа воля, ож давить иас недоля -  Така Божа воля. 
шо давить нас ыедоля!
Така буря была, ож пӱвссла знесла -  Така буря була, що 
півссла знесла!
Така вжс дорога -  Така вже дорога!
Така вже наша пснхологія -  Така вже наша психологія! 
Така вже судьба -  Така вже доля!
Така вже удача собача = Така вже у нас удача собача -
Така вже вдача собача!
Така вже у иас уцача собача = Така вже удача собача -  
Така вже у нас вдача собача!
Така власть, ош много обіцять, а фігу дасть -  Така 
власть (влада), що много (багато) обіияє, а фіґу (а дулю\ 
дасть!
Така власть ирийшла -  уеіх у ярма запрягла -  Такам 
власть (влада) прийшла -  усіх у ярма заарягда.
Така в народі думка є, ош блискавка в ліщипу не бйе - 
Така в народі думка є, що блискавка в лілшиу не б'с.
Така в нього (така в нсї) думка -  Така в нвого (така в нсї* 
думка.
Така в нього (в неї) хыжа, як у зазулі гніздо -  Така в ньо 
го (в не'ї) хата, як у зозулі гиіздо.
Така газдыни знаменита, а судина не помыта -  Така гос- 
іюдиня знамєнита, а судшіа не помита.
Така ґаздыня, ош їсти варила -  подолок спалила -  Така 
господиня, що їсти варила — подолок (поділ) спалила.
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Така ґаздыня, ош курк годус, а яйця от сусідкы кунуе -
Така господиня, що курей годує, а яйця від сусідки купує. 
Така гмртанка в нього (в неї), ош мало не пйе, лем мно- 
го -  Така гирдянка в нього (в неї), що мало не пйе, лиш 
много (багато).
Така година, як рыбйе око -  Така година (погода), як риб- 
не око.
Така густа сметана, хоть ножом ріж -  Така густа сметана, 
хоч ножем ріж.
Така далеч (далечінь) = Така далина = Така даль -  Така 
далеч (далечінь).
Така далина = Така далеч (далечінь) = Така даль -  Така 
далина.
Така даль = Така далина = Така далеч (далсчінь) -  Така 
далина,
Така дівиця, як косиця -  Така дівиця. мов косиця.
Така донька, як мати: усім любить догождати -  Така 
донька, як мати: усім любить догоджати.
Така дӱвка красна, як у небі звізда ясна -  Така дівчина 
красна (гарна), мов у небі зірка ясна.
Така ж моя, як и твоя -  Така ж моя, як і твоя.
Така жона, як образ, лем познрати на неї -  Така жінка, як 
образ (як картина), лиш позирати (дивитися) на неї.
Така ж сама = Отака сама -  Така ж сама.
Така ж сама (аналогічна) ситуація -  Така ж сама (анало- 
тїчна) ситуація.
Така ж свита, лем не так пошита = Федот, лем не тот -
Така ж свита, лиш не так гюшита.
Така землпця -  хоть на хліб масти -  Така землиця -  хоч 
на хліб масти!
Така зима настала, ош села всі позамітала (ош рыба вся 
у ріках повымерзала) -  Така зима настала, що села всі по- 
замітала (що риба вся у ріках повимерзала)!
Та казка добра, што курта -  Та казка добра, що курта (ко- 
ротка).
Така з неї звевьєва, як из буряна -  дрыва -  Така з неї 
лаикова, ях із буряна (будяка) -  дрова.
Така з неі' мати, як  из зазулі -  Така з неї мати, як із зозулі. 
Така з неї наречеиа, як  из ялӱвкы корова -  Така з неї на- 
речена, як із ялівки корова.
Така исторія -  Така історія!
Така його (така ц) судьба -  Така його (така її) доля!
Така й така -  Така й така.
Така книга -  лем спалити, обы розум не тупити (не гу- 
бигги) -  Така кнш а -  яиш сиалити, щоб розум не тупити 
(не губити).
Така косиця лем на смітя годиться -  Така косиця лиш на 
сміття годиться,
Така кума, ош розуму чорт має -  Така кума, що розуму 
чортма.
Така люба рілля, ош и дітина бы уросла, кобы посадити
-  Така яюба рілля, шо й дитина 6 виросла, якби посадити. 
Така Майка, ош каждоє слово -  лайка -  Така Майка, що 
кожне слово -  лайка.
Така метода -  Таіса метода.
Така мила, што й вечерю не зварила -  Така мила, що й 
всчерю не зварила.
Така ми ся дяка стала -  діти-м собі спарувала -  Така 
меиі дяка сталась -  дітей собі спарувала.
Така молодиця, ош и мыпш бойиться -- Така молодиця, 
що й мишей боїться.
Така молодиця, як косиця: губкы -  ягоды малины, мак 
черленый -  лиця -  Така молодиця, мов косиця: губки -  
ягоди малини, мак червоний -  лиця.
Така му (така ӱв) честь, як лсови (як собаці) на сміт- 
нику -  Така йому (така їй) честь, як псові (як собаці) на 
смітнику.
Така нам доброта, ош черево прилипло до хребта -  Така 
нам доброта, що черево прилипло до хребта.
Така на ньому (на нӱв) ріпиця, ош сорочка ліпиться -
Така на ньому (на ній) ріпиця (застарілий бруд, леп), що 
сорочка ліпиться.
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Така наросла цибуля, як дуля -  Така наросла цибуля, мов 
дуля.
Така паша жизнн, нсбораче: лем народився -  плачеш -
Таке наше життя, небораче: лиш ыародився -  плачеш.
Така невіста -  ни до села, ни до вариша -  Така невістка -  
ні до села, ні до варитша (ні до міста).
Така невіста, ош хліб пече, а на воротах кісто -  Така не- 
вістка, що хліб пече, а на воротах тісто.
Так, а не ннак -Так, а нє инак (а ие по-іншому)!
Така неправда -  аж тріщить -  Така нсправда -  аж трі- 
щцть!
Така Олена, ош лем гарчати нривчена -  Така Олена, що 
лем гарчати привчена.
Така отданиця не варта його й мізинця -  Така відданиця 
не варта його й мізинця.
Така отданиця -  не для всякого Гриця -  Така відцаниця 
-  не для всякого Гриш.
Така отданиця, ош усього ганьбиться -  Така відданиця, 
що всього гаыьбиться (соромиться).
Така погода, ош пса выгнати з хыжі шкода -  Така по- 
года, що пса вигнати з хати шкода.
Така пора, ош задарь чекати добра -  Така пора, що годі 
чекати добра.
Така потребнӱсть часа -  Така вимога часу
Така правда, гикой Бог на небесах = Така иравда, як
Бог иа небі -  Така правда, як Бог на небесах.
Така нравда, гикой вош (як вош) кашлять = Така нрав- 
да, гикон из копачкы устрілена -  Така правда, ніби воша 
кашляє.
Така правда, гикой нз копачкы устрілена = Така прав- 
да, гикой вош (як вош) кашлять -  Така правда, ніби з 
копачки (з мотики) вистрілена.
Така правда, як Бог на небі = Така правда, гикой Бог на 
небесах -  Така правда, як Бог на нсбі.
Така правда, як ноиӱвськоє чудо -  Така правда, як иоііів- 
ське чудо (диво).
Така реальнӱсть -  Така реальність.
Така робота, ош не лізе ни в які ворота -  Така робота, що 
нс лізс ні в які ворота.
Така робота, ош уцень спить, а вночи кукурікать -  Така 
робота, що удень спить, а вночі кукурікає.
Така сама катавасія -  Така ж сама катавасія.
Така свальба была -  онь на третьоє село чути было, 
як банда гула -  Таке весілля було -  аж на третє село чути 
було, як банда гула (як музики грали).
Така свальба была -  паленка ріков текла -  Таке весілля 
було -  паленка (горілка) рікою теюіа.
Така система -  Така систсма.
Така система, ош з ушиткого -  проблема -  Така стисте- 
ма, що з усього -  проблсма.
Така ситуація -  Така ситуація.
Така скупа (такый скупый) -  не позычить, хоть убий -
Така скупа, (такий скупий) -  не позичить, хоч убий!
Така сльота, ош нп снопа, ни околота -  Така сльота, що 
ні снопа, ні околота.
Така спека, ош кури вкруту несуться -  Така спека, що 
кури вкруту несуться.
Така спека, ош псы у воду скачуть -  Така спека, що пси 
у воду скачуть.
Така спека, ош яйце може на земли спечися -  Така спека, 
що яйце може на землі спекгися.
Така спішка, ош и думати ніколи -  Така спішка (такий 
поспіх), що й думати ніколи,
Така стара, ош уже й на улицю не уйдс з двора -  Така 
стара, що нже й пе вийде з двора.
Така судьба -  Така судьба (доля)!
Така то правда, як вош кашлять — Така то правда, як 
воша кашляє.
Така удача быває лем раз у жизни -  Така вдача буває лиш 
раз у житгі.
Така у неї шия, як  у журавля -  Така у неї шия, як у жу- 
равля.
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Така у ігах теперь мода: пггось єнно робити пӱвгода -
Така у них тспер мода: щось одые робитн півагода (пів- 
року).
Така у иього (в 1100 злӱсть, ош доброго слова не повість
-  Така у нього (в нсї) злість, що доброго слова нс повість 
(не скаже).
Така у нього шия, як у быка -  Така в нього шия, як у бика. 
Така файна: ни пером описати, ни пензликом намальо- 
вати -  Така файна (гарна ): ні пером описати, ні нензлем 
намалювати.
Така холоднеча -  нс помагає й петеччя -  Така холоднеча
-  не допомагає й нетеччя.
Така хосна, як  свиня поросна -  Така хосна (хісна), як сви- 
ня поросна.
Така часова ера, шго вже й стара баба стрілять з ре- 
вольвера -  Така часова ера, шо вже й стара баба стріляє з 
рєвольвера.
Така чиста, як Діва Пречиста = Така чиста, як мониста
-  Така чиста, як Діва Пречиста.
Така чиста, як мониста = Така чяста, як Діва Пречиста
-  Така чиста, як иамиста.
Така щаітка Мономаха — Така шапка Мономаха.
Така шия курта, гибы голова в плечі вросла -  Така шия 
курта (коротка), наче голова в шіечі вросла.
Така шия, хоть у ярмо занрягай — Така шия, хоч у ярмо 
запрягай.
Така, што й из вареного яйця курча выеиднть -  Така, що 
й із варсного яйця курча висидить.
Така, як зазуля: усе лем до чужого гнізда йі тягне -  Така, 
як зозуля: завжди лига до чужого гнізда їі тягне.
Така, як намальована -  Така, як ііамальована.
Така, як панія (як царӱвна) -  Така, як панія (як царівна). 
Така, як перепужена вӱвця -  Така, як перелякана вівця. 
Так быває межи людьми -  Так буває між людьми.
Так бы з тя чорти жилы тягли, як ты з мене тягнеш -  
Так би з тебе чорти жили тяглм, як ти з мене тягнєш!
Так бы їв (їла), аж морить го (аж морить йі) = Так бы їв 
(їла), онь зомлів (зомліла) = Так би їв (так би їла ), онь 
ночерленів (иочерленіта) = Так бы їв (їла), онь слина му 
(слина ӱв тсче) -  Так би ш (їла), аж морить його (її).
Так бы їв (їла), онь слина му (слина ӱв) тече = Так бы їв 
(іла), аж морить го (аж морить йі) =Так бы їв (їла), онь 
зомлів (зомліла) = Так би їв (так би їл а ), оиь почерленів 
(почерленіла) -  Так би їв (їла), аж слюна йому (аж слюна 
їй тече).
Так бы їв (їла), онь зомлів (зомліла) = Так бы їв (іла), аж 
морить го (аж морить йі) = Так би їв (так би їла ), онь 
почерленів (почерленіла) = Так бы їв) їла), онь слина му 
(слниа ӱв) тече -  Так би їв ('іла), аж зомлів (зомліла).
Так бы їв (іла), онь почерленів (почерленіла) = Так бы 
їв О'ла), аж морить го (аж морить йі) = Гак бы їв (їла), 
онь зомлів (зомліла) = Так бы їв) їла), онь слина му (сли- 
на ӱв) тече -  Так би ї'в (так би їла ), аж почервонів (ночер- 
воніла).
Так бы й дурень мӱг (так бы й дура могла) -  Так би й 
дурень міг (так би й дура могпа)!
Так бы казати -  Так би мовити.
Так бы корова обыстя держалася, як  угол хыжі -  Так бн
корова обійстя трималася, як кут хати.
Так бы курчат ястряб не відів, як не видко яйця иод 
квочков -  Так би курчат яструб не бачив, як не видио яйця 
иід квочкою!
Так было, є й буде, докі живуть люде -  Так було, є й буде, 
поки живуть люди.
Так было заведено -  Так було завсдено.
Так было, так буде -  Так було, так буде!
Так было, так с -  Так було, так є.
’Гак бы межи вами не было ладу за хыжиьым столом, як 
ииє ладу межи мнов и псом -  Так міжВами не було б ладу 
за хатпім столом, як нема лацу між мною і іісом!
Так бы ми нич нс было, як нич не знаву -  Так би мсні 
нічого не було, як нічого не знаю.

Так бы на вӱвтщ (на овечпі) вовна росла, як тота Божа 
трава росте — Так на вівці (на овсчці) вовна б росла, як та 
Божа трава росте!
Так бы не могли без тя хлопці (дӱвкы) жити, як рыба 
без воды, а потя без гнізда -  Так би не могли без тебе хлоп- 
ці (дівчата) жити, як риба без води, а потя (пташка) без 
гнізда!
Так бы отдавалася, онь йі морить -  Так віддавалася б, 
аж її' морить.
Так бы ся врагы держали на силах, як пісок -  на вилах
-Так би вороги держалися (трималися) на силах, як пісок
-  на вноах!
Так бы ся женлв, онь го морить -  Так би жеішвся, аж 
його морить!
Так бы ся не увело, як смітк з закута -  Так би не вивелося 
(не зникло), як сміття з закута!
Так бы ся чоловіку (мужу) любила, як писанка, и вбы 
лсгко дітей родила -  Так би любилася чоловіку (мужу), як 
писанка, і щоб легко дітей родила!
Так бы ся яйия не иереводили. як смітя в закугі -  Так би 
яйця не переводилися, як сміття в закуті!
Так бы-сь блудив світом, як вічныїі жид Агасфер -  Так 
би ти блудив світом, як вічвий жид Агасфер!
Так бы-сь кричав (крпчала), обы-сь нигда не перестав 
(не пересгала) -  Так би тн кричав (кричала), шоб ти ніколи 
не перестав (не перестала).
’Гак бы-сь не мав (не мала) моцн руку на ня подняти, як 
не має моци мертвый руку здойняти -  Так би ти не мав 
(нс мала) моци (сгти) руку аа мепе аідняти, як не має моци 
(сили) мертвий руку здійняти!
Так бы-сь не мӱг (не могла) на мене кричати, як не може 
мертвый (мертва) слова повісти (сказати) -  Так би ти ие
мӱг (не могпа) на мене кричати, як не може мертвий (мерт- 
ва) слова сказати!
Так бы-сь скоро рӱс (росла), я к  паска росте -  Так би ти
скоро (ш'.тдко) ріс (росла), як паска росте!
Так бы-сь пӱшов (пӱшла), гибы-сь п>ть ыайшов (на- 
йшла) -  Так би ти пішов (пішла), ніби ти дорогу зиайшов 
(знайшла).
Так бы-сь пӱшов (пӱшла), обы гя й чорт не найшов -
Так би ти пішов (пішла), шоб тебе й чорг не знайшов!
Так бы-сь пӱшов (пӱшла), обы тя ни туй не было, ни там
-  Так би ти пішов їпішла), щоб тебе ні тут не було, ні там! 
Так бы-сь пӱшов (пӱшла), як ярьовый лед -  Так би ти 
пішов (пішла), як ярьовий лід.
Так бы-сь спав (сиала), як я сплю -  Так би ти спав (спа- 
ла), як я сплю!
Так бы-сь ся мав (мала), як сята земля -  Так би ти мався 
(малася), як свята земля!
Так бы-сьте єнно за єнного забылн за куртый час, як тот 
мертвый забыв за нас -Так би ви одне за одного забули за 
короткий час, як той мергвий забув за нас!
Так бы-сьте ся грызли, як пес нз мачков -  Так би ви 
гризлися, як пес із мачкою (з кішкою)\
Так бы-сьте ся мали, обы-сьте ся на сгіни драли -  Так би 
ви малися, щоб на стіни дралися (дсрлися)!
Так бы-сьте ся мали, як нам желаєте -  Так би ви малися, 
ж  нам бажаєте!
Так бы-сьте ся нигда не зыйшли, як исі берегы ииґда 
пе зыйдуться -  Так би ви ніколи не зійшлися, як ці береги 
ніколи не зійдуться.
Так бы-сь тихо стояв (стояла), як стӱл у хыжи -  Так би
ти тихо стояв (стояла), як стіл у хаті!
Так бы-сь, хмаро, погасила силы градові, як гаснуть 
свічкы воскові -  Так би ти, хмаро, погасила сили ірадові, 
як гаснуть свічки градові.
Так бы твоє серпе за мнов таяло, як тас тот вӱск -  Тик
би твоє серце за миою Тануло, як тане той віск!
Так бы треба купити, як хліба вкусити -  Так треба б ку- 
пити, як хліба вкусити.
Так бы тти ся розыйшло, як вода з млішового колеса -
Так би тобі розійшлося, як вода з млииовогс колеса.
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Так бы тя дюґ лншив, як голова гадину, котру-м убив 
(убила) -  Так би тебе дюг (біс) лишив, як голова гадину 
(гадюку), котру я вбив (убила)!
Так бы тя за мнов пекло, як огень пече вӱск -  Так би 
тсбс за мною пекдо, як вогоиь пече віск!
Так бы тя пекло, вбы тги на смерть было -  Так би тебе 
иекло, щоб тобі на смерть було!
Так бы тя тлопці (дӱвкы) любили, як пчолы мед -  Так
би тебе хдопці (дівки) любили, як бджоли мсд!
Так бы щезли, пропали злі силы, як пропадать сӱль от 
воды, а вӱск от огня — Так би щезли, ттропали злі сили, як 
пропадає сіль від води, а віск від воппо!
Так близько, як до неба пішкы -  Так близько, як до неба
ІІІШКИ.
Так блискать, онь на тот світ ушитко видко -  Так блис- 
кас, аж на той світ усе видно.
Так Бог велить -  Так Бог велить!
Так Бог дав — Так Бог дав.
Так Богом велено -  терпіти — Так Богом велсно -  тсрпіти. 
Так Богом судилося, вбы нам тяжко жилося -  Так Богом 
судилося, щоб нам тяжко жилося.
Так болить частина кожна, ош дотулитися не м ож - Так 
болить частина кожна, ош доторкнутися не можно.
Так брехав (брехала), як  лем знав (як лем знала) -  Так 
брехав (брехала), як лиш знав (лиш знала).
Так бреше, аж му (аж ӱв) з-под носа куриться -  Так бре- 
шс, аж йому (аж їй) з-під носа куриться.
Так буде ліпше -Так буде краще!
Так велено самым Богом -  Так велено самим Богом.
Так выпозируе, гибы з гроба встав (встала) -  Так вигля- 
дае, ыіби з гроба встав (встала).
Так выпозирує, гибы на обидві ногы храмле -  Так ви-
глядає, ніби на обидві ноги хромає.
Так вырішено -  Так вирішено.
Так выетупай, обы нам боком не уйшло -  Так виступай, 
щоб нам боком не вийшло.
Так воєтить, аж комен на хыжи дрыжить -  Так воєгить, 
аж комин (димохід) на хаті дрижить (тремтить).
Так вошіть, онь у носі свербить -  Так вонить (смердить), 
аж у носі свербить.
Так ґаздовати -  скоро ніґде буде вже й мерця хо- 
вати -  Так господарювати -  скоро ніде буде вже й мерця 
ховати.
Так, гя трсба = Так, як треба -  Так, як треба!
Так гыркать, аж му (аж ӱв) піна з рота фыркать -  Так
гиркає, аж йому (аж їй) піна з рота фиркає.
Так гладко йшло и так пӱлло скӱнчилося — Так гладко 
йшло і так погано скінчилося.
Так глубоко -  жабі по око -  Так глибоко -  жабі по око. 
Так го (так йі) бив, ош сам ледвы втік -  Так його (так її) 
бив, шо сам ледве втік.
Так го (так йі) болить, ош не заспить -  Так його (та її) 
болить, що не заспить.
Так говорив, гибы молотив -  Так говорив, ніби молотив. 
Так говорить (говорять) -  Так говорить (говорять).
Так іюворить, гибы з рукава сыпле -  Так юворить, ніби 
з рукава сипле.
Так говорить, гибы пӱп наказ (проповідь) казав -  Так
говорить, ніби піп наказ (проновідь) казав.
Так говорить, ги по ігасаному -  Так говорить, як ио пи- 
саному.
Так говорить, ож купы не держиться -  Так говорить, що 
купи не держиться (не тргшається).
Так го (так йі) їсти кортить, онь у череві вурчить -Так 
його (так ЇЇ) істи бажить, аж у череві вурчить.
Так го (так Йі) любить, ош душу бы за нього дала (за неї 
дав) -  Так його (та її) любить, що душу б за нього дала (за 
нсї дав).
Так го ( гак йі) любить, як сӱль очи -  Так його (так п) 
любить, як сіль очі.
Так го (так йі) любить, ож на крок от себе не одпускать
-  Так його (так її) любить, шо на крок від себе не відпускає.

Так го (так йі) любнть, як коза нӱж -  Так його (так її) 
любить, як коза ніж.
Так го (так йі) леліє -  аж за ним (за нив) дуріє -  Так його 
(так її) леліє -  аж за ним (за нив) дуріє.
Так го (гак йі) любить -  аж молиться на нього (на неї)
-  Так його (так п) любить -  аж молиться иа нього (на неї). 
Так город удобрив, ош и дітина бы уросла, кобы поса- 
див -  Так город удобрив, що й дитина б виросла, якби по- 
садив.
Так го тише, як цигаыа красти -  Так його тягне, як ци- 
гана краєга.
Так гримить -  онь небо тріщить -  Так гримить -  аж небо 
тріщить.
Так дале жити не варто -  Так далі жити не варто.
Так далеко -  Так далеко.
Так дале не може продовжатися -  Так далі не може три- 
вати!
Так держати (держатися) -  Так триматн (триматися)!
Так дійствительно -  Так дійсно (так справдї).
Так діло не роблять -  Так діло (справу) не роблять!
Так домӱв кортить, онь ссрие болить ~ Так додому кор- 
тить, аж еерце болить.
Так драпанув (драпанула), ош удкі й родом забыв (за- 
була) -  Так драпанув (драпанула), що й звідки родом забув 
(забузіа)!
Так дудлить, онь у горлі клекотить -  Так дудлить (п'є), 
аж у горлі клекотать.
Такенькый (такенька), ош усім добренысый (добревька)
-  Такепький (такенька), що всім добренький (добреныса). 
Так жив (так жила), ош кажаый го (кажздый йі) за до- 
броту любив -  Так жив (так жила), що кожен його (кожен 
її) за доброіу любив.
Так жий, обы на тя перстом не тыкали (не показували)
-  Так живи, щоб на тебе пальцем не тикали (не показували). 
Так жону честовав, ош ниґда на ню не лем руку', но й 
голос не подняв -  Так жону (дружину) шанував, що ніколи 
на неї не лише руку, але й голос не підняв.
Так заведено скрӱзь: до начальства из жалобами не лізь
-  Так заведено скрізь: до начальства із скаргами не лізь! 
Так задер (задерла) нӱс, што й кочергов не дӱсганеш -  
Так задер (задерда) ніс, що й кочергою не дістанеш.
Так закручуй гайку, вбы-сь не сорвав різьбу -Так закру- 
чуй гайку, щоб не зірвав різьбу.
Так залюблено йдуть, онь завидкы беруть — Так залю- 
блено (замиловано) йдуть -  аж завидки беруть.
Так запоминай, як уцбываться -  Так запам’ятовуй, як 
відбувається.
Так заслаб (заслабла) -  не чує й лаб -  Так заслаб (заслаб- 
ла) — не чує й лаб.
Так за так -  Так за так.
Так збогатів, што аж на дві грядкы буде онучі вішати -
Так збагатів, шо аж на дві грядки буде онучі вїшаш.
Так збрехав (збрехала), оиь сам ся зачудовав (онь сама 
ся зачудовала) -  Так збрехав (так збрехала), аж сам здиву- 
вався (аж сама здивувалася ).
Так званый (так звана) -  Так званий (так зваиа).
Так злипавуться очи -  ниє розкрыти моци -Так злипа- 
ються очі -  иема розкрити моци (сили).
Так и бьгги = Так тому й быти -  Так і бути.
Так и буде, докі світ світом буде -  Так і буде, поки світ 
світом буде.
Такый бы-сьте хосен мали, якого самі собі зажадалп -
Такий би ви хоссн (таку користь) мали, який (яку) самі собі 
зажадали!
Так и влнп (так и влинла) -  Так і влин (так і влипла).
Так и гляди = Того й гляди -  Так і дивись.
Так и дурень (и дура) каші наварить -  Так і дурень (і 
дура) каші наварить!
Так и є=Так оно й є —Так і є.
Так и жизнь пройде -  Так і життя мине.
Так и записано в исторію (в нсторїО -  Так і записано в 
історію (в історії).
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Так н знай (так и знайте) -  Так і знай (так і знайте)!
Так и зрн -  Так и позирай -  Так і дивисяі 
Так и кортить -  Так і кортить.
Так и має быти -Т ак  і повинно буги!
Так имеііио -  Саме так.
Так н минає жизнь без возврата -  Так і минає життя без 
воротгя.
Так и не взнав (и не взнала), за што облизня дӱстав 
(дӱстала) -  Так і ые взнав (і не взнала), за що облизая діс- 
тав (дістала).
Так и не иайшли межи собов обшыіі язык -  Так і не зна- 
йшли між собою спільну мову.
Так и позирай = Так и зри -  Так і позирай (дивися)!
Так и подмывать повісти (зробитн) -  Так і підмиває ска- 
зати (зробити).
Так и постарів (постаріла), выпивавучи й по корчмах 
ночувучи -  Так і постарів (постаріла), випиваючи й по 
корчмах ночуючи.
Так и слідовало чекати -  Так і належало чекати.
Так и сталося, як нлаыовалося (як представлялося) — 
Так і сталося. як планувалося (як уявлядося).
Так и сяк -  Так і сяк.
Так и так  -  Так і так.
Так и так, так и так -  Так і так, так і так.
Так и теперь -  Так і  тепер.
Так и треба -  Так і треба (так і потрібно)\
Так и чекай = Того й чекай -  Так і чекай.
Такі бы-сь мав (мала) очи челлені, як цыбулі печені -  
Такі б ти мав (мала) очі чєрвоні, як цибулі печені!
Такі богаті, ош и мачкы ниє в хыжи = Такі богаті, ош 
платка на платці -Такі богаті, що й кііпки нсма в хаті.
Такі богаті, ош платка иа платні = Такі богаті, ош и 
мачкы ниє в хыжи -  Такі багаті, що латка на латці.
Такі борозды выводить, як пйаный (як пйана), коли хо- 
дить -  Такі борозни виводить, яіс п’яний (як и’яна), коли 
ходить.
Такі браты, як я и ты -  Такі брати, як я і ти.
Такі буряны -  аж по коліыа -  Такі бур’яни -  аж по коліна! 
Такі вже діти: ие встигнуть шось уздріти, як уже там -
Такі вже діти: не встигауть щось уздріти, як ужс там.
Такі вже люде -  Такі вже люди!
Такі в нас дорогы, ош поламлеш ногы -  Такі у нас до- 
роги, що поламаєш ногн.
Такі впечазленія -  Такі враження.
Такі газды, ош и хвоста шіє в дворі -  Такі господарі, що 
н хвоста нема в дворі.
Такі горазды -  хоть у жебры йди -  Такі гаразди -  хоч у 
жебри йди.
Такі далекі часы -  Такі далекі часи.
Такі дані = Такі факты -  Такі дані.
Такі депутаты -  лем знавуть “Слава!”, “Ура!” и “Гань- 
ба!” кричати -  Такі дспутати -  лиш знакпь “Слава!”,“Ура!” 
і “Ганьба(сором)!” кричати.
Такі діла -  Такі діла (така сграва)!
Такі діти -  любо поглядіти -  Такі діти -  любо иоглядіти. 
Такі дны -  ни роботы, ни платні -  Такі дні -  ні роботи, 
ні платні.
Такі дӱвкы -  лем бы шольовати -  Такі дівчата -  дише б 
пілувати!
Такі книгы лем спалити, обы розум не тутіити -  Такі 
книги лщп спалнти, шоб розум не тугтити.
Такі легіні на улици не валявуться -  Такі леґіні (парубки) 
на вулиці не валяються.
Такі лнпкі рукы має -  што увидить -  прилипає -  Такі 
липкі руки має — що забачить -  прилипає.
Такі люде встигавуть усяды -  Такі лтоди встигають усю- 
ди!
Такі має лиця -  кров з молоком -  Такі мас лиця -  кров з 
молоком.
Такі має очі красні, як зорниці ясні -  Такі має очі красні 
(гарні), як зірниці ясні.
Такі молодяга, як голу бйата ~ Такі молодята, як гояуб ’ята.

Такі морозы иастали -  воробкы позамерзали -  Такі мо- 
рози пастали -  (воробці) горобці позамерзали.
Такі морози тріщать -  аж зуби цокотять -  Такі морози 
тріщать -  аж зуби цокогять.
Так му (так ӱв) мило, якбы здоровый зуб тягли -  Так 
йому (так їй) мило, піби здоровий зуб тяши.
Такі настали часы, ош не плач, и не проси — Такі настали 
часи, що не плач і не проси.
Такі настали часы -  хоть мидостиню просн -  Такі иа- 
стали часи -  хоч мшюстиню проси.
Такі нынішні результаты -  Такі пшіішні результати (на- 
ачідки).
Такі обстоятельства -  Такі обставини.
Такі огӱрочкы -  самі просяться в гордӱв -  Такі огірочки
-  самі пр.осяться (в гордів) до бочки.
Так оре, гибы писав -  Так орс, ніби ішсав.
Такі от діла -  Такі ось діла (справи).
Такі очи має -  ннч ся от нього (от неї) не спряче -  Такі 
очі має — нічого від нього (від неї) не сховається.
Такі поганыі, ош єден другого (ош єнна другу) душить, 
як паукы у склянці -  Такі поганці, що одип другого (одна 
друіу) душить, як пауки у склянці.
Такі порядкы, ош дутша пӱшла в пйаткы -  Такі порядки, 
що душа пішла в п’ятки.
Такі правила -  Такі правила.
Такі проценты наросли, ош и ґаті на сплаткы пӱшли -
Такі проценти наросли, шо й ґаті (труси) на сплатки гіішли. 
Такі реалГЇ -  Такі реалії.
Такі реалії нашого часа -  Такі реалії нашого часу.
Такі родичі, як  стрый бабі уйко — Такі родичі (родаки), як 
стрий бабі вуйко.
Такі слызины, як горошины -  Такі сяьозини, мов горо- 
шшш.
Такі случаї бывали = Такоє бывало -  Такі випадки бу- 
вали.
Такі собі паровані, як  горыятка мальовані -  Такі собі па- 
ровані, мов торнятка мальовані.
Такі собі, як  дві цяткы воды -  Такі собі, як дві краплі води. 
Такі теперь податкы, што всіх поклали на лопаткы -  
Такі тспер порядки, що всіх поклали на лопатки.
Такі то діла -  Такі то діла (справи)!
'Гакі тонеиькі й руні брывочкы, як шнурочкы -  Такі то- 
ненькі й рівні бривочки, як шнурочки.
Такі у нас дорогы — поламлеш ногы -  Такі у нас дороги
-  поламаєш иоги.
Такі факты = Такі дані -  Такі факти.
Такі хлоппі -  більмом на опі - Такі хлопці — більмом на 
оці.
Такі хмары, як чорні примары -  Такі хмари, мов чорпі 
примари.
Такі часы -  Такі часи!
Такі часы были: жнли, як  могли -  Такі часи були: жили, 
як могли.
Такі часы прийшли, ош ыаші вгору пӱшли -  'Гакі часи 
прийшлн, шо наші вгору пішли.
Такі часы прийшли, оіп не знаєш, де пан, а де Иван -
Такі часи прийшли, що нє знаєш, де пан, а де Іван.
Такі штаты, ош тяжко поличиги, а нікому ся трудити -  
Такі штати, шо годі иорахувати, а нікому нрацювати.
Гакі, як вӱн (як оыа), ниґда самі не остановляться -  
Такі, як він (як вона) ніколи самі не зупиняться.
Такі, як кыртиці: самі не насуть, а поле псувуть -  Таісі, 
як киртиці (кроти): самі не пасуть, а поле псують.
Такі, як Штепсель и Тараиупька -  Такі, як Штепсель і 
Тарапунька.
Так їв (так їла), онь упрів (онь упріла) -  Так їв (так 'іла), 
аж упрів (аж спітнів, аж спітніла).
Так їме, ош самі чудуємеся, як ищи жиєме -Так їмо, що 
самі дивуємося, як ще живемо.
Такїсти хотів (хотіла) -  якби дали, то й чорта б зйів (зйі- 
ла) -  Так їсти хотів (хотіла) -  якби дали, то й чорта б з’ів 
(з'іла).
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Так їсти хоче, онь вилупив (вилупила) очи = Так їсти 
хоче, онв под ложечков смокче — Так їсти хоче, аж ви- 
лупив (вилуші.;ла) очі.
Так їсти хоче, онь под ложечков смокче = Так їсти хоче, 
онь вилупив (вилупила очи -  Так їсти хоче, аж під ложеч- 
кою смокче.
Так їсть, што онь за ухами лящить -  Так їсть, що аж за 
вухами лящить.
Такый Абрам -  ии Богови, ни нам— Такий Абрам -  ні 
Богові, ні нам.
Такый Андрій, ош не полівить и матери своӱв -  Такий 
Андрій, що не полівить (не зробить иобяажливість) і матері 
своїй.
Такый бетяр, ош згребе руков и жар -  Такий бетяр (роз- 
бишака'), що згребе рукою й жар!
Такый бідный (така бідна) -  н пса нічим задурити, не 
те щоб зварити -  Такий бідний (така бідыа) -  і пса нічим 
задурити, не тє щоб зварити.
Такый быв рӱк горячый, ош повысыхало й драчя -  Та-
кий був рік гарячий, що повисихало й терняччя!
Такый бы тти хосен, як  псові з кросен -  Такий би тобі 
хосен (така б тобі користь), як псові з кросен!
Такый благый, ош каждоє слово -  бий -  Такий благий, 
що кожне слово -  бий!
Такый богатьш (така богата), лем блыхы й уши годовати 
= Такый бгогагый (така багата), як жебрак на платкы -
Такий багатий (така багата), лиш блохи й воші годувати. 
Такый богатый (така богата), як вӱвця вовнов -  Такий 
багатий (така багата), як вівця вовною.
Такый богатый (така багата), як жебрак (як жебрачка) 
на платкы = Такый богавтый (така багата), лем блыхы 
й уши годовати. -  Такий багатий (така багата, як жебрак 
(як жебрачка) на шіатки (на лати).
Такый богач (така богачка), ош фекать уже й на колач -
Такий багач (така багачка), що фекає вже й на калач. 
Такый (така), брате (сестро), ош никому не може отка- 
зати -  Такий (така), брате (сестро), що нікому не може від- 
казати (відмовити).
Такый варіант возможный -  Такий варіант можливий. 
Такый Василь, ош за грайпарь пӱде сім миль -  Такий 
Василь, що за грайцар піде сім миль.
Такый великый (така велика), што -  Такий великий 
(така велика), що.
Такый вызӱр -  ни вон, ни в хыжи -  Такий визір (таке ві- 
кно) -  ні вон (ні зовні), пі в хаті.
Такый владця (така владчнця), ош и псы го (и псы йі) 
бояться (страшаться) -  Такий владця (така владчиця), що 
й пси його (пси Гї) бояться (страшаться).
Такый вопрос -  Таке питання.
Такый Гаврило, ош до всього має діло -  Такий Гаврило, 
що до всього має діло (мас справу).
Такый газда (така газдыня), ош лем біда -  Такий госпо- 
дар (така господипя), що лиш біда.
Такый, ги баран -  Такий, як баран.
Такый (така), гибы деревляный (деревляна) -  Такий 
(така), ніби дерев’яний (дерев’яна).
Такый (така), гибы го (гибы йі) з кола стягли -  Такий 
(така), ніби його (її) з кола стяпш.
Такый (така), гибы го зварили (гибы її зварили) -  Та-
кий, ніби його зварили (ніби її зварили).
Такый, (така) гибы замотаный (замогана) -  Такий (така), 
ніби замотаний (замотаиа).
Такый (така), гибы заыово народився (народилася) -
Такий (така), ніби заново народшзся (народипася).
Такый (така), гибы му (гибы ӱв) из ока упав (упала) -  
Такий (така), ніби йому (ніби їй) із ока вкпав (випала). 
Тапый (така), ги живоє срібло -  Такий (така), мов живс 
срібло.
Такый (така), ги чнр несолений -  Такий (така), яіс чир 
(куліиі) не солений.
Такый Г н ат- не выйде з ним и чорт на лад -  Такий Гнат 
— не вийде з ним і чорт на лад.

Так

Такый Гнат, ош выпив бы й деиатурат -  Такий Гнат, іцо 
випивби й денатурат.
Такый Гнат, ош краде подрвд -  Такий Гнат, що краде під- 
ряд.
Такый голодный (така голодна), аж брындакы в череві 
гуауть -  Такий голодішй (така голодна), аж бриндаки (хру- 
щі, жуки) в череві гудуть.
Такый голодный (така голодна), гибы гри дны не їв 
(не їла) -  Такий голодний (така голодна), ніби три дпі ие 
їв (пе їла).
Такый голодный (така голодна), ледвы на ногах сто- 
йить -  Такші голодний (така голодиа), ледве на ногах сто- 
їть.
Такый голодный (така голодна), ош кобы сів (сіла) -  
ачень вола бы йзів (изіла) -  Такий голодний (така голо- 
дна), що якби сів (сіла) -  либонь вола би з’їв (з’їла).
Такый голодный (така голодна), ош убити годный (год- 
на) -  Такий голодний (така голодна), що убити може. 
Такый гордый (така горда), гиби з Богом на “ты” -  Та- 
кий гордий (така горда), ніби з Богом иа “ти”.
Такый гордый (так горда) -  не подойти, ни подйіхати = 
Такый гордый (така горда), ож уже й не одклоннться = 
Такый гордый (така горда), ош уже й не заі оворить з то- 
бов -  Такий гордий (така горда) -  не підійти, нв під’їхати. 
Такый гордый (така горда), ош уже к на заговорить з 
тобов = Такый гордый (так горда) -  не подойти, ни под- 
йіхати = Такый гордый (така горда), ож уже й не одкло- 
ниться -  Т акий гордий (така горда), що вже й не заговорить 
з тобою.
Такый гордый (така горда), ож уже й не одклониться = 
Такый гордый (так горда) -  не нодойти, ни подйіхати 
= Такый гордый (така горда), ош уже й на заговорить 
з тобов -  Такий гордий (така горда) -  що вже й не відкло- 
ниться.
Такый град, ош спустошив докус сад -  Такий град, що 
сдустошив зовсім сад.
Такый Грииь, ош мас голову з дурииць -  Такий Гриць, 
що має голову з дуршщь.
Такый гӱсть лем спокӱй їсть -. Такий гість лиш сиокій їсть. 
Такый гӱсть, ош и цюанськоє путо йзість -  Такий гість, 
що й циганське путо з’їсть.
Такый (така) де зайде -  й назад дорогу знайде -  Такий 
(така) де зайде -  й иазад дорогу знайде,
Такый держапараг: ни вперед, ни назад -  Такий держа- 
иарат: ні вперед, ні иазад.
Такыйднеська світ-отзлодіӱвспасіня нь іт- Такийсьо- 
годні світ -  від злодіїв рятунку ніт (нема).
Такый добрый (така добра), як ангел (як ангелипя), 
лем крыла му (крыла ӱв) хыблять -  Такий добрий (така 
добра), як ангел (як ашелиия), лиш крила йому (крила їй) 
хиблять.
Такый добрый (така добра), ош мош му (ош мош ӱв) на 
голові й каміня товчи -  Такий добрий (така добра), що 
можна йому (можна їй) ііа голові й каміння товчи.,
Такый (така) до роботы, як слутый (як слута) до ціиа -
Такий (така) до роботи, як слутий (паралізований; як слута, 
паралізована) до ціпа.
Такый дохтор, што остановлюєся в розвитію -  перетво- 
рюєся в ремесельника -  Такий лікар, що зупиняється в 
розвитку -  перевіїлюється в ремісника.
Такый дрічный (така дрічна), як живоє срібло -  Такий 
дрічний (чемний, ввічливий; така чемна, ввічлива), як живе 
срібло.
Такый друг, ош скрӱзь -  за ним, як  Божый Дух -  Такий 
друг, що скрізь -  за ним, як Божий Дух.
Такый (така) є, ож никому прохода не дає -  Такий (така) 
с, що нікому проходу не дає.
Такый (така) є: што заробить, то й нропйе -  Такий (така) 
є: що заробить, те й проп’є.
Такый же (така ж) = Такый самісінькый (така ж са- 
місінька) = Такый же самый (така ж сама) = Отакый 
самый -  Такий же (така ж).
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Т а к

Такый же самый (така ж сама) = Отакый самый = Такый 
же (така ж) = Такый самісінькьш (така ж самісінька) -
Такий же самий (така ж сама).
Такый жебрак (така жебрачка) -  як ходячый мертвйак 
(як ходяча мертвначка) -  Такий жебрак (така жебрачка), 
як ходячий мертв’як (як ходяча мертз’ячка).
Такый же мӱй, як и твӱй -  Такий же мій, як і твій.
Такый же (така ж), як и вӱн (як и вна) -  Такий же (така 
ж), як і він (як і вона).
Такый завзятый, ош мӱг бы й блыху подковати -- Такий 
завзятий, що міг би й блоху підкувати.
Такый занятый (така запята), піто ніколи вгору глянути
-  Такий зайиятий (така зайнята), шо иіколи вгору гляиути. 
Такый звіздограй -  хоть до рана позирай -  Такий зоре- 
грай -  хоч до ранку позирай (дивись).
Такый звычай має, ош ушитко забывать -  Таку звичку 
має, що все забуває.
Такый (такам) здуру и в погарі зчиннть бурю -  Такий 
(така) здуру і в погарі (і в чарці) зробить бурю.
Такый злый (така зла), онь зубами скрегоче -  Такий 
злий (така зла), аж зубами скрегоче.
Такый злый (така зла), ош дай му в рот (дай ӱв у рот) 
глину -  выплюне цнглину -  Такий злий (така зла), що дай 
йому в рот (дай їй у рот) шину -  виплюне цеглину.
Такый злый (така зла), ош кобы мӱг (кобы могла)- пе- 
ревішав бы (иререстріляв) (перевішала б, перестріля- 
ла) усіх -  Такий злий, що якби міг -  перевішав би (пере- 
сгріляв) усіх.
Такый з нього ученик, як из чорта церківник — Такий з 
иього ученик, як із чорта церківник.
Такый зореграй — хоть до раиа иозирай -  Такий зореграй
-  хоч до ранку позирай (дивись).
Такый зятик, ош любить узяти, лем не датн -  Такий зя- 
тик, що шобить взяти, лиш ае дати.
Такый зять, ош усі ся го боять -  Такий зять, що всі його 
бояться.
Такый зятьок -  сам ани на крок -Такий зятьок -  сам ані 
на крок.
Такый Иван, ош буфету робить план -  Такий Іван, що 
буфету робить план.
Такый Иван, ош и не д’ Богу, и не д ’ нам -  Такий Іван, що 
і не д’Богу, і не д’ нам.
Такый Иван, ош сам обі пан -  Такий Іван» що сам собі пан. 
Такый Иван, ош упив бы й дрыган -  Такий Іван, що ви- 
пив би й дриган (дєпатурат).
Такый (така) и в пеклі не згорить -  Такий (така) і в пеклі 
не зпзрить!
Такый из нього мандрӱвыик, як из Мошкы (як из чор- 
та) церкӱвник -  Такий із нього мандрівник, як із Мошки 
(як із чорта) церківник.
І ’акый из нього хосен, як псові з кросен -  Такий із ного 
хосен ІКОристь), як псові з кросен.
Такый Иова -  не утягнеш из нього н слова -  Такий Іова
-  нс витягиеш із шього й слова.
Такый и такый -  Такий і такий.
Такый каровай, хогь на показ выставляй -  Такіій коро- 
вай, хоч на показ виставляй.
Такый кум, ош ии бум-бум -  Такий кум, шо пі бум-бум. 
Такый лад, ош не може без иарад -  Такий лад, що не може 
без парад.
Такый легінь: кедь почне косити -  не встигавуть за ним 
сіно сушити -  Такий леіінь (парубок): якщо почне косити
-  не встигають за ним сіно супшти.
Такый легінь, ош и женитнся му лінь -  Такий яеіінь (па- 
рубок), що й женитися йому лінь.
Такый легінь, ош у кажадӱв хыжи на подхваті -  Такий 
леґінь (парубок), що в кожній хаті на лідхваті.
Такый леґінь, як из лыка рсмінь -  Такий легінь (пару- 
бок), як із лика ремінь. '
Такый леповатый (така леповата), ош ганьба й казати 
(ош противно й руку подати) -  Такий лепуватий (така лс- 
пувати), що соромно й казати (що бридко й руку подати).

Такый лінивый (така лінива), ош свої рокы поличити 
лінуєся — Такий лінивий (така лінива), що свої роки (лі/«а) 
полічити лінується.
Такый має язык, ош лем брехати звык (звыкла) -  Такий 
має язик, що лиш брехати звик (звикла).
Такьгіі малый (така мала), як мізинець -  Такий малий 
(така мада), як мізинець.
Такый Мартнн, ош вічыо познрать за чужыи тин -  Та-
кий Мартин, що вічно позирать (дивиться) за чужий тин. 
Такый мороз -  до кӱсток пронимать = Такый мороз -  сли- 
на па льоту' замсрзать -  Такий мороз -  до кісток проймає. 
Такый мороз клятый -  бойпшся выйти з хыжі = Такый 
мороз клятый -  жаль пса выгнати з хыжі -  Такий мороз 
клятий -  боїщся вийти з хати.
Такый мороз клятый -  жаль пса выгнати з хыжі = 
Такый мороз клятый -  бойишся выйти з хыжі -  Такий 
мороз клятий -  боїшся вийти з хати.
Такый мороз -  слина на льоту замерзать = Такый мороз
-  до кӱсток нронимагь -  Такий мороз — до кісток проймає. 
Такый мужичок, што має нараз сто думок -  Такий мужи- 
чок, що мас відразу сто думок.
Такый му (такый ӱв) хоеен, як псові з кросен -  Такий 
йому (такий їй) хосен (така користь), як псові з кросен. 
Такый иаказ, ож най му фрас -  Такий наказ, що хай йому 
фрас (біс)\
Такый (така) на лице, як пульчачоє яйце — Такий (така) 
на лице, як иульчачоє (як індиче) яйце.
Такый нам рай -  хоть подыхай (хоть живым (хоть жи- 
вов) у грӱб лігай) -  Такий цам рай -  хоч иодихай (хоч жи- 
вим (хоч живою) у іріб лягай)!
Такый на нього (на неї) страх напав -  аж заикатися по- 
чав (почала) -  Такий на нього (на не'О страх нанав -  аж 
заїкатися почав (лочала).
Такый наремньпї (така наремна), што и на вгни бы не 
згорів (не згоріла) -  Такий наремний (така наремна), шо на 
вогні б не згорів (не згоріла).
Такый нахал (така нахалка), што йзів бы (што йзіла б) 
и цапа -  Такий нахаба (така иахабка), що з’їв би (що з’їла 
б) і цапа!
Такын (така) нач -  хоть смійся, хоть плач -  Такий нач 
(пачальпик) (така нач -  начальниця) -  хоч смійся, хоч шіач. 
Такый не єден, што бродить по світу, як блудный сын -  
Такий не один, що бродить по світу, як блудний сии. 
Такый (така) не знас про біду: грабить челядь на ходу -  
Таккий (така) не знає про біду: грабує челядь на ходу. 
Такый (така) непотреба, ош иикому го (никому йі) не 
греба -  Такий (така) нспотреба, що нікому його (нікому її) 
не треба.
Такый нетрібный, (така непотрібна) ош лем плоты ним 
(плоти нив) городити -  Такий нетрібний (цепотреба; 
така непотреба), що лиш гшоти (помости)\тм (плоти, по- 
мости нею) городити.
Такый, не снив бы ся, ош и з Богом бив бы ся -  Такий, не 
снився б, шо й із Богом бився б.
Такый Никодим, ош робота плаче за ним -  Такий Нико- 
дим, що робота плаче за ним.
Такый обычай -  Такий звичай.
Такый Опанас, ош краде вже про запас -  Такий Опанас, 
шо краде вже прб запас.
Такый острый язык має -  як брытва, сткнає -  Такий 
шстрий язик має -  як бритва, стинає.
Такый (така) от ганьбы не вмре: де лем може, там зде- 
ре -  Такий (така) від і-апьби (від сорому) не помрс: де лиш 
може, там здере.
Такый острый розум, як брытва -  Такий гострий розум, 
мов бритва.
Такый отець -  мовчигь, як мрець- Такий отсць (батько)
-  мовчить, мов мрець.
Такый (така), ош буде мсгити, докі буде жити -  Такий 
(така), т о  буде мстита, поки буде жити.
Такый, ош будь здоров: крӱзь сито й решето пройшов -
Такий, що будь здоров: крізь сито й решето пройшов.
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Такый (така), ош горы перескочить, кедь захоче -Такий 
(така), що гори перескочить, ягацо захоче.
Такый (така), ош дньом з огньом не знайдеш -  Такий 
(така), що днем з огнем нс знайдеш.
Такый (така), ош и воду бы скляґав (скляґала) -  Такий 
(така), що й воду б скляґав (скляі~ала; скислила).
Такый (така), ош и над копейков трясеся -  Такий (така), 
що й над копійкою трясеться.
Такый (така), ош и постояти за ся не може (ош грьох 
слӱв не зйаже) — Такий (така), що й постояти за себе не 
може (що й тьрох слів ые зв’яже).
Такый, ош кедь возьме, то й упйе -  Такий, що якщо ві- 
зьме, то й вип’є.
Такый (така), ош лем го (лем йі) в адӱв и выстрілкти
-  Такий (така), що лиш у адів (у гармату) його (її) й ви- 
стрілити!
Такый (така), ош не подстунитися, ни договоритися -
Такий (така), що ііе ііідступитися, ні договоритися.
Такый (така), ош не уступить, хоть убий -  Такнй (така), 
що не уступить, хоч убий.
Такый (така), ош пары му (ош пары ӱв) нис -  Такий 
(така), що пари йому (що пари їй) нема!
Такый (така), ош свого не проворокить -  Такий (така), 
што свого пе прогавить.
Такый (така), ош спершу приголубить, а пак ногубить
-  Такий (така), що сперщу приголубить, а потім погу'бить. 
Такый (така), ош усякому запустить червака -  Такий 
(така), що всякому заспустить черв’яка.
Такый (така), ош треба тягтн за уха, побий го (побий 
йі) муха -  Такий (така), що трсба тягти за вуха, побий його 
(побий її) муха!
Такый ЇІанас, ош на словах з нами, а на ділі -  против нас
-  Такий Панас, що на словах з нами, а на ділі -  проги нас. 
Такый Петро, ош ласый на чужоє добро -  Такий Петро, 
що ласнй на чуже добро.
Такый пакич, ош не знас нич -  Такий панич, шо не знає 
нічого.
Такый (така) писака, ош не розбере за ним (за нив) и со-
бака -  Такий (така) ішсака, що не розбере за ним (за нею) 
й собака.
Такый пйаный (така пйана) иде: никого не видить, ни- 
кого не впознає -  Такий п’яний (тпака п’яна) ідс: нікого не 
бачить, нікого пе вгіізнає.
Такый пйаный (така пйана) -  ледвы на ногах держить- 
ся = Такый пйаный (така пйана) — ложку до рога не до- 
несе -  Такий п’япий (така п’яна), ледве на ногах дсржиться 
{тримається).
Такый пйаный (така пйана) -  ложку до рота не донесе = 
Такый лйаный (така пйана) -  ледвы на ногах держить-
ся -  Такий п’яний (така п’яна) -  ложку до рота не донесе. 
Такый пйаный (така пйана), онь зблід (онь зблідла) — 
Такий п’яыий (така п’яна), аж зблід (аж зблідла).
Такый пйаный (така пйана), онь посинів -  Такий іі’яний 
(така п’яна), аж посинів (аж посиніла).
Такый поганый (така погана), ош оцет порӱвняно з ним 
(нз нив) здаєся мсдом, а пес -  голубом -  Такий поганий 
(така погаиа), що оцет порівняно з ним (із нею) здасться 
медом, а псс -  голубом.
Такый (така) погоды не робить -  Такий (така) погоди не 
робить!
Такый порядок — плюнути хочеся -Такий порядок шио- 
нути хочеться!
Такый ранньый, як косарі -  Такий ранній, як косарі. 
Такый режим —Такий режим.
Такын робӱгничок (така робӱтничка), ош проміняв 
(ош промїняла) совість на пйатачок -  Такий робітничок 
(така робітничка), що проміияв (що проміняла) совість на 
п’ятачок.
Такый родак (така родачка), як кліщови -  рак -  Такий 
родак (така родачка), як кліщеві -  рак.
’Гакый розум, брате (сестро), треба поглядати -  Такий 
розум, брате (сестро), треба поглядати!

Такый розум мас -  усіх за пояс затыкать -  Такий розум 
має -  усіх за пояс затикає.
Такый розумный' (така розумпа), ош лем за хвӱст -  и в 
череду -  Такий розумний (така розумна), що лиш за хвіст 
-  і в череду.
Такый рот має -  лем боговати знає -  Такий рот має -  яиш 
богувати знає.
Такын Сава, ош ліва рука яе знає, што робить права -
Такий Сава, що ліва рука пе знає, що робить права.
Такый самый (така сама) -  Такий самий (така сама). 
Такый сват, ош чорт не выйде з ним на лад -Такий сват, 
що й чорт не вийде з ним на лад.
Такый сват -  пйе впгатко подряд -  Такий сват -  п’є все 
підряд.
Такый світ -  Такий світ.
Такый світ: єнным є, а другым -  ньіт- Такий світ: одним 
є, а другим -  ні (нема).
Такый світ настав, ош и рак заевистав -  Такий світ иа- 
став, шо й рак засвистав.
Такый світ, небораче (неборачко): плач, коли серце смі- 
єся, и смійся, коли серце плаче -  Такий світ, небораче 
(неборачко): плач, коли серце сміється, і плач, коли серце 
смієгься.
Такый (така) свободу й правду не продасть, а за них 
житя отдасть -  Такий (така) свободу (волю) й правду не 
нродасть, а за них -  життя віддасть.
Такый (така) сволота, ош вырвав бы (ош вырвала бы) 
жебракови (жебрачці) з рота -  Такий (така) сволота, що 
вирвав би (іцо вирвала б) жебракові (жебрачці) з рота. 
Такый сердшый (така сердита) -  готовый (готова) з че- 
лядннка (з челядины) кышкы пустити -  Такий сердигий 
(така сердита) -  готовий (готова) з людини кишки пустити. 
Такый сердитый (така сердита), ош дай му (ош дай ӱв) 
у рукы кӱлок -  зотре світ у иорошок -  Такий сердитий 
(така серддита), іцо дай йому (що дай їй) у руки кілок -  зо- 
трс світ у порошок.
Такый сидень (така сидня), ош ниґда иа люди не 
выйде -  Такий сидень (така сидня), що ніколи на люди 
не вийдє.
Такый силач (така силачка) -  хоть стӱй и иплач -  Такий 
силач (така силачка) -  хоч стій і плач.
Такый сильный (така сильна), ош и коня (вола) з нӱг 
звалить -  Такий сильний (така сильна), що й коня (вола) 
з ніг звалить.
Такый скупый (така скупа) -  снно бы двічі йзів (изіла ), 
щи й третьый раз не вырвав (не вырвала) -  Такий ску- 
пий (гака скупа) -  одне би двічі з’їв (з’їла), ще йтретій раз 
не вирвав (не вирвала),
Такый скупый (така скупа), ош за грайцарь тричі б 
вариш оббіг (оббігла) -  Такий скупий (така скупа), шо за 
грайцар тричі б вариш (місто) оббіг (оббігла).
Такый скупын (така скува) -  зимов сніга от нього (от 
неї) не выпросиш -  Такий скупий (така скупа) ~ зимою 
снігу від нього (від неї) не випросиш.
Такый скупый, ош гнав бы козу в Мукачево за лишньый 
золотый -  Такий скушш, що гнав би козу в Мукачево за за- 
йвий золотий.
Такын слід, як коли кӱнь воду перейде -  Такнй слід, як 
коли кінь воду перейде.
Такый сміливець(така сміливиця) -  пробйеся, як кли- 
непь -  Такий смілшзець (така сміливиця) -  проб’сться, як 
клипець (як гвіздок),
Такый сміливый, як тот Гнат: люде -  вперед, а вӱн -  на-
зад -  Такий сміливий, як той Гнат: люди -  вперед, а віи -  
назад.
Такый (така) собі -  Такий (така) собі.
Такый способный, як вӱл до корыта -  Такий зяібшш, як 
віл до корита.
Такый спӱвак -  ле.м дразнить собак = Такый спӱвак, ик 
у церкви дяк -  Такий снівак -  лиш дражнить собак. 
Такый спӱвак, як у перкви дяк = Такый спӱвак — лем 
дразнить собак -  Такий співак, як у церкві дяк.
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Такый ся вдав (така ся вдала), гибы го (гибы йі) ткось 
намальовав — Такий вдався (така вдалася), ніби його (ніби 
її) хтось намалював.
Такый-сякый (така-сяка) = Сякый-такый (сяка-така) -
Такий-сякий (така-сяка).
Такьоі-сякый -  ледаякый -  Такий-сякші-ледаякий. 
Такый сятый (така сята), ош руков хреститьси, а 
прокльоны -  на устах -  Такий святий (така свята), шо ру- 
кою хреститься, а прокльони -  на з'стах.
Такый ся ӱв хлібень \дав -  попуд кӱрку мапур гуляв -  
Такий їй хлібець удався -  попід кірку мацур (кіт) гуляв. 
Такын товар, бӱг-ме, и задарь нико не бере -  Такий то- 
вар, біг-мс, і даром иіхто не бере.
Такый товариш (гака і оваришка), ош каші з ним (каші з 
нив) яе звариш -  Такий товаршя (така товаришка), що каші 
з ним (каші з нею) не звариш.
Такый товар -  не хоче й задарь -  Такий товар -  не хоче 
й даром.
Такый тупый (така туна), як талпа -- Такий туішй (така 
гуиа), як талпа (як підоиіва).
Такый уже світ -  Такий уже світ!
Такый уже челядипк (така вже челядина) -  Така вже лю- 
дина!
Такый у неї пысок, як у качкы -  Такий у неї писок, як у 
качки.
Такый у иього (у ыеї) острый язык, як брытва -  Такий у 
нього (у неї) гострий язик, мов бритва.
Такый файный (така файна): кедь и не хочеш -  полю- 
биш (а влюбишся) -  Таюій файпий (гарний, така гарна): 
яюцо й не хочеш -  полюбиш (а вяюбишся, закохаєшся). 
Такый файный (така файна), ош и переповісти не 
м ож - Такий файний (гарний, гарна), що й переповісти не 
можна.
Такый файный сон ся снив -  шкода, ош им ся збудив 
(ош им ся збудила) -  Такий файний (гариий) сон снився -  
шкода, шо я збудився (що я збудилася).
Такый фараллованый {така фараллована), ош из нӱг 
паде -  Такий фарашюваний (утомлеиий, така утомлена), 
шо з ніг падс.
Такый Ферко: де треба воду -  ллє молоко -  Такий Ферко: 
дє треба воду -  лле молоко.
Такый фіглярь (така фіглярька) -  ииє му (ннє ӱв) пары
-  Такий фііляр (жартівник; така жартівниця) -  нєма 
йому (иема їй) пари.
Такый фрукт (продукт) нам не нужный -  Такий 
фрукт(продукт) нам не потрібний.
Такый хлопчище, ош сама коса в руках у нього свище
-  'Гакий хлопчисько, що сама коса в рутсах у нього свище. 
Такый ци ньи, лем не мовчи мені -  Такый чи ні, лиш не 
мовчи мені!
Такый час, ош усі біды сыплються на нас -  Такий час, 
що всі біди сиплються на нас.
Такый Хома — не всі дома -  Такий Хома -  не всі дома. 
Такый худый (така хуза) -  лем тіло й кӱсткы -  Такий ху- 
дий (така худа) -  лиш тіпо й кістки.
Такый пуг має, ош і фляпіку зараз выпивать -  Такий цуг 
(потяг, тягу) має, що й фляшку (пляшку) зараз випиває. 
Такый час -  усі теперь крадуть у нас -  Такий час -  усі 
тепер крадуть у нас.
Такый чесный (така чесна) послі гулі, як рот от иасулі -
Такий чесиий (така чесня) після іулі, як рот від пасулі (від 
квасолі).
Гакый чоловік (челядник), ош забивай го вмісто клинця, 
то й так выдержигь -  Такий чоловік (така людина), що за- 
бивай його замість клинця (гвіздка), то й так витримає. 
Такый, шго й из-под стоячого челядннка (нз-под стоя- 
чої челядины) подошву выпоре -  Такий, що й з-ііід стоя- 
чої шодину підошву вииоре.
Такый (така), што й толиы не держиться -  Такий (така), 
шо й товгіи (гурту) не держиться (не тршіається).
Такын, што куды тобі (куды вам) до нього -  Такий. що 
куди тобі (куди вам) до нього?!

Такый Юхим, што й из воды выйде сухым -  Такий 
Юхим, що й із води вийде сухим.
Такый язык має -  до всіх ся ціпляє (ош уеіх щнпає) -  Та- 
кий язик має — до всіх чішіяється (що усіх щіпає).
Такый (така), як -  Такий (така), як,
Такый, як баран, лем му рогы хыблять = Такын, як 
осел, лем му утса хыблять -  Такий, як баран, лиш роги 
йому хиблять.
Такый (така), як битый пес (як бита собака) -  Такий 
(така), як битий пес (як бита собака).
Такый, як  біс: всяды сує свӱй нӱс -  Такий, як біс: всюди 
сує свій ніс.
Такый (така), якбы го (якбы йі) з кола стягли (з хреста 
зняли) -  Такий (така), ніби його (ніби н) з кола стягли (з 
хреста зняли).
Такый (така), икбы не живый (не жива) -  Такий (така), 
ніби не живий (ис жива).
Такый (така), як веретено (як скалка) -  Такий (така) як 
веретено (як скалка).
Такый, як вӱн (така, як она), от скромности не вмре -
Такий, як віи (така, як вона), від скромпості не помре.
Такый (така), як  гора: три дны йти -  не обыкти -  Такий
(іака), як гора: три дпі йти -  не обійги
Такый (така), як гриб дурный -  Такий (така), як гриб
дурішй.
Такый (така), як драчка, -  до всіх ціплнсея -  Такий 
(така), як тернячка, до всіх чілляється.
Такый (така), як драчка, хоть де приціпиться -  Такий 
(така), як драчка (як тертіна), будь-де причепиться. 
Такый (така), як драчка: приціпиться -  не отціпиш- 
ся - Такий (така), мов тепнячка: причегіитвся — не відче- 
пишся.
Такый (така), як збісна нсина, ще й на ниску -  слнна -
Такий (така), як збісна псина, ще й на писку — слина. 
Такый (така), як и його (як и її) мати -  Такий (така), як і 
його (як і ЇЇ) мати.
Такый, як кондаш: докі не выкричиться -  не втихомн- 
рнться -  Такий, як кондаш (як свинар), поки не викричить- 
ся -  ие втихомириться.
Такый (така), як намальованый (як намальована) -  Та-
кий (така), як намальований (як намальована).
Такый (така), як иаелектризованый (наелектризо- 
вана) -  Такий (така), як наелектризований (наелектризо- 
вана).
Такый, як  осел, лем уха му хыблять = Такый, як баран, 
лем рогы му хыбяятиь -  Такий, як осел, лищ вуха йому 
хиблять.
Такый (така), як осятник: з виду вродливый (вродли- 
ва), а нутром -злостивый (злостива) -  Такий (така), як 
осятник: з виду вродливий (вродлива), а ыутром — злости- 
вий (злостива).
Такый (така), як  персльотный птах -  Такий (така), як 
переяітний птах.
Такый (така), як терєн терпкый -  Такий (така), як тсрсн 
терпкий.
Такый (така), як тичка -  усіх дір затычка -  Такий(така). 
як тичка -  усіх дірок затичка.
Такый (така), як ты -  Такий (така), як ти.

Такый, як турок (як туркиня): ты йому (ты ӱв) говори, 
а вӱн (а вна) -  ни бе, ни ме -  Такий, як турок (як туркиня): 
ти йому {ти їй) говори, а він (а вона) -  ні бе, ні ме.
Такый, як  чорт, лем рогы мл; хыблять -  Таісий, як чорт, 
лиги роги йому хибяять.
Такым быв сись день -  Таким був цей день.
Такым го (таков йі) мати вродила -  Таким його (такою 
ії) мати вродила!
Такым здириьом став (таков здирцьов стала), ош и з 
матери б собі зодрав (зодрала) -  Таким здирцсм став (та- 
кою здирцею стала), що й із матері б собі зодрав (зодрала). 
Такым зробився (таков зробилася), гибы онта напився 
(напилася) -Таким зробився (такою зробилася), ніби оцту' 
напився (напилася).
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Такым зубом треба їсти, якый є -  Таким зубом треба їсти, 
який є.
Такым мудрым зробився (таков мудров зробилася), 
гибы сливлянкы напився (напилася) -  Таким мудрим 
зробивася (такою мудрою зробилася), ніби слишіянки (сли- 
вовиці) наиився (напилася).
Такым ножом лем жабы корышати -  Таким ножем тіль- 
ки жаби коришати (каструвати).
Такым (такым же) образом -  Таким (таким же) чином. 
Такым паном зробився (таков панійов зробилася), ош 
уже забыв (забыла), де й народився (де й народилася) = 
Такым папом зробнвся (такою панійов зробилася), ош 
уже й не отклннився (не отклонилася) -  Таким паном 
зробився (такою панією зробилася), що вже забув, де й на- 
родився (що вже забула, де й народилася).
Такым паном зробився (таков панійов зробилася), ош 
уже й не отклинився (не отклонилася) = Такым па- 
ном зробився (таков панійов зробилася (ош уже забув 
(забыла), де й народився (де й народилася) -Таким па- 
ном зробився (такою панією зробилася), що вже й не від- 
колинився (не відшюнилася).
Такым путьом — Таким щляхом.
Такым родився (таков родилася) -  такым (таков) и по-
мру -  Таким родився (такою родилася) -  таким (такою) і 
помру!
Такым способом = У такый спосӱб -  Таким способом. 
Такым ся злоставым зробив (таков ся злоставов зро- 
била), якбы му (якби ӱв) ткось матірь убив -  Таким зло- 
стивим зробився (такою злостивою зробилася), ніби йому 
(ніби їй) хтось матір убив.
Такым ся рогом вӱл чухать, якый має -  'Гаким рогом віл 
чухається, який має.
Такым уже й Бог не прошає -  Таким уже й Бог не прощає! 
Такых вам благ, обы забрав вас враг -  Таких вам благ, 
щоб забрав вас враг (ворог)!
Такых много, што звалювуть вину на другого -  Таких 
много (багато), шо звалюють вину на другого.
Такых немного -  Таких небагато.
Такых не найдеш и дымом з огньом -  'Гаких не знайдсш 
і димом з вогнем.
Такых примірӱв дуже много (тысяча) = Такых случаӱв 
немало (дуже миого) -  Таких прикладів дуже багато (ти- 
сяча).
Такых случаӱв немало (дуже много) = Такых примірӱв 
дуже много (тысяча -  Таких випадків немало (дуже багато). 
Такых теперь єдиниці, што не пйаниці -  Таких тенер 
одиниці, що не п’яниці.
Такых, як ты -хоть греблю гати -  Таких, як тя -  хоч гре- 
блю гати!
Так йі любив (так го любила), што аж убив (убила) -  Так
'й' любив (так його любила), що аж убив (убила).
Так йі (так го) любить, аж го (аж йі) морить, а никому не 
говорить -  Так її (так його) любить, аж його (аж 'її) морить, 
а нікому не говорить.
Так йі (так го) любить -  душу б за неї отдав (за нього 
отдала) -  Так його (так її) любить -  душу б за нєї віддав (за 
нього віддала).
Так й і (так го) любить -  у грӱб бы за нив пӱшов (за ним 
пӱшла) -  Так йі (так го) любить -  у гріб би за нето пішов 
(за ним пішла).
Так йі (так го) милує -  душі в ній (у ньому) не чає -  Так її 
(так його) мипує (кохає) -  душі в ній (у ньому) ие чає.
Так йому (так ӱв) и треба -  Так йому (так їй) і треба!
Так каже, як из листа бере -  Так каже, мов із листа бсрс. 
Так кажуть - Так кажуть.
Так кажучи -  Так кажучи.
Так казати -  Так казати (так би мовити).
Так кричить -  аж по спині мороз біжить (гибы в нього 
(в неї) хыжа горить) -  Так кричить -  аж по спині мороз 
біжить (ніби в нього (в неї) хата горить).
Так ласся, хоть сятых из хыжі вьшось -  Так лається -  хоч 
святих із хати винось.

Так лем не пройде -  Так лши ііе пройде!
Так, лем не докус так -Так, лиш не докус (не зовс.ім) так. 
Так ллс, гибы небо урвалося -  Так ллє, ніби небо урва- 
лося.
Так лупцьовав (лунцьовала) -  онь бигарь поламав (по- 
ламала) -  Так лупцював (лупцювала) -  аж бігар (палшю) 
поламав (поламала).
Так любить, як собака цибулю -  Так любить, як собака 
цибулю.
Так льогать, аж булькать -  Так льоґає (п’є), аж булькає. 
Так має вшитко быти, як оно є -  Так має все бути, як 
воно є.
Так майже рӱк = Так цілый рӱк — То майже рік.
Так менше шуму -  Так менше шуму.
Так ми Боже -  Так мені Божс!
Так ми Боже й усі сяті -  Так мені Боже й усі святі!
Так, мов, и так -  Так, мовляв, і так.
Так му (так ӱв) было сужено -  Так йому (так їй) було су- 
джено.
Так му (так ӱв) есе не мине = Не поздоровиться му (не 
поздоровиться ӱв) от сього -  Так йому (так їй) це не мине. 
Так му (так ӱв) иде, ги вода на млиновос колссо -  Так 
йому (так ӱл) іде, мов вода на млинове кояесо.
Так му (так ӱв) и треба -  Так йому (так їй) і треба!
Так му (так ӱв) и треба: ни ганьбы, нн совісти -  Так 
йому (такїй)і треба: ні сорому, ні совісті!
Так му (так ӱв) и треба, собаці -  Так йому (так їй) і треба, 
собаці!
Так му (так ӱв) мило, і ибы здорового зуба му (зуба ӱв) 
тягли -  Так йому (так їй) мило, ніби йому (піби їй) здоро- 
вого зуба тягли.
Так му (так ӱв) і і ы с о к  ходить -  як пес поза городы -  Так
йому (так їй) писок ходить -  мов псс поза городи.
Так му(так ӱв) робота йде, ош не бере и не кладе -  Так 
йому (так їи) робота йде, що не бере і не кладе.
Так му (так ӱв) сесе ие миыеся -  Так йому (так їй) це не 
минеться!
Так му (так ӱв) смаковало, онь у горлі застряло -  Так 
йому (так їй) смакувало, аж у горлі застряло.
Так му (так ӱв) судилося -  Так йому (так їй) судилося! 
Так му (так ӱв) хыбить, ги псови (собаці) пйата лаба — 
Так йому (так 'їй) хибить, як псови (собаці) гГята лаба.
Так му (так ӱв) штимує, як и планує -  Так йому (так їй) 
штимӱє (підходить, пасує), як і шіанує.
Так над науков коптить -  но гри рокы в єнному класі 
сидить -  Так над наухою коптить — по три роки в одному 
класі сидить.
Так иа їжу налетів (налетіла), гибы нигда ие їв (не 'іла) 
-  Так на їжу налетів (налстіла), ніби ніколи нс їв (не їла). 
Так наказує закон -  Так велить закон.
Так нам стало жити, ош хочеся выти -  Так иам стало 
жити, що хочеться вити.
Так пам теперь жиєся, ош забыли, як хліб печеся -  Так
нам тепер живсться, що забули, як хліб печеться.
Так на нӱм (на нӱв) стойить, гнби на нӱм (на нӱв) 
выросло -  Так на ньому (на ній) стоїть, нібти на ньому (на 
ній) виросло.
Гак на нього (на не'О позирать, гибы вӱн ӱв (она му) 
вӱтця вбив (вӱтия вбила) -  Так на нього (на неї) ііози- 
рать (дивиться), ніби віы їй (вона йому) вітця (батька) вбив 
(батька вубила).
Так напнваться -  ледвы на ногах держиться -  Так на- 
пивається -  ледве на ногах тримається.
Так написано на роду: ни здоровля, ни горазду -  Так иа-
нисано на роду: ні здоров’я, ні гаразду.
Так, напримір -  Так, паприктад.
Так напздився (напудилася), ош слова выговориги не 
може = Так напудився неборак (так напудилася иебо- 
рачка) -  не заспокойиться нияк -  Так напудився (наля- 
кався, налякалася), що слова вимовити не може.
Так напудився неборак (так напудилася неборачка) -  не 
заснокойиться нияк = Так иапудився (напудилася), ош
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слова выговорнтн не може -  Так напудився (налякався) 
неборак (так налякалася неборачка) -  не заспокоїться ніяк. 
Так напудився (папудилася), ош слова не выговорить -  
Так ыалякався (ншіякалася) -  що слова не вимовить.
Так напудився (напудилася), страхом пройнявся (иро- 
йнялася) -  ледвы живым опстався (опсталася) -  Так 
налякався (налякалася), страхом пройнявся (проннялася) -  
ледве живим (жиіюю) опстався (лишився, лишилася).
Так насобачився (насобачилася) -  буль-тко перед ним 
(перед нив) най спрячеся -  Так насобачився (насобачила- 
ся) -  будь-хто перед ішм (псред нею) хай спрячеться (схо- 
вається)\
Так на страву налетів (налет1да), якби нпгда не їв (не'ша)
-  Так па страву налетів (налетіла) ніби ніколи не 'ів (не їла). 
Так на так -  Так на так.
Так на так не приходиться -  Так па так не приходиться. 
Так на тя загарчить -  ош мороз по саині пробіжить -  
Так на тебе з а г а р ч и т ь  -  що мороз по спині пробіжить.
Так натомився (натомилася), онь скривився (скривила-
ся)-Такнатомився (патомилася), аж скривився (скривилася). 
Так не быває -  Так не буває.
Так не говорять = Так не кажуть -  Так не говорять.
Так не йде (не годиться) -  Так не йде (не годиться).
Так не кажуть = Так не говорять -  Так не кажугь.
Так не має быти -  Так не иовинно бути.
Так просто не минеся = Даром не минеся = Задарь не 
пройде -  Так просто не минеться
Так не прииято говорити -  Так не прийнято (не слід) го- 
ворити.
Так ие иӱде -  Так не иіде.
Так нехотя робить, як и мокроє горить -  Так нехоча ро- 
бить, як і мокрс горить.
Так ньит же -  Так ні ж!
Так обстойить діло -Так стоїть справа.
Такого вӱтця, што пйе до дснпя -  Такого отня (батька), 
що п’є до дна (до денця).
Такого діла ши не было -  Такої справи ще ие було. 
Такого (таку) й куля не бере -  Такого (таку) й куля не 
бере!
Такого (таку') й кури заклювуть -  Такого (таку) й кури 
заклюють!
Такого легіня не бере й говіня -  Такого лсгіня (парубка) 
11С бсре й говіня.
Такого лнця, як у вдӱвця — Такого лиця, як у вдівця. 
Такого малярика любує, што живі образы малює -  Тако- 
го малярика милує, що живі образи малює.
Такого наслухався (наслухалася), аж не віриться -  Тако- 
го иаслухався (наслухалася), аж не віриться.
Такого не быває -  Такого не бунає!
Такого ннгда не было -  Таксго ніколи не було.
Такого (тако'0 ниє, што злым (што злов) не быває, лем 
не каждый (не кажда) здержатися знає -  Такого (такої) 
немає, шо злим (шо злою) не буває, лиш не кожен (не кож- 
на) стриматися зиає.
Такого (таку) полюбнш -  І послідньый розум згубиш -  
Такого (таку) полюбиш—і останній розум згубиш.
Такого преступника (таку преступниию) щи не й.мали -  
Такого злочинця (таку злочинніщю) ще не ловили.
Такого приятеля (таку приятельку) выбирай, што каже 
“на”, а не “дай” -  Такого приятеля (таку приятельку) ви- 
бирай, що каже “на”, а не “дай”.
Такого приятеля (таку приятелькл) завӱв -  клебанш 
перед ним (перед нив) долӱв -  Такого приятсля (таку нри- 
ятельку) завів -  клебаню (капелюха) перед ним {неред нею) 
долів.
Такого пса має -  усіх за лыткы хапле -  Такого пса мас -  
усіх за литки хапає.
Такого рода, ош пйе паленку, як воду -  Такою роду, што 
п’є паленку (горіпку), як воду.
Такого розумного (таку розумну) Бог не дав, обы вшит- 
ко знав (знала) -  Такого розуміюго (таку розумпу) Бог не 
дав, шоб усе знав (зиала).

Такоіх» сорта, ош пара чорту -  Такого соріу, шо пара чорту. 
Такого тобі (вам) здоровля желаву, якоє сам маву -  Тако- 
го тобі (вам) здоров’я бажаю, яке сам маю!
Такого хліба нанече, онь ти слиыка потече -  Такого хліба 
напече, аж тобі слинка потече.
Такого чола -  як  у вола -  Такого чола -  як у вола.
Такого чоловіка має, як сонце: як у вечері до корчмы 
зайде, лем уранці додому вертає -  Такого чоловіка (мужа) 
має, як сонце: як у вечері до корчми зайде, лиш уранні до- 
дому всртає.
Такого чоловіка хоче, обы й до Бога н до люди -  Такого 
чоловіка (мужа) хоче, шоб і до Бога і до людей.
Такого щи еняого ниє (не быває): з огня ґестинь наха-
пле -  Такого ще одкого немає (не буває): з вогня ґестинь 
(каштапів) нахапає!
Такого щи не было -  Такого щс не було!
Такого щи світ не відів -  Такого ще світ не бачнв!
Такоє бы было ми (йому, ӱв) и не приснидося -  Таке б 
було меиі (йому, їй) і не приснилося!
Такоє быває, трафляєся -  Таке буває, трафляється (тра- 
пляється).
Такоє бывало = Такі случаї бывали -  Таке бувало.
Такоє велініє иеба: раз усім померти треба -  Т аке велішія 
нсба: раз усім померти треба.
Такоє вже діло -  Таке вже діло (така вже справа).
Такоє вже нашоє право: нс розбереш, де ліво, де нраво -  
Теке вже наше ираво: не розбереш, де ліво, де право.
Такоє впечатлеиіє -  Таке враження.
Такоє, гибы трн дны не їв (не 'іла) -  Таке, іііби три дні не 
їв (не їла).
Такоє говорять -  лиця от ганьбы горять -  Таке говорять 
-  лиця від ганьби (від сорому) сорять.
Такоє городить, онь мороз по спині ходить -  Таке горо- 
дить, аж мороз ію спині ходнть.
Такоє дитятко, як ангелятко -  Таке дитятко, як ащ-елятко. 
Такоє діло добре ся не кӱнчать -  Таке діло (така снрава) 
добре нс кінчається.
Такоє діло, оні простіілася душа з тілом -  Такс діло, що 
простилася душа з тілом.
Такоє діло, ош село вариш изіло -  Таке діло (така спра- 
ва), що село вариш (місто) з’їло.
Такоє добро нищиться -  Таке добро нишиться!
Такоє житя -  хоть мшюстышо проси (хоть у жебры 
йди) -  Таке життя -  хоч милостиню проси (хоч у жсбри 
йди).
Такоє за раз не вырішуєся -  Таке за раз ие вирішусться. 
Такоє звык (звыкла) казати, ош не пришити, ни прила- 
тати = Такоє звык (звыкла) казати, ош нн лишити, ни з 
собов узяти) -  Таке звик (звикла) казати, шо не пришити, 
ні прилатати.
Такоє звык (звыкла) казати, ош ни лишити, ни з собов 
узяти = Такоє звык (звыкла) казати, ош не пряшнти, ни 
прилатати) -  Таке звик (звикла) казати, що не лшішти, ні 
з собою взяти.
Такоє зчинилося -  челяднику (челядині) й не снилося -
Таке зчинилося -  людині й не снилося.
Такоє їсти давуі ь, ош и курн не клювуть -  Такс їсти да- 
ють, шо й кури не клюють.
Такоє лине зробнв (зробила), гибы кваснос яйне вкусив 
(вкусила) -  Теке лице зробив (зробила), ніби кислс яйце 
вкусив (вкусшіа).
Такоє лопоче, ош ся слухатн пе хоче — Таке лопоче, аж 
слухати ие хочеться.
Такоє лохматя -  лем на смітя -  Таке лахміття -  лише на 
сміття (лиш на смітник).
Такое меле -  противно чутн (слухати) = Такоє несе -  
гріх слухати — Таке меле -  огидно чуги (слухати).
Такоє моє, як и твоє — Таке моє, як і твоє.
Такоє яаговорила (наговорив), што й чорт не снив -  
Таке наговорила (наговори в), що й чорт не спив!
Такоє намолола (намолов) -  не вартос й багов -  Таке на- 
молола (намолов) — не варге й баі'ов (жувалыіий тютюп).
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Такое наварила, што й чорт бы из мастьов не йзів -Таке 
наваршіа, що й чорт би з мастею не з’їв.
Такое нанлела (наплӱв), ош пее бы з маслом не йзів -
Таке наплела (наплів), що пес би з маслом не з’їв.
Так напримір -  Так наприклад.
Такос нарадив (нарадила) -  хоть тікан -  Таке нарадив 
(нарадила) -  хоч тікай!
Такоє нашос житя -  бытя -  Таке наше житгя -  буття. 
Такос не афішуєся -  Таке не афішуєтьтся.
Такос не забывай: кіть давуть -  бери, а бйутгь -  утікай -  
Такс нс забувай: якщо дають -  бери, а б’ють — тікай!
Такое не забываеся -  Таке не забувається!
Такос не має повторитися -  Таке не має (не повинно) 
новторитися.
Такоє не прощаєся (не прощавуть) -  Такене пробачаєть- 
ся (не пробачають).
Такоє несе -  гріх слухати = Такоє меле -  противно чути 
(слухати) -  Таке несе -  гріх слухати.
Такоє иещастя зчинилося, ош челяднику (ош челядині) 
й не снилося -  Таке нещастя (таке лихо) зчинилося, що 
людині й не сыилося!
Такоє, ош и в шапку не забрати -  Таке, що і в шапку не 
забрати.
Такос повів(новіла), ош и пес бы не похлебтав -  Таке 
сказав (сказала), що й пес би не похлсбтав.
Такоє положеніс -  Таке становшцс.
Такоє правило в нього (у кеї): як не спомогти свого -
Таке правило в нього (в неї): як нс спомогти свого?
Такоє приверзлося, ош дыбом волося -  Таке приверзло- 
ся, що дибом волосся.
Такоє причудилося -  онь дыбом волося -  Таке приверз- 
лося -  аж дибом волосся!
Такоє сашӱвня рідкоє — стебло стебла кличе -  Таке са- 
шівня (очеретя) рідке -  стебло стебла кличе.
Такоє (такого) світ не відів -  Таке (такого) світ нс бачив! 
Такоє солодкоє, як дукор -  Таке солодке, мов цукор. 
Такоє состояніє — Такитй стан.
Такоє ся приснило, ош жити немило -  Таке присншюся, 
що жити неьшло.
Такоє ся стало, якого не бывало -  Таке сталося, якого не 
бувало.
Такоє твос, як н моє -  Таке твоє, як і моє.
Такоє твориться -  не каждый зрослый (не кажда зрос- 
ла) справиться -  Таке коїться -  не кожен дорослий (не 
кожна доросла) впорається.
Такоє тоже быває -  Таке теж буває.
Такоє файноє дӱвча, як косиця в гаю -  Теке файне (гар- 
не) дівча, як косиця в гаю.
Такоє цвіття -  лем на смітя -  Таке квіття -  лиш на 
смітгя.
Такос чувство, гибы земля крутипгься все скорше -  Таке 
відчуття, ніби земля вергиться все швидше.
Такоє чувство, гибы коты на души шкребуть -  Таке по- 
чуття, ніби коти на душі шкребуть.
Такос, пгго н купы не держиться ~ Такс, що й куіш не 
держиться (не іримається).
Такоє, што й у страшному сні не нрисниться -  Таке, що 
й у страшному сні не присниться!
Такої высокої думкы про себе, ош и не гляне на тебе -  
Такої високої думки лро себе, що й не гляне на тебе.
Такої натуры, ош здере три шкуры -  Такої нагури, що 
здере три шкури.
Такої породы, ош бігагь -  нс ходить -  Такої породи, що 
бігає-неходить.
Такому (такӱв) волю дай -  продасть увесь край -  Такому 
(такій) волю дай -  иродась у весь край,
Такому (такӱв) довіришся -  цовісишся -  Такому (такій) 
довіришся — повісишся.
Такому (такӱв) довірся -  позбудешся обыстя -  Такому 
(такій) довірся -  позбудсшся обійстя.
Такому (такӱв) ие вірь: нс челядник (ие челядина), а 
зв ір ь -  Такому (такій) не вір: не людина, а звір.

Такому (такӱв) не клади пальці до рота, бо откусить -
Такому (такій) не клади пальці до рота, бо відкусить. 
Такому сміливцю не треба н п)тпку: голымн руками по- 
радить з вовками -  Такому сміливцю не треба й пушку 
(руншицю ): голими руками порадить з вовками.
Такому (такӱв) у довг дати -  ниґда назад не дӱстати -  Та- 
кому (такій) у довг (у борг) дати -  нішли назад не дістати. 
Так оно в жизни й быває -  Так воно в житгі й буває.
Так оно й было -  Так воно й було.
Так оно й є = Так и є -  Так воно й є!
Так оно так = Так-то так -  Так воно так.
Так оперативно, онь противно -  Так оперативно, аж про- 
тивно.
Так оре, якбы пнсав -  Так оре, ціби писав.
Так отбывалося, як и прогнозовалося -  Так відбувалося, 
як і прогнозувалося.
Так пнше, як  муха дыше (дыхать) -  Так пише, як муха 
дише.
Так пнши, вбы й читати мож -  Так пиши, щоб і читати 
можна.
Так плаче, онь слызы му (онь слызы ӱв) горі чолом те- 
чуть -Т ак плачс, аж сльози йому (аж сльози їй) горі чолом 
тсчуть.
Так повелося -  Так повелося.
Так нод ногы позирав (позирала), ош у яму впав (упала)
-  Так під ного позирав (дитівся, дивилася), що в яму впав 
(уиала).
Так позирать, гнбы нигда не відів (не віділа) -  Так по-
зирать (дивиться), иіби нішли не бачив (не бачила).
Так поступагги ве положено -  Так поступати не годиться. 
Так примірно -  Так приблизно.
Так принято -  Так прийнято.
Так принікать, аж на хребті сӱль выступать -  Так при-
пікає, аж на хребті сіль виступає
Так радіє, онь дуріє -  Так радіє, аж дуріє.
Так рано -  Так рано.
Так рідко = Дуже рідко -  Так рідко.
Так, рішено -  Так, вирішено!
Так роби, обы тя в село кликали -  Так роби, щоб тебе в 
село кликали.
Так робити -  Так робити.
Так робити -  й за тыждінь не зробити -  Так робити -  й за 
тиждснь нс зробити
Так робить, як  мокроє горить -  Так робнть, як мокре го- 
рить.
Так розкричалиея, ош сусіды лозбігалнся -  Так розкри- 
чалися, що сусіди позбігалися.
Так розпорядилася судьба -  Так розпорядилася доля!
Так само -  Так само.
Так само, як  — Так само, як.
Так сважавуться, ош люде збігаауться -  Так сважаються 
(сваряться), що люди збігаються.
Так себе почуває, як у кого хыжа горить -  Так себе від- 
чуває, як у кого хата горить.
Так сказати -  Так сказати.
Так скачи, враже, ги пан каже -  Так скачи, враже, як пан 
каже!
Так склалося жнтя -  Так склалося життя.
Так скрутно, ош знів бы (зйіла б) и цнганськос ггуто -  
Так скрутно, що з ’їв би (що з’Ьіа б) і циганське путо.
Так сложилися обстоятельства -  Так склалися обста- 
віши.
Так сложилося, як  сложилося -  Так сюіалося, як склалося. 
Так смаковало, онь му (онь ӱв) у гыртанці заіггряло -
Так смакувало, аж йому (аж їй) у гирлянці застряло.
Так собі -  Так собі.
Так сонце парить, оиь голова не варнть -Т ак  сонце па- 
рить, аж голова не варить.
Так спочити кортить, онь тіло болить -  Так сцочити (від- 
почити) коргать (бажить), аж чігіо болить.
Так справляєся -  нс нодкопасшся -  Так справляється -  нс 
підкопаєшся.
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Так спӱвав (спӱвала), онь охрнп (охрипла) -  Так співав 
(співала), аж охрпи (охрипла).
Так сталося -  Так трапилося.
Так сталося, ош кашня на каміньпви не опсталося -  Так
сталося, що каменя на камеыі не лишилося.
Так сграшиться, ош при єкнӱв думці здрыгаеся -  Так 
лякається, що при одній думці здршається.
Так судилося -  Так судштося!
Так ся ваднли, сварили, онь ся побили -  Так вадилися, 
сваршшся (сперечалися), аж побилися.
Так ся віник и має, ош цілый деиь ся мотать -  Так віник 
і мається, що ыілий день мотається.
Так ся ганьбить, як кобыла, коли сани переверне -  Так 
ганьбиться (соромнться), як кобила, коли сани перекине. 
Так ся го (так ся йі) бере, як стіны горох -  Так його (так 
її) берсться, як стіыи горох.
Так ся добре етавить, ош и мыш не задавить - Так добре 
ставиться, що й мишу не задавить.
Так ся до роботы пилує, ош пӱвдня пропліткує -  Так до
роботи ыилується (квапихься), що півдня пропліткує.
Так ся змагать, онь пӱт очи заливать -  'Гак змагається, 
аж піт очи заливає.
Так ся й сгало, як ся стати мало -  Так і сталося, я стати 
малося.
Так ся люблять, онь заздрости беруть = Так ся люблять
-  аби ся в дверях не зстріли -  Так любляться, аж зазлрощі 
беруть.
Так-сяк -  Так сяк.
Так-сяк -  иа косяк -  Так-сяк -  на косяк.
Так ся люблять -  аби ся в дверях не зстріли = Так ся 
люблять, онь заздростя беруть -  Так любляться -  аби у 
дверях не зустрілись.
Так ся маву, ош не знаву, як ся на ногах ищн лержу = 
Так ся маву, ош не лем уши, по й гннды кусавуть -  Так
маюсь, що не знаю, як на ногах щс тримаюсь.
Так ся маву, ош не лем уши, но й гниды кусавуть = Так 
ся маву, ош не знаву, як ся на иогах ищи держу -  Так 
маюсь, що не лиш и воші, але й гниди кусають.
Так ся маву (має), як голый (як гола) у терню -  Так ма- 
юсь (маєтьсяґ), як голий (як гола) у терню.
'Гак ся має, як червак у хрішо -  Так мається, як черв’як
V Х рІН Ю .

Так ся мало статн, раз розум стратив (стратила) -  Так
мало статися, раз розум стратив (стратила).
Так ся оділа (одів) -  лем у колопні, пужати воробкӱв -  
Так одяглася (одягся) -  лищ у коноплі лякати воробків (го~ 
робців).
Так ся радує, онь подскакус -  Так радіє, аж підстрибує. 
Так ся спрагує, ош з усіма приятелює -  Так справується, 
що з усіма приятелює.
Так ся стало, ош и тото, што было, пропало -  Так стапо- 
ся, що й те, що було, пропало.
Так ся стало, ош у кӱнци ся обырвало -  Так сталося, що 
в кііщі обірвалося.
Так ся старає -  иавперед думкы начальства читать -
Так стараєгься — навперед думки начальства читає.
Так ся старає, онь пӱт кырвавый го (пӱт кырвавый йі) 
обливать -  Так старається, аж піт кровавий йош (аж піт 
кровавий її) обливає.
Так так -  Так так,
Так таки так -  Так таки так.
Так танпьовали, онь дарабчикы з постолӱв літали -  Так 
танцювали, аж віхті з постолів літали.
Тактичні соображенія -  Тактичні міркувашія.
Так ты не віриш (так вы не віритс) ~ Так ти не віриш (так 
ви ые вірите)?
Так то было -  Так то було!
Так то вже -  Так то вже.
Так тому й быти = Так и быти -  Так тому й бути!
Так то оно так -  Так то воно так.
Так-то так = Так оно так -  Так-то так.
Так точно — Точно так = Точпо так же -  Так точно.

Так треба газдовати, вбы з газдӱвства хоссн матги -  Так
треба господарювати, щоб з господарсгва хосеы (користь) 
маш.
Так треба ґаздовати, вбы межу сусідови не переорати -  
Так треба господарювати, шоб межу сусідови ие переорати. 
Так треба поле обробляти, вбы штось из нього мати -  
Так треба ноле обробляти, щоб щось із нього мати.
Так треба трудитися, вбы иотому проблем не мати -Так 
треба працювати, щоб потім проблем не мати.
Так треба трудитися, вбы за роботу не ганьбитися -  Так 
треба трудитися, щоб за роботу не ганьбитися (не сороми- 
тись),
Так тӱлько лем кажеся -  Так тільки дише здається.
Таку буря снлу мала -  дерева в саду повыаертала = Таку 
буря силу мала -  дахы из хыж позрывала -  Таку буря силу 
мала -  дерева в саду повивертала!
Таку возьмуть хлопці и в єннӱв сорочці -  Таку візьмуть 
хлопці і в одпій сорочці.
Таку в хыжи ае здержиш, хоть на неї й накричиш -  Таку 
в хаті пе стримаєш, хоч на неї й нагримаєш.
Таку гыртанку мас, ош усьо аропнває -  Таку гирлянку 
має, що всс пропиває.
Так угодив (утодила), т б ы  копачков устрілив (устріди-
ла) -  Так угодив (утодила), ніби копачкою (мотикою) ви- 
стрілив (вистрілила).
Таку “дрымбу” має -  усіх заглушає -  Таку “дримбу” має
-  усіх заглушає.
Так уже выйшло -Так уже зийшло.
Так уже є: межи свойими -  усе про своє -  Так ужс є: між
своїми -  завжди нро своє.
Так уже є, ош ближчый встигать послідньым -  Так ужє
є, що ближчий встш-ає останнім.
Так уже заведено — Так уже завсдсно.
Так уже й буде — Так уже й буде!
Так уже й повелоея: надієся на “авось” -  Так уже й по- 
велось: падіється на “авось”.
Так уже мы устроєні -  Так уше ми ыіаштовані.
Так уже повелося -  Так уже повелося.
Так уже сложилося -  Так уже склалося.
Так уже створеный челядник (створена челядииа): вік 
бі,ддоватн, вік стройити -  Так уже створена людина: вік 
бідувати, вік будувати.
Так уже упало на нашу судьбу -  Так уже випало на нашу 
долю!
Таку жону ревннву має -  и в перкви за ним позирає -
Таку жінку (дружину) ревниву має -  і в церві за ним по- 
зирає (наглядає),
Таку журу має, ош н їсти забывать -  Таку журу має, що 
й їсти забуває.
Таку зчинив (зчинила) ваду, ош птах не сяде на хыжу
-  Таку зчинив (зчинила) ваду (сварку), що птах не сяде на 
хату.
Таку кашу заварив (заварила) -  не дай, Господи -  Таку 
кашу заварив (заваршіа) -  ие дай, Господи!
Таку любӱсть мас -  видячкы всыхає -  Таку любість має
-  видячки всихає.
Таку мершу й червакы їсти не будуть (не схочуть) -  Таку 
мершу й чєрв’яки їсти не будуть (не схочуть).
Таку міну зробив (зробила), гибы Амернку открыв 
(открыла) -  Таку міну зробив (зробила), іііби Америку від- 
крив (відкрила).
Таку назуру має -  за всіх переживать -  Таку натуру має
-  за всіх пережнває.
Таку натуру мас, ош начальству у рот позирать ~ Таку 
натуру має, що начальству у рот позирає (дивиться),
Таку натуру має: тко вниный (тко довгує) йому -  па- 
мнятать, а кому вӱн -  забывать -  Таку натуру має: хто 
винний (хто боргує) йому -  пам’ятає, а кому він -  забуває. 
Таку натуру має: по всіх усюдах носить го (носить йі) -  
Таку натуру має: по всіх усюдах гасає.
Таку натуру має -  усі пліткы збпраггь -  Таку натуру має
-  усі плітки збирає.
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Т ам

Таку нісенітыицю верзе, ош сам чорт не розгрызе -  Таку 
нісенітницю верзе , що сам чорт не розгризе.
Так упнвся (ушшасмя), аж учемерився (учемерилася) -  
Так упився, (упилася), аж учемерився (учемерилася).
Таку свальбу мали -  онь кури й гуси танцьовали -  Таке 
весілля мали -  аж кури й гуси таьщювали.
Таку свальбу мали -  щи кури й гуси таицювали -  Таке 
весілля мали — ще кури й гуси танцювали.
Таку силу буря мала -  дахы из хыж иозрывала = Таку 
буря силу мала -  дерева в саду повывертала -  Таку силу 
буря мала -  дахи із хат иозривала!
Таку силу має, ош подкову згынать (ош мура ламле) -
Таку силу має, що підкову зпшає (що мура ламає).
Так собі -  Так собі.
Так стали газдовати, ош на ґаздӱвстві ни псрнатых, ни 
рогатых -  Так стаяи господарювати, що на господарстві ні 
пернатих, ні рогаггих.
Так ся маву, ош кышкы голодный марш гравуть -  Так 
маюся, що кипжи голодний марш грають.
Так ся творить, гибы от нього втекли волы -  Так тво- 
риться, ніби від нього втекли воли.
Так точно -  Так точно!
Так тому й быти -  Так тому й бута!
Так утікали -  три дны не спочивали -  Так тікали -  три 
дні не відпочивали.
Так у шиорі горить -  под кліпа ока зварить -  Так у шгю- 
рі (е грубці) горить -  під кліпа ока зварить.
Такӱв естраді лем дебілы раді -  Такій естраді лиш дсбіли 
раді.
Так ци инак = Так ци иншак -  Так чи інакше (по-іншому). 
Так ци иишак — Так ци инак -  Так чи по-іншому.
Так ци не так -  1’ак чи не так.
Так ци ньи -  Так чи ні?
Так ци ньи -  вже доста было з брехні -  Так чи ні -  вже
досить було з брехні!
Так ци ньи -  кобы знати мені -  Так чи ні — якби зната 
мені.
Так ци ньи -  ие бреши мені -  Так чи ні -  не бреши мені. 
Так ци ньи -  судити не міні -  Так чи ні -  судити не мені. 
Так ци ньи -  уцкі знати мені -  Так чи ні — звідки знати 
мсні?
Так ци так -  Так чи так.
Так ци сяк -  Так чн сяк.
Так цілый рӱк = Так майже рӱк -  Так цілий рік.
Так чини, обы вовк сытый н баран цілий -  Так роби, 
щоб вовк ситий і баран цілий.
Так чисто -  аж празнично -  Так чисто -  аж урочисто.
Так шкура иа тобі й закыпить -  Так шкіра на тобі й за- 
кипить!
Так што -  Так що.
Так што аж -  Так що аж!
Так, штобы -  Так, шоб.
Так што, як твоє діло -  Так що, як твоє діло (твоя спра- 
ва)7
Так як было кблнсь -  Так як було колись.
Так як и положено -  Так як і иалежить.
Так, як кажеш (як кажете) -  Так, як кажеш (як кажете). 
Так як  та свиня: стишка міхы рве -  Так як та свиня: 
сгишка міхи рве.
Так, як треба — Так, ги треба -  Так, як треба!
Так,.як уміє, так и розуміє -  Так, як уміє, так і розуміє. 
Так, як чуєш (як чуєте) -  Так, як чуєш як чує.те).
Та лада добра, што повна грошима -  Та лада іскрикя) до- 
бра, що повна грошима.
Талантам треба помагати, а нездарь пробйеся й сама -
Талантам треба допомагати, а бездарь проб’ється й сама. 
Талант высокый треба мати, вбы штось из ничого 
выробляти -  Талант високий треба мати, щоб щось із ні- 
чого виробляти.
Талант -  вӱн усяды талант- Талант -  він скрізь талант. 
Талант де не зайде -  еобі пропитаніє найде -  Талант де ме 
зайде -  собі спожиток знайде!

Талантливі люде не лем усе талантливі, но й усяды -
Талановиті люди пе лиш завжди талановиті, алє й скрізь. 
Талантливый челГядник (талантлива челядина) талант- 
ливын (талантлива) у вшиткому -  Талановита людшіа 
талановита у всьому.
Талант має, тому на флейті й грає -  Талант має, тому на 
флейті й грає
Талант не вміс мовачати: вӱн дає про себе знати — Та-
лант не вміє мовчати: він дає про себе знати.
Талант -  не лем умініс штось створити, но й умініє избі- 
жати чогось -  Талант -  не лиш уміння щось створити, але 
й уміння уникнути чогось.
Талант от Бога -  Талант від Бога.
Талант от Бога, купити го ие мож -  Талант від Бога, ку- 
пити його не можна.
Талант перевоплощеиія -  Тапант перевтілення.
Талаит -  розкошам ие гарант -  Талант -  розкошам не га- 
рант.
Талант у землю не зарыєш -  Талант у землю не зариєш. 
Талі воды подмывавуть городы -  Талі води підмивають 
городи.
Талія з перехватом -  Талія з перехватом.
Талновоє шило -  Талпове (шдошвенне) шило (шило для 
підіиивки підошви).
Там безсила медицина, де нужный сященник -  Там без- 
сила медицина, де потрібний священик.
Там было повересло, мене сюды принесло, там было 
помело -  слід за мнов замело -  Там було перевесло — 
мене сюди принесло, там було помело -  слід за мною за- 
мело.
Там бы тги столиць, де воді конець -  Там тобі б стілець, 
де воді кінець!
Там благо, де ие драго -  Там благо, де не драго (де не до-
рого).
Тамбурні двері -  Тамбураі двері.
Тамбурный шов -  Тамбурний шов.
Там выдко буде -  Там видпо буде.
Там воды -  по коліна -  Там води -  по коліда.
Там глядав (там тлядала), де не клав (не клала) — Там 
шядав (шукав, шукала), де не клав (ие клала).
Там горазд, де ниє нас -  Та гаразд, де нема нас 
Там, далеко, де іслри не доспӱвувӱть, сонце недосвічує, 
вітер не додуває -  там ся й отбывать -  Там, далеко, де 
кури нс доспівують, сонце иедосвічує, вітер не додуває -  
там і відбувається.
Там, де Бескид,- мій огчий світ -  Там, де Бсскид,- мій 
отчий світ.
Там, де бідно,- усім видко -  Там, де бідно, -  усім видно. 
Там, де Бог,- там побіда -  Там, де Бог, там -  перемога! 
Там, де буркут, -  пйе свіжу воду люд -  Там, де буркут, -  
п’є свіжу воду люд.
Там, де вічно добре -  Там, де завжди добре.
Там, де вода, быває й біда -  Там, дс вода, буває й біда. 
Там, де вода, там н житя -  Там, дє вода, там і життя.
Там, де водокруті, и берегы круті -  Там, дє водокруті, и 
береги круті.
Там, де газды-трударі -  всяды ловгош у дворі -  Там, де 
господарі -  трударі -  всюди лугош (виноградний намет) у 
дворі.
Там, де го (де йі) не треба -  Там, де його (де її) не треба. 
Там, де добра жона, -  в хыжи порядок -  Там, де добра 
жінка (ідружина) — в хаті порядок.
Там, де добре, є й погано — Там, де добре, є й погано.
Там, де добре, там вӱн сам (там она сама), де погано -  
його (її) зам -  Там, де добре, там він сам (там вона сама), де 
погано -  його (її) зам (його Гії) замісник, замісниця).
Там, де їсться й пйеся -  усе штось опстаєся -  Там, де 
їсться й п’ється -  завжди щось опстається (лишається). 
Там, де лісы, там и грибы -  Там, де ліси, там і гриби. 
Там, де ліс, там и вода -  Там, де ліс, там і вода.
Там, де козам рогы правлять -  Там, де козам роги ирав- 
лять.
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Там

Там, де комуністы, всі инші -  зрадннкы, шніоны й 
націоналісты -  Там, де комуністи, всі інші -  зрадники, 
ашіоии й націоналісти!
Там, де люде, там и гріхы -  Там, де люди, там і гріхи. 
Там, де нич ниє -  ани вкрасти, ани загыне, ани вовк не 
возьме -  Там, де нічого нема- ні вкрасти, не загинс, ні вовк 
не візьме.
Там, де отсуствує й смак, вӱн поїсти мастак -  Там, де від- 
сутній і смак, він поїсти мастак.
Там, де паленка, там и зло -  Там, де паленка (горілка), 
тамізпо.
Там, де палевка, там и компанія -  Там, де паленка {горіл- 
ка), там і компанія.
Там, де паиує с.мак -  каждын поїсти мастак -  Там, де 
панує смак -  кожен ттоїсти мастак.
Там, де піч, там и кочерга -  Там, де піч, та і кочерга.
Там, де поклад, куриня иесеся подряд -  Там, де поклад 
(спеціалыю покладене яйце в гніздо), куриия несеться під- 
ряд.
Там, де поять,- біду коять -  Там, дс поять,- біду коять. 
Там, де править жона, замішаный и сатана -  Там, дс 
править (керує) жінка, замішаний і сатана.
Там, де русалкы ходять, поля добре родять -  Там, де ру- 
салки ходять, поля добре родять.
Там, де села й рӱдный край, став легендов Шугай -  Там, 
де села й рідішй край, став лсгендою ІИугай,
Там, де спӱвавуть, ліоде тоже вмиравуть -  Там, де співа- 
ють, люди теж помирають.
Там, де сялеіи, там и злізеш -  Там, де сядеш, там і злізеш. 
Там, де треба -  Там, де треба {де потрібно).
Там добре, де нас ниє -  Там добрс, де ыас нсма.
Там добрс, де нас ниє, а куды мы подамеся, там и сяор- 
тимеся -  Там добре, де нас нема, а куди ми подамося і зі- 
псуємося.
Там дома, де добре -  Там дома, де добре.
Тамже-Тамже.
Там здыхать, де є -  Там здихає, де є.
Там земля мила, де мати родила -  Там земля мила, де 
мати народила.
Там и не быв (и не была), а каже: “Всьо чув (всьо чула)!”-
Там і не був (і не була), а каже: “Все чув (все чула)!” 
і’ам и сям = Там и туй -  Там і сям.
Там и там -  Там і там.
Там м туй = Там и сям -  Там і тут.
Там иши не пусто, де в гордові капуста -  Там ще не пус- 
то, де в гордові (де в бочці) капуста.
Там межи ними ниє никого свого -  Там між ними нема 
нікого свого.
Там му (там ӱв) и жаба цицькы дасть -  Там йому (там 'ій) 
і жаба цицыщ дасть!
Там му (там ӱв) капут -  Там йому (там їй) капут!
Там нас люблять, де нас ниє -  Там нас люблять, де нас 
нема.
Там не глядай, де-сь не клав (ие клала) -  Там ие шукай, 
де ти не клав (не клала).
Там -  не туй -  Там -  не тут.
Там ниє злодія, де всі люде крадуть -  Там пема злодія, де 
всі лгоди крадуть.
Та много иншых -  Та багато інших!
Таможна пошлина -  Мито.
Там отбываєся, де зима з літом стрічасея -  Там відбува- 
єгься, де зима з літом стрічасться.
Там погяг (потягла) -  там порвав (порвала) -  Там по-
тягнув (потягнула) -  там порвав (порвала).
Там страх не панує, де віра сяткує -  Там страх не панує, 
де віра святкує,
Там стрічавуться (сохранявуться) чудесні екземпляры
-  Там зустрічаються (зберіі аіогься) чудові екземпляри. 
Там-сям -  Там-сям.
Там ся не курить, де ниє вгия -  Там пе курнигься, де нема 
воппо.
Там ся рвс, де майтоншоє -  Там рветься, де ішйтонше. 
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Там ся стало, де людська нога іци не ступала -  Там ста-
лося, дє людська нога ще не ступала.
Та.м-та-рам, там-та-рам, то, што маву, дам и вам -  Там- 
та-рам, там-та-рам, те, що маю, дам і вам!
Там усе пйанкы й гулянкы -  Там завжди п’япки й гуляи- 
ки.
Тому, тко (тӱв, котра) посадить дерево, подякувуть 
сыны и внукы, а того, тко (а вту, котра) загубить,- про- 
клянуть всі лшде -  Тому, хто (тій, котра) гтосадить дерево, 
подякудоть сини і внуки, а того, хто (а ту, котра) загубить,- 
проклянуть всі люди.
Там, туды -  не знати куды -  Там, туди -  не знати купи. 
Тамуєся д)тг (дыханя) -  Тамується іюдих (дихання.)
Там уже -  што Бог сздить -  Там уже -  що Бог судить!
Там хыжа не тісна, де челядь не збісна -  Там хата не тіс- 
на, де челядь не збісна.
Там ци туй -  сннако бідує люд -  Там чи тут -  однаково 
бідує люд.
Та най му (та най ӱв) мара -  Та нехай йому (нехай їй) мара! 
Та най му (най ӱв) фрас -  Та хай йому (хай їй) фрас {біс)1 
Таиґентноє колссо -  Танґентне колесо.
Та невже — Та невже?
Тане в роті — Тане в роті.
Танець думок -  Танець думок.
Танець -  не робота: тко не вміє -  тым ганьба (срамота)
-  Танець -  ие робота: хто не вміє -  тим ганьба (срамота)\ 
Танень смерти ~ Таиець смсрті.
Танечна музыка = Танньовальна музика -  Танцювальыа 
музика.
Тане, як вӱск- Тане, мов віск.
Тане, як сніг на сонцю -  Тане, мов сніг на сонці, 
Танкбригада -  Танкбригада (танкова бригада).
Танкы обыйшли фланґ -  Таыки обійшли фланґ.
Та ну ж бо -Т а  ну ж бо.
Та ну його (ну її) -  Та ну його (ну її)!
Таяути з горя = Сохнути з горя -  Танути з горя.
Танцзал -  Танцзал (танцювальний зал). 
Танці-манці-выкрутанці -  Танці-манні-викрутанці. 
Танцклас — Ташіклас {танцювальний клас).
Танцюй, Ивапку, гропотянк (з вечера до рана) -  Тан- 
щой, Іванку, гропотянку (з вечера до раику)!
Ташіюй, танцюй... Ыа гробі бы тги таниьовали -  Тан- 
щоЙ, танціой... На гробі тобі б танцювали!
Танцюйте, чизмы мої, є дома другі — и вии не мої -  Тан- 
цюйте, чизми (чоботи) мої, с дома й другі -  і вони не мої! 
Танцююща походка -  Танцююча хода.
Таниьовальна музика = Танечна музыка -  Танцювальна 
музика.
Танцьовати гопака -  Таищовати гопака.
Танцьовати от печи -  Танцювати від псчі.
Танцьовати (танцюс) под його (под її) дуду (дудку) -  Тан- 
цювати (танцює) під його (під її) дуду (дудку).
Та ньи -  Та ні.
Та понровбуєме -  Та спробуємо.
Та пӱшов ты (та пӱшла ты) -  Та пішов ти (та пішла ти)! 
Тарабанить, докі не вдарить -  Тарабаішть, поки не вда- 
рить.
Тарабарська грамота -  Тарабарська грамота.
Тараныа кӱсть -  Таранна кістка.
Тарахнутн штосилы -Тарахнути (вдарита) щосили. 
Тарифна політика -Тарифна політика.
Тары- бары довкола (навколо) тары -  Тари-бари навколо 
тари.
Тары-бары -  дурницю варпть -  Тари-бари -  дурігацю ва- 
рить.
Тары-бары -  завтра Варвары -  Тари-бари -  завтра (17 
грудня) Варвари.
Тары-бары -  не наклнкай (не згущай) хмары -  Тари-ба- 
ри -  не накликай {не зг\'щай) хмари.
Тарты-бары -  повный вариш, но обід из того нс звариш
-  Тари-бари -  повний вариш (повне місто), та обід із того 
не звариш.
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Тары-бары розводити = Плести дурниці = Тсревені роз- 
водити (точити) -  Тари-бари розводити.
Таскати за волося (за чуба) -  Таскати за волосся (за 
чуба).
Таскати за уха = Крутиги за вуха — Таскати за вуха. 
Таскаться з ним (з нив) -  Таскається з ним (з нею).
Та сторояа мила, де мати народила -  Та сторона мила, де 
мати народила.
Татарськос иго -  Татарське іго.
Та фіґ з тобов -  Та фіга (хрен) з тобою!
Та ци инша = Тота вадь инша -  Та чи інша.
Та што вже -  Та шо вже?!
Та як його — Та як його?
Та я тебе -  Та я тебе!
'Гварина -  не челядина (не челядник): не повість, што 
го (игго йі) болить -  Тварина -  не людина: не скаже, що Гі 
болить.
Тварина скоро звыкать до того (до тої), тко про ню за- 
ботиться -  Тварина швидко звикає до тош (до тієї), хто-про 
неї дбає.
Тваринный страх = Звірячый страх -  Тваринний страх. 
Тварь у нього ( у  нсї) горить -  Твар (об.чиччя) у нього (у 
не'О горить.
Тварь у нього (у неї) побита вӱспов — Тварь (обличчя) у 
ньош (у неї) пообита (побите) віспою.
Тверда валюта -  Тверда валюта.
Тверда вдача -  Тверда вдача.
Тверда конструкція -  Тверда конструкція.
Тверда рука -  ївсрда рука.
Тверда хода -  Тверда хода.
Тверда ціна (тверді ціны) -  Тверда ціна ітверді ціни). 
Твердити своє -  Твердити {стверджувати) своє.
Тверді міры = Жорстокі міры -  Тверді міри.
Твердый орішок -  Твердий горішок.
Твердый характер -  Твердий характер (тверда вдача). 
Твердо держатися на ногах = Твердо стояти на ногах -  
Твердо держатися (триматися) на ногах.
Твердоє желаніє -  Тверде бажання.
Твердоє крісло -  Тверде крісло.
Твердос руководство -  Тверде керівництво.
Твердо убіжденый (убіждена) -  Твердо перекоиаішй (пе- 
реконана).
Твердӱсть земна = Твердь земна -  Твердїиь земна. 
Твердӱсть небесна = Твердь иебесна -  Твердінь небесна. 
Твердый вагон -  Твердий вагон.
Твердый дотык -  Твердий дотик.
Твердый знак -  Твердий знак.
Твердый (тверда) на ощуп -  Твердый (тверда) на дотик. 
Твердый оріх = Мӱцный оріх -  Твердий горіх.
Твсрдый, як оріх -  Твердий, мов горіх.
Твсрдым кроком = Твердов ходов -  Твердим кроком. 
Твердов ногов стояти -  Твердою ногою стояти.
Твердов ходов = Твердым кроком -  Твердою ходою. 
Твердого оріха легко не розкусиш -  Твсрдого горіха легко 
нс розкусиш.
Твердоє произнопіеніє -  Тверда вимова.
Твердоє серце -Тверде серце.
Твердоє слово -  Тверде слово.
Твердос топливо -  Тверде паливо.
Твердо й голо -  як млинове коло -  Твсрдо й голо -  як 
млинове коло.
Твердо памнятати -  Твердо пам’ятати.
Твердо спати (заснути) -  Твердо саати (засяути.
Твердо стояти на ногах = Твердо держатися на ногах -  
Твсрдо стояти на ногах.
Твердо убідитися -  Твердо переконатися.
Твердь земна = Твердӱсть земна -  Твердінь земна. 
Твердь небесна = Твердӱсть небесиа -  Твсрдінь небесна. 
Твереза голова уважать на слова -  Твереза голова уважає 
на слова.
Тверезі головы (сужденія) -  Тверезі голови (суджеішя). 
Тверезый розум -  Тверезий розум.

Тьерезым пӱшов (тверезов цӱшла), а пйавым прийшов 
(а пйанов прийшла) -  Тверезим пішов (тверезою пішла), а 
п’яним прийшов (а п’яыою прийшла).
Твоє (вашоє) діло -  Твоя (ваша) справа.
Твоє діло -  твоя й жура -  Твоє діло (твоя справа) -  твоя й 
жура.
Твоє діло телячоє: наївся (наїлася) -  и в хлӱв — Твоє діло 
тсляче: паївся (наїлася) -  і в хлів!
Твос (вашоє) луньоє мнясо псы їдять -  Твоє (ваше) деше- 
ве м’ясо пси їдять.
Твоє ци моє -  бере, як своє -  Твоє чи моє -  бере, як своє. 
Твої выбаганкы вже лізуть ми з гыртанкы -  Твої виба- 
ганки вже лізить мені з гирляшси!
Твої гроші тебе ж жруть -  Твої гроші тебе ж поїдають. 
Твос право -  маєш знати -  Твоє право -  повинний (пови- 
нна) знати.
Твої роки -  твӱй компромат -  Твої роки -  твій компро- 
мат.
Твої теревені мені до фені — Твої теревенї мсні до фенї! 
Твойим добром -  тобі ж чолом -  Твоїм добром -  тобі ж 
чолом!
Твойими молитвами -  Твоїми молитвами.
Твойнми (вашими) б уетами лем мед пити -  Твоїми (ва- 
шими) б устами лиш мсд пити.
Твори, дерзай: роботы -  непочатый край -  Твори, дер- 
зай: роботи -  яеночатий край!
Творительный падеж -  Орудний відмінок.
Творити безобразіє = Робити безобразіє -  Творити иепо- 
добство.
Творити в имня Бога сятого -  не стидно ничого -  Твори- 
ти в ім’я Боіа святого -  не соромно ігічого.
Творити діла = Вершити диа — Творити діла.
Творити добро -  Творити добро.
Творити зло = Робити зло = Коїти зло -  Творити зло. 
Творити молитву -  Творити молитву.
Творити нову жизнь - Творити нове житгя.
Творити по свому образу й подобію -  Творити на свій об- 
раз і подобу.
Творити (творить) чудета = Робити чудеса -  Твориги 
(творить) чудсса (дива).
Твориться -  як пень ца потята -  Твориться -  як пень иа 
потята.
Творпӱв много, а робӱтникӱв мало -  Творців багато, а 
робітників мало.
Творчеська груиа -  Творча ірупа.
Творчеська ініпіатива -  Творча ініцїатива.
Творчеська ініпіати&а -  честь для колектива -  Творча 
ініціатива -  чссть для колекіива.
Творчеська лабораторія -  Творча лабораторія. 
Творчеська місія — Творча місія.
Творчеські контакты -  Творчі контакти.
Творчеські мукы — Творчі муки.
Творчеські находкы -  Творчі знахідаи.
Творчеські отісрытія — Творчі відкритгя.
Творчеськый доработок -  Творчий доробок. 
Творчеськый отчот -  Творчий звіт.
Творчеськый період -  Творчий період.
Творчеськый потенціал -  Творчий потенціал. 
Творчеськый процес -  Творчий процес.
Творчеськый рейтінг -  Творчий рейтінґ.
Творчеськый труд -  есе не гра в бракоробноє “ура!” -  
Творчий труд -  це не тра в бракоробне “ура!”
Творчеськоє кредо -  Творче кредо.
Творчеськос обшество -  Творче товариство.
Творчеськоє содружество -  Творче товариство. 
Творчеськос соревнованіє-Творче змагання. 
Творчеськоє состояніс -  Творчий стаы.
Творчос кредо -  Творче кредо.
Творчӱсть колективна -  прогресивна -  Творчість колек- 
тивна -  прогресивна.
Твоя бере -  Твоя бере.
Твоя (ваша) взяла -  Твоя (ваша) взяла.
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Твоя воля, Господи -  Твоя воля, Господи!
Твоя (ваша) заслуга -  Твоя (ваша) заслуга.
Твоя (ваша) милӱсть -  Твоя (ваша) милісггь.
Твоя подруга -  моя подруга, твої друзі -  мої друзі -  Твоя 
подруга -  моя подруга ~ твої друзі -  мої друзі.
Твоя правда, моя правда- всяды правда, а ниґде йі ньіт
-  Твоя правда, моя правда -  всюди иравда, а ніде її нема. 
Твоя {ваша) сестра -  Твоя (ваша) сестра.
Твоя (ваша) ставка бита -  Твоя (ваша) ставка бита.
Твоя (ваша) судьба не в прошлому, а в будушому -  Твоя 
(мваша) доля не в минулому, а в майбутньому.
Твоя хыжа а мӱй верьх -  Твоя хата, а мій верх (бажання 
владувати в хаті).
Твӱй гріх -  курям на сміх -  Твій гріх -  курям на сміх! 
Твӱй {його, її) простор свободы -  Твій (його, її) нростір 
свободи (волі).
Твӱй наказ -  мені не указ -  Твій наказ -  мсні не указ! 
Твӱй опыт, Матвійочку, обхолиться в файну копійочку
-  Твій досвід, Матвієчку, обходиться в файну (« добру) ко- 
пієчку!
Твӱй (ваш) простӱр свободы -  Твій (ваш) простір свободи 
(волі).
Театер абсурда -  Театр абсурду.
Театер выходного дня -  Театр вихідіюго дня.
Театер войпы = Театср военных дійств -  Театр війни. 
Театер военных дійств = Театер войны -  Театр воєнних 
дій.
Театер сшіого актора (артиста) -  Театр одного аюгора 
(артиста).
Театер-передвижка = Передвижный театер -  Театр-пе- 
редвижка (псресувка).
Театср юного зрителя -  Тсатр юного глядача. 
Театралізовані легенды -  Театралізовані легенди. 
Теагральна агенція -  Театралыіа агснція.
Тебе (вас) есе устроює -  Тебе (вас) це влаштовує?
Тебе й не знає, а всяко обговоршє — Тебе й не знає, а всі- 
ляко обмовляє.
Тебе (вас) не касаєея = Не твоє мелеся -  Тебе (вас) не 
стосується.
Тебе (його, її) иослухати — як меду попити -  Тебе (його, її) 
послухати ~ мов меду иопити.
Тебе нривітствує, а очима поїдать -  Т сбе в іта є , а  очи м а 
п о їд ає.
Теково село ци Дяково -  мені єннаково -  Теково ссло чи 
Дяково -  мені одпако.
Текти крӱзь пальці -  Текти крізь палыіі.
Текги цӱвков -  Текти цівкою.
Текуща вода -  золото, а стояча -  болото -  Текуча вода -  
золото, а стояча -  болото.
Текуща робоча сила -  Текуча (плинна) робоча сила. 
Текущі діла -  Поточні діча {справи).
Текутці тіла -  Рідкі гіла.
Текушый момент -  Поточний момент.
Текущый ремоит -  Поточний ремоыт.
Текущый рӱк -  Поточний рік.
Текущый счот -  Поточний рахунок.
Телевізійна нередача -  Телсвізійна передача.
Телевізійне шоу -Телевізійне шоу.
Телевізійный апарат -  Телевізійний апарат.
Телсвізійный яартнер -  Телевізійюга партнер. 
Телеграма-молнія -  Телсграма-блискавка.
Телеграфным рядком -  Телеграфним рядком.
Телеканал “Інтер” -  Телеканал “Інтер”.
Телень-телень -  на цілый дснь -  Телеыь-тслснь -  на ці- 
лий день.
Телеологічні догмы -  Телеологічні догми.
Телесеріал -  Телесеріал (телевЬійний серіал).
Тслесигнал -  Телесигнал (телевізійний сигнал). 
Телескопична форма -  Телескопічна форма.
Телефон довірія -  Телефон довіри.
Телефонна лінія -  Телефонна лінія.
Телефок на прослуховованю -  Телефон на прослушці.
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Телсфонна сверблячка -  Теяефонпа сверблячка. 
Телефонна служба ~ Тслефонна служба.
Телефон нс робить -  Тслефон не працює.
Телефонні звӱнкы -  Теяефонні дзвінки.
Телефонні хуліганы -  Тслефонні хулігани.
“Телефонноє право” судить лукаво -  “Телефонне нраво” 
еудить лукаво.
Теліга (вӱз) трясе -  Теліга (віз) трясе.
Теліжный майстер = Возовый майстер -  Теліжний май- 
стер (возороб).
Теліжный слід = Возовый слід -  Теліжний слід.
Тсліжноє колесо = Возовоє колесо -  Теліжне колесо.
Теля рыче -  матірь кличе -  Тсля риче -  матір кличе. 
Телят бойиться, а волы краде -Телят боїться, а воли кра- 
де.
Телятко выссало корову -  Тслятко виссало корову. 
Телятко рӱжкы показало -  Телятко ріжки показало. 
Теляча радӱсть = Телячый восторг -  Тедяча радість. 
Теляча етарӱсть -  Теляча старість.
Телячі зубы -  Телячі зуби (молочні).
Телячі ніжности -  Тслячі ніжності.
Телячый восторг = Теляча радӱсть ~Теляча радість (те- 
ляче захопленпя).
Телячый кожух -  Телячий кожух.
Телячоє увлеченіє ~ Телячс захоплення.
Тема дня -  Тема дия.
Темам закрыта -  Тема закрига.
Тема отдільного розговора -  Тема окремої розмови. 
Тематика робӱт -  Тематика робіт.
Тематичеські міроприятія -  Тематичні міроприємства. 
Тематичеськый урок -  Тематичний урок.
Темінь змушує нрипозироватися -  Темрява змушус при- 
позируватися (придивлятися).
Темінь неуцтва -  Темрява неуцтаа.
Темна конячка -  Темііа конячка.
Темна личнӱсть = Темниый тип -  Темна особа,
Темна нӱчка вкладує снати, а місячыа -  кличе гуляти -  
Темна нічка вкладає спати, а місячна -  кличе гуляти. 
Тсмна нӱчка ци видка -  залюбленым (замилованым) 
мннать гавыдко -  Темиа нічка чи видка -  залюбленим (за- 
коханим) шшає швидко.
Темні діла -  Темиі діла (справй).
Темні дїлкы = Темні люде — Темні ділки.
Темні люде = Темні ділкы -  Темиі люди.
Темні ночи -  гибы ткось выколов очи -  Темні ночі -  піби 
хтось виколов очі.
Темный ліс -  Темний ліс.
Тсмный (темна) иа нисьмо -  Темний (тсмна) на письмо 
(неграмотний, неграмотна).
Темниый тип = Темна личнӱсть -  Тсмшій тип.
Темный час добы -  Темний час доби.
Темный (темна), як  нӱч -  Темний (темна), як ніч.
Темно вночи, як у печи -  Темно вночі, мов у печі.
Темно днеська -  як у пресоднӱв -  Темно сьогодііі -  як у 
прееподній.
Темноє пйатно -  Темна нляма.
Темноє прошлос -  Темне минуле.
Темпоє царсгво -  Темне царство.
Темної ночи звізды ясніші = Чим иӱч темніша, тым 
звізды ясніші -  Темної ночі зорі ЯСІІІШІ.
Темно-притемно -  Темло-прегемно.
Темносішьоє ыебо -  Темносинє небо.
Темнося, хоть в око стріль = Темно, хоть око выколи -  
Темно, хоч в око стрільньни.
Темнога повна страхӱв — Тсмнота (твмінь) повиа страхів. 
Темнота -  нодруга мододежи -  Темнота (теміиь) -  іюдру- 
га молоді.
Темно, хоть око выко.іи = Темнося, хоть в око стріль -  
Темно, хоч око виколи.
Темнература упала ~ Температура впала.
'Гемпературный режим -  Температурний режим.
'Гемны сгройительства -  Тсмпи будівництва.
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Темпы увелнчувуться -  Темпи збільшутоться.
Темрява неуцтва -  Темрява неуцтва. 
Тендерно-стокерный цех -  Тендерно-стоксрний цех. 
Тендітна нстота = Слаба истота -  Тендітна істота. 
Тевдітна пянночка -  Тендітна панночка.
Тендітна стать = Прекрасна стать -  Тендітаа стать (по- 
стать).
Тснетӱв не без чортӱв -  Тенетів (цвиптарь) не без чортів. 
Тень-телень -  Теыь-телень.
Теоретичнеські росчоты -  Тсоретичні розрахуыки. 
Теоретичеськы и практичеськы -Теоретично і пракхично. 
Теоретичеськы -  кобыла, а практичеськы -  не везе -  
Теоретично -  кобила, а практично -  не везе.
Теорія віроятности -  Теорія ймовірности.
Теорія достовірности -  Теорія вірогідности.
Теорія имовірности -  Теорія ймовірності.
Тсорія мертва без практикы -  Теорія мертва без пракги- 
ки.
Теорія отпоснтельностн -  Теорія відносності.
Теорія отображенія (отраженія) -  Теорія відображення 
(віддзеркап ення).
Теорія познанія -  Теорія пізнання.
Теорія реалізації -  Теорія реалізащї.
Теорія розпреділенія -  Теорія розподідлеішя ірозподілу). 
Теорія чисел -  Теорія чисел.
Теорія упругости -  Теорія пру'жності.
Теперішні порядкы -  єнні загадкы -  Теперішні порядки
-  одні загадки.
Теперішні профкомы -  состав новый, старі прнйомы -
ТеперішнІ профкоми -  склад новий, старі прийоми. 
Теперішні условія -  Тепсрішні умови.
Тсперішнӱсть повна будущим = Теперішньоє череватоє 
будущим — Теперішність повна майбутаім.
Теперішньый момент = Современный момент -  Тепе- 
рішиій момент.
Теперішньый партапарат -  колншньый люмпенпроле- 
таріат -  Теперішній партапарат -  колишній люмпенпроле- 
таріат.
Теперішньый час -  Теііеріцшій час.
Теперішньоє череватоє будущим = Теперішнӱсть повна 
булущпм -  Теперішнє черевате майбутнім.
Теперь вадь ниґда -Тепер або ыіколи!
Теперь держися -  Тспср тримайся!
Теперь и в тебе с сімйа -  треба нив заботитися -  Тепер і 
в тебе є сім’я -  треба нею піклуватися.
Теперь и чередарь -  парламентарь -  Тепер і чередар (ї 
пастух) -  парламентар.
Теперь люде вшитко знавуть, бо новннкы чнтавуть -
Тепер лтоди все знають, бо иовинки (газети) читають. 
Теперь -  не колись: де хочеш -  трудися, де хочеш -  учись
-  Тепер -  не колись: де хочеш -  трудися, де хочеш -  учись. 
Тспсрь не лем люде скупіші, но й яйця от куркы розум- 
нішї — Тепер не лиш люди скуиіші, але й яйця від курки 
розумніші.
Теперь не тот момент -  Тспер не той момент.
Теиерь не треба дітьом науков ж}фитися: мусять учн- 
тися -  Тепер не треба дітям паукою журитися: мусять учи- 
тися.
Теперь нико не застрахованый -Теиер ніхто не застра- 
хований.
Тсперь основательно -  Тспер докладно.
Теперь пора на всьо -  Тепер пора (час) на все.
Теперь по сслах и коломыйка весела -  Тепер по селах і 
коломийка весела.
Тепсрь розумніші яйця пӱшлы от кури -  Тспер розумніші 
яйця пішяи від курей.
Теперь того ниє — Тепер того нема.
Теперь уже дома -  Тепер уже дома.
Теперь уже край = Теперь уже кӱнчено = Теперь уже ко- 
непь -  Тегтер уже край.
Теперь уже конепь = Теперь уже кӱнчено = Теперь уже 
край -  Тенер уже кінець.

Теперь уже кӱнчено = Теперь уже край = Тенерь уже ко- 
нець -  Тепер уже кінчено (закінчено).
Теперь у моді: тко з грошима, тот злодій -  Тепер у моді: 
хто з грошима, той злодій.
Теперь усі -  старі й малі беруть хабарі -  Тепер усі -  сгарі 
й малі беруть хабарі.
Теперь, як николи ~Тепер, як ніколи.
Тепла зима -  Тепла зима.
Тепла компанія = Теплоє обшєство -  Тешіа компанія. 
Тепла осінь -  на довгу зиму -  Тешіа осінь -  иа довгу зиму. 
Тепла стріча -  Тешіз зустріч.
Тепла хыжа, кіть спӱванками богата -  Тепла хата, якшо 
иіснями багата.
Тепленькое містечко -  Теплеиьке містечко,
Теплиться надежда -  ТеплитьСя (жевріс) надія.
Теплична косиая (пвітка) -  Теплична косиця (квітка). 
Тепличноє восшгганіє -  Тепличне виховання.
Тепличноє ростеиіє -  Теплична рослина.
Тепличні культуры -  Тешшчні культури.
Тепличный ефект -  Тешшчний ефект.
Теплі вещі -  Теплі речі.
Теплі дожді -  веселівугь травы й корчі -  Теплі дощі — ве- 
селіють трави й корчі (кущі).
Теплі крані -  Теплі краї.
ТеплІ слова -  Теплі слова.
Теплый Василь из стріх цяпать и за персты хапать
-  Теплий Василь (13 березня) із сріх крашіе і за персти 
хапле.
Теплый кожух, но не для мене шитый -  Теплий кожух, та 
ие для мене шитий.
Теплый майськый день -  для ранньых черешень -  Тс-
шіий травневий день -  для ранніх черешень.
Тепловый }дар -  Тепловий удар.
Теплоє молоко -  Тепле молоко.
Теплоє місто (мІстечко) = Насиженоє містечко -  Тепле 
містсчко.
Теплос общество = Тепла компанія -  Тспле товариство. 
Теплоє слово усім приятноє -  Тепле слово всім приємне. 
Тепло и ласку не шкодуй, а де можеш -  людям даруй -  
Тепло и ласку ие шкодуй, а де можеш -  людям даруй. 
Теплокровні животні -  Теплокровні тварини. 
Тсплосилова установка -  Теплосилова установка. 
Теплота (теплінь) воздуха = Теплӱсть воздуха -  Теплота 
(тєплінь) повітря.
Теплота плавленія — Тєнлота плавлення.
Теплӱсть воздуха = Тенлота (теплінь) воздуха -  Тешіість 
повітря.
Тспло, як на Йвандень -  Тегою, як на Йвандснь (7 липня). 
Терармія -  Терармія (територіальиа армія).
Теребити на всі заставы = Уплітати за ввбі щокы -  Тере- 
бити на всі застави (жадібно їсти).
Терсвсні не давуть нич до жеба -  Теревені не давуть нічо- 
го до жєба (до кишеиі).
Теревсні правнти ~ Теревеці правити.
Теревені розводити (точити) = Плестн дурниці = Тары- 
бары розводитн -  Теревсні розводити (точити).
Терен забіліє -  селянин ячхгінь сіє — Терсн забіліє -  ссля- 
иин ячмінь сіє.
Терен корчом росте, а на колючках цвіге -  Тереы корчем 
(кущсм) росте, а на кошочках цвіте.
'Герен цвітс на колючках -  Тсрен цвіте на колючках 
Терзати серце -  Краяти еерце.
Теріггоріальні нретснзії -  Територіальні прстснзії. 
Термічеська обработка -  Термічна обробка.
Термометр Цельсія -  Термометр Цельсія.
Тернистый путь -  Тернистий шлях.
Тернови глӱд -  по межи сусід -  Терновий глід -  по межі 
сусід.
Терновый вінок (вінець) -  Терновий вінок (вінець). 
Терня слив не родить -  Терия слив не родить.
Тернячка -  колюча драчка -  Тернячка -  колюча драчка 
(тєрнина).
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Терорнстичеська організація -  Тсрористична організа- 
ція.
Терочный апарат -  Тертковий апарат.
Терпець може й урватися -  Терпець може й порватися! 
Терпець му (терпець ӱв) урвався = Терплячка урвалася = 
Терпініє лопнуло -  Терпець йому (терпець їй) урвався. 
Терпи, блуае (блудо), ліпше буде (паном (панією) будеш)
-  Тсрпи, блуде (блудо), краще буде (паном, нанією) будеш)! 
Терпн, братку (сестричко), тяжкі мукы, бо ниє от них 
розлукы -  Терпи, братку (ссстричко), тяжкі муки, бо нема 
від шіх розлуки.
Терпи й што кажуть -  роби, а коли ж терпіти несила
-  сыру зсмлк» їж -  Терпи й що кажуть -  роби, а коли не- 
втерпіж -  сиру зсмлю їж.
Терпи, козаче, атаманом будеш = Терпи, руснаку (рус- 
начко), горе -  будеш пити мед -  Терпи, козаче, отаманом 
будеш!
Терпи, небоже (небого), а може -  Терпи, небоже (небого), 
а може?
Терпн, русначе (русначко), горе -  будеш пити мед = Тер- 
пи, козаче, атаманом будеш -  Терпи, русначс (русиачко), 
горе -  будеш ішти мед!
Терни, русначе (русначко), колнсь лем щастя й до тебе 
прнскаче -  Терпи, руспачс (русначісо), колись лиш шастя й 
до тебе прискаче!
Терпи, тшо: маєш, штось хотіло -  Терпи, гіло: маєш, що 
ти хотіло.
Терпить, ги жаба голодови -  Терпить, мов жаба голодокі. 
Терпить чужому, а на свому -  зганять оскому — Тсрпить 
чужому, а на своєму -  зганяє оскому.
Терпініє— єдинственноє нашоє спасініє -  Терпіння -  єди- 
не наше спасіння (єдиний наш рятунок).
Тсрпініє и труд усьо перетруть -  Терпіния і труд все нере- 
Труі'Ь,
Тершніє н безсоннипя приходять з рокамн -  Терпіши й 
безсонниця цриходять з роками.
Терпініє й груд ушитко перетруть -  Тсрпіішя і труд все 
перетруть.
Терпініє лопнуло = Терпепь му (терпспь ӱв) урвався = 
Тернлячка урвалася -  Терпіши лопуло (тріснуло). 
Терпініє не требує особенного таланта -  Терпіння не ви- 
магає особливого таланту.
Терпініс -  признак розума -  Терпіння озыака розуму. 
Терпініс -  спасеніє, веде до Божого благословенія -  Тер- 
піння -  спасіння, всдс до Божого благословіши.
ТерпІня дас уміня -  Терніеня дає вміння.
Терпіня -  отупіня -  Терпіння -  отупіши.
Терпіньом и трудом ушнтко добудеш -- Терпішіям і тру- 
дом (працею) все добудеш.
Терпіти болесть (бӱль) -  Терпіти біль.
Терпіти голод и холод -  Терпіти голод і холод.
Терпітп н мусі ладный (ладна) -  такый безпорадный 
(така безпорадна) -  Терпіти й мусі ладний (ладыа) -  такий 
безпорадний (така безпорадна).
Терігіти нсдостаткы -  Терпіти нестатки (недоліки). 
Терпіти не може (не мӱг, не могла) -  Терпіти не може (не 
міг, нс могаа).
Терпіти неудачу — Тсрпіти нєвдачу.
Терпіти ніпцету -  Териіти злидиі.
Терпігн нужду -  Териіти нужду.
Терпіти от холода -  Терпіти від холоду.
Терпіти пораженіс = Зазнати поражсниє -  Зазнати по- 
разки.
Терігіти урон -  Зазнавати втрат.
Терттн фіаско -  Терпіти фіаско.
Терпіть, люде, якось буде (гӱрше не буде) -  Терпіть, люди, 
якось буде (гірше не буде)!
Терпкый, як попер -  Терикий, мов попер (як чорний перець). 
Терплчячый (терпляча), як сятый (як сята) -  Терплячий 
(терпляча), мов святий (мов свята).
Тсрплячка урвалася = Терпеиь йому (терпепь їй) урвав-
ся -  Терплячка урвалася.

Тергя дорогу -  Терти (утоптувати) дорогу.
Терти лямку = Тягти лямку -  Терти лямку.
Терти очи -  Терти очі.
Терти рукы - Тсрти (потирати) руки.
Теряти вещі = Губити вещі -  Губити речі.
Теряти голову -  Теряти голову.
Теряти своє достойинс тво -  Губити свою гідність. 
Тертися межи людьми = Тертися серед люди -  Тертися 
між (поміж) людьми.
Тертися пила нього (пила неї) -  Тсргися біля нього (біля 
неї).
Тертися серед люди = Тертися межи людьми -  Тертися 
ссред людей.
Тертый колач -  Тертий калач.
Тертый челядник (терта челядина) -  Терта ліодипа. 
Теряєся в догадках —Губиться в догадках.
Терялася увіренӱсть в успіхови -  Втрачадася упевненість 
в успіху.
Терятися в обществі -  Розгубдюватися (губитися) в това- 
ристві.
Терятн час -  Тратити (прогаювати) час,
Тсстовоє заданіс -  Тестовс завдашія.
'Гесть любить честь -  Тссть любить честь.
Тесть любигь честь, а зять -  любить часть -  Тесть шо- 
бить честь, а зять -  любить часть (посаг).
Тет-а-чет продумали на много вперед -  Тет-а-тст проду- 
мали памного (набагато) влеред.
Те-те-те -  Тс-те-те!
Тетиву натігать, а стріла не лстить -  Тятиву натягає, а 
сіріла нї летить.
Течн струйов -  Текти струменем.
Тиха вадаска -Тихе полювання.
Техконтроль -  Техкошроль (техпічний коптроль). 
Техкружок -  Техіурток (технічний гурток).
Техмініму.м -  Техмінімум (технічний мінімум).
Технадзор -  Технагляд (технічний нагляд).
Технарада -  Технарада (технічна нарада).
Техніка безопасности - Тсхніка безпски.
Техніка не виновата, ош песереднӱсть сіровата козы- 
риться в лауреатах -  Техніка ие винувага, що посередність 
сірувата козириться в лауреатах.
Тсхніка сушествує, лем пе фунгус -  Техніка існує, лиш не 
фунгує (не працює).
Технікы навалом, я хосну мало -  Техиіки навалом, а хос- 
ну (а користї) мало.
Техпіку — в масы -  Техніку — в маси.
Технічеська експертиза — Технічна експертиза. 
Технічеська інтелігенпія — Технічна інтеліґенція. 
Технїчеська консультація -  Технічна консультація. 
Технічеська характеристика -  Технічна характерис- 
тика.
Технічеські параметры -  Технічні парамеіри. 
Тсхпічеські проблеми -  Технічиі проблеми.
Технічеські сорты -  Технічні соріи.
Тсхнічеські средства -  Техиічні засоби.
Технічеськый персонал -  Технічний персонап. 
Технічеськый прогрес -  Техиічний проірес. 
Технічеськый редактор -  Технічний редаісгор. 
Технічеськый совіт -  Технічна рада.
Технічеськос и матеріальноє обеспеченіс -  Тсхнічне й  

матсріальне забєзпечення.
Техпічеськоє преобразованіє- Технічие перелгілсиня. 
Техногонна катастрофа -  Техношнна катастрофа. 
Технолоґія антягры -  Технолоґія антшри.
Технолоґія косметикы -  Тсхнолоґія косметики. 
Технологія не стойить на місті -  Технологія не стоїть на 
місці.
Техотділ -- Тсхвідпіл (технічний відді.п).
Техиаспорт -  Техпаспорт (технічний паспорт). 
Техперсонал -  Тсхлсрсонал (технічний персонал). 
Техпропаганда -  Техпропаганда (пропаганда техніки). 
Техред -  Техрсд (технічыий редактор).
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Техробӱтник (техробӱтниця) -  Технічний працівник (тех- 
нічна працівниця).
Техсекретарь (техсекретарька) -  Техсекретар (технічний 
секретар, секретарка)).
Тема в кормі судна -  Теча в кормі судна.
Тсче вода каламутна, мила моя, чомусь смутна? Я не 
смутна, лем сердита, бо через тебе зночн бита -  Тече вода 
каламутна, мила моя, чого ти смутна? Я не смутна, лиш 
сердита, бо через тебе зночі бита.
Течеиіс болезни -  Біг (пере6іг) хвороби.
Теченіє возы в ріці -  Течія (біг) води в ріці.
Теченіс діла -  Течія (хід) діла (справи).
Теченіє небесних світил -  Течія (біг) небесиих світил. 
Теченіє событій -  Хід (пєребіг) подій.
Теща -  не мати, не дасть зятьови доспати -  Теша -  не 
мати, не дасть зятеві доспати.
Теща ци свекруха -  уїдлива муха -  Тсща чи свекруха -  
уїдлива муха.
Тещиного языка центимнйтрами (аршином) не зміряш
-  Тещиного язика саитимстрами (аршиыом) не зміряєш. 
Тещин язык -  Тещин язик.
Тешу (свекруху) ие выбиравуть -  Тещу (свекруху) не ви- 
бирають
Тимотейовоє потепленіє -  на весыяноє цвітеыіє -  Тимо- 
тейове потешііыия (6 березня) — на весняне цвітіння. 
Тимотей теплом повіє -  й етарого (й стару) согріс -  
Тимотей (6 березня) повіє -  й старого (й сгару) зігріє. 
Тинтовоє пйатно -  Тинтова (чернильна) пляма.
Тинятися без діла (без роботы) — Тииятися без діла (бєз 
роботи).
Тинятися по свігу = Маятнся по евіту-Тинятися по світу. 
Тппова деталь - Типова деталь.
Типова ситуація -  Типова ситуація.
Типові нроекты -  Типові проекти.
Типовый, но не показателыіый -  Типовий, та не показо- 
вий.
Тип-топ -  Тип-тои.
Тихоє житя -  Тихе життя.
Тишина и спокӱй -  Тиша і спокій.
Типографічеськоє иску<ґгво -  Типографічнс мисіецтво. 
Тиск народа -  Тиск народу.
Тисненя золотыми буквами -  Тиснення золотими буквами. 
Тиснути (потисковати) руку -  Тиснуга (потискувати) руку. 
Титаничсська робота = Титаничеськый труд -  Титаніч- 
на праця.
Титаничеськый труд = Титаничеська робота -  Тнтаніч- 
ыий труд.
Титула панська, а натура -  битанська -  Тшула ианська, 
а натура битанська (безпритульника).
Титулы солідні, а програмы -  бідні -  Тиіули солідні, а 
програми -  бідні.
Титу'лярный совітннк (титулярна совігниця) -  Титуль- 
ний радник (тиіульна радниця).
Титульна страниця -  Титульна сторінка.
Титулыіі снискы = Титульный реєстр -Титульні сниски, 
Титульный аркуш -  Титульний аркуш.
Титульный лист -  Титулышй лист.
Титульный реістер = Тшульні спискы -  Титульний ре- 
єстр.
Тиха вода берег мыє = Тиха вода греблю рве -  Тиха вода 
берегмиє.
Тиха вода берсг подмывать, а быстра пробігать -  Тиха 
вода берег підмиває, а бистра (а швидка) -  пробігає.
Тиха вода греблю рве = Тиха вода берег мыє -  Тиха вода 
грсблю рве.
Тнха вода люди тоннть, а быстра -  страшить -  Тиха вода 
людей тоішть, а бистра (а швидка) -  страшнть.
Тиха жизнь -  Тихс життя.
Тиха зима, кіть вітра ииє -  Тиха зима, якщо вітру нема. 
Тиха пристань -  Тиха пристань.
Тиха старӱсть -  Тиха старість.
Тиха торгӱвля -  Тиха торгівля.

Тихый крок = Медленный хӱд = Тихый хӱд -Тихий крок. 
Тихый плин ссред рӱвнин -  Тихий шган серед рівнин. 
Тнхый (лінивый)'хӱд = Медленный хӱд = Тихый крок -
Тихий (лінивий) хід.
Тихіше, осторожніше на поворотах -  Тїовьтыгіше, обе- 
режніше на поворотах!
Тыхый (гиха), як вода (як стояча вода), а добрый (до- 
бра) -  як дора -  Тихий (тиха), мов.вода (мов стояча вода), 
а добрий (добра) -  мов дора.
Тихым кроком далыпе будеш -Тихим кроком далі будеш. 
Тихо, аж чути, як в усі дзвенить -  Тихо, аж чути, як у вусі 
дзвенить.
Тихо будь-Тихо будь!
Тихов ходов — Тихою ходою.
Тихо, ги в ухови = Тихо, хоть мак сій -  Тихо, як у вусі. 
'Гихо довкола -  Тихо навколо.
Тнхо жнли собі -  Тихо жили собі.
Тихо и емиренно -  Тихо і смиренно.
Тихо йди -  нигда не запоздиш -  Тихо йди -  ніколи ис за- 
пізниш!
Тихо, тихо, то й стара ліісиця ймиться -  Тихо, тихо, то й 
стара лисиіхя зловиться.
Тихо, хоть мак сій = Тих, як в ухови -  Тихо, хоч мак сій. 
Тихше воды, ниже травы -  Тихіше води, нижче трави. 
Тихше воды, нижс травы -  отак н жнй -  Тихіше води, 
нижче трави -  ось так і живи.
Тихо ходить, но густо місить = Тихо ходнть, но густо 
шкодвть -  Тахо ходить, та густо місить.
Тихо ходить, но густо шкодить = Тихо ходить, но густо 
місить -  Тихо ходить, та густо шкодить.
Тихо, хоть мак сій = Тихо, ги в ухови -  Тихо, хоч мак сій. 
Тихше йдеш -  бӱльше увидиш -  Тихіше йдеш -  більше 
побачиш.
Тихше йдещ -  далше будеш = Помальі йдеш -  далше 
пӱдеш -  Тихігае (повільніше) йдеш -  далі будеш.
Тихо, як у могилі = Тнхо як у цвинтари -  Тихо, яку  мо- 
гилі.
Тихо як у цвынтари = Тихо, як у могилі -  Тихо, як на 
цвинтарі.
Тишина и спокӱй -  Тиша і спокій.
Тишина иодавляла його (її) -  Тиша пригнічувала його (її). 
Тишина, раз говорить старшина -  Тшшша, раз говорить 
старшина!
Тишина склоняла до мовчанія -  Тиша схиляяа до мов- 
чання.
Тишком -  нишком — Тишком-нишком.
Тишком-нишков живн, мышко -  Тишком-нишком жиа- 
ви, мишко.
Тікав (тікала), аж пйаты світилися (аж курилося за ним 
(за нив) -  Тікав (тікала), аж п’яти світилися (аж курилося 
за ним (за нею).
Тікав (тікала) до руськых братӱв, а стрітив (а стрыба) 
катӱв -  Тікав (тікала) до руських братів, а стрітив (стріти- 
ла) катів.
Тікав Сгікала) з біды за море, а найшов (а найшла) там 
ищи бӱлшоє горс -  Тікав (тікала) з біди за морс, а знайшов 
(а знайшла) там ще більше горе.
Тікавуть, гн пацкуны з потопающого корабля -  Тіка- 
ють, мов щури з потопаючого корабля.
Тікай, голый (гола), бо обдеруть -  Тікай, голий (гола), бо 
обдсруть!
Тікай, голый (гола): село горить -  Тікай, голий (гола): 
село горить!
Тікай, жиде: Гітлер иде -  Тікай, жиде (єврею): Гітлер іде! 
Тікай (забирайся) з мойих очи = Тікай ми з очи -  Тікай 
(забирайся) з моїх очей!
Тікай з мойих очи, бо схоплю -  роздеру ачей -  Тікай з 
моїх очей, бо схоплю -  розірву ачей!
Тікай, Иване, бо біда тя затягне -  Тікай, Іване, бо біда 
тебе затягне! *,
Тікай, когуте: жандарі йдуть, хвӱст обскубуть -  Тікай, 
коіуте (півню): жандарми йдуть, хвіст обскубуть!

Г
291



Т ік

Тікай, куды ногы несуть (куды очн видягь) -Тікай, куди 
ноги несуть (куди очі видять)!
Тікай, курко, бо йдуть ту'ркы -  Тікай, курко, бо йдуть 
турки!
Тікай, кутьо, из покутя, узвар -  иди на базар, а вы, па- 
ланиці, -  лишайтеся на полици -  Тікай, кутьо, із покутя, 
узвар -  іди на базар, а ви, палявиці, -  лишайтеся на полиці. 
Тікай ми з очи = Тікай (забирайся) з мойих очи -  Тікай 
(забярайся) з моїх очєй.
Тікай от біды — нс знати куды -  Тікай від біди -  не знати 
куди.
Тікай, пане, з хыжкы: йдуть опрышкы -  Тікай, пане, з 
хижки (з хати): йдуть опришки!
Тікай, хворото, у світ -  подале от наших ворӱт, лиши 
нашого Йвана дорогого, найди собі другого -  'Гікай, хво- 
робо, в світ -  подалі від наших воріт, лиши нашого Йвана 
дорогого, знайди собі другого!
Тікай, хлонче, бо тя розтопчу -  Тікай, хлопче. бо тебе роз- 
топчу!
Тікай штомочн, куды видять очи (хоть світ за очи) -  Ті-
кай шомочі, куди видять оч і (хоч світ за очі)!
Тікало горе за снньоє море -  втекла й судьба з колхоз- 
ыого поля -  Тікало горе за синє море -  втекяа і доля з кол- 
госпгого іюля.
Тілесиа кара = Тілесноє нокараніє -  Тілссна кара. 
Тілесні поврежденія -  Тілесні ушкодження.
Тїлееный цвіт-Тілесний колір.
Тїлссноє покараніє = Тілесна кара -  Тілсснє покарання. 
Тілесное присуствіє -  Тілесна присутність.
Тілі-тілі, лсдвы душа в тіді -  Тілі-тілі, ледве душа в тілі! 
Тіло без душі -  Тіло без душі.
Тїло говіє -  душа світліє (мододіе) -  Тіло говіє -  душа 
світліє (молодіє).
Тіло йде, куды розум веде -  Тіло йде, куди розум веде. 
Тілом засвітити -  Тілом засвітити (показати голе тіло). 
Тілом худіти -  лицьом старіти -  Тілом худіти -  лицем ста- 
ріти.
Тіло спить, а душа кричить -  Тіло спить, а душа кричить. 
Тілу кортить, но розум не велить -Тілу кортить, та розум 
нс велить.
Тіни забытых прсдкӱв -  Тіпі забутих прсдків.
гГіни метнулися (шугнули) вверьх -  Тіни метнулися (шуі'-
нули) вверх.
Тіни прошлого -  Тіні минулого.
Тіни щезавуть у полудне -  Тіі-іі щсзають у пояудне.
Тінь, а не жона: куды вӱн -  туды и вна -  Тінь, а не жона 
(а не дружина): куди він -  туди й вона.
Тіньова економіка -  Тіньова екопоміка.
Тїньсва сторона = Тіньовый бӱк -  Тіньова сторона. 
Тіньові доходы -  Тіньові доходи.
Тіньовый бӱк = Тіньова сторона -  Тіньовий бік. 
Тіньовый кабінет -  Тіньовий кабінет.
Тінь -  от соиця, а жура -  от бідности -  Тінь -  від сонця, а 
жура -  від бідності.
Тінь паде (лігать) яа нього (на неї) -  Тіиь падає (лігає) на 
нього (на неї).
Тыиь подозрінія -  Тінь підозоріння.
Тінь пробігла по линьови -  Тінь ііробіша (майнула) по 
обяиччіо.
Тіпать языком, як по хыжи віником -  Тіпавє язиком, мов 
по хаті віником.
Тіпать, як колонні на терліши -  Тіпає, мов коноплі на 
тсрлиці.
Тісна дружба -  Тісна дружба.
Тісна завнсимӱсть -  Тісна залежпість.
Тісна комната -  Тісна кімната.
Тісна обув -  Тіснс взутхя.
Тісна связь -  Тісний (щільний) зв’язок.
Тіснити врага -  Тіснити ворога.
Тіснити єден другого (єнна другу) в товпі -  Тіснити один 
другого (одна другу) в натовпі.
Тіснить дыханя -  Тіснить (спирає) дихання.

Тіснитьея (тісняться), як хліб у печи -  Тісниться (гіс- 
няться), як хліб у печі.
Тіспі контакты -  Тісні контакти.
Тісні обйатія = Тісні обыймы -  Тісні обійми.
Тісні обыймы = Тісні обйатія -  Тісыі (щільні) обійми. 
Тісні (екрутні) обстоятельетва -  Тїсні (скрутні) обста- 
вини.
Тісні рады -  Тісні (щільні) ряди.
Тісні ряды демонстрантӱв -  Тісні ряди демонсгрантів. 
Тіеный круг знакомых = Узькый круг знакомих -  Тіс- 
ний круг знайомих.
Тісным кругом -  Тісним колом.
Тісно в неволн, а думкы -  на воли — Тісно в неволі, а 
думки -  на волі.
Тісно в поясі = Тісно в талійи -  Тїсно в поясі.
Тісно в талійи = Тісно в поясі -  Тісно в таліі'.
Тісно (трудно) дыхати -  Тісно (важко) дихати.
Тісно (трудно) жити -  Тісно (тяжко) жиги.
Тісно, завто тепло -  Тісно, проте тепло.
Тісно здружитися -  Тісно здружитися.
Тісно нашим селам жиєся: в єнному закричиш -  в ин- 
шому озвеся -  Тісно нашим селам живеться: в одиому за- 
кричиш -  в іншому озветься.
Тісно пошитый рехлик—Тісно пошитий рехлик (піджак). 
Тісно -  ступити нігде (иблоку нігде внасти) -  Тісно -  сту- 
пити ніде (яблуку цідс впасти).
Тїснота -  велика псота -  Тіснота -  велика псота.
Тіснота поміщенія -  Тіснота приміщення.
Тісно, як у комені -  Тісно, як у комин (яку димоході). 
Тісняться, як  хліб у нечи -Тісііяться, мов хліб у печі. 
Тішити зӱр = Тїшити око — Тішити зір.
Тішнти око = Тішити зӱр -  Тішити око.
Тішити самолюбіє -  Тішити самолюбство.
Тішити себе надеждов = Тішитися мечтов -  Тішити себе 
надією.
Тішити слух -  Тішити слух.
’Гішити ухо -  Тіпшти вухо.
Тішнтиея мечтов = Тігаити себе надеждов -  Тішитися 
мрією.
Тішитися навперед -  Тішитися наперед.
Тішить го (тішить ні) и липова трӱйка, лем бы не 
двӱйка -  Тішить його (її) і липова трійка, лише б нс двійка. 
Тішиться самолюбством -  Тішиться самошобством. 
Тішся в літі не нвітом, а коріньом -  Тішся в літі не цві- 
том, а кореііем.
Тішся (тішиться) надсждов -  Тішся (тішиться) иадією! 
Ты вже (вы вже) того, постарайся (постарай геси) -  Ти 
вже (ви вжс) того, постарайся (постарайтеея)!
Ты в млнні другого мелеш -  Ти в млині другого мелеш! 
Ты в мої діла не лізь -  Ти в мої діла не лізь!
Ты все правый (права) -Т и  завжди правий (права).
Ты в сьому ділі не помӱчник (не номӱчниця) - Ти в цьо- 
му ділі (в цій справі) ые помічюік (не помічпиця).
Ты голова (предсідатель, предсідателька) -  ты й думай
-  Ти голова -  ти й думай.
Ты дай колач, а я гебе за ласку вту -  богачом почастуву
-  Ти дай калач, а я тебе за ласку тую -  богачом (кукурудзя- 
ним коржиком) почастую.
Ты до них по-людськы, а вни -  по-гунцутськы -  Ти до
них по-людськи, а вони -  по-іупдутсыси (по-гунцвотськи). 
Ты до нього (до нсї) з добром, а вӱн (а вна) до тя з пйас- 
тухом -  Ти до нього (до неї) з добром, а він (а вона) до тєбе 
з іі’ястуком.
Ты до нього (до не'О з добром, а вӱн (а вна) до тебе -  ма- 
хать хвостом -  Ти до нього (до неї) з добром, а він (а вона) 
до тебе -  вихляє хвостом.
Ты до нього (до неО з мсдом, а вӱн до тебе (а вна до тебе)
-  з ледом -  Ти до нього (до неї) з медом, а віп до тебе (а 
вона до тебе>- з ледом.
Ты до пана (до ланп) з добром, а вӱн (а вна) на тя -  з ко-
лом -  Ти до иаііа (до панії) з добром, а він (а вона) па тебе - з  
колом.
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Тыс, гибы на нього (на неї) метав -  Тиє, ніби на нього (на 
неї) метав (кидав).
Ты ж того, постарайся (постарався, ностаралася) -  Ти ж
того, ностарайся (постарався, постаралася).
Ты знаєш (вы знаєте), як сс быває-Ти знаєш (ви знаєте), 
як це буває.
Ты зо мнов не фіглюй -  Ти зі мною не фіілюй (не жар- 
туй).
Ты йому “брате” (ты 5;в сестро), а вӱн тобі (а вона тобі) -  
“кате” — Ти йому “братс” (ти їй “сестро”), а він тобі (а вона 
тобі) -  “кате”.
Ты йому (ты ӱв): “Добрый день!” А вӱн (а вна) -  як
пень -  Ти йому (ти їй): “Добрий день!” А він (а вона) -  
мов пень.
Ты йому (ты ӱв) снно, вӱн (она) тобі -  друхоє -  Ти йому 
(ти їй) однс, він (вона) тобі -  друге (інше).
Ты йому (ты ӱв) зыч, а вӱн (а вна) тобі -  нич -  Ти йому 
(ти їй) зич (<)авай у  борг), а він (а вона) тобі -  нічого.
Ты йому (ты ӱв) найди та щи й до рота иоклади -  Ти 
йому (ти їй) знайди, та ще й до рота поклади.
Ты йому (ты ӱв) “Отченаш”, а вӱи (а вна) тобі -  “Ві- 
рую” -  Ти йому (ти їй) “Отченаш”, а він (а вона) тобі -  
“Вірую”.
Ты йому пирӱг, а вӱн -  за порӱг (до иншої побіг) -  Ти
йому пиріг, а він -  за поріг (до іішюї побіг).
Ты йому (ты ӱв) про мыло, а вӱн (а вна) тобі про шило
-  Ти йому (ти їй) про мидо, а він (а вона) тобі про шило. 
Ты йому про пулькы малі й велнкі, а вӱн тобі -  про кури 
дикі -  Ти йому ііро пульки (про індики) малі й великі, а він 
тобі -  про кури дикі.
Ты йому(ты ӱв) про свашку, а вӱн (а вна) -  про нанашку
-  Ти йому (ти їй) нро свашку, а він (а вона) -  про нанашку 
(хресиу матір).
Тьі йому (ты ӱв): “Роби!” А вӱи (а вона) -  про грибы -
Ти йому (ти Їй): “Роби!” А він (а вона) -  про фиби.
Ты йому (ты ӱв) слово, а вӱн (а вна) тобі -  десять (а вӱн 
(а вна) тобі -  сто) -  Ти йому (ти їй) слово, а він (а вона) 
тобі -  десять (а він (а вона) тобі -  сто).
Ты йому (ты ӱв) сяк, а вӱн (а вна) -  наопак = Ты йому 
(ты ӱв) так, а вӱн(а вна) -  инак -  Ти йому (ти їй) сяк, а він 
(а вона) -  наопак (навпаки).
Ты йому (ты ӱв) так, а вӱн (а вна) -  инак = Ты ному (ты 
ӱв) сяк, а вӱн (а вна) -  наоиак -  Ти йому (ти їй) так, а він 
(а вона) -  інак (по-іншому).
Ты йому (ты ӱв) “Вы”, а вӱн (а вна) тобі “Ты”-Т и  йому 
(ти їй) “Ви”, а він (а вона) тобі “Ти”.
Ты йому (ты ӱв) “ча”, а вӱн (а вона) -  “вагов” н будь здо- 
ров (и будь здорова) -  Ти йому (ти їй) “ча”, а він (а вона)
-  “вагов” і будь здоров (і будь здорова)!
Ты йому (ты ӱв), як  є, а вӱн (а вна) -  своє -  Ти йому (ти 
їй ), як є, а він (а вона) -  своє!
Тыканя веде до гырканя -  Тикання веде до гиркаішя. 
Тыкати (тыцяти) в лиця -  Тикати (тацяти) в лиця (в об- 
личчя).
Тыкати(тыняти) в нӱс -  Тикати (тицяти) в ніс.
Тыкати (тыцяти) в очи -  Тикати (тицяти) в очі.
Тыкати носом -  Тикати носом.
Тыкати нӱс (носа) -  Тикати ніс (носа).
Тыкати (тыцяти) перстом -  Тикаги (тицяти) пальцем.
Ты кашу заварив (ты кашу заварила), ты  й розби- 
райся -  Ти кагау заварив (ти кашу заварила), ти й розби- 
райся.
Тык-мык = Тыць -  мыць -  Тик-мик.
Тык-мык- не знає, де дітися -  Тик -  мик -  не знає, де ді- 
тися.
Ты, ковачу, куй, а я буду кректати -  Ти, ковачу (ковалю), 
куй, а я буду кректати.
Тыл зданія -  Тил (затшшя) буцинку (будівлі).
Ты йому (ты ӱв) “агов”, а вӱн (а вяа) -  без “будь здоров!”
-  Ти йому (ти їй “агов”, а він (а вона) -  без “будь здоров!” 
Ты йому (ты ӱв) дай, та ши й у рот подай -  Ти йому (ти 
їй) дай, та ще й у рот подай.

Ты маєш (вы маєте) право думати про йсе, як тобі (як 
вам) угодно -  Ти маєш (ви маєте) право думати про цс, як 
тобі (як вам) завгодно.
Ты мало нотерпи -  Ти мало ітрохи) потерші.
Ты, Марічко, перебач: я ся жєню, а ты -  плач -  'Ги, Ма- 
річю, иробач: я жешося, а ти -  плач.
Тым бо й ба -  Тим бо й ба!
Тым бӱлше -  'Гим більше!
Тым бӱлше, што -  Тим більшс, що.
Тым вино лілшоє, чим довша в нього борода (чим до- 
вше стойнть) -  Тим вино кращс, чим довша в нього борода 
(чим довше стоїть).
Тым вонросом нико не хотів заниматися -  Тим питанням 
ніхто не хотів займатися.
Тым гостина й удивительна, ош бивна -  Тим гостина й 
дивна, ош бивна.
Ты мене кинь (лишн), а я тя забуду -  Ти мене кннь 
(лиши), а я тебе забуду.
Ты мене нс хвали, най люде збоку похвалять -  Ти мене 
не хвали, хай люди збоку похвалять.
Ты мені горбатого не лічи -  Ти меиі горбатого не лікуй. 
І'ы  мені друг (подруга), вать он>’ча -  Ти мені друг (по- 
друга), або опуча?
Ты мені зубы не заговорюй — Ти мені зуби не заговорюй! 
Ты мені не брат, я тобі — не сват -  Ти мені не брат, я тобі
-  не сват.
Ты мєні не сестра, я тобі -  нс сваха -  Ти мені не сєстра, 
я тобі -  не сваха.
Ты (вы) мені не укажчик (не укажчнця) -  Ти (ви) мені нс 
укажчик (не укажчиця)!
Ты мені нс указ — Ти мені не указ!
Ты мсні помӱч подручна авать онуча -  Ти мені поміч під- 
ручиа, або ж онуча?
Ты -  мені, я -  тобі -  Ти — мені. я -  тобі.
Ты мені, я тобі -  и споможеме собі -  Ти мені, я тобі -  і 
споможемо собі.
Ты мені, я тобі -  н обоє рябі (й обоє собі) -  Ти мені, я тобі
-  й обоє рябі (й обоє собі).
Ты мені, я тобі -  запоможеме (поговориме) собі -  Ти мені, 
я тобі -  зарятуємо (поговоримо) собі.
Ты мені, я тобі -  и нико никому -  Ти мені, я тобі — і ніхто 
нікому!
Тым же бигарыіьом, лем другым кӱнцьом -  Тим же бі- 
гарцем (тією ж паличкою), лиш другим кінцем.
Тым же клином -  Тим же клином!
Тым зке пальчиком, лем у другу дірочку -  Тим же пальчи- 
ком, тільки в другу дірочку.
Тым же ходом -  Тим же ходом.
Тыми днями -  Тими днями,
Тым лем и славиться, оні їсть, аж давиться -  Тим лише 
й славиться, що їсть, аж давиться.
Тым менше -  Тим менше.
Тым не менше -  Тим не менше.
Ты моє слово знаєш -  Ти моє слово знаєш.
Тым, ош кричиш, себе не зашитиш -  Тим, що кричиш, 
себе ііе захистиш.
Тым самым -  Тим самим.
Тым то й оно -  Тим то й воно!
Тым-то й якраз -  Самс тим і якраз!
Тым часом -  Тим часом.
Тым часом, як -  Тим часом, як.
Тым, што вмиравуть, и люди прощавуть -  Тим, що по- 
мирають, і яюди прощають.
Тым, што не маву, закусуву и запиваву -  Тим, шо не маю, 
закусую і запиваю.
Тым, што плачуть, звіряй своє нещастя, а тым, што ве- 
селяться, -  своє щастя -  Тим, шо плачуть, звіряй своє нс- 
щастя, а тим, що веселяться, -  своє іцастя.
Ты не першый такый (не перша така) -  Ти не псрший 
такий (не перша така).
Ты -  ие указ мені: сам (сама) знаву, што мож, што иьи -
Ти -  ие указ мені: сам (сама) знаю, що можиа, а що иі.
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Ты пан ци Йвап -  не наноси челяднику (челядипі) 
словесных ран -  Ти пан чи Йван -  не наноси людипі сло- 
весних ран.
Ты по його (по ї'і) мусиш “болтать’\  а вӱн (а вна) по тво- 
му (по її) не хоче “понімать” -  Ти по його (но її) мусиш 
“болтати”, а він (а вопа) по твоєму (по її) не хоче розуміти. 
Ты рискусш простудитися -  Ти ризикуєш простудитися. 
Ты рішив (ты рішила) яо-иншому -  Ти рішив (ти рішила) 
по-іншому пю-другому).
Ты сам (ты сама) розумісш -  Ти сам (ти сама) розумієш. 
Ты сам (сама) собі приятель (приятелька) и сам (и сама) 
собі -  враг -  Ти сам (еама) собі приятель (приятелька) і сам 
(і сама) собі -  ворог.
Ты сам (ты сама) чувствуєш, ош щтось не так -  Ти сам 
(ти сама) відчуваєш, що іцось не так.
Ты свон) еудьбу в неділю нрофрышгиковав (профри- 
штиковала), а в пйатницю проспӱвав (проспӱвала) -  Ти
свою долю в неділю профриштикував (проснідав, просні- 
дала), а в п’ятницю проспівав (проспівала).
Ты, сомаре єден (сомарко єнна) -  Т'и сомаре (осле) один 
(ослице одна)!
Ты сппну пга, а йому (а ӱв) -  хоть бы хни -  Ти спину гни, 
а йому (а їй )  -- хоч б и  х ііи .
Ты спину гни, а начальству -  ордены -  Ти спину пш, а 
начальству -  ордени.
Тысяча и єнна нӱч -  Тисяча й одна ніч.
Тысяча крат -  Тисячу крат.
Тысячі єннодумцӱв — Тисячі однодх'мдів.
Тысячі нропадавуть, а сдинипі на їх біді міліоны нажи- 
вавхпгь -  Тисячі пропадають, а одиниці на їх біді мільйони 
ііаживають.
Тысячі “чому?”, а отвічати ниє ко.му -  Тисячі “чому?”, а 
відповідати нема кому.
Ты такый (така), як є -  Ти такий (така), як є.
Ты тӱлько раз челядішк (т5;лько раз челядина), кӱлько 
языкӱв зпасш -  Ти стільки разів людшіа, скільки мов знаєш. 
Ты у мене затямиш -  Ти у мене затямиш!
Ты у мене щи поскачеш = Вы у мене щи затанцюєте -  Ти 
у мене ще поскачеш!
Ты ӱв “печеноє”, она гобі -  “вареноє” -  Ти їй “печене”, 
вона тобі -  “варене”.
Ты ӱв про Теру, а вна: “Лйно, айно, міх неру!” -  Ти 'їй
про Теру, а вона: “Айно. айно, міх псру!”
Ты ӱв: “Трава коситься!” Она тобі: “Ріжеся” -  Ти їй: 
“Трава коситься!” Вонатобі: “Ріжеться!”
Ты, х.юпче, дурный, авать докус дурак -  Ти, хлопче, дур- 
ний, або ж докус (зовсім) дурак!
Тых не люблять, у когрых мыши збіжжя отрублять 
(збіжжя іу блять) -  Тих не любяять, у котрих миші збіжжя 
гублять.
Ты хотів (хотіла) щось повісти -  Ти хотів (хотіла) щось 
сказати.
Тых, што гадять, по голові не гладять -  Тих, що гадять, 
по голові пе гладять.
Тых, що управлявуть, нами диригувуть, у нас не крити-
кувуть-Тих, што управлятоть, нами диригують ікерують), 
у ыас не критикутоть.
Тых, што правду будять, судом судять -  Тих, що правлу 
будять, судом судять.
Тых, што шкодять, люде обходять -  Тих, що шкодять, 
люди обходять.
Тыць -  мыць = Тык-мык -  Тиць-миць.
Тыньнув (тыцькула) иальпем у небо -  Тицыіув (тшіьну- 
ла) нальцем у небо.
Тыче в очи -  Тиче в очі.
Тыче на нього (на неї) цальцьом -  Тіріє на нього (иа неї) 
пальцем.
Тычна иасуля -  Тична (тичкова) квасоля.
Гы чого розкодкодакався (розкодкодакалася) -  Ти чого 
розкудкудакався(розкудкудакалася)?
Ты што -  здурів (здлііла) -  Ти іцо -  здурів (здуріла)?
Ты што -  оглух (оглухла) -  Ти іцо -  оглутс (оілухла)?

Ты што, сказився (сказилася) -  Ти що, сказився (скази- 
лася)?!
Ты щи бігав (бігала) попуд стӱл, коли я вже робив, як
вӱл -  Ти щс бігав (бігаяа) попід стіл, коли я вже робив, як 
віл.
Ты щи зеленый (зе.пена) -  Ти ще зелений (зелена)!
Ты щи мене затямиш -  нс радый (не рада) будеш -  Ти ще 
мене заіямиш -  не радий (не рада) будеш!
Ты ши не відів (не відша) смаленого вовка -  Ти іде на
бачив (не бачила) смаленого вовка.
Ты щи попуд стӱл цапковав (цапковала), коли я вже лс- 
гіньовав -  Ти ще попід стіл цапкував (цапикувала), коли я 
вже легінтовав (парубкував).
Ты щи у мене на колінах лізати будеш -  Ти ще у мене на 
коліпах лазити будеш!
Ты якого гаспида приніпився (прицішілася) -  Ти якого 
гаспида (диявола) причепився (причсшілася)?!
Ты (вы) якраз своєвремеішо -- Ти (ви) якраз вчасно (сво- 
єчасно).
Ткацькый станок — Ткацький всрстак.
Тко без гроша -  бідна (пропаща) душа -  Хто без гроша -  
бідна (пропаща) душа.
Тко бсз гроши -  усім у гягӱсть -  Хто без грошей -  усім 
у тягість.
Тко без діла не сіщів -  мас й бӱлше трудоднӱв -  Хто без
діла не сидів -  має й білыие трудоднів.
ї'ко без отця -  тот без лиця -- Хто без отця (батька) -  той
без лиця.
Тко береже природу -  зычить добра народу -  Хто береже 
природу -  зичить добра народу.
Тко біды не відів, гот и серенчі не знає -  Хто біди не ба- 
чив, той і серснчі (щастя) не знає.
Тко біды нс знає -  най от нас позвідать -  Хто біди нс має
-  хай від нас позвідає (спитає).
Тко біды не знає, най от того позвідать, што в біді полу- 
денковав и на собі испытав -  Хто біди ие зиає, хай кід 
того позвідає (спитає), що в біді обідав і на собі ізвідав. 
Тко біды не мав, тот (тота) й не знає, што такоє біда -  
Хто біди не мав, той (та) й не знає, що таке біда.
Тко біды не має, най собі не глядать = Тко біды не має
-  сам (сама) собі глядать -  Хто біди не має, хай собі не 
шукає.
Тко біды не має -  сам (сама) собі глядать = Тко біды не 
має, най собі не глядать -  Хто біди не має -  сам (сама) собі 
шукає.
Тко біды не хоче -  горазду не дӱстане -  Хто біди не хоче
-  гаразду не дістане.
Тко біды ся зарікать -  горазда не зазнає -  Хто біди за- 
рікаеться -  гаразду не зазнає.
Тко біды ся не ненавідів, тот (тота) и щастя не знає -  Хто
біди нснавидівся (не зазнав), той (та) і щасгя не знає.
Тко біднішый (бідніша)-розумніший (розумніша) -  Хтс 
бідніший (бїдніша) -  розумніший (розумніша).
Тко бідным народився (біднов народилася) -  бідным 
(біднов) и помре -  Хто бідним народився (бідною народи- 
лася) -  бідним (бідною) і номре.
Тко бідного (бідну) спомагать -  сторицьов ся вертать -
Хто бідного (бідну) спомагає -  сторнцею вертається.
Тко бідном (біднӱв) дає -  біднішым (біднішов) стас -  Хто 
бідному (бідній) дає -  біднішим (біднішою) стає.
Тко бідному (біднӱв) лає -  Бога при собі не має -  Хто 
бідному (бідній) лає -  Боі'а при собі не має.
Тко бідному (біднӱв) поможе -  зробить діло Божоє -  Хто 
бідному (бідпій) допоможе -  зробить діло Боже (справу 
Божу).
Тко бідно ся має -  нико ю  не знає -  Хто бідно мається -  
ніхто його не знає.
Тко бідов фіглює, тот біду куштує (провбує) -  Хто бідою 
(яихом) фіглюс (жарту'є), той біду (той лихо) куштує.
Тко біду глядать-довго не чекать-Хто біду шукає-дов- 

і го не чекає.
I Тко бідує -  всіх не нрогодує -  Хто бідує -  всіх нс прогодзє
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'Гко

Тко біду собі глядать, скоро йі споткас (тот {тота) йі собі 
й найде) -  Хто біду собі шукає -  скоро йі спіткає (той (та) 
її собі й зиайде).
Тко біиоіть, тот раз лем добіжить -  Хто біжить, той раз 
лнш добіжить.
Тко быв безпартійный, казали -  безнадежный -  Хто був
безпартійний, казали -  безнадійний.
Тко быв из Компартійов “за” -  тому й было “льзя”, а 
тко в стороні -  тому ньи -  Хто був із Компартією “за” -  
тому й було “льзя”, а хто в стороні (в боці) -  тому -  ні.
Тко быв ничим, тот стане всим -  Хто був иічим, той ста- 
не всім.
Тко бы вто не быв -  Хоть бы тко -  Хто б то не був.
Тко быв усім -  не змириться стати ничим -  Хто був усім
-  не змириться стати нічим.
Тко бы мӱг подумати -  Хто б міг подумати?!
Тко бы мӱг пояснити -  Хто б міг пояснити?
Тко бы не прийшов -  Хто б не нрийшов.
Тко бы подумав -  Хто б подумав!
Тко бы сомнівався -  Хто б сумнівався!
Тко бы ты не быв (не была) -  Хто б ти не був (не була). 
Тко бйеся, а в кого чуб болить -  Хто б’ється, а в кого чуб 
болить.
Тко блекне, блідне -  про красоту мечтає -  Хто блідне, 
марніє -  про красу мріє.
Тко ближе д’ огньовн, тот ся (тота ся) й гріє = Тко ближе 
до огня, тот скорше ся й согріє (той ліпше ся й гріс) -  
Хто ближче до воітія, той (та) й гріється.
Тко ближе до огня, тот скорше ся й согріє (той лілше ся 
й гріе) = 'Гко блнжс д’ огньови, тот ся (тота ся) й гріє -  
Хто ближче до вогню, той скоріше й зігріється (той краще 
й іріється).
Тко Бога в серцю м а є - Вӱн того й охраняє -  Хто в серці 
Бога має -  Він того й охраняє.
Тко Бога забывать, того Вӱн карає -  Хто Бога забувас, 
того Він карає!
Тко Бога забуде -  горіти в пеклі буде -  Хто Бога забуде -  
горіти в пеклі буде!
Тко Бога лає, тот (тота) на себе біду яакликує -  Хто Бога 
лає, той (та) на себе біду накликає.
Тко Бога не бойиться, тот (т ота) и красти (тот (тота) 
и вбити) не страшиться -  Хто Бога не боїться, той (та) і 
красти (той (та) і вбити не страшиться.
Тко Бога нс бойиться, тот (тота) и люди ііе стыдиться
-  Хто Боіи не боїгься, той (та) і людей не стидиться (не со- 
ромиться).
Тко Боі а сповідує, того (тоту) Вӱн навідхє -  Хто Бога 
сповідує, того (ту) Він навідує.
'Гко богатый -  тому тепло, а тко бідный -  тому пекло -  
Хто багатий -  тому тепло, а хто бідний -  тому пекло,
Тко богатый, тот и знатный -  Хто багатий, той і знатний. 
Тко богатый -  ходить панство гостьовати -  Хто багатий
-  ходить панство гостювати.
Тко богаі'шьш, тот и красшый -  Хто багатший, той і кра- 
ІЦИЙ.
Гко Бога честує, тому (тӱв) Вӱм слугує -  Хто Бога шанує, 
тому (тій) Він слугує.
Тко богач -  того й колач -  Хто багач -  того й калач.
Тко богус -  чорту слугує -  Хто богує -  чорту слугує.
Тко Богу молиться -  могилы не бойигься -  Хто Богу мо- 
литься -  могили не боїться
Тко Богу родина -  у пеклі не буде — Хто Богу родииа -  у 
аеклі не буде.
Тко Богу угодный, тот не голодный (тота не голодна) -
Хто Богу угодний, той не голодний та не голодна).
Тко Божоє слово переступас, того (тоту) Бог карас -  Хто 
Боже сдово ііереступає, того (ту) Бог карає.
Тко Божоє слово честує -  поганым (поганов) быти не 
може -  Хто Божє слово шанує -  пагаішм (поганою) бути 
не може.
Тко бойиться -  в очах у того (у тої) двойиться -  Хто бо-
їться — в очах у того (в тієї) двоїгься.

Тко бойиться -  до того (до тої) ся й ханле -  Хто боїться -  
до того (до тієї) й хапається.
Тко бойиться -  занапастш'ь своє жнтя -  Хто боїться -  за- 
иапастигь своє життя.
Тко бойиться зміны -  не много змінить -  Хто боїться змі- 
ни (переміни) -  не багато змінить.
Тко бойнться -  най дома сидить -  Хто боїться ~ хай дома 
сидить.
Тко бойиться програти -  най не сідає грати -Хто боїться 
програти -  хай нс сідає ірати.
Тко бойитьен програі и, тот (тота) нс може й выграти -
Хто боїться програти, той (та) не може й виірати.
Тко бойиться -  тому й нривижнєся -  Хто боїться -  тому 
й привижається.
Тко болото не минать, тот (вта) ся покалять -Х то бодо- 
то не мшіає, той (та) покаляється (за6рудниться).
Тко бореся за щастя -  без боя не здасться -  Хто бореться 
за шастя -  без бою не здасться.
Тко брехию нлекать -  от правды втікать -  Хто брехню 
плекає -  від правди тікає.
Тко бреше -  тому (тӱв) легше, а тко по правді жиє- тому 
вна (тӱв она) дыхати ие дає -  Хто бреше -  тому (тій) лег- 
ше, а хто по правді живе -тому (тій) вона дихати не дає. 
Тко бреше, тот (тота) и краде (тот (тота) и програє) -  
Хто бреше, той ( і а) і краде (той (та) і проірає).
Тко буде колопню садити, тот буде й сорочку носити - 
Хто буде коноплю садити, той буде й сорочку носити.
Тко буде против -  Хто бузе проти?
Тко бӱлше дає, тот (тота) и право выграє -  Хто більше 
дає, той (та) і право виграє.
Тко бӱлше дасть -  за того (за тоту) й власть -Х то білыпе 
дасть -  за того (за ту) й влада.
Тко бӱлше дасть -  тому (тӱв) (й) и продасть (тому ся й 
продасть) -  Хто більше дасть -  тому (тій) (й) і продасть 
(тому й продасться).
Тко бӱлше довгӱв має, тот бӱлше й нереживать -  Хто
білыпе боргів має, той більше й переживає.
Тко бӱлше жиє -  бӱлше видить, бӱлше зпає -  Хто більше 
живе, більше бачить, більшс знає.
Тко бӱлше заробляс -  бӱлше й тратить -  Хто білыне за- 
робляє -  білыде й витрачає.
Тко бӱлше заробляє -  у того (у тої) й власть бӱлша -  Хто
більше заробляє—у того (у тієї) й влада білыпа.
Тко бӱлше й ловче вкраде -  тот (тота) и перед ведс -  Хто 
більше й спритніше вкраде -  той (та) і перед веде.
Тко бӱлше має -  щи кортить, тко не має -  тот (тота) мов- 
чнть -  Хто білыпе має -  ше кортить, хто пе має -  той (та) 
мовчить.
Тко бӱлше му (бӱлше ӱв) обіцять, тому й догожає -  Хто 
більше йому (білыне їй) обіцяє, тому й догоджає.
Тко бӱлше спить -  менше грішить -  Хто білыпе спить -  
менше грішить.
Тко бӱлше судцьови дасть, тому ся вӱн и продасть -  Хто
більше судеві дасть, тому він і продасться,
Тко в августі глядать холод -  у зимі находить голод -  
Хто в сєрпні шукає холод -  у зимі зиаходить голод.
Тко валовшні рукы має -  хоть што собі зробити знає
-  Хто валовшні (здібні) руки має -  будь-що собі зробити 
знає.
Тко в апрілю не сіє, тот у септембрі не віє -  Хто в квітиі 
не сіє, той у вересні не віє.
Тко в армійи отслужнв -  гордисн, гко служить -  кріпися
-  Хто в армії вїїгслужив -  гордися, хто служить -  кріпися! 
Тко в артгіли -  забудь про неділі -  Хто в артілі -  забуць 
про неділі.
Тко в біді -  біду стерпигь, а тко в горазді -  обы иигда 
біды не мав (пе мала) -  Хто в біді -  білу стерпить, а хто в 
гаразді — іцоб ніколи біди не мав (не мала)!
Тко, в біді спомагавучи, дав (дала) -  двічі дав (дала) -  
Хто, в біді помагаючи, дав (дала) -  двічі дав (дала)!
Тко в бывальцях не бывав, тот и горя ие зазнав -  Хто в 
бувальцях не бував, той і горя не зазнав.
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Тко

'Гко в Бозі перебывать, тому Вӱн помагать -  Хто в Бозі 
перебуває, тому Він помагає.
Тко в бурю под ліщину стає, того (тоту) грӱм не бйе -
Хто в бурю під ліщину стає, того (ту) хрім ыс б’є.
Тко в верьхах -  выїзжає на низах -  Хто в верхах -  ви- 
їжджає на пизах.
Тко в газдӱвстві змагаться, тот (тота) незгӱрше й маєся -
Хто в господарстві змагається, той (та) иезхірше й мається. 
Тко вгень не честує, того (тоту) вӱн пече (тому (т};в) вӱи 
мстить) -  Хто вогонь ие шанує, того (ту) він псчс (тому 
(тій) він мсшть.
Тко в горох, а тко в чечевипю -  Хто в горох, а хто в со- 
чевицю.
Тко в гостях ганьбиться -  голодным (голоднов) опста- 
неся -  Хто в гостях ганьбиться {соромиться) -  голодним 
(голодною) яишиться.
Тко в гріхах каєся, тому (тӱв) и отпусаєся -  Хто в гріхах 
кається, тому (тій) і відпускається.
Тко в гробі лежить -  того вже (тоту вже) нич не болить
-  Хто в гробі (в труні) лежить -  того вже (ту вжс) нічого 
не болить.
Тко в день не спить, тому (тӱв) щастить -  Хто вдень не 
спить, тому (тїй) щасгить.
Тко в довгах -  у того (}’ тої) сум в очах -  Хто ь дові'ах 
{боргах) -  у того сум в очах.
Тко в души добро плекать -  того (тоту) й челядь у важать 
= Тко людяну душу мас, того (тоту) челядь уважагь -
Хто в душі добро іхлекае -  того (ту) й челядь иоважас.
Тко везе, на того (на вту ) й валять усе -  Хто везе, на того 
(на ту) й валять завжди.
Тко везе, того (тоту) й подгаяявуть -  Хто везе, того (ту) 
й підганятоть.
Тко везе -  того (тоту) й подганяй, а хто став (а котра ста- 
ла) того (тоту) выпрягап -  Хто всзе — того (ту) й підтаняй, 
а хто став (а котра схала) -  того (ту) випрягай.
Тко везе, тот (тота) не несе -  Хто везе, той (та) не ііесе. 
Тко великі гроші має -  много собі дозволяє -  Хго великі 
гроші має -  баі ато собі дозволяс.
Тко Великын пӱст проскаче -  на Великдень гӱрко пла-
че -  Хто Великий (передвеликодний) піст проскаче -  иа Ве- 
ликдень гірко плаче.
Тко великоє не відів, тот и з малого чудуєся -  Хто всликє 
нс ба’шв, той і з малого дииується.
Тко весело починать -  сумно кӱнчаіь -  Хто весело по- 
чинає -  сумно кінчає.
Тко веснов не сіє -  восени не віс -  Хто весною нс сіє -  
восени не віє.
Тко веснов не хоче орати -  буде зимов голодовати -  Хто
весною нс хоче орати -  буде зимою голодувати.
Тко вже має -  щи бӱлшс хапае — Хто вже має -  ще більше 
хапає.
Тко вже привык мандровати -  скоро не отвыкно -  Хто
вже привик мандрувати -  скоро не відвикне.
Тко вже пӱшов гнити -  не журиться, як нам дале жити
-  Хто вже пішов гнити -  не журиться, як ыам далі жити. 
Гко в жыава глядать холод -  найде в зимі голод -  Хто в 
жшіва шукає холод -  зііайде в зимі голод.
Тко в землю позирать -  не може відіти неба -  Хто в зем- 
лто позирать (дивиться) -  не може бачити иеба.
Тко в зимі без когута -  не має в літі й чередаря -  Хто в 
зимі без когута (без півня) -  не мас в літі й чередаря (пас- 
щ>ха).
Тко вивный? Невістка! -  Хто винний? Невістка!
Тко в злобі -  не пан (не панія) собі -  Хто в злобі -  не пан 
(не панія) собі.
Тко виноватый (виновата) -  най мовчнть -  Хто винува- 
тий (винувапа) -  хай мовчить.
Тко вину иа собі яесе -  готовый (готова) перед смертьов 
на всьо -  Хто внну на собі несе -  готовий (готова) псред 
смертю на всс.
Тко відів много краӱв -  не з єнної печі хліба їв -  Хто
бачив багато країв -  не з однісї печі хлїба їв.

Тко відів наш край -  впечатленій, хоть отбавляй -  Хто
бачив наш край -  вражень, хоч відбавляй.
Тко відіти хоче- най розкрыє очи -  Хто бачити хоче -  хай 
розкриє очі.
Тко пірить и надежду має, тому ся (тӱв ся) й збывать -  
Хто вірить і сподівається, тому (тій) й (і) збувасгься.
Тко вірить у Бога, тот іцасливый (тота щаслива) -  Хто 
вірить у Бога, той щасливий (та щаслива).
Тко вірить у ени -  воздух стрясає й за тінь ся хап- 
ле -Хтот вірить у сни -  повігря стрясає й за тінь ханається. 
Тко вірный Богу свому, тот чссный (тота чесна) як у 
велнкому, так и в мало.му -  Хто вірний Богу свому, той 
чесний (та чесна) як у великому, так і в малому.
Тко вірно любить -  иншого (иншу) не приголубить -  
Хто вірно любить -  іншого (іншу) не приголубить.
Тко вірно любить -  па иншу (на шшіого) не промінять
-  Хго вірио любить (кохає) -  на іншу (на інпюго) ие про-
МІ1ІЯЄ.
Тко выбагать, тот (тота) зазбирать -  Хто вибаіає, той (та) 
зазбирає.
Тко выйшов из народа -  в народ не повернеся -  Хто ви-
йшов із народу -  в парод не повериеться.
Тко высоко дітать, тот (тота) низько паде -  Хто високо 
літає, той (та) низько надає.
Тко высоко літать, тот (тота) низько сідать -  Хто високо 
літає, той (та) низько сідає.
Тко выстрілить у прошлос из пушкы -  понілить у буду- 
шоє з канона -  Хто вистрілить у минуле з нушки (з руити- 
ці) -  поцілить у майбутнє з канона (з гармати).
Тко высше носа плює -  ссбе заплює -  Хто вище носа 
плює -  себе заплює.
Тко в пого (в її) шайпі -  позирать крӱзь нальці -  Хто в
його (в ії) шайці -  позирать (дивиться) крізь палыді.
Тко в колектнві -  як колос на ниві: на иншых снираєся, 
то й сам (то й сама) не ламлеся -  Хто в колективі -  як 
колос на ниві: на інших ширається, то й сам (то й сама) не 
ламається.
Тко в колхоз вступив(котра в колхоз вступнла) -живым 
ся лишив (живов лишилася), а тко не вступив (котра не 
вступила) -  у Сибіру зогнив (зогпнла) -  Хто в колгоеп 
вступив (котра в колгосп нстуиила) -  живим лишився (жи- 
вою лишилася), а хто ие вступив (а котра не вступила) -  у 
Сибіру зогнив (зогаила).
Тко в колхозі робить -  и на ссбе не заробить -  Хто в кол- 
госпі робить -  і на себе не заробить.
Тко в колхозі робить -  тот (тота) тяжко бідує -  Хто в 
колгоспі працює -  той (та) тяжко бідує.
Тко в колхозі трудіп ься -  вічко хлібом журиться..Хто в
колгоспі трудиться -  вічно хлібом журиться.
Тко в коргазі, тко в болондгазі -  Хто в коргазі (влікарні), 
хто в болоидгазі (в божевіпьному домі).
Тко в корчмі днює -  под городннов ночує ~ Хто в корчмі 
днює -  під городиною (під тином) ночує.
Тко в корчмі пияк -  у постели бабрак -  Хто в корчмі 
пияк -  у постслі (у ліжку) бабрак.
Тко вкрав -  бодай бы й евого не мав -  Хто вкрав -  нехай 
би й свого нс мав!
Тко вкрадс малос -  вкраде й великоє -  Хто вкраде мале
-  вкраде й лиісс.
Тко владіє інформаційов, тот (тота) владіє й снпуаційцов
-Х то володіє іпформацісю, той (та) володіє й сшуацією. 
Тко владіє інформаційов -  владіє. світом -  Хто володіє 
інформацією -  володіє світом.
Тко властвує, тот (тота) и (й) панує-Хто владує, той (та) 
і (й) панує.
Тко власть має -  тот (тота) ся й наживать -  Хто владу 
має -  той (та) і наживається.
Тко в ліс, тко -  по дрыва -  Хто в ліс, хто -  по дрова.
Тко в літі гайнує -  знмов бідує (зимов побанує) -  Хто в 
літі гайпує -  зимою бідую (зимою побащ'є).
Тко в літі любить холод -  зимов для того (для тої) голод
-  Хто в літі любить холод -  в зимі для того (для тієї) голод.
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Тко в літі не копить -  у зимі не топить -  Хто вліті не 
котіить (к<? збирає дрова) — у зимі не топить.
Тко вліті при труді -  тот (тота) узимку в горазді -  Хто 
вліті прн іруді -  той (та) узимку в гаразді.
Тко в лггі спекы бойитьси, тому в зимі (тӱв у зимі) колач 
лем сниться -  Хто в літі спеки боїться, тому в зимі (тій у 
зимі) калач лиш сниться.
Тко в літї у холодку ся пряче -  зимов ся скрутно має -
Хто в літі в холодку ховасться -  зимою скрутно маеться. 
Тко в луг, а тко в плут -  Хто в луг, а хто в плуг.
Тко в любви выбагать (выбирать), тот (тота) любов не 
у'важать -  Хто в любові вибагає (вибирає), той любов не 
поважає.
Тко в любви ие знаєся, тот (тота) горя не знає -  Хто в
любові не знається, той (та) горя не знає.
Тко влюбляеся -  спокою ся лишать -  Хто влтобляється -  
сиокою лишається.
Тко в маю вівнчаєся -  пак цілый вік каєся - Хто в травні 
вінчасться -  потім цілий вік кається.
Тко в маю женлвся -  навічно зажурнвся -  Хто в травні 
женився -  навік зажурився.
Тко в маю на світ зйавляєся -  в жизни намучиться -  Хто
в травні иа світ з’являється -  в житті намучиться (пама- 
ється).
Тко в марті сіяти не починать -  про своє добро забы- 
вать -  Хто в березні сіяти не починає -  іхро своє добро 
забуває.
Тко вмер, буде шкодовати, ош не змӱгся сих днӱв доче- 
кати -  Хто помер, буде шкодувати, шо нс змігся цих днів 
дочкати.
Тко вмер -  йому (ӱв) до лампочкы теперь -  Хто помер -  
йому (їй) до лампочки тепер.
Тко вмер -  най з Богом сночивать -  Хто помер -  хай з 
Богом спочиває.
Тко вмер -  тот {тота) у ямі, а тко живый (а котра жива)
-  тот (тота) з нами -  Хто помер -  той (та) ӱ ямі, а хто жи- 
вий (а котра жива) -  той (та) з нами.
Тко вміє брехатн, тот уміє й красти -  Хто вміє брехати, 
той уміє й красти:
Тко вміє весело трудитися -  вміє весело й оі ночивати
-  Хто вміє весело працювати -  вміє весело й відпочивати. 
Тко вміє гроші честовати -  знає, як їх кельтоватн -  Хто 
вміє гроші шанувати знає, як їх кельтувати (витрачагті). 
Тко вміє крастн -  вміє й брехати -  Хто вміє красти -  вміє 
й брєхати.
Тко в молитвах (з молитвами) умирать, тот (тота) з Бо- 
гом спочивать -  Хто в молитвах {з молитвами) помирає, 
той (та) з Богом спочиває.
Тко вночи свище -  чортӱв до ся кличе -  Хто вночі свшце
-  чортів до себе кличе,
Тко вовком (вовчицьов) быв -  вовком (вовчицьов) ся н 
обстане -  Хто вовком (вовчицею) був -  вовком (вовчииею) 
і (й) залишиться.
Тко волохатый -  буде богатый -  Хто волохатий -  буде ба- 
гатий.
Тко воєтить -  людям у печӱнці сидигть -  Хто воєтить -  
дюдям у печіниі сщшть.
Тко возьме меча -  от меча й загыне -  Хто візьме меча -  
вїдмеча й загине.
Тко ворожить, тот (тота) душов наложить -  Хто воро- 
жить,той (та) душею наложить.
Тко ворожиі в руку положить, тому вна й ворожить -
Хто ворожці в руку іюкладе, тому вопа й ворожить.
Тко в очах челяди впав -  навіки пропав -  Хто в очах 
челяді впав -  навіки пропав.
Тко внав у біду -  не чекай горазду -  Хто впав у біду -  не 
жди горазду.
Тко в паленці розум мочить, тот сам (тота сама) собі 
біду врочить -  Хто в паленці (в горілцг) розум мочить, той 
сам(та сама) собі біду врочить.
Тко в парнах спить, тому ся (тӱв ся) царство снить -  Хто
в иарнах (у перилах) сішть, тому (тій) царство сниться.

Тко в Петрӱвку сіна не закосить, тот зимов у сусціӱв ие 
допросить -  Хто в Пеірівку (з 7-го по 12 липия) сіна нс за- 
косить, той зимою'в сусідів не допросить.
Тко в печали -  не радый собі -  Хто в журбі -  не радий 
собі.
Тко впився -  з розума збився -  Хто впився -  з розуму 
збився. ?
Тко в пйатницю плаче -  в неділю смієся -  Хто в а ’ятницю 
плаче -  в неділю сміється.
Тко в пйатницю скаче-ӱ  недічю плаче -  Хто в п’ятницю 
скаче -  у неділю плаче.
Тко в пйатницю смієся -  в неділю слызами заллє- 
ся -  Хто в п’ятницю сміється ■- в неділю сльозами зал- 
лється.
Тко в ногаиому обществі свӱй, тот сам (тота сама) кла- 
няпгься біді своӱв -  Хто в погаиому товаристві свій, той 
сам (та сама) юіаняється біді своїй.
Тко в полі, тко поволі, инші -  в полові -  Хто в полі, хто 
поволі, решта -  в полові.
Тко в полю день стрічає, тому й жаворонок спӱвать -
Хто в полі день стрічає, тому й жайворон співає.
Тко в псах знаєся -  сам до нса руняєся -  Хто в псах зна- 
ється -  сам до пса рівняється.
Тко врага защищає -  сам враждебноє серце має -  Хто 
ворога захищає -  сам ворожє серце має.
Тко в роботі веде перед -  на Досці почота портрет -  Хто 
в роботі веде псред -  на Дошці пошани портрет.
Тко в роботі гаєся -  дома бідно маєся -  Хто в роботі гаєся 
(безкорисно тратить час) -  дома бідно мається.
Тко в роботі день стрічає, тот (тота) ціну роботі знає -  
Хто в роботі день стрічає, той (та) ціну роботі знає.
Тко в роботі деиь-у-день, тот (тота) заробить штось 
ачень -  Хто в роботі день-у-депь, той (та) заргбить щось 
ачень.
Тко в роботі наслажденіє має -  у того (у тої) душа 
спӱвать (тот (тота) час пе замічає) ■*- Хто в роботі насоло- 
ду має - у  того (у тієї) душа співас (той (та) час не іюмічає). 
Тко в роботі не лем гӱсть (не лем гостя) -  по роботі смач- 
но їсть -  Хто в роботі не лиш гість (не пиш гостя) -  по 
роботі смачно ті'сть.
Тко в роботі перші гуслі (перша скрипка), в того (в то'О 
й хыжа -  не колибка — Хто в роботі перші гуслі (перша 
скрипка), в того (в тіє'О й хатка -  не колибка.
Тко в роботі радӱсть має, того (тоту) труд и величать 
(тых громада й славнть) — Хто в роботі радість має, того 
(ту) труд и величає (тих громада й прославляє).
Тко в роботі ряиный, тот роботязь званый (тота робо- 
тязька звана) -  Хто в роботі рядний (акуратний, госпо- 
дарський), той робітник званий (та робітниця званна).
Тко в роботі славиться -  всім за примір ставиться -  Хто 
в роботі славиться -  всім за приклад ставиться.
Тко вродився вовком, тому бараном не стати -  Хто вро- 
дився вовком, тому бараном не стати.
Тко в руковдителях -  усьо в його (в її) руках -  Хто в 

керівниках -  усе в його (в'її) руках.
Тко в руку положить, тому вна й ворожить -  Хто в руку 
положить, тому вопа й ворожить.
Тко в світікрутився-усього напозирався(напозиралася)
-  Хсо в світі крутився -  усього надивився (падивилася). 
Тко в світі не бывав, тот и чуда не видав (тота й чуда не 
видала) — Хто в світі не бував, той і чуяа нє видав (та і чуда 
нє видала)!
Тко в світі не быв,- мало відів, мало чув -  Хто в світі не 
був -  мало бачив, мало чув.
Тко все по повному погарчику выпивать -  у шанцу спо- 
чивать -  Хто завжди по повному погарчику (по повній чар- 
ці) випиває -  в шанцу (в рівчаку) відпочиває.
Тко в серці Бога має, тому (тӱв) Вӱн помагать -  Хто в 
серці Бога макє, тому (тій) Він помагає.
Тко всім (каждому, каждӱв) добрый (добра) -  тот собі 
з-чый (тота собів хта) -  Хто всім (кожному, кожній) добрий 
(добра) -  той собі здий (та собі зла).
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Тко всім догожае — чести не має — Хто всім догоджає -  
чссті не має.
Тко всім поддакус, тому (тӱв) нико не дякує — Хто всім 
иідтакує, тому (іій) ніхто не дякує.
Тко в слызах -  у того (у тоі) жалӱсть в очах -  Хто в сльо- 
зах -  у того (у тієї) жалість в очах.
Тко в сорочці родився на світ -  ощасливить рӱд — Хто в
сорочці родився на світ — ощасливить рід.
Тко встиг — серед них -  Хто встиг -  серед них.
Тко встих у міху й у тайстрі побывати -  тот (тота) знає, 
як  и што казати -  Хто встиг у міху й у тайстрі (у торбі) 
побувати -той  (та) зиає, як і шо казати.
Тко в страві выбирать, тот (тота) про голод не знаг — 
Хто в страві вибирає, той (та) про голод не знає.
Тко всяды (скрӱзь) дома -  тот бездомный (тота бездо- 
мна) -  Хто скрізь дома -  той бездомний (та бездомна).
Тко всьою бойиться -  чогось лем нанудиться -  Хто 
всього боїться -  чогось лиш напудиться (злякаєіпься).
Тко втікать -  най ся не обзирать -  Хто тікає -  хаа не ози- 
рається (не оглядається).
Тко втікать от сонця, того (тоту) зима найде..Хто тікає
від сонця, того (ту) зима знайде.
Тко втратить честь, гому вже (тӱв уже) нічого тратити
-  Хто втратить честь, тому вже (тій уже) нічото втрачати. 
Тко вӱвцю має, тою вна (вту она) годує й одіває -  Хто 
вівцю має, того вона (ту вона) годує й одяг ає.
'Гко вӱн такый (тко вна така) -  Хто він такий (хто вона 
така)?
Тко вӱн такый (тко вна така) -  даеся в знакы -  Хто він 
гакий (хто вона така) — дається взпаки.
Тко вӱн такый (тко вна така)? Нула без палочкы -  Хто 
він такий (хто вона така)? Нула без палочки!
Тко вӱтця-матсри не має, тым (тов) усякый потыкає -  
Хто багька-матері не мас, тим (тою) всякий потикає.
Тко в хахци не бывав, гот и страх не чувствовав (тога и 
страх не чувствовала) -  Хто в лісі не бував, той і страх нс 
відчував (та і страх не відчував).
Тко в хлібі перебирать- про голод не знає -  Хто в хлібі 
псребирає -  про голод пе зиає.
Тко в холодку (в холодочку) літує -  тяжко зимує — Хто в 
холодку (в холодочку) літує -  тяжко зимує.
Тко в церкви файно спӱвать -то т  (тота) двічі молиться -  
Хто в цсркві фаііно (гарно) співає -той (та) двічі молиться. 
Тко вчасно посіє -  вчасно й дозріє -  Хто вчасио посіє -  
вчасно й дозріє.
Тко вченый -  тому й хліб (тому й колач) иечеиый -  Хто
вчений.-тому й хліб(тому й калач) печешш.
Тко в чому спеціаліст, гот (тота) тому пан -  Хто в чому 
спеціаліст, той (та) тому пан.
Тко вчорашньоє забывать -  тот ся (вта ся) завтра гӱр-
ше має - Хто вчорашнє забуває -  той (та) завтра гірше 
мається.
Тко вшиткого бойиться — чогось лем паплдиться -  Хто
всього боїться — чогось диш напудиться (злятється).
Тко в школі учиться — розума набираться — Хто в школі 
учиться -  розуму иабирасгься.
Тко вшитко має -  горя не знає -  Хго все має -  горя не знає. 
Тко в голію глядать холод -  у зимі находить голод -  Хто 
в липні шукає холод — у зимі знаходить холод.
Тко в юлію спекы бойитьсн -  зимує в холодных світли-
пях -  Хто в липні спеки боїться -  зимус в холодних євіт- 
лицях.
Тко в юнію ледарює, тот у зимі (тота в зимі) бідує -  Хто
в червиі ледарює (байдик)’є), той у зимі (тота в зимі (зішою) 
бідує.
Тко ґаздӱвный, тот (тота) и в роботі показный (показиа)
-  Хто газдівний ігосподарний), той (та) і, в роботі показний 
(показна).
Тко, газдл'влши, сам собі (сама собі) не'може раду дати,- 
звык (звыкла) иа смерть чекати -  Хто, господарюючи, 
сам собі (сама собі) не може раду дати, -  звик (звикла) на 
смергь чекати.

Тко газдує -  час честує, не марнує -  Хто господарює -  час 
шанує, не марнує.
Тко гаиьбиться -  люди сторониться -  Хто стидиться (со- 
ромиться) -  людей сторониться.
Тко гендлює, тот ч алус- Хто гендлює (заішається тор- 
гівлею), той чалує іобминюс).
Хто глумитьси з дурного (з дуриої) -  не ліпшый от нього 
(от неї) -  Хто глу'миться з дурнош (з дурної) -  не краший 
від нього (від неї).
Тко глуный -  розума не купить -  Хто глупий -  розуму 
ые купить.
Тко глядать -  надежду має -  Хто шукає -  надію має.
Тко глядать от жоны ліпшу -  находить гӱршу -  Хто шу- 
кає від жони (дружини) кращу -  знаходить гіршу.
Тко глядать. тот и яаходить -  Хто шукає, той і знаходить. 
Тко глядать -  штось лем найде -  Хто глядає (шукає) -  
шось лиш знайдс.
Тко говіє -  душов молодіс -  Хто говіє -  душею молодіє. 
Тко говорить правду -  не помре свойов смертьов -  Хто 
шворить правду — ие помрс своєю смертю.
Тко годен (котра годна), тот не голоден (вта не голод-
на) -  Хто годний (котра годна), той не голодний (та не голо- 
дна).
Тко годує, тому й служить (слугує) -  Хто годує, тому й 
слугує.
Тко годує, тот (тота) и бйе -  Хто годує, той (та) і б’є.
Тко годує, тот (тота) и (й) условія диктує -  Хто годує, той 
(та) і умови диктує.
Тко го (тко йі) зн ає- Хто його (хто її) знає!
Тко голы забивать, тот и иірує -  Хто голи забиває, той і 
виграє.
Тко голову задирать -  того (тоту) челядь неуважає -  Хто
і олову задирає -  того (ту) челядь зневажає.
Тко голод має -  у стравах не выбирать -  Хто голод має -  
у стравах нс вибирає (не вибагає).
Тко го.тодный -  поїсть и холодноє -  Хто голодний -  но- 
їсть і холодне.
Тко голодус -  тяжко бідує -  Хто голодує -  тяжко бідує. 
Тко голоса не має -  най не спӱвать -  Хто голосу не має
— хай ие співає.
Тко го (тко йі) нринӱс -  яка нечиста -  Хто його (хто її) 
пршііс -  яка нечиста?
Тко горазд не честує, тот (тота) біды зазнає —Хто гаразд 
нс шанує, той (та) біди зазнає.
Тко горілиць лсжить, тот (гота) хрипить -  Хто горілищ, 
лежитц той (та) хринить.
Тко горя ие відав, тот (тота) и шастя не взнає -  Хто гор*
не відав, той (та) і щастя нс зпізнає.
Тко горя не ковтне -  и добра не пойме -  Хто горя не ков- 
тнс -  і добра не збаше.
Тко горя не ссрбав -  не знає, што такоє торба -  Хто гор* 
не сьорбав -  не зиае, шо такс торба.
Тко гріхы мас -  най си иокає -  Хто гріхи має -  хай по- 
кається.
Тко гріхословить, тому ся (тӱв ся) не поздоровить -  Хто
іріхословить, тому (тій) не поздоровиться.
Тко грішити любить, гот (тота) душу гу бить -  Хто грі- 
шити шобить, той (та) душу губить.
Гко грішить -  Бога гнівить (Бога злобить) -  Хто грішить
-  Бога гнівить (Боіа злобить).
Тко громаду не слухать -  гӱрко ся почухать -Хто ірома- 
ду не слухає -  гірко почухаєтьея.
Тко грошам ціны не знає -  в жсбрах старӱсть ложн- 
вать -  Хто грошам ціни не знає -  в жебрах старість до- 
живає.
Тко гроші береже, того грӱш стереже -  Хто гроші береже, 
того гріш стереже.
Тко гроші має -  як хоче, так и тратить -  Хто гроші має -  
як хоче, так і виграчає.
Тко гроші не має -  най на мотор не сідазь = Тко гроші 
не має, тот (тота) пішо махає -  Хто ірошей ие мас, хай на 
мотор (на автобус) не сідає.
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Тко гроши не мае, тот (тота) пішо махає = Тко гроши не
має -  най на мотор не сідать -  Хто грошей нс має, той (та) 
пішки махає {ходить).
Тко гроші любить, тот себе (тота себе) г}гбить -  Хто гро- 
ші любить, той (та) себе губить,
Тко гроші має -  вшитко собі дозволяє -  Хто іроші має -  
всс собі дозволяє.
Тко гроші не береже, тот їх (тота їх) и не вартый (и не 
варта) -  Хто гроші не береже, той їх (та їх) і не вартнй (і 
не варта).
Тко грошовнтый -  тот одітый, тот и сытый -  Хто грошо- 
витий -  той одягнений, той і ситий.
Тко дав зубы, дасть и хліб для губы (для зубів) -  Хто дав 
зуби, дасть і хяіб для губи (для зубів).
Тко давньоє згадать (по.мняне) -  тому око вон = Тко дав- 
ньос помняне,- най зла (тот зла) не мине = Хто староє 
помняне, тот щастя не має -  Хто давнє згадає (пом’яне)
-  тому око вон.
Тко давньоє помнянс,- най зла (тот зла) не мнне = Хко 
староє помняне, тот щастя не має -  Хто давнє (минуле) 
пом’яне -  хай лиха (тот лиха) не мине.
Тко дався до розбоя -  заплатить головов -  Хто дався до 
розбою -  заплатить головою.
Тко дає на ся плювати -  уваженія не варгый -  Хто дає на
себе плювати — поваги нс вартий.
Тко дае, тому й прибывать -  Хто дає, тому й прибуває. 
Тко дас -  тот не шкодує -  Хто дає -  той не шкодує (не 
жаліє).
Тко дас штось на малоє -  дасть и на великоє -  Хто дає 
щось на мале -  дасть і на велике.
Тко дале порога не ходив -  вважай, не жив -  Хто далі 
порога не ходиав -  вважай, не жив.
Тко дарить, гот не шкодує -  Хто дарує, той не шкодує. 
Тко дасться до пансьткої політикы -  пропаде иавікы -  
Хто дасться до иааської політаки -  пропаде навікм.
'Гко дбає, тому й Бог помагає -  Хто дбає, тому й Бог до- 
помагає.
Тко двох любить -  обох загубить -  Хто двох любить -  
обох загубить.
Тко діло знає -  не зіває -  Хто діло (справу) знає -  не по- 
зіхає.
Тко довго выбирать, тот зазбирать -  Хто довго вибирає, 
той зазбирає.
Тко до мене -  я щи ближе, тко от мене -  я щн далыне -
Хто до мене -  я ще ближче, хто від менс -  я щс далі.
Тко двох заяцӱв доганять -  ани єнного не ймить -  Хто 
двох зайців доганяє -  ані одного не зловить.
Тко дерево ламле -  душі не мас -  Хто дерево ламає -  душі 
не має.
Тко дерево посадив -  не задарь на світі жив -  Хто дерево 
иосадив -  не даремно на світі жив.
Тко держить за чепігами ряд -  не може позираги взад -
Хто трнмає за челігами ряд -  ие може позирати (дивитися) 
взад (назад).
Тко держнть язык за зубами -  не розговориться з вами -
Хто тримає язик за зубами -  не розговориться з вами.
Тко де робить, там и краде -  Хто де працює, там і 
краде.
Тко де хоче -  молімся, лем не вадьмеся -  Хто де хоче -  
молімося, лиш не сварімося.
Тко дійствує прытко -  жиє сытно -  Хто діє спритно -  
живе ситно.
Тко дійствує, тот и выграє — Хто діє, той і виграє.
Тко діти годує -  на гороячоє дує -  Хто дітей годує -  на 
гаряче дує.
Тко діти не має -  того (тої) рӱд всыхає -  Хто дітей не має
-  рід того (рід тієї) всихас.
Тко дітьом в ушиткому поддакує, тот от них горя зазнає
-  Хто дітьом в усьому потакає, той від них горя зазнае.
Тко для себе самого (для себе самоє) жиє, тот (тот а) з

ущиткым и помрое-Хто для себе самого (для себе самої) 
живе, гой (та) з усім і помре.

Тко днеська полюбить -  вчорашньоє прощає -  Хто нині 
подюбить (покохає) -  вчорашнє прощає.
Тко днесь попереду -  завтра буде з-заду, кедь выйде з 
ладу -  Хто нині иопереду, завтра буде ззаду, якщо вийде 
з ладу.
Тко дньом не робить, тот вночи не СІЇИТЬ — Хто вдснь не 
робить, той выочі не спить,
Тко добра нам не желає- най го Бог скарає -  Хто добра 
нам не бажає -  хай його Бог скарає!
Тко добре газдує, тот н грошикы рахує -  Хто добрс гос- 
подарює, той і грошики рахує.
Тко добре газдує, тот много трудиться -  Тко добре госпо- 
дарює, той много (багато) працює.
Тко добре грає, тому щи й везе -  Хто добре грає, юму ше 
йвезе.
Тко добре йде, того й судьба веде -  Хто добре йде, того й 
доля веде.
Тко добре маеся, тому весело й спӱвасся -  Тко добре ма- 
ється, тому весело й співається.
Тко добре платить, тому й служить -  Хто добре платить, 
тому й служить,
Тко добре продав -  радӱсть познав -  Хто добре продав -  
радість ііізиав
Тко добре робить -  не зашкодить -  Хто добрс робить -  не 
зашкодить.
Тко добре ся має -  про бідного забывать (про бідного 
не збає) -  Хто добре мається -  про бідного забуває (про 
біднош нс дбає).
Тко добре ся мас, тот и Бога забывать -  Хто добре маєть- 
ся, той і Бога забуває.
Тко добре ся має, тот журы не знає -  Хто добре мається, 
той жури не знає.
Тко добре трудиться -  добре й розвлекаєся -  Хто добре 
праціоє -  добре й розважається.
Тко добре трудиться, того Правительетво стимулірує -
Хто добре працює, того Уряд стимуяюе.
Тко добро творить, того й Бог блаюсловляс -  Хто добро 
творить, того й Бог благословляє.
Тко довга заводить -  зажуреный ходить -  Хто довги 
(борги) заводить -  зажурений ходить.
Тко довгує, тот бідує -  Хто довгує (боргує), той бідує.
Тко до власти проліз лиснцьов, тот при властн буде 
вовком -  Хто до влади.нроліз лисицею, тот при владі буде 
вовком.
Тко дозволить хресту горіти — буде по смерти у пеклі 
кыпіти Хто дозволить хресту горіти -  буце по смерті у 
пеклі кипіти.
Тко до землів з ласков, гому вна -  рясков -  Хто до землі 
з ласкою, тому вона -  ряскою.
Тко до иншых не нанимався -  з бідов не знався -  Хто до
інших ие паймався -  з бідою не знався.
Тко до кого з дарунками -  тот до того з пюлюнками -  
Хто до кого з дарунками -  той до того з цілунками.
Тко до кого пристає, такым (таков) н сам (и сама) 
стас -  Хто до кого пристає, таісим (такою) і сам (і сама) 
стає.
Тісо до корчмы вчащас -  сам собі біду глядать -  Хто до 
корчми вчащає -  сам собі біду глядає (иіукас).
Тко до легкого хліба звык -  поганын робӱтник -  Хто до 
легкого хліба звик — поганий праиівник.
Тко дома радости не має -  най нніде не глядать -  Хто 
дома радощів не має -  хай иіде ие шукає.
Тко домарить, тот и варить -  Хто домаригь, той і варить. 
Тко домарь -  до того й гварь -  Хто домар (домосід) -  до 
того й гварь (говори).
Тко до меда ближе, тот и лиже -  Хто до меду ближче, той 
і лиже.
Тко до нас -  мы щи ближе, тко от нас — мы щи дале -  
Хто до нас -  ми ще ближче, хто від нас -  ми ще далі.
Тко до паиського корыта ближче, тот и тучить чсрсви-
ще -  Хто до панського корита ближче, той і гучить чере- 
вище.
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Тко до Покровӱв не встиг урожай собрати -  буде великі 
збыткы мати -  Хто до Покровів (г)о 14 жовтпя) ые всшг 
урожай зібрати -  буде великі збитки мати.
Тко до полудпя не набыв розума, тому й по полудню за- 
дарь глядати -  Хто до полудия ые иабув розуму, тому й 
після нолудыя даремно игукати.
Тко допӱзна сидить, тот рано проспить -  Хто допізна си- 
дить, той уранці проспить.
Тко до роботы з розумом ставиться, тот и ділом сла- 
виться -  Хто до роботи з розумом ставиться, той і ділом 
славигься.
Тко до роботы не ледащый (не ледаша), мас гроші, має 
дачі -  Хто до роботи не лсдачий (не лсдача), має гроші, має 
дачі,
Тко до роботы обыяк, тому й платня так -  Хто до роботи 
абияк, тому й зарплата так.
Тко до роботы сяк-так -  безсовісный лумпак -  Хто
до роботи сяк-так -  безсовісний лумпак (босяк, злидар).
Тко дорогу знає, тот не блуждає -  Хто дорогӱ знає, той 
нс бяукає.
Тко до свальбы цвіт зрыває, тот по евальбі упрекає -
Хто до вєсілля пвіт зриває, той по весіллі докоряє.
Тко досі спав -  и дннська спить, а тко не спав -  Сибірь 
топтав -  Хто досі сиав -  і нині сийть, а хто ые спав -  Сибір 
топтав.
Тко доста гроши має -  про дефіиит пе знає -  Хто досйть 
грошей має -  про дефіцит не знає.
Тко до тебе з добром -  отдячся теплом -  Хто до тебе з 
добром -  віддячся добром.
Тко до тебе з каміиьом, ты до того з иомочов = Тко до 
тебе каміньом -  ты до того хлібом -  Хто до тебе з каме- 
нем, ти до того 3 поміччю.
Тко до тебе каміньом -  ты до того хлібом = Тко до тебе з 
каміньом, ты до того з помочов -  Хто до тебе каменем -  
ти до того хлібом.
Тко до чого -  Хто до чого?
Тко дримле -  усталӱсть чувстує -  Хто дрімає -  втому від- 
чуває.
Тко другого не шкодус -  нико того не честуе -  Хто друго- 
го нс шкодує -  ніхто того нс шанує.
Тко другого прозывать, тот уваженія сам не маве -  Хто 
іншого прозиває, той поваги сам не має.
Тко друть -  там будь, того за нишго беруть -  Хто друть - 
там будь, того за ніщо беруть.
Тко дуеся -  най взуєся -  Хто дується -  хай взується!
Тко дуже ся пилує -  з тым (из тов) біда станеея -  Хто 
надто квалиться -  з тим (з тією) біда трапиться.
Тко дуже ся подолыцає -  подступноє наміреніє має -  Хто 
надто підлещуеться — підступний намір має.
Тко дурный -  най робнть -  Хто дурний -  хай робить!
Тко дурньом быв у дітинстві (у молодости) -  дурньом 
буде и в старости -  Хто дурнем був у дитинстві (у моло- 
дості) -  дурнем буде і в старості.
Тко дурньом (дуров) зріє -  дурньом (дуров) н посідіє -
Хто дурнем (дурою) зріє -  дурнем {дурою) і посивіє.
Тко дуросі’ьов страдає, тому й Бог прошає -  Хто дурістю 
страждає, тому й Бог прощає.
Тко дурӱсть не прекращає -  злу натуру має -  Хто дурість 
не припиняє — злу натуру має.
Тко духом упаде, тот пропаде -  Хто духом упаде, той про- 
паде.
Тко душу згубить -  житя поіубить -  Хто дуіпу згубить -  
ЖИІТЯ погу'бить.
Тко дӱвку має -  най по заходу сонця гуляти не пускає -
Хто дівку має -  хай ыо заходу сонця гуляти не пускає.
Тко дӱвці угодить -  сам за тым ходить -  Хто дівііі дого- ! 
дить -  сам за тим ходить.
Тко дӱйшов до ручкы, тому не милі кучкы -  Хто ді-
йшов до ручки, тому не мйлі кучки (на>ва еврейських 
свят).
Тко дялазує чужоє, обы нягда й свого не мав -  Хто зне- ! 
важає чуже, аби ніколи й свого ііс мав!

Тко єину вже обманув и встиг про ню забыти, може 
й другу обманутн = Тко єннӱв клятву давав и встиг 
забыти -  може й другу' обману'ти -  Хто одну вже обман- 
цув і встиг про неї забуги, може й другу обманутй.
Тко єннӱв клятву давав и встнг забыти -  може й дру- 
гу обманути = Тко єнну вже обмапув и встих про ню 
забыти, може й другу обмаиути -  Хто одній присягав і 
встиг забути -  може й другу обманути.
Тко є тко — Хто є хто.
Тко жадно їсгь, тот твердо спить -  Хто жадно їсть, той 
твердо спить.
Тко жсни ться на газдувстві -  по.мре в сирӱтстві -  Хто же- 
циться на газдівстві (на господарстаі) -  помре в сирітстві. 
Тко жениться на красі -  буде жнти у біді =Тко женить- 
ся на красі -  тот розгубить нервы всі -  Хто жениться на 
красі -  буде жити у біді.
Тко жениться на красі -  тот розгубить нервы всі = Тко 
жениться на красі -  б}де жнти у біді -  Хто жениться на 
красі -той  розгубить нсрви всі.
Тко жениться не на дӱвиі, а на їі части -  не буде мати 
щастя -  Хто жениться не на дівці. а на її часті (посагу, прк- 
даному) — не буде мати щастя.
Тко, жсняпись, пристає -  тому й дня не выстас -  Хто, 
жснячись, пристає -  тому й дня не вистає.
Гко жидови волю дає, тот сам себе продає -  Хто жидові 
(єврего) воліо дає, той сам себе гтродає.
'Гко жис вчорашньым, яе думать про нынішньоє -  у 
того не буде й завтрішнього -  Хто живе вчорашнім, нс ду- 
має цро сьогоднішнє ~ у того не буде й завгрішпього.
Тко жиє лем для себе -  сам из собов и помирать, а тко 
жиє для чоловічества -  буде жити й по смсрти -  Хто 
живе лиш для себе -  сам із собою й іюмирає, а тко живе ддя 
людства -  буде жити й по смерті.
Тко жиє пила рікы, може кырницю й не копати -  Хто
живе біля ріки, може криницю й пе копати.
Тко жиє ио Иллічу -  усі злодійства ио пдечу -  Хто живе 
ио Ьшічу -  усі злодійства по плечу.
Тко жиє по совіети й закону -  позправуть, як на бгту 
ворону -  Хто живе по совісті й закону — позиравуть (див- 
ляться), як на білу вороиу.
Тко жиє просто -  прожиє рокӱв сто, а тко лукавить -  
того чорт задавить. -  Хто живс просто -  проживе років 
стсі, а хто лукавить -  тош чорг задаштгь.
Тко жиє -  сообразить: опы г -  діло наживнос -  Хто живе 
-  збагне: досвід -  дідо наживие (справа паживна).
Тко жизнь честує, тот не воюе -  Хто життя щанує, той не 
воює.
Тко жоні довіряє -  про ревності не зиає -  Хто жінці (дру- 
жині) довіряє ~ про рсвнощі не зпає.
Тко жону чесіує, тот дома почує (тот йі нє збыткує), а 
тко обіжає -  любасок глядас — Хто жону (дружину) ша- 
нує, той дома ігочує (той її нс збиткує), а хто ображає -  лю- 
басок шукає.
Тко жону чубить, тот не любить -  Хто жінку (дружину) 
чубить, той не любить.
Тко журнться, тот хмуриться — Хто журиться, той хму- 
риться.
Тко журу має, тому волося выпадать -  Хто журу має. 
тому волосся випадає.
Тко забывать обычаї свого народа -  караєся людьми и 
Богом -  Хто забуває звичаї свого народу -  караєгься людьми 
і Богом.
Тко за Бога страдає, того Вӱн по смерти прославлять -
Хто за Бога страждає, того Він гго смерті прославляє.
Тко за віру забывать -  з бідов кӱнчать -  Хто за віру за- 

I буває -  з бідою кінчає.
Тко за віру помирать, тот собі Царство зароблять (тот 
у Царство протафлять) -  Хто за віру помирає, той собі 
царство заробляе (той у Царство потрашіяє).
Тко за віру страдає -  по смерти Царсгво має (по смерти 

; в рай потрафлять) -  Хто за віру страждає -  ио смерті Цар- 
I ство має (по смерті в рай потрапляє).
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Тко завладів -  тот и йзів -  Хто заволодів -  той і з’їв.
Тко за всьо береся -  з ничим опстаєся -  Хто за все бе- 
регься {хапається) -  з нічим лшиається.
Тко за громаду воює, того вна й чесгує -  Хто за громаду 
воює, того вона й шанує.
Тко за громаду -  ходи по судах, глядай свою правду -  
Хто за громаду -  ходи по судах, шукай свою правду!
Тко загубив -  най глядать -  Хто загубив -  хай шукає!
Тко за двома заяпями побіжить -  ани єнного не ймнть
-  Хто за двома зайцями побіжить -  ні одного не ймить («е 
зловить).
Тко задовговав, тот пропав -  Хто задовговав (заборгував), 
той пропав.
Тко за житя й скіпця пе посадив -  задармо вік свӱй про-
жив -  Хто за життя й скіпця (черенка) не посадив -  нада- 
рсмно вік свій прожив.
Тко заздрить другому -  свого не нажиє -  Хто заздрить 
другому -  свого не наживе.
Тко за здоровля иншых часто попиває, тот дочасно в 
гробі спочиває -  Хто за здоров’я інших часто попиває, той 
дочасно в гробі спочиває.
Тко заказує -  тот ся й розплачує -  Хто замовляє -  той і 
розраховується.
Тко за малым не збає (не переживать), тот и великого не
мас -  Хто за малим не збає (не переживає), той і великого 
не має.
Тко замолоду выпивать -  до старости не доживать- Хто
замолоду випиває -  до старості не доживає.
Тко замолоду много гулять -  на старӱсть маого вздыхать
-  Хто замолоду много (багато) гуляє -  на старість много 
(багато) зітхає.
Тко замолоду много скаче -  у старости много плаче -
Хто замояоду багато скачс -  у старості багато плаче.
Тко замолоду нагулясся, того вже потому не тягне -  Хто 
замолоду нагуляється, того вже іютім не тягне.
Тко замолоду не набавнвся, и в старости обіженым по- 
чуваєся -  Хто замолоду не набавився (нс ыагрався), і на 
старості ображеним почувається.
Тко замолоду не нагрієся -  и в старостн обіженым чув- 
ствуєся -  Хто замолоду не нагріється -  і в старості скрив- 
дженим почувається.
Тко замолоду не трудиться -  на старӱсть гӱрко журиться
-  Хто замолоду не трудиться — на старість гірко журигься. 
Тко замолоду приятелює з паленчинов -  на старість хо- 
дить из торбинов -  Хто замолодку приятєлює з паленчи- 
ною (з горілкою) — на старість ходить Ь торбиною.
Тко замолоду учиться -  на старӱсть пригодиться -  Хто 
замолоду вчиться -  на старість згодиться.
'Гко замолоду хліб не честує -  на старӱсть бідує -  Хто за- 
молоду хліб не шанує -  на старість бідує.
Тко замолоду шпурує -  ыа старӱсть не бідує -  Хто замо- 
лоду шпурує (економить) -  на старість не бідує.
Тко за народ ганьбиться -  най за себе стыдиться — 
Хто за народ ганьбиться (срамиться) -  хай за себє соро- 
миться.
Тко за народ отдав житя -  тот не має забытя -  Хто за на-
род віддав життя - той не має забутгя!
Тко за ня бреше -  най собі язык откусить -  Хто за менс 
брсшс -  хай собі язик відкусить.
Тко за порӱг -  тому пирӱг, тко от порога -  тому серенч- 
лива дорога -  Хто за поріг -  тому пиріг, хто від порога -  
тому серенчлива (щаслива) дорога.
Тко запустив своє -  запустить и чужоє -  Хго залустив 
(занєдбав своє) -  занедбає й чуже.
Тко зариться на чужос -  заіубить (стратить) и своє -
Хто зазіхає. на чуже — загубить (стратить) і своє (і свос не 
встереже).
Тко заробленоє не щадить -  доробиться до смерти, а 
діти лишаться обдерті — Хто зароблснс не шадить -  до- 
робиться до смерті, а діти лишаться обдерті.
Тко за роботу боліє (переживать), того вна й подганять
-  Хто за роботу вболіває, того вона й підганяє.

Тко засватать -  того дӱвка й буде -  Хто засватає -  того 
дівка й буде.
Тко медлить (заіягує), тот тратить -  Хто зволікає, той 
втрачає.
Тко захворів, нездужав, тому ногы не служать -  Хто за- 
хворів, нездужав, тому ноги не служать.
Тко за чужым из торбинов -  за тым чорт из мішком - 
Хто за чудшм із торбиною -  за тим чорт із мішком.
Тко за чужым поженеся -  на чужому й спотыкнеся -  Хто 
за чужим иожепеться -  на чужому й сіііткнеться.
Тко з бабов говорить -  утіху має -  Хто з бабою розмовляє
-  потіху має.
Тко збає, тот и має -  Хто дбає, той і має.
Тко з бідов фіґлює -  сам (сама) її скуштує -  Хто з бідою 
фіглює (жартує) -  сам (сама) її скуішує.
Тко з Богом дружить -  за совітськов властьов пе ту- 
жить -  Хто з Богом дружить -  за радянськов влздов ие 
тужить!
Тко з Богом, з тым и Бог -  Хто з Богом, з тим і Бог.
Тко з Богом починать, тот з добром кӱнчать -  Хто з Бо- 
гом починає, той з добром кінчає.
Тко збреше, тот и вкраде -  Хто збреше, той і в краде.
Тко з брехньов знаєся, тому не довіряєся -  Хто з брехнею 
знаеться, тому не довіряється.
Тко з будідарошом -  до того й товар лииьом -  Хто з буді- 
ларошом (із гамшщем) -  до того й товар лецем.
Тко зверьхы, тот и головный (тота и головна) -  Хто 
звсрху, той і головний (та і головна).
Тко звечера плаче -  раио буде сміятися -  Хто звечора 
илаче -  вранці буде сміятися.
Тко звык бігати за возом -  побіжить и за саньми -  Хто
звик бігати за возом -  аобіжить і за санями.
Тко звык бідовати -  бідов го ие удивити -  Хто звик біду- 
вати -  бідою його не здивувати.
Тко звык готовоє ділити -  не хоче робити — Хто звик го- 
тове ділити -  не хоче робити.
Тко звык до землі -  тому добре на селі -  Хто звик до зем- 
лі -  тому добре на селі.
'Гко звык до старого, не воснринимать новоє -  Хто звик 
до старого, не сприиймає нового.
Тко звык до цицькы -  тяжко отлучити -  Хто звик до 
цицьки -  тяжко відлучити.
Тко звык из дымом миритися -  легко задымитися (отра- 
витися) -  Хто звик із димом миртися -  легко закоітггася 
(отруїтися).
Тко звык до мозолӱв -  заробить дрӱбок соли -  Хто звик 
до мозолів -  заробить дрібок солі.
Тко звык до мозолӱв змалку -  не пищить, вытягувучи 
скалку -  Хто звик до мозолів змалку -  не пищить, витягу- 
ючи скалку.
Тко звык до старого -  не воспринимать нового -  Хто
звик до старого -  не сприймає нового.
Тко звык лаятися -  буде каятися -  Хто звик лаятися -  
буде каятися.
Тко звык на смык, тот и в тріскы заграс -  Хто звик на 
смик, той і в тріски заграє.
Тко звык пановати -  не звык про иншых збати -  Хто
звик панувати -  нс звик про іиших дбати.
Тко звык пановатн (управляти) -  того не перестройити
-  Хто звик панувати (керувати) -того не перебудувати.
Тко звык позирати враждебно -  по-иншому не може — 
Хто звик дивитися вороже -  по-іншому не може.
Тко звык спатн до обіда -  най їсть собі гірку біду -  Хто 
звик спати до обіду -  хай їсть собі гірку біду!
Тко з воды на воду перебнваться -  тяжко маєся -  Хто з 
води на воду иеребиваеться -  тяжко масться.
Тко з вӱвторком дружить, тот не тужить -  Хто 3 вівюр- 
ком дружить, той не тужить.
Тко з гнойом бокує -  ногано газдує -  Хто з пює.м бокуе -  
погано господарює.
Тко з гнойом діло має -  пюйом и вонить -  Хто з гноєм 
діло (справӱ) має - гноєм і воняє (гноєм і смердить).
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Тко з горьом ся стрічать -  слызами ся вмывать -  Хто з
горем стрічається -  сльозами вмивається.
Тко з грошима -  не стойить за дверима -  Хто з грошима
-  не стоїть за дверима.
Тко з грӱшми дружить, тому й слушить -  Хто з грішми (з 
грошима) дружить, тому й служить.
Тко з грӱшми рахуєся, тот и торгуєся -  Хто з грішми ра- 
хується, той і торгується.
Тко з деренок чай авать вавар пйе -  тому вӱн здоровля
дає -Х то з деренок (кизила) чай або ж иавар п’є -тому він 
здоров’я дає.
Тко з державов не враждус, того вна честує -  Хто з дер- 
жавою не ворогує, того вона шану'Є.
Тко здержує губы -  слова не розгубить -  Хто стримує 
губи -  слова не розгубить.
Тко з дітьми -  быває рідко з людьми -  Хто з дітьми -  бу- 
ває рідко з людьми.
Тко з добром -  тому чолом -  Хто з добром - тому чолом! 
Тко здоровля не шкодує -  гӱрко побанує -  Хто здоров’я 
не шкодує -  гірко побанує.
Тко здоровля пропивать -  до старости ие доживать -
Хто здоров’я пропиває -  до старості не доживає.
Гко здоровльом ие дорожить -  по коргазах лежить -
Хто здоров’ям не дорожить -  по коргазах (по лікарнях) 
лсжить.
Тко з дурньом вкраде -  в тшрьму сяде - Хто з дурнем 
вкраде -  в тюрму сяде.
Тко зеленый -  най мовчить, коли старшый (коли стар- 
ша) говорить -  Хто зслеыий -  хай мовчить, коли старший 
(коли старша) говорить.
Тко з зеленым змійом дружнть -  житя своє губігть -  Хто 
з зеленим змієм (випткою) дружить -  життя своє губить. 
Тко земли належнос дасть -  она йому добром отдасть -  
Хто землі иалежне дасть -  вона йому добром віддасіь.
Тко землю голубить, тот и край свӱй любить -  Хто зсм- 
лю голубигь, той і край свій любить.
Тко землю чсстує, тот не голодує -  Хто землю шанує, той 
не голодує.
Тко з жидом цімборує, того жид и подпурує -  Хто 3 жи-
дом (з свреєм) цімборує (приятелюс), того жид (єврей) і 
подпорує (підтримує матеріально).
Тко зівас -  най рот затуляє -  Хто зіває -  хай рот затуляє. 
Тко зіває -  сон на иншьгх лакликає -  Хто позіхає — сон 
яа інших накликає.
Тко зыченым волом оре -  криві борозды тягие -  Хто зи- 
ченим волом оре -  криві борозни тягне.
Тко зычить -  перед друтым ся унижать -  Хто позичає -  
псрсд другим (перед іншим) принижується,
Тко з Карпат -  ото мӱй брат -  Хто з Карпат -  то мій брат. 
Тко з кым дружнть- за тым тужить -  Хто з ким дружить
-  за тим тужить.
Тко з кым приятелює, з тым и паює -  Хто з ким прияте- 
лює, з тим і паює.
Тко з коиьом, тот и иа кони -  Хто з копем, той і ыа коні. 
Тко з коня впав -  може й назад у сідло сісти, а тко в очах 
унав -  навіки пропав -  Хто з коня упав -  може й назад у 
сідло сісти, а хто в очах упав -  навіки пропав.
Тко злодійом став -  душу чортовн продав -  Хто злодієм 
став -  душу чортові продав.
Тко злодія защищає -  сам його натуру має (тінь його на 
себе бросає) -  Хто злодія захишає -  сам його натуру має 
(тінь його иа себе кидає).
Тко з любовльов выхваляєся -  не вірь, ош из ннв знаєся
-  Хто з любов’ю вихваляється -  не вір, що з иею знається. 
Тко з любовльов не знаєся, тот горя не знає -  Хто з 
любов’ю не знаеться, той горя не зиає.
Тко 3 ЛЮДЬМИ -  3 тым Й мы = Тко з людьми -  3 тым и
Бог -  Хто з людьми -  з гам і ми.
Тко з людьми -  з тым и Бог = Тко з людьми -  з тым и
мы -  Хто з дюдьми -  з тим і Бог.
Тко з любви насміхаєся -  з огньом граєся -  Хто з любові 
насміхається -  з вогнем грається.

Тко з любовльов граєся -  потому гӱрко каєся -  Хто з
любов’ю грається -  потім гірко кається.
Тко змагаєся -  потом обливаться -  Хто змагається -  по- 

том обливається,
Тко змагаться в роботі -  нс бідує по тому -  Хто змагаєть- 
ся в роботі -  не бідує потім.
Тко змалечку землю привченый любити -  не може ся з 
нив розлучити -  Хто змалку землю привчений любити -  
не може з нею розлучитися.
Тко з миром -  з тым и Бог -  Хто з миром -  з тим і Бог. 
Тко змок -  воды не бойиться -  Хто змок -  води не боїться. 
Тко змӱтся на телицю -  зможеся й на дӱйницю -  Хто 
змігся на телиціо -  зможеться й па дійницю,
Тко змӱгея на топанкы, зможеся й яа шнуркы -  Хто 
змігся иа топапки (на туфлі), зможеться й на шнурки.
Тко знав, ош так станеся -  Хто знав, що так трагшться, 
Тко знає -  Хто знає.
Тко знає аз, букы -  тому й карты в рукы -  Хто знає аз, 
буки -  тому й карти в руки.
Тко знає кого -  Хто знає кого?
Тко знас коли -  Хто зыає коли?
Тко знає -  най мовчить, а тко не знає -  най слухать -  Хто
знає -  хай мовчить, а хто не знає -  хай слухає.
Тко знає своє діло, тот и робить сміло -  Тко зиає своє дідо 
(свою справу), той і робить сміло.
Тко знає своє ремеело -  того честує все село -  Хто знає 
своє ремесло -  того шанує все село.
Тко знає удкі -  Хто знає звідки?
Тко знає што -  Хто знає шо?
Тко знае, што в нього (што в неї) на розумі-Хто зиає, шо 
в иього (що в пеї) иа розумі.
Тко знає, што говорнть = Не знаати, што говорить -  Хто
знає, що говорить.
Тко знає, якый (яка)- Хто знає (хто зна), який (яка).
Тко зеанія дарус иншым -  сам стає мудрішым -  Хто зна- 
ння дарує іншим -  сам стає мудріишм.
Тко з нас безгрішный -  Хто з ыас безгрішішй?
Тко з начальством на ножах -  обмежать у правах -  Хто 
з начальством на ножах -  обмежать у правах.
Тко з ним не пйе, того побйе -  Хто з ним не п’є, того поб’є. 
Тко з новинков судьбу соединяє, тот без неї вже жизнн 
не має-Хто з новипкою (з газетою) долю єднає, той без неї 
вже життя не має.
Тко з огньом до нас прнйде, тот от огня й ногыне -  Хто з
вогнем до нас прийде, той від вогшо й загине.
Тко золотый ключик має -  усі двері одмыкає -  Хто зо- 
лотий ключик має -  усі двсрі відмикає.
Тко золотоє шило має -  усі муры иротыкас -  Хто золотс 
шило має — усі мури протикає.
Тко з отчого дома втікать -  не раз себе нроклннать -  Хто
з отчого дому тікає -  не раз себе проюіинає.
Тко з паленков познався -  из смертьов побратався -  Хто 
з паленкою (з горілкою) спізнався -  із смертю побратався. 
Тко з панами заєнно -  обыйди його гумно -  Хто з панами 
заодпо -  обійди його гумно.
Тко з наиами знюхаться -  гӱрко ночухаться -  Хто з пана- 
ми знюхається -  гірко почухаєгься.
Тко з панами правотиться -  скӱнчить житя у темни-
цях -  Хто з панами правотиться -  скінчить житгя у темн- 
ипях.
Тко з панами, тот не з нами -  Хто з панами, той не з нами. 
Тко з паном пискує -  того в тюрьму вӱи заііакує -  Хто з 
пансом пискує -  того в тюрму він запакує.
Тко з паном ночинать -  з бідов кӱнчать -  Хто з паном 
починає -  з бідою кінчає.
Тко з паном суд починать -  втратить и вто, што має -
Хто з паном суд починає -  втратить і те, що має.
Тко з паном ся лиже -  тот и сам туды же -  Хто з паном 
лижеться -  той і сам туди ж.
Тко з паном тяжбу почне -  світ прокляне (ковдошом 
(ковдошков) помре) -  Хто з паном тяжбу почне -  світ про- 
кляне (жебраком (жебрачкою) помрс.
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Тко з попом доказоватися починать -  з бідов кӱнчать -
Хто з попом сперечатися починас -  з бідою кінчає.
Тко з псами звык товаришовати -  научиться брехати— 
Хто з псами звик товаришувати -  ыавчиться брехати.
Тко з псами лігать -  з блыхами встае -  Хто з псами лягає
-  з блохами встає.
Тко зрана (рано) скаче -  увечері плаче -  Хто вранці скаче
-  увечері плаче.
Тко з ревности кусать губы, іоі (тота) вірно не любить -
Хто з ревнощів кусає губи, той (та) вірно не любить.
Тко зріже скыбку н не йзість до краю -  тому кури 
ноздыхавуть -  Хто зріже скибку і нс з’їсть до краю -  тому 
кури поздихають.
Тко з роботов дружить, тому й щастя служить -  Хто з 
роботою дружить, тому й щастя служить.
Тко з роботов літує, тот сытно зимуе -  Хто з роботою лі- 
тує, той ситно зимує.
Тко з розумом ладить, том у й погар не завадить -  Хто
з розумом ладить, тому й погар {тому й чарка) не зава- 
дить.
Тко з рӱдного дому втікать -  не раз пак себе прокли- 
нать -  Хто з рідиого дому тікає -  не раз потім себе про- 
клинає.
Тко зрӱкся віры -  тому нис довіры -  Хто зрікся віри -  
тому нема довіри.
Тко з сідов бородов -  най не йде за молодов -  Хто з сивою 
бородою — хай не йде за молодою.
Тко з техніков дружить, тот не тужить -  Хто з технікою 
дружить, той не тужить.
Тко з тобов у ряду -  з тым поділи й біду -  Хто з тобою в 
ряду -  з тим поділи й біду.
Тко з Ужа воду пйе -  додому тягне, де не є -  Хто з Ужа 
воду п’є -  додому тягне, де нс є.
Тко з усіма братати береся -  без друзӱв опстаєся -  Хто з
усіма брататися берсться -  без друзів лишається.
Тко з усього нроблему робить -  часто зажуреный (за- 
журена) ходить -  Хто з усьою нроблему робить -  часто 
зажурений (зажурена) ходить.
Тко з ушиткым звіряєся -  у людях розчаровуєся -  Хто з
усім звіряється -  у людях зневіряється.
Тко з хлібом -  тот з правдов -  Хто з хлібом -  той з прав- 
дою.
Тко з чим грає -  от того й погыбать -Хто з чим грає -  від 
того й гине.
Тко з чим робить -  тото й краде -  Хто з чим нрацює — те 
й краде.
Тко з чого їсть и тыє -  пай за собов и помыє -  Хто з чого 
їсть і тиє -  хай за собою й помиє.
Тко з чортом знаєся, тот и лаєся -  Хто з чортом знається, 
той і ласться.
Тко з чортом ся знае -  гурко пак ся кас -  Хто з чортом 
знається -  гірко потім кається.
Тко и в жнива глядать холод, тому в зимі голод -  Хто і в 
жііива шукає холод -тому взимку голод.
Тко и за што = Тко и против чого -  Хто і за що.
Тко из псами звык приятельовати -  навчиться брехати
-  Хто із псами звик приятедювати -  навчиться брехати.
Тко кзрӱв не має -  най ся з паном не тягає -  Хто изрів 
(тисяч) не має -  хай із паном не тягається.
Тко из псами вйешю лігать -  из блыхами в ста є- Ххо із 
нсами разом гігає -  із блохами встає.
Тко из славы выйде -  часто на нич зы й д еХ то  із слави 
вийде -  часто на ніщо зійде.
Тко из Тисы раз напйеся, тот до неї йзась вернеся -
Хто із Тиси раз иап’ється, той до неї знову вернеться.
Тко иншым біды жадає -  ііай на себе чекать -  Хто іншим 
біди (лиха) жадає -  хай на себе чекає.
Тко инщых держить за дурных -  часто сам опстаеся 
дурным -  Хто інших держить {тримає) за дураих -  часто 
сам лишається дурним.
'Гко инпіых дурить -  сам ся зажурить -  Хто інших ду- 
рить -  сам зажуриться.

Тко нншых кляне -  буде сам проклятый -  Хто інших 
кляне -  буде сам проклятий.
Тко иншіх губить -  тот лем себе любить -  Хто інпшй гу- 
бить -  той лиш себе любить.
Тко иншых за дурнӱв має -  сам ся в дурнях лишать -
Хто інших за дурнів має — сам у дурнях залишається.
Тко пншых честус, того й Бог уважає -  Хто інших шанує, 
того й Бог поважає.
Тко и што бы не говорив -  Хто і шоб не говорив.
Тко и што -  Хто і що.
Тко інтересный знати = Кому інтересно -  Хто цікавий 
знати.
Тко штересуєся = Кому інтересно -  Хто цікавиться.
Тко їсть ленчу -  має серенчу -  Хто їсть ленчу (чечевицю)
-  має серенчу (щастя).
Тко їсть окраєць -  буде милованець -  Хто їсть окраєнь -  
будс коханець.
Тко їсть свӱй хліб, а не твӱй -  упрекати не смій -  Хто
їсть свій хліб, а не твій -  докоряти не смій.
Тко їсть сытно, на тому й видко -  Хто їсть ситно, на тому 
й видно.
'Гко йде боротися за правду верховинцӱв -  най не бере 
на ся нові иогавиці -  Хто йде боротися за правду верхо- 
винців -  хай не бере на себе нові иогавиці.
Тко йде в пекло -  й без дрыв тепло, а тко в рай -  про 
дрыва збай -  Хто йде в пекло — й без дров тепло, а хто в 
рай -  про дрова дбай.
Тко йде иротив групы (товпы) -  з тым бесіда кур-та
-  Хто йде проти груіга (натовпу, гурту) -  з тим бесіда 
курта.
Тко йзів мнясо, най грызе й кӱсткы -  Хто з’їв м’ясо, хай 
гризе й кістки.
Тко ймати зайня йде, най у бубен не бйе -  Хто ловити 
зайця йде, хай у бубон ае б’є.
Тко його бойиться -  на тому й їздпть -  Хто його боїться
-  на тому ,й їздить.
Тко його (тко її) знає -Х то його (хто н) знає!
Тко иншых обзывать -  най и на себе чекать -  Хто інших 
обзиває -  хай і иа себе чекає.
Тко иншых честує, того й Бог милує -  Хто іншнх шанує, 
того й Бог милує.
Тко и против чого = Тко и за што -  Хто і проти чого.
Тко и што -  опреділити было не тяжко -  Хто І ІЦО -  ви-
значити було не тяжко.
Тко каждый ґрайцярь рахує, тот добрс й ґаздує -  Хго 
кожний і'райцар рахує, той добре й господарює.
Тко каждому добрый, тот собі злый -  Хто кожному до- 
брий, той собі злий.
Тко каже неправду -  бӱлше раз грішить, бо вбы припря- 
тати першу неправду, выгадує десяткы иншых -  Хто
каже неправду -  більше разів грішить, бо щоб приховати 
першу неправду, вигадує десятки інших.
Тко каже: “Нич ми не треба!”-  гому майбӱлніе треба -  
Хто каже: “Нічого меыі не треба!”-тому найбільше треба. 
Тко каже -  сіє, а тко слухать -  жне -  Хто каже -  сіє, а хто 
слухає -  жнс.
Тко казав -  носіяв, хго слухав -  пожав -  Хго казав -  но- 
сіяв, хто слухав -  пожав.
Тко каламугить -  люди баламутить -  Хто каламутить -  
людей баламутить.
Тко календарь має -  про кажду дату знає -  Хто календар 
має -  про кожну дату зпає.
Тко кыслнці поїв, а на кого оскома напала-Хто кислицї 
лоїв, а на кото оскома напала.
Тко клопкать, тому отчинять -  Хто клонкать (стукає), 
тому відчинять.
Тко клопоче голову -  Хто клопоче (тур6ує) голову.
Тко кляке й уснко лає -  дияволу служити ночинать -
Хто кляне і лає -  дияволу служити починає.
Тко -  кого -  Хто -  кого!
Тко кого за свого мае, тому й содійствує -  Хто кого за 
свого має, гому й сприяє.
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Тко кого збируе, тот над тым панує -  Хто кого збирує 
(звитяжить), той над тнм панує.
Тко кого змӱг -  тот того в рӱг -  Хто кого зміг -  той того 
вріг.
Тко кого любить -  и край світа иайде -  Хто кого кохає -  і 
край світу розшкукає.
Тко кого любить -  не зал ає й не начубить -  Хто кого лю- 
бить -  не залає й не начубить.
Тко кого любить, тот того й іубить (тот того й чубить)
-  Хто кого любить, той того й губить (той того й чубить). 
Тко кого любить, тот того й приголубить = Тко кого лн>- 
бує, тот того й цюлює -  Хто кого любить, той того й при- 
голубить.
Тко кого любує, тот того й цюлює = Тко кого любить, 
тот того й прнголубить -  Хто кого любує (милує), той того 
й цілує.
Тко кого мастить, тот того й хвалить -  Хто кого мастить, 
той того й хвалить.
Тко кого ие годує, тот того в біді не честує -  Хто кого нс 
годує, той того в біді не шанує.
Тко Компартії не вгодив -  У Сибірь угодив -  Хто Компар- 
тії нс вгодив -  у Сибір угодив.
Тко КомнартГЇ не свӱй -  до власти й подсту питися не смій
-  Хто Компартії не свій -  до влади й підстутися не смій.
Тко кому біды жадас -  сам бідбы зазнає -  Хто кому біди 
жадає -  сам біди зазнає.
Тко, кому й за што -  Хто, кому й за що?
Тко кому люб -  дав бы за иього й голову на огруб -  Хто 
кому лтоб -  дав би за нього й голову па відруб.
Тко кому стрый -  тот не чужый -  Хто кому стрий -  той 
не чужий.
Тко конкретно -  Хто конкретно?
Тко коня вӱвсом годує -  у того кӱнь и робити бирує -
Хто коня вівсом годує -  у того кінь і робити може (спро- 
можний).
Тко копсйку не уважає, тот и рубля не має -  Хто копійку 
не шанує, той і карбоваыця не має.
Тко копейку не честує -  и гривні не вартый -  Хто копій- 
ку не шанує -  і іривні не вартий.
Тко корчиться -  днце моріциться -Х то корчиться — лице 
(облтчя) морщитьмя.
Тко корчму обминає -  щастя зазнає -  Хто корчму оминає
-  щастя зазнає.
Тко корчму обходить, тот щастя сподобить -Х то корчму 
обходить, той щастя сподобить.
Тко краде -  біды яе мине = Тко краде -  на того тюрьма 
жде = Тко краде -  тюрмы не мине -  Хто краде -  біди не 
мине.
Тко краде й лає -  совісти не мас -  Хто краде й лає -  со-
вісті не має.
Тко краде -  й тіни свої бойиться -  Хто краде -  й тіні своєї 
боїться.
Тко краде -  на того тюрьма жде = Тко краде -  біды ие 
мине = Тко краде -  тюрмы не мнне -  Хто краде -  на того 
тюрмажде.
Тко краде -  не прижиєся ниґде -  Хто крадс -  не прижи- 
веться ніде.
Тко краденоє иродає -  тунше дає -  Хто крадене продає -  
дешевше дає.
Тко краде, тот и брехню сложить -  Хто краде, той і брех- 
ню складе.
Тко краде -  тюрмы не мине = Тко краде -  на того тюрь- 
ма жде = Тко краде -  біды не мине -  Хто краде -  тюрми 
не мине.
Тко красно говорить -  іромаду на гачок имать -  Хто
красно мовить -  громаду на гачок ловить.
Тко кривдить люди, тот кривдить свойих діти -  Хто 
кривдить людей, той кривдить своїх дітей. Тко кривді под- 
дакус -  на правду очи закрывать (уха затыкать) -  Хто 
оравді потакає -  на правду очі закриває (вуха затикає).
Тко кричить -  на тому й шапка горить -  Хто кричить -  
на тому й шапка горить.

Тко крумплі має -  про голод не знає -  Хто крумшіі (кар- 
топлю) має -  про голод не знає.
Тко крутиться-шевелитьея, того й слідно -  Хтот кру- 
титься-ворзтхшться, того й слідно.
Тко куды -  Хто куди.
Тко купує, што не треба, тот потому продасть и вто, што 
му треба -  Хто купує, що не треба, той нотім продасть і те, 
шо йому трсба.
Тко курець -  нан має свӱй доганець -  Хто курець -  хай 
має свій доганець (тютюнець).
Тко курить и дым выпускає -  тот иншых отрав-
ляє -  Хто курить (палить) і дим випускає -  той інших 
отруює.
Тко курить много -  не береже здоровля свого -  Хто ку-
рить (палить) много (6агато) -  нс береже здоров’я свого. 
Тко курить -  най ся й доганом журить -  Хто курить (па- 
лить) -  хай і доганом Опабаком, тютюпом) журиться.
Тко курить -  себе губить -  Хто курить (палить) -  себе 
губить.
Тко курше говорить, тот скорше робить -  Хто курше (ко- 
ротиіє) говорить, то скорше (швидиіе) робить.
Тко кӱлько може -  най тӱлько й поможе -  Хто скільки 
може -  хай стільки й споможе.
Тко кӱрочку любить -  буде мати добрі зубы -  Хто кїроч- 
ку любить -  будс мати добрі зуби.
Тко ламле слово, тот ламле й віру -  Хто ламає слово, той 
ламає й віру.
Тко лармус -  побанує -  Хто лармує (надго шумить) -  по- 
банує.
Тко ласо їсть, тот твердо спить -  Хто ласо їсть, той твсрдо 
спить,
Тко легко на вірпу любість клянеся, тот легко любости 
й зречеся -  Хто легко на вірну любісіь юіянеться, той лег- 
ко любості й зречеться.
Тко легінську шапку носить, най свищучи оре й косить
-  Хто легіньсысу (парубоцьку) шапку носить, хай свищучи 
орс й косить.
Тко легкі в мнясарни купує, най иа свої лєгкі гадкує -
Хто легені в м’ясарші купує, хай на свої легені гадкує (хай 
за своїми доглядає).
Тко ледачить -  най жебрачить -  Хто ледачить — хай же- 
брачить.
Тко ледащо, тому й їсти ниє што -  Хто ледащо, тому й 
їсти нема що.
Тко лежить до Покровы -  продасть у зимі й коровы -
Хто ложить до Покрови (14 жовтня) продасть у зимі й ко- 
рови.
Тко лем гроші збирать -  хосна з них не мас -  Хто лиш 
гроші збирає -  користі з ішх не має.
Тко лем для себе самого жиє, -  сам з ушиткым и вмре -  
Хто лиш для себе самого живе -  тот з усім і помре.
Тко лем для себе ся старає -  в самотности помирать -  
Хто лише для себе старається -  в самоті помирає.
Тко лем дома сидить - не знає, на чому світ стойнть -  
Хто лишс дома сидить — не знає, на чому світ стоїть.
Тко лем їсть и спить, тому робота вонить -  Хто лише їсть 
і спить, тому робота вонить (смердшпь).
Тко лем на гроші дасться -  не буде мати щастя -  Хто 
тільки на гроші дастьея — не буде мати щастя.
Тко лем сам чув нро любов, най яе кажеи “ча”, “вагов”-  
Хто диш сам чув про любов, хай нс каже “ча”, “вагов”.
Тко лем ся парадить, тому робота вонигь -  Хто лиш па- 
радиться, тому робота вонить (смердить).
Тко лем тіло тлчить, того задуха мучигь -  Хто лиш тіло 
тучить, того задуха мучить.
Тко лем у школі учиться -  мало чому научиться -  Хто
лиш у школі учиться -  мало чому научиться..
Тко Леніна за свого м а є - брехни й злодійству потакае -  
Хто Леніна за свого має -  брехні й злодійству нотурає.
Тко лиже, тот н ближе -  Хто лижє, той і ближе (ближче). 
Тко лтігньоє выпивать -  контроль над собов губить -  
Хто зайве вішиває -  контроль над собою втрачає.

304



Тко

Тко лізе в болото -  того щи й подцрутять -  Хто лізе в 
болото -  того ще й піддрутять (підштовхнуть).
Тко лінивый з печи злізти, най не просить пити, їсти -  
Хто лінивий з печі злісти, хай не просять пити, їсти.
Тко лінивый -  нещасливый -  Хто лінивий -  нешасливий. 
Тко літом гайнуе -  зимов голодуе -  Хто літом гайнуе -  
зимою гояодує.
Тко літом не сидить, тот зимов добре СІШТЬ -  Хто літом 
нє сидить, той зимою добре спить.
Тко літом про кормы збає, тот и зимов молоко має -  Хто
літом про корми дбає, той і взимку молоко має.
Тко літом у холоді, тот зимов у голоді -  Хто літом у холо- 
ді, той зимою в голоді.
Тко літом у холодок ся пряче -  зимов ся екрутно має -
Хто літом у хояодок ховається -  зимою скрутно мається. 
Тко лысіє -  паскудніє -  Хто лисіє -  паскудніє.
Тко ловкішый, тот и сытнішый -  Хто спритніший, ТОЙ і 
ситніший.
Тко лӱг у деревище -  на сись світ свише -  Хто ліг у дере- 
вище -  на цей світ свшце.
Тко любить, а тко губить -  Хто любить, а хто голубить. 
Тко любнть Бога з трьох осӱб -  не задарь їсть сятый 
свӱтї хліб -  Хто лгобить Бога з трьох осіб -  не даром їсть 
святий свій хліб.
Тко любить горы, того нетягне море -  Хто любить гори, 
того не тягне море.
Тко любить за гроші -  зайідять го (заїдять ні) уши -  Хто
любить за гроші -  заїдять його (заїдять її) воші.
Тко любнть їсти й питн -  най не лінуєся й робити -  Хто 
любить їсти й гагги -  хай не лінується й робити.
Тко любить маржину -  закосить сіна й на т регину -  Хто
любить маржину (худобину) -  закосить сіна й на третину 
(за третю частину закосу).
Тко любить паленку пити, тот ся любить битн -  Хто лю-
бить паленку (горілкӱ) пити, той любиться бити.
Тко любить шіуг и тяпку -  зними перед ним шапку -  
Хто любить плуг і тяпку (мотику) -  зніми перед ііим шапку. 
Тко любить погар -  спить часто в ярку -  Хто любнть по- 
гар (чарку) -  спить часто в ярку' (в ярузі).
Тко любить робитн -  не гріх похвалити -  Хго любить 
робити -  не гріх похвалити.
Тко любнть свӱй дӱм -  не прижисся в чужӱм -  Хто лю- 
бить свій дім -  не приживеться в чужім.
Тко любнть свӱй край -  любить и його природу -  Хто 
любить свій край -  любить і його природу.
Тко любнть свӱй край, тому лем дома рай -  Хто любить 
свій край, тому лиш дома рай.
Тко любить -  тот любовльов дорожить -  Хто любить -  
той любов’ю дорожить.
Тко любить -  тот сліпый: никого, крім ссбе не видить -
Хто любить, той сліпий: нікого, крім себє, не бачить.
Тко любить труд, не пустословіє -  у того й копейка в 
жебі -  Хто лтобить прапю, не теревені -  у тош й копійка в 
жебі (в кишеиі).
Тко любить у довг брати -  най любить и отдаваги -  Хто

любить у довг (у борг) брати — хай любить і віддавати.
Тко любить усердно, з тым жити надежно -  Хто любить 
ревпо, з тим жити певно.
Тко любнть читати -  нигда не сам -  Хто любить читати 
-  ніколи ые сам.
Тко любовльов не дорожить -  от щастя собственного 
біжить -  Хто яюбов’ю ие дорожить -  від щастя власного 
біжить.
Тко любов хас -  свою дурӱсть (тупӱсть) выетавляє -  Хто
любов гудить (охаює) -  свою дурість (тупість) виставляє. 
Тко люди избігає, тот натуру вовчу мас -  Хто людей уни- 
кає, той натурпу вовчу має.
Тко люди пе стыдиться -  з усіма нравотиться -  Хто
людей не стидиться (пе соромиться) -  з усіма право- 
титься.
Тко людн не стыднться, тот н суда пе бойиться -  Хто
людей не стидиться (нс соромиться), той.і суду не боїться.

Тко люди обкрадає, тот Бога ие має -  Хто людей обісра- 
дає, той Бога не має. .
Тко людям добрьїй, тот собі пӱллый (та собі пӱлла) - 
Хто людям добрий (той собі поганий (та собі иогана).
Тко людям помагать, того й Бог благословляє -  Хто лю- 
дям допомагає, того й Бог благословляє.
Тко людяну душу має, того (тоту) челядь уважає = Тко 
в души добро плекать -  того (тоту) й челядь уважать -  
Хто людяьу душу має, того (ту) челядь поважає.
Тко має власть, тот має всьо -  Хто має владу, той має все. 
Тко має гроші, тоічі не повівсять (тот ся откупить) -  Хто 
має гроші,того пе аовісять (трй відкупиться).
Тко мас -  гуляє, а тко не має -  слину промыкать -  Хто 
має -  гуяяє, а хто не має -  слину ковтає.
Тко мас жити -  тому не вмерти -  Хто має жити -  тому не 
померш.
Тко має малу дітинку -  ни сна, ни отпочинку -  Хто має
малу дітинку -  ні сну, ні спочинку.
Тко має много -  щи хоче мати бӱлше з того -  Хто має
багато -  ще хоче мати більше з того.
Тко має мозолі, тот має и в стодоли -  Хто має мозолі, той 
має і в стодолі.
Тко має очи -  най видить, тко має уха -  най чус, як  же- 
брак (жебрачка) бідує -  Хто має очі -  хай бачить, хто має 
вуха -  хай чус, як жебрак (жебрачка) бідує.
Тко має позипію чутку— пе йде пи в кого на поводку — 
Хто має позицію чітку -  нс йде ні в кого на повідку.
Тко має пчолы, тот має й мед — Хто має бджоли, той має 
й мед.
Тко має розум -  має й слово -  Хто має розум -  має й слово. 
Тко має, тот не збає -  Хто має, той не дбає.
Тко має уха, -  най елухать (най чує) = Тко має уха, гот 
(тота) чує -  Хто має вуха— хай слухать (хай чує).
Тко має уха, тот (тота) чус = Тко мас уха, -  най слухать 
(най чуе) -  Хто має вуха, той (та) чує.
Тко має уха чути, тот обйазательно для себе шгось по- 
чув -  Хто має вуха чути, той обов’язково щось для себе 
почув.
Тко малым довольный, тот щасливый -  Хто малим задо- 
волений, той щасливий.
Тко мало говорить, тот бӱльше робить -  Хто мало шво- 
рить, той більше робить.
Тко мало збає -  мало й має -  Хто мало дбає -  мало й має! 
Тко мало знає, тот и отвіта нужного не має -  Хто мало 
знає, той і відповіді потрібної не має.
Тко мало знає, тот отвагы не має -  Хто мало зпає, той 
відваги не має.
Тко мало нс хоче -  много не дӱстане -  Хто мало не хоче 
-  багато не дістане.
Тко мало пйе -  довго жиє -  Хто мало п’є -  довго живе. 
Тко мало робить, а много піє -  буде жебрати, як поста-
ріє -  Хто мало робить, а миого піє (п ’є) -  буде жебрати, як 
постаріє.
Тко маму-няня забывать, того Бог карає -  Хто маму-ыя- 
пя (батька) забуває, того Бог карає.
Тко мандрус -  дома не ночує (по чужых людях ночує) - 
Хто мандрує -  дома не ночує (по чужих людях ночує).
Тко марнує -  побанує -  Хто марнує -  побанує.
Тко мастить, того хвалить, а тко не хоче мастнти -  
готовый (готова) у ложці воды втопити -  Хто мастить, 
того хвалить, а хто нс хоче маетити -  готовий (шгова) у 
ложці води втопити.
Тко мастить, тому (того) й вӱз не скрипить -  Хто мас- 
тить, тому (того) й віз не скрипить.
Тко мастить, тот и їздить (тот и везеся) -  Хто мастщь,
ТОЙ і ЇЗДИТЬ (ТОЙ І ВЄЗЄГЬСя). /'3;
Тко материнську и вӱтпӱвську науку не забывагь, тому 
Богонько у всіх ділах помагать -  Хто материнську і отців- 
ську (батьківську) пауку ие забувас, тому Богонько у всіх 
ділах (у всіх справах) допомагає.
Тко матери не має -  ласкы не знас -  Хто матсрі ие має -  
ласки не знае.
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Тко материнського языка не зиае -  свӱй рӱд не уважає -
Хто материнської мови не знає -  свій рід не поважає.
Тко матірь забывать, того Бог карає -  Хто матір забуває, 
того Бог карас.
Тко матірь збыткус -  Госнодь не подарує -  Хто матїр 
збиткує -  Господь ие подарує.
Тко матірь ие честує -  того Бог карає -  Хто матір ие ша- 
иує -  того Бог карає.
Тко мачку скубпе -  того вна дряпне -  Хто мачку (кішкӱ) 
скубне -  того вона дряпне.
Тко мед куш тує- на здоровля ся не скаржить = Тко ме- 
дом смакує -  на здоровля ся не гріхує -  Хто мед куштуе
-  на здоров’я не скаржиться.
Тко медом смакує -  иа здоровля ся не гріхує = Тко мед 
куштус -  на здоровля ся не скаржить -  Хто медом смакує
-  ыаздоров’я не гріхуєгься.
Тко мені завндить -  на собі увидить -  Хто мені завидує 
(заздрить) - на собі увидить (побачить).
Тко мене спомняне -  щасти му, Боже (дай му здоровля, 
Боже -  Хто менс спом’яне — щасти йому, Божс (дай йому 
здоров’я, Божс)!
Тко мене сиомняне — най мене не мине (най того бигарь 
не мине) -  Хто мене спом’яне -  хай мине не мине (хай того 
бігарь (ціпок) не мине)!
Тко менше пилуєся більше встигас -  Хто менше пилу- 
ється (квапиться) -  більше встигає.
Тко мерзне -  тот не спить -  Хто мерзне — той не сшіть. 
Тко мергвый -  уже не воскресне, Царство му (царство 
ӱв) небесное -  Хто мертвий -  ужс не воскресне, Царство 
йому (Царство їй) небесне!
Тко милого (милу) гудить -  сам собі паскудить -  Хто
милоіо(милу) гудить -  сам собі паскудить.
Тко милує -  довго сердитым не быває -  Хто милує (ко- 
хае) -  довго ссрдитим не буває.
Тко милого (милу) очорняє-совісти не має-Х то милого 
(милу) очорняє (обмовляє) -  совісті не має.
Тко мілко плавле, тот голосно квакать -  Хто мілко пла- 
ває, той голосно квакає.
Тко мінуты не честує -  не раз гӱрко побану є -  Хто хви- 
лини нс шанує -  не раз іірко побанує.
Тко мінять, тот зиає чому -  Хто міняє, той знає чому.
Тко міпять хліб на піпу -  най їсть печену ріну -
Хто міняє хліб на піпу (на люлькӱ) -  хай їсть печену 
ріпу!
Тко міреґлуєся — най взуєся -  Хто міреґлується (нерву- 
ється) -  хай взується.
Тко много вандрує -  много виднть, много чує -  Хто бага- 
то мандрує. -  багато бачить, багато чує!
Тко много вандрує -  добра не нажиє -  Хто багато ман- 
друє -  добра нс наживе.
Тко много выбирать, тот зазбирать -Х то багато вибирає, 
той зазбирає.
Тко много говорить -  сам собі шкодить -  Хто міюіо (ба- 
гато) говорить -  сам собі шкодить.
Тко много говорнть, тот мало робить -  Хто много (бага- 
то) говорить, той мало робить.
Тко много гроши має -  чести їм не знає -  Хто багато гро- 
шей має -  честі їм не зиає.
Тко много жадає, тот мало має -  Хто багато жадає, той 
мало має.
Тко много засідать, тот роботу нренебрігас -  Хто багато 
засідає, той роботу зневажає.
Тко много звідать -  скоро надоїдать -  Хто багато питає -  
скоро(швидко) набридає.
Тко много знідать -  хвороту нлекать -  Хто багато з’їдає 
(споживає) -  хворобу плекає.
Тко много знає, з того много й звідавуть -  Хто багато 
знає, з гого багато й питають.
Тко миого знає -  спокон» не мас -  Хто'багато знає -  спо- 
кою не має.
Тко много лшбив, тому много й прошаєся -  Хто багато 
любив, тому багато й прощаеться.

Тко много має -  горазду не знає—Хто много має -  гаразду 
не знає.
Тко много має, тот жажде щи бӱлше = Тко много має, щи 
бӱлше хоче -  Хто много (багато) має, той хоче ще більше. 
Тко много має, тот судьбы шасливої не знає -Х то багато 
має -  той долі щасливої ие знає.
Тко много має, щи бӱлше хоче = Тко много має, тот жаж- 
де ши бӱлше -  Хто много ібагато) має, ше білыпе хочс. 
Тко много обінять -  мало чести має -  Хто багато обіцяє
— мало честі має.
Тко много обіыять, тот мало дає (тот нич не дасть) -  Хто
багато обіцяє, той мало дае (той нічого не дасть).
Тко много обіцять, тот рідко слова додержує -  Хто бага- 
то обіпяє, той рідко слова дотримує.
Тко много пив -  у того й розум сплыв -  Хто б а т о  шів -  
у того й розум СПЛИБ.
Тко много пйе -  по голові ся бне -  Хто багато п’є — по 
голові себе б’є.
Тко много пйе -  сам гробить здоровля своє -  Хто багахо 
п’є -  сам гробить здоров’я своє.
Тко много по світу ходив -  усього ся напозирав -  Хто
много по світу ходив -  усього напозирався (надивився).
Тко много починагь -  мало кӱнчать -  Хто багато иочинає
— мало кінчає.
Тко много приятелӱв має, того ся (тої ся) гроші не дер- 
жать -  Хто багато приятелів має, того (тієї) гроші не три- 
маються.
Тко много просить -  сам мало дає (сам не любить дава-
ти) -  Хто много (багато) просить -  сам мало дає (сам не 
любить дазати).
Тко много про честь збає, тот її мало й має -  Хто багато 
про честь дбає, той її мало й має.
Тко миою робӱт починать -  анн єину не кӱнчать -  Хто
багато робіт починає -  ні однієї ыс кіычає.
Тко много сидить, того сіднння болить -  Хто багато си- 
дить, того сідниия болить.
Тко много снить про буцущоє, може прозівати (прово- 
ронити) й совремснноє -  Хто багато снить про майбутнє, 
може прогавити й сучасне.
Тко много спнть -  щи бӱлше кортить -Х то багато спить
— ще бідьше кортить (бажить).
Тко много робӱт починать -  ани єнну не кӱнчать -  Хто
багато робіт починає — ані одну не кінчає.
Тко много хліба їсть -  не знає хлібовн честь -  Хто багато 
хліба хїть -  не знає хлібові честь.
’Гко много ходить, усяды быває -  много видить, много 
знає -  Хто багато ходить, скрЬь буває -  багаго видить, ба- 
гато зііає.
Тко много хоче -  мало возьме -  Хто много (6агато) хоче
— мало візьме.
Тко мняко сгелить пішак нз руты -  не завадить у душу 
зазирнути -Х то  м’яко стелить пішак (пішпик, стежкӱ) із 
рути -  не завадить у душу зазирнути.
Тко мовчить -  двох навчить, а тко говорить -  щи біды 
натворить -  Хто мовчить -  двох навчить, а хто говорить -  
ще біди натворить.
Тко мовчить -  того не вчувуть -  Хто мовчить -  того не 
почують.
Тко мовчить, тому снокӱйно на світі житн -  Хто мов- 
чить, тому спокійно на світі жити.
Тко мовчить, гот трьох навчить = Слово -  срібло, а мов- 
чаніє -  золото -  Хто мовчить, той трьох навчить.
Тко мовчить, тот трьох навчить, а тко говорить, тот лєм 
отговорить -  Хто мовчить, той трьох навчить, а хто гово- 
рить, той лиш відговорить.
Тко мовчкы несправедливости потакає -  сам преступи- 
ннком (сама преступницьов) выростає—Хто мовчки крив- 
ді потурає -  сам злочинцсм виростає.
Тко можє вкрасти кӱся -  вкраде й порося -  Хто може 
вкрастн кісся (рукоятку коси) -  вкраде й порося.
Тко може збрехати, тот може й украсти -  Хто може збре- 
хати, той може і вкрасти.
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Тко може -  тот всьо побідить -  Хто може -  той всє пере- 
може.
Тко може худобпну до смерти забити -  може й челядни- 
ка вбити -  Хто може тварину до смерті забити -  може й 
людину вбити.
Тко мозолӱв не мае -  ціну роботі не знає -  Хто мозолів не 
має -  ціну роботі не знає.
Тко молитвов з Богом є, тому й Бог дає -  Хто молитвою з 
Богом є, тому й Бог дає.
Тко молитву творить -  з Богом говорить — Хто молитву 
творить -  з Богом говорить.
Тко молиться под каждым хрестом -  має чорта за хреб-
том -  Хто молиться під кожним хрестом -  має чорта за 
хребтом.
Тко молодым вінчаєся -  скоро помочи дочекаєся -  Хто 
молодим вінчається -  скоро помочі дочекається.
Тко молодым краде -  на шибеннци помре -  Хто молодим 
краде — на шибениці помре.
Тко молодым хворіє -  скоро старіє -  Хто молодим хворіє 
— скоро старіє.
Тко молодым шпурує -  на старӱсть не бідує -  Хто моло- 
дим шпурує {заощаджує) -  на старість не бідує.
Тко молодӱсть марнує -  на старӱсть бідус - Хто моло- 
дість марнує {надаремно тратить) — на старість бідує. 
Тко мудрішый -  тот славнішый ~ Хто мудріший -  той 
славніший.
Тко мудро говорить, тот мудро й думать -  Хто мудро го- 
ворить, той мудро й думає.
Тко музикантӱв нанимать, тот и танець заказує -  Хто 
музшс наймає, той і танець замовляє.
Тко му (тко ӱв) кривдноє слово повість, того нзість -
Хто йому (хто їй) кривдие слово повість {скаже), того 
з’їсть!
Тко му (тко ӱв) кӱстков у горлі застряг -  рознеее у нух и 
прах -  Хто йому (хто їй) кісткою в горлі застряг - рознесс 
у пух і прах.
Тко му (тко ӱв) не ворожить, не бає -  всьо на віру во- 
спринимать -  Хто йому (хто їй) не ворожить, не бає -  все 
на віру снриймає.
Тко му (тко ӱв) платить -  тому й крнчить -  Хто йому 
(хто їй) платить -  тому й кричить.
Тко му (тко ӱв) што не казав -  вӱн (она) ушитко серйоз- 
но брав (брала) -  Хто йому (хто їй) що нс казав -  він (вона) 
все серйозно сприймав (сприймала).
'Гко мӱг надіятися -  Хто міг сподіватися?
Тко мӱг ожидати -  Хто міг чєкати (сподіватися)?
Тко мӱг (гко б мӱг) подумати -  Хто міг (хто б міг) по- 
думати?
Тко на Бога уповає, того Вӱни не обминтать -  Хто на
Бога уповає, того Він не оминає.
Тко на брехни ся ймить -  тому вже віры ниє -  Хто на 
брехні впіймається -  тому вже віри нема.
Тко на вид красный (красна) -  в жизни нещасный (не- 
щасна) -  Хто на вид красиивий (красива) -  в жип і нещас- 
ливий (нещаслива).
Тко на видноті -  не файно плестися в хвості -  Хто на ви-
дноті -  не файчо (пе гарно) шіестися в хвості.
Тко на вызӱр нозирать -  сон нарнз забывать ~ Хто на 
визір {на вікно) позирать {поглядає) -  сои відразу забуває. 
Тко на возі, тому й легше у дорозі - Хто на возі, тому й 
легше у дорозі.
Тко навпростець крокус, тот дома не ночує -  Хто на-
впростсць (навіхростки) крокує, той дома не ночує.
Тко на вӱтця-матірь руку подннмать (тко вӱтщо-матери 
лас) -  ниґда щастя не зазнає -  Хто на батька-матір руку 
здіймає (хто батьку-матері лає) -  ніколи щастя нс зазнає. 
Тко нагордо ведеся -  в дуриях (у рурах) опстаєся -  Хто 
иагордо ведеться -  в дурнях (у дуракх) лишається.
Тко на грибы, тко на рӱща -  Хто на гриби, хто на ріща 
{на хмиз).
Тко на два коні (на два стӱлці) сяде -  на землю впаде -
Хто на два коні (на два стільці) сяде -  на зешію впаде.

Тко на двох ногах -  ходить по гріхах -  Хто на двох ногах
-  ходить по гріхах.
Тко надежду стратив -  жнзни не вартый -  Хто иадію 
втратив -  життя не вартий.
Тко надїєся, тот выграс -  Хто сподівається, той виграє. 
Тко на другого нӱж бере -  от ножа й  помре -  Хто на 
другого(ка іншого) ніж бере -  від ножа й помре.
Тко над чим не трудиться, тот за тым не банує -  Хто над 
чим не працюс -  той за тим не банує.
Тко на жону крӱзь изрі позирать, тот ни жоны, ни изрӱв 
не має -  Хто на жоиу(на дружипу) крізь изрі {тисячї) по- 
зирать (дивиться), той ні жінки {дружини), ні изрӱв {тисяч) 
ие має.
Тко на здоровля нншых попивать -  сам здоровля ся 
лишать -  Хто на здоров’я інших попиває -  сам здоров’я 
лишається.
Тко иа земли грішить -  по смерти у пеклі горить -  Хто 
на землі грішить -  по смерті у псклі горить.
Тко на земли сидить, тот не бойигься, што впаде -  Хто 
на землі сидить, той не боїться, що впаде.
Тко на йсе обращає вннманіє -  Хто на це зверає увагу? 
Тко на конто пйе, гуляє -  сам собі біду глядать -  Хто на 
конто п’є, гуляє -  сам собі біду глядає (иіукає).
Тко на ладан дыхать -  ие довго вже чмыхать -  Хто на 
ладан дихає -  не довго вжс чмихає.
Тко на лоні тгрироды быває -  серцем отпочивать — Хто 
на лоні нрироди буває — серцєм відпочиває.
Тко намок и прозяб, каже, ош закляк -  Хто намок і цро- 
зяб, каже, іцо заюіяк
Тко намочив, тот и высушить -  Хто намочив, той і ви- 
сушить.
Тко на панському кони -  тому добре на войні: кіть 
побіда -  першим прискакати, кіть біда -  першнм 
утікати -  Тко на панському коні -  тому добре на війиі: 
якщо перемоіа -  нершим прискакати, якщо біда -  першим 
тікати.
Тко на пару з паном оре -  пожне горе -  Хто на пару з 
паном орс -  пожнс горе.
Тко на попӱвськӱв роботі надорвеся, за тым не варго 
звонити -  Хто иа понівській роботі надірветься, за тим нс 
варто дзвонити.
Тко на норӱг -  тому пирӱг, а тко от порога -  ручииком 
(скатеріьов) дорога -  Хто иа иоріг -  тому пиріг, а хто від 
порога -  рушником їскатсртю) дорога.
Тко иа правду реве, того доганявуть -  Хто на правду 
реве, того доганяють.
Тко народ свӱй не честує -  против свої кырви воює
Хто народ свій нс шанує -  проти своєї крови воюс.
Тко на серце хворіє -  не жиє, а хиріє -  Хто на серце хворіє
-  нс живе, а хиріє.
Тко на собі зашивать -  біднӱсть на ся накликать — Хто
на собі зашиває -  бідність на себе накликає.
Тко на совіты старшых нич недас- много неприятностӱв 
у жизни зазнає -  Хто на поради старших нічого не дає -  ба 
гато неприємностів у житті зазнає.
Тко настуиать -  нревосходство має -  Хто наступає -  пе- 
ревагу має.
Тко на суді мастить, тот у тюрьмі не сидить, а тко не 
може (не хоче) мастити -  в темниці б)де гннти -  Хто на
суді мастить, той у тюрмі не сидить, а хто не може (не хочс) 
мастити -  в темшіці буде гнити.
Тко на уста свої стереже -  душу от искуіиенія сохранить
-  Хто на уста стереже -  душу від снокуси збзреже.
Тко на футбольному полю незграбні ногы має, тот рукы 
розпускагь -  Хто на футбольному полі незграбні ноги має, 
той руки розпускає.
Тко начальству поддакус, тому оно дякує — Хто началь- 
ству підтакує, тому воно дякує.
Тко на чому і рає -  з того й радӱсть має — Хто на чому 
грає -  з того й радість має.
Гко на чому грає -  інсгрумент свӱй знає -  Хто на чому 
грає -  інстриумент свій знає.
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Тко на чому обпечеся -  того й бережеси -  Хто на чому 
обпечеся -  того й стсрсжеся.
Тко на чужі гроші надежду має -  з ничим ся опстас -  Хто
на чужі гроші надію має (сподівається) -  з нічим лишається. 
Тко на чужых жӱн (мужчин) запозируєся -  з огньом гра- 
єся -  Хто на чужих жінок (мужчин) задивляється -  з вогнем 
грається.
Тко нашого роду -  всі файні на вроду -  Хто нашого роду
-  всі файні (гарні) на вроду.
Тко на што валовшный = Тко на што (до чого) здатный
-  Хто на що здатний.
Тко на што (до чого) здатный = Тко на што валовшиый
-  Хто на що (до чого) здібний.
Тко на што согласный -  Хтот на що згодиий.
Тко на што способный ~ Хто на що здібний.
Тко на яри орав, тот не буде в зимі голодный -  Хто ка яри 
орав, той не буде зимою голодний.
Тко не бере, тому легше -  Хто нс бере, тому легше.
Тко не битый судьбов -  не буде на небі -  Хто не битий 
долею -  не буде на небі.
Тко не быв, то буде, а тко быв -  не забуде -  Хто не був, то 
буде, а хто був -  не забуде.
Тко не бойиться, тот не прячеся -  Хто не боїться (неляка- 
єтьсся), той не прячеся (не ховається).
Тко не бреше, тот и не клянеся -  Хто пе бреше, той і ас 
клянеться.
Тко не вживать паленочку -  зекономить копейочку -
Хто не вживає паленочку (горіпочку) -  зекономить коні- 
ііочку.
Тко не видить, тот (тота) и не бойиться -  Хто не бачить, 
той (та) і нс боїться.
Тко не відів великого, тот чудусся й з малого -  Хто не 
бачив великого, той дивуєіься й з малого.
Тко не відів наші гори -  не знає, што вто за краса -  Хто 
не бачив иаші гори, не знає, що то за краса.
Тко не вміє з горьом роставатися, тому тяжко до щастя 
добратися -  Х.то не вміє з горем розлучатися, тому тяжко 
до щастя добратися.
Тко не вірить, най ліпше позвідать -  Хто не вірить, хай 
краще позвідає (спитає).
Тко не вірить -  най пєревірить -  Хто не вірить -  хай ие- 
ревірить.
Тко не вірить, тот не обманюєся -  Хто не вірить, той не 
обманюється.
Тко не вірить у Бога сятого -  перед смертьов згадас иро 
Бога -  Хто не вірить у Бога святого — ііеред смертю згадає 
про Бога.
Тко не вміє двох слӱв зйазати — ыай не лізе выступати -
Хто не вміє двох слів зв’язати -  хай нс лізе виступати.
Тко ве вміє діти вчитн -  йде в директоры, тко не вміє 
директоровати -  йде в інспскторы -  Хто не вміє дітсй 
учити -  йде в директори, хто не вміє директорувати -  йде 
в інспектори.
Тко не вміс з грӱшми обращатися -  не звык торговати-
ся ~ Хто не вміє з грішми користуватися (рахуватися) -  не 
звик торгуватися.
Тко не вміс на корчолях держатися -  най не йде корчо- 
льоватися = Тко не вміє ховзатися -  най не йде иа лед
-  Хто не вміє на корчолях (на ковзанах) триматися -  хай нє 
йде ковзатися.
Тко не вміс пити -  гріх добро губити -  Хто нс вміє ішти
-  гріх добро губити.
Тко не вміє трудом ся занимати -  здатный лем ловґо- 
вати -  Хто не вмііє прашовати — здатішй тільки ловговати 
(прогулювати робочий час).
Тко не вміє ховзатися -  най не йде на лед = Тко не міє на 
корчолях держатися -  най не йде корчольоватнся -  Хто
не вміє ковзатися -  хай не йде иа лід.
Тко не в свому кріслі сидпть -  ділу вредить -  Хто не в 
своєму кріслі сидить -  ділу (справі) вредить (іикодить). 
Тко не встиг -  тот опоздав (тота опоздала) -  Хто не встиг 
той спізниався (та спізнилася).

Тко не глупый -  держиться кутіы -  Хто нє глупий -  дер- 
жзіться (тримається) купи.
Тко не горить, тот чадить -Х то не горить, той чадить. 
Тко не горює, тот и ґазд не честує -  Хто не горює, той і 
газд (господарів) не шанує.
Тко недовго спить, тому щастигь = Тко рано всгає, тому 
н Бог дає -  Хто недовго спить, тому щастить.
Тко не докурить, не допйе, тот здоровішым помре -  Хто 
не докурить, не дон’є, той здоровішим помре.
Тко недӱйдавым народився, такым и помре -  Хю неді- 
йдавим (непотребом) народився.
Тко не жиє, лем тот и не ошибаєся -  Хто не живе, лиш той 
і. нс помиляється.
Тко не жне, тот и не намолотить -  Хто не жне, той і не 
намолотить.
Тко не забыв -  тот памннтать -  Хго не забув -  той 
пам’ятає.
Тко не звык копейку честувати -  и рубля нс буде мати -  
Хто не звик копійку шанувати -  і рубяя нс буде мати.
Тко не зазнав зла -  не чесіує й добра -  Хто не зазнав зла
-  ие шанує й добра.
Тко не звідать -  мене ниє -  Хто нс іштає -  меие немає! 
Тко не звык правду чесговати -  вічио рвеся пановатя
-  Хто не звшс правду шаиувати -  вічно рветься панувати. 
Тко не звык прощати -  добра нс зазнати -  Хто не звик 
прощати -  добра ііс зазнати.
Тко не злоупотребляє виидьом -  здоровый умом -  Хто
не зловживає винцьом -  здоровий умом (розумом).
Тко не знає (не чугв) досі -  зарубай на посі -  Хто не знає 
(ие чув) досі -  зарубай на носі!
Тко не знає -  най позвідать -  Хто нс знає -  хай сшітає. 
Ткот не знас свого прошлого -  не вартый будущого -  
Хто не зиає свого минулого -  нс вартий майбушього.
Тко не з першых, ни з послідньых -  може спати на со- 
бранію -  Хто нс з перших, ні з останніх -  може снати ыа 
зібранні.
Тко не їздив, тот не відів -  Хто не їздив, той не бачив.
Тко ие йде -  тот не дӱйде -  Хто не йде -  той нс дійде.
Тко не ковач -  най ся угльом не мастить -  Хто не ковач 
(не коваль) -  хай вугіллям не маститься 
Тко не курить, не пйе -  тот здоровля береже (здоровым 
помре) -  Хто не курить (не палить), не п’є -  той здоров’я 
береже (здоровим помре).
Тко не лиже, тот ся (тота ся) не движе — Хто не лиже, той 
(та) не движеться.
Тко не любить -  ке безумствує й ревностями не хворіє -
Хто нс любить -  нс шаліє й ревнощами не хворіє.
Тко не мав мозолӱв -  не знає, як они болятиь -  Хто не 
мав мозолів -  не знає, як вони болять.
Тко не має вӱтця -  тот не мас липя -  Хто нс має вітця 
(батька) -  той не має лиця.
Тко не має коня -  най ходить пішо -  Хто не має коня -  
хай ходить пішки.
Тко не має -  най зароблять -  Хто нс має -  хай заробляє! 
Тко не має, най не обіцять -  Хто не має, хай не обіцяс. 
Тко не має сімііі -  заводнть собі пса -  Хто не має сім’ї -  
заводить собі пса.
Тко не має -  слину промыкать -  Хто не має -  слииу про- 
микає (ковтас).
Тко не мечтає -  сумно жиє -  Хто не мріє -  сумно животіє. 
Тко не вміє на корчолях держатися -  най не йде корчо- 
льоватися = Тко не вміє ховзатися -  най не йде на лед
~ Хто не вміє на ковзанах держатися (триматися) -  хай не 
йде ковзатися.
Тко не звык вечӱрковати -  з курьми лігать спати — Хто
не звик вечіркувати -  з курми яягає спати.
Тко не здоупотребляє вином -  здоровый умом -  Хто не 
зловживає вином -  здоровий умом (розумом).
Тко не звык до роботы змалу -  гӱрко плаче поначалу - 
Хто не звик до робсп и  змалку -  гірко плаче на початку.
Тко не звык копейку честовати -  и рубля не буде мати -  
Хто не звик копійку шанувати -  і карбованця це буде мати.
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Тко

Тко не звык правду честовати, тот усе ласый пановати
-  Хто не звик правду шанувати, той завзкди ласий панувати. 
Тко не звык трудитися -  добра тому не зазнати -  Хто нс 
звик гірацювати -  добра тому не зазнати.
Тко не знас газдовати -  помочи не вартый -  Хто не вміє 
господарювати -  помочі (допомоги) не вартий.
Тко не знає -  най на гуслях не грає -  Хто не знає -  най на 
гуслях (на скрипці) не грає.
Тко не знає -  най слухать, а хто знає- най мопчить, коли 
ся казка говорить -  Хто не знає -  хай слухає, а хто знає -  
хай мовачить, коли казка говориться.
Тко не знає прошлого -  не вартын будущого -  Хто не 
знає минулого -  не вартий майбутнього.
Тко не знає собственної исторії, тот нс має будущого -  
Хто не знає своєї (власної) історію, той має майбутнього. 
Тко не знає. -  тот представленія ие має -  Хто нс знає -  той 
уявлення не має.
“Тко не з нами -  тот против нас!”-  такый быв Компар- 
тії наказ -  “Хто не з нами -  той проти нас!” -  такий був 
Комнариї наказ.
Тко не крадс, тот н не їсть -  Хто не краде, той і нс їсть. 
Тко не курить и не нюхать догана, тот не вартый клеба-
на -  Хто не курить (нс палить) і тютюна не нюхать, тот не 
вартий клебана (капелюха).
Тко не курить и не пйе, тот здоровым помре -  Хто не
курить і не п’є, той здоровим помрс.
Тко нс лінуєся, зот має -  Хто нс лінується, той має.
Тко не лукавив -  не зажив и славы -  Хто нс лукавив -  не 
зажив і слави.
Тко не любив, тот не жив -  Хто не любив, той ие жив. 
Тко не любить коня -  не любить житя -  Хто не любить 
коня -  не любить життя.
Тко не любить робнти -  буде в жебрах ходити -  Хто не 
лоюбить робити -  буде в жебрах ходити.
Тко нелюб, тот и глуп -  Хто нєлюб, той і глуп.
Тко не мав розума молодым, не буде мати й старым -  
Хто не мав розуму молодим, не буае мати й старим.
Тко не має в голові, тот має в ногах -  Хто не має в шюві, 
той має в ногах.
Тко не має коня -  нан ходить пішо -  Хто не має коня -  
хай ходить пішки.
Тко не мас свого -  побив Бог того -  Хто не має свого -  по- 
бив Бог тош!
Тко не мечтає -  душевно страждає -  Хто нс мріє -  духо- 
БНО бідніє.
Тко не може -  не поможе -  Хто не може -  не сноможе (не 
допоможе).
Тко не може паленку ннти -  не треба го просити -  Хто
не може наленку (горілку) нити -  не треба йош нросити. 
Тко нс може розумнос повісти, воліє мовчати -  Хто нс 
може розумне сказати, воліє мовчати.
Тко не може свою жону любити -  не полюбить и чужу -
Хто не може свою жінку (дружину) любити -  не полюбить 
і чужу.
Тко не може (не уміє) собі раду дати -  най не лізе управ- 
ляги -  Хто не можс (не вміє) собі раду дати -  хай не лізе 
керувакти.
Тко не може управляти -  мусить часто фийковатн -  Хто
не може управляти (керувати) — мусить часто фийкувати 
(гальмувати).
Тко не молиться, тым и Бог не твориться -  Хто нс мо-
литьмся, тим і Бог не твориться.
Тко не оре -  буряном жнивує -  Хто не оре -  бур’яном 
жнивує.
Тко не оре, тот и огріхӱв не робить -  Хто не оре, той і 
ОГрІХІВ не робить.
Тко не иаде, тот и не подниматься -  Хто не падає, той і 
не гіідиімається.
Тко не пан -  най курить доган -  Хто не пан -  хай курить 
(хай палить) доган (тютюн).
Тко не пережив, тот не розуміє -  Хто ае нережив, той не 
розуміє.

Тко не пилуєся, тот не поздить (не спӱзнюєсн) -  Хто не 
квапиться, той не спізнюється.
Тко не ніе, тот не'жіє -  Хто не піє (нв співає), той ііе жіє 
(той не живе).
Тко не пйе винце -  не занаиастить своє дітьце -  Хто не 
п’є винце -  не занапастить своє дільце.
Тко не пйе, лем пригубить -  того паленка не згубить
-Хто не і і ’є , лиш пригубить -  того паленка (горілка) не 
згубить.
Тко не пйе, тот и розум не пропйе -  Хто не п’є, той і розум 
не прон’є.
'Гко не поганяч -  най не бере кербач -  Хто не поганяч (не 
поганяйло) -  хай не бсре кербач (6атіг).
Тко не помагать, тот заважать -  Хто ие допомагає, той 
заважає.
Тко не посіяв до Ивана Богослова -  не вартый доброго 
слова -  Хто не посіяв до Івана Богослова (21 травня) -  не 
вартий доброш слова.
Тко не посіяв -  не буде й збирати -  Хто нс посіяв -  не будс 
й збирати.
Тко неправду каже -  того Бог накаже -  Хто неправду 
каже -  того Бог накаже.
Тко не нривчивася з дітинства грудитися -  тяжко до- 
рослым звыкати -  Хто не привчився з дитинства працю- 
вати -  тяжко дорослим звикати.
Тко не нровбовав горячого, тот и холодному радый -
Хто не пробував гарячого, той і холодному радий.
Тко ненрошеный -  тормошеный -  Хто непрошений -  
тормошений.
Тко нервує, най ся взус -  Хто нервус, хай взується!
Тко не ревнуе, тот не залюбленый — Хто не ревнує, той 
не закоханий.
Тко не риекує, тот и не выграє (тот не побіждає) -  Хто ыс 
ризикує, той і не виі-рає (той не перемагас).
Тко не робить -  босый (голый) ходить -  Хто не робшь -  
босий (голий) ходить.
Тко не робить -  най не їсть -  Хто пе робить -  хай не їсть! 
Тко нс робить -  пӱллым гонить -  Хто не робить -  по- 
ганим гонить.
Тко не робить (не трудиться), тот не їсть (иай не їсть)
— Хто нс робить (не трудиться), той не їсть (хай не їсть). 
Тко нс сам жениться, а женять го люде -  шасливим не 
буде -  Хто не сам жениться, а женять його люди -  щасли- 
вим ые буде.
Тко не сіє -  не буде й збирати -  Хто не сіє -  не буде й 
збирати.
Тко не сіє, не оре -  не знає про селянськоє горе -  Хто не
сіє, не оре —нс знає про сеяянське горе.
Тко не слухать громаду -  не буде з тым ладу -  Хто не 
слухає громаду -  не буде з тим ладу.
Тко не слухать отця-матку, тот нриходить до упадка -
Хто не слухає отця (6атька)-и&тку, той нриходить до за- 
иепаду.
Тко не слухать свого — линне до чужого -  Хто не слухас 
свого -  липне до чужого.
Тко не слухать -  тягнуть за уха -  Хто не слухає -  тягнуть 
за вуха.
Тко несправедливости потакає -  иай того Бог скарає -
Хто кривді потурає -  хай того Бог скарає!.
Тко не справляєся -  з тым прошавуться -  Хто не снргв - 
ляегься -  з тим прощаються.
Тко не ститься (не хреститься) -  чорт присниться -  Хто
не ститься (не хреститься) -  чорт присниться.
Тко не танпюс, тот (тота) побанує -  Хто не танцює, той 
(та) побанує.
Тко не уміє робити, неборе (нсбого), тот ся (тота ся) за- 
вжди боре -  Хто не вміс робити, нсборс (небого), той (та) 
завжди бореться.
Тко не упйе до дна -  не зычнть добра -  Хто не вшГє до 
дна -  не зичить добра.
Тко не учиться -  усю жизнь мучиться -  Хто не учитьсм -  
все жиггя мучиться.
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Т к о

Тко не хоче брехню слухати -  най никого ни про што не 
звідать — Хто не хочс брехшо слухата -  хай нікого ні про 
шо не іштає.
Тко не хоче вбивати -  най не йде войоваги - Хто не хоче 
вбивати -  хай не ііде воювати.
Тко не хоче годовати свою армію -  буде годовати 
чужу -- Хто нс хоче годувата свою армію -  буде годувага 
чужу.
Тко ие хоче кӱнчати -  не мав и починати -  Хто не хочс 
кінчати -  ыс мав і иочииати.
Тко не хоче мало -  ие буде мати й много -  Хто ис хоче 
мало -  не буде мати й багато.
Тко не хоче миловати (даскати) -  ие треба наснловати
-  Хто не хоче милувати (ласкати) -  ие треба насилувага. 
Тко не хоче мытися -  буде здоровльом асуритися -  Хто 
не хоче митися -  буде здоров’ям журитися.
Тко не хоче иа Божу благодать и волю вповати -  хреста 
не вартый -  Хто не хоче на Божу благодать і волю вповати
-  хрсста не вартий.
Тко ііе хоче ирограти, тот (тота) не може й уйграти -  Хто 
нс хоче проірати, той (та) не може й вшрага.
Тко ие хоче робити, глядать причину (отговорку) -- Хто 
не хоче робнти, глядать (иіукає) причину (відмовку).
Тко не хоче слухати никого -  гӱршый от глухого -  Хто 
не хоче слухати нікого -  гіршнй від глухого.
Тко не хоче хлебтати -  мусить ложку мати -Х то нс хоче 
хлебтати -  мусить ложку мати.
Тко не храннть своє, того біда побйе -  Хто нс береже 
своє, того біда поб’є.
Тко не чалус, тот не нірує -  Хто нс чалує (не обманює), 
тот не иіруе (не виграс).
Тко ііе честус ріку -  прокляне судьбу гӱрку -  Хто не ша-
нує ріку -  прокляне долю гірку.
Тко не шкодус рук и поту -  Бог благословить роботу’ -  
Хто не шкодує рук і поту -  Бог благословить роботу.
Тко нещасный -  то от віния и до кӱння -  Хто нещасний
-  то від віішя і до кінця.
Тко пкгда не падав, тот нигда й не поднимавси -  Хто
ніколи не гіадав, той ніколи й не піднімався.
Тко ни для себе ни для другого не жиє — тот и живый с 
уже мертвьім (тот ищи й за жизнп вмирать) -  Хто ні ддя
себе ыі для іишого не живе -  той і живий є вже мертвим 
(той щс й за життя помирає).
Тко никого не бойиться тот раз перепуди гься -  Хто ніко- 
го ие боїться, той раз переиудиться (псрелякасгься).
Тко нич не мас, тот нич и не дає -  Хто нічого не має, той 
нічого й не дає.
Тко шіч не має -  нич і не теряс (нико го й не зиає) -  Хто
нічого не має -  нічого й не втрачає (ніхто його й не зпає). 
Тко нищить природу -  робить чорту на угоду -  Хто ни- 
щить природу -  робить чортові на вгоду.
Тко пыні не краде—з голода помре -  Хто нині нс краде — з 
голоду помре.
Тко новоє честує, а староє платать, тот усс щось має — 
Хто новс шанує, а старе латає, той завжди щось має.
Тко ночами блуждає -  сам на ся пліткы иакликас -  Хто 
ночами блукає -  сам на ссбе плітки накликає.
Тко нянька-мамку забывать -  того Бог карає -  Хто 
нянька (таттУмамку забуває -  того Бог карає.
Тко ня спомняне, най того бигарь не ліине -  Хто мене 
сном’яне, хай того бігарь (ціпок) не мине.
Тко обеспокоеный, тот п зволнованый -  Хто стурбова- 
ний, той і схвильований.
Тко обідать (полуденкує) хвальбов -  вечерять ганьбов
-  Хто обідає (нолуденкує) хвальбою -  вечеряє ганьбою (со- 
ромом).
Тко обіцять горы-долы -  црипозирайся, ци сам не го-
лый -  Хто обідяє тори-доли -  припозирайся (придивись), 
чи сам не годий.
Тко обпӱкся (опарився) на окропі, тот и на холодну воду
дус -  Хто обпікся (хто спарився) на окроиі, той і на холодну 
воду дує.

Тко обсівся рӱдньов -  прикрываться иив -  Хто обсіся 
ріднею -  ырикривається нею.
Тко обходить закон, того закон не обыйде -  Хто обходить 
закон, того закон не обійдс.
Тко обшественноє бере-заннмать -  Бог подвӱйно карать
-  Хто громадськс бере-займає-Бог подвійно карає!
Тко огень не честус, того вӱн пече (тому вӱн мстить) -  
Хто вогонь не шанує, того він пече (тому він мстить).
Тко огньом страшить -  сам в огни згорить —Хто вогнсм 
страшить -  сам в вогні згорить.
Тко оре з  нанами, тот заволочить пачмагами -  Хто орс з
панами, той заволочить штанами.
Тко оре й сіс, тот ся й надіє -  Тко орс й сіє, той і наді- 
ється.
Тко оре й сіє, тот ся й надіє, а тко ся лінує -  тот бідус -
Хто оре й сіє, той і надіється, а хто лінується -  той бідує. 
Тко оскорбляє люди -  оскорбляс й своїх діти -  Хто крив- 
дить людей -  кривдить і своїх дітей.
Тко осмілів, тот и йзів -  Хто осмілів, той і з’їв.
Тко отжив свос -  Боіу душу отдає -  Хто віджив своє -  
Богу душу відцає.
Тко отказуєся, тот усе програє -  Хто відмовляється, той 
завжди програє.
Тко от люди ся замыкать, тот натуру вовчу має -  Хто від 
яюдей замикається, той натуру вовчу має.
Тко от мечты втікать -  сумну натуру мас -  Хто від мрій 
тікає -  сумну наггуру має.
Тко от сміха помирать -  тот за сто рокӱв жиє — Хто від
сміху иомирає -  той за сотню літ живе.
Тко от сонця втікать -  того зима найдс -  Хто від сонця 
тікає -  того зима знайде.
Тко отступає -  не всс быває слабшым -  Хто відступає -  
нс завжди сдабшим буває.
Тко отчинить піч, коли на хлібі кӱрка румняніе,- ско- 
ро полысіє -  Хто відчинить піч, коли на хлібові кірка ру- 
м’яніє, -  скоро ІЮЛИСІЄ.
Тко отчых обычаӱв ся зрікас -  того Бог карає -  Хто 
отчих звичаїв зрікасться -  того Бог карае!
Тко паленку выпивать -  от паленкы й помирать -
Хто паленку (горілку) випиває -  від иалсыки (горілки) й по- 
мирає.
Тко паленку любить пити, тот ся любпть бити -  Хто па-
лснку (горілку) шобить пити, той любиться бити.
Тко наленку любить, того вна губить -  Хто палеику (го- 
рілку) любить, того вона іубить.
Тко паленку не милус -  того не приснлуєш -  Хто пален- 
ку (горілку) ие мнлує -  того не присилуєш.
Тко паленку шіе -  робить дуже зле (довго не жиє) -  Хто 
паленку (горілку) п’є -  робить дуже зле (довго не живе). 
Тко паленку пйе, того вна у голову бйе и тот довго не 
жис -  Хто паленку (горіпеку) п’є, гого вона ііо голові б’є і 
той довго не живс.
Тко палеяку полюбив -  душу в собі погубив -  Хто пален- 
ку (горілку) полюбив -  душу в собі погубив.
Тко паленку полюбкв, тот родину спотворив -  Хто па-
леику (горілку') полюбив, той родииу (сім ’ю, рідню) спо- 
творив.
Тко паленку полюбить -  честь погубить -  Хто паленку 
(горілку) пошобить -  честь погубить.
Тко пан великый -  носить топанкы, нам добрі й 
постолы, лем бы стернянкы не кололи -  Хто пан вели- 
кий -  носить топанки (черевики), нам добрі й постоли, лиш 
стерні б не кололи.
Т’ко нанує, тот и розкошує (тот рідко правду чссіуе) -  
Хто нанує, той і розкошує (той рідко правду шанує).
Тко паншины не знав, тот не біловав -  Хто панщини не 
знав, той не бідував.
Тко иапороть на серцю носить, тому ся серце приголо- 
сить — Хто папороть на серці носить, тому ссрцс приголо- 
ситься.
Тко партійцям повів “Ньи!”-  того втоптили в болотї -
Тко ітртійцям сказав “Ні!” -  того втопили у баші.
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Тко Партін» не величав -  того “ворон” забирав -  Хто і 
Партію ис величал -того “ворон” забирав.
Тко Партію не славить, того {тоту) вна роздавить -  Хто 
Партію не славить, того (ту) вона роздавить.
'Гко нартію хвалити звык -  тот и пєредовик -  Хто Пар- 
тію хвалити звик -  той і передовик.
Тко пару волӱв має -  сам свойим плугом оре -  Хто пару 
волів має -  сам своїм ішугом оре.
Тко пасе вӱвці -  грає на сопілці -  Хто пасс вівці -  грае 
на сопілці.
Тко первый, тот и почав -  Хто первий, той і почав.
Тко перебирать, тот з голода й помнрагь -  Хто псреби- 
рає, той з голоду й помирає.
Тко переживать за діло, тот має й славу -  Хто переживає 
{вболіває) за снраву, той має й славу.
Тко перейде на лікы, тот пропав (тота пропала) навікы 
-  Хто перейде на ліки, той пропав (та пропала) навіки.
Тко переступить їм путь - у  порошок зотруть (под кліпа 
ока вбйуть) -  Хто переступить їм путь {ииях) -  у порошок 
зітруть (під кліпа ока вб’ють).
Тко першый, того й звідай -  Хто перший, того й шггай! 
Тко першым ґол забнвать, тот, як правило, й побіж-
дас -  Хто першим гол забиває, той, як правило, й пере- 
магає.
Тко першым кланяться -  тот перш ьм и зречеся -  Хто 
першим кланяється -  той першим і зрєчеться.
Тко першым прийде -  першым и меле -  Хто псршим 
прийде -  першим і меле.
Тко печалитьтся -  из рук ушитко валиться -  Хто псча- 
литься (журиться) -  із рук усе вазшться.
Тко пила вгня, тот ся н гріє -  Хто біля вогню, тай і грі- 
ється.
Тко пила славы ся гріє -  тому шасливо мечтаєся -  Хто
біля слави ірієгься -  тому щасливо мріється.
Тко пила чого ходить, тым ся й наробить -  Хто біля чого 
ходить, тим і наробиться.
Тко пилуєся пвіт зорвати -  першым блде й упрекатн -
Хто нилується (поспішає) цвіт зірвати -  першим буде й до- 
коряти.
Тко писати не знає -  в голові запис має -  Хто писати не 
знає -  в голові запнс має.
Тко ниичить, тот жебрачить -  Хто пиячигь, той жебрачить. 
Тко пийаыіє -  веселіє, а впйеся -  дуріє -  Хто и’япіє -  вс- 
селіє, а вп’ється -  дуріє.
Тко ігішо ходить -  родинному бюджету не шкоднть -  Хто 
пішки ходить -  родинному бюджету не шкодить.
Тко пйаницю полюбить -  житя собі (тот вік собі) погу- 
бнть -  Хто п’яницю нолюбить -  житгя собі (той вік собі) 
погубить.
Тко пйе вже й наще -  діло пропашоє -  Хто п’є вже й на-
тще -  діло пропаще.
Ткот пйе -  довго не жиє -  Хто и’є -  довго не живе.
Тко пйе до денця -  не доходить до кӱнця -  Хто п’є до 
денця {до дна) -  не доходить до кінця.
Тко пне замолоду солодко -  тому иа старости гӱрко -  
Хто п’є замолоду солодко -  тому на старості гірко.
Тко пйе -  з того роботы ниє -  Хто п’є -  з того роботи нема. 
Тко пйе -  кривиться, кому ие давуть -  косо позирать 
-Хто н’є -  кривиться, кому не дають -  косо позирать (ди- 
виться).
Тко пйе, тот (тота) знає, якый смак паленка {вино, 
пиво) має -  Хто п’є, той (та) знає, який смак паленка {го- 
рілка, вино, пиво) має.
Тко нйе, тот и ллє -  Хто п’є, той і льє.
Тко платить, тот и музику заказує — Хто платить, той і 
музику замовляє.
Тко плаче, а тко скачс -  Хто плаче, а хто скаче.
Тко ллаче без слыз -  у того бӱль у серце врӱс -  Хто плаче 
без сліз -  у того біль у серце вріс.
Тко пліткус з тобов (з вами) -  плпкус іі нро тебе (про 
вас) -  Хто пліткує з тобою (з вами) — пліпсує й про тебе 
(иро вас).

Тко побіды дочекався -  прислужником кісво-москов- 
ськым стався -  Хто перемоги дочекався -  прислужишсом 
кієво-московським'стався.
Тко повів бы “мила” -  того б озолотила -  Хто б повів 
Іскашв) “мила”-  того б озолотила.
Тко повість громаді што и як -  тот и вождь (вожак) -  
Хто скаже громаді шо і як -  той і вожак.
Тко повість “нс так”-  иай тому выскочить чиряк -  Хто 
скаже “не так” -  хай тому вискочить чиряк.
Тко повстас -  тому світа не стає -  Хто повстає -  тому 
світа не стає.
Тко поганых друзӱв має -  сам собі біду глядать -  Хто 
поганих друзів має -  сам собі біду шукає.
Тко погарчик полюбить, тот вік собі погубить -  Хто по- 
гарчик {чарку) полюбить, той вік собі погубить.
Тко погыбать -  и за брытву ся хапле -  Хто гине -  і за 
бритву хапається.
Тко под бзпнов сндіти ци спати муспть -  того нсчиета 
сила запаморочить н вдусить -  Хто під бузиною сидіти 
чи спати мусить -  того иечиста сила запоморочить і вду- 
сить.
Тко под друтым яму копле, тот у неї сам попаде = Тко 
под кым яму ккопле -  сам у неї лопне = Ііе рый иншому 
яму, сам у неї попадсш -  Хто під другим яму копас -  сам 
у неї впадс.
Тко под кым яму копле -  сам у неї лопне =Тко под 
другым яму копле, тот у неї сам понаде =  Не рый иншо- 
му яму, сам у неї нопадеш -  Хто під ким яму копає, сам у 
неї иотрапляє.
Тко подняв меча, от меча й погыне = Якым мечом войо- 
вав, от такого й погыб -  Хто иідняв меч, від мсча й загине. 
Тко подозрівався автором сього произведенія -  Кого мав 
на увазі {кого підозрював) автор цього твору.
Тко под оріха (под ліщину) в бурю стає -  того грӱм не 
вбйе -  Хто під горіха (під ліщину) в бурю стає -  того грім 
не вб’є.
Тко подпалює — може и й сам згоріти -  Хто підпалює -  
може й сам згоріти.
Тко подслуховує -  сам про себе взнає -  Хто підслуховує
-  сам про себе взнає.
Тко нодсмотрює -  совїсти не мас -  Хто підпіядає -  совісті 
не має.
Тко поїв мнясо, най грызе кӱсткы -  Хто поїв м’со, хай 
гризе кістки.
Тко поїв солодкого -  не хоче їсти іӱркого -  Хто поїв со- 
лодкого -  не хоче їсти гіркого.
Тко поїсть и вляжеся, тому сало вйажеся -  Хто поїсть і 
вляжеться, тому сало в’яжсться.
Тко покладаєся лем на милостыню, далеко пе пӱде -  
Хто покладаєгься лиш на милостиню, далеко не піде.
Тко ио лавпі уважно ступать -  у ріці ся не купле -  Хто по 
лавці (по кладці) уважно ступає -  в ріці не купається.
Тко політрук -  все сходить з рук -  Хто політрук -  все 
сходить з рук.
Тко полюбив зернӱвку -  побив Бог домӱвку -  Хто полю- 
бив зернівку {горілку із зерна) — побив Бог домівку.
Тко помагать, сам не мавучи, богатшый за того, тко по- 
магать, мавучи всьо -  Хто допомагає, сам нс маючи, ба- 
гатшй за того, хто доиомагає, маючи все.
Тко помалы йде на гору, гот дӱйде до вершка -  Хто по- 
мали йде на гору, той дійде до вершка.
Тко помер -  спокӱйный теперь -  Хто помер -  спокійний 
тепер.
Тко помер -  у ямі, а тко живый -  тот з нами — Хто помер 
—у ямі, а хто живий -  той з нами,
Тко помер -  щасливий теперь -  Хто помер -  щасливий 
тепер.
Тко помирать -  на і-роші вже не позирать -  Хто помирає
-  на гроші вже не позирає (не дивиться).
Тко попало -  Будь хто.
Тко по повному погарови выпивать, тот под городинов 
спочивать -  Хто по повному погарові {повпій чарці) ви-
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пиває, той під городиною (під забором, під тином) спо- 
чиває.
Тко по правді жиє, тот за правду и вмре -  Хто по правді 
живс, той за правду й помре.
Тко порӱг переступать -  най ногы в ньоі о вытирать -
Хто поріг пертеступає -  хай ноги в нього витирає.
Тко по світу блуднть -  за до\іӱвков нудить -  Хто по світу 
блудить -  за домівкою нудить.
Тко по світу вандрує- всячины ся напозирать и начує
-  Хто по світу вандруе Смаидрує) -  всячини надивиться й 
начує.
Тко по совісги жиє й никому неприятности не чннить, 
того й по смерти будуть честовати и добрым словом спо- 
минати -  Хто по совісти живе й нікому кривди не чиннть, 
тоге й по смерті будуть шаиувахи і добрим словом згаду- 
вати.
Тко носпішає клятву давати -  не поспішай го цюльова-
ти -- Хто иосиішає Іквапиться) нрисягати -  не поспішай 
його цілувати.
Тко поспішає, того чорт хапає -  Хто поспішає (квапить- 
ся), того чорт хапає.
Тко иоспішить -  люди насмішить — Хто поспіщить — лю- 
дсй насмішить.
Тко поститься -  не гоститься -  Хто поститься — ие гос- 
титься.
Тко постӱйно обзираться — в собі сомніваться -  Хто но-
стійно озирається (оглядається) м собі сумніваєіься.
Тко постӱйно атакує, тот н побіду сяткує -  Хто постійио 
атакує, той і неремогу святкує!
Тко почав хвалити — буде штось просити -  Хто почав 
просити -  буце щось просиш.
Тко почне пити, гего тяжко остановнти -  Хто іючнс 
иита, того тяжко зупинити.
Тко пошкодовати жебрака не годен, тот не бьш бездом- 
ный и голоден -  Хто пожапіти жебрака не годний, той не 
був бездомний і голодний.
Тко правый, тко ныгт -  Хто правий, хто ні.
Тко правды добиваться -  многого хоче -  Хто правди до- 
магається -  багато хоче!
Тко правды не бойиться, тот на неї й не злоститься -
Хто правди не боїться, той на нсї й не злоститься.
Тко правды не страшиться, тот и люди но ганьбиться
-  Хто правди не страшиться, той і людей не іаііьбиться (не 
соромиться).
Тко правды не требує, тот и честь не уважає -  Хто прав- 
ди нс потребує, той і честь не шанує.
Тко правды ужасаєся, тому земля под ногами шата-
єся -  Хто правди жахається, тому земля під ногами хита- 
ється.
Тко правдов пренебрігає, тот несправедливсти догож- 
дас (тот честн не має) - Хто правду зпеважає, той кривді 
догоджає (той честі ие має).
Тко при власти -  звыкли крастн -  Хто при власті (при 
владі) — звикли красти.
Тко нри власти -  всього доста мас в ладі -  Хто при владі
-  всього досить має в ладі (в скрині).
Тко при власти -  того й правда -  Хто при владі -  того й 
правда.
Тко привчився пити -  тяжко отучити -  Хто нризчився 
ПИТИ -  тяжко відучити.
Тко приголубить, того й полюбить -  Хто приголубить, 
того й пошобить.
Тко прийшов з добром -  уклонися чолом -Х то прийшов 
з добром — вклонися чолом.
Тко пристає (присташом стає), тому й світа нис-'Х то 
иристає (присташем стає (жениться на пристаж), тому й 
світа нема.
Тко приткый до роботы, тому й щастя -  на тальці -  Хто
спритяий до нраці, тому й щастя -  на таїп.
Тко про будущоє ся творить, тот дійствує, а не говорить
-  Хто про майбутнс твориться (турбується), той діє, а нс 
шворить.

Тко про віру забывать -  з бідов кӱнчать — Хто про віру 
забуває -  з бідою кінчає.
Тко продав душу сатані -  згорить у пеклі на огни -  Хто
продав душу сатані -  згорить у пеклі на воі ні.
Тко гфодає -  хвалить своє, а тко куяує -  дялазує -  Хто 
продає — хвалить своє, а хто купує -  дялазує іганить).
Тко про землю збає -  она тому добром вертає -  Хто про 
землю дбає -  вона тому добром вертає.
Тко проінформованый -  тот озброєный -  Хто проінфор- 
мований - той озброєний.
Тко пройшов огень и воду -  не страшиться броду -  Хго
нройшов вошнь і воду -  не страшиться броду.
Тко про колхоз збас -  выходных не має -  Хто иро колгосп 
дбає -  вихідних не має.
Тко нрокрався -  най сидить -  Хто прокрався -  хай си- 
дить!
Тко про матірь забывать -  тот у пекло потрафлять -
Хго про матір забуває -  той у искло потрафляє (потраіияє). 
Тко пропивать -  шкодливо дны збывать -  Хто прогшває

-  шкідливо дні збуває.
Тко проси іь, тому й подавуть -  Хто просить, тому й ио- 
дають.
Тко просто йде, тот дома ночує, а тко обйізжає, тот у лісі 
блуждає = Тко простуе, тот дома не ночує -  Хто просто 
(прямо) йде, той дома ночує, а хто об’їжджає, той у лісі 
блукає.
Тко нростує, тот дома не ночує = Тко просто нде, тот 
дома ночує, а тко обйізжає, тот у лісі блуждає -  Хтс про- 
стує, той дома не иочує.
Тко проти Бога, то й Бог протя того -  Хто проти Бога, го 
й Бог проти того.
Тко проти Компартїї выступав -  у ГУЛАҐах погыбав -
Хто проти Комнартії виступав — у ГУЛАІах погибав.
Тко проти Партії писке -  того й притисне -  Хто проти 
Партії писне -  тоге й притисне.
Тко проти правды выстунас -  из тюрьмы не вылізагь -
Хто проти правды высіупає -  із тюрми пе вилізає.
Тко про цсркву забывать -  из бідов кӱнчать - Хто нро
церкву забуває -  з бідою кіычає!
Тко прошлоє спомняне -  най того біда не мине -  Хто
минуле спсм’яне, -  хай того лихо не мине.
Тко прощає, тот побіждає -  То прошає, той перемагає. 
Тко пушкы не має, тот і не сгрілять -  Хто ір'шки (гвин- 
тівки) не має, той і не стріляє.
Тко нӱде на чужі порогы -  про гягне ногы -  Хто піде на 
чужі пороги -  простягне поги.
Тко пӱзно встає -  нигда кчасно не фрыштикує -  Хто піз- 
но встає -  ніколи вчасно не снідає.
Тко пӱзно встає -  от иншых отстає -  Хто пізно встає -  від 
інших відстає.
Тко пӱзно встас -  ыигда ся не може завчасно пригото- 
вити -  Хто пізно встає -  ніколи не можо вчасно нриготу- 
ватися.
Тко пӱзно встае -  тому хліба не вистає -  Хто пізно встає
-  тому хліба нс вистає.
Тко пӱзно на гостину приходить -  лем обйідкы находить
-  Хто пізно на гостину приходить ~ лиш об’їдки знаходить. 
Тко нӱзно ходить -  сам собі шкоднть -  Хто пізно ходить
-  сам собі шкодить.
Тко пӱлло ворожить -  душов наложить -  Хто іюгано во- 
рожить -  душсю иаложить.
Ткот пӱшов до неба -  вже му ннч не треба -  Хто пішов до 
нєба -  вжу йому нічого не трсба.
Тко пӱшов лічитися -  мусить дохтору коритися -  Хто
ггішов лічитися (лікуватися) — мусить лікареві підкорятися. 
Тко радый обіцяти, гог не має охоты дати -  Хто радий 
обіцяти, той ме має бажання дати.
Гко радо про чужі і ріхы говорить -  ганьбиться слухати 
про свої - Хто радо про чужі гріхи говоригь -  ганьбиться 
(соромиться) слухати иро свої.
Тко раз збреше -  ному вже (ӱв уже) не віря гь -  Хто раз
збреше -  йому вже (ЇЙ ужс) не віряго.
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Тко раз обпечеся -  вдругый раз уже стережеся -  Хто раз
обпечеться -  вдругс вже стережеться.
Тко раз понюхав славы -тяж ко вже без н е ї- Хто раз по-
нюхав слави -  тяжко вже без неї.
Тко раз удало вкрав -  уже не остановп ти -  Хто раз успіш- 
по вкрав -  уже не зупинити.
Тко раз украде -  на всю жизнь уже злодій (злодійка) -  
Хто раз украде -  на всс життя вже злодій (зяодійка).
Тко раз чортицю увиднть -  до смерти ся влюбить -  Хто 
раз чортищо нобачить -  до смерті влтобиться (замитуелпься). 
Тко раніше встав, тот и гаті родшші на себе взяв -  Хто 
раніше всгав, той і гаті (білі домоткані гитани) на себе взяв. 
Тко рано встає -  в роботі не отстас (тому й Бог дає) = 
Тко рано подводиться -  за тым діло водиться -  Хто рано 
встає -  в роботі не відстає (тому й Бог дає).
Тко рано встас -  золото найде, а тко довго спить -  лем 
судьбу (лем люди) злобить -  Хто рано встає -  золото зна- 
йде, а хто довго сішть -  лиш долю (лиш людей) злобить. 
Тко рано встає, тому й Бог дає = Тко недовго спнть, 
тому щастнть -  Хто рано встає, тому й Бог дає.
Тко рано подводиться, за тым діло водиться = Тко рано 
встає -  в роботі не отстає (тому й Бог дає) -  Хто рано під- 
водиться, за тим діло (справа) водитья.
Тко реве бичком -  буде ревати й волом -  Хто реве бичком
-  буде ревати й волом.
Т ко робить -  голый (гола) не ходить -  Хто робить -  голий 
(гола) не ходить.
Тко робить день-нӱч -  має зимов теплу піч -  Хїто пра- 
пює дснь-ніч -  має взимку теплу піч.
Тко робить за позовом серця -  у того меду повні відерця
-  Хто робить за покликом серця -  у того мсду повні відерця. 
Тко робить з-под палищ -  в роботі не прославиться -  
Хто робить з-під налиці -  в роботі не прославиться.
Тко робить обыяк -  выпускає лем брак -  Хто працює 
абияк -  випускає лиш брак.
Тко робить поспіхом -  стане людськым посміхом -  Хто
робить поспіхом -  стане людським посміхом.
Т ко робизь, тому й поле родить -  Хто робить, тому й поле 
родить.
Тко робить, тот ся доробить -  Хто робшь, той доробиться. 
Тко роботі отдаєся, тому все й даєся -  Хто роботі відаа- 
ється, тому все й дається.
Тко роботов твориться, тому й діло спориться -  Хто ро-
ботою твориться, тому й діло спориться.
Тко роботу любить, того й Бог голубить -  Хто роботу лю- 
бить, того й Бог голубить.
Тко роботу не уважає, того щастя обминас -  Хто роботу 
зневажає, того щастя оминає.
Тко роботу уважає -  и на столі штось має, а тко ньи -  за- 
будь про сытні дны -  Тко роботу поважає -  і на столі щось 
має, а хто ні -  забудь про ситні дні.
Тко родиться ночииком -  опстає такым до смерги -  Хто
родиться нічником (дводуитиком) -  лишається таким до 
смерті.
Тко родичӱв понижує -  нигда щаетя (судьбы) не зазнає -
Хто родичів понижає -  ніколи щастя (долі) ие зазнає.
Тко розмахує пйастухами -  розплачуєся боками -  Хто 
розмахує п’ястукамй-розплачується боками.
Тко розума не має -  безславно помирать -  Хто розума не 
має -  безславно помирає.
Тко розума не мас, тому й Бог прощас -  Хто розума не 
має, тому й Бог прощає.
Тко розуміє, най тот и сіє -  Хто розуміє, хай той і сіє.
Тко розуміє яужый бӱль -  у того в серцю не заведеся 
цвіль -  Хто розуміє чужий біль -  у того в серці не заве- 
деться цвіль.
Тко роз>"м має, тот ся люди держить -  Хто розум має, той 
ся людей держить (тримає).
Тко розумнішый, зоз и славнішый -  Хто розумніший, 
той і славніший.
Тко розумный, тот не глупый (тот не дурный) -  Хто ро-
зумний, той ие глупий (той не дуриий).

Тко розумом владіє -  прожнвитися уміє -  Хто розумом 
володіє -  проживитися вміє.
Тко розумом торгӱє -  біду собі віщус -  Хто розумом тор- 
гує -  біду собі віщує.
Тко розум пропивать -  щастя от ся проганять -  Хто ро-
зум пропиває -  щастя від себе ироганяє.
Тко росте без мамы -  умываться слызами -  Хто росте 
без мами - вмивається сльозами.
Тко росте, тот и в силу йде -  Хто росте, той і в снлу йде. 
Тко ругае всіх -  полюблює гріх -  Хто сварить усіх -  по- 
любляєгріх. X
Тко ругасся -  друзӱв полишаться -  Хто сважається -  дру- 
зів позбавляється.
Тко рук не жаліє -  в труді молодіє, а тко рукы шкодує -  
и молодым бідує -  Хто рук не жаліє -  в труді молодіє, а хто 
руки шкодує -  і молодим бідує.
Тко ручаться, гот и мучиться -  Хто ручиться, той і муч- 
титься.
Тко рушить мене -  нан ногу звихне -  Хто рушить (заче- 
пить) менс -  хдй ногу звихне.
'Гко рӱдыых не честує -  пекло собі готує -  Хто рідних 
(родичів) не шанує -  пекло собі готує.
Тко рядом є -  до всіх пристає -  Хто поруч є -  до всіх 
пристає.
Тко сам горя не взнає, той иншым не сочувствує -  Хто 
сам горя не зазнає -  іншим не співчуває.
Тко сам задарь не їсть, тот и вышым задарь їсти не 
дасть -  Хто сам задар (безкоштовпо) не їсть, той і іншим 
задар (безкоштовно) не дасгь.
Тко сам на ся зароблять, того й челядь честуе -  Хто сам 
ма себе заробляє, того й челядь шанує (поважає).
Тко сам робить, сам рахує -  ни на кого не гріхує -  Хто 
сам робить, сам рахує -  ні на кого не гріхує.
Тко сам себе выхваляє -  всіх от ссбе отганяє (злых 
сусідӱв має) -  Хто сам себс вихваляє -  всіх від себе від- 
ганяє (злих сусідів має).
Тко сам себе честус, того й люди честувуть -  Хто сам
ссбс шанує, того й люди шанують.
Тко сам собі зарадить, того й житя гладить -  Хто сам 
собі зарадить, того й життя піадить.
Тко сам чести не має, най и в иншых йі не глядать -Х то 
сам честі пе має, хай і в інших її не шукає.
Тко своєвременно посіє -  своєвременно му й дозріє -  
Хто вчасно посіє -  вчасно йому й дозріє.
Тко своє голубнть, того й Бог любить -  Хто своє голу- 
бить, того й Бог любить.
Тко своє не любить -  и чужоє погубить -  Хто своє не 
любить -  і чуже погубить.
Тко своє не терпить, а за чужым женеся -  й чужого не 
найде (й чужого не добйеся), й свос минеся — Хто своє нс 
терпить, а за чужим женеться -  й чужого не знайде (й чужо- 
го не доб’ється), й своє минеться.
Тко своє честус -  чужоє не потребує -  Хто своє шанує -  
чуже не потрібне.
Тко своє честуе, тот и з чужого не поглумує -  Хто своє 
шанує, той і з чужого не погяумує.
Тко свою землю має -  коріыньом у неї вростає -  Хто
свою землю має -  корінням у неї вростає.
Тко свою роботу днесь не любить, ТОҐО й будуща не нри- 
голубить -  Хто свою роботу нині не любить, того й май- 
бутня не приголубить.
Тко свӱй труд пінить, тот и людськый почестує -  Хто
свій труд нінує, той і людський пошанує.
Тко ссбе дуже любить -  иншых нсиавидить -  Хто себе 
дуже любить -  інших нснавиднть.
Тко себе шкодує, тот ся ие силкує -  Хто себе шкодує, той 
не силкується.
Тко сердитый -  тяжко розвеселити -  Хто сердитий -  
тяжко розвеселити.
Тко сердиться, тот програє -  Хто сердиться, той програє. 
Тко сидить на бобах, тот пе йде в універмаг -  Хто сидить 
на бобах, той не йде в універмаг.
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Тко сильнішый, тот мае правду-Хто сильніший, той мае 
правду.
Тко сиротов рӱс, тот не знає про болесть пек)чых слыз -
Хто сиротою ріс, той не зиає про біль ііск>гчих сиіз.
Тко сіс вітер -  пожне бурю -Х то сіє вітер -  пожне бурю. 
Тко сіє й оре -  забывать про горе -  Хто сіє й оре -  забуває 
про горе.
Тко сіє по Покрові -  не має што дати їсти корові -  Хто 
сіє по Покрові (14 жовтня) -  не мас, що дати їети корові. 
Тко сіє по Покрові -  не вродить и на подстил корові -  Хто 
сіє по Покрові (14 жовтня) -  не вродить і на підстил корові. 
Тко сіє послі Віта -  не буде мати жита -  Хто сіє після Віта 
(28 червня) -  ае буде мати жита.
Тко сіє, тот и віє, а тко не сіє -  з голоду мліє -  Хто сіє, тот 
і віє, а хто не сіє -  з голоду мліє.
Тко сіс, тот розуміє -  Хто сіє, той розуміє.
Тко сіно косить, тот дождя не просить -  Хто сіно косить, 
той дощу не ІІрОСИТЬ.
Тко сіяти в марті не починать -  про своє добро забывать
-  Хто сіяти в бсрезні ые починає -  про своє добро забуває. 
Тко скаче, тот заплаче -  Хто скаче, той заплаче.
Тко скоро біжить, тот лег ко й паде -  Хто скоро (швидко) 
біжить, той легко й падає.
Тко скоро влюблясся, тот скоро й розлучаєся -  Хто ско- 
ро влюбляється, той скоро й розлучається.
Тко скоро дас, тот двічі дає -  Хто скоро дає, той двічі дає. 
Тко скоро лігать -  той скоро встає, газдӱвство примно- 
жувучи своє -  Хто скоро (рано) лягає — той скоро (рано) 
всгає, госнодарсгво примножуючи своє.
Тко скоро йде -  скоро (легко) й зашпотаться -  Хто скоро 
йде -  скоро (легко) й зашпотається (спотптеться).
Тко скоштовав житя солодкого -  тяжуко звьпсать до 
гӱркого -  Хто скуштував життя солодкого -  тяжко звикає 
доггіркого.
Тко скраю -  на того й терхавуть -  Хто скраю -  на того й 
терхають (тнтажать),
Тко ску пый другому дати -  тот не достойный благодати
-  Хто скупий другому дати -  той не гідний благодаті.
Тко скупый -  собі не глупый = Тко скупый, тот не 
глупый — Хто скупий — собі не гяупий.
Тко скупый, тот не глупый = Тко екупый -  собі не глу- 
иый -  Хто скупий, той не глупий.
Тко сісупо сіє -  скупо й пожне -  Хто скуио сіє -  скупо й 
пожне.
Тко славив вождӱв Кремля, тому принадлежала власть 
и земля -  Хто славив вождів Кремля, тому належала влада 
й земля.
Тко славить обшество трудом, тому й общество -  до- 
бром -  Хто славить суспільство трудом, тому й суспшьство
-  добром.
Тко слово ламає, тот чести не має -  Хто слово ламає, той 
часті (шани) не має!
Тко служив учорашнӱв зраді, тот днись ищи при 
властн -  Хто служив учорашній зраді, той і нині щс при 
владі.
Тко служить жидови -  біды не мине -  Хто служить жидо- 
ві ієврею) -  біди не мине.
Тко служить народу, тот служить и Богу -  Хто служить 
народові, той служить і Боіу.
Тко служить панськӱв власти -  куплеся в масти -  Хто
служить панській власті (аладі) ~ купається в масті.
Тко служить, тот ие тужить -  Хто служить, той ие тужить. 
Тко слутіать -  потылицю не чухать -  Хто слухає -  по- 
тилицю не чухає.
Тко смієся -  горю не здаєся -  Хто сміється -  горю не зда- 
ється.
Тко смієся з ,турного (з дурної) -  сам подобный на нього 
(на неї) -  Хто сміється з дурного (з дурної) -  сам схожий 
на нього (на неї).
Тко смієся -  значнть жиє -  Хто смісться -  значить живе. 
Тко смієся -  тому (тӱв) не минсся -  Хто сміється -  тому 
(твій) не минсться.
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Тко смішить, тот (тоза) не грішить -  Хто смішнть, той 
(та) не гріпшть.
Тко собі біду глядать, -  най не плаче, як она го (як она 
йі) настигне -  Хго собі біду шукає -  хай не плаче, як воиа 
його (як воыа її) сиіткає.
Тко собі біду глядать, тот її (тота йі) й найдс -  Хто собі 
біду шукає — той її (та її) й знайдс.
Тко совісти не має -  на всьо крӱзь персты позирать -
Хто совісти не має -  на все крізь пальді позирає (дивиться). 
Тко совість має-  бӱлше робить, як обідять -  Хто совість 
має -  білыпе робить, чим обіцяє.
Тко совість має -  слӱв на вітер не мече -  Хто совість має
-  слів на вітер не кидає.
Тко солодкоє їсть -  гӱркым слідить -  Хто солодке їсть -  
гірким слідить.
Тко сомніваєся -  не рішаєся -  Хто сумнівасться -  вагається. 
Тко сон видить, тот и толкуе, а тко хоче сон толковати -  
мусить го відіти -  Хто сон бачить -  той і тлумачтить, а хто 
хоче сон тлумачитн -  мусить йото бачити.
Тко снився -  в погарі втопився -Х то спився -  в погарі (у 
чарці) втопився.
Тко спить веснов -  плаче зимов -  Хто спить весною -  
плаче зимою.
Тко спить -  їсти не просить -  Хто спить -  їсти не нросить. 
Тко сиить, тот (тота) и сиить -  Хто спить, той (та) і снить. 
Тко с ш іть , тот (тота) не грішить -  Хто спить, той {та) не 
грішить.
Тко спить, тот (тота) не чує, як хрипить -  Хто спить, той 
(та) не чує, як хропить.
Тко спішить -  людей смішить = Скорьш поспіх -  лшдям 
ІІОСМІХ = Носпішити -  людей насмішити -  Хто спішить -  
людсй смішить.
Тко справедливый, того й Бог любить -  Хто сяраведли- 
вый, того й Бог любить.
Тко спрагусся -  на того (на тоту) не гріхуюгься -  Хто
справується -  на того (на ту') не гріхуються.
Тко спӱвать -  про зло забывать -  Хто співає -  про зло 
забуває.
Тко спӱвать, тот (тота) старости не знає -  Хто співає, той 
(та) старості не знає.
Тко спӱвать у смутку, томуг (тӱв) полегшать прытко -
Хто сліває в смутку-тому (тӱв) полегшаєпрутко (швидко). 
Тко став вӱвцьов, того вовк зйість -  Хто став вівцсю, 
того вовк з’їсть.
Тко ставиться до державного, як до свого,- мас врагӱв 
много -  Хто ставиться до державного, як до свого, -  мас 
ворогів много (багато).
Тко стає на порӱг, а ие нереступать -  подстунный намір
має -  Хто стає на норіг, а не переступає -  підсіупний на- 
мір має!
Тко старіе, тот лысіє -  Хго старіє, той лнсіє.
Тко стане вӱвиьов, того вовк изість — Хто стане вівцею, 
того вовк з’їсть.
Тко старіє -  в помощи нуждаєся -  Хто старіє — в помоч: 
нотребує.
Тко староє згадать -  най суцьбы не має -  Хто старе зга- 
дає -  хай долі не має!
Тко староє помияне -  най того бигарь не мине = Гк» 
староє помняне, тому око вон = Тко давньоє помняне. 
най біды не мнне -  Хто старе сіюм’яне -  хай того бигарь 
(палиця) не мине.
Тко староє помняне, тому око вон, а тко забуде -  тому 
вбі -  Хто етаре пом’яне, тому око вон, а хто забудс -  тому 
обидва.
Тко староє спомняне- най тот помре (най того чорт береі
-  Хто старе згадає -  хай той помре (хай тото чорт бере)!
Тко староє згадать (помняие), тому око вон = Тко дав- 
ньоє помняне, най біды не міше = Тко староє помняве
-  иай того бигарь не мине -  Хто старс згадас(пом’яне\. 
тому око вон (геть)\
Тко старос споминать, тот щастя не має -  Хто старе зга- 
дує, той шастя не мае.



Тко

Тко старшых ся не слухать -  гӱрко ся почухать (тому 
уха накрутять) -  Хто старших не слухаеться -  гірко по- 
чухається (тому вуха накрутять).
Тко столы з панами мочнть, тому ся й право в суді то- 
чить -  Хто столи з панами мочить, тому й право в суді то- 
читься.
Тко стратнть очи -  не знає днӱв, лем ночн -  Хто стратить 
очі -  не знає днів, лиш ночі.
Тко страха бойиться, тот усяды видить страховище -
Хто страху боїться, той скрізь бачить страховишс.
Тко страх переможе -  тот усьо зможе -  Хто страх пере- 
може -  той усе зможе!
Тко страшиться -  вадрыжиться -  Хто страшиться -  на- 
тремтиться.
Тко стрілять -  у штось лем потрафлять -  Хто стріляє- у 
щось лиш потрафляє (потрапляє).
Тко стукає Богу в двері, тому они й утворяться -  Хто
стукає Богу в двсрі, тому воіш й відчиняться.
Тко стукас, тому одопруть -  Хто стукає, тому відчинять. 
Тко судиться з панами -  не вынде з порсмної ямы -  Хто 
судиться з ианами -  не вийде з тюремної ями.
Тко судиться з наном -  кӱнчає погано -  Хто судиться з 
паном -  кінчає погано.
Тко судцӱв мастить -  по тюрьмах не сидш ь -  Хто судців 
мастить -  по тюрмах не сидить.
Тко судцям дає, тот и выграе -  Хто судцям дає, той і ви- 
грає.
Тко судьбу не наснлує, того вна милус -  Хто долю не на- 
сидує, того вона милує.
Тко ся вадить -  по голові не гладить -Х то свариться -  по 
голові не гладить.
Тко ся вліті лінує, тот зимов пак бідує (голодує) -  Хто 
вліті лінусться, той потім зимою бідує (голодує).
Тко ся волосьом не творить -  кострубатым (коструба- 
тов) ходить -  Хто волоссям не твориться -  пелехатим (ко- 
струбатою) ходить.
Тко ся вродив вовком, тому бараном не быти -  Хто вро- 
дився вовком, тому бараном не бути.
Тко ся всяды выхваляє -  в того (в тоі) совісти нис -  Хто 
скрізь вихваляється -  в того (в тієї) совісті нема.
Тко ся в школі учить, тот ся (вта ся) менше мучить -  
Хто в школі учиться, той (та) менше мучиться.
Тко ся добре чувсгвує, тот (тота) добре й выпозирує -Хто 
добре почувасться, той (та) добре й випозирує (вигг>ідає). 
Тко ся залишать -  за всіх ся отдувать -  Хто залишається 
— за всіх віддувається.
Тко ся звідать, тот не блудить — Хто питасться, той не 
блудить (не блукає).
Тко ся з краденого стройить, тот ся й мухы бойить -  Хто
з краденого будується, той і мухи боїться.
Тко ся змагать, тому й Бог помагать -  Хто змагається, 
тому й Бог иомагає.
Тко ся змагать, тот штось м ає-Х то змагається, той шось 
має.
Тко ся кае, тому Бог прощає -  Хто кається, тому Бог про- 
шає.
Тко ся картяти не вміє -  най не сідать, бо програс -  Хто
картятися не вміє -  хай не сідає, бо програє.
Тко ся лає, тот про Бога забывать -  Хто лається, той про 
Бога забузає.
Тко ся лінує, тот бідує -  Хто лінусться, той бідує.
Тко ся мало рухать -  на хвороту хухать -  Хто.мало руха- 
ється -  на хворобу хухає.
Тко ся міреглує -  най на язык міркує -  Хто міреглує (не- 
рвозиться) — хай на язик міркус.
Тко ся много учить, тот ся (тота ся) много й мучить -
Хто багато учиться, той (та) багато й мучиться.
Тко ся мудрых совітӱв не слухать, тому (тӱв) біда на- 
ллєся в уха -  Хто мудрих порад не слухається -  тому (іій) 
біда наллєіься в вуха.
Тко ся мучить -  тіло не 'іучить -  Хто мучиться -  тіло не 
тучить.

Тко ся на неправду божить -  головов наложить -  Хто на
нсправду божиться (клянеся)— головою наложить.
Тко ся на стӱяьцьови качає, тот чорта гойдать -  Хто на 
стільцеві хитасться, той чорта гойдає.
Тко ся не вчив -  не буде й знати -  Хто не вчився -  не будс 
й знати.
Тко ся нс лічить, тот ся калічить -  Хто мс лічиться, той 
калічиться.
Тко ся не молнть, тым ся Бог не творить -  Хто не мо- 
литься, тим Бог не твориться (не непокоїться).
Тко ся не учить -  світ го проучить -  Хто не учиться -  світ 
його проучить.
Тко ся полю поклоннть, тому ся поле й постелить -  Хто
полю поколонигься, тому полей постешіиться.
Тко ся прошграфив -  шляк бы го трафив -  Хто про- 
штрафився -  шляк би його (чорт би його) трафив (трапив)\ 
Тко ся роботі отдає -  про пінзію не думать (не прокли- 
нать житя своє) -  Хто роботі віддається -  про пенсію не 
думає (не проклинає життя своє).
Тко ся роботы ганьбить -  от того шастя біжить -  Хто
роботи ганьбиться (соромиться) -  від того щасгя біжить. 
Тко ся роботы не имать, того й щастя обминать -  Хто 
роботи не ймаєгься (не береться), того й щастя оминає. 
Тко ся самостоятельно лічнть -  тот ся (тота ся) калі- 
чить — Хто самостійно лічиться -  той (та) калічиться.
Тко ся сердить -  своє твердить -  Хто сердиться -  своє 
твердить.
Тко ся сповідати готовигь -  най не пӱллословить -  Хто
сповідатися готовить -  хай не лихословить.
Тко ся спрагує -  челядником (чселядинов) ся чує -  Хто 
справується -  людиною чується іпочувається).
Тко сяты.м стати не збираєся -  от чужых жӱн не заріка-
єся -  Хто святим сгати пе збирається -  від чужих жінок не 
зарікається.
Тко сяткус Пилипа -  буде голый, як лина -  Хто святкус 
Пилипа (27листопада) -  буде гояий, як липа.
Тко ся топить -  и за тінь (то й за тінь) ся хопить = Тко 
топиться -  й за брытву хоннться = Коли топншся, то й 
за брытву хопишся -  Хто топиться -  і за тінь (то й за тінь) 
хопиться.
Тко ся тучить -  най ся мучить -  Хто тучиться -  хай му- 
читься!
Тко ся упросив -  тот ся й приглолосив -  Хто упросився
— той і проиголосився.
Тко ся хвалить, тому Бог не помагать -  Хто вихваляєть- 
ся, тому Бог не помагає.
Тко што хоче, тото й торочнть -  Хто що хоче, те й торо- 
чить.
Тко ся хоче гріти, муснть и дым терпіти -Х то хоче тріти- 
ся, мусить і дим терпіти.
Тко ся хоче постити, най не йде ся гостити -  Хто хоче 
поститися, хай не йде гоститися.
Тко ся часто кляне, тому ся мало вірять -  Хто часто при- 
сягається, тому мало віриться.
Тко ся часто мінять, тот щастя не має -  Хто часто зміню- 
ється, той щастя не має.
Тко ся чогось бойить -  того ся й напудить -  Хто чогось 
боїться — того й злякається.
Тко ся щи ые спрятав, я не виноватмй (я не виноват а),
не буду вже чекати -  йду усіх глядати -  Хто ще не еховав- 
ся, я не винуватий (я пе винувата), не буду вже чекати -  йду 
усіх глядати (шукати)!
Ткось губить, а ткось находить — Хтось губить, а хтось 
знаходить.
Ткось доживать до глубокої старости, а тао-сь -  не 
встигне й юнӱсть зазнати, як перестане землю топтати
-  Хтось доживає до ілубокої старості, а хтось -  не встигне 
й юність зазнати, як перєстає топтати.
Ткось до спанку не встиг щн й роззутися, а вӱн уже 
встиг (а виа уже встигла) на другый бӱк повернутпся -
Хтось до спанку не встиг ще й роззутися, а він уже всгиг (а 
вона уже встигла) на другий бік повсрнутися.
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Тко

Ткось жнє, а ткось выжнвать -  Хтось живе, а хтось ви- 
живає.
Ткось иде в світи, а ткось вертаєтся -  Хтось ідс в світи, а 
хтось повсртається.
Тко-сь из його (з її) комианїї -  Хтось із його (з їі) компанії. 
Ткось из ничого робить штось -  Хтось із нічого робить 
щось.
Ткось кудысь поперд вӱтця -  Хтось кудись поперед вітця 
ібатька).
Ткось легко робнть, а сытып (паранный) ходить, а бід- 
няк кырвавым потом ся умывть, а кич не має -  Хтось 
легко робить, а ситий (парадний) ходить, а бідняк кровавим 
потом умивається, а пічого не має.
Тко-сь любить, а тко-сь не любить, но дозволять еебе 
любпти -  Хтось любить, хтось не любить, алс дозволяс 
ссбе любити.
Ткось любнть сонце, а ткось -  тінь -  Хтось шобить сон- 
це, а хтось -  тінь.
Ткось мусить брехати, вбы мӱг ткось и нравду по- 
яісти -  Хтось мусить брехати, щоб міг хтось і правду ска- 
зати.
Ткось на Волго-Дон, а ткось надовго вон -  Хтось на 
Волго-Доп, а хтось -  надовго вон (цадовго геть)!
Ткось отходить, ткось приходить -  Хтось відходить, 
хтось приходить.
Ткось планує, а ткось хитрує -  Хгось плакує, а хтось хи- 
трує.
Ткось програв, ткось выграв -  Хтось програв, хтось ви- 
грав.
Ткось продав бы й штанці, вбы дӱвку відіти в вішги -
Хтось продав би й штанці, щоб дівку бачити в вінці.
Ткось пӱт проливать, а вӱн (а вна) -  вершкы збирать -  
Хтось піт проливає, а віи (а вона) -  вершки збирає.
Ткось скорбить (переживать), а ткось просто рукы па- 
грівать (потирать) -  Хтось уболіває (переживає), а хтось 
просто руки нагріває (погирає).
Ткось смітянить словами, а з декого не утигяеш слово й 
клішамн -  Хтось смітяиить словами, а з декого нс витяг- 
неш слово й кліщами.
Ткось стучить у двері ~ Хтось стукає в двері.
Ткось-то -  Хтось-то.
Ткось тратить, а ткось находить -  Хтось тратиь, а хтось 
знаходить.
Ткось у горі слызамн ся вммвать, а ткось -  из чужого 
горя ся наживать -  Хтось у горі сльозами вмивається, а 
хтось -  із чужого горя наживається.
Ткось хі-хі, а ткось ха-ха -  Хтось хі-хі, а хтось ха-ха. 
Ткось, штось, десь -  ото й усніх увесь -  Хтось, щось, десь 
-  то й успіх весь!
Ткось штурмує, а ткось и чесно труднться -  Хтось штур- 
мує, а хтось і чеспо працює.
Тко так, а тко ииак -  Хто так, а хто інак (по-ініиому).
Тко так, а тко не так -  Хто так, а хто не так.
Тко так, а тко сяк — Хто так, а хто сяк.
Тко такый (тко така) -  Хто такий (хто така)?
Тко такоє чув ~ Хто таке чув?
Тко такое чував, обы сыи на матірь руку подняв -  Хто 
таке чував, щоб сші на матір руку здійпяв!
Тко твсрдо сидить у сідлі, того й честувуть на селі -  Хто 
твердо сидить у сідлі, того й шаыують на селі.
Тко твердо сгойить на земли -  сяє радӱсть иа чолі -  Хто 
твердо стоїть на землі -  сяє радість на чолі.
Тко твориться землицьов, тому вна -  сторицьов -  Хто 
твориться землицею, тому вона -  сторицею.
Тко творчеськы ся трудить -  робочый час честує -  Хто 
творчо прашоє -  робочий час шанує.
Тко тебе за язык тягнс -  Хто тебе за язик тягнс?
Тко теперь ие годен краети, тот валовшный лем про- 
пасти -  Хто тепер не можс красти -  тйй валовшиий (здіб- 
иий) лиш пропасти.
Тко терпець має -  най чекать -  Хто терпєць має — хай
чекає.

Тко терпить, люде,- спасеный буде -  Хто терпить, люди,- 
спасеіший буде!
Тко гіло не сокотить -  здоровлю шкодить ~ Хто тіло не 
сокотить (за тіпом не доглядає) — здоров’ю шкодить.
Тко ты -  буде видко з роботы -  Хто ти -  буде видио з 
роботи.
Тко тобі суженый -  нико от тя не забере -  Хто тобі судже- 
ний -  ніхто від тебе не забере.
Тко товар має, тот н ціну му знає- Хто товар має, той і 
ціну йому зыає.
Тко товче, тот и хліб печс -  Хто товче, той і хліб пече.
Тко топиться -  й за брытву хопиться = Колн топпшся, 
то й за брытву хопишся = Тко ся топить -  и за тінь ся 
хопить -  Хто тошіться -  за бритву хопиться.
Тко трудиться -  бідує, тко управляє -  панує -  Хто пра- 
щоє -  бідує, хто керує -  панує.
Тко трудиться -  не бідує (не голодує) -  Хто працює -  не 
бідує (не голодує).
Тко труднться, тот знає: робота запах пота мас -  Хто
трудиться, той знає: робота запах поту має.
Тко труд уважать, тому й Бог помагать -  Хто труд по- 
важає, тому й Бог допомагає.
Тко тя буде, винко, пити, як я нӱду в землю гнити - Хто
тебе буде, ВИІІКО, пити, як я піду в землю гнити?
Тко гя кличе, до того (до тої) йди -  Хто тебе кличе, до 
того (до тієї) йди.
Тко у вариши без гроша -  иропаща дутпа - Хто у вариші 
(у місті) бсз гроша -  пропаща душа.
Тко у великодну пйатницю оре, тому воли здохнуть авать 
рукы всохнуть -  Хто у великодну п’ятишдю оре, тому воли 
здохнуть або руки всохнуть!
'Гко увечері ся добре почувас, тому рано -  погано -  Хто 
увечері добре почувається, тому враыці -  вогано.
Тко у всьому годить -  часто подводить -  Хто у всьому 
годить -  часто підводить.
Тко угодно -  Хто завгодно.
Тко у горах рідко, тому й села зверьхы не вкдко -  Ххо у
горах рідко, тому й села звєрху не мвидыо.
Тко удопре піч, коли на хлібі кӱрка румняніє, тот скоро 
посивіе -  Хто відчинить иіч, коли на хлібі кірка рум’яніє, 
той скоро посивіє.
Тко у мандрах свїтом блудить -  сам себе (сама себе) гу- 
бить -  Хто у мандрах світом блудить -  сам себе (сама себе) 
губить.
Тко у мандры часто ходить — по газдӱвству вітер бро- 
дить -  Хто у вандри часто ходиигь -  по господарству вітор 
бродить.
Тко у нас гніздиться, тот и мухы бойиться -  Хто у нас
гніздиться, той і мухи боїться!
Тко у нас не выступать -  лем танпюс й спӱвать -  Хто у 
нас не виступає -  лиш ташцоє і співає.
'Гко упив два погарчикы, най и третьый пригубить: Бог 
Тройцю любить -  Хто випив два погарчики (дві чарки), 
хай і трстю пригубить: Бог Тройщо любить.
Тко упив -  най иде спати -  Хто випив -  хай іде смати. 
Тко у полю день стрічає, тому й жаворонок спӱвать -  
Хто у полі день стрічає -  тому й жайворонох співає.
Тко управлять думков, тот управлять світом -  Хто ксрує 
цумкою, той керує світом.
Тко у руля -  того йг корма -  Хто у керма -  того й 
корма.
Тко усього доста має, того біда обминає -  Хто усього до- 
сить має, того лихо оминає.
Тко у темряву (у темноту) позирать, тот от світла кри- 
в и ї ь с я  -  Хто у темінь позирать ідивиться), той от світла 
кривиться.
Тко уткі -  Хто звідки.
Тко ученый -  тому й колач печений -  Хто вчений -  тому 
й калач печений.
Тко ӱв Богом суднвся, тот и прпснився = Котра му Бо- 
гом судилася, та н приснилася -  Хто їй Богом судився, 
той і приснився.
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Тко файно проговорює (промовляє) -  гӱркый попер на 
губах має -  Хто фаііно {гарно) промовляє -  гіркий поиер 
{пєрець) на губах має.
Тко фіглює, тот довже вікує -  Хто фіґлює {жартує)~ той 
довше вікує.
Тко фіглює, тот не сумує -  Хто фіглює (жартує), той не 
сумує.
Тко хащов нде -  рядом страх бреде -  Хто хащею (лісом) 
іде -  поруч страх бреде.
Тко хвалнть лем чужоє -  ганьбиться за своє -  Хто хва- 
лить лиш чужс -  ганьбиться {соромситься) за своє.
Тко хворіє -  тот марніє -  Хто хворіє -  той мариіє.
Тко хворьш -  жона, гго вмер -  чоловік -  Хто хворий -  
жінка {дружина), хто помер -  чоловік (муж).
Тко хворый -  най лежить -  Хто хворий -  хай лежить.
Тко хворый, тот нездоровый -  Хто хворий, той нездоро- 
вий.
Тко хворӱсть скрыває -  скоро вмирає -  Хто хворість хо- 
ває -  скоро вмирає.
Тко “хімічить”-  здоровлн калічить -  Хто “хімічить’ — 
здоров’я калічить
Тко хыжу має -  из порога обживать -  Хто хату має -  із 
гіорога обживає.
Тко хыльнув біды до дна, тому смерть не страшна -  Хто
хильнув біди (лиха) до дна, тому смерть пе страшна.
'Гко хліб має -  біды ие знає -  Хто хліб має -  біди нс знає. 
Тко хліб не честує- пак тяжко бідує -  Хто хліб не шанує
-  потім тяжко бідує.
Тко хліб носить, тот не просить -  Хто хліб носить, той 
не просить.
Тко хлібом швыряе -  того Бог карає -  Хто хлібом жбур- 
ляє -  того Бог карає!
Тко хліб не честує, тот и челядника (и челядину') не ува- 
жає -  Хто хліб не шанує, той і людину не поважає.
Тко хмары-тучі нажене -  злых рук не мине -  Хто хмари- 
тучі нажене -  злих рук не мине!
Тко ходить блудными путями, тому не по дорозі з нами
-  Хто ходить бяудними путями (шляхами), тому не по до- 
розі з нами.
Тко хотів добре жити, мусів компартії служпти -  Хто хо- 
іів добре жити, мусів комнартії сяужити,
Тко хотів мати правілеї -  служив ленінеськӱв ідеї -  Хто 
хотів мати привілеї -  служив ленінській ідеї.
Тко хотів худобу нродати, мусів на ню ревдію мати -  Хто 
хотів худобу продати, мусів на нсї ревдію (документ- пас- 
порт на домашню тварину) мати.
Тко хоче бӱлше заробляти ~треба менше загорятн -  Хто
хоче більшс заробляти -  треба менше загоряти.
Тко хоче выбратися кудысь наверьх -  мусить починати 
здолӱв -  Хто хоче вибратися кудись наверх -  усить почи- 
пати з долів(зниз).
Тко хоче -  глядать можнӱсть, тко не хоче -  глядать при-
чину -  Хто хоче -  шукає можливість . хто нс хоче -  шукає 
причину.
Тко хоче дашто мати, має рано вставати, а пӱзно лігати
-  Хто хоче дещо мати, має рано вставати, а пізно дягати. 
Тко хоче зрадита, тот зрадить -  Хто хоче зрадити, той 
зрадить.
Тко хоче и де хоче -  Хто хоче і де хоче.
Тко хочс їсти- мусить з печі злісти ~ Хочеш їстп колачі, 
то не лежн на печи -  Хто хоче їсти -  мусить з печі злізти. 
Тко хоче купити -  мусить заплатити -  Хто хоче купити -  
мусить заплатити.
Тко хоче магги сытный перӱг, най держиться чепіг -  Хто
хоче мати ситний періг, хай тримаєгься чепіг.
Тко хочс мед коштовати -  най учиться пчолы често- 
вати -  Хто хоче мед куштувати -  хай вчиться бджіл ша- 
нувати.
Тко хоче много їсти — ниґда не насытиться -  Хто хоче 
много {багато) їсти -  иіколи не насититься.
Тко хоче много мати -  и вто, шю мас, втратить -  Хто
хоче багато мати -  і те, що має, етратить.

Тко хоче много -  зайдеся з ничи.м -  Хто хоче багато -  за- 
йдеться 3 нічим.
Тко хоче мнгого -  не дӱстане иич -  Хто хоче багато -  не 
дістане иічого.
Тко хочс много уйграти, тот програє -  Хто хоче багато 
внграти, той програє.
Тко хоче молоко сербати, мусигь ложку мати -  Хто хоче 
мояоко сьорбати, мусить ложку маш.
Тко хоче на двох стӱльцях сндітя -  не всидить ни на єн- 
ному -  Хто хоче на двох стільцях сидіти -  не всидить ні на 
одному.
Тко хоче -  най лопоче = Кому треба -  най говорнть -  Хто
хоче — хай лопоче.
Тко хоче ніроватн -  най нс бойиться й програти -
Хто хочі ніровати (вигравати) -  хай не боїться й про- 
грати.
Тко хоче пановати -  мусить приятелюв (друзӱв) выби- 
рати -  Хто хоче панувати -  мусить приятелів (друзів) ви- 
бирати. ..
Тко хоче пікльовати, мусить штось у міхах мати -  Хто
хоче петиювати, мусить щось у міхах мати.
Тко хочс плугом орати -  най научиться ченііы держати
-  Хто хоче нлугом орати -  хай навчиться чепІги держати 
{тримати).
Тко хоче пса вдарити -  бигарь найде -  Хто хоче пса вда- 
рити -  биіарь {дрючок) знайде!
Тко хоче рано встати -  треба з курьми лігати спати -
Хто хоче рано встати -  треба з курьми лігати снати.
Тко хоче рыбу ймати, мусить до воды звыкати -  Хто 
хоче рибу ловити, мусить до води звикатн.
Тко хоче -  сокоче, а хто хоче -  кодкодаче -  Хто хоче -  со- 
коче, а хто хоче -  кудкудаче.
Тко хочс ся костовати -  мусить дома запас мати -  Хто
хоче костоватися -  мусиить дома запас мати.
Тко хоче тінь имити -  нигда иич не буде мати -  Хго хоче 
тіыь упіймати -  ніколи нічого не буде мати.
Тко хоче, тот ся научить, хогь ся й намучить -  Тко хоче, 
той на}гчиться, хоча й намучиться.
Тко хоче трудитися, роботу найдс -  Хто хоче працюватн, 
роботу знайде.
Хто хоче уздоровіти -  й у травах лікы аайде -  Хто хоче 
виздоровіти -  й у травах ліки знайде.
Тко хоче урожайный участок мати -  нс трсба рано довго 
спати -  Хто хоче урожайну ділящсу мати — не треба зранку 
довго спати.
Тко хоче хліб мати -  треба ся змагати -  Хто хоче хліб 
мати — треба змагатиея.
Тко хоче худобу мати (держати) -  мусить йі чимось годо- 
ватн -  Хто хоче маржину мати (тримати) мусить її чимось 
годувати.
Тко хоче штось доказати, мусить власгь у руках мати -
Хто хоче щось доказати, мусить владу в руках мати.
Тко хоче штось заробити -  не тратить и мінуты, а тко не 
хоче -  прогайнує й годины -  Хто хоче щось заробити -  не 
тратить і хвилини, а хто нс хочс — прогайнує (пробайдикує) 
й години.
Тко храмле, тот и яалицю має, на котру ся спирать -  Хто
храмле (кульгає), тот і палицю має, на котру спирається. 
Тко християнин -  поститься як сден -  Хто християнин -  
поститься як один.
Тко худын, як бердо, тому й спати твердо -  Хто худий, як 
бсрдо, тому й спати твердо.
Тко цвіты плекать -  злым (злов) не быває -  Хто квііи 
плекає -  злим (злою) не буває.
Тко цілый рӱк ловгує -  в септембрі вже не заґаздус -  Хто
цілий рік ловґує {ледарює) -  у вересні вже не загаздує (не 
загосподарюс).
Тко цімбору (німборку) в біді лншать -  фальшиву душу
має -  Хто цімбору (цімборащку, приятеля, приятельку) в 
біді лишає -  фальшиву (зрадливу) душу має.
Тко ціну роботі знає -  в роботах не выбпрать -  Хто цшу 
роботі знає -  в роботах не вибирає.
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Тко ціну слова знає -  слӱв на вітер не бросає -  Хто ціну 
слова знає -  слів иа вітер не кидає.
Тко чайку вбйе -  сам скривднть шастя своє -  Хто чайку 
вб’є -  сам скривдить щастя своє.
Тко чалує -  побанує -  Хто чалує (обманюс) — побанує.
Тко часом не дорожить, того обганявуть -  Хто часом пе 
дорожить, тош обганяють.
Тко частенько выппвать -  у нищеті доживать -  Хто час- 
ТЄНЬКО випиває - ӱ  злиднях доживає.
Тко часто в дорозі -  побывав под возом и на возі -  Хто
часто в дорозі -  побував ііід возом і иа возі.
Тко часто гулять -  сам себе обкрадує -  Хто часто гуляє -  
сам себе обкрадає.
Тко часто зычить -  стає врагом -  Хто часто позичає -  
стає ворогом.
Тко часто конӱв мінять, у того хомут гулять -  Хто часто 
кочей міияє, у того хомут гуляє.
Тко чекать -  штось (чогось) лем дочекаться -  Хто чекає
-  щось (чогось) лиш дочекається.
Тко черево тучить -  тот серце мучить -  Хто черево ту- 
чить — той серце мучить.
Тко через порӱг ступать-уперед под ногы позирати мас
-  Хто через поріг ступає -  вперед під нопі дивитись має. 
Тко черствоє серце мас -  чужых сліз не помічає -  Хто 
черстве серце має -  чужих сліз не помічає.
Тко чесно не жиє — нан Бога не зве -  Хто чесно не живе, 
хай Бога ае зове.
Тко чеснӱсть любить -  своє слово не переступить -  Хто
чесність любить -  своє слово не переступить.
Тко чести пе має -  от правды втікає -  Хто честі не має -  
від правди тікає.
Тко чести не має -  сам ся величать -  Хто честі не має -  
сам ве'гичасться.
Тко чести не мас, гых чорт забирать -  Хто честі нс має, 
тих чорт забирає!
Тко честуєся, того й людс честоватп буіуть -  Хто шану- 
єгься, того й лтоди шанувати будуть.
Тко честь грошам знає -  лем так їх не тратить -  Хто 
честь грошам знає -  лиш так їх не витрачає.
Тко честь продає- сообщником (сообщнипьов) неспра- 
ведливости стає -  Хто честь продає -  спільником (спіль- 
ницею) кривди стає.
Тко чим воюс -  от того й погыбас -  Хто чим воїоє -- від 
того й гине.
Тко чим може -  най споможе -  Хто чим можс -  хай сио- 
може.
Тко чистоту не любить -  здоровля гу'бить -  Хто чистоту 
не любить -  здоров’я губить.
Тко чисту душу має -  до грязи нс звикать -  Хто чисту 
душу має -  до бруду не звикає.
Тко чнсту совість мас- в очі людям позирать, а нечесный 
чоловік (а нечесна челядина) -  отвертає очи вбӱк -  Хто
чисту совість має -  в очі людям позирать (дивиться), а нс- 
чесиа людина -  відвертає очі вбік.
Тко чисту совістьмас -  спокӱйно спати лігать -  Хто чис- 
ту совість має -  спокійно спати лягає.
Тко чого бойнться -  вто з тым и станеся -  Хто чого боїть- 
ся -  те з тим і стансться (і трапиттся).
Тко чого глядать, ото й найде -  Хто чого шукає, те й зпа- 
йде.
Тко чого лем не каже -  Хто чого лиш пе каже.
Тко чорту душу продасть -  тому вӱн ушитко дасть -  Хто 
чорту душу продасть -  тому він усе дасть.
Тко чув, тот и шешіув -  Хто чув, той і шепнув.
Тко чужым волом оре -  криві борозды гягне -  Хто чу- 
жим волом оре -  криві борозни тягне.
Тко чужоє хоче, от того бӱлше проиаде -  Хто чужс хоче, 
від того більше пропаде.
Тко чужому догажає -  своє пренебріга'є -  Хто чужому до- 
годжає -  своє зневажає.
Тко чужому здоровлю заздрить -  свого не має -  Тко чу-
жому здоров’ю заздрить -  свого ае має.

Тко чути аравду не хоче -  на несправедливӱсть зажму-
рює очи -  Хто чути правду не хоче -  на кривду заплющує 
очі.
Тко шіковный на їдіня, тот не шіковный на роботу -  Хто
шіковиий (спритний) иа їду, той нешіковний (не спршпний) 
на роботу.
Тко швінґлює, тот чалує -  Хто пгвінглює (хитрує, нечеспо 
грає), той чалує іобмангює).
Тко шлефтує -  спекулює: як  тунше взяти, а дороже иро- 
дати -Х то шефтує -  спекудює: як тунше (дешевше) взяти, 
а дороже нродати.
Тко шкодить иншым -  шкодить и собі -  Хто шходить 
іншим -  шкодить і собі.
Тко шкодливый, тот и грішный -  Хто шкідливий, той і 
грішний..
Тко што знає -  тым собі й хліб заробляє -  Хто що знає -  
тим собі й хліб заробляє.
Тко што любить, а циган -  коні -  Хто шо любить, а ци- 
ган -  коні.
Тко што мав -  усьо имущесто колхоз забрав -  Хто що
мав -  усе майно колгосп забрав.
Тко што має, ото й употребляє -  Хто що має, те й спо- 
живає.
Тко што має, тым и промышляє- Хто що має, тим і про- 
мишляє.
Тко што потребує, тото й купує -  Що кому потрібне, тс 
й купує.
Тко што собі глядать, то найде -  Хто що собі шукає, тс 
знайде.
Тко щадить грӱш -  має з часом бӱлше -  Хто щадить іріш 
(гроші) ~ має з часом більше.
Тко щастя не має—й грибів не назбирать -  Хто щастя не 
має -  й грибів не назбирає.
Тко шедро столы “мочить”, гому ся добре й діло точить
-Х т о  щедро столи “мочить”, тому добре й діло (справа) 
точиться,
Тко яык великый має -  врагами обростає -  Хто язик ве- 
ликий має -  ворогами обростає.
Тко язык держить за зубами, тому (тӱв) нич не кортить
-Х то язик держить (тримає) за зубами, тому (тій) нічого не 
кортить (не хочеться).
Тко язык задовгый має, тот усім на нервах грає -  Хто
язик задовгий має, той усім на нервах грає.
Тко язьїком ш прмує -  не много завоює -  Хто язиком 
штурмує -  не много завоює.
Тко як, а я -  так -  Хто як, а я -  так.
Тко як Бога уважаєх, таку й честь має -  Хто як Бога по- 
важає, таку й честь має.
Тко як годен (як може), так и бреше -  Хто як годен (як 
може), так і бреше.
Тко як гойкать, так и отзываться -  Хто як кричить, так 
і відгукується.
Тко як грішить, іак  го й каравуть (так го Бог и ка- 
рає) -  Хто як грішить, так його й карають (так його Бог і 
карає).
Тко як дійствує, так н мечтає -  Хто як діє, так і мріє.
'Гко як думать, так и говорнть -  Хто як думає, так і го- 
ворить.
Тко як дячить, так судя й тлумачить -  Хто як завдячить. 
так судая й тлумачить.
Тко як жив, таку й смерть заслужив -  Хто якк жйв, таку 
й смерть заслужив.
Тко як жиє, так и помирать -  Хто як живе, так і помирає. 
Тко як  жиє, так му й Бог дає -  Хто як живс, так йому й 
Бог дає.
Тко як заслужив, того так и люблять -  Хто як засл>жив. 
того так і лтоблять.
Тко як збає, так и має -  Хто як дбає, так і має.
Тко як змагаєся (стараєся), так и маєся -  Хто я к  змага- 
сться , та к  і м ається.
Тко як зііае, так гуляе -  Хто як знає, так гуляє.
Тко як знає, так и заробляє -  Хто як знає, так і заробляє.
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Тко як знає, так и поступать -  Хто як знає, так і поступає. 
Тко як зиає, так и спӱвать (так и грає) = Тко як уміє, так 
и ыіє -  Хто як знає, так і співає (так і грає).
Тко як знає, так про ся й збає -  Хто як знає, так про себе 
й дбає.
Тко які гроші має, такыми й рознлачуєся -  Хто які гроші 
має, такими й розплачується (розраховується).
Тко як їсть, так и робить -  Хто як їсть, так і робить.
Тко якый (тко яка) -  думать, ож каждый такый (ош 
кажда така) -  Хто який (хто яка) - гадає, що кожний такий 
(що кожна така).
Тко якый кост має, так ся й почуває -  Хто які харчі 
(стравгі) має, так себе й почуває.
Тко якьгй язык знас, най такым и говорить -  Хто яку
мову знає, хай такого й розмовляє.
Тко якыми путями ходить, такыми й доходить -  Хто
якими путями (шляхами) ходить, гакими й доходить.
Тко якым языком говорить, про такый ся й гворить -
Хто якою мовою розмовляє, про таку й твориться (про таку 
й непокоїться).
Тко як літус -  так и зимує -  Хто як літує -  так і зимує! 
Тко як може -  Хто як може.
Тко як може -  най так собі й поможе -  Хто як може — хай 
так собі й споможе.
Тко як може, так и жиє — Хто як може, так і живе.
Тко як молнться, так и жис -  Хто як молиться, так і живе. 
Тко як можс, так и заробляє -  Хто як може, так і заробляє. 
Тко як называться -  Хто як називається.
Тко якого Бога має, такому ся й сповідать -  Хто якого 
Бога має, такому й сповідається.
Тко якоє указаніє має, так и постулаг (так и требує) -
Хто яку вказівку має, так і поступає (так і вимагає)!
Тко як отжнивує, так пак и зимує -Х то як віджнивує, так 
потім і зимує.
Тко як платить, так и має -  Хто як платить, так і має.
Тко як поводнться на Новый рӱк, так буде н цілый рӱк -  
Хто як веде ссбс ыа Новий рік, так буде й цілий рік.
Тко як носіє, так и навіє -  Хто як посіє, так і навіє.
Тко як представляє, так собі й желає -  Хто як уявляє, так 
собі й бажає.
Тко як прийшов, так н пӱде -  Хто яіс прийшов, так і підс. 
Тко якраз, тот (тота) и горазд -  Хто якраз, той (та) і га- 
разд!
Тко як розуміс, так и дійствує -  Хто як розуміє, так і діє. 
Тко як ся костує, так и вікує - Хто як костується (харчу- 
ється), так і вікує.
Тко як ся спрагуе, таку й подяку чус -  Хто як снравуєть- 
ся, таісу й подяку чує.
Тко як ся старає, так ся й має -  Хто як старається, так і 
мається.
Тко яку голову має, таку й носить (такон> й хоснується) 
-  Хто яку голову має, таку й носить (такою й користується). 
Тко яку має вагу (в обществі) -  Хто яку має вагу (в сус- 
пільстві).
Тко як уміє, так и дійствує -  Хто як уміє, так і діє.
Тко як уміє, так и піс (най так и піє) = Тко як уміє, так 

той и піє = Тко як знас, так спӱвать -  Хто як уміє, так і 
піє (хай так і піє (співає).
'Гко як уміс, так и розуміє -  Хто як уміє, так і розуміє. 
Тко як уміє, так и сіс -  Хто як уміє, так і сіє.
Тко як уміє, так той и ігіє = 'Гко як знас, так спӱвать = 
Тко як уміс, так и піє (най так и піє) -  Хто як уміє, так 
той і піє (співає).
Тко як уміє, так по своӱв матери й плаче -  Хто як уміє, 
так по своїй матері й плаче.
Тко яку ігісню знає, таку й спӱвать -  Хто яку пісню знає, 
таку й співає.
Тко як хоче, так и регоче -  Хто як хоче, так і регоче.
Тко як хоче, так про свойих родичӱв лопоче -  Хто як
хоче, так про своїх родкчів лопоче.
Тко як ярюс -  так пак и жынвує -  Хто як ярює -так  потім 
і жнивує.

То аж -  То аж.
То баба шептуха,от злого духа -  То баба шептуха від зло- 
го духа.
Тобі б, вовче, козы пасти, а не овець красти -Тобі б, вов- 
че, кози пасти, а не овець красти!
Тобі (вам) видніше -  Тобі (вам) видніше.
'Гобі (вам) слово -  'Гобі (вам) слово.
Тобі глум, а мені -  кум -  Тобі глум, а мені -  кум.
Тобі -  ідеї, собі -  привілеї -  Тобі -  ідеї собі -  привілеї.
Тобі (ӱв) на руку -  Тобі (їй) на руку.
Тобі, нсбоже (небого), вже нико не поможе -  Тобі, небоже 
(небого), вжс ніхто не поможе.
Тобі, небоже (небого), й сятый Бӱг не поможе -  Тобі, не- 
боже (небого), й святтий Бог не допоможе!
Тобі не годиться, а мені пригодиться -  Тобі нс годиться, 
а мсні пригодиться.
Тобі (вам) не пристало жаловатися -  Тобі (вам) пе личить 
скаржитися.
Тобі (вам) не угодити -  Тобі (вам) не догодити.
Тобі нич у жизни сӱв не евітить -  Тобі нічого в життІ цьо- 
му не світить!
Тобі потакає, а собі пользу глядать -  Тобі потакае, а собі 
вигоду шукас.
Тобі (вам) предстойіггь довга дорога -  Тебе (вас) чекає 
довга дорога.
Тобі (вам) слідує -  Тобі (вам) належить.
Тобі ся (вам ся) й не снило, куды го (куды йі) носило -  
Тобі (вам) і не снилось, куди його (куди ії) носило.
Тобі щи (вам ищи) про вто рано знати -  Тобі щс (вам щс) 
про те равувато знати.
Тобі (вам) ясыо русинськым языком сказано -  Тобі (вам) 
ясно русинською мовою сказано.
То быв волом, тенерь не хоче быти й коньом -  То був
волом, теиер ие хоче бути й конєм.
То быв отважнын чоловік, што от совігської власти 
втік -  То був вІдважшій чоловік (відважна людипа), що від 
радянської влади втік (втекла).
То была просто зацепка — То була просто зачіпка.
То была сенсащя -То була сснсація!
То была хыба щи ие за днешнього хліба -  То була хиба 
(помилка) ще не за нинішітього (не сьогодніиінього) хліба. 
То были лем слова -  То були лиш слова.
То было давно -  То було давно.
'Го было давно й неправда, айбо я казпі радый (рада )-
То було давно й нсправда, але я казці радий (рада).
То было круто -  То було круто.
То было не за того хліба -  То було нс за того хліба.
То бне, то гладить -  в зависимости от настроєнія громады 
— То б’є, то гладить - залежно від настрою громади.
Тобов послужишся -  Тобою послугуєшся!
То боком, то скоком -  То боком, то скоком.
То боком, то скоком збігалн рӱк за роком -  То боком, то 
скоком збігали рік за роком.
Товара -  до пупа, гроши -  до шиї -  Товару -  до пупа, 
ірошей -  до шиї.
'Говара кӱлко треба, лем не для мого жеба -  Товару скідь- 
ки трсба, яиш не для мош жеба (не для моєї кишенї). 
Товара много, лем иозиравучи для кого -  Товару много 
(багато), лиш дивлячись для кого.
Товара много, но особенно выбирати не приходнться -
Товару багато, та особливо вибирати не доводиться.
Товар в окні -  ціны це ііо мені -  Товар у вікні -  ціни нс 
по мені.
Товариші без душі -  Товариші без душі!
Товариш, де барьпп, а без барышӱв -  ниє товаришӱв 
Товариш, де бариш, а без баришів -  нема товаришів. 
Товариші й говаришочкы погубшш наші городы й 
садочкы -  Товариші й товаришочки погубили наші городи 
й садочки.
Товариші не всім до дунгі -  Тоаариші не всім до душі. 
Товаришка ци міс -  глядай компроміс -  Товаришка чи 
міс -  шукай комироміс.
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Товариш (товаришка) по нешастю -  Товариш (товариш- 
ка) по нсщастю.
Товариш по оружію -  Товариш по зброї.
Товариш (товаришка) по погарчику -  Товариш (това- 
ришка по погарчику (по чарці).
Товариш (товаришка) по нещастю -  Товариш (говариш- 
ка) по нещастю.
Товариш (товаришка) по службі -  Товариш (товаришка) 
по службі.
Товариш (товаришка) по учобі -Товариш (товаришка) по 
иавчачнго.
Товариш (товаришка) прокурора ~ Товарнш (товаришка) 
прокурора.
Товаришеська стріча шахматистӱв -  Товариська зустріч 
шахістів.
Товарихцеськый матч -  Товариський матч. 
Товаришеськый суд -  Товариський суд.
Товаришеськоє соревновапіє -  Товариське змагання. 
Товары за ліишов пінов -  Товари за кращою ціною.
І овары отечественного производства -  Товари вітчизня- 
ного виробництва.
Товары першої кеобходимости -  Товари першої нєобхід- 
ності.
Товары щезавуть, а піны росіуіь -  Товари іцезають, а 
ціни зростають.
Товар лицьом показати -Товари лицсм показати.
Товар па возі, лем продати го не в змозі -  Товар на возі, 
лиш продати його не в змозі.
Товар на иодбор -  Товар як на подбор -  Товар на підбір. 
Товар не но жебови -  Товар не гю жсбови (ие по кишені). 
Товарный вид -  Товарний вигляд.
Товариый голод — Товарний голод.
'Говарный знак -  Товарний знак.
Товарный поїзд ~ Товарний поїзд.
Товарный рубель -  Товарний карбованець.
Товарноє зерно -  Товарне зерно.
Товарноє гіроизводство -  Товарнс виробішцтво.
Товар сам ся хвалить -  Товар сам хвалиться.
Товар файный на вид, лем дорого просить за нього жид
-  Товар файыий (гариий) на вид, лиш дрого просигь за ньо- 
го жид (сврей).
Товар як на подбор = Товар на нодбор -  Товар як па під- 
бір.
Товар як товар -  Товар як товар.
Товар як товар, нич особенного -  Товар як товар, нічого 
особливого.
Товды было, в тоты годы, коли не было в ріці воды -
Тоді було, в ті годи (роки), коли не було в ріці води. 
їовды  бы-м тя відів (від1да), як свою потылицю увижу
-  Тоді б я тебе бачив (бачила), як свою потилицю побачу! 
Товды бы ня черево боліло, як у старої бабы дітина буде
-  Тоді б меие черево боліло, як у старої баби дітина буде! 
Товды бы-сь вервувся (вернулася), як вода д’горі поте- 
че -  Тоді б ти вернувся (вернулася), як вода д’горі потече! 
Товды бы-сь заговорив (заговорила), як каміпь загово- 
рить -  Тоді б ти заговорив (заговорила), як камінь загово- 
рить!
Товды бы-сь отдалася, як на долони волося выросте -
Тоді б ти віддалася, як на долоні воиосся виросте!
Товды бы-сь їв (іла), коли я тя буду иросити -  Тоді б ти їв 
(іла), коли я тебе буду просити!
Товды бы-сь ожеяився (отдалася), як сухьга дуб розов’єся
—Тоді б оженився (віддалася), як сухий дуб розів’ється’ 
Товды бы тти было другоє, як есе назад ся верне -  Тоді б 
тобі було друте, як цє назад верпеться!
Товды бы тги вдалося мене зчарнти, як зможсш на голо- 
ві у ня волоея поличити -  Тоді б тобі вдачося мене зчари- 
ти, як зможеш на голові у мене волосся прлічити!
Товды бы тти вдалося, як поличиш на голові волося -  
Тоді б тобі вдалося, як полічиш на голові волосся!
Товбы буде богатый (богата), як пес стане рогатьга -  
Тоді буде багатий (багата), як пес стане рогатий.
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Товды буде, коли на моӱ'В долоии волося вырости -  їодів 
буде, коли на моїй долоиі волосся виросте!
Товды го (товды йі) й віділи -  Тоді його (тоді її) й бачили! 
Товды добре, мікор йов -  Тоді добре, коли добре.
Товды добрый (товды добра), коли спить -  Тоді добрий 
(тоді добра), коли спить.
Товды добрый (товды добра), коли спить, а збудиться -  
востить -  Тоді добрий (тоді добра), коли спить, а збудиться
-  воєтить.
Товды дорога успішна, коли бесіда по дорозі втішна -
Тоді дорога успіішіа, коли розмова по дорозі втішна.
Товды дӱ'вку отдавай, коли легіні трафлявуться -  Тоді 
дівку віддавай, коли леґіні (пару6ки) трашіяються.
Товды дӱшка файна, коли отдаєся -  Тоді дівка фійпа (гар- 
на), коли віддається.
Товды жениться на нӱв, як камінь пустить корінь свӱй
-  Тоді жениться на ній, як камінь пустить корінь свій. 
Товды жона поумніє, як сорока побіліє - Тоді жінка (дру~ 
оісина) поумніє, як сорока побіліє.
Товды ж таки -  Тоді ж таки.
Товды здоровля цінити лем и починаєме, коли го втра- 
чаєме -  Тоді здоров’я цінити лиш і починаємо, коли йош 
втрачаємо.
Товды з того штось буде, як из бабы дӱвка буде — Товды з 
того штось буде, як из вареного яйдя курча вылупиться
-  Тоді з того щось буде, як із баби дівка буде.
Товды з того штось буде, як из вареного яйая курча 
вылупиться = Товды з того штось буде, як из бабы дӱвка 
буде -  Тоді з того шось буде, як із вареного яйця курча ви- 
лугшться.
Товды йому ціпу взнаєш, як го втеряєш = Што маєме -  
не збаєме (не заботимеся), а втративши -  плачеме -  Тоді 
йому ціну взнаєш, як його загубиш.
Товды кажк “гоп”, як персскочиш — Тоді кажи “і ои”, як 
псрескочиш.
Товды, коли -  Тоді, коли.
Товды коморы позамыкала (позамыкав), як злодій обы- 
крав -  Тоді комори позамикала (позамикав), як злодій обі- 
крав.
Товды лем и сытый (и сыта), коли в гостях -  Тоді лиш і 
ситий (і сита), коли в гостях.
Товды лем милый дӱм, коли любов у нӱм -  Тоді лиш ми- 
лий дім, коли любов у иім.
Товды любов бере, як обилїс є -  Тоді любов бере, як до- 
стапок є.
Товды мати переживать, коли малу дітину має -  Тоді 
мати переживає, коли маду дитшіу має.
Товды му (товды ӱв) верне, як ся в гробі переверне -
Тоді йому (тоді їй) поверне, як у гробі перевернеться (пере- 
кинеться).
Товды му жонов буде, як из бабы дӱвка буде -  Тоді йому 
жінкою (друоісиною) буде, як із баби дівка буде.
Товды най ня біда споткає, як ткось вержену мнов сӱль 
позбирать -  Хай тоді мене біда (лихо) спікає, як хтось ки- 
нуту мною сіль позбирає!
Товды на ыӱв жениться, як на долони волося
^фосте -  Тоді на ній жениться, як на долоні волосея ви- 
росте.
Товды нарада ділова, якшто діло — не слова -  Тоді нарада 
ділова, якщо діло -  не слова.
Товды ня вречи, як иа голові волося поличиш -  Тоді 
мене вречи, як иа голові волосся полічиш.
Товды ожениться, як бык отелиться -  Тоді ожениться, як 
бик отелиться.
Товды отдыхнеме, як умреме — Тоді відпочинемо, як по- 
мремо.
Товды плач, коли вйажеш міх, а не товды, коли го роз- 
йазуєш -  Тоді шіач, коли зав язуєш міх, а ие тоді, коли 
розв’язуєш.
Товды подумалося -  Тоді подумалося.
Товды продавай, коли купувуть -  Тоді продавай, коли ку- 
пують.



Т о й

Товцы сироті Веливдень, коли яйце дадуть -  Тоді сироті 
Великдень, коли яйце дадуть.
Товды скупый (скупа), коли на дні, а не на вершечку -
Тоді екуиий (скупа), коли на дні, а не на вершечку.
Товды спочинеме, як сись світ полишимс -  Тоді спочи- 
мемо (відпочинемо), як цей світ локинемо.
Товды спохватився, як  женився -  Тоді спохватився, ях 
жснився.
Товды тти ся верне, як  вернуться крадені коні -  Тоді ііо- 
всрнеться, як вернуться крадені коні.
Товды ся д’ ньому жона верне, як вода ся д’горі вберне
-  Тоді жінка їдружина) до нього вернеться, як вода д’горі 
повернеться.
'Говды ся лысина знавлять, коли розумноє волося дурну 
голову полишать -  Тоді лисина з’являється, коли розумне 
волося дурну голову полишає.
Товды ся слово легко точить, коли стӱл ся впном мочить
-  Тоді слово легко точиться, ксши стіл вином мочиться. 
Товды так -  Тоді так.
Товды танцювуть, колн музыку чувуть -  Тоді таицюють, 
коли музику чують.
Товды то будс, як рак свисне -  Тоді то буде, як рак 
свисне!
Товды треба лыко дерти, коли отстає -  Тоді треба лико 
дерти, коли відстає.
Товды треба староє истребити, коли с возможнӱсть но- 
вым замінити -  Тоді треба старого позбутися, коли є мож- 
ливість новим замінити.
Товды файноє, кедь охайноє -  Тоді файнс (гарне), якщо 
охайне.
Товды челядник здоровмй (и челядина здорова), коли в 
двнженію -  Тоді лтодина здорова, коли в русі.
Товды, як на долони волося выросте -  Тоді, як на долоні 
волосся виросте.
То -  великый мечтатель (велика мсчтателька) -  То -  ве-
ликий мрійник (велика мрійниця).
То -  велпкый пройдисвіт, щи єнного такого ньіт -  То 
великий пройдисвіт, ще одного такого нема!
То в жар, то в холод мичє = У жар и в холод мече - То в 
жар, то в холод кидає.
То вже біда -  То вже біда!
То вже инша тема -  То вже інша тема.
То вже костяк -  То вже кістяк.
Тов же мірков -  Тією ж міркою.
То вжс не жилеиь, а мертвець -  То вже не жилепь, а мерт- 
вець.
То вже отдільна тема -  То вже окрема тема.
То вже тертый колач -  То вже тертий калач.
Товкти воду в ступі -  Товкти воду в ступі.
Товкти (твердити) староє = Повторьоватн староє -  Товк- 
ти (твердити) старе.
Товктися на місіі -  Товктися на місці.
Товкти урок = Зубрити урок -  Товкти урок.
То вкуснть, то иашкоднть -  вічно по ӱстрю бритвы хо- 
дить -  'Го вкусить, то нашкодить -  вічно по вістрю бритви 
ходить.
То -  вовк (вовчиця) в овечӱв шкурі -  То -  вовк (вовчиця) 
в овечій шкурі.
Товпа (товпы) народа -  Юрба (юрби) народа.
'Говпа розгубилася -  Натовп розгубився.
Товпа розступилася -  Натовп розступився.
Товста кышка -  Товста киінка.
Товста, як попадя, ледвы влізать у двері -  Товста, як по- 
падя, ледве влізає в двері.
Товстый (басистый) голос -  Товстий (басистий) толос. 
Товстый журнал -  Товстий журпал.
Товстый край(конець) -  Товстий край (кінець).
Товстоє дерево -  Товсте дерево.
Товсто (басом) спӱвати -  Товсто (басом) співати.
Товсту нитку не розорвеш -  Товсту нитку не розірвеш.
То всьо -  бабина казка (бабські выгадкы) -  То все -  ба- 
биыа казка (бабські вигадки).

То всьо -  пуста выгадка -  То все -  пуста вигадка.
То всьо черсз гроші -  То все через гроші.
То вӱн боявся (то вна боялася) дохтора, то теперь дохтор 
бойиться його (бойиться їі) -  То він боявся (то вона бояла- 
ся) лікаря, то тепер лікар боїться його (боїться її),
Тов ци иншов міров -  Тією чи іншою мірою.
Товчеся, як Марко в пеклі -  Товчеться, як Марко в пеклі. 
Товчкун, як босоркуи -  Товчкун, як босоркун (як чаклун). 
Товчуть го, як дурного -  Товчуть його, як дурного.
То вшитко -  бабина казка -  То все -  бабина казка!
То вшитко, небого (неборе), по швах ся поре -  То все, ие- 
бого (неборе), по швах пореться.
То вшитко -  пуста выгадка -  То все -  пуста вигадка.
То вшитко фігня -  То всс фігня (дурнт{я)1 
Товща земної коры -  Товща зсмної кори.
Того вже (тоту вже) не довго болнть, тко (котра) єннов 
ногов у цвинтари стойить -  Того вже (ту вже) не довго 
болить, хто (котра) однією ногою в цвинтарі стоїть.
Того вола бнй, котрый борозыый, подручный хоть бату- 
га й не скоштує, но почує -  Того вола бий, котрий бороз- 
ний, підручний хоча батога й не скуштує, та почує.
Того вола бйуть, котрый тягне -  Того вола б’ють, котрий 
тягне.
Того добра -  хоть отбавляй -  Того добра — хоч відбавляй! 
Того ж (того ж таки) дня — Того ж таки дня. ,
Того ж (того ж таки) вечера -  Того ж (того ж таки) вечора. 
Того зиску -  ляпас по пыску -  Того зиску -  ляпас по писку. 
Того й гляди = Так и гляди -  Того й дивись!
Того й чекай = Так и чекай -  Того й чекай.
Того ми ся не бояти, што ми має пан Бог дати -  Того мені 
не боятись, що має мені пан Бог дати.
Того самого вечера = В тот самый вечӱр -  Того самого 
вечора.
Того самого рода -  Того самого роду.
Того, тко трудиться, и челядь честує -  Того, хто працює, 
і челядь шанує.
Того цвіту по всьому світу -  Того цвіту по всьому свііу! 
Того, што -  Того, що.
Того, што было, не вернеш -  Того, що було, не повернеш. 
То густо, то нусто -  То густо, то пусто.
То для нього (для неї) обидно й оскорби гельно -  То для 
нього (для неї) кривдао й образшво.
То довга казка -  То довга казка!
То дождь брызне, то сонне блнспс — То дощ бризне, то 
сонце блисне.
То доста біда, ож жона не молода -  То досить біда, що 
жінка (дружина) не молода.
То дрож го (то дрож йі) пронимать, то жар = Пронимать 
го (пронимать йі) то жар, то холод -  То дрож його (то 
дрож її) проймає, то жар.
То єден чорт -  То один чорт!
То жаром, то снігом обсыпать = То жаром, то холодом 
обдає = Кидає то в жар, то в холод -  То жаром, то снігом 
обсипає.
То жаром, то холодом обдає = То жаром, то снігом обсы- 
пать = Кидає то в жар, то в холод -  То жаром, то холодом 
обдає. . • • . «
То ж бо -  То ж бо!
То ж бо й є -  То ж бо й є!
Тоже ми герой (геройиня)-Тежмені герой (героїия)! 
Тоже ми царішя -  Теж мені цариця!
Тоже ми иімбор (цімборашка) называться -  Теж мсні 
цімбор (приятель, приятелька) називаєгься!
То ж пак -  Тож пак!
То ж то — Тож то!
То злодій (злодійка) и свиия, што маєся ліпше, чим я -
То злодій (злодійка) і свиня, що мається краще, ніж я.
То иншоє діло -  То інша справа!
То їх личні отношенія -  То їх особисті стосунки.
То й масш -  То й маєш!
То й нс гостнна, кіть нішто упити -  То й не гостина, якщо 
нема чого випити.
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То й не село — без церкви -  То й не село -  бсз церкви.
То його (й) діло -  То його (її) діло {справа)\
То його (її) робота -  То його (іг) робота!
То його (Н) рук діло -  То иого (її) рук діло (справа)!
То йому (то ӱв) высока матерія -  То йому (то їй) висока 
матсрія!
То йому (то ӱв) боком вылізе -  То йому (то їй) боком ви- 
лізе!
То йсе, то вто -  То це, то тс.
Токайськос вино -  Токайське вино.
То канава, то яма, а то -  назад япоыо-мама -  То канава, 
то яма, а то -  знову японо-мама.
Токарный станок -  Токарний верстат.
Токарнос діло -  Токарна справа.
Токма ліпша, як  готові гроші -  Тохма (торгування, ціно- 
ва домоваленість) краша, ніж готові гроші.
Токма місто має — Токма (торг, цінова дамовленість) міс- 
це має.
Токмитьсн, як жид -  Токмиться (торгується), як жид (як
єврей).
Токмиться, як на торзі -  Токмиться (торгується), як на 
торзі.
Так оно так, лем не докус -  Так воно так, лиш не човсім. 
То лем верх айсберга -  То лиш всрх йсберга.
То лем вывіска -  То пиш вивіска.
То лем дурні учаться па своних ошибках, а розумні -  на 
чужих -  То лиш дурні вчаться на своїх помилках, а розумні 
-  на чужих.
То лем снаружі вшитко видиться гладко -  То лиш зовні 
все видиться шадко!
То лем уйко инловався -  та й помер -  'Го лиш вуйко по- 
спішав (квапився) -  і помер!
'Го лем фігля -  То лиш фішя (жарт)\
То лем худоба лігагь не молячись (без молитвы) -  То 
лиш худоба лігае нс молячись (без молитви).
То лестнть, то дьоггьом мастить -  'Го лсстить, то дьоггем 
мастить.
Толкати в шию = Гнаги в шию -  Штовхати в шию. 
Толкованіс слӱв -  Тлумачеішя слів.
Толковый програміст-Тямущий ирограміст.
Толковый словарь -  Тлумачний словник.
Толкуєся однозначно -  Тлумачиться однозиачио.
Го мала (слаба) слава, іцо сама ся хвалить -  То мала 
(аіабка) слава, що сама хвалиться.
Томат-пйуре -  Томат-шоре.
То мертвый дӱм, де не щебечуть діти в нӱм -  То мертвий 
дім, дс пе щсбсчуть дїш в нім.
Томигь на сон = Хылить на сон = Клонить на сон -  То-
мить на сон.
То мої (його, її) пробле.мы -  То мої (його, її) проблеми! 
Тому бідный (бідна), бо дурннй (бо дурна), тому дурний 
(тому дурна), бо бідний (бо бідна) -  Тому бідііий (бідна), 
бо дурний (бо дурна), тому дурний (дурна), бо бідний (бо 
бідна).
Тому благодать, тко не знас, як кӱсткы болять -  Тому 
блашдать, хто не знає, як кістки болять.
Тому вже не до нас, тко доживать свӱй послідньый час -  
Тому вже не до нас, хто доживає свій останній час.
Тому вовк и линяє, бо часто в кошару зазирає -  Тому 
вовк і линяє, бо часто в кошару зазирас.
Тому в темниню й сів(и сіла), бо правды добиватнся хо- 
тів (хотіла) -  Тому в темницю й сів (і сіла), бо правди до- 
биватися хотів (хотіла).
Тому добре, тко вдвох -  Тому добрс, хто вдвох.
Тому й вістн, бо жизнь не стойить на місті -  Тому й вісті, 
бо житгя не стоїть на місці.
Тому й крекчс, бо так легше -  Тому й крекче, бо так 
легше.
Тому й не здаєся, бо небом и житьом поклявся (покли- 
лася) до смерти битися -  Тому й не здається, бо небом і 
життям поклявся (поклялася) до смерті битися.
Тому й не случайно -  Тому й пе випадково.

Тому й не удивительно -  Тому й не дивно.
Тому й плачу, ош літа марно трачу -  Тому й плачу, що 
літа марно трачу.
Тому карйерист (карйеристка), бо комуніст (бо кому- 
ністка) -  Тому кар’єрист (кар'єристка), бо комуніст (бо 
комуністка).
Тому мы й бідарі, бо в уряді у нас -  чередарі -  Тому ми й 
бідарі, бо в уряді у нас -  чередарі (пастухи).
Тому николн шастя пе світить, тко на чужӱв біді хоче 
рукы гріти -  Тому иіколи щастя не світить, хто на чужій 
біді хоче руки іріти.
Тому (тӱв) поднести, другому (другӱв) принестн, тре- 
тьому (третӱв) подмести -  мало чести -  Тому (тій) піднс- 
сти, друтому (другій) принести, третьому (третій) підмссти 
-  мало честі.
Тому продав (продала), тко бӱлше дав -  Тому нродав 
(продала), хто більше дав.
Тому робота легка, тко йі розуміє -  Тому робота легка, 
хто її розуміє.
Тому роду ниє переводу, де челядь честує соглаСіє -  Тому 
роду нема псрсводу, де челядь шапує згоду.
Тому ся лысина зйавляг, бо розумноє волося дурну голо- 
ву лншать -  Тому лисина з’явяяється, бо розумне волосся 
дурну голову лишає.
Тому тяжко з нами, тко на зло тямить -  Тому тяжко з 
нами, хто на зло тямить.
Тому што -  Тому іцо.
То иа косі (го при косі) вода пйеся -  То на косі (то при 
косі) вода іїеться.
Тоналыіа система -  Тональна система.
То наш чоловік (наш челядник) -  То наша людина.
То не біда, ош без рыбы середа, біда товды, кедь и в не- 
ділю без воды -  То ие біда, що без риби середа, біда тоді, 
якщо й у иеділю без води.
То не біда, ош.пӱсна середа, іӱрша біда, кіть каждый 
день середа -  То ис біда, іцо пісиа ссрсда, гірша біда, якшо 
кожсн день середа.
То не Великдень бсз нисанкы = То не Великдень без 
иіовдыря -  То не Всликдснь без писанки.
То не Великдень без шовдыря = То ие Великдень без 
писанкы -  То не Великдепь бсз шовдаря (без окіста).
То нс віник, што 1ШМ не метуть -  То не віник, що ним нс 
метуть.
То не в його (не в її) комнанн -  То не в його (не в її) ком- 
панії.
То не в його (не в ії) компетенції -  То не в його (пе в її) 
комііетснції.
То невлад, то невпопад -  То невлад, то невпонад.
То не в счот -  То не в рахунок (не в число).
То не вӱвчарь, кіть не трембітарь -  То не вівчар, якщо не 
ірембітар.
То не в число -  То не в число.

То нс газдыня, што не вміє хліб нечн -  То не господиня, 
що не вміє хліб печи.
То не горазд, сестро, брате, кіть до рота нішто взяти -  То
не гаразд, сестро, брате, як до рота нічого взяти.
То не горнець, што в нӱм їсти не варять, то не дӱвка, 
што про неї не говорять -  То не горнець (не горщик), що 
в иьому їсти не варять, то не дівка, що про неї нс говорять. 
То не деиь, што без снӱванок -  То не день, що без співанок. 
То не дітина -  Божа кара -  То не дитина -  Божа кара!
То не дӱвка, што ие мас легіня -  То не дівка, що нс має 
лсґіня (парубка).
То ке дӱвка, што про неї не брешуть -  То не дівка, що про 
неї нс бретуть.
То ие жизнь без Божого напутствія -  То не життя без Бо- 
жого напутга.
То не йгрушка = Йсе не йгрушка -  То не іірашка.
То не його (не її) вина, а наша біда -  То не його (не її) 
вина, а наша біда.
То не його (не її) мнініс, а думка “згоры” -  То ііе його (не 
її) думка, а думка “згори”.
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То не копа (не хрестепь) без сыопа-попа -  То не копа (не 
хрестсць) без снопа-попа.
То не леіінь, што марніє, як тінь -  То не легінь (не пару- 
бок), що марніє, мов тінь.
То ненароком синяк под оком -То ненароком (випадковд) 
синяк ПІД 01С0М.
Тоненькі бровы -  Тоненькі брови.
То не пан, кедь на ньому старый (поношеный) жупан
-  То ие иан, якщо на ыьому староий (поношений) жупан.
То не про нас (не для нас) писано -  То не про нас (не для
нас) писано!
То не свальба без гостины, и не гостана без люди -  То не 
весілля без гостини, і пе гостина без людей.
То не свальба, де без пйаных -  То не весілля, де без 
п’яних.
То не село -  без церквн -  То не село -  без церкви.
То не сімйа -  без любви -  То не сім’я -  без шобові.
То не сято, кедь з пйаного сорочку не знято -  То не свято, 
якщо з п’яного сорочку не знято!
То не фотбал, кедь не забили гол -  То не футбол, якщо нс 
забили гол!
То не хрестины, што без гостины -  То не хрестини, що 
бсз гостини.
То не чоловік (не челядина), ксдь собі не може заспӱватн
-  То не людина, якщо собі не може заспівати.
То не шуткы -  То нс жарти.
То ніжиться, то їжиться -  То ніжиться, то їжиться.
Тонка кышка у нього (у неї) -  Тонка кишка у нього (у неї). 
Тонка, як нитка: наскрӱзь видко -  Тонка, мов а: наскрізь 
видно.
Тонкі манеры -  Тонкі манери.
Тонкый (тонка), ги колопня -  Тонкий (тонка), мов коно-
ШІЯ.
Тоикый голос -  Тонкий голос.
Тонкый край (конець) -  Тонкий край (кіисць).
Тонкый намйок -  Тонкий натяк.
Тонкый иамйок на товсті обстоятельсгва -  Тонкий иатяк 
на товсті обсгавини.
Тонкый (тонка) на слызы -  Тонкий (тонка) на сльози. 
Тонкый слух = Тонкоє ухо -  Тонкий слух.
Тонкын сміх -ТОНКИЙ сміх.
Тонкый сон --Тонкий сон.
Тонкый(тонка), як волоснна (як паутнна) -  Тонкий (тон- 
ка), як волосина (як павутина).
'Гонкый (тонка), як смсрска, а їсть, як кобека -  Тонкий 
(тонка), як смерека, а їсть, як кобека (як ненажера).
Тонкоє ухо = Тонкый слух -  Тонке вухо.
Тонколнста сталь -  Тонколистова сталь 
Тонконога, як цапля -  Тонконога, мов чапля.
Тонко прясти -  Тонко прясти.
Тонна-кіломийтер -  Тонно-кілометр.
Тонущый (тонуща) н брытвы хопнться -  Тонучий (тону- 
ча) і бритви хопиться.
Топанкы зубы выцірили -  Топанки (туфлі) зуби виціри- 
ли.
Топанкы каші просять -  Топанки (туфл\) каші просять. 
То перебор, то недобор -  То перибір, то недобір.
Топити (устремляти) взгляд -  Топити погляд.
Топитн горс в палннці (в вині) -  Тоішти горе в палинці (в 
горілці, в вині).
Топити молоко = Парнти молоко -  Топити молоко. 
Топнти скло -  Топити скло.
Топиться, ги смола -  Топиться, мов смола.
Топнться (тас) на очах -  Топиться (тане) на очах. 
Топырнти піря = Стовбурити піря -  Топирити пір’я. 
Топленоє молоко -  Топлене (парене) молоко.
То погана аргіль, де сівуть жнто, а збиравуть кокӱль -  
То погана артіль, де сіють жито, а збирають кукіль.
То погана жона, котра вміє варнти, но не варить, айбо 
щи гӱрша вта, котра не вміє варити, а варить -  То по- 
гана жінка (дружина), що вміє варити, а не варить, але ще 
гірша та, котра нс вміє варити, а варить.

То п огана  м ы іи , ш то лем  снну н орку  м ає -  То погаиа 
миша, шо лиш одну норку має.
То погана  п ти ц я, игго в гніздо собі гад и ть  -  То погана 
птиця, що в гніздо собі гадить.
То п огані д іти , ш то не честувуть своїх родител>тв -  То
гтогані діти, що нс шанують своїх батьків.
То п огані отець-м ати , ш то не н ав ч и ли  д ітину старш им  
“В ы ” казатн  -  То погагні отець (ба/лько)-мати, що нс на- 
вчили дитину старшим “Ви ” казати.
То п оганы й  ґазда, к отры й  по К ін д ратови  не м ає кожуха 
в хы ж и -  То поганий господар, котрий по Кіндраті (4 жов- 
тня) нс має кожуха в хаті.
То п окуп атель  п оганы й , ш то ви д и ть  л ем  н едостаткы  -
То покупсць поганий, що бачить лиш догани (недоліки). 
Т ополя -  то  ж ӱнськ а  судьба, оспӱван а  в  спӱван ках  =  То- 
поля -  то  ж ӱнськ а  судьба, ш то  у й ш л а  н а  п уть , оп лакан а  
й оспӱвана в в іках  -  Тоноля -  то жіноча доля, оспівана в 
піснях.
Т оп оля -  то ж ӱнська судьба, ш то  у й ш л а  на п угь, опла- 
к ан а  й оспӱвана в в іках  = Т ополя -  то  ж ӱнськ а  судьба, 
оспӱван а в спӱван ках  -  Тополя -  то жіноча доля, що ви- 
йшла иа шлях, отплакана й осііівана в віках.
Т опориш е входить у плсче топора  п й атк о в  -  Топориіце 
входить у плсчс тоиора п’яткою.
Т оп орн а  (топӱрна) робота -  Топірна (незграбна) робота. 
То по твоӱв  (по його) л асц і -  То по твоїй (по його) ласці. 
Т о правда ци н ьи т  -  теперь  н ико  не зиає -  То правда чн 
ні -  тепер ніхто не знає.
То приходить, то не нриходить -  То приходить, то не при- 
ходить.
То пронш ло, ш то кол н сь  бы ло -  То пройшло, що колись 
було.
Т оп тати  в болото -  Тоіггати в бодото.
Тонтатн  дорож ку (п іш ачок) -  'Гоптати доріжку ( іііш н и ч о к ). 
Т оп татн  його (її) слід =  Топтати  слід  до  нього (до неї) -
Топтати його (її) слід.
Т оп тати  ногы  = Трудити н огы  -  Тошати ноги.
Т оп тати  обув = Т оп тати  чоботы  -  Топтати взуття. 
Т оп тати  п іш ак  до кы р н н ц і -  Топтати пішиик (стежку) 
до криниці.
Т о п т а іи  л іш ачок  до нього (до не‘0  -  Топтати пішничок 
(стежин\) до нього (до неї).
Т оп тати  под н огы  -  Топтати під ноги.
Т оп татн  порогы  =  О ббивати  п орогы  = О бтирати  норогы
-  Топтати пороги.
Т оп тати  слід до нього (до неї) =  Т он тати  його (н) слід -
Тогітати слід до нього (до иеї)
Т оп тати ся  на єнному м істі =  С тоятн  н а  єнному місті -
Топтатися на одному місці.
Т оп тати  чоботы =  Т оп тати  обув -  Топтати чоботи. 
Т оп тати  чужу зем лю  -  Топтати чужу землю.
Т опчем еся н а  місті, л ем  чоботы  схож увуться -  Топче- 
мось на міспі, лиш чоботи сходжуються.
Т опчи  т р а в у  в болото, а вн а  все ч и ста  буде -  Топчи траву 
в болото, а вона завжди чиста буде.
Торба брехні часто  тяж а  за торбу золота  -  Торба брехпі 
часто тяжча за торбу золота.
Т орба н ам учить , но м ногому й н ауч и ть  -  Торба наму- 
чить, але й багато чому научить.
То пусті ф ігл і-см іш и нкы  без розум ної н ач и н к ы  -  То пус- 
гі фіглі (жарти)-стттш без розумної начинки.
Т оп чеся  на єнному місті -  Топчсться на одному місці. 
Топчу, топчу  р я с т  -  дай , Боже, здоровля й родині горазд
-  Топчу, тоггчу ряст -  дай, Боже, здоров’я й родині гаразд! 
Т оп чуть , душ ать, а  ж итн  мусай -Топчуть, душать, а жити 
мусай.
Т орг гн іва  не м ає -  Торг гніву не має.
Т орг не в ы зн ає  торгӱвлю  в довг -  Торг не визнає торгів- 
лто в довг (у борг).
Т орговав  (горговал а) чесноком , а  оп стався  (ои сгалася) 
з син яком  -  Торгував (торгувала) часником, а залишився 
(залишилася) з синяком.
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Т оргова п ал а та  -  Торгова палата.
Т орговати  в розвос =  Торговати  н а  разн оє  -  Тортувати в 
рознос.
Т орговати  злом  -  Торгувати злом {лихом).
Торг овати  на разноє =  Торговати  в  розпос -  Торгувати 
на рознос.
Т орговатпся стати  (п очати) -  в ать  тун ьп іе  купити , вать  
п ройграти  -  Торгуватися стати (початн) -  або туыьшс {де- 
шевше) купити, або програти.
Т орговельн а м арка  -  Торгова марка.
'Горговельна с ітка  -  Торгова мсрежа.
Т орговельна точка -  Торгова тоіп<а.
Т орговелы гі маф іозі -  иа каж дом у то р зі -  Торгові мафіозі 
-  на кожному торзі.
Торговсльн» маф іозі не о стан о вл ягься  и а  пӱвдорозі -
Торговельні мафіозі не зупиняться на півдорозі. 
Т орговел ьн ы й  каи італ  - Торговий капітал.
Т орговиця пообідня -  бідна -  Торговиця цообідня -  бідна 
(ярмарок нообідній -  бідний).)
Т орговы й  бум -  Торгорвий бум,
Тортовы й  город -  Торгове місто.
Т орговы й  ком п лекс -  Торговий комплскс.
Т орговы й  оборот -  Торговий оборот.
Т орговы й  и си тр  -  Торговий центр.
Т орголя (торгӱв л я) вним ан ійом  -  Торгівля увагою. 
Т оргпред -  'Горітіред {торговий представник, торгова пред- 
ставниця).
Т о р іу в у ть  на каж дом у кроці -  Торгують на кожному кро- 
ці.
Т оргувуть усі й усім -  Торгують всі й усім.
Т оргуву і ь  челядни ком  (челядинов), я к  м арж ин ов -  Тор- 
іують людиною, як маржиною.
Торгуй, но й закон  честуй  -  Торгуй, але й закон шануй. 
Т оргуйся, но куновати  не н илуйся -  Торгуйся, та иокупа- 
ти не нилуйся (не аоспішай).
Т оргӱвл я  йде о ж ивлсно - Торгішія йде жваво.
Т оргӱвли  “ чи сты м  воздухом”  -  Торгівля “ 'ШСТИМ І10ВІТ- 
рям”.
Т оргф лот -  Торгфлот (торговий флот).
Т орж ествснна оказія  -  Урочиста оказія.
Т орж сственн ы м  м арш ом  -  Урочистим маршсм. 
Т орж ественнос діло  -  Урочистоє ділб іурочиста справа). 
Т орж ествениос засіданіс -  Урочисте засідання. 
Т орж ественноє собраніє -  Урочисте зібрання (урочисті 
збори).
Т орж ественноє сято  -  Урочисте свято.
Т орж ественнӱсть м ом ента -  Урочистість моменту. 
Горж ествовати побіду -  Торжсствувати (справляти) перс- 
могу.
Торж ес гво н ад  врагом  -  Звитяга (перемога) иа ворогом. 
Т орічельова  пустота -  Торічелієва пустота.
Торохнути  зай ц я  -  Торохнути {вбити) зайця.
Торохтить, я к  в іт р я к  = Т орохтить, я к  порож ній  вӱз -  То- 
рохтнть, як вітряк.
Т орохтить, я к  порож ній вӱз =  Торохтить, я к  в ітр я к  -  То-
рохтить, як норожній віз.
Т орочити  своє =  Б ол тати  своє -  Торочити своє.
Т орцева м остова -  Ториева мостова.
Т орн евы й  брук  -  Торцевий брук.
Т о р ч н ть  туй  ц іл ы й  д ен ь  -  Торчить тут цілий день.
Т оска  бере -  Нудыа бере.
Т оска в п а л а  (л ягл а) на душу -  Туга виала (легла) на душу. 
Т оска глож е -  Нудьга гиітить {бере за серце).
Т оска за отчизнов -  Туга за вітчизною {за батьківщиною). 
Т оска  по родному дому не дає спокӱй  ником у -  Туіа цо 
рідному дому не дає спокій нікому.
Т оска суш нть  =  Ж ура суш ить -  Туга суиіить. 
Т оска-челядник  (тоска-чслядина) -  Тута («удг>га)-шодина. 
Т о скл и вы й  бӱль -  Тоскний біль.
ЇЧ ск л оє  світло  -  Тоскне світло.
То скоком , то  боком =  То скоком , то п іш ы м  кроком  -  То
скоком, то боком.

То скоком, то боком -  гибы ненароком -  То скоком, то 
боком -  ніби ыепароком Ґніби ненавмисно).
То скоком, то пішым кроком = То скоком, то боком -  То
скоком , т о  и іш и м  кроком .
Тост и чаша -  файна пара.- Тост і чаша {чара) -  файна 
{гарна) пара.
То сюдм, то туды -  То сюди, то туди.
То сяк, то так -  То сяк, то так.
То сям, то там -  То сям (сюди), то туди.
Тота бесіда мыла, што мати иавчила -  Та мова мила, що 
мати навчила.
Тота вадь инша = Та ци инша -  Та або інша.
Тота дӱвка вшиткым мила, котру мати в любнстку сяо- 
вила -  Тота дівчина усім мила, котру мати в любистку спо- 
вила.
Тота ж уздечка, шзо на коня, ш го на кобылу -  Та ж вуз- 
дечка, що на коня, що на кобилу.
Тота земля мила, котра тя породнла -  Та земля мила, ко- 
тра тебе породила.
То так и повіш (и повіште) -  То так і скажи (і скажіть)!
То такый (то така), ош кедь го (кедь йі) посилуєш, то й 
унйе -  То такий (то така), що якщо його (якщо її) носилу- 
єш, то й вип’є,
То такый, што быв на коньови и под коньом -  То такий, 
шо був на коневі і під конем.
То так, то инак -  То так, то інак.
То так, то сяк -  То так, то сяк.
То так, то так -  То так, то так.
Тота мати мила, што народила -  Та маги мила, що на- 
родила.
То там, го сям -  То там, то сям (то аоди).
То там, то там -  То там, то там.
То там, то туй = То іуй, то там -  То там, то тут.
Тота рука всыхать, шго собі не содійствує (што нро себе 
не бесиокойиться) -  Та рука всихає, що собі не сприяє (що 
про себе не дбає).
Тота ж сама (така ж сама) ситуація -  Та ж сама (така ж 
сама) ситуація.
Тогальна (масова) безроботиця -  Тотальне (масовс) бсз- 
робітгх.
Тота хыжи не нуста, де ся варить капуста -  Та хата нс 
пуста, де вариться капуста.
Тот бы вкрав, хоть бы на нього й гыд сычав -  Той бн
вкрав, якби на нього й гад сичав.
Тот бы й камінь не дав голову провалити, скорішс б сам 
ііішов провалитися -  Той би й каменя не дав голову про- 
валити, волій сам би пішов провадитися.
Тот вы цн не тот (та ви ци не та) -  вам себе ліише зна-
ти -  Той ви чи не той (та ви чи не та) -  вам себс краше 
знати.
Тот газда в хыжи, у кого гроші -  Той господар у хаті, у 
кого іроші.
Тот гнів, што мовчить,- коварно мстить -  Той гнів, що 
мовчить,- підступио мстить.
Тот (сись) голос -  Той (цей) годос.
Тот гуеарьом не став, тко хоть раз из коня не впав -  Той
гусарем не став, хто бодай раз із коня не внав.
Тот день честуй, што прийшов -  Той дснь шануй, що 
прийшов.
Тот є докус дурным, тко не знаеся пи з кым -  Той є зо- 
всім дурнимм, хто не знається ыі з ким.
Тот же блин, лем подмащеный — Той же блин, лиш під- 
машений.
Тот (тота) змагаєся, а тот (тота) -  огговоркамн отбы- 
ваєся -  Той (та) змагаєгься, а той (та) -  відговорками від- 
бувається.
Тоты вже всі повмирали, што задарь давали -  Ті вже всі
иовмирали, що даром давали,
Тоты вже горя не знавуть, над кым псавтырю читавуть
-  Ті вжс горя не знають, ыад ким псалтир читають.
Тоты добре радять, што мнрять, а не вадять -  Ті добре 
радягь, що мирять, а не вадять (а нс сварять).
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Тоты зап росы  н ервози ли  його (й) -  Ті запити нервували 
його 03).
Т оты  п ро гр аву гь , и іто насухо на суд идуть -  Ті програ- 
ють, що насухо на суд ідуть.
Т оты  р о к ы  п рой ш л н , кол и  вм іли  й м огли  -  Ті роки про- 
йшли, коли вміли й могли.
Т оты , ш то бйуть себе в грудн, -  брехливі (ф ал ьш и ві) 
лю де -  Ті, іцо бТоть себс в груди, -  брсхливі (фальшиві) 
лтоди.
Т о ты , ш то  з к р и в д ы  ґаздувуть, н ас  за  п рав ду  зб ы тк у - 
в у ть  -  Ті, що з кривди господартототь, нас за иравду збит- 
кують.
Т оты , ш то  к р ы л а  м авуть , тоты  й л ітав у ть  -  Ті, що крила 
маюгь, ті й літають.
Т оты , ш то м ан друвугь , скоро ся п ри ятел ю в уть  -  Ті, що 
мандрують, швидко приятслюються.
Т оты , ш то  нагорі, гр івуть  р у к ы  н а  лю дськом у добрі -  Ті, 
що нагорі, гріють руки на людському добрі.
Т оты , іито нисш е, годувуть ты х , ш то в ы сш е -  Ті, шо 
нижче, юдують тих, що вище.
Т оты , ш то Р адам  рад і -  з народом у вад і -  Ті, що Радам 
раді -  з народом у зваді.
Т оты , ш то у рядувугь , н арод слухавуть, ио не чувуть  -  
Ті, що урядують (владують), народ слухають, апе не чують. 
Тот к ам ін ь  не прнп аде порохом, котры й  к ач у л яву ть  з 
м іста н а  м істо -  Той камінь не припаде пилюкою, котрий 
качулявуть (качають) з місця ыа місце.
Т от клю ч ч и сты й , к о тр ы й  ся м ай часто  хоснус -  Той 
ключ чистий, котрий найчастіше використовується.
Тот колач  сн ты м  ся н азы в ать , котры й  чесно  ся  д о б ы вать
-  Той калач святим иазивасться, котрнй чесно добувасться. 
Тот, ко  м ає корову, не купус молоко -  Той, хто має корову, 
не купує молоко.
Тот, ко  м атірь заб ы в ать , того  Б ог к а р а є  -  Той, хто мптір 
забуває, того Бог карає.
'Гот, котр ы й  {та, к отра) береж еся, того (ту) и Б ог бережс
-  Той, котрий (та, котра) береже себе, того (ту) і Бог бережс. 
Тот, на кого (та , н а  котру) зл і м ы , -  чуж ы й (Чужа) меж и 
свойим и  -  Той, на кого (та, на котру) злі ми, -  чужий (чужа) 
між своїми.
Тот, на кому ш ап к а  гори ть , голосніш е за  всіх к р и ч и ть  -
Той, на кому шапка горить, голосніше за всіх кричить.
Тот (тота) не іу ж и ть , кому судьба сл уж и гь  -  Той (та) не 
тужить, кому доля служить.
То-то -  То-то!
То тобі не и гр у ш ка  -  То тобі нс іграшка!
Тото вж е біда, к іт ь  у ш м ітн и  тихо -  То вже біда (лихо), 
якщо в шмітни (в кузні) тихо.
Тото вже надовго -  То вже надовго!
Тото ви дко  (тото вш и тк о ) б іл ы м им  н и ткам и  ніито -  Те 
видно (те все) білими нитками шите!
Тото всьо брехня, игго лю де говорять  -  Те все брехня, що 
люди говорять.
Тото зн аву ть  лем  н аш і м ам ы , я к і м ы  бы ли  м ал ю кам н  -
То знають лиш иаші мами, які ми були малюками.
Тото й бы ло  -  Те й було.
Тото н є -  Те і є.
Тото й оио -Те й воііо.
Топго й сесе -  Те і це.
Тото не м ал о  н и якого  отнош ен ія  до д іла  -  Те пе мало ні- 
якого вїдношения до діла (до спрат).
Тото не ф іґл і -  То не фііглі (не жарти)\
Тото п о ган а  м ати , ш то  не п р и в ч и л а  дон ьку  п р ати  й  хліб 
выпікатн -  То погана мата, що не привчила доньку прати 
й хліб випікати.
Тото робим е, ш то  м о ж е м е - Те робимо, що можемо.
Тото ци нсе -  вшнтко домӱв несе -  Те чи це -  усе додому 
несе.
Тото, што в полю,- щи не в  стодоли (щи не в  коморі) -  
Те, що в полі, -  ще не в стодолі (ще не в коморів).
Тото, ш то в серцю  к ой и ться , на л н ц ю  не го ііиться  -  Те,
що в серці коїться, на лиці не гоїться.

Тото, што зиаєме, не прячеме: опыт нишым передаєме -
Те, що знаємо, не ховаємо: досвід іншим звіряємо.
Тото, што любиме, часто губиме -  Те, що любимо, часто 
губимо. ■ ■
Тото, што спрятаноє, усе мож найти -  Те, що сховане, за- 
вжди можна знайти. ,, •
Тото, што треба -  Те, що треба (що потрібно).
Тото, як ного -  Теє, як його.
Тот пес, што много гавкать, дуже мало кусать -  Той псс, 
що много (багато) гавкає, дужс мало кусає.
Тот рӱк -  Той рік.
Тот рӱк приііӱс нам много слыз -  Тойрік нриніс нам мно- 
го (багато) сліз. -,г >
Тот самый (тота сама) -  Той самий (та сама).
Тот світ -  Той світ. 3,
Тот себе г}'бить, котрый чужу жӱнку любить -  Той себс 
губить, котрий чужу жіику (дружину) любить,
Тот скорше выйде в люде, тко з громадов жити буде -  
Той скоріше (швидше) вийде в люди, хто з іромадою жити 
буде.
Тот ся не вродив (та ся не вродила), обы світу догодив 
(догодила) -Той ся не вродив (та не вродила), щоб світу 
догодин (догодила).
Тот, тко вмер, не журитьсн ничим теперь = Тот, тко 
вмер, не мучиться теперь -  Той, хто помер, не журиться 
нічим тепер.
Тот, тко вмер, не мучиться теперь = Тот, тко вмср, не 
журиться иичим теперь -  Той, хто помер, ие мучиться 
тепер.
Тот, тко лӱг у деревиіце -  на сись світ уже свнше -Той, 
що ліг у деревище (в труну) -  на цей світ уже свище.
Тот, тко много має, -  горазда не зііає -  Той, хто много 
(баі-ато) має, -  гаразду не зпає.
Тот, тко хоче й може, до роботы дасся, а тко не хоче й 
не може -  пограти бсрсся -  Той, хто хоче й може, до 
роботи дасться, а хто ие хоче й не можс -  пограти бе- 
рсться.
Тот, тко не хоче робиги, глядагь причину, як ся отгово- 
рити -  Той, хто не хоче робити (трудитися), шукає иричи- 
ну, як відговоритися.
Тот, тко при власти, створює законы для тебе, а думать
иро себе -  Той, хто ири вдасти (при владі), створює закоии 
для тсбс, а думає иро себе. . ,
Тот, тко раз зрадив, опстаєся зрадннком навічно -  Той, 
хто раз зрадив, залишасться зрадником назавжди.
Тот, тко тудиться, ниґде не загубиться -  Той, хто тудить- 
ся, иіде не загубиться.
Тот, тко трудиться, усс виноватый -  Той, хто тудиться 
(працює), завжди винувагай.
То туды, то сюды -  То туди, то сюди.
Тот уйграть, кому повезе -  Той виграє, кому повезе,
То туй, то там = То там, то туй -  То тут, то там.
Тот, у кого хліб, тот и богатый -  Той, у кого хліб, той і 
багатий.
Тоту курку не ріжуть, што золоті янця несе (што добре 
несеться) -  Ту курку не ріжуть, що золоті яйця несе (іцо 
добре несеться). , • ,
Тот утікав, а вӱн за ним -  отакый вӱн побратнм -  Той 
тікав, а він за ним -  отакий він побратим.
Тог хліб, што в наших магазинах, ие годиться й сви- 
ням -  Той хліб, що в наших крамницях, і сви.ням нс го- 
диться.
Тот (тога) ци нншый (ци ннша) -  Той (та) чи інший (чи 
інша).
Тот час же -  Зараз жс (відразу).
Тот, што греблю рве -  Той, що гребіпю рве.
Тот, што крав (тота, што крала), и дале краде -  Той, шо 
крав (та, що крала), й далі краде.
Тот, што му от пасулі рот -  Той, що йому від пасулі (від 
квасолі) раг. -
Тот (тота), што не йде вперед, усе отстає -  Той (та), що пе 
йде вперед, завжди відстає.
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Т от (тота), ш то п и яч и ть , ийком у ся  не д яч и ть  -  Той (та), 
що пиячить, нікому не дячиться.
Тот, игго сам  прочувсгвовав  біду, допомож е й  инш ом у -
Той, що сам відчув біду, доаоможс й іншому.
Тот (тота), ш то  час т и т ь  -  то т  (тота) не п оздить -  Той (та), 
що частить, той (та) нс поздить (не спізнюється).
Тот щ асл и вы й  (тота щ асли ва), тк о  м ал ы м  довольны й  
(котра  м алов довольна) -  Той щаслнвий (та щаслива), хто 
малим доволышй (котра малою довольна).
Тот щ астя  не мае, т ко  крум п л і не зн ає  -  Той щастя не має, 
хто крумплі (картоплю) не знає.
То п іл а  исторія -  То ціла історія!
Т оч ать  л я сы -в ы к р у т ас ы  про кусок л а к о м ы й  — Точать 
.ляси-викрутаси про шматок ласий.
Т очаться  ч у т к ы  -  Точаться чутки.
Точ в  точ  =  Т очка в точку  -  Точ в точ.
Точені изділія -  Точені вироби.
Точеноє липе -  Різьблене лицс іобпиччя).
Точеноє слово -  Точснс слово.
Точечны н  удар (точечні удары ) -  Точечний удар (точечні 
удари).
Точити  бал яндрясы  -  Точити баляндраси.
'Гочити брехню  = П лести  брсхню  -  Точити брехшо 
Точити  войну  -  Точити (вести) війну.
Точитн  (точи ть) зубы =  О стр и ти  зубы  -  Точити (точить) 
зуби.
Точити  к ам ін ь  -  Точити камінь.
Точнти  кров  = Л л я т и  к ров  -  Точити кров.
'Гочити (точи ть) л я сы  -Точити (точить) лясн (теревепі). 
Точити  иожі -  Точити ІІОЖІ.
Т очитися вбӱк -  Точитися вбік.
Т очитися впсред -  Точитися вперсл.
Т очиі ися на реш еті =  Т оч ити ся , я к  ч ерез решето -  Точи- 
тися на решеті.
Т очитися, я к  чсрез реш ето = Т очнти ся па р еш еті -  Точи- 
тися, мов через решето.
Т очить л я сы  й робн ть в и к р у тасы  -  Точить ляси й робить 
викрутаси.
Т оч иться  бссіда -Точиться мова.
Т оч иться  вой н а -  Точитьтся війиа.
Т оч ить  язы к у  -  Точить язик.
Точка возвращ сігія -  Точка повернешія.
Гочка в точку  =  Гоч в з оч -  Точка в точку.
Точка зам ерзан ія  -  Точка замсрзання.
Точка зр ін ія  -  Точка зору.
Точка -  и  всьо  -  Точка (крапка) -  і все!
Точка из запйатов -  Крапка з комою.
Точка кы п ін ія  -  Точка кипіння.
Т очка не п оставлепа -  Точка (крапка) нс поставлена. 
Т очка опоры  -  Точка підпорки.
Т очка отправлен ія  -  Точка відправлення.
Т очка отсчота -  Точка відліку.
Т очка пересіченія л ін ій  (двох п рям ы х) -  Точка перетипу 
ліній (двох прямих).
Топка прикосн овен ія  -  Точка дотику.
Точка прозр ін ія  -Точка прозріння.
Точка прозрін ія  зави си гь  от т о ч к ы  сидінія -  Точка нро- 
зріішя залежить від точки сидіння.
Т очка роста -  Точка росту.
Т очка п л ав лен ія  -Т о ч к а  плавлеііня.
Т очка соприкосновен ія  -  Точка зіткнення.
Т очна коп ія  -  Точна копія.
Т очна м еханіка  -  Точна механіка.
'Гочні дан і -  Точні дані.
Точні наукы  -  Точні науки.
Т очнісінько, слово в  слово -  Точнісінько, Слово в слово. 
Точніш с каж учи  =  Точно каж учп  -  Точніше кажучи. 
Т очны й діаґноз -  Точний діаґноз.
Т очны й  удар -Т о ч н и й  удар.
Т очны й  (точна), я к  ж н д ӱвська  л и ч б а  -  Точний (точна), 
як жидівська (єврейська) лічба (рахуба).
Точно в око -  Точно в око.

Точноє машнностроеніє -  Точне машинобудування,
Точііо за графіком -  Точно за графіком.
Точно кажучи = Точніше кажучи -  Точно кажучи.
Точно опредшити -  Точно визначити.
То чно по адрссу -  Точно по адресу.
Точно по назначенію -  Точно за призначенням.
Точісо так = Точно так же = Так точно -  Так точно.
Точно так же = Точно так = Так точно -  Точно так же. 
Точно (точнісінько) такый (така) -  Точно (точнісінько) 
такий (така).
Точно так, лем паопак -  Точно так, тільки навпаки.
Точно так, як н досі (як и дотеперь) -  Тотчно так, як і досі 
(як і дотепер).
Точно чув (чула) його (ії) вперше -  Точно чув (чула) його 
(Гі) впсрше.
То чортова рука, што собі не содійствує -  То чортова 
рука, що собі не сприяє.
То шис, то поре -  То шиє, то поре.
То шиє, то поре -  усе ниткам горе -  То шиє, то поре -  за- 
вжди ннткам горе.
То шнс, то поре -  не вірь му (ие вірь ӱв), неборе -  То шис, 
то порс -  не вір йому (не вір їй), неборс!
То, што было -  мачці (нсовн) под хвӱст -  Те, що було- 
мачці (кішці\ исови) під хвіст!
То, што видигься солодкым сном, можс псретворити- 
ся жуткым конімаром -  Те, ща видиться солодким сном, 
може перетворитися моторошним кошмаром.
То, што вонка, то не вдну -  Те, що вонка (зовні, знадвору), 
тс нс вдну (не в приміщенні, не всередині).
То, што в серцю бывать, -  то ся ие забывать - Тс, шо в 
серці бивать (живс), - т с  не забувається.
То, што маєме, не цінуєме (не честуєме), а втративши 
-  сумуєме -  То, іцо маємо, не цінуємо (нс шануємо), а втра- 
тиііши -  сумусмо.
То, што має початок, мас й конець -  Те, що має початок, 
має й ісінець,
То, што маєш у серцьови, нико от тя не возьме -  Те, шо
маєш у серці, ніхто від тебе нс візьмс.
То, што мудрӱсть стройнть, дурӱсть розоряє -  Те, що му-
дрість будує, дурість руйпує.
То, што откладаєш, то не загубленоє -  Те, що відкладаєш, 
те не загублсне.
То, што робить дома жона, не видко, а видко пак 
товды, як нерестає робити - Те, що робить удома жона 
(дружина), нс видно, а видно потім тоді, як псрсстає ро- 
бити.
То, што роками треба стройити,- мож за мінуту розва- 
лити -  Те, що роками трсба будувати, можна за хвилину 
зруйнувати.
То, што теперь у всіх на устах -  Те, що зараз у всіх па 
устах.
То, што ты умієш робити, щи не означає, ош есе треба 
робити -  Те, шо ти вмієш робити, -  ще іте означає, що це 
треба робита.
То іци было за царя Тнмка, як земля была мнягка -  То
ще було за царя Тимка, як земля була м’яка.
То ши было товды, колн мы росами бігали ногами 
босыми -  То ще було тоді, коли ми росами бігали ногами 
босими.
То щи ґаздыня: три городы -  снна дыня -  То ше господи- 
ня: три городи -  одна диня (одна тиква).
То ши еден (то щи єнна) -  То ше одші (то ще одна)!
То щи єден (то щи снна) “божый одуванчик” -  То ще 
один (то ше одна) “божий одуванчик”!
То щи єден фрукт -  То ще один фрукг!
То щи єден: шумить, як порожньый млин -  То ше один, 
шумить, як порожній млин.
То щи єнна важнӱсть -  То ще одна важливість!
То ши люде -  То іце люди!
То щи не біда, ош без рыбы середа, товды усім біда, кіть 
и в неділю -  лем вода -  То ше не біда, що без риби ссрсда, 
тоді усім біда, якщо і в неділю -  лиш вода.

326



Тра

То щи не біда, ош по шию вода, біда товды, кіть и голова 
в воді -  То ще ие біда, що під шшо вода, біда тоді, якщо й 
голова в воді.
То щи не колачі, што печуться у печи, колачі товды, 
коли вже на столі -  То ще ие калачі, що печуться в псчі, 
колачі тоді, коли вже на столі.
То щи не конець исторії -  То ще не кінець історії.
То щи не точка -  То ще не точка (не крапт).
То щи по воді вилами писано -  То ше по воді вилами пи- 
сано.
То щи товды было, як  баба цӱвков была -  То щс тоді 
було, як баба дівкою була.
То щи розумняк, кобы не опак -  То ще розумняк, якби не 
опак (якби не навпаки).
То щи утіха, як из цуравого міха -  То ще втіха, як із цура- 
вого (дірявого) міха.
То щи фрукт -  То ще фрукт!
То яма, то каиава -  То яма, то канава.
Трава без душі -  обычнос сіно -  Трава без душі -  звичай- 
не сіно.
Трава колоскться -  косити проситься -  Трава колоситься
-  косити проситься.
Трава перестояла -  на стеблі зовйала -  Трава перестояла
-  на стеблі зів’яла.
Іфава шовкова -  благодать коровам -  Трава шовкова -  
благодать коровам.
Травити баланду — Травнти баланду.
Травить аиекдоты -  Травить анекдоти.
'Гравы по коліна, а худоба -  без сіна -  Трави по коліііа, а 
худоба -  бсз сіна.
Травы шовкові -  благодать корові -  Трави шовкові бла- 
годать корові.
Травйаный коник -  Трав’яний коник (кузнечик).
Травов поросло -  Травою норосло.
'Граву кошу, сіно сушу, у копицю скласги мушу, як ка- 
пицю накладу, то додому побреду -  Траву кошу, сіно суш- 
ку, у ісоииці скласти мушу, як коницто накладу, то додому 
побреду.
Трагічеська вість -  Трагічна звістка.
Трагічеська исторія любви -  Трагічна історія любви (ко- 
хання).
Трагічеська судьба -  Трагічна доля.
Трагічеськос лриключсиіє -  Трагічна пригода.
Трагічні страниці -  Траіічні сторінки.
Градицй жквуть и не вмиравуть -  Традиції живуть і не 
вмирають.
Традиніі -  йсе богатство народа -  Традиції -  це багатство 
народа.
Традинії качества -  Традиції якості.
ТрадицІЇ майстерства -  Традиції майстерності.
Традиції не купувуться и не продавуться -  они у спад- 
шину дӱставуться -  Традиції нс купуються і не продають- 
ся -  вони у спадок дістаються.
Традицінна їда = Традиційнос блюдо -  Традиційна їжа. 
Траднційна мандрӱвка -  Традиційна мандрівка. 
Традиційна опозиція -  Традиційна онозиція.
Традиційна процедура -  Традиційна процедура. 
Традиційна рубрнка -  Традиційна рубрика.
Традидійна стріча -  Традиційна зустріч.
Традиційні жалобы -  Традинійні скарпі.
Традиційні обйазанности -  Традицішіі обоа’язки. 
Традиційні промыслы -  Традиційні промисли. 
Традиційный метод ліченія -  Традиційний метод ліку- 
вання.
Традиційноє блюдо = Традиційна їда -  Традиційна стра- 
ва.
Традиційноє ліченіє -  Традиційне лікування. 
Традиційноє русло -  Традиційне русло.
Традицію треба хранити -  Традицію трсба берегти. 
Тракторнст вродлнвый, лем страшно лінивый -  Тракто- 
рист вродливий, лиши страшєнно лінивий.
Тракторна сцеика -  Тракториа счіпка.

Тракторова “кӱнська снла” коні й волы погубнла -
Тракторова “кінська сила” коні й воли погубила. 
Трактором орати -  не копачков копапги -  Трактором ора- 
ти -  не шпачкою (не мотикою, не сапкою) копати.
Трактор уважай, но й коня не забывай -  Трактор пова- 
жай, але й шня не забувай.
Тралі-валі -  й ннякої печали -  Тралі-ваяі -  й ніяко'і пе- 
чалі.
Трамвайноє сообшеніє -  Трамвайне сполучєння. 
Транзитні поїздкы -  Транзитні поїздки. 
Траиспортно-дорожноє приключеніє -  Транспортно-до- 
рожня пригода.
Трасирующі кулі -  Трасуючі кулі.
Тра-та-та -  'Гра-та-та! (3вук барабана.)
Трата часа -  Трата (гаяння) часу.
Тратити (втрачати) вагу -  Губити (втрачати) вагу. 
Тратити віру в нього (в неї) -  Втрачати віру в нього (в 
неї).
Тратитн голову -  Втрачати голову фозгуб.пюватися). 
Тратитн гроші -  Витрачати гроші.
Тратити (втратити) друга (подругу) -  Втрачати (втраіи- 
ти) друга (подр>ту).
Тратити з вида = Тратити з очи -  Тратити з виду. 
Тратитн з розумом -  Витрачати з розумом.
Тратити з очи = Тратити з внда -  Тратити з очей. 
Тратити зӱр (зрініє) -  Втрачати зір.
Тратити марно -  Тратити марно.
Тратити (втратити) надежду -  Втрачати (втратити) надію. 
Тратити на тому -  Тратити на тому.
Тратити иитку бесіды -  Губити нитку бесіди (мови). 
Тратнти попусгу час -  Губити понусту час.
Трати ги почву под ногамн -  Втрачати грунт під ногами. 
Трагити силу -  Втрачати силу.
Тратити слух -  Втрачаги слух.
Гратити (втрачати) сознаніє -  Втрачати (втратити) свідо- 
мість.
Тратити сон -  Губити (тратити) час.
Тратитися до послідяього = Вытрачагися до послідньо- 
го -  Тратитися (витрачатися) до останнього.
Тратити (втратити) ум - Втрачати (втратити) розум. 
Тратити час =Уводити час -  Тратити час.
Тратить дорогый час -Тратить дорогий час.
Тратигь снну позицію за другов -  Губить одну позииію 
за другою.
Траурна ловйазка -  Траурна (жалобна) пов’язка.
Траурна процесіи -  Траурна процесія.
Траурыый марш -  Траурний марщ.
Траурный (жалобный) похол -  Траурний (жалобний) по- 
хід.
Трафаретный подход -  Трафаретний нідхід.
Трафився случай -  Трафилася (трапшася) нагода. 
Трафила (трафить) коса на камінь -  Трафила (трапила, 
потрапить) шса на камінь.
Трафила на чоловіка -  Трапила на людину!
Трафилося, як сліпӱв курици зерня -  Трафилося (трапи- 
лося), як сліпій куриці зерня.
Трафилося, як сліпӱв курці: на пӱвдецы розжилася -  и 
тым упилася -  Трафнлося (траттося), як сліиій гу'рці: на 
ііівдеци (па 50 грам) розжилася -  і тим упилася. 
Трафитися перед тым -  Трафитися (трапитися) перед 
тим.
Трафиться й червакуразпосмаковати иа віку-Трафить- 
ся (трапиться) й черв’яку раз посмакувати на віку. 
Трафляєся на довгому віку варити поливку и в глиняно- 
му горшку -  Трафляється (трапляється) на довгому віку 
варити поливку (бульйои) і в глшіяиому горшку (горщику). 
Трафляєся часом -  Трафлясться (трапляється) часом (ін- 
коли).
Трафляєся, што й мачка иадає з дерева -  Трафляється 
(траплнсться), що й мачка (кішка) падає з дерева. 
Трах-бах -  Трах-бах!
Трах-бах -  по зубах -  Трах-бах -  по зубах!
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Треба бігги на ітереполох = Треба бнти тревогу -  Треба 
бити на сііолох.
Треба бити тревогу = Треба бити на нереполох -  Треба 
бити тривогу.
Треба было відіти -  Треба було бачити.
Треба было раз и иапостӱйно добитнся -  Треба було раз 
і назавжди добитися.
Треба было раніше стрітитися -  Треба було ранішс зу- 
стрітитися.
Треба быти готовым (готовов) до всього -  Треба бути го- 
товим (готовою) до всього.
Треба быти на чеку (на поготові) -  Треба бути иа чеку (на 
поготові).
Треба быти осторожным (осторожнов) до всього -  Треба 
бути обережиим (обережною) до всього.
Треба быти откровенным (откровеннов) -  Треба бути 
відвертим (відвсртою).
Треба быти послідовательным (послідоваггельпов) -
'Грсба бути послідовним (послідовиою).
Треба быти реалістом (реалістков) -  Трсба бути реаліс- 
том (реалісткою).
Треба брати быка за рогы -  Трсба брати бика за роги. 
Трсба брати вто, што давуть — Треба брати гє, що дають. 
Треба брати не числом, а умом (а умінійом) -  Трсба брати 
не числом, а розумом (а вмінням).
Треба брати силу и воодушевленіс от рӱдної землі -  Тре- 
ба брати силу і натхиешія від рідної землі.
Треба братися за розум -  Трсба брагися за розум.
'Греба брехати нйеино, то тя не й.млять -  Треба брехати 
разом, ічі тсбс нс зловлять.
Трсба вміти й програвати, вбы навчитись выгравати -
Трсба вміти й проіравати, шоб навчитись вигравати.
Трсба, вбы вшитко пройшло гладко -  Трсба, шоб усе 
пройшло гладко.
Треба, вбы копсйка копейку причекала -Треба, щоб ко- 
пійка копійку причекала.
Треба взяіи силу и воодушевлсніс з рӱдної землі -Трсба 
взяти силу і патхнення з рідиої зешіі.
Треба вызнати -Треба визнати.
'Греба выходнти з того, што с -  Трсба ішходити з того, 
іцо є.
Треба в комсн записати -  Треба в комин записати!
Треба в комен занисати, вбы надовіо памнятати -  Треба 
в  комен (у димохід) записати, щоб надовго пам’ятати. 
'Греба вміти жизни радіти -  Трсба вміти жіптю радіти. 
Треба вмітн на к о і і ь о в и  с я  держати, вбы из сідла не 
упастн -  Треба вміни на консві гриматися, щоб із сідла не 
випасти.
Треба вміти не лем хвалитися, но й ганьбитися -
Трсба вміти не лише хвалитися, але й гаиьбитися (соро- 
митися).
'Греба вміти, не лем хотіти -  Треба вміти, пе лише хотіти. 
Треба вміти прощати -  Треба вміти проіцати.
Треба в ноти записати, вбы не забыти -  ї  реба в блокнот 
записати, щоб ис забути.
'Греба враховати -  Треба врахувати.
Треба все чекати на неожидапӱсть -  Треба завжди чекати 
на несподіванку.
Треба в сорочці иародитися, вбы в світі не заблудитися 
-  Трєба в сорочці народитися, щоб у світі не заблудитися. 
“Треба всяды приятеля (приятсльку) мати!”-якзвы кли  
казати -  “Треба всюди приятеля (приятельку) мати!” -  як 
звикли казати.
Треба вто брати, што давуть -  Треба те брати, що дають. 
Треба в ушиткому глядати позитивііый момент -  Треба 
в усьому шукати позитивяий момент.
Трсба гадати -  Треба гадати (думати).
Трсба гнати в шию -  Треба гнати в шию.
Треба ґолы забивати, а не в холосту грати -  Треба голи 
забивати, а не в холосту грати!
Треба і орбом наживати, кедь хочеш штось мати - Треба 
торбом наживати, як хочеш шось мати.

'Греба давати собі отчот -  Трєба давати собі звіт.
Треба дві пары очи мати, вбы за вшиткым услідковати
-  Треба дні нари очей мати, шоб за всім услідкувати.
Треба дійствовати, а не мечтати = Треба дійствовати, а 
не словами сіятн -  Треба діята, а не мріяти.
Треба дійствовати, а не словамн сіяти = Треба дійство- 
вати, а не мечтати -  Треба діяти, а не словами сіяти.
Треба діло робити, а не на словах говорнти -  Треба діло 
(справу) робити, а не на словах говорити.
Треба дітину не лем народити, но й воспнтати -  Треба 
дитину ие лишс народити, але й виховати.
Треба дітину покупати, погодовати, то файііо буде й спа- 
ти -  Треба дитину покупати, погодувати, то файно (гарио) 
буде й спати.
Треба добре магися, вбы файно одіватися -  Трсба добре 
матися, щоб файно (гарно) одягатися.
Трсба добре мудрити, вбы на теперішню пінзію прожи-
ти -  Трсба добре мудрити, щоб на тєперіішно пенсію про- 
жити.
Трєба добре обмозґовати -  Треба добре обмізкувати (об- 
міркувати).
Трсба довіря ги, но й перевіряти -  Треба довіряти, алс й 
перевіряти.
Треба додатн -  Треба додати.
Треба доказати не на словах, а на ділі. -  Треба доказати 
(довести) нс на словах, а па ділі.
Треба дорожити,довіряти и руководити -Треба дорожи- 
ти, довіряти і ксруватн.
Треба досюйно, по совісти жити, вбы у Бога добру 
старӱсть заслужити -  Треба гідно, по совісти жити, шоб у 
Бога добру старість заслужиги.
Треба допивати, вбы но лишати - Треба допивати, щоб 
не залишати.
Треба ло цсркви ходити, вбы Богу си поклонити -  Треба 
до церкві ходити, шоб Богу поклонитися.
Треба дуже миого слӱв, обы не повісги правду -  Треба 
дуже багато слів, щоб не сказати иравду.
Треба дуже хитрым (хигров) быти, вбы мудроіо (вбы 
мудру) обманути -  'Грсба дуже хитрим (хитрою) бути, щоб 
мудрого (щоб мудру) обмануга.
Треба думати -  Треба думати.
Треба думати-гадати, чим гелюхы набивяти - Трсба ду- 
мати-гадати, чим гелюхи (кишки) набивати.
Треба думагн й навперед, а нс лем крутити біціглі -
Трсба думати й навперед, а ие лсм крутити биціґлі (вело- 
сипед).
'Греба снно другого любитн не лем теперь, коли молоді, 
но й як будете старі -  Треба одне другого любити не лише 
тепер, коли молоді, але й як будете старі.
Треба жити на зло всьому -  Трсба жити па зло (иа перс- 
кір) усьому.
Треба жити но жебови -  Треба жити по жебові (по кишені). 
Треба ж такому статися -  Треба ж такому статися!
Треба за діло братися, а не лем на прошлое озиратися
-  Треба за діио (за сараву) брагися, а не лишеиь на минулс 
оглядатися.
Треба заходитпся тым, што е -  Треба заходитися тим, що с. 
Треба з дітинства знати, кым хочеш стати -  Треба з ди- 
тиыства знати, ким хочеш стати.
Треба зсмлю удобрятя, то буде й урожай даваін -  Трсба 
земшо вдобряти, то будс й урожай давати.
'Грсба зйазати йсі вопросы -  Трсба зв’язати ці пигаішя. 
Треба змириіися и жити дальше -  Трсба змиритися і 
жити далі.
Треба знати де, кого и як критиковати -  'Греба знати де, 
кого і як критикувати.
Треба знати: де, кому и што казати = Треба знатн, 
кому и яку правду казати -  Треба знати: дс, кому і що 
казати.
Треба знати, кому и яку правду казати = Треба знати: 
дс, кому и што казати -  Треба знати, кому і яку прапду 
казати.
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Треба знати: кӱлько взяти, кӱлько датн -  Треба зыати: 
скілыш взяти, скільки дати.
Треба знатн міру -  Треба знати міру.
Треба знати што, коли и де казатн, вбы по шапці не 
дӱстати -  Треба знати що, коли і де казати, щоб по шапці 
не дістати.
Треба знати, як гроші заробляти -  Треба знагги, як гроші 
заробдяти.
Треба знати, як до кого ся звертати -  Треба знати, як до 
кого звертатися.
Треба знати, як родичӱв честовати -  Треба знати, як ро- 
дичів фодаків) шаиувати.
Треба знати, як ся книгов хосноваги -  Треба знати, як 
книгою хосноватися (користуватися).
Треба зрывати дны, як стнглі яблока -  Треба зривати дні, 
як стиглі яблука.
Треба й міру знати = Треба й честь знати -  Треба й міру 
знати!
Треба й совість мати -  Треба й совість мати!
Треба йти в єнному направленію й єнным кроком = 
Треба йти в єнному направлекнію у єнну ногу -  Трсба 
йти в одному напрямку й одним кроком (в одну ногу). 
Треба йти в євному направлеиію у єнну ногу = Треба 
йти в єнному направлеиію й єнным кроком -  Треба йти 
в одному наирямку в одну ногу.
Треба й честь зиати = Треба й міру знати = Пора іі честь 
знати -  Треба й чссть знати!
Треба мало говорити, а много новісти -  Треба мало гово- 
рити, а багато повісти (сказати).
Трсба менше нарікати, а ліпше трудитися -  Трсба менше 
нарікати, а крашс працювати.
Треб менше приказовати, а бӱлше нримір показовати
-  Треба меншс приказуватн (накази давати), а більше при- 
клад показувати.
Треба менше спати, кедь хочеш штось мати -  Трсба меп- 
шс спати, як хочеш щось мати.
'Греба міняти сиосӱб живота -  Треба міняти спосіб 
життя.
Треба много пчолі політати, вбы цятку меду назбирати
-  Треба багато бджолі політати, шоб краплю меду назби- 
рати.
Треба му (треба ӱв) клеику вставити -  Треба йому (трсба 
їй) клегіку вставити.
Треба му (треба ӱв), як сліпому зирькало -  Трсба йому 
(треба їй), як сліпому дзеркало.
Треба навес ги порядок -  Треба навести ішрядок.
Треба навести примір -  Треба навести приклад.
Треба надіятися -  Треба сподіватися.
Трсба надіятися на ліпшоє, а гӱршоє й самоє прийде -  
Треба надіятись на краще, а гіршс й само прийде.
Треба не войовати, а стронити - Трсба не воювати, а бу- 
дувати.
Треба не войовати и розрушатн, а обйединятися и стро- 
йити -  Треба не воювати і руйнувати, а об’єднуватись і бу- 
дувати.
Треба не говорити, а діло робити -  Треба не говорити, а 
діло (а справу) робити.
Треба не забывати ~ Треба не забувати.
Треба не лем днешньым дньом жити, но й думати про 
завтрашньый -  Треба не лиш сьогоднішнім днем жити, 
але й думати про завтрашній.
Требе пе лем інтсресну думку мати, но й знаги, коли и 
як йі подати -  Треба не лиш цікаву думку мати, але й зна- 
ти, коли і як ц подати.
Трсба не лем народитися, по й трудитися -  Трсба не лиш 
народитися, але й грудитися.
Треба не лем про свою любӱсть заботу мати, но й ду- 
матн, як ґаздӱвство починати -  Треба не лиш про свою 
любӱсть дбати, але й думати, як господарство починати. 
Треба не лем силу, ыо и розум мапи, вбы ся з неспра- 
ведливостьов змагати -  Треба не лише силу, але й розум 
мати, щоб з кривдою змагатись.

Треба не лем требовати, но й самому (самӱв) рукы до- 
кладати -  Треба не лиш вимагати, але й самому (самій) 
руки докладагги.
Треба не лем хотіти, но й уміти -  Треба не лиш хотіти, 
але і вміта.
Треба не лем штось под руками мати, но и рукы золоті
— Треба не лиш шось під руками мати, але й руки золоті. 
Трсба не на когось чекати, а самому (а самӱв) рукы до- 
кладати -  Треба не иа каогось чекати, а самому (а самій) 
руки докладати.
Треба не сважатися (не вадитися), а любитися -Треба не 
сваритися, а любитися.
Треба-не треба -  Треба не треба,
Треба-не треба не лізь по гроші до жеба -  Треба не треба 
не лізь по горші до жеба (в кишеню) . ..
Треба не языком трепати, а за роботу ся брати = Треба 
не языком трішати, а робити конкретну роботу -  Треба 
не язиком трепати, а за роботу братася.
Треба не языком тріщати, а робити конкретну роботу = 
’Греба не языком трепати, а за роботу ся брати -  Треба не 
язиком трішати, а робити конкретну робогу.
Треба образоватн условія -  Треба створити умови.
Треба обставагися самым собов -  Треба лишатися самим 
собою,
Треба око н око -  Треба око й око!
Треба оперативно й ефективно -  Трсба олеративно й 
сфсктивио. V
Треба осознати тко и што -Трсба усвідомити хто і що. 
Треба отдати прннадлежащос -  Треба віддати належнс. 
Треба отмітити -  Треба відзнамити.
Треба отчотливо розобратися -  Треба чітко розобратисн. 
Треба иамнятати -  Трсба пам’ятати.
Треба нерестати пити в довг -  Треба перестати пити в 
борг. . . .
Треба псретерніти вто, што не даєся перемінити -  Трсба 
ііеретсрпіти те, що не дається иеремінити.
Треба Петра почскати, пак лем потому жито жагн -  Трс- 
ба Петра (Петра-Пав/іа, 12 липня) почскати, по тому лиш 
жито жати.
Треба но-братськы, а не по-лінгарськы -  Треба по- 
братськи, а ае по-лінгарськи (по-хулііанськи).
Треба новісі и -  Треба повісти.
Треба иовісти правду -  Трсба иовісти (сказати) иравду. 
Треба повод маги, вбы гыртанці й голосу свободу дати
-  Трсба нривід мати, щоб горлянці й голосу. свободу (волю) 
дати.
Треба по жебовк жити, то й буде чим платнти -  Трсба ію 
жебові (по кииіені) жити, то й буде чим платити.
Треба позирати правді в очи -  Треба позираги (дивитися) 
правді в очі.
Треба позычати у Сірка очи -  Треба нозичати у Сірка 
(пса) очі.
Треба нокласти край -  Треба покласти край!
Треба помалы пиловагися -  Треба повільно квапитися. 
Треба постолы порвати, вбы їх спаровати -  Треба посто- 
ли норвати, щоб їх снарувати.
Треба починати з себе -  Треба починати з себе.
Треба правду говоритн, вбы по правді жити -  Треба 
правду говорити, щоб по правді жити.
Треба прваду й неправду терпіти -  Треба правду й не- 
правду терпіти.
Треба правду повістн = Ніде правди діти -  Треба правду 
повісти (сказати). ?■; ■
Треба про шюсь говорити, тому й говорить -  Треба про 
щось говорити, тому й говорить.
Треба прясти, кіть не хочеш ряндям (цурьом) тряс- 
ти -  Трсба прясти, якщо не хочеш ряндьом (дрантям) 
трясти.
Треба реально позирати на предметы -  Треба реально 
позирати (диваитися) на речі.
Треба робити, кедь хочеш жити - Трсба робити (трудити- 
ся), якщо хочеш жити.
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Треба роіжувати, што хочеш казати -  Трсба розжувати, 
що хочеш казати.
Треба розобратися -  Треба розібратися.
Треба розум примінити, де сила не бере -  Треба розум 
застосувати, дс сила не бсрс.
Треба своє мати, а нс чужьш ся хосновати -  Треба своє 
мати, а не чужим хосиуватися (користуватися).
Треба сказати -  Треба сказати.
Треба слідити за тым, што говориш и як -  Треба слідку- 
вати за тим, що говориш і як.
Треба сознатися -  Треба признатися.
Треба спішно, а лінивому (а лінивӱв) смішно - Треба 
спішно, а лінивому (а лінивій) смішио.
Треба ставити иеред фактом -  Треба ставити перед факгом. 
'І'реба считатися з фактами -  Треба рахуватися з фактами. 
Треба так ґаздовати, вбы до юлія хліб ие куповати -  Тре- 
ба так господарювати, щоб до липпя хліб не купувата. 
Трсба гак газдовати, вбы до Юря сіна не куповати, а до 
Иллія -  хліба -  Треба так шсподарювати, шоб до Юря (6 
травт) сіна не купувати, а до Іллі (2 серпня) -  хліба.
Треба так грішити, вбы иншым біды не вчиннтн - Тре- 
ба так грішити, щоб іншим лиха не вчинити.
Треба так житн, вбы добру памнять про себе лишіп и - 
Трсба так жити, щоб добру пам’ять про себе лишити.
Трсба такых иоглядати, обы мож їм довірнти -  Треба та- 
ких пошукати, щоб можна їм довіряти.
Треба такому ( гакӱв) давати, што не хоче брати -  Треба 
такому (такій) давати, що не хоче брати.
Треба -  так треба -  Трсба -  так треба!
'Грсба твердо знати: з кым, де, коли и кӱлько выпи- 
вати -  Треба твердо знати: з ким, дс, коли і скільки ви- 
пивати.
Треба трудом ся занимати, а не з пустого в порожньоє 
переливати -  Треба трудом займатися {працювати), а не з 
пустого в порожнє переливата.
Треба тӱлько взятися -  Треба лиш взятися!
Треба уміти й конейні радоватися -  Трсба вміти й копійці 
радіти.
Треба у иього (у не'О уваженіс здобыти), вбы йою (її) 
думку почутн -  Треба у нього (у пеї) иоваі-у здобути, шоб 
йото (її) думку иочути.
Треба усе чувствовати себе людьми - Трсба завжди по- 
чувати себе людьми.
Треба хапатнся за будь-яку возможнӱсть -  Трсба ханати- 
ся за будь-яку можливість.
Треба чесно говорити, а ие обзыватися - Трсба чесио го- 
ворити, а ие обзиватися.
'Греба чесно жити, вбы собі у Бога спокӱйну старӱсть за- 
служнти -  Треба снокійно жити, щоб собі у Бога спокійну 
старість заслужити.
Треба чесно трудитися, вбы не ганьба людям у очи по- 
зііраз и -  Трсба чеспо трудитися, щоб ис сором людям в очі 
позирати {дивитися).
Треба честоватися, вбы пак за голову не хапатися -  Тре- 
ба шануваггися, щоб потім за голову ие хапатися.
Треба чувсзвовати, коли ліпше змовчати -  Треба відчу- 
вати, коли краіде змовчати.
Треба штось міняти, вбы лішного ся дочекати -  Треба 
щось міняти, щоб кращого дочскатись.
Треба штось радити, а не сумовати -  Трсба щось радити, 
а нс сумувати.
Треба штось робити -  Треба щось робити.
Треба щи поглядати -  Треба ще иошукати.
Треба, як дірку в мості = Треба, як собапі пйата лаба = 
Треба, як нйате колесо до воза -  Треба, як дірку в мості. 
Треба якось дале жнти -  Треба якось далі жити.
Треба, як собапі пйата лаба = Трсба, як пйате колесо до 
воза = Треба, як діркз' в мості -  Треба, як собаці (як псові) 
ц’ята лаба.
Треба, як пйате колесо до воза = Треба, як собаці пйа га 
лаба = Треба, як дірку в мості -  Треба, як и’яте колесо до 
воза.

Треба, як торіішіьый сніг -  Треба, як торішііій сыіг. 
Требованіе времени -  Вимога часу.
Требованіє довга -  Вимагашія боргу.
Требованіє на дрыва -  Вимога на дрова.
Требованія епохи -  Вимоги спохи.
Требовательна відомӱсть -  Вимогова відомість. 
Требовати настойчиво -  Вимагати наполегливо. 
Требовати сатисфакцію = Требовати удовлетворепіє -  
Трсбовати сатисфакцію.
Трсбовати справедлнвӱсть -  Требовати інимагати) сгіра- 
ведливість.
Требовавти удовлетвореніє = Требовати сатисфакцію -
Требовати задоволення.
Требовати уплату довга -  Втимагати сплату борга. 
Гребувуть, заст авлявуть, а платити -  забывавут ь -  Тре- 
бують, заставляють, а платити -  забувають.
Требує гласнӱсть -  Вимагає гласність.
Трсбуєся изученіс -  Потрібне вивчеішя.
Требуєся око й око -  Потрібне око й око.
Требуй ночи чссть знати -  Требуй {вимагай) ночі честь 
знати.
Трезвый взгляд -  Тверсзий погляд.
Грезвмй толк -  Твсрсзий глузд.
Тремтить, як лнсгок па трепеті -  Тремтить, мов листок 
на треаеті.
Тренаги книгы -  Тріиати (розтріпу«ати) книги.
Трепати (трсплючи) нервы = Мотати (мотавучи) нервы = 
Шарпати (шарпавучн) нервы -  Тріпати (треплючи) нерви. 
Трепатн хвостом -  Тріиати (іивендяти, шастати) хвос - 
том.
Грепати языком -  Трінати язиком.
Трспка нервӱв -Тріпання нервів.
Трепле всім нервы -  Трепле всім иерви.
Гренлс языком треба-не трсба - Трешіе язиком грсба пе 
трсба.
'Греся Илля бородов над стырняиков сухов -  Треться 
Тлля (2 серпня) бородою над стернсю сухою.
Третейс.ькый суд -  'Гретейський суд.
Третейськый суддя (судця) -Третейський суддя (судця). 
Гретннні отложснія -  Треташіі відкладешія.
Трстинный неріод -  Третииний псріод.
Треті когутм прокричать -  пора всгавати, вбы розсвіт 
нс проспати -  Треті когути {півні) прокричазь -  аора вста- 
вати, щоб досвіт ие проспати.
Третя ГІречиста -  Третя Прсчиста (4 грудня).
Третя Пречиста стунає -  поле снігом покрывать -  Третя 
Пречиста {Введеніс, 4 гурдня) ступає -  поле снііом покриває. 
Третя Пречиста часто сніжиста -  Третя ГІерсчиста (Вве- 
деніє, 4 грудня) часто сніжиста.
Третя часть -  Третя часть.
Третьый звонок -  Третій дзвінок.
Гретьый Спас позвідати знає: вы жнивовали ци в тіни 
лежалн -  Третій Снас (29 серпня) сдитати зпає: ви жниву- 
вали чи в тіні лежали?
Третьый Спас хліба припас -  Третій Спас (29 серпня) хлі- 
ба припас.
Третього дня -  Третього дня.
Третього не дано -  Трстього не даио.
Третьый звонок -Третій дзвінок.
Тривожить воображеніє -  Тривожить увагу.
Тривожна нота -Тривожна нота.
Тривожпі цифры -  Тривожні цифри.
Тривожный сиґнал -  Тривожний сигнал.
Тривожный час -  Тривожний час.
Тридевйать земель -  Тридев’ять земель.
Тридесятоє царство = Якоє-сь царство -  Тридесяте цар- 
ство.
Три дипломы має, а поводитися не знаг -  Три дипломи 
має, а поводигася не знає.
Три діды, трн діды полюбнли бабу, а четвертый мале- 
сенькый аричепився з-заду -  Три діди, три діди полюби- 
ли бабу, а четвертий малесенький нричепився з-заду.
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Трн дны в гостях быв (была), а голодный (а голодка) 
домӱв прнйшов (прийшла) -  Три дні в гостах був (була), а 
голодним (а грлодною) додому прийшов (прийшла).
Трн дны, як пив (як пила), а н досі чмелі гудуть -  Три 
дні, як пив(як иила), а й досі джмелі гудуть!
Три дочкы-отданиці -  свої веперниці -  Три дочки-відда- 
ниці -  свої вечорниці.
Тридцять серебряникӱв -  Тридцять срібняків.
Трнзуб -  комуністам не люб -  Тризуб -  комуністам не люб. 
Три киты -  Три кити.
Трикотажна фабрика -  Трикотажиа фабрика 
Трикратное питаніє -Триразове харчування.
'Гринькати грӱшмн -  Тринькати грішми.
Три міхы й нщн мало -  й усі порожні, бо мы люде за- 
можні -  Три міхи й ще трішки -  й усі иорожыі, бо ми люди 
заможні.
Три мішкы гречаної вовны = На вербі груші, а на осиці 
кыслиці -  Три мішки гречаної вовни.
Три мушкетери -Трн мушкетери.
Тринадціть -  несеренчливоє число -  Трииадцять -  нссе- 
ренчливе {нещасливе) число.
Трииды-лнііды, днеська туй, а зав гра -  инде -  Трииди- 
линди, нині тут, а завтра -  інде.
Тринькати гроші = Сіяти гроші -  Тринькати гроші. 
Трипольська культура -  Трипільська культура.
Т]ри разы -  Три рази.
Три разы в день = 'Гричі в в день -  Три рази в дснь.
Три разы по три (тричі по три) -  девйать -  Гри рази по 
три (ричі по три) -  дев’ять.
Триразовоє питаиіє -  Триразове харчування.
Три сыны -  єнні пачмагы, котрый встигать -  тот и зо- 
дкгать -  Три сини -  одні пачмаґи {штани), когрий встигає 
-  той і зодягає.
Три гыжні ледацюєме, а чствсртый -  пггурмуєме -  Три
тижні лсдацюємо, а четвертий -  штурмуємо.
Трнумфальні ворота -  Тріумфапьні воро'га. 
Триумфальный поход -  Тріумфальний іюхід.
Три чисниці до смерти = Не довго ряст гоптаги -  Три
чисииці до смерти.
Тричі в день = Три разы в день -  Тричі рази в деиь. 
Тричі відміряй, а раз отріж = Сім раз отміряй, а раз 
отріж -  Тричі відміряй, а раз відріж.
Три шкуры спустити -  Три шкіри спустити.
Тріскати (тріскатнся) от жира -  Тріскати (тріскатися) від 
жиру.
Тріскы жує, вбы не забыти їсти -  Тріски жує, щоб нс за-
бути їсти.
Тріскы на подпал -  Тріски иа нідпал.
Тріскуча фраза = Гучна фраза -  Тріскуча фраза. 
Тріскучый мороз = Скрипучый мороз -  Тріскучий мороз 
Трісне ачень, кіть не уговориться за день -  Трісне ачень, 
якщо не виговориться за дснь.
Тріснув бы-сь (тріснула бы-сь) -  Тріснув би ти (тріснула 
бти)!
Тріснуло, як мыльна булыса -  Тріснуло, як мильна булька. 
Тріснути лісков = Тряхнути лісков -  Тріснута ліскою 
(хвірткою).
Тріснути от заздростӱв = Лопатися от заздростӱв -  Тріс- 
нути від заздрощів.
Тріснути от злости -  Тріснути від злості.
Тріснути от сміха = Лопатися от сміха -  Труснути від 
сміху.
Тріумфальна арка -  Тріумфальна арка.
Тріумфальиі ворота -  Тріумфальні ворота.
Трішати по всіх швах -  Тріщати по всіх швах.
Тріщать морозы = Скрнплять морозы -  Тріщагь морози. 
Тріщи, морозе, не трЬци, а вже минули Водохрищі -  Трі- 
щи, морозе, не тріщи, а вже минули Водохриші (19 січня). 
Тріщить Варюха -  бережи нӱс и уха -  Тріщить Варюха 
(Варвара, 17 грудня) -  бережи ніс і вуха.
Тріщить по всіх швах = Розлазиться по всіх швах -  Трі- 
щить по всіх швах.

'Гріщить, як кулемет -  Тріщить, мов кулемет.
Трывалый час -  Тривалий (довгиі7) час.
Трогатися в путь -  Вирушати в дорогу.
Трониста музика -  Троїста музика,
Тройистый союз -  Троістий союз.
Тройистоє соґласіє -  Троїста згода.
Тройка конӱв -  Тройка коней.
Тройноє правило -  Трійне правило.
Тройственный союз -  Троїстий союз.
Тройчастый перв -  Трійчастий нерв.
Тройця без дождя не быває -  Трійця (Клечальна Неділя, 
50-ий день по Великодню) без дощу не буває.
Тройця прийшла- худоба на пашу пӱшла -  Тройця при- 
йшла (Клечальна неділя, 50-ий день по Великодню) -  худоба 
на пашу цішла.
Тройця славна цвітом и духмняным літом -  Тройця 
(50-й день по Великодню) славна цвітом і духм’яним 
літом.
Тройця ся га без дождя не быває -  Тройця свята (50-ий 
день поВепикодню) без дощу нс буває.
Тройця тому зелениться, тко в роботі ке ліниться -
Тройця (Клечалыіа Неділя, 50-й день по Великодню) тому 
зелениться, хто в роботі не ліниться.
Тронна річ -  Тронна промова.
Тронувся (тронуляся) з ума -  Зійшов (зійшла) з розуму. 
Тронулося моє (його, її) серце -  Тронулося моє (його, її) 
серце
Тронути за плече -  Доторкнутися илеча.
Тропинкы росходигься -  Стсжинки розсходяіься. 
Тропічеська зона -  Тропічна зона.
Тростинный цукор -  Тростинний цукор.
Трофим пчолы вкрывать, а капусту збирать -  Трофим 
(2 жовтня) бджоли вкриває, а каиусту збирає.
Трощити списы = Ламати списи -  Трощити сішси. 
Троякоє зіля -  Трояке зілля,
Троянська война -  Трояиська війна.
Троянськый кӱнь -  Троянський кінь.
Труба на пса, звӱн нп чоловіка (на челядника, на челя- 
дину) -  Труба на пса, дзвін на людину.
Трубіти в пйастух = Свистіти в пйастух -  Трубити в 
п’ястук іукулак).
Трубіти в фанфары -  Трубіти в фанфари.
Трубонарізный станок -  Трубоцарізний станок.
Труд без богача -  їме доста колача -  Труд без багача -  імо 
вдосталь калача.
Трудартіль -  Трудартіль (трудова артіль). 
Труддисципліна -  їруддисциішша (трудова дисципліна). 
Труд для рӱдного поля -  шаслива судьба -  Труд для рід- 
ного поля -  шаслива доля.
Труд добро збирать, а паленка спропаиіать -  Труд добро 
збирає, а паленка (а горічка) спропащає.
Грудимеся, што й світа Божого не видко, а жиєсн бідно -  
Трудимося, що й світу Божого не видно, а живеться бідно. 
Трудимеся в поті чола, лем ие для свого стола -  Труди- 
мося в поті чола, лиш не для свого стола.
Трудити (утомляти) ногы = Топтати ногы -  Трудити (на- 
томлювагги) ноги.
Трудитися не розгынавучи спину -  Трудитися не розги- 
наючи спину. . ч
Трудитися -  не треба ганьбнтися -  Трудитися -  не треба 
ганьбитися (соромитися).
Трудиться сяк-так, а вӱн (а вна) -  маяк -  Трудиться сяк- 
так, а він (а вона) -  маяк.
Трудиться так-сяк, а не так, як треба -  Трудиться (пра- 
цює) так-сяк, а не так, як треба.
Трудиться, як свиня пила корыта — Трудиться, мов свиня 
біля корита.
Трудиться, як циган: через дснь -  выхӱдный, а межи 
тым ищн й сято -  Трудиться (працюс), як циган: через 
день -  вйхідний, а між тим ще й свято.
Труаися не для сводок, а ради народиої отрады -  Труди- 
ся не для зведеиня, а задия народної відради.
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Трудися ныні, обы-сь радовавсіг (радова лапся) завтраш- 
ньым жити -  Трудися нині, щоб радів (раділа) завтрашнім 
жити.
Трудиться без выходиых -  Трудиться без вихідних. 
Трудиться отлично -  Трудиться (працює) відмінно.
'Груды и лны -  Труди і дні.
Труцы йог» (її) не пронали задарь -  Труди його (її) не 
аропали марно (даремно).
Труды наунного общества -  Праця научного товариства. 
Трудкнижка -  Трудкнижка (трудова канижка).
Труд много забирать, а пйанка -  спропащать -  Труд ба- 
гато забирає, а п’янка -  спропашає.
Трудна дітина -  Трудна дитина.
Труд ни в честь, ни в славу ганьбить державу -  Труц 
(праця) ні в честь, ні в славу соромить державу.
Труд нигда даром не проходить = Труа ниґда задарь ые 
пропадать -  Труд ніколи даром не проходить.
Труд нигда задарь не пропадать = Тр}д ниґда даром не 
нроходить -  Труд ніколи даром не пропадає.
Труд нинкый не сірашный, кедь челядиик (ксдь че- 
лядина) робӱтный (робӱтна) -  Праця ніяка не страшна, 
якшо людина робітна.
Трудні часы = Тяжкі часы -  Трудні часи.
Трудный вопрос — Важке питання.
Трудный хворый (трудна хвора) -  Трудний хворий (труд- 
иа хвора).
Трудный час -  Трудный (тяжкий) час.
Труд не пронаде задарь -  Труд (праця) не гіропаде марно. 
Труд -  не цяця, з ним не грайся -  Труд -  ие цяця, з ним 
ис грайся.
Трудно всім угодити -  Трудно всім догодити.
'і'рудноє ноложсніє -  Скрутний стан.
Трудно му (трудно ӱв) отвітнти -  Трудно (важко) йому (в 
чрудно, важко їй) відповісти.
Трудиосги времснными называвуть, но вже много 
рокӱв они трывавуть -  Трудпощі тимчасовими назива- 
ють, та вже багато років воии тривають.
Трудности для нього (для не'О -  нс проблема -  Трудноші 
для нього (для не'О -  ие проблсма.
Трудиости його (ії) не страінать -  Трудноші його (її) нс 
страшать.
Труддиости роста -  Труднощі росту. 
ї'рудносгув выстачас -  Труднощів вистачає!
Трудностӱв не бӱйся, а на ліншоє надійся -- Труднощів ие 
бійся (не жахайся), а на крашс сподівайся.
Трудова днсципліна -  Трудова дисцишііна.
Трудова жизнь -  Трудове життя.
Трудова книга (книжка) -  Трудова книга (книжка). 
Трудова школа -  Трудова школа.
Трудові взанмоотношенія -  Трудові взаємовідносини. 
Грудові гроші -- Трудові гроші.
Трудові діла -  Трудові справи.
Трудові обйазанности -  Трудові повииності (обов 'язки). 
Трудові отношенія -  Трудові відносини.
'Грудові показателі -  Трудові показншси.
Трудові права -  Трудові права.
Трудові резервы -  Трудові резерви.
Трудові ресурсы -  Трудові ресурси.
Трудовый ентузіазм -  Трудовий ентузіазм.
Трудовый мозӱль -  у хыжн хліб-сӱль -  Трудовий мозіль 
-  у хаті хліб- сіль.
ТрудовЫй подвиг -  Трудовий подвиг.
Трудовый порыв чудо створив -  Трудовий порив чудо 
сгворив.
Трудовый список -  Трудовий сгшсок.
Трудовый фронт -  Трудовий фронт.
Трудовоє воспитаніє -  Трудовс виховашія.
Трудоднӱв много, но на них -  ничого -  Трудоднів много 
(багато), та на них -  нічого.
Трудоднӱв три стӱвкы з гаком, а заробӱток -  фіґа з ма-
ком -  Трудоднів три сотні з гаком, а заробіток -  фіґа (дуля) 
з маком.

Труцолюбиві сыті, а ліииві -  биті -  Трудолюбиві (праиьо- 
виті) ситі, а ліниві -  биті.
Труцолюбивӱв пчолі журитися ніколи -  Трудояюбивій 
бджолі журитися ніколи.
Трудолюбивӱсть -  мати щастя, а неробство -  вто нещас-
тя -  Гірацьовитість -  мати щастя, а бездіяльність — то не- 
щастя.
Трудолюбу медові шйишкы, а бездільнику ялинові = Де 
роблнть, там густо, а в льінивому домі -  пусто -  Трудо- 
любу медові шишки, а бездіпьнику (ледарш) ялинові. 
Трудом ся занимав (занимала), докі докус не охляв (не 
охляла) -  Трудом займався (займалася), поки зовсім не 
охляв (не охляда).
Трудоустройство инвіалідӱв войны — Трудовлаштування 
інвалідів війни.
Труд переростає в красоту -  Труд переростає в красу. 
Труд прнятпый, кіть ненапрасный -  Труд приємний, 
якщо не дарсмний.
Труд робить богача -  Труд (праця) робить багача.
Труд робить богача -  в тому й путь до колача -  Труд ро- 
бить багача -  в тому й шлях до калача!
Труд, сыне (дочко), звеличує челядника (челяднну) -  
Труд, снну (дочко), звелнчує людину.
Труд создав челядника (челядину) -  Труд створив людину. 
Трудӱвник (трудӱвннця) -  лем для годиться -  Трудівник 
(трудіішиця) -  лиш для годиться.
Трудӱвник (трудӱвннця) роботов всличаєся, а пийани- 
ця -  в погарови забываєся -  Робітннк (робітниця) робо- 
тою всличається, а н'янішя -  в погарові (у чарці) забува- 
ється.
Трудӱвниня -  як у колесі спиця -  Трудівниця -  як у колесі 
спиця.
Труд челядника (челядину) величать, а пйанство -  при- 
пижус -  Труд шодину всличає, а п’янство -  знсважає.
Труд челядника (челядииу) годус, а лінь марнує (пор- 
тить) -  Труд людииу годує, а лінь марнує (псує). 
Трудшкола -Трудшкола (трудова школа).
Труд штодня -  дома платня -  Труд (праця) щодня -  дома 
ішатня.
Трудяга -мастак (мастачка) -  Трудяга-мастак (мастачка). 
Трудячись на конкретнмй результат -  Трудячись (пра- 
цюючи) на конкрезішй результат.
Трудичись у полю, не бӱйся мозолӱв -  Працюючи в полі, 
не бійся мозолів.
Грудящі ныні -  рабы голодні, а панӱвні кланы -  їдять
бананы -  Трудящі сьогодні -  раби голодні, а нанівні клани 
-  їдять банани.
Трумбета -  на пса, звӱн -  на чоловіка (на челядника) -
Трумбета (труба) -  на пса, дзвін -  на людину.
Трумбетов не ймити заяця -  Трумбез ою (трубою) нс зло- 
вити зайця.
Трупом стати -  Труном стати.
Трупом упав (упала) -  Трупом упав (упала).
Трус -  боягуз -  Трус -  бояіуз.
Тряссся, ги клягаиець -  Трясеться, ги кляганепь (люв хо- 
лодець).
Трясеся, ги трепеі а (гя осика) -  Трясться, мов треиета 
(мов осика).
Трусить сажу = Чистить трубы -  Трусить сажу (в димо- 
ході).
Трута-зіля -  Трута-зілля ірослина).
Трутнӱв-лінивцӱв не любить нико -  Трутпів-лінивців не 
любить ніхто.
Труіцася поверхнӱсть -  Теріьова поверхня.
Трущіся деталі -  Тертьові дсталї.
Трущі части мехаиізма -  Тертьові частиии механізму. 
Трӱйця Божа -  Трійця Божа.
Трӱйчастый нерв -  Трійчастий нерв.
Трясе головов, як цап бородов -  Трясе головою, мов цап 
бородою.
Трясе го (трясе йі), якпӱлла хворота -  Трясе його (трясе 
її), як підла хвороба.
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Трясе Илько “6ородов” над стырнянков сухов -  Трясе 
Илько (Ілля, 2 серпня) “бородою” над стирнянков (над стер- 
нею) сухою.
Трясе ним (трясе нив), ги коли на возі -  Трясс ним (трясе 
нею), як коли на возі (на підводі).
Трясеся над каждым мідяком -  Трясеться над кожним 
мідяком.
Трясеся над ннв, як когут над курнньов -  Трясеться над 
нею, як когут (півень) ыад куркою.
Трясеся, як жид над грӱшмн — Трясеться (тремтить), як 
жид (як єврей) над грішми.
Трясеся, як чорт над грішнов дуінов -  Трясеться, мов 
чорт над грішиою душею.
Трясти жебы “  Бити по жебові -  Трусити жеби (кишені). 
Трясти (погрясатн) головов -  Трясти (потряхувати) голо- 
вою.
Трястися з любопытства -  Тремтіти з цікавості.
Трястися над грӱшми = Дрыжати над грӱшмн -  Труси- 
тися над грішмн (над гроишма).
Трястися над каждов копейков = Дрыжати над каждов 
конейков -  Труситися на кожною копійкою.
Трястися от холода -  Труситися від холоду.
Трястн яблӱнку -  Трясти яблоню.
Трясучый озноб -  Трясучий озноб.
Трясця його 00 матері = 'Грясця му (трясця ӱв) матерн
-  Трясця його (Гі) матері!
Трясця му (трясця ӱв) матерн = Трясця його (її) матері
-  Трясця йому (трясця їй) матері!
Тряхнув старннов -  Тряхнув старизною (згадати стари- 
ну).
Тряхнути головов -  Тряснути головою.
Тряхнутя горьом об землю = Сгряхнути горс из себе -
Тряхнути горем об землю.
Тряхнути лісков = Тріснути лісков -  Тряхнути хвірткою. 
'Грьопка нервӱв = Дьорганя нсрвӱв -  Шариаішя нсрвів. 
Трьохцвітный друк -  Триколірний друк.
Тко бы іо (тко бы йі) посгиг -  Хто б його (хтоб її) збаг- 
нув?
Тко не бив, тот буде, а тко бив -  не забуде -  Хто не бив, 
той буде, а хто бив -  нс забуде.
Туалетпі приборы -  Туалетне приладдя.
Туалетное ириснособленіє -  Туалетне пристосування. 
Тубдиспасер -  'Губдиспансер (туберкульозний диспансер). 
Тубінститут -  Тубінститут (туберкульозний інститут). 
Тубсанаторін -  Тубсанаторій (туберкульозний сапа- 
торій).
Тугый (туга) на ухо = Тугоє ухо -Тугий (туіа) на вухо. 
Туговатый (туговата) на ухо -  Приглуховатий (приглухо- 
вата) на вухо.
Тугоє ухо = Тугын (туга) на ухо -  Туге вухо.
Туго з грӱшми -  Сутужно з грішми.
Туды далеко, бо дуже в обход -  Туди далеко, бо дужс в 
обхід.
Туды н дорога = Туды му (туды ӱв) и лороіа -  Туди й 
дорога!
Туды й назад -  Туди й назад.
Туды й сюды = Туды-сюды = Сюды-туды -  Туди й сюди. 
Туды му (туды ӱв) и дорога = Туды й дорога -  Туди йому 
(туди їй) і дорога!
Туды не йде, де в нӱм (де в нӱв) потреба, а лем туды, де 
го (дс йі) не трсба -  Туди не йде, де в ньому (де в ній) по- 
треба, а лиш туди, де його (де ії-) не треба.
Туды не йди, де можеш наробити біды -  Туди не йди, де 
можеш наробити біди.
Туды не можуть, назад -  не хочуть -  Туди нс можуть, на- 
зад -  не хочуть.
Туды не нодскочиін, туды не провалншся -  Туди не під- 
скочиш, туди не провалишся!
Туди позирать, де біла ворона літать -  Туди позирає (дн- 
виться), де біла вороиа літає.
Туды снровадять, де чорти гадять -  Туди спровадять, де 
чорти гадять.

Туды судьба ннм (судьба нив) метала, куды й людська 
нога не сіупала -  Туди доля ш м  (доля нсю) кидала, куди й 
людська нога не ступала.
Туды - сюды = Туды й сюды = Сюд-туды -  Туди-сюди. 
Туды, гуды йдігь, хмары, на ліс, поза готары, на скалы 
высокі, на быстру ріку -  нс рушайте худобу людську -  
Туди, туди йдіть хмари, на ліс, поза готари, на скелі високі, 
на бистру ріку -  не рушайте худобу людську!
Туды тя ношлють, де волам рогы правлять, а козам 
подковы кувуть -  Туди тебе пошлють, де волам роги прав- 
лять, а козам підкови кують.
Туды увыйти -  широкі ворота, а удті выйтн -  узкі -  Туди 
увійти -  широкі ворота, а звідги вийти -  вузькі.
Тудом -  за блюдом, а не за блюдом -  нем тудом -  Тудом 
(угорське: знаю) -  за блюдом, а не за блюдом -  нем тудом 
(угорське: ие знаю).
Тужити за покӱйником (за покӱйшшьов) *» Тужити иад 
покӱйником (над покӱйницьов) -  Тужити за покійником 
(за покійницею).
Тужити над покӱйником (над покӱйницьов) = Тужити 
за покӱйннком (за покӱйницьов) -  Тужити над покійником 
(над покійницею).
Тӱй было, вертілося -  Бог знає, де ділося -  Тут було, вср- 
тілося -  Бог знає, де поділося.
Туй вӱн (туй она) бӱлше не розсуждав (не розсуждала)
-  Тут він (тут вона) більше не розмірковував (не розмірко- 
вувала).
Туй говорять, што -  Тут говорять що.
Туй го (туй йі) й масш -  Тут його (тут її) й маєш!
Туй двох думок быти не може -  Тут двох думок буш не 
може!
Туй злодіӱв ниє -  самі люде крадуть -  Тут злодіїв нема - 
самі люди крадуть.
Туй и дале -  Тут і далі.
Туй и там -  Тут і там.
Туй його (туй її) прорвало -  Гут його (тут її) прорвало! 
Туй йому (туй ӱв) и капут = Туй йому (туй ӱв) и крышка
-  Тут йому (тут їй) і капут!
Туй йому (туй ӱв) и конець -  Тут йому (тутїй) і кінець! 
Туй йому {тун ӱв) и крышка = Тут йому (гут ӱв) и капут
-  'Гут йому ( іут їй) і кришка.
'Гуй йому (туть ӱв) и смсрть -  Тут йому (ту г їй) і смерть! 
Туй каннуло, там цяпнуло -  и д ію  пӱшло -  Тут крапну- 
ло, там цятнуло -  і діло пішло!
Туй курнти запреіцено = Туй курити не дозволясся =
Туй не мож курити -  Тут курити (палити) заборонсно. 
Туй курити не дозволяєся = Туй нс мож куриги = Тун 
курнти запрещено -  Тут курити (палити) ие дозволяється. 
Туй моя родинонька, рӱдні отець-мати, туй буцу й я ста- 
рӱсть доживаги -  Тут моя родиноиька, рідні огець (батько)- 
мати, тут буду й я старість доживати.
Туй не мож курити = Туй курити не дозволяєся = Туй 
куритн заирещено -  Тут не можна курити (палити).
Туй нис жадных проблем -  Тут нема жодних проблем. 
І'уй ниє прохода -  Тут нема проходу.
Туй ниісо никого не чекать -  Тут ніхто нікого не чекає 
Туй пень, там пень -  и пӱшов день -  Тут пень, там иень
-  і нішов день.
Туй переже быв млин, а теперь просто вода тече -  Тут
раніше був млин, а тепер просто вода тече.
'Гуй покойиться його (її) тіло = Туй спочивать його (її) 
прах -  Тут иокоїться його (її) тіло.
Туй полежить, там ся втре -  так у нього (так у неї) й час
иде -  Тут полежить, там утреться -  так у нього (так у неї) 
й час іде.
Туй просто здорово -  Тут просто здорово!
Туй сквозить -Тут тягне (протягає).
Туй спочивать його (п) прах = Туй покойиться його (її) 
тіло — Тут спочиває його (її) прах.
Туй ся сыпле, там тече, но йсс никого не пече -  Тут си-
плеться, там тече, та це нікого не пече!
Туй така тіснота -  Тут така тіснота!
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Туй твоя йгра -  Туг твоя гра!
Туй ти, Петрс, музиканты, туй тя, Лнцьо, гудакы — Тут 
тобі, Петре, музиканти, тут тобі, Анцьо, гудаки!
Туй тобі й амінь = Туй тобі й конець = Туй тобі й баста = 
ТУй тобі й крышка -  Тут тобі й амінь.
Туй тобі й баста = Туй тобі й коиець = Туй тобі й амінь = 
Туй тобі й крышка -  Тут тобі й баста (кінець).
Туй тобі й крышка = Туй тобі й копець = Туй тобі й 
амінь = Туй тобі й баста -  Тут тобі й кришка.
Туй тобі й пуп розяжеся -  Туттобі й пуп розв’яжсться! 
Туй тобі й смерть -  Туг тобі й смерть!
Туй тобі й конець = Туй гобі й амінь = Туй тобі й баста = 
Туй тобі н крышка -  Тут тобі й кінсць.
Туй тобі нс бардель -  іух тобі не бардель.
Тун тобі хліб и нӱж: кӱлько трсба -  ріж и їж -  Тут тобі 
хліб і ніж: скільки трсба -  ріж і їж.
Туй, туй-туй -  Тут, тут-тут.
Туй усі артисты -  Тут усі артисти.
Туй усі присуствующі -  Тут усі присутиі.
Туй усі свої — Тут усі свої.
Туй холодок -Тут холодок.
Туй ци там -  най глядать сам (сама) -  Тут чи там -  хай 
шукає сам (сама).
Туй шиє, там поре -  вшиткым ниткам і оре -  Тут шиє, 
гам порс -  усім ниткам горс.
Туй штось не вто = Туіі штось не так -  Тут щось не те. 
Туй штось не так = Туй штось не вто -  'Гут щось нс так. 
Тун штось не штимує -Тут щось не пасує (ие підходить). 
Туй якась ошнбка -  Тут якась помилка.
Туй як туй -  Тут як тут.
Тӱлко грошп, ги половы -  Стільки грошей, як нолови. 
Тумана напустив (напустила) -  Туману папустив (иаиус- 
тила).
Туман в очах -  Туман в очах.
Туман над земльов бродигь -  до сухої погоды -  Туман 
иад землсю бродить -до сухої погоди.
І'уман над польом куриться -  земля за сонцьом журить- 
ся -  Туман над нолсм куриться -  земля за сонцем журиться. 
Туман оповив ушитко -  Туман сновив усс.
Туман нерти -  Туман перти (прибріхувати).
Туман нодниматься -  на дождь збирагься, а над земльов 
броднть -  до сухої погоды -  Туман піднімається -  на доіц 
чбирається, а иад зсмлею бродить -  до сухої погоди.
Туман стелиться водяннстыми клубками -  дождь не за 
горами -  Туман стелиться водянистими клубками -  дощ не 
за горами.
Туман ся поднимать -  ыа дождь ся збирать -  Туман иід- 
німається -  на дощ збирається.
Туман у нього (у не'О в голові -  Туман у нього (у неі) в 
голові.
Туні гроші -  Дешеві іроші.
Туня валюта -  йсе інфляпія -  Дешева валюта -  це ін- 
фляція.
Гуня рыбка -  погана (пӱлла) полннка = 3 дуньої рыбкы 
нӱлла поливка -  Туня (дешева) рибка -  погагна поливка 
(поганий бульйон).
Тӱньын розпродаж -  Дешевий рочпродаж.
Гуньым доброє не быває -  Дешевим добре нс буває. 
Туньо й ссрдито = Хитро, мудро й недорогым средством
-  Туньо (дешево) й сердито.
Тупа церуза с надійнішов за остру памнять -Тупа церуза є 
иадійнішов (тупий олівець є надійыішим) за гоетру пам’ять. 
Туиати ногами -  Тупати ногами.
Тупати {тупать) пила нього (пила неї) = Тупцюс пила 
нього (пила неї -  Тупати (тупає) біля нього (біля неї). 
Тупиковый путь -  Тупиковий шлях.
Тупый слух -  Тупий слух.
Тупый угол -  Тупий куг.
Тупый, як довбня: хоть кӱля (коли) му на голові теши
-  Такий, як довбпя: хоч кілля (коли) йому на голові теши. 
Тупый (глупый), як пень -  Тупий (глупий), мов пень. 
Тупый, як чобӱт -  Туішй, мов чобіт.

Тупоходный кӱнь = Тупохідішй кінь (що має заповільие- 
ний крок).
Тун-туп -  Туп-туп (тупати).
Тупцюс (топчеся) па місті -  Тупцює (топчеться) на місці. 
Гупцює пила нього (пида неї) = Тупати (тупать) пила 
нього (пила неї) -  Тупцює біпя нього (біля нсї). 
Тупцьоватн (тупцяння) на місті -  Тупцювати (тупцяння) 
на місці.
Тӱрбаза -  Турбаза (туристська база).
Тӱрецькьій барабан -  Турецький барабан.
Туриірна таблиця -  Турнірна таблиця.
Тӱрнір у розпалі -  Турнір у розпалі.
Турпоход (турпохӱд) -  Турпохід (туристичний похід).
Тур фіналістӱв -  Тур фіналістів.
Тутешні краєвиды -  Тутешні (місцеві) краєвиди. 

Тутешняк -  не глупак: де й што треба -  знає як -  Тутеш- 
няк -  ие глупак: де й що треба -  знає як.
Тутудром, тутудром, босорканя под відром, а я пӱшов 
воду пити -  хотіла ня утопити -  Тутудром, тутудром, бо- 
сорканя (відьма) під відром, а я пішов воду пити -  хотіла 
мене утопити.
Тутурлай-зугурлай, иду йматн -  утікай -  Тутурлай-ту- 
турлай, іду ловити -  утікай!
Тушкована цибуля -  Тушкована цибуля.
Тӱлько берн, кӱлько можеш понести -  Стільки бери, 
скільки можсш понести.
Тӱлько біды, ги водм -  Стільки біди, як води.
Тӱлько біды, хоть до хыжі не входи -  Стільки біди, хоч 
до хати не входи.
Тӱлько бід, ош не милын світ -  Стількн бід, що не милий 
світ.
Тӱлько бы біды -  Стільки б біди!
Тӱлько бы было у нас покупцӱв, як ня путьови камінпӱв 
= Тӱлько в небі звіздочок, як на стырнянці дірочок = 
Тӱлько бы было у нас покунцӱв, як на нутьови камінцӱв
-  Стільки б було у нас покупців, як на дорозі камінців! 
Гӱлько бы вылізло (вылуннлося) з яйиць куричок, як 
на небі звіздочок (як на ситі дірочок) -  Стільки б вилізло 
(вилупилося) з яєиь куричок, як на небі зірочок (як на ситіч 
дірочок).
Тӱлько бы курочок, як на небі звіздочок = Тӱлько в нсбі 
звіздочок, як на стырнянці дірочок = Тӱлько бы было 
у нас иокуппӱв, як иа пугьови камінцӱв -  Стільки б ку- 
рочок, як на небі зірочок (примівка при кладениі яєць під 
квочку).
Тӱлко бы на тя купцӱв, як на дворі воробкӱв -  Стільки 
б на тебс (на товар) покупців, як на дворі воробків (гороб- 
ців)\
Тӱлько бы на гя, корӱвко, покупцӱв, як на нутьови 
каміішӱв = Тӱлько бы курочок, як на небі звіадочок 
= Тӱлько в небі звіздочок, як на стырнянці дірочок -  
Стільки б на тебе, корівко, покупців, як на дорозі камінців. 
Тӱлко бы ся вылупило курчат, як у череді корӱв и те- 
лят = Тӱлько бы было у нас покупцӱв, як на путьови 
камінцӱв -  Стільки б вилупилося курчат, як у череді корів 
і гслят.
Тӱлько в небі звіздочок, як на стырнянці дірочок -
С’тільки в нсбі зірочок, як на стерпянці (на стериі) дірочок. 
Тӱлько воспомішаніс й опставалося -  Лиш згадка й ли- 
шалася.
Тӱлько в світі й правды, ош рӱдна мати -  Стільки в світі 
й правди, що рідна магип.
Тӱлько в себе напхав (напхала) -  як натоптав (натоп- 
тала) -  Стільки в ссбе напхав (напхала) -  як натоптав (на- 
тоитада).
Тӱлько встигай крутитися -  Лише встягай крутитися 
(вертітися)\
Тӱлько всякоіо наплӱв (наплела), ош не понести, ни во- 
зом не повезти -  Стільки всякого наплів (наилела), що не 
поиести, ні возом не повезти.
Тӱлько всякої роботи: ни нсділі, ни суботы -  Стільки 
всякої роботи: иі неділі, ні суботи.
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Тӱлько всього -  опп розбігавуться -  Стілыси всього -  очі 
розбігакяься.
Тӱлко, ти волося иа голові -  Стільки, як волосся иа голові. 
Тӱлько, ги в Бога днӱв -  Стільки, як у Бога днів.
Тӱлько, ги звізд на небі -  Стільки, як зірок иа небі. 
Тӱлько, ги муряньгӱв -  Сііиьки, як мурашок.
Тӱлько, ги смітя -  Стільки, як смітгя.
Тӱлько гроши страчено -  Стільки грошей витрачено. 
Тӱлько гроши, як половы -  Стільки грошей, ЯК 1І0Л0 ВИ. 
Тӱлько бы виіитко уйшло -  Тільки б усе вийшло.
Тӱлько богатства, як у лысого волося -  Стількіі багат- 
ства, як у лисого волосся.
'Гӱлько далн мало, ош и на зуб не перепало -  Стільки 
дали мало, шо й на зуб не перепадо.
Тӱлько держися -  Тільки держися (трішайся)!
Тӱлько діл-забот -  невноворот -  Стільки справ -  турбот 
-  нсвповорот.
Тӱлько душа, а в жебі ни гроша = Вїтер гуде в жебі -  
Тільки душа, а в жебі (а в кигиені) ні гроша.
'Гӱлько довгӱв маву, ош и не памнятаву -  Стільки боргїв 
маю, шо й не пам’ятаю.
Тӱлько душа в тілі = Тӱлько живый и теплый {жива і 
тепла) -  Тільки душа в тілі.
Тӱлько енна виднмӱсгь = Тӱлько так кажеся -  Тільки 
одна видимість.
Тӱлько жсстокӱсть превращає любов на месть -  'Гільки 
жорстокість иертворює любов на помсту.
Тӱлько живый и теплый (жива і тенла) = Тӱлько душа 
в тілі -  Тільки живий і теплий (жива і тснла).
Тӱлько за смортьов го (за смертьов йі) послати -  Тільки 
за смсртю його (за смертю її) послати.
Тӱлько за спасибо = За спасибо -  Тільки за сиасибі. 
Тӱлько з нього (з неі) хосна, як от збісного пса (збіссноє 
собаки) -  Стільки від нього (від неї) хосну (користі), як від 
збісного пса (від збісної собаки).
Тӱлько їв {іла), онь захворів (захворіла) -  Стільки їв 
(їла), аж захворів (захворіла).
Тӱлько їх у хыжи тӱв, як у гордові геренькӱв -  Стільки 
їх у хаті тій, як у гордові (яку бочці) гереньків (осеяедців). 
Тӱлько їх, што воду бы ними загатив -  Стільки їх, що 
воду б ними загатив.
Тӱлько їх, як блыщиць -  Стільки їх, як блощиць.
Тӱлько їх, як псӱв нерізаных -  Стільки їх, як нсів нері- 
заних.
Тӱлько й бесіды, што про йсе -  Тільки й бесіди (мови), 
що про це.
Тӱлько й бӱлше -  Стільки й більшс.
Тӱлько й грядкы, што межа -  Стільки й грядки, що межа. 
Тӱлько й добра, што на прнчастю -  дора -  Стільки й до- 
бра, що иа нричастю -  дора.
Тӱлько й землиці, што дві межі: заяць псрескочнть и нс 
столочить -  Стільки й землиці, шо дві межі: заяєць пере- 
скочигь і нс столочить.
Тӱлько й його ( ї ї ) ,  што упйе и зйість -  Тільки й його ( і ї ) ,  
іцо виа’є і з’їсть.
Тӱлько й маегку, што діти й жона -  Стільки й маєтку, що 
діти й дружина.
Тӱлько його (її) й відів {віділи) -  Тільки його (її) й бачив 
(бачили)!
Тӱлько й платя -  што цурбатя -  Єтільки й  плаття -  що 
дрантя.
Тӱлько й просвітка = Лем тӱлько й просвітка -  Стільки 
й иросвітку.
Тӱлько й радости мас, ош діркы платать -  Стільки й ра- 
дощів має, що дірки латає.
Тӱлько н розговора -  Тільки й мови (розмови)!
Тӱлько й розговора, што про пього (што про неї) -  Тіль- 
куи й розмови, що про нього (що про неї).
Тӱлько й славы -  Стільки й слави.
Тӱлько й того = Тӱлько й усього -  Тіиыш й того.
Тӱлько й того, ош їсть много -Тільки йтого, що їсть мно- 
го (багато).

Тӱлько й усього -  Тільки і всього.
Тӱлько й усього = Тӱлько й того =  Тӱлько й ушиткого -
Стільки і всього.
Тӱлько н усього, што опсталося = Лем тӱлько й опста- 
лося -  Тільки й усього, що лишилося.
Тӱлько й ушиткого -  Тӱлько й усього = Тӱлько й того
-  Стільки й усього.
Тӱлько й чуву: “Не бируву!” -  Тільки й чую: “Не бирую!” 
Тӱдько кричить, ош уже в печӱнках сидить -  Стільки 
кричить, що вже в печінках сидить.
Тӱлько лопонить -  онь голова болить -  Стільки лопо- 
нить -  аж голова болить!
Тӱлько лопонів (лоноиіла) -  онь надоїв (надоїла) -
Стіпьки лопонів (лопоніла) -  аж набрид (набридла). 
Тӱлько лопонів (лопоніла), ош забыв (забыла), што хо- 
тів (што хотіла) -  Стільки лопонів (лопоніла), що забув 
(забула), шо хотів (шо хотіла).
Тӱлько мас думок, як у пса дорӱжок -  Сті льки має думок, 
як у пса доріжок.
Тӱлько має, ош ногами топче, а позычитн нс хоче -
Стільки має, шо ногами топче, а позичити не хоче.
Тӱлько мого, ош з’їм много -  Тільки мого, шо з’їм МІЮГО 
(багато).
Тӱлько мож заробитн, вбы хлібця купити -  Стільки мож- 
на заробити, шоб хлібця купити.
Тӱлько наговорив (наговорнла), ош не аовезля бы й ко- 
была -  Стільки наговорив (наговоршіа), що не повсзла б і 
кобила.
Тӱлько на иебі звіздочок, нк на стырнянці дірочок -
Стільки на небі зірочок, як на стерні дірочок.
Тӱлько наплодилося панӱв, як тых псӱв = Тӱлько нанӱв 
розвелосн, як на голові волося = Тӱлько розвелося панӱв, 
як у хащи грибӱв -  Стільки наплодилося панів, як тих псів. 
Тӱлько облизався (облизалася) = Попрн рот пӱшло -  
Тільки облизався (облизалаея).
Тӱлько наточив (наточила), ош нікуди й діти (ош и в 
тайстру не собрати) -  Стільки наточив (наточила), шо ні- 
куди й діти (що і в торбу не зібрати).
Тӱлько наплӱв (наплела), ош не помістити и в хлӱв 
Стільки наплела (наплів), що не помістити і в хлів.
Тӱлько на рехлику дірок, як на небі звізд = Тӱлько на 
рехлику заплаток, як на ситі дір -  Стільки на рехлику (на 
піджаку) дірок, як на небі зірок.
Тӱлько на рехлику заплаток, як на ситі дір = Тӱлько на 
рехлику дірок, як на нсбі звіад -  Стільки на рехлику (на 
піджаку) латок, як на ситі дір.
Тӱлько, ож воробок бм понӱс, а йому (а ӱв) нодавай вӱз
-  Сгільки, що воробок (горобець) би поніс, а йому (а їй) 
подавай віз.
Тӱлько от -  Стільки ось!
Тӱлько, ош легко на пальцях поличити -  Стільки, що 
легко на пальцях полічити (порахувати).
Тӱлько, ош не поличити -  Стільки, що не полічити (пе 
порахувати).
Тӱлько, ош страх -  Стільки, що страх!
Тӱлько нанӱв розвелося, як иа голові волося = Тӱлько 
наплодилося панӱв, як тых псӱв = Тӱлько розвелося 
панӱв, як у хащи грибӱв -  Стільки паиів розвелося, як на 
голові волосся.
Тӱлько лисни (пікни) -  Тільки ііи с н и  ( п ік н и )!
Тӱлько ийаты засверкали за ним (за нив) -  Тільки п’яти 
замигтіли за ним (за нею).
Тӱлько пожрав (пожрала), ож ледвы встав (встала) -
Стільки пожрав (аожрала), що лсдве встав (на ноги звівся, 
звелася).
Тӱлько покличеш (покличете) = Як лем покличеш (по- 
кличете) -  Тільки покличеш (покличете).
Тӱлько покличеш -  прийде (прийдуть) = Як лем ио- 
кличеш -  прийде (прийдуть) -  Тільки покличеш -  прийдс 
(прийдуть)
Тӱлько нравды в його (в її) словах, як у мертвого на устах
-  Стільки правди в його (в її) словах, як у мертвого на устах.
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Тӱлько правды у неї (у нього), як зріиія в сліпого -
Стільки правди у неї (у нього), як зору в сліпого.
Тӱлькло правды у нього (у неї), як на быстрӱв воді 
піны -  Стільки правди у нього (у неї), як на бистрій воді 
піни.
Тӱлько правды, як у копенні срібла -  Стільки правди, як 
у копійці срібла.
Тӱлько правды, як у решеті воды -  Стільки правди, як у 
решеті води.
Тӱлько просить, ги за матірь -  Стільки просить, як за ма- 
тір.
Тӱлько пткчого молока в нього (в неї) нис -  Тільки птги- 
чого молока в нього (в неї) нема.
Тӱлько робоз ы -  мацурови под хвӱст -  Стільки роботи -  
мацурови (котові) під хвіст.
Тӱлько роботы, ош рукы до всього не доходять -  Стіль- 
ки робота, що руки до всього не доходять.
Тӱлько розвелося панӱв, як у хащи грибӱв = Тӱлько 
панӱв розведося, як на голові волося = Тӱлько напло- 
дилося нанӱв, як тых псӱв -  Стільки розвелося панів, як 
у лісі грибів.
Тӱлько розума мас, онь из нього (из иеї) выпнрагь -
Стільки розуму має, аж із нього (із неї) вішираг.
Тӱлько силы, иіто вола бы персгом повалив -  Стільки 
сили, що вола би пальцем повалив,
Тӱлько сил мас, оиі и чорта здолас -  Стільки сил має, що 
й чорта здолає.
Тӱлько смітя языком наплӱв (наплела) -  и кобыла бы 
возом не потягла -  Стільки сміпя язиком наплів (наплела)
- і кобила б возом нс потягла.
Тӱлько спӱваиок знае, ош и за день не переспӱвать -
Стільки пісень знає, що й за день не персспіває.
Тӱлько так кажеся = Тӱлько снна видимӱсть -  Тільки 
так здається.
'Гӱлько тінь опсталаси -  Тільки тінь лишилася.
'Гӱлько гых панӱв, ик збісных псӱв -  Стільки тих панів, 
як збісних (як скажених) псів.
Тӱлько того всього -  хоть гать гати ~ Сгиіьки того всього
-  хоч гать (гребян>) гати.
'Гӱлько гого й дня: ые встнг (нс встигла) оілянутися, як 
уже вечӱр -  Стільки того й дня: не встиг (не встш ла) й 
огляаутися, як уже вечір.
Тӱлько того й спанку, ош звечера до ранку -  Стільки 
того й спаику, що звечора до ранку.
Тӱлько того, як кӱт наплакав -  Стільки того, як кіт на- 
плакав.
Тӱлько тої правды, як у решеті воды -  Стілыси тієї прав- 
ди, як у решеті води.
Тӱлько тої иравды, як чорного за ньогтьом -  Стільки тієї 
правди, як чорного за нігтем
Тӱлько труд щастя дає -  Тільки труд (праця) шастя дає. 
Тӱлько-тӱлько -  Тільки-тільки.
Тӱлько у нього (у неї) желаній, як у нсбі звізд-  Стільки в 
иього (у неї) бажанок, як у небі зірок.
Тӱлько упив (унила) на віку -  наберсся на ріку -  Стілыш 
випив (випила) на віку -  иабереться на ріку.
Тӱлько у снроты й рӱдні -  ош постолы снні -  Стільки в 
сироти й рідні -  ЩО ПОСТОЛИ ОДІІІ.
Тӱлько фактӱв -  Стільки фактів.
Тӱлько, хоть гребдю гати -  Стільки, хоч греблю гати. 
Тӱлько што -  Тільки що.
Тӱлько што зйавнвся (зйавилася) ~ Тільки шо з’явився 
(з’явилася).
Тӱлько што открытый — Тільки що відкритий.
Тӱлько нгто призначсный (призначена) -Тьтьки шо при- 
зішчсний (призначена).
Тӱлько, як волося на голові — Тӱлько, як звіза на небі = 
Тӱлько, як травы = 'Гӱлько, як піны в морі = Тӱлько, як 
днӱв у Бога - Сгіільки, як волосся на голові.
Тӱщько, як днӱв у Бога = Тӱлько, як  волося на голові = 
Тӱлько, як звізд на небі = Тӱлько, як травы = Тӱлько, 
як піны в морі -  Стідьки, як днів у Бога.

Тӱлько, як  звізд на небі = Тӱлько, як  волося на голові ~
Стільки, як зірок на небі.
Тӱлько, як піны в морі = Тӱлько, як волося на голові = 
Тӱлько, як звізд на небі = Тӱлько, як  травы = Тӱлько, 
як днӱв у Бога -  Стільки, як піни в морі.
Тӱлько, як травы = Тӱлько, як волося на голові = 
Тӱлько, як звізд на небі = Тӱлько, як піны в морі = 
Тӱлько, як днӱв у Бога -  Сгільки, як трави.
Тӱлько, як чорного за ньохтьом -  Стільки, як чорного за 
нігтсм.
Тӱцько-мищцько -  й увесь Ицько -  Тіцько-миціцько -  й 
увссь їцько!
Тӱчна кӱхня, лем худый тестамент -  Тучна кухня, лиш 
худий тестамеит.
Тӱчный бык от роботы отвык їробити не звык) -  Туч- 
ішй бик від роботи відвик (робити не звик).
Тӱчный (тучна), ги налхана гуека -  Тучний (тучна), мов 
напхана гуска.
Тӱчный дождь -  Тучний дощ (грозовий короткочасний 
доіц).
Тӱчный (тӱчна ), гибы в маслі выкупаный (выкупана) -
Тучиий (тучна), ніби в маслі викупаний (викуііапа).
Тхне нафталіном -  Тхне нафталіном.
Тхӱря не облупити, вбы нӱс не затулити -  Тхоря не об- 
лупитк, щоб ніс не затулити.
Тхӱрь знає, от чого курка здыхать -  Тхір знає, від чого 
курка здихає!
Тюпкы бігти -  Тюпки бігти.
Тюремнмй иалзиратель (смотритель) -  В’язничний на- 
глядач.
Тюрьма люди нс иснравлять, а лсм ищи бӱлши їх ка- 
лічить -  Тюрма людсй не виправляє, а лиш ше більшле їх 
калічить.
Тюрьма на злодія чекать, га вӱн добровольно гуды не
пӱде -  Тюрма на злодія ждс, та він добровільно туди на 
піде.
Тютелькя в тютельку -  Тютілька в тютільку.
Тю-тю -  и на Воркуту -  Тю-тю -  і на Воркуту!
Тяга до наукы (до знаній) -  Гїотяг до иауки (до зпань). 
Тяганина й формалізм -  то й увесь соціалізм -  Тяі анина 
й формалізм -  то й увесь соціалізм!
Тягарьом лягло на серце = Каміньом лягло на ссрце -  
Тягарсм лепю на ссрцс.
Тягази льон -  Тягати лсн.
Тягати мішкм -  Тягати мішки.
Тягатн (тягатися) но судах -  Тягати (тяі атися) по судах. 
Тяглова силя -  Тяглова сила.
Тягловоє хозяйс гво -  Тяпюве господарство.
Тягло маєш - горя не знаєш -  Тягло маєш -  горя нс 
знаєш.
Тягнс біду за хвӱст -  Тягне біду за хвіст.
Тягне в быля -  Тягнс в биля (в Г>ади.гпя)\
Тягне всьо, што не ііого (што не її) -  Тягне все, що не його 
(що не її).
Тягне вшитко, што погано лежить -  Тягне все, що ногано 
лежить.
Тягне го (тягне ііі) на рвоту = Позыв на блювоту -  Тягнс 
його (тягне її) на блювоту.
Тягне го (тягне йі) подорожоваз и, лем не знає, з чого по- 
чати -  Тягне його (тягне її) подорожувати, лиш не знас, з 
чого почати.
'Гагне го (тягне йі), як вовка (як вовчипю) в ліс -  Тягнс 
його (тягае її), як вовка (як вовчишо) в ліс.
Тягне до носліднього -  Тягне до останнього.
Тягие з нього (з неї) жилы -  Тягне з иього (з нсї) жили. 
Тягне кота за хвӱст -  Тягне кота за хвіст.
Тягне лямку -  Тягне лямку.
Тягііе на себе -  Тягне на себе.
Тягне му (тягне ӱв) за печӱнку -  Тягне йому (тягне їй) за 
печінку.
Тягне на ссбс — Тяіие на себе.
Тягне на сон -  Тягне на сон.
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Тягне одіяло на себе -  Тягне ковдру на себе.
Тягне понемногу, айбо штодня -  Тяі не иотроху, але що- 
дня.
Тягне рянду (рядно) -  на двох снну (на двох єнно) -  Тягне 
рянду (ганчірку) (рядно) -  на двох однну (на двох одно), 
Тягке сірому до отчого (до Божого) дома -  Тятае сірому 
до отчого (до Божого)дому.
Тягне собі в комору всьо без розбору -  Тягне собі в комо- 
ру все без розбору.
Тягнеся до книгы -  Тягнеться до книги.
Тягнеся до наукы -  Тягнеться до науки.
Тягнеся до погара -  Тягнеться до поіара (до чарки). 
Тягнеся до світла -  Тягнетьея до світла.
Тягнеся за тобов, як паутнна за ногов -  Тягнеться за то- 
бою, як навутина за ногою.
Тягне фалыниву ноту = Узяв (узяла) фальшиву нот>г -  
Тягне фалыниву ноту.
Тяпіе, як магнесом -  Тяпіе, мов магнітом.
Тагне, як мачку за хвӱст -  Тятас, мов мачку (кішку) за 
хвіст.
Тягне яром -  Тягнс яром.
Тягни біду з болота, а вна тягне в болото -  Тягыи біду з 
болота, а вона тягнс в болото.
Тнгпи, лем не перетягни (лем нс нерсстарайся) -  Тягни, 
лиш не псрстяпзи (лиши не перестарайся).
Тягни, спӱвай, цнгане: біскуп иде -  Тяі ни, співай, цига- 
не: біскуа (владика) йде!
Тягчізь, коні, докі гонні -  Тягніть, коыі, поки годні! 
Тягнути волынку -  Тягнути волинку.
Тягнути енну й ту саму спӱванку -  Тягнути одну й ту 
саму иісню.
Тигнути жилы = Мотати жилы -  Тягнути жили.
Тягнути сокы = Смоктати сокы -  Тягпути соки. 
Тягнутиси до світла -  Тягтися до світла.
Тягнуть го (тягнуть йі) за уха -  Тягнуть його (тягиуть її) 
за вуха.
Тягнуться ногы на рӱдні порогы -  Тягиуться ноги на рід- 
ні пороги.
Тнгнущый винт -  Тягнучий винт.
Тягость (тягӱсть) душі -  Тягар душі.
Тяготіня до наукы -  Потяг до науки.
Тягги жалкоє существованіє - Тягги жалюі ідне (:тіден- 
не) іенування (оісиття).
Тягти (тягнути) жилы -  Тягти (тягиути) жили.
Тягти за ннм (за нив) руку = Тягти руку -  Тягти за ниы 
(за иею) руку.
Тягти за собов -  Тяі'ти за собою.
Тягги за ухо -  Тягти за вухо.
Тягти за язык -  Тягти за язик.
Тягти його (її) бӱк = Т яп и  його (ії) сторону -  Тягти його 
(її) бік.
Тягти його (її) сгорону = Тягти його 00 бӱк -  Тягги його 
(І1) сторону.
Тягти колоду -  Тягти колоду.
Тягти лямку = Терти лямку -  Тягги лямку.
Тяіти нитку -  Тягти нитку.
Тягти ноту -  Тяіти ноту.
Тягти (тягнути) паленку (вино, пнво) -  Тягнути паленку 
(горілку, вино, пиво).
Тягги піпу, цігаретлик -  Тягги піпу (люльку), цігарстлик 
(цигарку).
Тяіти руку = Тягти за ним (за ннв) руку -  Тяіти руку. 
Тягти за хвӱст = Розводитн тяганину -  Тягти за хвіст. 
Тягтися до світла — Тягтися до світла.
Т яп  ися за товаришами -  Тяпися за товаришамя. 
Тягучый бӱль -  Тягучий біль.
Тяіӱсть жнзни -  Тягар життя.
Тяіӱсть літ -  Тягар літ. .
Тяже встати, як упасти -  Тяжче встати (звестися), як 
упасги.
Тяже робити, чим нарікати -  Тяжче робити (праиювати), 
чим нарікати.

Тяжсстьов лягги на серце -  Тягарем лягти на серце.
Тяже киижку написати, чим її чіггапгн -  Тяже (важче) 
книгу написати, чим її читати.
Тяже любов сохраниги, чим найти -  Тяже любов збсрег- 
ти, чим знайти.
Тяже славу сохранити, як  її добыти -  Тяжче славу зберег- 
ги, ніж її добути.
Тяжка вода -  Тяжка вода.
Тяжка година -  Тяжка година.
Тяжка дорога на заробӱток -  Тяжка дорога иа заробіток. 
Тяжка жизнь у внучкы без понної хлібом “кравчучкьГ'
-  Тяжке житгя у виучки без повної хлібом “кравчучки” (ко- 
ляски).
Тяжка жӱнка -  Тяжка жішса (вагітна).
Тяжка задача -  Тяжка (важка) задача.
Гяжка зима, кедь у хыжи їстн ньіт -  Тяжка зима, якіцо в 
хаті їсти нема.
Тяжка мовчанка -  Тяжка мовчанка.
Тяжка непогода -  Тяжка неногода.
Тяжка обіда -  Тяжка образа.
Тяжка промышленӱсть -  Важка промисловість.
Тяжка робота -  Важка робота.
Тяжка розчарованӱсть -  Тяжке розчарувашія.
Тяжка рука -  Тяжка рука.
Тяжка тайстра -повна, а порожня -  щи тяжа -  Тяжка 
тайстра (торба) повна, а порожня -  ще тяжча.
Тяжка тсхніка -  Тяжка (важка) техиіка.
Тяжка траума -  Тяжка травма.
Тяжка хворота -  Тяжка хвороба.
Тяжкі гроші платив (платила), ош ся вчив (ош ся вчи-
ла) Тяжкі гроші ішатив (платила), що вчився (що вчи- 
лася).
І яжісі дорогы /іо ііобілм -  Гяжкі дороги до перемоги. 
Тяжкі думы обсіли голову -  Тяжкі думи обсіди голову. 
Тяжкі послідствія -  Тяжкі насяідки.
Гяжкі часи = Трудні часы -  Гяжкі часи.
Тяжкый воздух -  Тяжке иовітря.
Тяжкый гріх тяжко й замолнти -  Тяжкий іріх гяжко й 
замолити.
Тяжкый день - Тяжкий дснь.
Тяжкый (тяжка) иа подйом • Тяжкий (тяжка) на підйом. 
Тяжкый (тяжка) на руку - Тяжкий (тяжка) на руку. 
Тяжкый наш живот (живӱт): лем герня и глӱд -  Тяжісий 
наш живіт (тяжке наше життя): лиш терия й глід. 
Тяжкый нредмет -  Тяжкий прсдмет (тяжка річ).
Тяжкый путь до правды -  Тяжкий шлях до правди. 
Тяжкый случай -  Тяжкий випадок.
Тяжкый стиль -  Важкий стиль.
Тяжкый удар - Гяжісий удар.
Тяжкый характер -  Тяжкий характер.
Тяжкый характером чоловїк (челядішк) -  Тяжка харак- 
тером людина.
Тяжкый язык -  Туга мова.
Тяжкым духом дыхати -  Тяжким духом дихати.
Тяжкым трудом = 3 великым трудом -  Тяжкою працею. 
Тяжко бідному (біднӱв) бытн гордым (гордов) -  Тяжко 
бідному (бідній) буіи гордим (гордою).
Тяжко бідннку (біднячці) на голодпому пайку -  Тяжко 
бідняку (біднячці) на голодному пайку.
Тяжко біду збідовати -  Тяждко біду збідувати.
Тяжко было пережигн, вбы зубы не закуситн -  Тяжко 
було пережити, щоб зуби не закусити.
Тяжко быти бідным и гордым (біднов и гордов) одно- 
временно -  Тяжко бути бідним і гордим (бідною й гордою) 
водночас.
Тяжко быти розумным (розумнов) -  Тяжко буги розум- 
ним (розумною).
Тяжко быти самым собон (с а.ма собов), кедь сокыра ви- 
сить над головов -  Тяжко бути самим собою (сама собою), 
якщо сокира висить иад головою.
Тяжко быти суддьом (судцьом) -  Тяжко бутн судцсю (суд- 
цем)! <
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Тяжко быти чесным (чсснов) -  Тяжко бути чесним (чес- 
ною).
Тяжко, вбы на добро пӱшло, што из злых рук прпйшо -
Тяшко, щоб на добро піінло, що із злих рук прийшло. 
Тяжко в децембрі без кожуха, коли мороз и метелиця -  
Тяжко в фудні без кожуха, коли мороз і метелиця.
Тяжко віриться — Тяжко віриться.
Тяжко выйти з біды, як каміни) з воды -  Тяжко вийти з 
біди, як каменеві з води.
Тяжко выпустити дарабчик пікниці, як вӱн уже в роті
-  Тяжко винустити дарабчик нікниці (шматок ковбаси), як 
він уже в роті.
Тяжко в колхозі бабі-небозі -  Тяжко в колгоспі бабі-не- 
бозі.
Гяжко в літі бсз коровы-годулі, а в зимі -  без іуні = Тяж- 
ко літом без корови, а зимов без кожуха -  Тяжко в літі без 
корови-годулі, а в зимі -  без гуні.
Тяжко все змінити за єнну мить -  Тяжко все змінити за 
одну мить.
Тяжко всіх зі адати й перечислити -  Тяжко всіх згадати й 
перерахувати.
Тяжков тяжостьов лягти на серце -  Тяжким тягарем ляг- 
ти на серце.
Тяжко гроші заробив (заробилпа), а легко їх пропив 
(пропила) -  Тяжко гроші заробив (заробила), а легко їх 
цропив (пропила).
Тяжко гроші зйавлявуться, та лего минавуться -  Іяжко 
гроші з’являютьсяґ, та лспот минаються.
Тяжко гроші прнйшли -  легко нӱшли -  Тяжко іроші 
прийшли -  легко пішли.
Тяжко двом ґаздьшим у єииӱв хыжи -  Тяжко двом госпо- 
диням у одиій хаті.
Тяжко день псрежити, кіть нічого робити -  Тяжко деаь 
пережити, якщо нічого робити.
Тяжко ділити, докі ниє што -  Тяжко ділити, поки нема 
що.
'Гижко дітину народити, а щи тяже в люди вывссти -
Тяжко дитииу народити, а ще тяжче в люди вивести.
Тяжко для стола-вӱтця бсз доиькы-лавиці и сына- 
стӱльня -Тяжко для схола -  отця ібатькя) без доньки-ла- 
виці і сина-стільця.
Тяжко дома челяднику (челядині), а щи тяже -  на чужн-
ні -  Тяжко дома людині, а ше тяжче -  на чужині.
Тяжко думати про чужу (про чужого), як про себе саму 
(як про себе самого) -  Тяжко думати про чужу (про чужо- 
го), як нро себе саму (як про себе самого).
Тяжкос впечатлсиіє - Тяжке враження.
Тяжкос, ги олово -  Тяжкс, мов олово.
Тяжкос заданіс -  Тяжке (важке) завдання.
Тяжкос лсгко не понести -  Тяжке легко не понести. 
Тяжкос положеніс = Скрутнос положеніє -  Тяжке стано- 
вище.
Тяжкоє прошлос -Тяжке мипуле.
Тяжкос розчарованіє -  Тяжке розчарування.
Тяжко жив (жила), та легков смертьов спочив (сночи-
ла) -  Тяжко жив (жила), та легкою смсртю спочив (сио- 
чила).
Тяжко жив (жила) -  тихо й помер (померла) -  Тяжко жив 
(жила) -  тихо й помер (иомерла).
Тяжко живуть, та пикому скаржнтися пе йдуть -  Тяжко 
живугь, та нікому скажитися не йдуть.
Тяжко жизнь прожити, вбы слыз не пролити -  Тяжко 
жиітя прожити, щоб сліз нс пролити.
Тяжко житн, а щи тяже вмерти -  Тяжко жити, а ще тяжчс 
вмерти.
Тяжко житн, вбы не согрішити -Тяжко жи ги, щоб не со-
трішити.
Тяжко жити з кошнка и грошика -  Тяжко жити з кошика 
і грошика.
Тяжко жити, коли ниє мукы не лем хліба замісити, но 
й ока запорошити -  Тяжко жити, коли нема муки ие лиш 
хліба замісити, але й око запорошити.

Тяжко жити на світі чесным людям -  Тяжко жити на світі 
чеспим людям.
Тяжко заробити, а щи тяже -  заділити -  Тяжко заробити, 
а ще тяже -  заділити.
Тяжко заробленос -  солодко (легко) їсться -  Тяжко за- 
роблене -  солодко (легко) їсться.
Тяжко звыкати біду бідовати -  Тяжко звикати біду біду- 
вати.
Тяжко з грӱшми = Скрутно з грӱшми -  Тяжко з ірошима. 
Тяжко 3 жонов, но без жоны -  щи тяже -  Тяжко з жінкою 
(? дружиною), та без дружини — ще тяжчс.
Тяжко инколи жону порозуміти -Тяжко інколи дружину 
пороз),міти.
Тяжко й представити собі -  Тяжко й уявити собі.
Тяжко когось выділити -  Тяжко когось виділити,
Тяжко коситься, кіть коса клепати проситься -  Тяжко 
коситься, якщо коса клспати проситься.
Тяжко лігом без корови, а зимов без кожуха = Гяжко в 
літі без коровы-годулі, а в зимі -  без гуиі -  Тяжко літом 
бсз корови, а зимою без кожуха.
Тяжко літом без скотины, а зимов -  без перины - 1  яяско 
літом без скотини, а зимою -  бсз периии.
Тяжко му (тяжко ӱв) жилося з пим (з ннв), а щи тяже -  
бсз нього (без неї) -  Тяжко йому (тяжко їй) жилося з ним (з 
аею), а ше тяжче без нього (без неї).
Тяжко пя треннровках -  легко на соревнованіях-Тяжко
на трепировках -  лсгко иа змаганнях.
Тяжко нашим сслам жисся: в снному закричиш -  у ин- 
шому озвсся -  Тяжко пашим селам живеться: в одному за- 
кричиш -  в іншому озветься.
Тяжко не коли починаться, а коли кӱнчагься -  Тяжко не 
коли починаєгься, а коли кіичаєгься.
Тяжко, но териимо -  Тяжко, але терпимо.
Тяжко отойти от серця -  Тяжко відійти від серця.
Тяжко оііінити -  Тяжко оцінити.
Тяжко очи оторвати - Тяжко очі відірвати.
Тяжко ошибатися -  Тяжко ломилятися.
Тяжко перевдітися -  Тяжко переодяітися.
Тяжко псревірити -  Тяжко провірити (перевірити). 
Тяжко иередати словами -  Тяжко передати словами. 
Тяжко переживасме, та якось выживасме -  Тяжко перс- 
живасмо, та якось виживаємо.
Тяжко лереоріснтоватися -  Тяжко переорієнтоватися. 
Тяжко переиовісти, кӱлько може черево йзісти -  Тяжко 
переповісти, скільки може черево з’їсти.
'Гяжко плавати против габы -  Тяжко плавати проти 
габи.
Тяжко плечам без головы -  Тяжко плечам бсз голови. 
Тяжко повірити -  Тяжко иовірити.
Тяжко повісти -  Тяжко повістии (сказати).
Тяжко повістн нынці: мы русины вать украйипці-Тяж- 
ко повістн (сказати) нинці: ми русини чи українці.
Тяжко поле обробляти -  легше урожай збирагн -  'Гяжко 
поле обробляти -  легше урожай збирати.
Тяжко помирати й нажитоє полишати -  Тяжко помирати 
й нажите полишати.
Тяжко поняти -  Тяжко збагнути.
Тажко порозуміти, збагнутн, як біды ся позбытн -  Тяжко 
норозуміти, збагнути, як біди позбутися.
Тяжко починати з нулы -  Тяжко починати з нуля.
Тяжко предвідітн -  Тяжко иередбачити.
Тяжко представити -  Тяжко уявити.
Тяжко приходиться -  Тяжіш доводиться.
Тяжко прожити на сину платню -Тяжко прожити на одну 
платню.
Тяжко проходить днина для селянина -  Тяжко минає 
днина для селянина.
Тяжко пущати незнакомця на поріг -  Тяжко пускати не- 
знайомця на поріг.
Тажко раны гойити, вбы не вразити -  Тяжко рани гоїти, 
щоб не вразити (бото не завдати).
Тяжко (іӱрко) ревати (рыдати) -  Тяжко (гірко) ридати.
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Тяжко робити, а щи тяже -  на заробленоє прожити -
Тяжко робити (працювати), а щс тяжче -  иа зароблсне про- 
жити.
Тяжко роздобытн -  Тяжко роздобуга.
Тяжко розрінын (розумна) -  Тяжко розумний (розумиа). 
Тяжко селянину жити з магазиу -  Тяжко селянину жити з 
магазину (жити з крамницї).
Тяжко сіяти, кедь нішто орати -  Тяжко сіяти, як нічого 
орати.
Тяжко спнну яе гне, а де може -  хапне -  Тяжко спину ие 
гнс, а де може -  хаіаіе.
Тяжко старого вола в ярмо ймити, якшто змалу не прн-
вчнти -  Тяжко старого вола в ярмо ймити, якшо змалку не 
привчити.
Тяжко старому думати по-новому -  Тяжко старому дума- 
ти по-новому.
Тяжко еудити -  Тяжко судити.
Тнжко тому (тӱв) засвойити мотнв, кому (котрӱв) мсд- 
відь на ухо наступив -  Тяжко тому (тій) засвоїти мотив, 
кому (котрій) ведмідь на вухо насгупив.
Тяжко тому (тӱв) огказагтн, тко (котра) файно нросить -
Тяжко тому (тій) відмовити, хто (котра) фінно (гарно) нро- 
сить.
Тяжко тому приказаги, тко лем звык “дурака ва- 
ляти ”
— Тяжко тому приказати, хто лиш звик “дурака валяти”. 
Тяжко трудитися -  не в церкви молитнся -  Тяжко труди- 
гися -  ие в церкві молитися.
Тяжко трудом усім угодити -  Тяжко трудом (працею) усім 
догодити.
Тяжко, тяжко бідному багату любити -  Тяжко, тяжко бід- 
ному багату любити.
Тяжко скластн ніну -  Тяжко скласти ціну.
Тяжко файным (фаннов) быти -  Тяшко файним (гариим, 
гарною) бити.
Тяжко хыжи на єинӱв платни -  Тяжко хаті на одній зарп- 
латі.
Тяжко хыжчині без газдині -  Тяжко хатипі без госнодині. 
Тяжко челядннку (челядині) выйти з біды, як каменю з 
воды -  Тяжко людині вийти з біди, як каменеві 3 води. 
Тяжко штось додати -  Тяжко іцось додати.
Тяжко штось нродати, вбы не прогадати -  Тяшко щось 
продати, щоб не прогадати.
Тяжӱсть на душн = Камінь на дуиіи -  Тягар на души. 
Тяжкӱсть розлукы -  'Гяжкість розлуки.
Тяжкӱсть у голові -  Тяжкіс-гь у голові.
Тямити до новых віникӱв = Помннти до новых віникӱв
-  Пам’ятати (не забувати) до нових віыиків.

Тямити зло -  не яло -  Тямити зло -  не хло (не личитн, не 
гарно).
Тямить смак того, што їв (што їла) -  Тямить смак того, 
що їв (що їла).
Тямовитый (тямовита) -  не лыком шитый (не лыком 
шита) -  Тямовитий (тямовита) -  не ликом шитий (не ликом 
шита).
Тямуща голова = Світла голова -  Тямуща голова. 
Тянущый бӱль -  Тягнучий біль.
Тямущый (тямуща) робить головов, а нєтямущый (не- 
тямуща) тягнс собов -  Тямуіцнй (тямуща) робить голо- 
вою, а нетямущий (петямуща) -  тягоне собою.
Тямушый челядник (тямуща челиднна) = Чоловік з по- 
нятьом -  Тямуща людина.
Тяп и ляп -  Тяп і ляп.
Тяп-ляи -  Тяп-ляіі.
Тьма кромішия -  Тьма кромішня.
Тьма (мрак) ие)'цтва -  Темрява (мрак) неуцтва.
Тьма оісутала землю -  Темрява огорнула земло.
Тьма покрывала землю -  Тьма покривала землю. 
Тьмариться в очах -  Тьмариться в очах.
Тьма -темрява -  Тьма-темрява.
Тьма-тьмуша = Великоє множсство = Сила - силенна -
Тьма-тьмуща!
Тьфу, щсз бы-сь (щезла бы-сь) -  Тьфу (тьху), щез би ти 
(щезла бти)!
Тьфу на нього (на неї) -  Тьфу (тьху) на нього (иа неї)! 
Тьфу на тсбс (тьфу на вас), тьфу -  Тьфу (тьху) на тсбе 
(тьфу на вас), тьфу!
Тьфу, пропав бм-сь (пропала бы-сь) -  Тьфу (тьху), про- 
пав би ти (пропала б ти)!
Тьфу, ыроііало бы -  Тьфу (тьху), пропало б!
Тьфу ты -  Тьфу ти!
Тьфу ты, ну ты -  Тьфу ти, ну ти !
Тьфу тя -Тьфу тебе!
Тьфу, тьфу, тьфу! Раз на світ прийшло -  здоровим бы 
росло -  Тьфу, гьфу, тьфу! Раз на свіг прийшло -  здоровим 
би росло!
Тьфу на твою голову -  Тьфу на твою голову!
Тьфу, тьфу, ньороку, вбы не врсчи -  Тьфу, тьфу, нівроку, 
щоб не вректи!
Тьфу, тьфу, тьфу, недобрі очи, не мали бы-сьте моцн -  
Тьфу, тьфу, тьфу, недобрі очі, не мали б ви моци (сили)! 
Тьфу, тьфу, тьфу, обы нс наврочити -  Тьфу, тьфу, тьфу, 
щоб пе наврочити!
'Гьфу, тьфу, тьфу, чорте рогатый, хвостатый, обы ми тн 
нигда не видати -  Тьфу, тьфу, тьфу, чорте рогатий, хвоста- 
тий, щоб мені тебс ніколи ие видати!



Уан

У анцукови Лдама -  В костюмі Адама.
У апрілю земля пріс, а сила ГІ мӱпніє -  У квітні земля пріє 
(пітніє), а сила 'її мінніє.
У апрілю ластӱвка деыь починать, а соловейко кӱнчать
-У квітні ластівка день починає, а соловейко кінчає.
У апрітю погода: єден день блисне, а сім кысне -  У квіт- 
ні погода: один день блисне, а сім кисне.
У апріля натура зимньо-літіш -  У квітпя иатура зимньо- 
літия.
У апріля -  своє зіля -  У квітня -  своє зілля.
У апріля -  свос цвітя -  У квітня -  своє квітя (своє цвіття). 
У “бабиного літа” одінь паутиньом шита -  У “бабиного 
літи” одежа павутинням шита.
У бабы болячок, як на терню колючок- У баби болячок, 
як на тершо колючок.
У бабы дорога -  от печи до порога -  У баби дорога -  від 
пєчі до гюрога.
У бабы ниє бороды, а мы самі з усами -  У баби нема бо- 
роди, а ми самі з вусамн.
У баб, як говориться, своя торговиня -  У баб, як гово- 
риться, своя торговиця (свій ярмарок).
Убавилася вода в ріиі -  Зменшилася вода в ріці.
Убавити в вазї -  Зменшити у вазі.
Убавити ціну -  Зменшити ціну.
Убавляти (убавити) хӱд -  Убавляти (убавити) хід. 
Убедітсльна просьба -  Псреконливе прохаппя. 
Убедителыіі доказательства -  Переконливі докази. 
Убедіпельно просіпи -  Переконливо проси-ш.
У бездільникӱв закон простый; годину робиги, а пӱв- 
зміны спочивати -  У ледарів закон простнй: годину пра- 
цювати, а півзміни відиочивати.
У безроботнці -  жӱнськос лице -  У бсзробіття -  жіночс 
лице (обпиччя).
У безсрочноє пользованіє- У бсзстроковс користування. 
У березі -  У березі.
Убсри (уберіть) гет -  Забери (заберіть) геть!
Убери н пенька, то стане за Илька -  Убери (прибври) й 
пеныса, то стане за Ілька.
Убери руку -  Прийми руку!
У бесіді -  з боку, а в роботі -  чамняный (чамняна), ньо- 
року -  У бесіді -  з боку, а в роботі -  чамаяний іспритний, 
спритна), нівроку.
Убивати в голову = Утовкмачовати в голову -  Убивати 
в голову.
Убивающа ирогресія -  Убиваюча проіресія.
Убивство по заказу -  Убивство на замовлення.
Убивця очевидный (очевидна) -  Убивця очсвидний (оче- 
пидна).
Убіждсный (убіждена) на всі сто -  Переконаний (псрско- 
пана) на всі сто.
Убивати (убити) наповал -  Убивати (убити) наповал. 
Убиватися в гроші -  Убиватися в гроші (багатіти). 
Убиватиея (убитися) в силу-Набиратися (набратися) сили. 
Убив (убила) двох заяцӱв за раз -  Убив (убила) двох зай- 
ців за раз.
Убив му (убив ӱв) кліш у  голову -  Убив йому (убив їй) 
клип у голову.
Убнв (убила) собі в голову -  Убив (убила) собі в голову. 
Убивственна иронія -  Убивча іроиія.
Убивственный меч -  Убивчин меч.
Убивственноє настроєиіє -  Убивчлй настрій.
Убивству ниє прощеиіи нн на земли, ни на небі -  Убив- 
ству нема прощення ні на землі, иі на небі.
Убивеи (убилася) в крыльця -  Вибився (вибилася) в 
крильця (виросли крильця).
У бигаря два кӱнці = У налкы два кӱнці -  У бигаря (у 
дрючка) два кінці.
У бигаря два кӱнця -  У бигаря (у дрючка, у  палиці) два 
кіиці.
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Убили коня ~ при чому туй я -  Убили коня -  причому 
тут я?
Убнли наповал -  Убшш цаповал.
Убили послідню надежду -  Убили останню надію.
У битвах двойнх выигрує третьый -  У битвах двоїх ви- 
ірає третій.
Убирати (убрати) в себе очи -  Приковувати (приковати) 
до себе очі (чийсь погляд).
Убити горьом -  Убити горем.
Убити двох заяцӱв -  Убити двох зайців.
У бити муху -  Убити муху.
Убити на місті = ІІокласти на місті -  Убити на місці. 
Убити собі в голову -  Убити собі в голову.
Убити час -  Убити (згаяти) час.
Убитый (убнта) горьом = Придавленый (придавлена) 
горьом -  Убитий (убита) горем.
У бігах -  У бігах.
У бідаря (у бідарькы) ниє кӱиця -  У бідаря (у бідарки) 
нема кінця.
Убідительна стагнстика -  Переконлива статистика. 
Убідпся сам (сама) -  Перекоиайся сам (сама).
У біді -  нс в горазді -У  біді -  нс в гаразді.
У біді-недоли плодяться лем болі -  У біді-недолі нлодять- 
ся лиш болі.
У біді сидівуть и молоді -У біді сивіюзь і молоді.
У біді ци в горазді -  жийме, докі молоді -  У біді чи в га- 
разді -  жиймо, поки молодці.
У біді челядник (челядлина) сам собі норадник (сама 
собі порадниця) -  У біді людина сама собі порадниця.
У біды гӱркі плоды -  У біди г ір к і  ІІЛОДИ,
У бідного (у бідної) й родичі повмиралн, котрі го (котрі 
йі) спомагали -  У бідного (у бідної) й родичі тговмирали, 
котрті його (котрі ц) сиомагали.
У бідного (у бідноі) каждый день -  піст —У бідного (у бід- 
но'О каждий день -  ніст.
У бідіюго (у бідно'0 -  ни в горшку, ни в мішку -  У бід- 
ного (у бідио'О -  ні в горшку (ні в горнці, ні в горщику), ні 
в мішку.
У бідного (у бідної) нис брата рӱдного -  У бідного (у бід- 
ної) нсма брата рідного.
У бідного (у бідно'І) рянда на двох снна -  У бідного (у 
бідної) рянда (ряднина) -  на двох одна.
У бідному сслі -  голосні жалі -  У біднгому селі -  голосні 
жалі.
У бідности сині недостаткы ціплявуться за другі -  У бід- 
ності одні нсстатки чінлявуться за другі.
У бідности жити -  по наймах ходити -  У бідності жити -  
но наймах ходити.
У бідности не стыдися, у багатстві -  не хвалнся -  У бід- 
іюсті не ганьбися (не соромся), у багатстві -  не хвалися.
У бідности нішто молоти -  У бідності ніщо (нта що) мо- 
лоти.
У бідности, но в гӱдности -  У бідності, та в гідності.
У біднӱв хмжи голодні й мыши -  У бідній хаті голодні й 
миші.
У бідняґы всьо майно -  бесагы -  У бідияги все майно -  
бесаги.
У біднягы не держать гаті й госундрагы -  У бідняги (бід- 
няка) не держать (не піримають) гаті (білі попопшяні шти- 
ни) й госундраги (тдпгяжки).
У бідияка (у біднячкы) в комӱрчині пе завалятися зер- 
нині -  У бідняка (у біднячки) в комірчині не завалятися 
зсрнині.
У бідняка (у біднячкы) в хатці лем ковды на гадці -
У бідняка (у бідня'іки) в хатці, лиш ковды (лиіи жебри) на 
гадці.
У бідняка (у біднячкы) горазд, кіть урве от ґазд -  
У бідняка (у біднячки) гаразд, якщо урве від ґазд (від гос- 
подарів).
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У бідняка (у біднячкы) довгӱв, як у хаши грибӱв -
У бідняка (у біднячки) довгів (боргів), як у лісі грибів.
У бідняка (у біднячкы) из рока в рӱк порожньый сусік -  
У бідняка (у біднячки) із року в рік порожній сусік.
У бідняка (у бідыячкы) и кум бідняк-і в обох порожньын 
баняк -  У бідняка (ус біднячки) і кум бідняк -  і в обох по- 
рожній баняк.
У бідняка (у бідыячкы) й на велнкодні сяткы на ногави- 
цях (на сукманах) платкы -  У бідняка (у біднячки) й на 
великодні святки на ногавицях (на сукнях) латки.
У бідняка (у біднячкы) й обыстя того -  гато под порогом 
-  У бідняка(ус біднячки) й обійстя того -  шо під порогом. 
У бідыяка (у біднячкы) й уйош скорше рветься -  У 
бідняка (у біднячки) й уйош (теплий піджак) скоріше 
рветься.
У бідняка (у біднячкы) й у мнясниці діряві ногавиці 
(сукманы) -У  бідияіса й у м’ясниці діряві ногавиці (сукні). 
У бідняка (у біднячкы) на руках мозолі, а у пана (у па- 
иії) -  перстні -  У бідняка (у біднячки) на руках мозолі, а у 
пана (а в панії) -  персні.
У бідняка (у біднячкы) ние й до сята кобеняка -  У бідня- 
ка (у біднячки) нсма й до свята кобеняка.
У бідняка (у біднячкы) суцьба гӱрка -  У бідняка (у бід- 
нячки) доля гірка.
У бідняка (у біднячкы) тяжка рука -У бідняка (у бідняч- 
ки) тяжка рука.
У біднякӱв -  діти, як грибӱв -  У бідняків -  дітей, мов гри- 
бів.
Убіленый (убілена) сідинов = Вкрытый (вкрыта) сщи-
нов -  Убілений (убілена) сивиною.
У біса (диявола) в зубах = У чорта в зубах = У чорта на 
болоті -  У біса (диявола) в зубах.
Убывающа вода -  Убуваюча вода.
Убывающа доза -  Зменшувана (уС>уваюча) доза. 
Убывающа прогресін -  Убуваюча (спадаюча) прогресія. 
Убывающый місяць -  Убуваючий місяць.
У бывшому кохозному еелі теперь розпродаж землі -  У 
колишньому колгоспному селі тспер розпродаж землі. 
Убыль личного состава -  Зменшенмя особового складу. 
Убырвався у нього бас -  Обірвався у нього бас. 
Убырваласн (урвалася) нитка -  Обірвалася (урвалася) 
нитка.
Убйеш бобра -  ие до добра -  Уб’єшь бобра -  не до добра. 
У бйурократӱв добра памнять -  У бюрократів добра 
пам’ять.
У благому ділі и Бог ти поможе ~У благому ділі і Бог тобі 
поможе.
У ближайчый час -  У ближній час.
У близькых отношеніях = На дружнӱв носі -  У близьких 
відносинах (стосунках).
У блуд пӱшов (пӱшла) -  У блуд пішов (пішла).
У Бога богатство, у Бога й убоетво -  У Бога багатство, у 
Бога й бідність.
У Бога бӱлше є, чим роздає (чим нам дає) -  У Бога боіь- 
ше є, ніж роздає (иіж нам дає).
У Бога вірь — не запустіє двӱр -  У Бога вір -  не запустіє 
двір.
У Бога -  вся возмога -  У Бога -  вся возмога.
У Бога всьо напоготові -  У Бога все напогогтові.
У Бога для каждого (для каждої) є, лем яе каждому(не 
каждӱв) дає -  У Бога для кожного (для кожної) є, лиш не 
кожному (не кожній) дає.
У Бога єнна дорога -  людям предосторожнӱсть -  У Бога 
єнна дорога -  людям осторога.
У Бога єнна правда -  У Бога одна правда.
У Бога каждый день -  сято -  У Бога кожний день -  свято. 
У Бога мертвых нис -  у нього всі живі -  У Бога мсртвих 
немає — у нього всі живі.
У Бога народився (народилася), лем у чорта вдався (вда- 
лася) -  У Бога народився (народилася), лшп у чорта вдався 
(вдалася).
У Бога світа много -  У Бога світу много (6агато).

У Бога сятого усього много -  У Бога святого всього много 
(багато).
У богатых дӱвок много сорочок, а в бідної -  єнна, но 
біла, чиста штодня -  У багатых дівок багато сорочок, а в 
бідної одна -  біла, чиста шодня.
У богатых и знатных -  дорогі й палаты -  У багатих і знат- 
них -  дорогі й палати.
У богатых -  свої правила (свої порядкы) -  У багатих -  
свої правила (свої порядки).
У богатых свої пригоды -  У багатих свої пригоди.
У богатых свої причуды -  У багатих свої химери.
У богатого (у богатої) повна піч и горить, а у мене єнно 
полінце н вто чадить -  У багатого (у багатої) повна піч і 
горить, а у мене одне иолінпе і те чадиггь.
У богатої дӱвкы горба не видко -  У багатої дівки горба 
не видно.
У багатої дӱвкы -  по дві-три маӱвкы -  У багатої дівки -  
по дві-три маївки.
У богатства е не лем порогы, ио й ногы -  У багатства є не 
лише пороги, але й ноги.
У богатстві й славі челядник (челядина) меж не знас -
У багатстві й славі лтодина меж не знає.
У богача (у богачкы) в горшку накыпає, а в бідного (а 
в бідної) -  выкыпас -  У багатого (му багатої) в горшку (в 
гонці) накипає, а в бідпого (а в бідної) -  википає.
У богача (у богачкы) вже масть из пупа тече, а йому (а 

ӱв) бы щи -  У багача (у багачки) вже масть із пупа тече, а 
йому (у їй) би шс.
У богача (у богачкы) добра без счота, а вӱп готовый (а 
вна іхпова) от бідняка (оз біднячкы) выгребсти й но- 
слідньоє з сусіка -  У багача (у багачки) добра без ліку, а 
він ттовий (а вона готова) від бідбпяка (від біднячки) ви- 
іребти й осташіє з сусіка.
У богача (у богачкы) с доста свого, а вӱи (а вна) бере шн 
из чужого -  У багача (у багачки) є досить свого, а віп (а 
вона) бере ще із чужого.
У богача (у богачкы) повні лады, а бідняк (а біднячка) 
-  пурю радий (рада) -  У багача (у багачки) повні лади (по- 
вні скрині), а бідняк (а бідиячка) -  цурю (дрантю) радий 
(рада).
У богачӱв и двері ганьбляться жебракӱв -  У багачів і 
двері соромляться жсбракік.
У Бога штодня нразник -  У Бога щодня свято.
Убогі надеждов щасливі -  Убогі (бідні) надією щасливі. 
Убогый (убога) духом -  Убогий (бідний, бідна) духом. 
Убогый (убога) и з горы не може бігтн, а богатый (а ба- 
гата) и в вгору легко біжи гь -  Убогий ібідний, бідна) і з 
гори нс може бііти, а баіатий (а багата) і вгору легко бі- 
жить.
Убогый (убога) на розум = Бідный (бідна) иа розум -
Убогий (бідний, убога, бідна) на розум.
Убогый чорт, бо не має душі -  Убогий (бідний) чорг, бо 
нс має душі.
Убогӱсть мысли -  Убогість думки.
Убожество (убозз во) філософії -  Убогість філософії.
Убой (убӱй) скота -  Забій худоби.
Убойный (убӱйный) огепь -  Убійчий вогопь.
У болоті лем свині й пйаниці валявуться -  У бодоті лиш 
свииі й п’яниці валяються.
У большевикӱв ииє враіӱв, бо всіх, што мали -  розстрі- 
ляли -  У більшовиків нема ворогів, бо всіх, що мали -  рос- 
тріляли.
Уборка комнаты = Убрати комнату -  Прибирання кім- 
нати.
Уборочна компанія -  Збиральна компанія.
Уборочні роботы -  Збиральні роботи.
У борьбі за выживаніє -  У боротьбі за виживания.
У боці быти -  У боці (з боку) бути.
У боці опстатися -  У боці (з боку) лишитися.
У бояшка тяжка судьба -  У боязка тяжка доля.
Убрався в жулан и думать, ош пан -  Убрався в жупан і 
думає, шо пан.
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Убрався (убралася) от нӱг до головы -  Убрався (убрала- 
ся) від ніг до голоізи.
Убрався (убралася) траурно, як  на погреб - Убрався 
(убралася) траурно, мов на поргреб,
Убрався пӱп у рн (ы, а чорт у рядно и тягнуть заєнно -  
Убрався піп у ризи а чорт у рядно і тягнуть заодно. 
Убрався (убралася), як на празник -  Убрався (убралася), 
як на свято.
Убравши пішачок, зважуй каждый крок -  Вибравши пі- 
шачок (пішничок, стежкӱ), зважуй кожний крок. 
Убралася, як пава = Вырядилася, як  пава -  Одяглася, 
як пава.
Убранын (убрана), як куколка -  Убраний (одягнений, 
одягпена), як куколка (як лялечка).
Убрати в себе -  Убрати в ссбе (всмоктати).
Убрати в себе його (її) очи -  Убрати в себс його (її) очі 
(звернути на себеувагу).
Убрати в шоры -  Убрати в шори (шори -  рід упражі). 
Убрати з вӱч (з очи) = Спыхнути з очи -  Забрати з віч (з 
очсй).
Убратп го (убрати йі) з довжности -  Усунути його (усупу- 
ти ЇЇ) 3 посзди.
Убрати з дорогы - Прибрата (забрати) з дорога.
Убратн из сгола -  Прибрати зі стола.
Убрати комиату = Уборка комнаты -  Прибрати кімнату. 
Убрати парусы -  Згорнути паруси (вітрияа).
Убрати (убратися) пышно -  Убрати (убратися) роз- 
кішно.
Убратися в дурні (в дуры) = Пошитися в дурні (в дуры)
-  Убраггася в дурні (в дури).
У брехні вік куртый -  У брехні вік короткий.
У брехні короткі ногы -  У брехні короткі иоги.
У брехпі много лиць -  У брехні багато облич.
У брехні ногы глиняні - У  брсхні иоги глиняні.
У брехні слаба памнять -  У брехні слабка нам’ять. 
Убрытвали го и без брытвы -  Убритвали (поголили) його 
і без брИ 'ГВИ.

У будущому ропі -  В майбутньому році.
У будь-чому -  не откладуй на потому -  У будь-чому -  ие 
відкладай на потому.
У будь-якый момепт = У будь-яку мінуту -  У будь-якнй 
момент.
У будь-якый час = У будь-яку годину -  У будь-який час. 
У будь-якому случайи -  У будь-якому вииадку.
У будь-яку годину = У будь-якый час -  У будь-яку годину. 
У будь-яку мінуту = У будь-якый момснт -  У будь-яку 
хвилииу (мить).
У буць-якӱв роботі е нс лем успіхы, ио й нсудачі -  У будь- 
якій роботі є ае лиш успіхи, але й невдачі.
Убуць-якӱв ситуації с місто розумному рішснію -  У будь- 
якій ситуації е місце розумному рішению.
У будь-якӱв формі буць усе в нормі -  У будь-якій формі 
будь завжи в нормі.
У буквальному розуміню сього слова = У прямому розу- 
міню сього слова -  У буквалыюму розумінні цього слова. 
У буряный день слабо юрить и вгепь -  У буряний день 
слабо іорить і вогонь
У буфеті выпивав, под буфетом ночовав -  У буфеті ви- 
гшвав, під буфетом ночував.
У бӱйкы нис дільбы -  У бійки нема дільбы.
У бӱльшости случаӱв -  У білыдості випадків.
У бӱльш широкому плані -  У білын широкому плані.
У вадаса тӱлько думок, як  у заяця дорӱжок -У мисливця 
стільки думок. як у зайця стежок.
Уважавуть го (уважав}пгь йі) за -  Шанують його (шану- 
ють її) за.
Уважаєма гражданка -  Шановиа громадяика.
Уважасма добродітелька -  Шановна добродійка. 
Упважаема панія -  Шановна панія!
Уважаєма товаришка -  Шановна товарншка.
Уважаємый гражданин -  Шаношшй тромадянин. 
Увавжасмый добродітель -  Шаыовний добродій.

Уважаємый пане (уважасмі ианы) -  Шановний паие (ша- 
новні пани (ианове)!
Увавжаємый товариш -  Шановний товариш.
Уважаємый читатель (уважаєма читателька) -  ПІанов- 
ішй читач (шаиовна читачка).
Уважай, з кым говориш, бо може выйти вада, а нс бесіда 
= Уважай, з кым говориш, бо ся напореш -  Уважай, з ким 
говориш, бо може вийти звада (сварка), а не бесіда. 
Уважай, з кым говориш, бо ся напореш = Уважай, з кым 
говориш, бо може выйти вада, а не бесіда -3важай, з ким 
говориш, бо напорешся.
Уважай на себе, то скоро пересвідчишся, які люде коло 
тебе -  Уважай на себе, то скоро пересвідчишся, які люди 
біля тебе.
Уважай на урожай -  будеш мати коровай -  Уважай на 
урожай -  будеш матри коровай.
Уважай на язык -  Уважай (пильнуй) на язик.
Уважай на язык, бо заробиш втык -  Уважаіі (пильнуй) на 
язик, бо заробиш втик!
Уважай-не уважай, а нншым рота не затыкай -Поважай- 
не поважай (слідкуй не слідкуй), а ішиим рота ііе затикай. 
Уважай сам (сама) = Позирай сам (сама) -  Уважай сам 
(сама).
Уважати, берегти себс -  Шанувати, берегти себс.
Уважати закон -  Шанувата закон.
Уважати за фіґлю = Снринимати, як фіґлю = Считати за 
фыґлю -  Вважати за фігліто (за жарт).
Уважати здоровля -  Шанувати здоров’я.
Уважати йсе (увжати вго) нарушенійом закона -  Вважа- 
ти це (вважати те) порушешіям закону.
Уважати иаказ (роспоряженіє) -  Шанувати 
наказ( розпоря дженпя).
Уважати памнять -  Шанувати пам’ять.
Уаважати право -  Шанувати право.
Уважати (уважагочи) прозьбу -  Уважати (вважаючи) на 
прохаішя.
Уважати силу -  Шанувати силу.
Уважати тралиції -  Шанувати традиції.
Уважати чужмй труд -  Шанувати чужий труд (чужу 
працю).
Уважагн чужый час -  Шанувати чужий час.
Уважаючн иа обстоятельства -  Вважавучи на обставини. 
Уваженіє іі труд -  рядом идуть -  Шана і труд -- поряд 
ідуть.
Уважительна причнна -  Поважна (важлива) причииа 
Уважный (уважна) на язик -  Уважный (уважна) на язик. 
Уважно стався (сіавтеся) до чужої лнчносги - Гіоважио 
стався (ставтеся) до чужої особистості.
Увалити го (увалити йі) в біду -  Увалити (затягти) його 
(увалити ії) в біду.
У варнши быв (была) и вариш не відів (не віділа) -
У вариши (в місті) був (була) і вариш (і місто) не бачив (не 
бачила).
У вариши -  всьо за гроші -  У вариши (у місті) -  всс за 
іроші.
У вариши -  всьо за іроші, а чиряк -  бери за гак -  У ва- 
риши (у місті) -  все за гроші, а чиряк -  бери за так.
У варнши жити дороже -  У вариши (у місті) жити джо- 
рожчс.
У вариши жити -  за вшитко платити = У вариши што 
не вкусиш -  за вшитко платити мусиш -  У варшди (у 
місті) жити -  за вшитко (за все) шіагити.
У варнши жити удобніше, а в селі -  здоровіше -  У вари- 
ши (у місті) жити зручніше, а в селі -  здоровіше.
У вариши й у селі милый серцю голос рӱдної землі -  
У вариші (у місті) і в селі милий серціо голос рідної землі. 
У вариши торговиці на каждому кроці- У вариші (у міс- 
ті) торговииі (ярмарки) на кожиому кроці.
У варнши ци в селі -  плекай любов до рӱдиої землі -  
У вариші (у місті) чи в селі - плскай лхобов до рідної землі. 
У вариши што вкусиш, то купиш -  У вариши (у місті) 
шо вкусиш, те куниш.
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У вариши што не вкусиш -  за вшитко платнти мусиш 
= У вариши ікитн -  за вшитко платити -  У варипш 
іумістї) шо не вкусиш -  за вшитко (за все) платити мусиш. 
У варишн, як у кісті, но без гроши -  иішто їсти -  У вари- 
ши (у місті), як у тісті, та без грошей -  нішо їсти.
У вариш його (її) й колачом не заманиш -  У вариш 
(у місто) його (ЇТ) й калачем не замаішш!
У вариш -  по гроші, в село -  по розум, а до матери -  за 
совітом -  У вариш (у місто) -  по гроші), в село -  по розум, 
а до матері -  за порадою.
У вас своя правда, у нас -  своя -  У вас своя правда, 
у нас -  своя.
У ваших (у наших) краях -  У ваших (у наших) краях.
У ваших (у наших) руках -  У ваших (у наших) руках.
У вашӱв власти -  У вашій волі.
У вгень бы за нього (за неї) пӱшов (пӱшла) - У  вогонь би 
за нього (за неї) пішов (пішла).
У вгень и в воду = У вгень и воду -  У вогонь і в воду.
У вгень и воду = У вгень и в воду -У вогоиь і воду.
У вдӱвця прнлипла біда (нужда) до гонця -  У вдівпя при- 
липла біда (скрута) до гонця (до казана).
Уведеный в закон -  Уведений в закон.
У великої любви великі й жсртвы -  У вслнкої любові ве- 
ликі й жертви.
У великому гонци -  на декци -У великому горнці (казані)
-  на денці.
У великому городі велика й опасиӱсть -  У великому го- 
роді (місті) вслика й небезпека.
У великому количестві = У великому множсстві = У 
великӱв кӱлькости = У всликій кількості.
У великому множестві = У великому количестві = У 
велнкӱв кӱлькости -  У великій кількості.
У велику мить -  У вслику мить.
У великӱв кӱлькости = У великому множестві = У вели- 
кому количестві- У великій кількості..
У великӱв мірі = Великов міров -  У великій мірі.
У великӱв мудрости -  велика й жура, а гко додае знаній
-  додає й страданій -  У великій мудрості -  вслика й жура, 
а хто додає знань -  додає й страждань.
У великӱв череді й корова сумашедша -  У великӱв чсре- 
ді й корова божсвілыіа.
Увели му (увели ӱв) з-под носа -  Увели йому (увели їй) 
з-під носа.
Увелнченіє населенія -  Збільшеішя насслення. 
Увеличеніє преступностн -  Збільшення злочинності. 
Увеличеніє сімйі -  Збільшення сім’ї.
Увеличеное имня -  Збільшене ім’я.
Увеличительвый суфікс -  Збільшувальний суфікс. 
Увеличительноє скло -  Збільшувалыіе скло.
Увср (уверла) гроші на вітер -  Викинув (викинула) іроші 
иа вітср.
Уверичи в темницю (в тюрьму) -  Укинути (закинути) в 
темницю (в тюрму).
Уверичи слово -  Викинути слово.
Увернчн собі в голову -  Вкинути собі в голову.
Уверли го (уверли йі) на улицю -  Викинули його (вики- 
нули її) на вулицю.
Уверло го (уверло йі) в дрож -  Закинуло його (укинуло її) 
в дрож.
Уверло п» (уверло йі) в жар = Миче ним (миче нив) у
жар -  Укинуло його (укинуло її в жар)
Уверло го (уверло йі) в отчаяыіє = Довели го (довели йі) 
до отчаянія -  Закинуло його (закинуло її) у відчай.
Увер- стратив (уверла -  стратила), знайшов -  ти бога- 
гий (знайшла -  ти богата) -  Викинув- стратив (викинула
-  стратила), знайшов -  ти багатиий (знайшла -  ти багага). 
У верхах изміненія, а в жизни -  ннякых перемін -  У вср- 
хах зміни, а в житті -  иіяких персмін.
У верховинця мало хліба й сыра, завто душа щира -  
У верховинцця мало хліба й сиру, зате душа щира.
У верховинпя хыжа без клинця -  У верховинця хата бсз 
клинця (без гвіздка).

У верхушкы -  свпї кормушкы -  У верхушки -  свої кор- 
мушки.
Увер (уверла), як старі рукавпці -  Викинув (викинула); 
мовстарі рукавиці.
Уверьх денцьом = Д’горі (догори) дном -  Уверх денцем 
(дном).
Увеселительна подорож -  Розважальна поїздка. 
Увеселительноє місто -  Розважальне місце.
У вссны жӱнська натура: зрана улыбнеся, под вечӱр 
заплаче -  У вссни жіноча натура: зранку всміхнеться, під 
вечір заплаче.
У веснянкы -  свої спӱваыкы -  У веснянки -  свої співанки. 
У весняно-літні дны всі роботы головні -  У внссняііо- 
літні дні всі робсли головні.
Увесь (уся) вниманіс = Весь (уся) вниманіс -  Увесь (уся) 
увага.
Увесь день на ногах = Цілый день на иогах -  Увесь дснь 
на ногах.
Увесь його (її) труд -  то там постояв (постояла), то туй -
Увссь його (її) іруд -  то тут постояв (постояла), то тут. 
Увесь світ пе забереш -  Увесь світ не забереш.
Увесь у вӱтця -- Увссь у вітця (у батька).
У ветеранӱв труда -  фальшива борода -  У ветеранів тру- 
да -  фальшива борода.
Увечері -  Вечером.
Увечері збиравуться за гостинным столом, де пак на- 
рано деякі з них находяться под столом -  Увсчсрі зби- 
раються за гостинним столом, де потім парано деякі з них 
знаходяться під столом.
Увечері комар прилетів -  и на тіло сів -  Увечері комар 
прилетів -  і на тіло сів.
Увидиме, што з того выйдс -  Побачимо, що з того вийде. 
Увидиме, што стансся -  Побачимо, що станеться (що тра- 
питься).
“Увндимс!” -  ик каже сліпый -  “Побачимо”-  як каже слі- 
пий.
Увидить погар -  прилипне, як комар -  Побачить погар 
(чарку) -  прилипне, мов комар.
Увидиш свойих -  кланяйся нашим -  Побачиш своїх - 
кланяйся иашим.
Увидиш, як свою ііотилиціо -  Побачиш, як свою поти- 
лицю.
У вині -  правда на дні -  У вині -  правда на дні.
У вирі жизни -  У вирі (у водокрутї) життя.
У вирі событій = У вихрі событій -  У вирі іюдій.
У вихрі событій = У вирі событій -  У вихрі (у вітрі) по-
Дій.
Увідів її (увіділа його) голоє тіло -  й нараз го (нараз йі) 
закортіло -  Иобачив її (побачила його) голе тіло -  й відразу 
його (й відразу її) закортіло.
Увідів Марьку -  нс до жовнарку -  Увідів (аобачив) Марь- 
ку -  нс до жовнарку (не до полуденку).
Увідів (увіділа) паску -  змінив (змінила) гнів на ласку 
-  Увидів (побачив, побачила) паску -  змінив (змінила) гнів 
на ласку.
Увідів (увіділа) себе його 00 очима -  Побачив (побачила) 
себе його (ії) очима.
Увідів (увіділа) себе, як у зирькалі -  Побачив (побачила) 
себе, мов у дзеркалі.
Увідіти світ -  Побачити світ.
Увідіти своє отраженіє в зерькалі -  ГІобачити своє відо- 
браження в дзеркалі.
Увідіти свойимк очима -  1'іобачити своїми очима.
У відро з водов не лізь руков -  У відро з водою не лізь 
рукою.
Увінчалося удачов -  Увінчалося успіхом.
Увінчаный (увінчана) лаврами -  Увінчаний (увінчана) 
лаврами.
Увінчовати (увінчагги) лаврами = Вінчаги лаврами --
Увінчуватн (увінчати) лаврами.
Увінчоватися (увінчатися) успіхом -  Увінчуватися (увін- 
чатися) успїхом.
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Увіреиый (увірена) в собі — Упевнєний (упєвнена) в собі. 
Увіреный (5'вірена) на 100 проценту-в -  Упевнеішй (упев- 
нсна) иа 100 процентів.
Увіреный отвіт -  Упсвнена відповідь 
Увіренӱсть у собі -  Уневненісіь у собі.
У вічный час -  У вічний час.
У выгодному положенію -  У вигідному становиші.
У выгодному світлі (освіщенію) = У приятному світлі -  
У вшіцному світаі (освітленні).
У вызорах світиться -  У вікнах світиться.
Увы, йсе дужс сумно -  Та ба (на жаль), ие дужс сумно! 
Увыйти в азарт = Уходити в азарт = Упадати (упасти) в 
азарт -  Увійтии в азарт.
Увынти в быт = Уходити в быт -  Уходити в побут. 
Увыйти в дійствіє -  Увійти в дію.
Увыйти в довіріє = Утертися в довіріє -  Увійги в довір’я. 
Увыйтн в житя = Уходити в житя -  Увійти в життя. 
Увыйти в нсторію = Уходиз н в исторію -  Увійти в істо- 
рію.
Увыйти в колію = Уходити в колію -  Увійти в колію. 
Увыйти (входитн) в курс -  Увійти (входити) в курс. 
Увыйти в літа = Уходити в літа -  Увійти в (дозрілі) літа. 
Увыйти в моду = Уходити в моду -  Увійти в моду. 
Увыйги в неславу -  Увійти в неславу,
Увыйти в иорму = ІІрийти до нормы -  Увійти в норму. 
Увыйти в обыкновеніє -  Увійти в звнчку.
Увыйти в обычай = Уходити в обычай = Ставати 
обычайом -  Увійти в звичай.
Увыйти в обйазанӱсть = Уходити в обйазанӱсть -  Увійти 
в обов’язок.
Увыйти в плоть и кров = Уходити в і і л о т ь  и кров -  Уві- 
йти в илоть і кров,
Увыйти в поговорку -  Стати приказкою.
Увыйти в положеніс = Уходнти в положеніє -  Увійти в 
становище.
Увыйти в ирава -  Увійти в права.
Увыйти в раж - Увійти в раж ірозгшлитися).
Увыйти в ритм -  Увійти в ритм.
Увыйти в роль = Входити в роль -  Увійти в роль. 
Увыйти в русло (в річище) = Уходити в русло -  Увійти в 
русло (в річище).
Увыйзи в рӱст-Увійти в ріст.
Увыйти (увыйшло) в смак = Входити у емак = Увыйти у 
вкус -  Увійти (увійшло) в смак
Увыйти в согласіс з ним (з нив) -  Увійти в згоду (домови~ 
тися (договоритися) з ним (з нею).
Увыйти в ужиток (в употрсбленіє) -  Увійти в ужиток.
У высшӱв школі ся вчив (учила), а розу.мя не нажив (не 
нажила) -  У вищій школі вчився (вчилася), а розуму не па- 
жився (нс нажилася).
Увыйтн у вкус = Увыйти (увыйшло) в смак = Входити у 
смак -  Увійти в смак.
Увыйшло в моду -  Увійшло в моду.
Увыйшов (увыйшла) в азарт -  Увійшов (увійшла) в азарт. 
Увыйшов (увыйшла) в нсторію -  Увійшов (увійшла) в іс- 
торію.
Увыйшов (увыйшла) в його (в її) положсніє -  Увійшов 
(увійшла) в його (в її) становише.
Увыйшов (увыйшла) в образ -  Увійшов (увійшла) в 
образ.
Увыйшов (увыйшла) в ритм -  Увійшов (увійшла) в ритм. 
Увыйшов (увыйшла) в роль -  Увійшов (увійшла) в роль. 
Увыйшов (увыйшла) у контакт -  Увійшов (увійшла) у 
контакт.
Увыйшов (увыйшла) у часть (у пай) -  Увійшов (увійшла) 
у долю.
У высокої сосны -  захмарні сны -  У високої сосни — за- 
хмарні сни.
У выходні дны -  У вихідні дні.
Увйазалася, як баба в земсльный вопрос -У в’язалася, як 
баба в земельне питання.
У вкус -  У смак.

У властвуюшых коридорах -  У владних коридорах.
У властвующых ианӱв на казвдому селі свої очи й уха -
У владних паыів на кожному селі свої очи й вуха.
Увлектн за собов -  Потягти (пове.сти) за собов.
Увлеченіє науков -  Захоплення наукою.
Увлеченый (увлечеиа) до безчувствія -  Захопленнй (за- 
пхоплепа) до нестями.
Увлеченый (увлечеиа) ііісньов -  Захоплсний (захоплсна) 
ніснею.
У вовка, каже, стрьзяв, а Пірошка вмерла -  У вовка, каже, 
стріляв, а Пірошка (Червона Шапочка) вмерла.
Уводити (увести) в заблужденіє -  Уводити (увести) в оману. 
Уводнти в закон -  Уводити в закон.
Уводити (увести) в курс -  Уводити (увести) в курс. 
Уводити (увсести) в неславу-Уводити (увести) в неславу. 
Уводити (увести) в рамкы -  Уводити (увести) в рамки. 
Уводити (у»ести) в славу -  Уводити (увести) в славу. 
Уводити (увести) в сгрой -  Уводити (увссти) в сзрій. 
Уводити (увесги) в сущнӱсть вопроса -  Уводнти (увести) 
в суть питання.
Уводити (увести) в ужиток = Впроважоваги в ужиток -
Уводити (увєсти) в ужиток (у споживок).
Уводитн в хрест -  Уводити в хрест (хрестити).
Уводитн час = Тратити час -  Уводити (тратити) час.
У воді мочитися -  мож и утопитися -  У воді мочитися -  
можна й утопитися.
У воді ияша снла и наші корсні -  У воді наша сила і иаші 
корені.
У воді ІІЄ потпне, Н В ОГІІИ не згорнть -  У воді не вгопить- 
ся, і в вогні не згорнть.
У воді скупаешся -  свіжим почувасшся -  У воді скупаєш- 
ся -  свіжим почуваєшся.
Уводнын лисг -  Увідний лист.
У водовороті собыгій -  У вирію подій.
Увод у владенія -  Увід у володіння.
У воду гульк -  гӱлько бульк - У воду гульк—зільки бульк. 
У воздусі носиться -  У повітрі носиться.
У войны свої законы (свої нравила) -У  війни свої закони 
(свої правила).
У вола великый рог -  годен реватн -  У вола великий рот 
-  можс рсвати.
Уволити із іиколи -  Звілыінти зі школи.
Уволити в отпуск -  Звілышти у відпусзку.
Уволнителыіа записка -  Записка про звільнсння. 
Увольнительнмй білет -  Квиток про звільнення.
У вольный (у свобӱдный) ч ас-У  вільний час. 
Уволыіяги (уволыіити) себе- Увільняти (увільнити) себе. 
Увольге мене от сьої необходимости = Ньи вже, увольтс 
мене от сього -  Звільніть мене від цієї необхідності.
У ворожілі усякоє зіля прн ділі -  У ворожілі всяке зілля 
при ділі.
У ворожкы зіля й масти повні горшкы -  У ворожки зілля 
й масті повні горшки (гонці, казани).
У ворону метав (метала), а в корову попав (попала) -
У ворону кидав їкидала), а в корову попав (потрапив, по- 
трапила).
У всеозброєню = Прн повнӱв збройи = У всеоружїї -
У всеозброєнні.
У всеоружп = У всеозброєню = При повнӱв збройи -
У всеозброєшіі.
У всі кӱині -  У всі кінці.
У всі стороны -  У всі (на всі) боки.
У всіх бідах свойих мы винпі самі - У  всіх бідах своїх ми 
винуваті самі.
У всіх бывавуть зльоты н паденія -  У всіх бувають злети 
і падіння.
У всіх было єнно желаніс -  воссоєдиненіе -  У всіх було 
однс бажання -  возз’єдпашія.
У всіх дьзах треба мати голову на нлечах -  У всіх ділах 
(справах) треба мати голову на штечах.
У всіх є плюсы, треба лем розглядіти -  У всіх є плюси, 
треба лиш роздігаи іися.
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У всіх с якісь врагы -  У всіх є якісь враги.
У всіх заботы енні: як прожити от платні до платні -  У
всіх турботи одні: як ирожити від платні до шіатні.
У всіх ЛІОДИ є якісь хыбы -  У всіх людей є якісь хиби (не- 
доліки).
У всіх на виду -  У всіх на виді.
У всіх на очах = У всіх перед очнма -  У всіх аа очах.
У всіх направленіях -  У всіх напрямках.
У всіх народӱв -  У всіх народів.
У всіх на слух -  У всіх на слух!
У всіх на слуху -  У всіх на слуху!
У всіх на устах -  У всіх на вусгах.
У всіх, неборе (небого), свос горе -  У всіх, неборе (небо- 
го), своє юре.
У всіх отношеніях -  У всіх відносинах (випадках).
У всіх перед очима = У всіх иа очах -  У всіх перед очима. 
У всіх ситуаціях -  У всіх сиіуаціях.
У всіх у нас свої слабости -  У всіх у нас свої слабкості.
У всіх цивілізованых державах -  У всіх цівілізованих 
країнах.
У всі часы = За всіх часӱв -  В усі часи.
У всі часы были свої мінуси й плюсы -  У всі часи були 
свої мінуси й шіюси.
У встановленому законом норядку -  В устаиовленому за- 
коном порядку.
У всӱв голизні (обнаженостн) -  У всій наготі.
У всӱв красоті -  У всій красі.
У всӱв повноті = 3 усьов повнотов -  У всій повноті.
У всӱв своӱв красі -  У всій своїй красі.
У всӱв совокулности -  У всій сукуиності {все разом).
У всӱм иеличію -  У всій всличі.
У всякого доброго діла с свої губителі -  У всякого добро- 
го діла (доброї справи) є свої іубителі.
У всикого колектива є тупиці и сообразителькі -  У вся- 
екого колективу є іуииці і кмітливі.
У всякого Матвія своя затія = Усяк ио-свому казиться -  
У всякого Матвія своя затія (своя витівка, вигадка).
У ясякого милоианія є своє начало -  У всякош милуван- 
пя (кохання) є свій початок.
У всякого нодворйа (у всякому дворі) своє прислӱвйа 
= Што сторона, то й новина = Што край, то й звычай -  
У всякого подвір’я (у всякому дворі) своє повір’я.
У всякого указаніс є свої лазейкы -  У всякої вказівки є 
свої лазівки. ,
У всякої бідности -  своя природа -  У всякої бідності -  
своя природа.
У всякої гри (у каждӱв грі) -  свої правила -  У всякої іри 
(у кожній грі) -  свої правила.
У всякому ділі нужні люде смілі -  У всякому ділі (у всякій 
справ) потрібні люди сміливі.
У всякому колективі раді творчеськӱв ініціативі -
У всякому колективі раді творчій ініціатів.
У всякому разі = У каждому разі = У всякому случайи 
- Вусякомуразі. .
У всякому случайи = У всякому разі = У каждому разі -  
Ус васякому випадку.
У всяку мінуту -  У кожну хвилину.
У всього є своя ціна -  У всього є своя ціна.
У всьому блиску -  В усьому блиску.
У всьому є міра -  У всьому є міра.
У всьому є иреділ -  У всьому є межа.
У всьому є своє начало й консць -  У всьому є свій по- 
чаток і кінець.
У всьому желає совершенства -  У всьому прагне доско- 
налості.
У всьому зацепку глядать -  У всьому зачіпку шукає.
У всьому має быти соґласіє й порядок -  У всьому має 
бути злагода (зладок) і порядок.
У всьому свому ужасі -  В усій своїй жахливості.
У всьому свӱй час -  В усьому свій час.
У вӱвторок -  неділь сорок -  У вівторок -  недшь сорок.
У вӱтці годиться -  У вітці (у батмси) годиться.

У вӱтця вдався -  У вітця (у батька) вдався.
У вӱтця вдався, тому й розбӱйником стався -  У вітця (у 
батька) вдався, тому й розбійником стався.
У вшиткого свӱй час -  У всього свій час.
Угадовати навперед -  Угадувати наперсд.
Уганяти (загнатги) в краску -  Увігнати (загнати) в краску. 
Угаыяти (загнатн) в могилу = Укласти в грӱб -  Увіганати 
(загнати) в могилу.
Уганяти (угнати) в пӱт -  Увігнати (ушати) в піт.
У гармонійи з тобов (з вами) -У  гармонії з тобою (з вами). 
Угарный газ -  Чадний газ.
У Гафії дві надежды: кедь не за Йвана, то за Штефа-
иа -  У Гафії дві надії: якщо не за Йвана, то за Штеафана 
(Степана).
У гыртаыці му (у гыртанці ӱв) застряло -  У гиртдянці 
йому (у гирлянці їй) застряло.
У глыбині (у далечи) вікӱв (столітій) = У далині вікӱв 
(столітій) -  У глибнні (у далечі) віків (століть).
У глыбнні душі —У глибині душі.
У глыбині карпатськых гӱр -  У глибині карпатських іїр. 
У глыбині серця -  У глибипі серця.
Углова кліі ина -  Кутова киітнна.
Углова хыжа -  Кутова хата.
Угловый дӱм -  Наріжно-кутовий дім (будинок).
Угловый стӱл -  Кутовий стіл.
Угловый удар -  Кутовий удар.
Угловоє желізо -  Кутовс залізо.
Угловос ускореніс -  Кутове нрискорення.
У глоті всьо прӱйде -  У глоті (у тісноті) все пройде.
У глотку не лізе = В гыртанку нс лізе = В горло не лізе -  
У пельку не лізе.
Углубляти сваю -  Запшблювати палю.
Углублятнся в думкы -  Заглиблюватися в думки.
У глупу нӱч -  У піупу ніч.
Упіяли го (угналн йі) з Главку, бо де треба было лизнупі 
-  вӱн гавкнув (вона гавкнула) -  Вигнали його (вигиали 
ї'О з Главку, бо де треба було лизнути -  він гавкнув (вона 
гавкнула).
У гніві справедливӱсть сліпа -  У гпіві снраведливість 
сліпа. .. ■ ■ ,
У говіню не сватай дӱвку, леґіню -  У говіню не світай 
дівку, легіню (парубче).
Уговор дорожый за гроші = Условіє дорожоє от золота -
Умовлсність дорожча за гроші. ч 
Уговорити втікати -  Умовити тікати.
Угодити йому (ӱв) -  Догодити йому (їй).
Угодуй ворону -  укопле тти очи -  Вигодуй ворону -  ви- 
копле (видзьобас) тобі очі.
Угол зрінія -  Кут зору.
У голові в нього (у голові в неї) вітер свшце -  У голові в 
нього (у голові в неї) вітср свище.
У голові в нього (у голові в неї) прояснидося -  У голові в 
нього (у голові в неї) прояснилося.
У голові чмелі гудуть = Чмелӱв слухать -  У голові джмс- 
лі гудуть.
У голові думка снус (крутиться) -  У голові думка снує 
(крутиться).
У голові забрыиіло -  У голові забриніло.
У голові закружилося (запаморочилося) = У голові кру- 
титься = Голова крутиться -  У голові закружилося (за- 
наморочился).
У голові крутиться = У голові закружилося (запаморо- 
чилося) = Голова крутиться -  У голові крутиться.
У голові не влагаєся -  У голові не вкладається.
У галові чмелі гудуть = Чмелӱв слухать -  У голові чмелі 
(джмелі) гудуть.
Уголовный кодекс -  Криміналыіий кодскс.
Уголовный процес -  Кримінальний цроцес.
Уголовный розыск -  Карний розшук.
Уголовный суд -  Карний суд.
Уголовноє судопроизводство -  Кримінальне (карне) судо- 
танство.
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Уголовно-наказуемын (наказуема) -  Кримінально-кар- 
ний (карна).
У голову собі взяти -  У голову собі взягги.
У голову не йде (не лізе) = Головы не береся -  У і олову 
не йде (не лізе).
Уголок стола -  Кут (ріжок) стола.
У голос -  У голос (голосно).
Углос думатн (подумати) -  Уголос думати (подумати ). 
Уголос кричатн (закричати) -  Уголос кричатн (закри- 
чати).
Уголос плакатн (заплакати) -  Уголос плакати (заплакати). 
У голос ударилися -  Голосно заплаказш.
У голос читати -  Уголос читати.
Угол отраженія -  Кут відбиття.
Угол паденія -  Кут падіння.
Угольна кыслота -  Вуітльна кислота.
Угольна промышленнӱсть -  Вугільпа промчсловість. 
Угольный розріз -  Вугільний розріз.
У гоннтві за щастьом -  У погоні за щастям.
У горазді -  з милым (з милов) рай и в лободі -  У гаразді
-  з милим (з милою) рай і в лободі.
У горах гроза, а в долині -  слыза -  У горах гроза, а в до- 
лині -  сльоза.
У гордӱв самотности -  У гордій самітиості.
У городі перелаз, камінячко чорііе, можс, й мене якась 
біда до серця нригорнс -  У городі перелаз, каміннячко 
чорне, може, й мене якась біда до ссрця пригорне.
Угору й угору = Все высше й высше -  Ушру й угору.
У горю, иечали жизнь подкаже, што дале -  У горі, печалі 
життя підкаже, що далі.
У горянкы ниє гроши на парадні топанкы, но вна фай- 
иа й боса и простоволоса -  У горянки нсма грошей на 
ларадні топанки (черевики), та вона файна (гарна) й боса 
і простоволоса.
У Господа мертвмх ниє -  У Госнода мертвих нема.
У гостнні -  У гостині.
У гостині (иа гостині) трипогарна (тричаркова) пранда, 
а на возі чотыриколсса правда -  У гостині іричаркова 
правда, а на возі чотириколсса правда.
У гостину -  У гостину.
У госіі -  У гості.
У гості ходив (ходила), а дома -  їсти нросип (просила) -  
У гості ходив(ходила), а дома -  їсти просив (просила).
У гості ходив (ходила) -  усім насолив (насолнла) -  У гос- 
ті ходив (ходила) -  усім насолив (насолила).
У гості ходи, но й до себе веди = У і'ості ходити -  тре- 
ба гостӱв и до себе просити (водити) = Любнш у гостях 
бывати, люби й гостӱв приннмати -  В гості ходи, але й 
до себс всди.
У гості ходити -  треба гостӱв и до себе просити (води- 
ти) = У госгі ходи, но й до ссбе веди = Любиш у госіих 
бывати, люби й гостӱв принимати -  У гості ходити -  тре- 
ба гостей і до ссбе проси ги (водити).
У гостях бывай, но дома пообідати не забыван -  У гостях 
бувай, та дома пообідата не забувай.
У гостях быв (была), а чим гостили -  забыв (забыла) -  
У гостях був (була), а чим гостили -  забув (забула).
У гостях веселитися -  ие значить напитися -  У гостях 
веселитися -  не значить напитися.
У гостях добре, а дома -  шн ліпше -  У гостях добре, а 
дома -  ще краще.
У гостях -  не дома -  У гостях -  не вдома.
У гостях послідньым (послідньов) їсти потапай, а 
першым (а першов) к}щчай -  У гостях останнім (остан- 
ньою) їсти иочинай, а псршим (а гіершою) кінчай.
У гостях цн дома -  от кислиць оскома -  У гостях чи дома
-  від кислиць оскома.
Уготоваимй навперед -  Уготований наперед.
Угощавуть як гостя (як гостю), а йому (а ӱв) не доста
-  Частують як гостя (як гостю), а йому (а їй) не доста (не 
досить).
У гримі йти -  У гримі йти.

У гріхах, як сільськын пес у репйахах -  У гріхах, мов 
сільський пес у реп’яхах.
У гріхах, як у репйахах -  У тріхах, мов у реп’яхах.
У грішного Иваиа -  диявол за пана -  У грішного Йвана
-  диявол за пана.
Угрызатися совістьов -  Угризатися совістю.
У гроба жебӱв ниє: няко нич из собов на тот світ ие по- 
несе -  У гроба (могипи) жебів (кишень) нема: ніхто нічого з 
собою на той світ не понесе.
У громаді -  не будь на заваді -  У громаді - не будь на за- 
ваді.
У громаді ие сторонися, а середпны держися -  У громаді 
нс сторнися, а середини держися (тримайся).
У іроши много заздрӱсных очи -  У грошей багато за- 
здрісних очей.
У гроши не лем много приятелӱв, но й неприятелӱв -
У ірошей нс лиш багато приятелів, але й неприятелів.
У грошовитої отданиці (молодипі) всселі мнясниці -  
У грошовитої відданиці (молодиці) веселі м’ясниці. 
Угрызеніє еовісти -  Докори совісті (сумліиня).
У грязиӱв грі й правила чеснымй не бывавуть -  У бруд- 
ній грі й правила чесними нс бувають.
У гургі (в компаый) й каша добрс їсться - У  гурті (в ком- 
панії) й каша добре їсться.
У гурті и смерть не страшна = На людях и смерть крас-
на -  У гурті і смерп, не страшна.
Удаваный сміх -  Удаваный сміх
Удавати з себе = Стройити з себе -  Видавати з себе.
Удавати з себе блазня-паяиа -  Удавати з себе блазня-
наяца.
Удавати з себе невиннос ягня -  Удавати з ссбс невинне 
ягня.
Удаваги з себе смиренного (смиренну) -  Видавати з ссбс 
сумирного (сумирну).
Удаватися в біі ство -  Удаватися навтіки.
Удаватися в ваду (в ссору) = Удаватися (удатися) в спор
-  Уданатися в сварку.
Удаватися (удатнся) в выдумкы (в фантазованя) -  Уда- 
ватися (впадати) у вигадки (в фантазування).
Удаватися (удатися) в гонор -  Удаватися (удатися) в го- 
нор.
Удаватнся (удатися) в крайиӱсть = Упадати (упасти) в 
крайнӱсть -  Удаватися (удатися) в крайність.
Удаватися в отчаяніс = Упадати (упасти) в отчаяніє -
Удаватися у відчай (у розпач).
Удаватися (удатися) в паніку -  Удаватися (удатася) в па- 
ціку.
Удаватнся (удатися) в персполох = Подгынати хяӱст -
Удаватися (удатися) в переполох.
Удаватися (удатися) в подробности -  Удаватися (удатися) 
в подробиці.
Удаватися (удатися) в спор = Удаватися в ваду (в ссору)
-  Удаватися (удатися) в суперечкӱ.
Удаватися (удатися) в печаль -  Виадати (впасти) в тугу. 
Удаватися в тонкости -  Удаватися в тонкощі.
Удаватися (датися) до оружія -  Удаватися (датися) до зброї. 
Удаватися до першоисточиикӱв -  Удаватися до першо- 
джерел.
Удаватися (датися) до хитростӱв -  Удаватися (датися) до 
хитрощів.
Удавазися (датися) навтікы (навтікача) -  УдаватИся (да- 
тися) навтіки (навтікача).
У давні часы = За давньых часӱв -  У давні часи.
Удає з себе паївного (наївну) -  Вдає із себем наївного (на- 
ївну).
Удає з себе невпнне ягня -  Видає ссбе за иевинне ягня. 
Удався (вдалася) на славу -  Удався (вдалася) на славу. 
Удас з себе -  Удає (видас) з ссбс.
У далекӱв давнині = У давню (в еиву) давнину -  У да-
лекій давнині.
У далині (у далечи) вікӱв (столітій) = У глыбині вікӱв 
(столітій) -  У далииі (у далечі) віків (століть).
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У давню (в сиву) давыину = У далекӱв давнині -  У дав- 
ню (в сиву) давнину.
Удався з нього добрый газда, а з неї -  добра ґазды-
ня -  Удався з нього добрий господар, а з неї -  добра гос- 
подиня.
Удалити опаснӱсть -  Усунути небезпеку.
Удалити пухлину -  Вирізати нухлину.
Удалити руку -  Відрізати {ампутувати) руку.
Удалити сніг из майдана -  Очистити майдан від снігу. 
Удалити хворый зуб -  Вирвати хворий зуб.
Удалі хлонці -  Хлопці-молодці.
Удалося му (удалося ӱв) на славу -  Удалося йому (уцало- 
ся їй) на славу!
У даный момент = У сись момент = У даный час -
У даний момент.
У даный час = У даный момент = У сись момент -
У даний час.
У данному случайи -  У даному випадку.
Удареный (ударена) міхом -  став (стала) людськым смі-
хом -  Ударений (ударена) міхом -  став (стала) людським 
сміхом.
Ударив голом -  Ударив голом!
Ударив ірӱм -  Ударив грім.
Ударив (грянув) дозвдь -  Ударив (хлынув) дощ.
Ударив мороз -  Ударив мороз.
Ударив сват свашку иншым у настрашку -  Ударив сват 
свашку іншим у настрашку.
Ударила (гряиула) революція -  Ударила (грянула) рево- 
люція.
Ударили -  дай здачу -  Ударили -  дай здачу!
Ударило му (ударило ӱв) з рукы до головы -  Ударило 
йому (ударшю їй) з руки до голови.
Удар -  и по всьому -  Удар -  і по всьому!
Ударити бідов об зсмлю = Бити бідов об землю -  Ударити 
лихом об землю.
Ударити в звӱн -  Ударити в дзвін (задзвонити).
Ударити в каноны -  Ударити в канони (в гармати). 
Ударити в очи = Веричися в очи -  Ударити в очі. 
Ударити в смычкы = Ударити смычками -- Ударити в 
смички.
Ударити в струны -  Ударити в струии.
Ударити (ударилн) гопака -  Ударити (ударили) гонака 
(пуститися в танець).
Ударити горьом об землю -  Ударитн лихом об зекшю. 
Ударити з розгона (з розмаха) -  Ударити з розіоиу (з роз- 
маху).
Ударити на переполох = Ударити на сполох = Зняти тре- 
вогу -  Ударити на перенолох.
Ударити на сполох = Зняти тревогу = Ударити на пере- 
полох -  Ударити на сполох.
Ударити отбой -  Бити отбой -  Ударити відбій.
Ударити плазом -  Ударити плазом.
Ударити подковами -  Ударити нідковами.
Ударити под личко -  Ударити під личко.
Ударити под ребра -  Вдарити нід рсбра.
Ударити по руках = Бити по руках -  Ударити по руках. 
Ударити по столови -  Ударити по столові.
Ударити смычками = Ударити в смычкы -  Ударити 
смичками.
Ударитися в голоє -  Ударитися в голос.
Ударитися в иіру -  Захопитися грою.
Ударитися в крайнӱсть -  Ударитися в крайність. 
Ударитися в мавдры -  Ударитися в мандри.
Ударитися в оскорбленіс -  Ударитися в образу. 
Ударитися в паленку -  Ударитися в паленку (в горілку). 
Ударитися в плач -  Ударитися у плач (заплакати). 
Ударигися в слызы -  Почати плакати.
Ударитися в фантастику -  Ударитися в фангастику. 
Ударитися в філософію -  Ударитися в філософію. 
Ударитися (веричися) навтікы -  Ударитися (кинутися) 
навтікача.
Ударити тривогу = Битп тривогу -  Ударити тривогу.

Ударитн чолом = Бити чолом -  Ударити чолом (поклони- 
тися).
Ударить отець -  буде синець, ударить мати -  не боляче 
дитяти -  Ударить отець (6атько) -  буде синець, ударить 
мати -  не болісно дитяти.
Удары стихп'- Удари стихії.
Удары судьбы -  Удари долі.
Ударяа бригада -  Ударна бригада.
Ударна вахта -  Ударна вахга.
Ударна волна -  Ударна хвиля.
Ударна доза -  Ударна доза.
Ударна робота -  Ударна робота.
Ударна снла -  Ударна сила.
Ударна волна — Ударна хвиля.
Удар ннже пояса -  Удар нижче пояса.
Ударник (ударниця) везе хліб гарбов, а лінивець (а лі- 
нивиця) -  иесе под руков -  Ударник (ударшіця) везе хліб 
гарбою, а лінивсць (а ліиивиця) -  несе під рукою.
Удариик (ударниця) общественного труда -  Ударник 
(ударниця) громадського труда (громадської праці). 
Ударными темпами -  Ударними темпами.
Ударно робили-штурмовали -  з недоробкамн здали -  
Ударно працювали -  з недоробками здали.
Удар у спину -  Удар у снину.
Ударяє в пӱт = Кидать у пӱт -  Ударяє в піт.
Ударити (уцарити) в голову = Спадати на думку = 
Силыти на думку -  Ударяти (ударити) в голову (думкою). 
Удяряти (удари і и) по жебови = Бити по жебови -  Ударя- 
ти (вдарити) по жебові (по кишені).
Ударятися (ударитнся) в амбіцію = Удаватися в амбіцію 
= Лізти в амбіцію -  Ударятися (ударитися) в амбіцію. 
Ударятися (ударигися) в слызы (в цлач) -  Ударятися 
(ударитися) в сльози (в ішач).
У даскӱлькох мийтрах (кіломийграх) = У иару мийтрах 
(кіломийтрах) -  У декількох мстрах (кшометрах).
У даскӱлькох словах = У кӱлькох словах -  У декількох 
словах.
Удатися (ударитися) в амбіцію -  Удатися (ударитися) в 
амбицію.
Удатися в лірику -  Удаггися в лірику.
Удатися в отчаяніє -  Удатися у відчай (у розпач).
Удатися в паніку -  Удатися в паніку (запанікувати). 
Удатися в способного майстра (способну майстриню) -  
Удатися в здібпоіо майстра (здібну майстриню).
Удача не любить лінивых — Удача не любить лінивих. 
Удача нигда не быває лишиьов -  Удача ніколи не буває 
зайвою.
Удача приходить до тых, кодрі сннако ставлятьея як до 
великых, так и до малых -  Удача приходить до тих, котрі 
однаково ставляться як до великих, так і до малих.
Удачі в бою -  Удачі в бою!
Удачі тобі (удачі вам) -  Удачі тобі (удачі вам)!
Удачі тобі: не кашляй -  Удачі тобі: не кашляй!
Удачні розработкы -  Вдалі розробки.
Удачный постріл -  Удачний постріл.
У двадціть рокӱв леґінь сам ся женигь, у двадціть пйать 
-  лищи го женять, а в тридцять -  н сам чорт го не вже- 
нить — У двадцять років леґінь (парубок) сам жеішться, у 
двадцять п’ять -  люди його женять, а в тридцять -  і сам 
чорт його пе вжснить.
У двері -  У двері.
У двір завсрне, а на фіглю зверне -  У двір заверне, а на 
фіпно (а па жарт) зверне.
Удвічі бӱлше = Удвоє бӱлше -  Удвічі більшле.
Удвічі бӱлшын (бӱлша) = Удвоє бӱлшый (бӱлша) -  Удві- 
чі більший (більша).
Удвічі менше = Удвоє мснше -  Удвічі менше.
Удвоє бӱлше = Удвічі бӱлше -  Удвоє більшле.
Удвоє бӱлшый (бӱлша) =Удвічі бӱлшый (бӱлша) -  Удвоє 
більший (більша).
Удвоє менше = Удвічі меншс -  Удвоє менше.
У дворі = На дворі -  У дворі.
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Удв

У дворі кури иасуться, а в чури на сіні ыесуться -  У дво- 
рі кури пасуться, а в чури (в сіннику) на сіні несуться.
У дворі псина, а поштарька винна -  У дворі дсина, а 
поштарка винна.
У двох кроках удсі -  За два кроки звідси.
Удвох миловалися -  утрьох вінчалися -  Удвох миловали- 
ся (кохалися) -  утрьох вінчалися.
У двох (у трьох) словах = У декӱлькох словах -  У двох 
(у трьох) словах.
У декого й фьдер скаче, а в декото й пенгӱв плаче -
У декого й філер (найдрібніша угорська монета) скаче, а 
в декого й пенгів іугорська монета, знанно дорожна, ніж 
філер) плаче.
У декулькох словах = У двох (у трьох) словах -  У декіль- 
кох словах.
Удільный вес -  Питома вага.
Удень авать серед ночи, а станеея гак, як Бог хоче -
Удень або серед ночі, а станеться так, як Бог хочс.
Удень ґаздус, вночи -  грабить -  Удснь госпадарює, виочі
-  ірабує.
Удень -  до ворожкы, вночи -  до Тимошкы -  Удень -  до 
ворожки, вночі -- до Тимошки.
Удень и вночи = И вдень и вночи -  Удеш. і вночі.
Удень и вночи куй щастя ключі -  Удень і вночі куй щастя 
ключі!
Удень из свічков -  Удень із свічкою.
Удень из свічков не найдеш = Серед дня нз свічков нс 
найдеш - Удснь із сввічкою нс знайдеш.
Удень -  монах, а вночи -  по дӱвках -  Удснь -- моаах, а 
вночі -  по дівках.
Удень нечиста снла спить, а вночи воггигь - Удень не- 
чиста сила спить, а вночі востить.
Удень пече, хоть роздівайся, а вночн -  хогь пстеком 
накрывайся -  Удень ііече, хоч роздягайся, а вночі -  хоч 
пстеком (гунею) накривайся.
Удень плющить, а вночи тріщить -  Удень плющить, а 
вночі тріщить.
Удень побнлися -  вночи помнрилнся -  Удень побилися -  
вночі помирилися.
У день по чайнӱв ложці -  Удень по чайній ложці.
Удень приобрелн -  виочи украли -  Удснь иридбали -  
впочі украли.
Удснь робитн, вночи -  енати -  Удень працговати, вночі -  
спати.
Удень спить, а виочи кукурікать -  Удень спить, а вночі 
кукурікає.
Удень фрайир, а вночи -  бониться выйти в двӱр -  Удень 
фраїр, а впочі -  боїться вийти в двір.
Удень ци серед ночи, а номоже тти Господь, кедь хоче
-  Удень чи серед ночі, а поможе тобі Господь, якщо хоче. 
Удень -  через день -  Удснь -  через день.
Удеиь -  як кавіль, у сято -  як чудовнще (оказІя) -  Удень
-  як кавіль (як кава), у сято -  як оказія (як проява). 
Удержати в памняти — Зберегти в пам’ятї.
Удсржатн (удержовати) свої позицуії -  Удсржати (утрима- 
ти, утримувати) свої позиції.
Удержатися на ногах -  Удсржатися іутриматися) на но- 
іах.
Удержатися от куреня -  Удержатися (утриматися) від ку- 
ріння (від паяення).
Удержати язык (языка) = Тїридержати язык (языка) -
Удсржати (притримати) язик.
Удержу му (удержку ӱв) ниє -  Стриму йому (стриму їй) 
нема.
Удержуєся от коментарӱв -  Утримується від комеитарів. 
Удержу ниє -  Слину нема.
Удержовати (уаержатп) языка = Припинаты язык -
Удержуватии (удержати) язика (за зубами).
Удержуйся от скорых (от непродуманых) выводӱв -
Утримуйся від швиких (від иепродуманих) висновків. 
Удесятеро бӱлше -  Удесятсро більше.
Удесятеро бӱлшый (бӱлша) -  Удесятеро більший (більша).

Удесятеро збӱльшити (збӱльшитися) -  Удесятеро збіль- 
шити (збільшитися).
Удесятеро зменшити (зменшитися) -  Удесятеро зменши- 
ти (зменшитися).
Удесятеро менше -  Удссятеро меншс.
Удесятеро меншый (менша) -  Удесятеро менший (менша). 
У деякых моментах = У деякых случаях = У иевных 
случаях -  У деяких моментах.
У деякых случаях = У невных случаях = У деякых мо- 
мснтах -  У деяких вииадках.
У деякӱв мірі -  У деякій мірі.
Удивительна річ -  Дивна річ.
Удивительным образом -  Дивним чшюм.
Удивительноє зрілищс -  Дивне видовищє.
Удивнтельноє исполненіє -  Чудове (дивне) викоиаішя. 
Удивительно просто -  На диво просто.
Удити рыбу -  Вудити рибу.
Удихн>'тн жизнь (душу) -  Удихнути житгя (душу) в щось. 
Удиця мокне, а рыболов сохнс -  Вудка мокне, а рибак со- 
хнс.
У діда -  борода сіда, а у бабы -  голова й дві лабы -  У діда 
-  борода сіда (сива), а в баби -  голова й дві лаби.
У ділах высшої школы -  У справах вишої школи. 
Уділыіый вес -  Питома вага.
Уділыіый росход -  Питома витрата.
У дірявых ногавицях и легінь не фраєриться -  У дірявих 
ногавицях (брюках) і дегінь (і парубок) не фраїриться.
У діряпӱв довжанці не встоятися сметанці -  У дірявій 
довжанці (дірявому гленику) не встоятися сметапці.
У дітины перстик заболнть, а в матері -  серце -  У дити- 
ии палець заболить, а в матері -  ссрце.
У дітиикы прорізувуться зубкы - У  дитинки прорізають- 
ся зубки.
Удый'і л (удыйшло) в прошлос -  Відійти (відійшло) в ми- 
нулс.
Удкі берсся, там не кладеся -  Звідки бсреться, там нс ка-
ладсться.
Удкі взявся-нарисовапся -  Звідки взявся- иарисувався
(намалювився)?
Удкі взяти, кігь біднӱсть квокче серед хыжі -  Звідки взя- 
ти, якщо бідність квокче серсд хати?
Удкі вихор -  удті й погода -  Звідки вітер -  звідти й погода. 
Удкі возьме знанія без образованія -  Звідки візьме знання 
без освіти?
Удкі вӱн узяв (она взяла) -  Звідки він узяв (вона взяла)? 
Удкі зиатк -  Звідки знати?
Удкі йсе тебе (його, її) лринссло -  Звідки це тебе (його, ії') 
принесло?
Удкі лем беруться такі -  Звідки лиш бсруться такі? 
Удкі-небудь -  Звідки-небудь.
Удкї не взявся (не взялася) -  Звідки не взявся (не взялася). 
Удкі не починай -  усяка робота мас свӱй край -  Звідки 
пе иочииай -  усяка робота має свій край.
Удкі нрийшли -  туды й пӱшлн -  Звідки прийшли -  туди 
й пішли.
Удкі родом -  удті й ходом -  Звідки родом -  звідти й ходом. 
Удкі силы взяти -  Звідки сили взяти?
Удкі сонечко сходило, там ся затемнило -  Звідки сонсчко 
сходило, там затемнилося.
Удкі ся бере, там ся (туды ся) не кладе -  Звідки береться, 
там (туди) не кладеться.
Удкі? Удті!- Звідки? Звідти!
Удлиненіє дня веснов -  Довшання яня весною.
Удлиненіє срока -  Подовження строку.
Удлинені ногы -  Видовжені ноги.
Удлиненоє липе -  Довгасте (видовжене) лице (обличня).
У длпну и воперек -  Уздовж і вноперек.
Удобный для переноскы -  Зручний для переиесеиня. 
Удобный момеігг -  Зручний момснт.
Удобный случай -  Зручний випадок (зручна нагода).
У добрі жити -  треба от Бога заслужити -  У добрі жити -  
треба від Бога заслужити.

348



Уду

Удобноє кресло -  Вигідне (зручне) крісло.
Удобноє прнкрытіє -  Удобнє (зручне) прикригтя.
Удобноє расположеніє -  Вш'ідие (зручне) розташування. 
Удобнӱсть переноскы -  Зручність псрснесення.
У добра короппсый вік -  У добра короткий вік.
У добрый час = Час добрый -  У добрий час.
У добрый час кажучи -  У добрий час кажучи.
У добрый час речи, у злый -  мовчи -  У добрий час речи 
(кажи), у злий -  мовчи.
У добрых родителӱв и діти добрі -  У добрих батьків і діти 
добрі.
У добрых руках и робота спориться -  У добрих руках і 
робота сиориться.
У доброго газды всьо на учоті = У доброго газды всьо 
под контрольом -  У доброго господаря все на обліку.
У доброго газдм всьо под контрольом = У доброго газды 
всьо на учоті -  У доброю господаря все під контролем.
У доброго газды и на обыстю чисто = У доброго газды и 
садомина на газдӱвстві не пропаде -  У доброш шсодаря 
і на обійстю чисто.
У доброго газды н отходы прнносять доходы -  У доброго 
господаря і відходи приносять доходи.
У доброго газды и соломиыа на газдӱвстві не пропаде = 
У доброго Газды и на обыстю чисто -  У доброго господа- 
ря і соломина на господарстві не пропаде.
У доброго ґазды и худоба сыта -  У доброго гос.иодаря і 
худоба сита.
У доброго діла -  добра й памнять -  У доброї справи -- 
добра й нам’ять.
У доброго майстра -  добра повна тайстра -  У доброго 
майстра -  добра повна тайстра (торбина).
У доброго мужа жона, як ружа -  У доброго мужа жона 
(дружина), мов ружа.
У доброго начала не видко кӱнця -  У доброго початку не 
видно кінця.
У доброго снинаря и свинка -  як каргннка -  У доброго 
свинаря і свинка -  мов каринка.
У доброго серцн -  повні ласкы відерця -  У доброго серця 
-  повні ласки відерця.
У доброго сівача -  добрі й жнива - У доброго сівача -  
добрі й жнива.
У доброго чередаря стадо не розбігатьси, а купы дер- 
житься -  У доброго чередаря (пастуха) стадо не розбіга- 
єгься, а купи тримаєггься.
У доброс лолітя -  и в ксрті цвітя -  У добрс поліття -  і в 
керті цвіття.
У доброї роботы -  добрі й сліды -  У доброї роботи -  добрі 
й сліди (наслідки).
У доброму гнізді й яйця мусять быти -  У доброму гнізді 
й яйця мусять бути.
У доброму (поднесеному) настроєнію -  У доброму (під- 
несенному) настрої.
У доброму темпі -  У доброму темпі.
У доброму согласію = Душа в душу -  У добрій згоді.
У доброму юморі -  У доброму гуморі.
У доброті жити -  У доброті жити.
У доброті й люди не вты -  У доброті й люди не ті.
У добру годину дитятко народилося, лем не знати, коли 
показилося -  У добру годипу дитятко иародилося, лиш не 
знати, коли показилося (зіпсувапося).
У добру путь (у добру дорогу) -  У добрий путь (у добру 
дорогу)!
У добрӱв родині -  добре й дітині -  У добрій родині -  
добре й дигині.
У добрӱв формі -  У добрій формі.
Удобство сообщеиія -  Зручність сполучення.
У довгах но шию = У довгах, як у репйахах = У довгах, 
як у шовках -  У довгах (у боргах) по шию.
У довгах, як у репйахах = У довгах, як у шовках =• У довгах 
по шию -  У боргах, як у реп’яхах.
У довгах, як у  шовках = У довгах, як у репнахах = У дов-
гах по шню -  У боргах, як у шовках.

У довг брати = У позычку брати -  У довг (у борг) брати. 
У довг брати -  другому над собов право давати -  У борг 
брати -  другому над собою право давати.
У довг давати -  У довг (у борг) давати.
У довг даватн -  цімбору (цімборашку) втратити -  У борг 
давати -  цімбору (приятеяя, приятелькӱ) втратити.
У довгый вік -  У довгий вік.
Удовець -  нещасний отець -  Удовець -  нсщасиий отець 
(батько).
У довжанці молоко, но голова не влізе -  У довжанці (у 
глечику) молоко, та голова не влізс.
Удовж и впоперек -  Удовж і впоперек.
У довжника (у довжнииі) судьба гӱрка -  У боржника (у 
боржииці) доля гірка.
У довжнӱв мірі -  В належиій мірі.
Удовлетвореніс нотребностӱв -  Задоволення потреб. 
Удовлетвореніє усе штось коштус -  Задоволення завжди 
щось коштує.
Удовлетвореный челядник (удовлетворена челяднна) -
Вдоволсна (задоволенг) людиаа.
Удовлетвореный взляд -  Вдоволеішй (задоволений) по- 
гляд.
Удовлстворнтельный отвіт -  Задовіпьна відновідь. 
Удовлетворительнос здоровля -  Задовільнс здоров’я. 
Удовлетворитн жалобу -  Задовільнити скаргу. 
Удовлетворити його (їі) не легко -  Задовільнити його (її) 
нс лсгко.
Удовлетворити просьбу -  Задовільнити нросьбу.
У додаток = На додаток -  У додаток.
У дозрілых літах = У мужніх літах -  У дозрілих літах.
У долину сам вӱз цоркоче, лем под гору йти не хоче -  У 
долину сам віз цоркоче, лиш під гору йти не хочс.
У длмашнього заяця (у домашню труську) не стріля- 
вуть -  У домашнього зайця (у домашнього кролика) нс 
стріляють.
Удорвав бы (удорвала бы) з рукамн -  Відірвав би (віді- 
рвала б) з руками.
У дорогого пса дорогі й блыхы, а чухати єннако треба
-  У дорогого пса дорогі й блохи, а чухати однаково ао- 
трібио.
У досвіткы -  У досвітки.
У достатку жиє -  У достатку живе.
Удостовіреніє личности -  ІІосвідчеішя особн.
Удосз овіренӱсть лнчности -  Лосвідчения особи. 
Удостовірити личнӱсть -  Посвідчити особу.
Удостосно хлібом-сольов -  Ушановано хпібом-сіллю. 
Удостойити розговором -Удостоїти розмовою.
У Другӱв світовӱв войні мы были нс єнні -  У Другій сві- 
товій війці ми були не одні.
У дружбі легше й на службі -  У дружбі легше й на службі. 
У дружеськых отношеніях = 11а дружнӱв нозі -  У друж- 
ніх відносинах.
У дружеському крузі -  У дружпьому колі.
Удрученый взгляд -  Пригнічений погляд.
Удсі бере -  туды кладе, а день иде -  Звідси бере -  туди 
кладе, а день ідс.
Удсі вкрав (вкрала), удті вкрав (вкрала (-  н уже богатым 
став (богатов стала) -  Звідси вкрав (вкрала), звідти вкрав 
(вкрала) -  і уже багатим став (багатою) стала.
Удсі гора, удті друга, межи ними долиночка, десь там 
жиє на вндіку моя фраїрочка -  Звідси гора, звідти друга, 
поміж ними долиночка, десь там живс ыа видіку моя фра- 
їрочка.
Удсі -  й досі -  Звідси -  й досі.
Удсі мож робити вывод -  Звідси можиа робити висыовок. 
Удті бйе, удкі не чекаш -  Звідти б’є, звідки не чекаєш. 
Удті, удкі ростуть ногы -  Звідти, звідки роау гь ноги.
У дуба кӱрка груба -  У дуба кора груба.
У думках (у думці) = У мислях -  У думках (у думці).
У дхтиках розвлскатися -  У думках розважатися.
У дурного Гаврила дурна й сила -  У дурного Гаврила 
дурна й сила.
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У дуриоп» (у дурно'і) кожух лежить, а вӱн (а вна) от хо- 
лода дрыжить -  У дурного (у дурнох) кожух лежить, а він 
(а вона) від холоду тремтить,
У дурного (у дурної) розума мало, а глупоты -  миого -
У дурпого (у дурноі) розуму мало, а пгупоти (дурості) -  ба- 
гато.
У дурного (у дурної) серце на языкуг, а в мудрого (а в му- 
дрої) -  Я'ЗЫК у серцю -  У дурного (у дурноі) серце Ш  ЯЗИК}', 
а в мудрого (а в мудрої) -  язик у серці.
У дурного (у дурноі) шастя много -  У дурного (у дурної) 
щастя много (багато).
У дурної моци -  більмо на оці -  У дурної моци (сти) -  
більмо на оці.
У дурня все наопак по дождьови -  кипеняк-  У дурня все 
наопак: по дошеві -  кипеняк (плащ).
У дурня (у дуры) ума й на копейку ниє -  У дурня (у дури) 
ума (розуму) й на копійку нема.
У дусі часа -  У дусі часу.
У души посолодило -  В душі посолодило.
У души похололо =  Душа в пйати пӱшла -  У душі по- 
хололо.
Удушливі груди = Астматичні груди -  Ядушні і руди.
У дӱвках сиділа -  ревала, а отдалася -  вити стала -  
У дівках сиділа -  ревала, а віддалася -  вити стала.
У дӱвкы дітина, а мати винна -  У лівки дитина, а мати 
винна.
У дӱвкы лем раз меньоссоньтанц -  У дівки лиш раз ме- 
ньоссьонтанц (весілыіий танець молодої).
У дӱвкы серце за ним болиз ь, а мати -  ходити з ннм не 
велить -  У дівки серце за ним болить, а мати -  ходити з 
ним нс нелить.
У дӱвкы -  юбка, у бабы сукман -  У дівки -  снідниця, у 
баби -  сукман (сукин).
У дӱвок гаданок, як на кроснах ннток -  У дівок гаданок, 
як на кроснах ниток.
Удціть и досі -  Звідси і досі.
Удці (удпідь) так, а удті (а удзідь) -  не так -  Звідси так, а 
звідти -  не так.
У егоністичного карйериста (у егойістичної карйе- 
ристкы) біографія не може быти чиста -  У егоїстичного 
кар’єриста (у егоїстичної кар’єристки) біоірафія не можс 
бути чиста.
Уєдинсна жизнь -  Самітнє (самотнє) жипя.
У сдиненію- наша правда, а у дружбі -  сила: коло Кієва 
й Москвы запустілп рӱдна Всрховина -  У єднанні -  наша 
правда, а у дружбі -  сила: біля Киева й Москви запустіла 
рідна Верховина.
Усдиненый острӱа -  Безлюдний острів.
Уєнно -  в горазді, а порізно -  в біді — Разом - у гаразді, а 
порізио -  в біді.
Уснно вы (у снно вни) бердо ткані -  В одно ви (в одно 
воііи) бердо ткані.
Уєнно з нами -  Разом з нами.
Уєнно з тобов (з всмн) -  Разом з тобото (з вамн).
Уснно суть, а на віру живуть -  Разом суть, а на віру жи- 
вуть.
Уєнно ци окремо — усі в жебры пӱдемо -  Разом чи окремо 
-  усі в жебри підемо.
У снну дудку грати -  У одну дудку грати.
У жадному разі = Ни в якому разі -  У жодному разі!
У жаливу грӱм не вдарить -  У жаливу (у кропиву) грім 
нс вдарить.
У жар и в холод мече = То в жар, то в холод мече -  У жар
і в холод кидає.
Ужас, аж серце заніміло -  Жах, аж серце заніміло! 
Ужасающа глунӱсть -  Жахлива (страхітлива) дурниця. 
Ужасающа погода -  Жахлива погода.
Ужасающьш цинізм -  Жахливий цииізм,
Ужасаюшым образом -  Жахливим чином (жахпиво). 
Ужасы войны -  Жахи війни.
Ужас леденить серце -  Жах ледеішть серце.
Ужасна думка -  Жахлива думка.

Ужасный крик -  Жахливий крик,
Ужасноє настроєніс -  Жахливий настрій.
Ужасноє престутіленіє -  Жахливий злочин.
Ужасно устав (устала) -  Жахливо (страіиенно) втомився 
(втомилася).
Ужас у тому, што -  Жах у тому, що.
Ужас, што робиться -  Жах, що робиться.
Ужас, як холодно -  Жах, як холодно!
У жебах у нього (у неї) вітер свише -  У жебах (у кишенях) 
у нього (у неї) вітер свише.
У жебі пусто - У жебі (в ктиені) пусто,
Уже бы й нам иора зажити добре -  Уже б і нам пора за- 
жити добре!
У жебрака шапка росте вйенно з головов -  У жебрака 
шапка росте в’єдно (разом) з головою.
У жебрачый кӱш не перепадає грӱш -  У жебрачий кіш 
(жебрачу кошарку) не псрепадає іріш.
Уже в могилу познрать -  Уже в могилу дивиться.
Уже в печӱнках сидить -  Ужс в печінках сндить!
Уже давно = Уже подавно -  Вжс давно.
Уже забыв (забыла), кым н якым быв (ким и якою была)
-  Уже забув (забула), ким і яким був (ким і якою була).
Уже задовбали -Уже задовбали!
Уже зроблені псрші крокы -  Вже зроблені перші кроки. 
Уже з самого рана набрапся дрыгана -  Уже з самого ран- 
ку набрався дрш ану (спирту).
Уже й верховинці грамотні нынці -  Уже й верховииці 
грамотиі нинці.
Уже й до еела совітська культура дӱйшла -  Ужс й до села 
радянська кульгура дійшла.
Уже н мы гого, як його, постаралися -  Уже й ми теє, як 
його, постаралися.
Уже й на полонині вӱвчарі з дипломом ныні -  Ужс й на
иолонині вівчарі з дишюмом нині.
Уже й не помиить, што вытворяв (што вытворяла) -
Ужс й не тямить, що витворяв (шо витворяла).
Уже й іійагирӱчкы давали осічкы -  Уже й п’я гнрічки да- 
вали осічки.
Ужс й помирать, а вовком (а вовчицьов) позирать
-  Уже й иомирає, а вовком (а вовчицею) позирас (ди- 
виться).
Уже й світови не радий (не рада) -- Уже й світові нс радий 
(не рада).
Уже й счот загубив (загубила) -  Уже й рахунок загубив 
Сзагубила).
Уже й у вариши нішто їсти -  Уже й у вариши (у місті) 
нііцо їсти.
Уже й у ііеклі нобывав (побывала), а чорт го (а чорт йі) 
не взяв -  Ужс й у неклі побував (иобувала), а чорт його 
(а чорт її) не взяв.
Уже й у село радіо нрийшло -  Уже й у ссло радіо при- 
ншло.
Уже лем сього не выстачало -  Уже лиш цього нс виста- 
чало!
Уже літньый (лі гня) -  не молодый (нс молода) -  Уже літ- 
нін (літня) -  не молодий (не молода).
Уже му (уже ӱв) лем потячоє молоко хыбить -  Уже йому 
(уже їй) лиш потяче молоко хибить.
Уже му (уже ӱв) не довго ряет тоитати -  Уже йому (уже 
ій) пе довго ряст топтати!
Уже му не дячиться, як жона (дружина) варнть -  у рес- 
торан кортить -  Уже йому не дячиться, як жінка (дружи- 
па) варить -  у рестораи кортить.
Уже набнло оскому -  Уже набило оскому.
Уже не горигь, лем ищи дымить -  Уже не горить, але ще 
димить.
Уже нішто й продати, вбы нищеті заномогти -  Вже нсма 
чого й продати, шоб злидням зарятувати.
Уже перевалило за пӱвнӱч -  Ужс псрейшло за иівніч.
Уже переметнувся(переметнулася) на його (на її) бӱк -
У ж е п ер с к и н у в ся  (п ф е к и н у л а с я )  н а  його (на п ) бік.
Уже нодавно = Уже давно - Вже ітодавно.
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Уже покӱйный (покӱйна), на жаль -  Уже покійний (по- 
кійна), ца жаль,
Уже пӱшов, оставив (уже пішла, оставила) сись світ -
Ужс пішов, полишив (уже пішла, полшпила) цей світ.
Уже такый (така) -  лем кожа й кӱсткы -  Уже такий 
(така) -  лиш кожа й кістки.
Уже так повелося -  Уже так иовслося.
Уже теперь -  Уже зараз.
Уже тоты окопы ся розруняли, де борці на смерть стоя-
ли -  Уже ті окопи розрівнялися, де борці иа смерть стояли. 
Уже тягли кӱлько моглн -  Уже тягли скільки могли.
Уже час полуденковати, а вӱп (а вна) не думать из по- 
стелн вставати -  Уже час полудснкувати, а він (а вона) не 
думає із постели (із ліжка) вставати.
Уже чув про ся не раз, ош якый вӱн ловелас -  Уже чув 
про себе не раз, що який він ловслас.
Уживати (ужити) грубу силу = Приміняти (лрнміиити) 
грубу силу -  Уживати (вжити) грубу силу.
Ужнвати ііаленку -  Вживати паленку (горілкӱ).
Уживати для їды -  Вживати для їжі.
Уживати як їду -  Вживати як їжу.
У жизни бывас много не лем розумного, но и дурного -
У житті буває багато не лиш розумною, але й дурного.
У жизни быває по-всякому, не так як хочеся дакому - 
В житті буває но-всякому, не так як хочеться дскому.
У жизнн всяко быває -  У ж тт і всякс буває!
У жизнн всякоє случаєся -  У житгі всяке трапляєгься.
У жизни всьо быває -  У житті все буває.
У жизни всьо мннущоє -У житті все минуще.
У жизни всьо мож оправдати -  В жиггі все можіш оправ- 
дати.
У жизыи два берегы: приятелі и врагы -  У житгі два бе- 
рсги: приятелі і вороги.
У жизни дрӱбниць не быває -  У житгі дрібниць нс буває. 
У жизни каждый (кажда) має заниматнся свойим ділом
-  У житті кожен (кожиа) має займатись своїм ділом (своао 
справою).
У жизни люде говорять инколн снно, а чувствувуть и 
чинять другос -  В жизті люди іноді говорять одьіе, а від- 
чувають і роблять друге.
У жизни ниє репетицій -  У життя нема репетицій.
У жизнн нич не списуєся, лем дописусся -У  жипі пічого 
ие списується, лиш дописуєгься.
У жизіш побіждає мудрішый (мудріша), а выживать 
сильнішый (силыііша) -  У житті перемагає мудріший (му- 
дріша), а виживає силыгіший (сшіьніша).
У жизнн, як на довгӱв ливі -  У житті, як на довгій ниві.
У жизни, як на довгӱв ниві: всяко (всякоє) быває -  
У житгі, як на довгій ниві: всяко (всяке) буває!
У жизни, як на широкӱв ннві: не пройдсш, не вколо- 
вши пнати -  У житті, як на широкій ниві: не пройдеш, не 
вколовши п’яти.
У жизни як у жизни -  У жипі як у житті.
У жизни, як у фільмі: чнм далс, тым страшніше -  
У житті, як у фільмі: чим далі, тим страшніше.
Ужий світа, докі служать літа -  Ужий (заживи) світа, 
поки служать літа.
Ужіій світу молодим (молодов), бо пӱзно буде вже старым 
(старов) -  Ужий світу молодим, (молодото), бо пізно буде 
вжс старим (старою).
Ужич и всіх мір- Ужити всіх заходів.
Ужити силу -  Приміиити силу.
У житя ниє воротя -  У життя нема воротгя.
У жнива бӱлше варта мінута, як у зимі година -У  жнива 
білыне варта хвилина, ніж зимою юдина.
У жнива -  душа жива -  У жнива -  душа жива.
У жшіва йди у поле, а не в хащу по дрыва -  У жнива йди 
у поле, а не в ліс по дрова.
У жннва кажда мінута дорога -У жнива кожна хвилипа 
дорога.
У жнива, сынку, ниє спочинку -  У жнива, синку, нема 
спочинку.

У жнивну днину глядай у полі родину -  У жнивну днину 
шукай у полі родину.
У заботы штоденні клопоти -  У турботи щоденні кло- 
поти.
У заботливого газды худоба не мліє без воды -  У дбайли- 
вою господаря худоба не мліє без води.
У завйазку -  У зав’язку.
У заданому режимі -  У заданому режимі.
У закаті (на закаті) славы -  У занепаді слави.
У закон встунити -  У закон встунити.
У замкнуту хыжу зайшов через крышу -  У замкнуту хату 
зайшов через кришу.
У заможных дӱвок доста сорочок, а в мої (а в нашої) 
снна, завто біла (чиста) штодня -  У заможніх дівок 
досить сорочок, а в моєї (у нашої) одпа, зате біла (чиста) 
щодня.
У запічку -  У загіічку.
У заручниках весь світ -  У заручниках несь світ.
Узвар -  на базпр, а кутя -  на покутя -  Узвар -  на базар, а 
кутя -  на покутя.
Уздовж и впоперек = Уздовж и вшир -  Уздовж і впогіерск. 
Уздовж и вшнр = Уздовж и ыюнерек -  Уздовж і вшнр.
У здорового дерсва -  здорові й олоды -  У здоровою дере- 
ва -здорові й плоди.
У здоровому тілі -  здоровый дух -  У здоровому тілі -  здо- 
ровий дух.
У зеніті славы = На вершині славы -  У зеніті слави.
У зеркалі статистикы -  У дзеркалі статистики.
У зимі й мачка -  сокачка -  Узимі й мачка(к/і«к«) -  сокачка 
(кухарка).
У зимі й мачка -  хыжня жебрачка -  У зимі й мачка (кіш- 
ка) -  хатня жебрачка.
У зимі корова й солому їстн готова -  У зимі корова й со- 
лому їсти готова.
У зимы свої права н на хліб, и на дрыва -  У зими свої 
ирава і на хліб, і на дрова.
У зимні холоды скаче й дідо, як молодый -  У зимні холо- 
ди скаче й дід, як молодий.
У зимньый холод усякый молод- У зимній холод усякий 
молод.
У зимової гливы нис альтернативы -  У зимової гливи 
нема альтернативи.
Узы братсрства = Узы дружбы = Узы братства -  Узи бра- 
тсрства.
Узы братерства = Узы дружбы = Узы брагерства -  Узи
братства.
Узы дружбы = Узы братерства = Узы братерства -  Узи
дружби.
Узы кырви -  Узи крові.
Узка спеніальність -  Вузька спеціальність.
Узкый круг знакомых -  Вузький круг знайомих.
Узкоє місто -  Вузьке місце.
Узлова игганія -  Вузлова стаиція.
Узловатый (узловата), як усі -  Вузлуватий (вузлувата), як 
усі.
У злого (у злої) на языку лайка, а в пйастях -  бӱйка -  
У злого (у злої) на язику лайка, а в п’ястуках -  бійка.
У злого чоловіка (челядника) в руці хліб, а за пазу- 
хов -  камінь -  У злої людини в руці хліб, а за пазухою -  
камінь.
У злодінському сві гі лем злодії й сыті -  У злодійському 
світі лиш злодії й ситі.
У злодіӱв и вбнвць -  много тайн -  У злодіїв і вбивць -  
багато таємниць.
У злодіӱв свої законы -  У злодіїв свої закони.
У злодія в бороді стебельце ся лншать -  У злодія в бороді 
стсбсльце лишаєгься.
У злодія (у злодійкы) в жизни дві даты сяті: введеніє 
-  колн го (коли йі) в тюрьму ведуть, і пуіцаня -  коли з 
тюрьмы выпускавуть -  У злодія (у злодійки) в житті дві 
дати святі: ввсдсніє -  коли його (коли її) в тюрму ведуть, і 
пушашія -  коли з тюрми випускають.

351



У злодія (у злодійкы) сден путівець -  чужый буділа-
рош -  У злодія (у злодіііки) один путівець -  чужий га- 
манець.
У злодія (у злолійкы) очи звыкли до ночи -  У злодія 
(у злодійки) ОЧІ ЗВИКЛІ ДО ІІОЧІ.
У злодія (у злодійкы) очи й иа потылици -  У злодія 
(у злодійки) очі й на потилиці.
У злодія (у злодійкы) рукы дрыжать -  У злодія (у зло- 
дійки) руки тремтять.
У злодія (у злодійкы) рукы крадуть, а з очи невинпі 
слызы зечуть -  У злодія (у злодійки) руки крадугь, а з 
очей невинні сльози течуть.
Уз-зом зйазатн -  Вузлом зв’язати.
Узнав (узнала) по своних каналах -  Довідався (довіда- 
лася) по своїх каналах.
Узианыс иим (нею) новости -  Взнані ним (нсю) новини 
(повпни, про які він (воиа) довідаяися).
Узнази ворону по пірйу -  Узнати ворону по пір’ю.
Узнати всі новосд и -  Узиати {дізнатися) про всі новипи. 
Узнати, де ракы зимувуть -  Узнати, де раки зимуюхь. 
Узнати кружньым путьом -  Дізиатися (довідатися) по- 
бічним шляхом.
Узиати нужду -  Зазнати нужду ізлидні).
Узнаги по голосу -  Гіізнати ио голосу.
Узнати, по чому рябун лиха -  Взнати, по чому ківш лиха. 
Узнати сторонов -  Довідатися стороною {по6Ыно).
У значительнӱв мірі = Великов міров -  У значній мірі. 
Узник капіталізма -  В’язснь каиіталізму.
У “золотої середины” ние вишіых -  У “золотої середини” 
иема і винуватих.
Узяв багачку -  мусів найняі и ӱв прачку -  Узяв багачку -  
мусів найняти їй прачісу.
Узяв (узяла) беримня ня плечі -  неси -  Узяв (узяла) обе- 
ремок на плечі -  нсси.
Узяв быка за рогы -  Узяв бика за роги.
Узяв бы тя чорт = Чорт бы ти взяв -  Узяв би тебе чорт! 
Узяв Бог ковбанӱн и наробив из них панӱв, обы їли, 
пнли, чсрсва напыхали, а з людн ся збытковали -  Узяв 
Бог ковбанів і иаробив із них панів, щоб їли, пили, чсрева 
наиихали, а з людей збиткувалися (зиущалися).
Узяв (узяла) всрьх (гору) -  Узяв (узяла) всрх (іору).
Узяв (узяла) в извіснӱсгь -  Узяв (узяла) до відома.
Узяв (узяла) вину на себе -Узяв (узяла) вину на себе. 
Узяв вінець -  забудь про молодиць -  Узяв віисць -забудь 
про молодиць.
Узяв вінець -  легінству консць -  Узяв віиець -  леі інству 
(парубоцтву) кінець.
Узяв (узнла) го за пейсликы -  Узяв (узяла) його за лен- 
слики {за баки).
Узяв го (узяв йі) ляк -  аж закляк (аж заклякла) -  Узяв 
ііого (узяв її) псрсляк -  аж закляк (аж заклякла).
Узяв (узяла) гору -  Узяв (узяла гору {верх).
Узяв го (узяв йі) сміх -  Узяв його (узяв її) сміх.
Узяв (узяла) гріх на душу — Узяв (узяла) іріх на душу. 
Узяв дурну -  ни вои, не вдну = Узяв дуриу -  нн сюды, ни 
гуды -  Узяв дурну -  ні вон, ні вдну (ні в середину).
Узяв дурму -  ни сюды, ни туды = Узяв дурну -  ни вон, не 
вдну -  Узяв дурну -  ні сюди, ні туди.
Узяв єденачку, та й то непотребу - Узяв одиначку, і то нс- 
трібнячку
Узяв жінчовку, ик бабовку -  Узяв жіночку, як лялечку. 
Узяв жону в сннӱв сорочці -  став родителям більмом на
оці -  Узяв жінку (дружипу) в одній сорочці -  став батькам 
більмом на оці.
Узав жону видіцьку -  ни грубу, ни міціцьку -  Узяв жону 
{дружину) видіцьку -  ні грубу, ні маціцьку (ні піціцьку). 
Узив жоиу -  горлицю, теперь чухать потылицю -  Узяв 
жішсу ідружину) -  горлицю, тспер чухає потилицю.
Узяв жону для порады, тепер не радый -  Узяв жінку (дру- 
жину) для иоради, тепер не радий.
Узяв и в болото і о (и в болото йі) втоішв -  Узяв і в болого 
його (і в болоз о її) втопив.

Узяв (узяла) и вшитко профукав (профукала) -  Узяв 
(узяла) і все профукав (програв, програла).
Узяв (узяла) и нровӱв (провела) межу -  Узяв (узяла) і 
провів (і провела) межу.
Узяв и пӱшов (узяла й пӱшла) -  Узяв і пїїлов (узяла й 
пішла).
Узяв йі за жону -  Узяв її за жінку {за дружину).
Узяв ледашу ши й біду в придачу -  Узяв ледачу щс й біду 
в придачу.
Узяв молоду собі иа біду -  Узяв молоду собі иа біду.
Узяв (узяла) на замітку -  Узяв (узяла) на замітку.
Узяв (узяла) на мушку (на приціл) -  Узяв (узяла) иа муш- 
ку (на придїїі).
Узяв (узяла) на мушку (на приніл) -  и ба-бах -  Узяв (узя- 
ла) на мушку (на приціл) -  і ба-бах!
Узяв (узяла) на ся смілӱсть -  Узяв (узяла) на ссбе сміли- 
вісіь.
Узяв (узяла) ногы на плечі н нодався (й подалася) до 
втепі -  Узяв (узяла) ноги на плсчі й подався (й подалася) 
до втечі.
Узяв от жида -  на шуга-ниґда -  Узяв від жида (єврея) -  иа 
іпуга-ниґла (на віки вічні).
Узяв (узяла) пару собі на кару -  Узяв (узяла) пару собі на 
кару.
Узяв (узяла) под личный контроль -  Узяв (узяла) під осо- 
бистий контроль.
Узяв (узяла) рснашн -  Узяв (узяла) реванш.
Узяв (узяла) себе в рукы -  Узяв (узяла) сєбе в руки.
Узяв (узяла) слово для отвіта, а почав (а почала) з по- 
гопу світа -  Узяв (узяла) слово для відповіді, а почав 
(а іючала) з лотоау спіта.
Узяв (узяла) собі біду на голову -  Узяв (узяла) собі біду 
на голову.
Узяв (узяла) собі в гадку гатити гатку - Узяв (узяла собі) 
в гадку гатити гатку {гать).
Узяв (узяла) собі за правило -  Узяв (узяла) собі за пра- 
вшю.
Узяв (узяла) собі таку думку - Узяв (узала) собі таку думку. 
Узявся (узялася) за гуж -  не кажи, ош не дуж (ош неду- 
жа) = Не дуж (ие дужа) -  не берися за гуж -  Узявся (узяла- 
ся) за іуж -  нс кажи, що не дуж (іцо недужа).
Узявся за плуга - назад не озиранся -  Узявся за ішуга - 
назад нс оглядайся.
Узявся (узялася) за нкоісь діло - роби на совість, а не за 
славу -  Узявся (узялася) за якусь справу -  роби аа совість, 
а пе за славу,
Узявся (узялася) констатировати -  Взявся (взялася) кон- 
стагувати.
Узявсн (узяласп) под бокы и думать, ош пан (ош панія) -
Узявся (узялася) иід боки й думає, що пан (що панія). 
Узявся рябун по воду ходнти -  Узявся піечик по воду хо- 
дити.
Узявся (узялася) фігльовати -  Узявся (узялася) фіґлювати 
{жартувати).
Узявся, як репейннк -  Узявся, як реп’ях.
Узяв таку Тсру, ош персжиє й холеру - Узяв таку Тсру, що 
псреживе й. холсру.
Узяв (узяла) тайм-авт -  Узяв (узяла) тайм-аут.
Узяв (узяла) тон -  Узяв (узала) тон.
Узяв торбы на горбы -  Узяв торби на горби.
Узяв (узяла) торбу -  платка на ллагці -  и пӱшов (и 
пӱшла) собі на пессю матірь -  Узяв (узяла) торбу -  латка 
на латці -  і пішов (і пішла) собі на нессю матір.
Узяв (узяла) торбу на плсчі й чужӱв хыжи: “Добрый 
вечӱр!” -  Узяв (узяла) торбу на плєчі й чужій хаіі: “Добрий 
вечір!”
Узяв (узяла) фальшиву ноту = Тягне фальшиву ноту -
Узяв (узяла) фальшиву ноту.
Узяв чорт коня -  най бере й батуг -  Узяв чорт коня -  хай 
бере й батіг!
Узяла го (узяла йі) досада -  Узяла його (узяла її) досада. 
Узяла го за чоловіка -  Узяла го за чоловіка (за мужа).
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Узяла го (узяла йі) злӱсть на нього (на неї) -  Узяла його 
(узяла її) злість на нього (на неї).
Узяла го (узяла йі) почута дутнка -~Узяла його (узяла 'її) 
почута думка.
Узяла го (узяла йі) тоска -  Узяла його (узяла її)туга. 
Узяла думка його (їі) голову -  Узяпа думка йото 00 голову. 
Узяла ня його (її) охота -  Узяла мене його (н) охота.
Узяли го (узяли ні) в кліщі -  Узяли його (узяли її) в кліщі. 
Узяли го (узяли йі) в шоры -  Узяли його (узяли її) в шори. 
Узяли го (узяли йі) думкы и гадкы -  Узяли його (узяли її) 
думки та гадки.
Узяли го (узяли йі) смішкы -  Взяли йою (взялиїї) смішки. 
Узяли морозы -  Узяли морози.
Узяли в штыкы -  Узяли в штики.
Узяло го (узяло йі) за живӱт -  Узяло його (узяло її) за живіт. 
Узяло го (узяло йі) зло на нього (на неї) -  Узяло його (узя- 
ло її) зло на нього (на неї).
Узяти акорд = Взяти акорд -  Узяхи акорд.
Узяти барйер = Брати барйер -  Узяти бар’єр.
Узяти быка за рогы = Брати быка за рогы -  Узяти бика 
за роги.
Узяти брак -  Узяти (взяти) шлюб.
Узяти в багнеты (в игтыкы) = Брати в багнеты (в 
штыкы) -  Узяти в багнети (в штики).
Узяти (собі) в голову) = Братн (собі) в голову -  Узяти 
(собі) в голову.
Узяти в заставу = Брати в заставу -  Узяти в заставу. 
Узяти вину на себе = Брати вину на себе -  Узяти вииу на 
себс.
Узяти вінець -  Узяти вінсць (узяти имюб, обвінчатися). 
Узяти в кліщі = Братн в кліші -  Узяти в кліщі.
Узяти в оберемок = Узяти в охапку -  Узяти в оберсмок. 
Узяти во вниманіє = Брати во вниманіс -  Узяти до відома
{доуваги).
Узяти в охапку =Узяти в оберемок -  Узяти в охапку. 
Узяти в памнять -Взяги в пам’ять.
Узяти в плін -  Взяти в полон.
Узяти в роботу -  Узяти в роботу.
Узяти в рукы = Брати в рукы -  Узяти в руки.
Узяти в руководство -  Узяти до керівництва.
Узяти в свідкы = Брати в свідкы -  Узяти в свідки.
Узяти всім = Братн всім -  Узяти всім.
Узяти в скобкы -  Узяти в дужки.
Узяти в тискы = Брати в тискы (в лещата) -  Узяти в тис- 
ки (в лещата).
Узяти в тісні (в цупкі) рукы = Братн в тісні (в цупкі) 
рукы -  Узяти в тісні (в цупкі) руки.
Узяти в толк = Брати в толк -  Узяти в толк.
Узяти в тямкы = Братн в тямкы -  Узяти в тямки.
Узяти в шоры = Брати в шоры -  Узяти в шори.
Узяти го (узяти йі) в оборот -  Узяти його (узяти її) в обо- 
рот.
Узяги голоруч = Братн голоруч -  Узяти голоруч.
Узяти гору (верьх) = Брати гору (верьх) -  Узяти гору 
(верх).
Узяти гріх на душу -  Узяти гріх на душу
Узяти до свідінія = Брати до свідінія -  Узяти до відома.
Узяти до серця = Брати до серця -  Узяти до ссрця.
Узяти до тямы = Брати до тямы -  Узяти до тями.
Узяти за горло = Брати за горло -  Узяти за горло.
Узяти за душу = Брати за душу- Узяти за душу.
Узяти за жабры = Брати за нсабры -  Узяти за жабри (за 
зябри).
Узяти за живоє = Брати за живос -  Узяти за живе.
Узяти за ня за шго -  Узяти за ні за що.
Узяти за образеиь -  Узяги за взірець.
Узяти за основу = Брати за основу -  Узяти за основу. 
Узяти за пейсликм (за пейслі) = Брати за пейсликы (за 
пейслі) -  Узяти за пейслики (за барки),
Узятн за петелькы = Брати за петелькы -  Узяти за пе- 
тельки (за груди).
Узя ги за серце = Брати за серце -  Узяти за серце.

Узяти за шутку -  Узяти за жарт. •>'
Узяти з бойом = Брати з бойом -  Узяти з боєм.
Узятй з головы = Братн з головы -  Узяти з голови.
Узяти з нього (з неї) слово = Брати з нього (з иеї) слово -
Узяти з нього (з неї) слово.
Узяти з собов у могилу = Брати з собов у могилу -  Узяти 
(з собою) в могилу. . Г- .
Узяти курс (ыаиравленіє) = Брати курс -  Узяти курс (на- 
прямок),
Узяти на абордаж = Брати на абордаж -  Узяти на абор- 
даж.
Узятй на Бога = Брати на Бога -  Узяти на Бога.
Узяти на буксир = Брати на буксир -  Узятй на буксир. 
Узяти на вооруженіе = Брати на вооруженіє -  Узятй на 
озброєішя.
Узяти на глум = Подняти на сміх -  Узяти на тлум.
Узяти на допрос -  Узяти на допит.
Узяти на думку -  Узяти на думку.
Узяти на душу = Брати на душу -  Узяти на дупгу.
Узяти на замітку = Брати на замітку -  Узяти на замітку. 
Узяти на зубы = Брати на зубы -  Взяти на зуби.
Узяти на иждивеніє -  Узяти на утримання.
Узяти на карб -  Узяти на карб (на рахунок).
Узяти наміреніє ~ Узята намір.
Узяти на мушку = Брати на мушку -  Узяти на мушку. 
Узяти на откуи = Брати на откуп -  Узяти на відкуп. 
Узяти на нлечі = Брагги на плечі -  Узята на шіечі.
Узяти на порукы = Брати на порукы -  Узяти на поруки. 
Узяти на пушку = Брати на пушку -  Узяти на пушку. 
Узяти на розум -  Узяти иа розум.
Узяти на себе = Брати на себе -  Узятн на себс.
Узятн на себс смілӱсть = Брати на себе смілість -  Узяти 
на ссбе сміливість.
Узяти иа себе його (її) труд = Брати на себе труд -  Узяти 
на себе його ( ї ї )  труд.
Узяти на сміх (на глум) = Братн на сміх (иа глум) -  Узяти 
на сміх (на пгум).
Узяти на спнну = Брати на снину -  Узята на спину.
Узяти на тортури -  Узяти на тортури.
Узяти натуру -  Узяти іштуру (засвоїти звичку).
Узяти на язык (на языкы) = Понести на языках -  Взяти 
на язик (на язики).
Узяти ненависть на нього (на неї) -  Узяти ненависть на 
нього (на неї).
Узяти неожндано = Брати неожидано -  Узяти несподі- 
вано.
Узяти под варту = Брати под варту -  Узяти під варту. 
Узяти под защиту (охрану) = Брати под защиту (охрану) 
-  Узяти під захист. ■-
Узяги под козырьок -  Узяти під козирок.
Узяти под обетріл = Брати иод обстріл -  Узяти під об- 
стріл.
Узяти под свос крыльце = Брати під своє крильце -  Узя- 
ти під своє крильце.
Узяти нод свою заботу -  Узяти під свою турботу.
Узяти под сомненіє = Брати под сомыеніє -  Взяти під сум- 
нів.
Узятн прнмір = Братн примір -  Узяти приклад.
Узяти приступом = Брати прнступом -Узяти присту- 
пом.
Узяти реваиш = Брати рсванш -  Узяти реванш.
Узяти своє = Брати своє -  Узяти своє.
Узяти свої слова назад = Брати свої слова назад -  Узяти 
свої слова назад.
Узяти себе в рукы = Братн себе в рукы -  Узяти себе в 
руки.
Узяги слово = Брати слово -  Взяти слово.
Узяти слово назад -  Узяти слово назад.
Узяти собі в голову — Узяти собі в голову.
Узяти собі за правило = Брати собі за правило -  Узяти 
собі за лравило.
Узяти старт = Брати старт -  Узяти старт.
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Узятися в бокы = Узятися под боки = Узятися за бокы -
Узятися в боки.
Узятися до роботы = Братися до роботы -  Узятися до ро- 
боти.
Узятися за бокы = Узятися под боки = Узятися в бокы -
Узятися за боки.
Узятися за голову -  Узятися за голову.
Узятися за діло -  Узятися за справу.
Узятися за книжку -  Узятися за книжку'.
Узятия за оружіс = Братися за оружіє -  Узятися за зброю. 
Узятися за перо -  Узятися за перо.
Узятися за розум = Братисн за розум -  Узятися за розум. 
Узятися зубами -  Узятися зубами.
Узятися искров -  Узятися іскрою (заіскритися).
Узятися кригов -  Узятися кригота (льодом).
Узятися кріпким сном -  Узятися міцним сном (заснути). 
Узятися на хитрӱсть (на хитрости) -  Узятися на хитрість 
(на хитрощі).
Узятиси на учот -  Стати на облік.
Узятися не за свое діло = Братися не за свос діло -  Узяти- 
ся нс за своє діло (ие за свою справу).
Узятися огньом = Усьо так огньом и взялося -  Узятися 
ізайпятися) вогнсм.
Узятиси под боки = Узятися в бокы = Узятися за бокы -  
Узятися 1ІІД боки.
Узятися (стати) попелом -  Стати попелом.
Узятися ходити -  Узятися ходити..
Узяти (братн) так, як є -  Узяти (брати) так, як є.
Узяти у кайданы = Узяти у ясирь -  Узяти (закувати) в 
кайдаии.
Узяти участіс = Брати участіє -  Узяти участь.
Узяти у нсирь = Узяти у кайданы -  Узяти в ясир.
Узяти ііпурмом = Брати штурмом -  Узяти шіурмом. 
Узятый (узита) в нлін -  Взягий (взята) в нолон.
Узятый (узята) иод сіражу -  Узятий (узята) під варгу.
У зятя-приймака и в прийшлмх люди торба має висіти 
коло двери -  У зятя-приймака і в прийшлих людей торба 
мас висіти біля двсрей.
Узькі, гонсиькі брови -  Вузькі, тоненькі брови.
Узькоє коло -  Вузьке коло.
Узькос МІСІО -  Вузьке місце.
Узьмися (узьми себс) в рукы -  Візьмись (візьми ссбс) в 
руки.
У истокӱв цивілізації -  У джерел (6іля чочатків) цивілі- 
зації.
Уйграву -  не уйграву, а свос повім -  Виграю -  нс ви- 
йіраю, а своє скажу.
Уйди (уйдіть), Христа ради -  Уйди (уйдіть), Христа ради! 
Уііідлива, як оса -  Уїдлива, як оса.
Уйїстися (ушося) в псчӱнкы = Сидіти в печӱнках -
Уістися (уїлося) в печінки.
Уйми и поклади -  Вийми і поклади.
У його (у ц) иоступках -  У його (у її) іюступках.
У його (у її) слові -  ни розума, ни любви -  У його (у її) 
слові -  ні розуму, ні любові.
Уйти (уїхати) из варнша -  Піти (уїхати) із вариша (із міста). 
Уйти на покӱй -- Піти на відпочинок.
Уйшов (уйшла) на шило -  Вийшов (наткнувся, наткну- 
лася) на шило.
У кабінеті рішили -  на собранію постановили -  У кабі- 
неті рішили -  на зборах ухвалшш.
У кабінст начальника не доклопкашся — У кабінет на- 
чальника не досіукаєшся.
У каждого Абрама -  своя програма -  У кожного Абрама 
-  своя проірама.
У каждого Гаврила своя мила -  У кожяопо Гаврила своя 
мила.
У каждого (у каждоі) в жизни свӱй інтерес -  У кожного (у 
кожної) в житті свій інтерес.
У каждого добродітеля (у каждої добродітелькы) є своя 
мелодія -  У ісожнот добродія (у кожпої добродійки) є своя 
мелодія.

У каждого (у каждої) з нас є своя малснька вӱтцӱзннна
-  У кожного (у кожної) з нас є своя маленька батьківшина. 
У каждого (у каждо'і) з нас свої проблемы и тяжкости -  
У кожного (у кожної) з пас свої проблеми і труднощі.
У каждого Йвана -  свої планы, а в Марїї -  мечты -  
У кожного Йвана -  свої шіани, а в Марії- мрії.
У каждого ковача -  своя ссренча -  У кожного ковача (ко- 
валя) -  своя серенча (свос щастя).
У каждого кодектива -  своя персцектива -  У кожного 
колектива -  своя перспекгива.
У каждого магазина -  лнце хозяйина -  У кожного маґа- 
зина (у кожної крамииці) -  обличчя госиодина (госиодаря). 
У каждого (у каждої) мож чомусь поучитися -  У кожного 
(у кожної) можна чомусь повчитися.
У каждого иарода -  своя жура -  У кожного народу своя 
жура.
У каждого народа -  своя мода -  У кожного народу -  своя 
мода.
У каждого іюколінія свої радостн и свої біды -  У кожно- 
го поколіішя свої радощі і свої біди.
У каждого (у каждо'О раз быває свӱй звіздяиый час -  У
кожиого (у кожноґ) раз буває свій зоряний час.
У каждого (у каждої) своє, што спокӱй не дає -  У кожно- 
го (у кожної) свос, що сиокій не дає.
У каждого (у каждо'О свої вкусы -  У кожиого (у кожної) 
свої вподобання.
У каждого (у каж'іої) свої забоз ы -  У кожного (у кожної) 
свій клопіт.
У каждого (у каждо'О свої капризы -  У кожного (у кожної) 
свої иримхи.
У каждого (у каждо'О свої планы, своя робоз а -  У кожно- 
го (у кожної) свої плани, своя робота.
У каждого (у каждої) свої причуды -  У кожного (у кож- 
ної) свої причуди.
У каждого (у каждоО свої проблемы и думать в і і і  (оиа) 
свойов головов -  У кожпого (у кожно'О свої проблеми і ду- 
має він (вона) своєю головою.
У каждого (у каждо'О свої слабости -  У кожиого (у кож- 
ної) свої слабоіці.
У кажиого (у каждо'О свої тяжкостн -  У кожного (у кож- 
ної) свої труднощі.
У каждого (у каждо'О свої цінности -  У кожного (у кож- 
ної) свої цінності.
У каждого (у каждо'О свойим болить голова - У кожного 
(у кожної) своїм болить голова.
У каждого (у каждо'О свои война -  У кожного (у кожної) 
своя війна.
У каждого (у каждо'О своя дорога -  У кожного (у кожної) 
своя дорога.
У каждого (у кажто'О своя дорога до правды -  У кожного 
(у кожно'О своя дорога до иравди.
У каждого (у каждої) своя думка -  У кожного (у кожної) 
своя думка.
У каждого (у каждої) своя жизнь -У  кожного (у кожної) 
своє життя.
У каждого (у каждої) своя любов -  У кожного (у кожної) 
своя дюбов.
У каждого (у каждої) своя правда -  У кожного (у кожної) 
своя нравда.
У каждого (у каждоі) своя сноровка -  У кожного (у кож- 
ної) свій хист (с<?ая вправність).
У каждого (у каждоО своя сиӱвапка, и вӱн (и вна) мас 
доспӱвати йі до кӱнця -  У кожного (у кожної) своя пісня, і 
він (і вона) має доспівати 'її' до конця.
У каждого (у каждої) своя судьба -  У кожноі о (у кожно'О 
своя судьба (своя до.ля).
У каждого (у каждоО своя судьба и свӱй путь широкый
-  У кожного (у кожної) своя доля і свій шлях широкий.
У каждого (у каждо'О своя ціна -У кожного (у кожної) 
своя ціна.
У каждого (у каждої) свӱй Ангел-храннтель -  У кожного 
(у кожної) свій Ангел-хранитель.
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У каждого (у каждої) свӱй выйграшный номер -  У кож- 
ного (у кожної) свій виграшний ыомер.
У каждого (у каждої) свӱй інтерес — У кожного (у кожної) 
свій інтерес.
У каждого (у каждої) свӱй коннк = У каждото (у каж- 
дої) свӱй ултобленый “коник” -  У кожного (у кожної) свій 
коник.
У каждого (у каждо'О свӱй путь (свӱй маршрут) -  У кож- 
ігого (у кожної) свій путь (свій маршрут).
У каждого (у каждої) свӱй рецент -  У кожиого (у кожної) 
свій рецспт.
У каждого (у каждоі) свӱй смак -  У кожного (у кожної) 
свій смак.
У каждого (у каждо'ї) свӱй талант -  У кожного (у кожної) 
свій талант.
У каждого (у каждо'О свӱй улюбленый “коник” = У каж- 
дого (у каждої") свӱй коник -  У кожного (у кожної) свій 
улюблений “коішк”.
У каждого (у каждоО свӱй царь у голові -  У кожного (у 
кожно'ї) свій цар у голові.
У каждого сусіды (у каждої сусідкы) свої біды -  У кожно- 
го сусіди (у кожної сусідки) свої біди.
У каждого часа -  свої герої -  У кожного часу -  свої герої. 
У каждого челядннка(у каждої челядины) в серцго из 
ангелнком и чортик сидить -  У кожної лтодини в серці із 
ангсликом і чортик сидить.
У каждого челядннка (у каждої челядины) с памнять -  
радӱсна й тосклива -  У кожиої людини е пам’ять- радісна 
й тужлива.
У каждого челядника (у каждої челядины) с своя мечта
-  У кожної людини с своя мрія.
У каждого челядника (у каждої челядины) є свое уязви- 
мос місто -  У кожної людини є своє раниме місце.
У каждого челядника (у каждої челядины) є якоєсь своє 
хобі -  У кожної людини є якесь своє хобі.
У каждого челядннка (у каждої челядины) може быти 
своя тайиа -  У кожної людини може бути своя таємниця. 
У каждого челядника (у каждої челядины) свої слабины
-  У кожної людини свої слабини.
У каждого челядника (у каждої челядины) своя голова 
на плечах -  У кожної людшіи своя голова на нлеччах.
У каждого челядника (у каждої челядины) своя за- 
ковыка -  У кожиої людина своя заковика.
У каждого челядника (у каждої челядины) своє вкусовоє 
облюбованіє -  У кожної людшіи своє смакове уподобання. 
У каждої днним с штось запоминалыюе -  У кожної дни- 
ни є щось затямливс.
У каждої епохы свої герої -  У кожної епохи свої герої.
У каждої кобыли свої коникы -  У кожної кобили свої ко- 
ники.
У каждої кумы свої пнрогы -  У кожної куми свої пироги. 
У каждої лишкы своя норка -  У кожної лишки (лисиці) 
своя норка.
У каждої любви своя исторія -  У кожної любові своя іс- 
торія.
У каждої медали с н обратный бӱк -  У кожпої медалі є й 
зворотний бік.
У каждої отары -  своя паршива вӱвця -  У кожііої отари
-  своя паршива вівця.
У каждої отданиці свої тайны -  У кожної відцаниці свої 
таємниці.
У каждої пйатниці свої пйанині -  У кожної п’ятниці свої 
п’яниці.
У каждої пташкы -  своя пісенька -  У кожної пташки -  
своя пісенька.
У каждому разі = У всякому разі -  У кожному разі.
У каждої речи (каждого языка) -  свої законы - У кожіюї 
мови -  свої закони.
У каждої ровты -  свої новты -  У кожної ровти (групи) -  
свої новти (меяодії).
У каждої розы с драчкы -  У кожної рози є драчки (ко- 
лючки).

У каждої свашкы -  свої замашкы -  У кожної свашки -  
свої замашки.
У каждої сімйі свӱн хрест— У кюжної сім’ї свій хресг.
У каждої старости є начало -  У кожної старосіі є початок. 
У каждої фірмы свої міфы -  У кожиої фірми свої міфи.
У каждої хыжі -  свої мыши -  У кожної хати -  свої миші. 
У кажлої хыжкы-хаткы -  свої порядкы -  У кожної хиж- 
ки-хатки -  свої порядки.
У каждої челядины (у каждого челядника) с свої вер-
шины -  У кожної людини є свої вершини.
У каждому ділі важный результат -  У кожному ділі (>’ 
кожній справі) важливий результат.
У каждому ділі є начало и конець -  У кожному ділі (кож- 
ній справі) є початок і кінець.
У каждому ділі свої ворожілі -  У кожному ділі (в кожній 
справі) свої ворожілі.
У каждому конкретному случайи -  У кожному конкрет- 
ному випадку.
У каждому разі -  У кожному разі.
У каждому тексті є якась філософія -  У кожному тексті є 
якась філософія.
У каждому челяднику (у каждӱв челядині) чорт сидить
-  У кожній людині чорт сидить.
У кажду світлиню -  хрінь і гӱрчицю -  У кожну світлицю
-  хрін і гірчицю.
У каждӱв ГО.ЮВІ нітось с, лем треба поглядати -  У кож- 
ній голові щось є, лиш трсба иошукати.
У каждӱв любви є якыйсь росчот -  У кожііій любові 
(кожному коханні) є якийсь розрахунок.
У каждӱв правді -  крыхта фіґлі -  У кожиій правді -  крих- 
та фіглі (жарту).
У каждӱв родині є сгарші й молодші -  У кожній родині є 
старші й молодші.
У каждӱв роднні раді дітині -  У кожній родииі раді ди- 
тині.
У каждӱв хыжи -  свої мыши -  У кожній хаті -  свої миші. 
Укажи му (укажи ӱв) перст, а вӱн (а виа) руку просить
-  Покажи йому (покажи їй) палсць, а він (а вона) руку про- 
сить.
Указав (указала) му (ӱв) на двері -  Указав (указала) йому 
(їй) на двсрі.
Указав (указала) на нього -  Показав (показала) иа нього. 
Указався (указалася) -  н спрятався (спряталася) -  Ука- 
зався (показався, показалася) -  і сгірятався (сховався, схо- 
валася).
Указаніє способу приміненія -  Указання способу вжи- 
вання.
Указательный налець -  Вказівний палець.
Указательное местоименіє -  Вказівиий займенник. 
Указати пальцьом -  Показати пальцсм.
Указовати (указаный, указана) иавперед -  Указувати 
(указаний, указана) наиеред.
Указовати (показати) на двері = Показовати на двері -
Указувати (показати) на двері.
У каламутнӱв воді добре рыбу ймати -  У каламутній воді 
добре рибу ловити.
У кареті прошлого никуды не пӱдеш -  У кареті минулого 
нікуди не підеш,
У карты не лем уйгравуть, но й програвуть -  У карти не 
лиш вшраюгь, але й програюгь.
У Касіяна натура погана -  У Касіяна (29 лютого) вдача 
погана.
Укинути (заронити) в душу -  Укинуги (заронити) в душу. 
Укинути (заверичи) в рот -  Укинути (закинути) в рот. 
Укі-пукі, Мигалю, я з тобов ся не бавлю -  Укі-пукі, Ми- 
галю, я з тобов не бавлтося (ие і'раюся)!
Укылавів бы-сь (укылавіла бы-сь) -  А щоб ти укилавів 
(укилавіла)!
Укым ся нико не вродив -  Уким (ученим) ніхто не наро- 
дився.
Укладати в душу -  Укладаги в душу.
Укладати в уха -Укладати в вуха.

355



Укл

Укладати (укласти) сделку -  Укласти договор (договӱр)
-  Укладата (уюіасти) угоду.
Укладач штрскы -  Укладач колії.
Уклад жизни -  Уклад життя.
Укладка штрекы -  Укладашія штреки {колії).
Уклав (уклала) соглашеніє -  выдержи Сдокажи) возмож- 
нӱсть -  Уклав (уклала) угоду -  витримай (докажи) нагоду! 
Укласги в грӱб = Уганяти (загнати) в могилу - Укласти 
в гріб (у дамовипу).
Укласти доювор (доіовӱр) = Укладат и (укластн) сделку
-  Укласти договір.
Укластнся в голові -  Укластися в голові.
Укластн хворого в постіль -  Покласти хворого в ліжко. 
Укласти ціну -  Укласти ціну 
У кліп ока -  У клііі ока.
У клітні-темници не рада пташка й пшеници -  У юіітці- 
тешшці на рада пташина й пшсниці.
Уклонився (уклонилася) от отвітствснности -  Ухилинся 
(ухилилася) від відповідальності.
Уклонитися (уклонясся) в сторону -  Ухилитися (ухиля- 
ється) вбік.
Уклон корпуса всадника -  Похил корпуса вершника. 
Уклонна кросьба -  Укліннс прохання.
Уклонятися от обйатій -  Ухилятися від обіймів.
Уклӱн до земли = Земиый уклон -  Укдін до землі. 
Уклӱнно дяковати (дякуву) -  Укліішо дякувати (дякую). 
У кпижкы канікул ниє -  У кпюкюі каиікул нема.
У кого “бабкы” суть -  они нропас і н не дадуть -  У коі о 
“бабкн” (маються наувазі гроші) суть -  вони проиасти нс 
дадуть.
У кого балта і і с  ліиива, тот заробить собі мливо - У кого 
балта Ґсокира) не лінива, тот заробить собі млива.
У кого біда -  не до сміха -  У кого біда (лихо) -  нс до сміху. 
У коі о біда оре, тот пожие лем горе -  У кото біда орс, той 
ножне лиш юре.
У кого біды ньіт -  перескочив бы (перескочнла бы) й 
світ -  У кого біди ніт -  перескочив би (гісрсскочила б) і 
світ.
У кого блискавка графлят ь -  усіх убивагь У кого блис- 
каика трафляє (трапляє) -  всіх убиває.
У кого блыхы -  ахы-хы-хы -  У кого блохи -  ахи-хи- хи!
У кого богатство свос, тот (тота) не знає, што вто ниє -  
У кого багатство своє, той (та) не знає, що то ниє (нема).
У кого болять костн -  най не йде в гості -  У кого болять 
кості (кістки) -  хай не йде в гості.
У кого бӱлше прав, тот и правмй (гота й права) -  У кого 
більшс іірав, той і прав (та і права)!
У кого бӱлше, тот и паи -  У кого більше, той і иан.
У кого бӱлиіын жеб, за тым (за гов) и сьоюденнӱсть -  У
кого більший жсб (більша кишеня), за тим (за тою) і сього- 
дсння.
У кого в голові канустяна розсада, тому (тӱв) не додасть 
розума й довжнӱсіь -  У кою в голові канустяна розсада, 
тому (тій) не додасть розуму й иосада.
У кого всликый (бивный) буділарош -  тот и желаный 
купець -  У кою великий гамансць -  той і жадаиий іюку- 
пець.
У кого видить, тому завидить -  У кого бачить, тому зави- 
дить (заздрить).
У кого власть -  за тым и громада -  У кого влада -  за тим 
і громада.
У кого в пеклі погоны, тот и в раю з орденамн -  У кого в 
псклі погони, той і в раю з орденами.
У кого в роті (на языку) жовч, тому й іӱрко (тӱв и гӱрко)
-  У кого в роті (на язику) жовч, тому й гірко (тій і іірко).
У кого в ссрпю жовч -  волій помовч -  У кого в серці жовч
-  волій помовчи!
У кого в серцю Илліч -  нозирать злодійство з вӱч -
У кош в серці Тлліч -  дивиться злодійство з віч.
У кого вӱз и волы, тог (тота) не ходить голый (гола) -
У кого віз і воли, той (та) пе ходить голий (гола).
У кого голова на илечах -  У кого голова на тшечах.

У кого голова на плечах -  осторожнып (осторожна) ь 
словах (у ділах) -  У кого головй на гоіечах -  обсрсжпий 
(обережна) в с.човах (у ділах).
У кого голова не глупіе, тот (тота) и причесатися вміє -
У кого годова не глупіє, той (та) і причесатися вміє.
У кого гостьовав (гостьовала) -  того (тоіу) й обыкрав 
(обыкрала) -  У кого гостював (гостювала) -  того (ту) й обі- 
крав (обікрала).
У кого гроши ворох -  сам собі (сама собі) ворог (враґ) -
У кого грошей ворох -  сам собі (сама собі) ворог.
У кого гроши ньіт, для того (для тої) світ -  тюрьма -
У кого грошей пема, для того (лдя тієї) світ -  тюрма 
(в’язниця).
У кого гроши повна лада -того (тої) й власть -  У кого 
ірошей повна лада (скриня) -  того (тієї) й влада.
У кого гроши, як половы, тот (тота) не вірить жебра- 
кові -  У кого грошей, як полови, той(та) нс вірить жсбра- 
кові.
У кого грошн, як смітя -  тот (тота) їх тратигь без путя
-  У кого грошей, як смітгя, той (та) їх трагить бсз пуття.
У кого гроші бішені -  у того (у тої) й правда в жебі -
У кого гроші шалені -  у того (н тієї) й правда в жебі (в ки- 
шені).
У кого гроиіі водяться -  у того (у тої) й изрі нлодять-
ся -  У кого іроші водяться, у того (в тіє'О й изрі (тисячі) 
плодяться.
У кого гроші -  усім хороші (у зых и розкоші) -  У кого 
гроші -  всім хороші (у тих і розкоші).
У кого гроші, у ІОГО (у тої-) й свідкм хороіиі -  У кого гро- 
ІНІ, у того (в тієї) й свідки хороші.
У кого гроші ша. іеиі -  у тою (у то'О й правда в жебі -  У
кого гроші шалені - у  того (в тієі) й правда в жебі (в кишсні). 
У кого діти ньіт -  обрываться рӱд -  У кого дітей иіт 
(нсма) — обривається рід.
У кого діти подряд -  меншс затрат: снно ноносить, дру- 
гоє доность -  У кого діти иідряд -  мсншс витрат: одне ио- 
носить, друге доносить.
У кого діти сім -  щастя усім, а в кого одинак -  і той ши- 
боняк -  У кого дітсй сім -  щастя всім, а в кого одинак -  і 
той шибсняк.
У кого добрый зять, тот найшов сына, у кого пог аный 
утратив доньку -  У кого добрий зять, той знайшов сина, у 
кого поганий -  втрагив доньку.
У кого доброс серце, у того благос й лице -  У кого добрс 
серцс, у того благе й лице (й обличчя).
У кого доброты мало -  пиши пронало -  У кого доброгн 
мало -  пиши проиало/
У кого довжнӱсть -  у того й власть -  У кого посада - у 
того й влада.
У кого дома доста ласкы, того нс тягне до любаскы -
У кого вдома досить ласки, того не тягне до любаски.
У кого доста -  не до поста -  У кого досить -  не до пос іу. 
У кого дочок сім -  и іцстя усім, а в мене снна -  и тӱв 
щастя ниє -  У кого дочок сім -  і щастя (доля) усім, а в меие 
одна — і тій щастя (долі) пема.
У кого є діти -  ніколи сидіти -  У кого с діти -  іііколи си- 
діти.
У кого жеб повнішый, до того й суд справсдливіший -
У кого жеб повніший (ктиеия повніша), до того й суд сира- 
всдливіший.
У кого жеб пусгый -  до того суд глухый -  У кого жеб пус- 
тий (кишепя пуста) -  до того суд глухий.
У кого жовч у ро гі (в пыску), тому й гӱрко -  У кого жовч 
у роті (в писку), тому й іірко.
У кого жоыа лиха -  не далеко до гріха -  У кого жінка 
ідружина) лиха -  не далеко до гріха.
У кого здоровля желізнос -  старіння пӱзноє — У кого 
здоров’я залізнс -  старішія пізнє.
У кого здоровля мӱцноє -  хворого не порозуміє -  У кого 
здоров’я міцнс -  хворого не збагне.
У кого земля — у того й власть -  У кого земля -  у того й 
влада.
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У кого зерно, тог без млина, а в кого млин -  тот без 
зерна -  У кого зерно, той без млина, а в кого млин -  той 
без зерна.
У кого злӱсть -  наснлу їсть -  У кого злість -  насилу їсгь. 
У кого колоснться, тому й намолотиться -  У кого коло- 
ситься, тому й намсшотиться.
У кого лем повернеся язык -  У кого лиш новернеггься 
язик!
У кого любаска, у того вдома -  стряска -  У кого любаска, 
у того вдома стряска. -г
У кого матерннськый язык (матерннська бесіда) -  у 
того й душа здорова -  У кого материнська мова (бесіда) -  
у того й душа здорова.
У кого мати рӱдненька, у того (у тої) й голӱвка чистень-
ка -  У кого мати рідненька, у того (в тієї) й голівка чис- 
тенька.
У кого много гроши -  тнм усе мож -  У кого багато грошей
-  тим усе можна.
У кого молодӱсть нерадива -  у того (у тої) старӱсть ж>,р- 
лнва -  У кого молодість недбайлива -  у того (в тієї) ста- 
рість журлива.
У кого на плечах є голова, тот ся (тота ся) й причесатн 
годен (годна) -  У кото на плечах є голова, той (та) і при- 
чесатися може.
У кого не было (ниє) розума лополудня -  не буде й по- 
нолудню = У кого ннє розума рожденого, не буде й на- 
вороженого -  У кого не було (нема розуму) дополудня -  не 
будс й пополудні.
У кого ниє дітн -  злый (зла) на людн -  У кого нсма дітей
-  злий (зла) на людей.
У кого ниє клепкы в голові -  У кого нема клепки в голові. 
У кого ниє розума рожденого, не буде й нявороженого = 
У кого не было (ниє) розума дополудня -  не буде й по- 
полудню —У кого нема розуму народжеиого, нс буде й на- 
ворожсного.
У кого ниє свої душі -  лізе в чужу -  У кого нема своєї 
душі -  лізе в чужу.
У кого нич ниє, з того (з тої) иич и не возьмеш = У кого 
ннч ниє, тот (тота) нич и не дає -  У кого нічого нсма, від 
того (від тієї) нічого й не візьмеш.
У кого нич ннс, тот (гота) нич и не дає = У кого нич ниє, 
з гого (з тої) нич и не возьмеш -  У кого нічого нема, той 
(та) иічого й не дає.
У кого копейка заведеся, тому (тӱв) легше й жиєся -  У
кого копійка заведеться, тому (тій) лсгше й живсться.
У кого лице бЬіеііькос -  часто серце чорненькоє -  У кого 
лицс білепькс -  часта серце чорнсньке.
У кого нещастя -  не милоє й причастя -  У кого нешастя
-  не миле й причастя.
У кого ние, тог (тота) не дає -  У кого нема, той (та) не дає. 
У кого нич ниє, тому й Бог не дає = У кого нич нис, тот 
нич и не дас -  У кого нічого нема, тому й Бог не дає.
У кого нич ннє, тот (тота) ннч н не дас = У кого нич ннс, 
тому й Бог (тӱв и Бог) не дас -- У кого нічого нема, той (та) 
нічого й не дає.
У когось повный хлӱв скотнны, а у мене -  ни серстины
-  У когось повний хлів скотини, а у мсне -  ні шерстини.
У кого порядок на столі, у того й у голові (у тої й у голо- 
ві) -  У кого порядок на столі, у того й у голові (в тієї й у 
голові).
У кого прнятелі -  лінгарі -  непорядок у дворі -  У кого 
приятелі -  лінгарі (розбишаки) -  непорядок у дворі.
У кого протекція с, тот (тота) и право унграе -  У кого 
протекція є, той (та) і право виграє.
У кого пчолы -  у того (у тої) н мед -  У кого бджоли -  у 
того (в тієї) й мед.
У кого п чолы -  у того клад -  У кого бджоли -  у того скарб. 
У кого пшенндя -  у того (у тої) й палаииця -  У гого шпе- 
ниця -  у того (в тієї) й паляниця.
У кого робота кыпить у руках - у  того (у гої) й веселӱсть 
в очах -  У кого робота кипить у руках -  у того (у тієї) й 
весслість в очах.

У кого розума мало -  точить лем жало -  У кого розума 
мало -  точить лиш жало.
У кого розум -  не йде за циганськым возом -  У кого ро- 
зум -  не йде за циганським возом.
У кого рукы проворні -  у того (у тої) й обіды сытні -
У кого руки спритні -  у того (в тієї) й обіди ситні.
У кого рӱдна мати -  у того (у тоі) й голова гладка -  
У кого рідна мати -  у того (в тієї) й голова піадка.
У кого рӱдні отень-мати -  с кому пераду дати -  У кого 
рідні отець (батька)-мати ~ є кому пораду дахи.
У кого садок -  честуй пчӱлок -  У кого садок -  шануй 
бджілок.
У кого сімйі ніт -  безплӱдный цвіт (жпє, як лустоцвіт) 
= У кого сімйі ньіт -  тому (тӱв) не милый світ -  У кого 
сім’ї ніт (нема) -  безплідний цвіт (живе, як пустоцвіт).
У кого сімйі ньіт -  тому (тӱв) не милый світ = У кого 
сімйі ніт -  безплӱдный цвіт (жиє, як пустоцвіт) -  У кого 
сім’ї ніт (нема) -  тому (тій) не милий світ.
У кого сыны росгуть -  до хыжі принесуть, а в кого 
дочкы -  рознесуть хыжу на кусочкы -  У кого сини рос- 
туть -  до хати принесуть, а в кого дочкы -  розиесуть хату 
на шматочки.
У кого слава -  ходить, як пава -  У гого слава -  ходить, 
як пава.
У кого смілӱсгь -  не злӱсть, тот (тота) два цукрикы (дві 
мискы) йзість -  У кого сміливість -  нс злість, той (та) дві 
цукерки (дві миски) з’їсть.
У кого старшый вік -  тому й лікарство (тӱв и лікарство)
-  У кого старший вік -  тому й ліки (тій і ліки).
У кого страх -  видко по о ч а х У  кого страх -  видно по 
очах.
У когось повна піч дрывцят и горять, а в мене снно по- 
лінце и вто не горить -  У когось иовна піч дровцят і го- 
рять, а у мене однс полінце і те не горить.
У кого страх -  видко по очах -  У кого страх -  йидно по
очах.
У кого ся язык чеше, тот (тота) усякого набреше -  У кого 
язик чсшеться, той (та) усякого набреше.
У когось и філер скаче, а в дского и пенґӱв плаче -  У 
когось і фслер іугорська монета, рівна копійці) скаче, а в 
декого і пешїв іугорська мопета, рівна гривні) плаче.
У кого така уроднлася? Господи, кобы вночи прнсннласн
-  У кого така уродилася? Господи, якби вночі приснилася!
У кого такый удався (така вдалася), щоб зарвався (щоб 
зарвалася) -  У кого такий удався (така вдалася), щоб за- 
рвався (щоб зарвалася)!'
У кого грудова судьба -  накупигь и поля, а в кого без- 
дільна -  продасі ь и подвӱрйа -  У кого трудова доля -  на- 
купить і поля, а в кого безділыіа -  продасть і подвір’я.
У кого утраты -  тяжко заспати = У гого втрати -  тяжко 
заспати.
У кого фрайирка, тот на жону гыркать -  У кого фраїрка, 
той на жінку {на дружину) гиркать.
У кого хыжа не горить, того (тоту) й не болить -  У кого 
хата не горить, того (ту) й не болить.
У кого хліб на полях -  у того (у тої) богатство в руках -  
У кого хліб на полях -  у того (в тієї) багатство в руках.
У кого хліб -  тот и богач (тота й богачка) -  У кого хліб -  

той і багач (та й багачка).
У коі о хліб -  у того(у тої) й власть -  У кого хліб -  у тоі о 
(в тієї) й шіада.
У кого чести ниє -  и сто ковачӱв му не вкує -  У кого честі 
нема -  і сто ковачів (ковалів) йому не вкує.
У кого чнстый вид -  и на людях показоватися не стыд
-  У кого чистий вид -  і на людях показуватися не стид (че 
сором).
У кого што болить, тот (тота) про тото й кричить -
У гого що болить, той (та) про те й кричить.
У кого щасти, тому й жизнь (тӱв и жизнь) удасся -  У кого 
щастя, тому й життя (тій і житгя) удасться.
У колхозі густо, а в челядника (а в челядикы) пусто -
У годгоспі густо, а в людини пусто.
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У колхозі добре жить -  еден робить, сім лежнть, а мк 
соыце приоече, то и восьмый утече -  У колгоспі добре 
жить -  один робить, сім лежить, а як сонпе припече, то і 
восьмий уі'ече.
У колхозі досга всього, лем залежить для кого -  У кол- 
госпі досить усього, лиш дивлячись для кого.
У колхозі й на заводі “маякы” теперь у моді -  У колгоспі 
й на заводі “маяки” тепер у моді.
У колхозі робити -  Божым Духом жити = У колхозі роби- 
тн -  крім мозолӱв, нич не мати = У колхозі робити лем 
задарь гнӱй міситн = У колхозі робити -  ио-ковдоськы 
жнти -  У колгоспі робити -  Божим Духом ЖИТИ.
У колхозі робити -  крім мозолӱв, нич не мати = У кол- 
хозі робнти лем задарь гнӱй місити = У колхозі робити
-  Божым Духом жити = У кохозі робити -  по-ковдоськы 
жити -  У колгосиі працювати -  крім мозолів, нічого не 
мати.
У колхозі робити -  лсм задарть гнӱй місити = У колхозі 
робити -  крім мозолӱв, нич не мати = У колхозі робити
-  Божым Духом жити = У кохозі робити -  по-ковдоськы 
жити -  У колгоспі робнти -  лиш надаремно піій міеити.
У кохозі робити -  по-ковдоськы жиги = У колхозі ро- 
бити -  Божым Духом жити = У колхозі робити -  крім 
мозолӱв, нич не мати = У колхозі робігги -  лем задарть 
гнӱй місити -  У колгоспі робити -  ио-ковдоськи (по- 
жебрацьки) жити.
У колхозної черсды ниє ґазды -  У колгоспної череди нама 
газди (?.осподаря).
У колхозиӱв стодолн пацкуиӱв доволыю -  У колгоспній 
стодолі пацкунів {пацкжів) доволі.
У командному зачоті -  У командному заліку.
У комбінаті, куды ироліз (пролізла), у крісло началыіи- 
ка ш і )  (залізла) -  У комбінаті, куди проліз (пролізла), у 
крісло иачалышка заліз (залізла).
У коморі сволок -  на нӱм ручинкӱв сорок -  У коморі сво- 
лок -  иа иьому рушників сорок.
У коморі ци на юроді -  овоіц усс в иригоді -  У коморі чи 
иа городі -  овоч усе в пригоді.
У комплексі -  У комішексі.
У комплсксі богатый край, а в часности -  хоть не звідай
-  У комилексі багатий край, а зокрема -  хоч не питай. 
Укомплекповати ряды -  Укомплсктувати ряди.
У комунісга совісгь нечиста- У комуніста совість нсчиста. 
У комуністӱв єден нривілей -  безкарно красти от люди
-  У комуністів одиіі иривілей -  бсзкарно красі и від людей. 
У кому чорт сиди гь, тот (тота) вічно воєти гь -  У кому 
чорт сидить, той (та) вічію воєтить.
У контексті -  У контексті.
У корсні (у коріііьовн) - У корені.
У корені неправильно = Докус ыеправильно -  У корені 
неправильно (нсвірно).
Укоры совісти -  Докори совісті (сушіння).
Укоротиі и (укорочовати) вік = Умяляти (умалиги) вік -  
Укоротити (укорочувати) вік.
У коровы молоко на языку -  У корони молоко иа язику. 
Укоротити рукавы -  Укоротити рукава.
Укорочовати путь -  Укорочувати шлях.
Укоротити (укорочоваз и) язик (язнка) = Урізовати (урі- 
зати) язик (изика) -  Урізати (урізувагги) язик (язика). 
Укоротити (укорочовати) ходу (крок) -  Укоротити (уко- 
ртчувати) ходу (крок).
У корчі іти (прятатися) -  У корчі (у кутді) іти (ховатися). 
У корчмі бы дньовав и ночовав, докі гроші має- У корч- 
мі б днював і ночував, поки іроші має.
У корчмі глядай не шша, а хлопа = У корчмі не глядай 
попа, но хлопа -  У корчмі гаядай (шутй) пе попа, а хлопа. 
У корчмі иапиваєся -  в болоті валяєся -  У корчмі наии- 
вається -  в болоті вапяється.
У корчмі не глядай попа, ио хлопа = У корчмі глядай не 
нопа, а хлопа -  У корчмі не шукай попа, а хлопа.
У корчмі пйе, а вдома -  жону бйе -  У корчмі п’е, а вдома
-  дружину б’є.
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У корчму, як и в цирьков, без гроши не йди -  У корчму, 
як і в церкву, без грошей нс йди.
У котрый бӱк не повернешся -  на біду упрешся -  У ко-
трий бік не повериешся -  на біду упрешся 
У котрої дӱвкы бӱлша чаеть -  тота ся скоршс и отдасть
-  У котрої дівки більша часть {6ільиіе придане) -  та скоріше 
й віддасться {вийде заміж).
Украв (украла), а кажс: “Бог послав!” -  Украв (украла), 
акаже: “Богпослав!”
Украв коня, хоть кербач купи -  Украв коня, хоч кербач 
(батіг) куіга.
Украв -  продав -  Украв -  продав.
Украв ци не вкрав (украла пн не вкрала), а в кражи 
замішанмн (замішана) -  Украв чи не крав іукрала чи нс 
вкрала), а в кражі замішаиий (замішана).
Украйинська глубинка -  Українська глибинка.
Украй ые годиться -  Украй не годиться!
Украй не подходить -  Украй не підходить.
У крайнӱв мїрі = У крайньому случайи = У крайыьому 
разі -  У кранній мірі.
У крайиьому разі = У крайньому случайи = У крайнӱв 
мірі -  У крашіьому разі.
У крайньому случайи = У крайньому разі = У крайнӱв 
мірі -  У крайньому випадку.
Украй пӱлло -  Украй погано.
Украй треба = Край треба -  Украй трсба (потрібно). 
Украли гуску, вбы было їм на закуску -  Украли гуску, 
щоб було їм на закуску.
У красоты много приятелӱв, а ши бӱлше -  неприятелӱв
-  У краси багато приятелів, а ще більше -  неприятелів. 
Украсти -  в біду попасти - Украсти -  в біду попасти (по- 
трапити).
Украсти дітнну = Выкрасги діз ину -  Вкрасти дитину. 
Украсти картнну = Выкрасги картнну -  Вкрасти картшіу. 
У крясшому значенію слова -  У кращому значенні слова 
У красшых народных тралиціих -  У краіцих народних 
традиціях.
У красшому поніманію сього слова -  У кращому розу- 
мінні цього слова.
У красшому разі = У майкрасшому разі = У красшому 
случайи -  У крашому разі.
У красшому случайи = У красшому разі = У майкрас- 
шому разі -  У кращому випадку.
Украшас высь Карпат августовськый звіздопад -  При- 
крашає вись Карпат серішевий зорепад.
У краткі срокы -  В короткі строки.
У кредит -  У кредит (брати, купувати).
Укріпив, пк Бог черепаню - Укріпив, як Бог черепаху. 
Укріиити гавань - Укріиити гавань.
Укрішіти нӱжку стола -  Укріпити ніжку стола.
Укріпити своє ноложеніс -  Укріпити своє становиіце. 
Укріпвтиси в мнінію -  Укріпитися в погляді (в думці). 
Укріпитися в наміренію -  Укрілитися в намірі. 
Укріпитися в свому наміренію -  Укріпитися в своєму на- 
мірі.
Укріпитися силами -  Укріиитися силами.
Укріпити тіло -  Зміцнити тіло.
Укріпленіе ярӱв -  Укріатення ярів.
Укріпленый лагерь -  Укріплений табір.
Укріпляти дух -  Скріплювагги дух.
Укріпляти (укріпити) розкосамп -  Укріпляти (укріпити) 
розкосами.
Укрішіятн серцс -  Скріплювати серце.
Укріплятися духом -  Скріплюватися духом.
Укрывати (укрыти) гаыьбов = Покрывати ганьбов -  
Укривати (укрити) ганьбою (соромом).
Укрывати славов = ІІокрывати славов -  Укривачи сла- 
вою.
Укрыватися бомбульками -  Укриватися бомбульками 
(бульками).
Укрыватися пйатамн -  Укриватися п’ятами (упасти вниз 
головою).



Укрыти мокров ряндов = Накрыти мокров ряндов-
Укрити мокрим рядном.
Укрытися ганьбов -  Укритися ганьбов (соромом). 
Укрытися неславов -  Укритися неславою.
Укрытися паморозьов -  Укритись памороззю.
Укрытися славов -  Укритися славою.
Укрытися хмарами -  Укритися хмарами.
Укрытый инійом сад -  Укритий інієм сад.
Укрытый пірьом -  Укритий пір’ям.
Укрытый (укрыта) сідинов -  Укритий (укрита) сивиною. 
Укрытос звіздами небо -  Укрите зорями небо.
Укрытоє (сповнтоє) темнотов -  Укрите (сповите) темінню. 
Укрытос (сповктоє) темнотов неизвісностн -  Укрито 
(сповито) темрявою невідомості.
Укрощениє непокорного (непокорної) -  Приборкання пе- 
аокорного (непокірної).
У крузі сімйі -  У колі сім’ї.
Укрутити (укручовати) лампочку -  Викрутити (викручу- 
вати) лампочку.
Укрутнти (укручовати) носа -  Укрутити (укручувати) носа. 
Укрутити (укручоватн) рогы -  Укрутити (укручовати) 
роги.
Укрутити (укручовати) хвоста -  Укрутити (укручувати) 
хвоста.
Уксусна кыслота -  Оцтова кислота.
Уксусноє дерево -  Оцтовоє дсрево.
У кума при кумиі -  єяно на думці -  У кума при кумці -  
одне на думці.
У кумы -  ис шуми -  У куми -  не шуми!
У купі -  В купі.
Укуплятися в леґіні -  Укуплятися в парубки (бути при- 
йнятим із підлітків у  середовище дорослих парубків).
У курсі -  У курсі.
У курсі діла -  У курсі діла (курсі справи).
У куртых штанцях -  У коротких штанцях.
Укуситнся за язык = Прнкуситн язык -  Вкуситися за
ЯЗИК. 1 І

У кӱггях = У пазурях -  У кіпях (бути, знаходитися).
У кӱлькох словах = У даскӱлькох словах -  У кількох сло- 
вах. V- . .
У кӱнцевому итозі -  У кінцевому підсумку.
У кӱнци кӱнцӱв -  У кінці кінців.
У лабах -  У лапах.
У лабках -  У лаиках.
У лад -  Улад.
Улпднв (уладила) діло -  Уладнав (уладнала) справу. 
Уладився» як чорт иа Водоші -  Вирядився, як чорт на Во- 
дощі (19 січня).
У ладі з начальством -  У ладу (у згоді) з начальством.
У ладыкы два языкы: еден для себе, а другый -  для тебе 
= У ладыкы два языкы: єнным Бога хвалить, а другым 
-  народ дурить (а другим -  проклинать) = У ладыкі два 
языкы: снным ся молить, а другым бреше -  .У владики 
два язики; один для себе, а другий -  для тебе.
У ладыкы два нзыкы: єнным Бога хвалнть, а другым -  
народ дурить (а другым -  проклинать) = У ладыкы два 
языкы: єден для себе, а другын -  для тебе -  У ладыкы 
два языкы: єнным ся молить, а другым бреше -  У вла- 
дшш два язики: одним Бога хвалить, а другим -  народ ду- 
рить (а другим -  проклинає).
У ладыкы два языкы: єнным ся молигь, а другым 
бреше = У ладыкы два языкы: єнным Бога хвалнть, 
а другым -  народ дурить (а другым -  проклинать) = 
У ладыкы два языкы: єден для себе, а другый -  для 
тебе —У владики два язики: одним ся молить, а другим 
бреше.
Улазити (улізти) в довг -  Улазити (улізти) в довг (у борг). 
Улазмти в душу = Улізти (уліз, улізла) в душу) -  Улазити 
В душу.
Улазити (улізти) в шкуру -  Улазити (улізга) в шкіру.
У лапу даш -  што хочеш просн -  У лаиу даси -  шо хочеш 
проси.

Улі

У лепови ся валяв (валяла) -  лепавым (лепавов) и оп- 
стався (и опсталася) -  У лепові валявся (валялася) -  лена- 
вим (лепавою) й лишився (лишилася).
Улетить тобі за нсе -  Улетить тобі за це!
Улегіло му (улетіло ӱв) из головы -  Вилетіло йому (ви- 
летіло їй) із голови.
Улетіти в добру копійчину = Датнся в копійчину -  Вле- 
тіти в добру конійчину.
Улипнути в нсторію = Попасти в нсторію -  Влипиути в 
історію.
У лисииі хвӱст бӱлшый за її рӱст -  У лисиці хвіст біль- 
ший за її ріст.
Улити шкодує, а пити не берує -  Вилити жалкує, а пити 
НЄ МОЖЄ.
Улиці погрузилисн у мрак -  Вулиці заиурилися у морок. 
Улиця повна иеожиданностӱв -  Вулиця повна несподі- 
ванок.
Улнчити в брехнн -  Викрити (упіймати) в брехні.
Уличні выступленія - Вуличні вистуци.
Улнчні музиканты -  Вуличні музики (музиканти). 
Улнчноє знакомство -  Вуличие знайомство.
Уличноє шоу -  Вуличне шоу.
У лишкы хвӱст бӱлшый за Гї рӱст -  У лишки (в лисиці) 
хвіст більший за її ріст.
У ліву руч -  Ліворуч (вліво).
Улізтн в довгы -  Улізти в довги (в борги).
Улізати (улізти) в довіріс = Утиратися в довіріє -  Улізати 
(улізти) в довіру (в довір 'я).
Улізти (уліз, улізла) в душу) = Улазити в душу -  Улізти 
(уліз, улізла) в душу.
УлЬти в исторію = Ііопадатн (ноиасти) в исторію = 
Ускочити в исторію -  Улізти в історію.
Улізти (улазити) в шкуру -  Улізти в шкіру,
Уліз (улізла) в чужу солому, та щи й шелесгить -  Уліз 
(улізла) в чужу солому, та ще й шелестить!
У ліліях чорт сидить (иыхгить) -  оі того й голова болить 
-  У лілсях чорт сидить (пихтить) -  від того й голова болить. 
У лінивого (у лінивої) вічно сято = У лінивого (у ліни- 
во'О усе сято = У ліннвого (у ліиивої) навхтема -  сято -  
У лінивого (у ліиивої) вічно свято.
У лінивого (у лінивої) й иа печи жалива виросте -  
У лінивого (у лінивої) й на печі жалива (кропива) виросте. 
У лінивого (у ліиивої) навхтема -  сято = У лінивого (у 
лінивої) усе сято = У лінивого (у лінивої) вічно сято -  
У лінивого навхтема (павічно) -  свято.
У лінивого (у лінивої) усе сято = У лінивого (у ліниво'О 
вічно сято = У ліннвого (у лінивої) навхтема -  ся іо -  
У лінивого завжди свято.
У лінивого Фнлнна піч до спины прилипла -  У лінивоіо 
Филипа (Пилина) піч до спини прилипла.
У лінивого (у лінивої) што не день -  сято -  У лінивоі о (у 
ліпивої) що нс день -  свято.
У лінтюхӱв (у лентяйок) ниє робӱгных днӱв -  У лінтюхів 
(у лінтяйок) нема робітніх днів.
Уліпити выговор -  Вліпити догану.
Уліпити ляпаса = Закотити ляпаса -  Вліпити ляпаса.
У ліпші мінуты -  У кращі хвилини.
У ліпшову виді -  У кращому вигляді.
У ліпшому разі = У майліишому разі -  У кращому разі.
У ліс зайдеш -  гриба найдеш -  У ліс зайдсш -  гриба зна- 
йдеш.
У лісі быти, а дрыв не відіти = За деревами лісу не віді-
ти -  У лісі бути, а дров не бачити.
У лісі вовкы вывуть, а на печи страшно = У страха ве- 
ликі очи = Страх має великі очи -  У лісі вовки виють, а 
на иечі страшно.
У лісі дрыва рубавуть, а до села тріскы летять = Ліс ру- 
бавуть -  тріскы летять -  У лісі рубають, а до еела тріски 
летять. .
У лісі дрыв -  б>дь здоров -  У лісі дров -  будь здоров!
У лісі кричиш -  птахӱв сполошиш -  У лісі кричиш -  пга-
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У л і

У лісі не мож кричати, вбы птахӱв не настращати -
У лісі нс можна кричати, щоб птахів не лякати.
У лісі треба быти уважным (уважнов) и внимательно 
позирати под ногы -  У лісі треба бути уважним (уважиою) 
і пильно позирати {диь~шпися) під нош.
У лісі треба мовчаги -  У лісі треба мовчати.
У ліс пӱдеш -  здоровля найдеш -  У ліс нідеш -  здоров’я 
знайдсш.
У ліс ходили двоє, а на свальбу -  троє -  У ліс ходили двоє, 
а на весілля -  троє.
У'літах - У літах.
У літі -  в розмайіті -  У літі -  в розмапі.
УлітІ й качка -  прачка -  Уліті й качка -  прачка.
У літі й лінивый ие нропаде -  Уліті й ліпивий не гіропаде. 
У літі й мачка -  лрачка, а в зимі й ґаздыня - неборачка
- У літі й мачка (й кіиіка) -  прачка, а в зимі й ґаздьшя (й 
господиня) -  неборачка.
У літі й просто неба накрыватися не треба -  У літі й про- 
сто неба накриватися не треба.
Улітку дождь иде не там, де ждуть, а там, де жнуть = 
Улітку дождь иде не там, де просять, а там, де косять = 
Як сіно косять, то дождӱв не просять -  самі йдуть -  Уліт- 
ку дощ іде не там, де ждуть, а там, де жнуть.
Улігку дождь иде не там, де просять, а там, де косять = 
Улітку дождь нде не там, де ждуть, а там, де жнуть = Як 
сіно косять, то дождӱв не просять -  самі йдуть -  Улітку 
дош іде не там, де аросять, а там, де косять.
Улітку єден тыждінь рӱк годує -  Улітку один тиждень рік 
годує.
Улітку й мачка -  сокачка, а зимов и ґаздыня -  неборач-
ка -  Улітку й мачка {тика) сокачка {кухарка), а зимою й 
газдиия (господиия) -  псборачка.
Улітку не упрієш -  узимку не согрісшси -  Влітку не сиіт- 
нієш - узимку нс зігрієшся.
Улітку нич не встигне нрилягти на піч, як уже тікас 
нріч -  Улітку ніщо не встиґнс приляіти на піч, як уже тікає 
пріч {тікає геть).
Улітку повересло, восени -  чересло - Улітху псревеєло, 
восени - чсресло.
У літні дны т іііь  зменшуєся до ступні -  У літні дні тінь 
зменшусгься до стугші.
У літнӱв порі -  ог зорі до зорі лем пса у видиш у дворі -  У
літиій иорі -  від зорі до зорі лиш пса побачиш у дворі.
У літню жарінь тяпіс челядника в тінь -  У літню жарінь 
тягне людину в тінь.
У літиьому віці У літньому віці.
Улыбка весело восііринимаєся, но скоро прийідаєся -
Усмішка вссело сприймаєгься, та швидко приїдається. 
Улыбка осіннла лице -  Посмішка осяяла лице {обличчя). 
Улыбнеся щастя -  Усміхнеться щастя.
Уловльовати (уловити) содержаніє -  Улодпювати (улови- 
ти) зміст.
У лоб -- У лоб.
Уловити волну -  Зловити хвилю.
Уловитн момент -  Схоиити момент.
Уловлює з-пӱв слова -  Уловлює з півслова.
Уловна рыба -  Уловна риба.
Уловноє місто -  Уловне місце (де проводяться лови). 
Уложнти вещі в куфер -  Укласти речі в куфер {у чемодан). 
Уловити думку = Схопити думку -  Уловити (збагнуш) 
думку.
Уложися (уложіться) в пару мінуг -  Укладися (укладіть- 
ся) в декілька хвилин.
У ложці воды втопити -  У ложці води втопити.
У лопӱтливого рота ниє зворота -  У лоиітливого рота 
нема звороту.
У любаскы Анкы -  свої выбагаикы -  У любаски (кохап- 
ки) Анки -  свої вибагапки.
У любви два крыла: єнно -  коло еерця, а другоє -  край 
чола -  У любові два крила: одне -  біля серця, а друге -  край 
чола.
У любви -  дні чудесні -  У любові -  диі чудові.

У любвн ниє побідителӱв, с лише побіждені -  У любові 
иема исрсможців, є лише нереможені.
У любкы (у любка) солодкі губкы — У любки (у любка) 
солодкі губки.
Улюбленець (улюблепиця) судьбы -  Улюбленець (улю- 
блениця) долі.
У любви -  хоть и в кутцьови -  У любові -  хоч і в кутцьові 
(хоч і в свинному хлівцеві).
У люди горя повный міх, а вӱн (а вна) -  фӱтькать на 
всіх -  У людей горя повиий міх, а він (а вона) -  фітькає на 
всіх.
У люди діти -  любо поглядіти -  У людей діти -  любо но- 
глядіти (подивитися). <
У людськӱв кошарі не мож вӱвпі годовати -  У людській 
кошарі не можна нівці годувати.
У льстивых слӱв много ядучых зубів -  У лестивих елів 
багато отруйних зубів.
У майближі два-три дны -  У найближчі два-три дні.
У манвысшос, майфаннішос й самӱтііьоє дерево май- 
частіше блискавка потрафля гь -  У найвише, найгарніше 
й самітнє дерево шйчастіше блискавка потрапляє.
У майгӱршому разі -  У найгіршому разі.
У майи дождь -  зимов борш -  У траваі дощ -  зимою борщ. 
У майи зацвітає, а в юлію -  вызрівае -  У фавні зацвітає 
(квітне), а в лишіі -  впзріває.
У майкрасшому разі = У красшому случайи = У крас- 
шому разі- У найкрашому випадку.
У майліпшому разі = У ліпшому разі -  У найкрашому 
разі.
У майови стоячі воды приносять ровіням ыкоды -
У гравні стоячі води нриносять ровіням фівнинам) шкоди. 
У майстра -  грошова тайстра -  У майстра -  ірошова тай-
стра (торба).
У майстра -  порожия тайстра, а в гудака -  щи не така
-  У майстра -  гюрожня тайстра (пуста торба), а в і'уцака 
{у музикапта) -  щс не така.
Ума лишитися -  Зійти з розуму.
Умаляти (умалиі и) вік = Укорочоватн (укоротити) вік -
Умаляти (умалитн) вік.
Умальовати вік = Укорочовати вік -  Укорочувати вік. 
Ума нс приберу -  Розума нс приберу.
Ума не прнложу = Рады нс дам собі -  Розуму нс прикладу
(не збагпӱ).
Ума нс собрати -  Ума нс зібраги.
Ума палата = Розума палата -  Ума палата.
У марті кожух и без ґомбнць теплый - У бсрезні кожух і 
без гомбиць (і без гудзиків) тенлий.
У марті погода то тепла, го холодна -  У бсрезні погода то 
тепла, то холодна.
У марті сім погод быває: сіе, віє, крутить, мутить, гріє, 
припікає та ще й поливать -  У березні сім погод буває: 
сіє, віє, крутить, мутить, фіє, припікае та щс й поливає.
У мартӱвськӱв порі -  сім погод на дворі -  У березневій 
ііорі -  сім погод на дворі.
У масштабах державы -  У масштабах дсржави.
У матері годиться -  У матері годиться.
У матірь удалася: щи смолошков отдалася -  У матір 
вдалася: щс смолошкою (соплячкою) віддалася (вийшла за- 
між).
Ума тронутися = Сонти з ума - Ума лишитися.
У мафії -  свої законы -  У мафії свої закони.
У мачохы прості очи, а позирать крнво -  У мачухи про- 
сті очі, а позирать (а дивиться) криво.
У маю и баба в раю, кіть не заспӱвагь, то молодӱсть спо- 
мнить -  У травні й баба в раю, яицо не заспіває, то моло- 
дість згадає.
У маю розумный свальбує, а дурна отдаєся, а в октовбрі
-  розумна о гдаєтьси, а дурный жениться -  У травні ро- 
зумний свадьбує (справляє весілля), а дурна віддається, а в 
жовтні -  розумна віддається, а дурний жениться.
У меднпині, як у войську, на першому місті дисципліна
-  У медицині, як у війську, на першому міспі дисцинлша.
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У межах возможыого -  У межах можливого.
У межах города (района, области) -  У межах міста (райо- 
ну, обласаі).
У межах (у рамках) дозволеного -  У межах (у рамках) до- 
зволеного.
У межах компетенції -  У межах компетенції.
У межах свойих уполномочій -  У межах своїх повнова- 
жень.
У мене -  У мене.
У мене вать у тебе -  всьо почннай із себе -  У мене чи в 
тебе -  все починай із себе.
У мене дере в горлі -  У мене дере в горлі.
У мене дома -  У меие дома (удома).
У меие (у иеї, у нас) до того діла -  ниякого отнотшенія -  
У мене (у неї, у нас) до того діла (до тієї справи) -  ніякого 
відношеиня.
У мене (у нього, у нсї) с фора -  У мене (у нього, у нсї) є 
фора.
У мене (у нього, у неі) зародилася думка -  У мснс 
(у нього, у неї) зародилася думка.
У меие (у нього, у неї) много роботы -  У мснс (у нього, 
у неї) багато роботи.
У мене ние на роздачу, бо я й сам собі не настачу -  
У мене пема иа роздачу, бо я й сам собі не настачу.
У мсне (у нього, у нсї) око иаметанос -  У мене (у нього, 
у неі) око наметане.
У мене (у нього, у неї) перед очнма -  У мене (у нього, 
у неї) псрсд очима.
Уменшительноє скло -  Зменшувальне скло. 
Умсншительный суфікс -  Змениіувальний суфікс. 
Уменшительнос имня -  Зменшене ім’я.
Умер -  задарь дай, а выздоронів -  сам собі добывай -  
Помер -  задаремно дай, а виздоровів -  сам собі здобувай. 
Умерена иолітика -  Поміркована політика.
Умереный климат -  Помірний клімат.
Умер (умерла) и ногы простер (простерла) -  Помер (по- 
мерла) і ноги простер (простерла).
Умер Матяш -  умерла й лравда з ним -  Умер Матяш -  
умерла й правда з ним.
У мертвого (у мсртваоі) зубы не болять -  У мертвого 
(у мерівоі) зуби нс болять.
Умер тот рӱд, што спасав от бід -  Умер той рід, що ряту- 
вав від бід.
У мечты -  крыла, а без мечты -  челядник бсзкрылый 
(челиднна безкрыла) -  У мрії -  крила, а без мрії -  людина 
безкрила.
Ум за морьом не добудеш, кедь свого не буде -  Ум (розум) 
за морем не здобудеш, якщо свого не будс.
Ум за розум завертать = Смысл за розум завертать -
Ум за розум завертае.
Ум за розум зайшов -  Ум за розум зайшов.
Ум за ум заходить -  Ум за ум (розум за розум) заходить. 
Умертк не свойов смертьов -  Помсрти пе своєю смсртю. 
Ум за розум зайшов -  Ум за розум зайшов.
Уминати (уминав, уминала) за обидві щокы -  Уминаги 
(уминав, уминала) за обидві щоки.
Уминать, аж за ухами лящить = їсть, аж за ухами ля- 
шить -  Уминає, аж за вухами лящить.
Умирае сидячи, замерзає роблячи -  Умирає сидячи, за- 
мерзає роблхчи.
Умирати не свойов смертьов = Помнрати не свойов 
смертьов -  Умирати не своєю смертю.
У мнрі й гармонійн -  У мирі й гармонії.
У мнрі, шастю проживайте и про нас не забывайте -  
У мирі, щасті проживайте і про нас не забувайте!
Умирати от скукы -  Умирати від нудьги.
Умирати от сміха = Розсідаггися (розсістися) от сміха -  
Помирати від смуху.
Умирать спӱванка -  вмлрає и народ -  Вмирає пісня -  
вмирає й народ.
Умів (уміла) брати -  умій и вертати -  Умів (уміла) брати 
-  вмій і вертати.

Уміє їстн, спати, пити, лем не вміс робнти -  Уміє їсти, 
сиати, пити, лиш не вміє робити.
Уміє, лем не хоче -  Вміє, лиш ие хоче.
Уміє не лем повчати, но й ділом доказатн -  Вміє не лиш 
повчаитк, але й ділом (справою) доказати.
Уміє обіцяти, лем забывать слово здержати -  Вміє обі- 
цяти, лиш забуває слова дотримати.
Уміє робити, коли хоче -  Вміє робити, коли хоче.
Умієш -  берися, а не вмієш -  отступися -  Вмієш - берися, 
а не вмієш -  відступисл.
Умієш брати -  умій і отдавати = Умієш зычити -  умій 
и отдавати = За позычку отдяка -  Вмієш брати -  вмій і 
віддавати.
Уміеш зычити -  умій и отдавати = Умієш брати -  умій 
і отдавати = За позычку огтдяка -  Вмієш зичити -  вмій 
і віддавати.
Умієш- не вмієш, а говорн -  Вмієш-не вмієш, а говори. 
Умін вкласти чим бӱлше содержанія в чим меншс слӱв
-  Умій вкласти чим більше змісту у чим меншлс слів.
Умій дружити -  будеш довже жити -  Вмій дружити -  бу- 
деш довшс жити.
Умій за себе постояти -  Вмій за ссбе постояти.
Умій не лем уйгравати, но й програватн -  Вмій не лиш 
вигравати, але й програвати.
Умій не лем ціну назватн, но й услужитн, кіть хочеш 
продатн -  Вмій не лиш ціну назвати, аль й услужити, якшд 
хочеш продати.
Умій слухати и знай: бесідннка (6есідницю) не переби-
вай -  Умій слухати і знай: бесідника (бесіднишо) не псре- 
бивай.
Умій фіґльоватн, но знай, коли нерестати -  Вмій фіґлю- 
вати (жартувати), та знай, коли перестати.
Умій чесно упрекатн (критиковати), а щн чеснішс -  
уважати -  Умін чесно докоряти (критикувати), а шс чсс- 
ніше -  поважатн.
Уміда готовити -  не вміла подавати -  Вміла гозувати -  не 
вміла подавати.
Уміла дітину народити -  умій и забав.тяти -  Уміла дити- 
ну народити -  умій і забавляти.
Умілася отдати -  умій и діти рожати -  Уміла відцатися 
(вийти заміж) -  умій і дітсй народжувати.
Умілі руки своє діло знавуть -Умілі руки свю сараву зна- 
ють.
У мініатюрі -  У мініатюрі.
Умініє на нлечах не носять: воно чслядника (челядиыу) 
годус -  Уміння на плсчах не носять: воно людину годує. 
Умініє нити не всім дано: умініє пити -  искуство -  Умін- 
ня пити не всім дано: уміння пити -  мисгсцтво.
Умініє приходить нз терпінійом -  Уміння приходить із 
терпінням.
Умірена нолітика -  Поміркована нолітика.
У міру = Саме добре -  У міру.
У міру возможности -  У міру можливості.
У міру всьо добре -  У міру все добре.
У міру потребности -  У міру потреби.
У міру свойих возможностей -  У міру своїх можливостей. 
У міру сил -  У міру сил.
Умісті й до кӱнця -  Разом і до кіпці.
У мӱцнӱв дсржаві и гроші мавуть ціну -  У міцній держа- 
ві і гроші мають ціну.
Уміщати статю в єден аркуш -  Уміщати статпо в один 
аркуш.
Умывати (умывать) рукы = Умыти рукы -  Умивати 
(умиває) руки.
Умыватися (умытися) кровльов -  Умиватися (умитися) 
кров’ю.
Умыватися -  нс трсба ліиоватися -  Умиватися -  не треба 
(не слід) лінуватися.
Умыватися (умытнся) потом -  Умиватися (умитися) по- 
том.
Умыватися (умытися) слызами = Заходитися слызами -
Умиватися (умитися) сльозами.
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Умывать рукы, як Пілат от Христа -  Умивае руки (від- 
хрещується), як Пілат від Христа.
Умыйся, помолися и пак лем так ва фрыштик берися -
Умийся, помолися і потім лаш так за фриштик (за сніданок) 
берися.
У мыслях = У думках -  У мислях.
Умыти рукы = Умывати (уліывать) рукы -  Умити руки. 
Умышленнос розмежованіє- Умисие розмсжуваішя. 
Умышленно не придумаєш -Умисно ие придумаєш. 
Умышлснно создаєме трудности, вбы пак геройичсськы 
їх одолівати -  Умисно створюємо труднощі, щоб потім ге- 
роїчно їх долата.
Умышляти зло против ньою (против неї) -  Умишляти 
зло против нього (против) неї.
Умлівати в восхиіііенії -  Зомлівати в захошіенні. 
Умлівати от восхнщенія = Завмнрати от восхищенія -
Умлівати від захопленая.
Умиі -  малослӱвні й яа трибуні -  Умні -  малослівні й на 
трибуні.
Умниця -  хвалить го (хвалить йі) вся увлиця -  Умниця 
фозумник, розумпиця) хвалить його (хвалить її) вся вулиця. 
У многых людськых очах поселився страх -  У багатьох 
людських очах поседився страх.
У много раз = У сто раз = Сто раз -  У багато раз іразів). 
Умножитель часготы -  Помножувач частоти.
У мнясному ларьку -  фігы на гаку -  У м’ясному ларьку
-  фіта на гаку.
У мовчазнӱв злости = У німӱв злости -  У мовчазній лк угі. 
У модерному клю чи-У  модерному ключі.
У молодої ӱчка чорні, у молодого -  сині, любо на ннх по- 
зирати - обос шаслнві -  У молодої очка чорпі, у молодого
- сииі, любо на них позирати (дивитися) -  обоє іцаслипі.
У молодости все зяже воспринимагься й глубжс пере- 
живаться -  У молодості всс тяжчс сприймається й піибшс 
гісреживається.
У молоці, неборс(нсбого), лікӱв много -  У можщі, неборе 
(небого), ліків много (багато).
Умора позирати иа нього (на неї) -  Умора(сміх єден) ио- 
зирати (дивитися) на ііього (на нс'ї)!
Уморительно слухати го (слухати її) -  Уморитслыю слу- 
хаз и його (її)!
Уморити свӱй пыл -  Зменшити (ві’амувати) свій запал. 
Уморити сміхом -  Уморити сміхом.
У Москвм-століпіі — слугы верхпвннці -  У Москви-сто- 
лиці -  слуги верховинці.
Умочити гобы = Примочити і-убы -  Умочити губи (при- 
губити).
Умочити рукы = Гріги рукы -  Умочити руки.
Умру -  не забуду -  ГІомру -  нс забуду!
Умру от сміха -  Помру від сміху.
У мряці легко приняти й осла за коня -  У мороці легко 
сприйияти й осла за коня.
Ум -  славі кум -  Ум (розум) -  славі кум.
Умствення діи іельнӱсть (робота) -  Розумова діяльність 
(робога).
Умственпый труд -  Розумовий труд (розумова праця). 
Умственноє розвитіс -  Розумопнй розвиток.
Умственно отсталый (отстала) -  Розумово відсталий 
(відстала).
У мужніх літах = У дозрілых літах -  У мужніх літах. 
Умственный труд -  Розумовий труд Ірозумова праця). 
Умственным взором -  Розумовим поглядом фозумовою 
думкою).
Умственно отсталый (отстала) -  Розумово відсталий 
(відстала).
Умудреный (умутрена) оиытом -  Навчеігай (навчеча) до- 
свідом.
У мудрого (у мудрої) слово вылетить воробком, а вернс- 
ся голубком -  У мудрого (у мудрої) слово вилетить вороб- 
ком (горобцем), а верыеться голубцем.
У муках творчосги - У  муках творчості.
У надежному м істі- У надійному місці.

У нацежкӱв безопасности = У повнӱв бсзопасности -
У надіііній безпеці.
У наймах не стансш богатым, лем горбатым -  У наймах 
нс станеш богатым, лиш горбатим.
У напӱвлежачому положенію -  У напівлежачому стані 
(положенні).
У нас ачей нигда не буде так, як у люцн -  У нас ачей ніко- 
ли не буде так, як у людей.
У нас ачей по сім пнатниць на тыжлінь -  У нас иіби но 
сім п’ятниць на тиждень.
У нас два Ґригорії: єден голодный, а другый холодиый
-  У нас два Ґригорїї: один голодний (7 лютого), а другий 
холодний (30 листопада).
У нас, де кырниия,- живлюща (цілюша) водиия -У  нас. 
де криниця, -  живлюша (цілюша) водиця.
У нас (у них) договӱр про ненапад-У нас (у них) договір 
про ненапад.
У нас до спӱванок звыкавуть з пеленок -  У нас до співа- 
нок звикають з пелюшок.
У нас за волу не біда: до втыкнеш цінок, гам бйе вода = 
У нас из водов не біда: де встромнш ціпок -  там и вода
-  У нас за воду ке біда: де встромиш ціпок (гілку), там б'є 
вода.
У нас за “ние” нико ис отвічать -  У ішс за “пемає” ніхто 
не відиовідає.
У нас за розум попирають, а за глупӱсть -  величавуть -
У пас за розум знсважають, а за глупість -  величають.
У нас нз водов не біда: дс встромиш ціпок - там и вода 
= У нас за воду не біда: до втыкнеш ціііок, гам бйе вода
-  У нас із водою нс біда: де встромиш ціпок -  там і вода.
У нас нміген -  У иас с.
У нас, кіть не вкрасги, -  мусай зубы на нолиціо кластн
-  У нас, якшо не вкрасти, -  мусай зуби на иолнцю класти. 
У нас конвеєр: вирішунте скоро -  У нас конвеєр: вирі- 
шуйгс швидко!
У няс легко можуть звеличити, НО ІЦИ .ЗСГШЄ -  уничто-
жиз и -  У нас лсгко можугь звеличити, та щс лсгше -  зни- 
щити.
У нас лем наказы и звучні фразы -  У нас лиш накази та 
гучні фрази.
У нас лем тот великый (лем тоза велика), котрый 
дноликый (котра дволика) -  У пас лнш той великий (лиш 
тота велика), котриіі дволикий (котра дволика).
У нас лсм тоты добрс живуть, што крадуть -  У иас лиш 
ті добре живуть, іцо крадуть.
У нас лсм тот (лем зота) не краде, тко (котра) лінуєся
крас ги -  У нас лиш той (лиш та) не краде, хто (котра) лі- 
нується краста.
У нас много врагӱв, бо мавуть нас за рабӱв -  У нас бага- 
то ворогів, бо маю гь нас за рабів,
У нас мож ушитко -  У иас можна все!
У нас надежні лем трудности постомниі -  У нас надійні 
лиш трудноші постійні.
У иас на селі усі Василі, лем сден Матвій -  и тог крадій
-  У нас на селі усі Василі, лиш один Матвій -  і той крадій. 
У нас не в ладах з начальством -  У нас не в ладах (не в 
згоді) з начальством.
У пас не зароблявуть, а роспреділявуть: єнным давуть,- 
другым отказувугь -  У нас нс заробляють, а розподіля- 
ють: одним дають -  друі им відмовляють.
У нас не крадуть, а ничиє беруть -  У нас не крадуть, а 
нічиє беруть.
У нас не крадуть хіба ліниві -  У нас нс крадуть хіба лі- 
ниві.
У нас нич и ани раз не робиться без указа -  У нас нішо й 
ні разу не робиться без указу (без наказу).
У нас "нич нелкзя”, лем усьо мож -  У нас “нічого нель- 
зя”, лиш усс можна.
У нас нич просто гак не робиться -  У нас нічого просто 
так не робиться.
У нас нпякі шуры-м)фы в робочый час -  У нас ніякі шу- 
ри-мури в робочий час.
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У нас ораницх -  сама камняниця (сама черлсниця) -
У ыас ораниця -  сама кам’яниця (сама червениця).
У нас первмй раз -  У нас перший раз.
У нас платня за довжнӱсть, а не за зианія -  У нас плаггня 
за посаду, а нс за знашм.
У нас под ногами ~ У нас під ногами.
У нас свої законы -  У нас свої закоіш.
У нас зака поведінка: де леґінь, там и дӱвка -  У нас така 
поведінка: де легінь (парубок), там і дівка.
У нас так е: што зробленоє -  вже нс твос, а што робиться
-  щн не твос -  У нас так є: що зробдене -  вже не твоє, а що 
робиться -  ще не твоє.
У нас так: тко не партієць -  тот аурак -  У нас так: хто не 
партієць -  той дурак!
У нас так: хоть еден рак, но на тарӱлови -  У нас так: хоч 
один рак, та натарілці.
У нас так, як  усе -  У нас так, як завжди!
У иас так: яку спӱванку не лочнеш -  знає всяк -  У нас 
так: яку пісню не почнеш -  знає всяк.
У нас так: я начальнпк (я началышця) -  ты дурак (ты 
дура), ты началыпік (ты начальниця) -  я дурак (я дура)
-  У нас так: я начальаик (начальниця) -  ти дурак (ти дура), 
ти начальник (ти начальниця) -  я дурак (я дура).
У нас теперь што не Оверко -  новый реклик: лягаєш 
при снных законах, встясш при другых, а полуденкусш 
при третьых -  У нас тепер шо не Оверко -  аовий реклик 
(новий піджак): лягаєш ари одних законах, встаєш ари дру- 
гих, а полуденкуєш при третіх.
У нас тко не може красти -  способный (способна) лем 
пронас ги -  У нас хто ие може красти -  здібний (здібна) 
лиш пропасти.
У нас товариші, а не панове, тому й ушитко времснноє -
У нас товариші, а не пановс, тому й усе тимчасове.
У нас товары не поступавуть -  їх у продаж “вымітувуть)
-  У нас товари не поступаю'іь -  їх у продаж “викидають”. 
У настояшому поннманію слова -  У справжньому розу- 
мііші слова.
У нас у кырви -  Шугаї живі -  У нас у крові -  Шугаї живі! 
У нас у селі снні Васнлі, єден Мегодій, та н тот -  
злодій -  У нас у селі одні Василі, одии Методій, та й той
-  злодій.
У нас усі штось домӱв несугь: єнні з чорного хода, инші
-  в очередях дӱставуть -  У нас усі додому щось ііссуть: 
одні з чорного ходу, інші -  в чергах дістають.
У нас усьо вырішувузь без нас -  У нас усе вирішують 
без нас.
У нас у хліві ледвы уши живі (ледвы пацкуны живі) - У
нас у хліві лсдве воші живі (лсдве пацюки живі).
У нас ушитко на авось -  У нас усе на авось.
У нас хіба лем лінивый (лінива) не краде, а на подачкы 
жис -  У нас хіба лиш лінивий (лінива) не краде, а на подач- 
ки живе.
У нас чудесно -  добровольно-принудительно -  У нас чу-
дово -  добровілыю-примусово.
У нас штодня -  снна брехня -  У нас щодня -  одца брехня. 
У нас што не дниыа, то штурмӱвщина -  У нас що не дни- 
на, то штурмівщина.
У нас (у меие, у нього, у неї) штось не клейиться -  У нас 
(у мене, ӱ нього, у неї) щось не ютеїться.
У нас щаслнвпі -  партійні злодїї н вбивці -  У цае щас- 
ливці -  ііартійяі злодії і вбивці.
У нас, як у войську: дозволяєся ходитн лем у колоні й 
стройовым кроком -  У нас, як у війську: дозволяється хо- 
дити лиш у колоні й стройовим крюком.
У натурі -  У натурі.
У науку нншым -  У науку іншим.
У начальника (у начальнимці) честь будеш мати, кіть 
його (її) ошибкы будеш на себе брати -  У цачальника (у 
иачальніщі) ношану будеш мати, якщо його (її) помилки бу- 
деш на себе брати.
У наш вік не ціниться чоловік (челядник) -  У наш вік ие
ціниі-ься людина.

У наших (у ваших) возможностях -  У ыаших (у ваших) 
можливостях. ї
У наших днӱв меише плюсӱв, як мінусӱв -  У наших днів 
менше плюсів, ніж мінусів.
У нашнх (у ваших) краях -  У наших (у ваших) краях.
У наших (у ваших) руках -  У иаших (у ваших) руках,
У нашнх (у вашнх) условіях -  У наших (у ваших) умовах. 
У иаші дны вжс н гроші без ціны -  У наші дні вже й іроші 
не в ціні.
У наші дны законы єнні: я тобі, ты -  мені -  У иаші дні 
закони одні; я тобі, ти -  мені.
У наші д і і ы  сумні пісні -  У наші дні сумні пісиі.
У наші дны уже й гроші ве в ціні -  У наші дні вжс й гроші 
ііе в ціыі.
У иаші часы нс до красы -  У наші часи пе до краси.
У нашого Николы єнні проколы -  У нашого Миколи одні 
проколи.
У нашого прогреса не вты колеса -  У нашого проіреса 
нетіколеса.
У нашого Тнта -  и пито, и бито -  У нашого Тита (15 квіт- 
ш) -  і пито, і бито.
У нашої властн не добйешси ііравды -  У нашої шіади ие 
доб’єшся нравди.
У нашої Катернны разом свальба и крестины -  У нашої 
Катерини ра.зом весілля і хрестини.
У нашої судьбы -  кырваві мозолі = У наіної судьбы 
мозӱль на мозоли -  У нашої долі кроваві мозолі.
У нашої судьбы мозӱль на мозоли = У нашої судьбы -  
кырваві мозолі -  У нашої долі мозіль на мозолі,
У нашӱм полку чорт має толку -  У нашому нолку чорт 
має толку.
У нашӱв державі роблять жӱнкы, а управлявуть чоло- 
вікы -  У нашій державі працюють жінки, а керують чоло- 
віки.
У нашӱв добі -  каждый сам собі -  У нашій добі -  кожен 
самсобі. .,
У нашӱв жизии абсолютно вшитко може быти -  У на- 
шому житгі абсолютыо все можс бути.
У нашӱв хыжчині-хатці -  рушннкы на грядці - У иашій 
хатині -  хатці -  рушники на грядці.
У наш час и Богови не до нас -  У иаш час і Богові нс до 
нас.
У небі блискать, а баба от страха пнскать -  У цебі блис- 
кає, а баба від страху пискає.
У небі грӱм -  боязко всім -  У небі грім -  боязко всім.
У небі ключі журавлӱв -  У иебі ключі журавлів.
У небо цілнв, а в тебе стрілив -  У небо цілив, а в тсбс 
стрілив. ,:
У невыгодному світлі -  У невигідному світлі.
У невмілого (у невмілої) рукы болнть -  У невмілого (у 
нсвмілої) руки болять.
У неволи ниє долі -  У неволі нсма долі.
У невольника (у невольниці) ниє очи на красоты при- 
роды -  У нсвільника (у иевілышці) нсма очей на красоти 
природи.
У недалекому прошлому -  У недалекому минулому.
У неділю -  душа в хмілю -  У неділю -  душа в хмілю.
У неділю не мож зваряти, обы в понеділок прати -  У не-
ділго не можна зваряти (золити білизнӱ), щоб у понеділок 
прати. ч
У неділю пйуть и скачуть, у нонеділок -  за грӱшми пла- 
чуть -  У неділю п’ють і скачуть, у понеділок -  за ірішми 
плачуть. . .
У нсдобру годину = У недобрый ч ас- У недобру годипу. 
У незатямливый час -  У незатямливий (незапам 'ятний) 
час. . ;
У неї в косах чорти плодяться -  У неї в коеах чорти пло- 
дяться.
У неї на голові сорока гніздо звила -  У неї на голові со- 
рока гніздо звила. .
У неї нодвернувся запйаток -  У неї підверцувся заи’яток 
(каблук).
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У нелюба -  гӱрка іуба -  У ііелюба -  іірка губа.
У нелюбої кумы не смачні и пирагы -  У нелюбої куми 
несмачні й нироги.
У неиривлекателыюму світлі -  У неиривабливому світлі. 
У неприглядному виді -  У нспоказному виді (вигляді).
У нсславі бы і и -  У нсславі бути.
У неславу вводитн -  У неславу вводити.
У неславу входити -  У неславу входити.
Унссти (внести) ііропошцію -  Унссги (внссти) пропози- 
цію.
У нсгронугому вмді -  У незайманому випиді.
У пеумілого (невмілої) рукы болять -  У невмілою (не- 
вмілої) руки болять.
Унивсрмаг -  Універмаг {універсалыіий матазин).
Униз головов -  Униз головою.
Униз нти (котитисн) -  Униз іти (котитися).
Уникальна казекція -Уиікальна колекція.
Уникальпа находка Уиікалыіа зпахщка.
Уникальна технолоґія -  Унікальна технолоґія.
Уннкальна форма -  Унікальна форма.
Уникалыіа формула -  Унікальна формула.
Уникалыіі кадры -  Уникальні кадри.
Упмкальный екземпляр -  Унікальний скземпляр. 
Унікальный експонат- Унікальний скспонат. 
Уннкальный слу'чай -  Унікалышй випадок іунікалыш на- 
года).
Унлкальный челядннк (уникальна челядннн)-Унікаль- 
на ліодииа.
Уникалыює нзданіс -  Унікалыіе видания.
Уникалыюс місто -  Унікалыіе місце.
Унимати (уня ги) бӱль -  Усмирязи (усмирити) біль. 
Уннмати кров -  Тамувати кров.
У нитку утягти (выгягнути) = Шнурком вытягти (роз- 
гягти) = У шнур вытягатн (розтягаги -  У нитку витягти. 
У ннх много обіцых черг -  У них баі ато снілышх рис.
У них на вшитко отвіт находнться -  У них на всс відгю- 
відь зиаходиться.
У них ио-циганськы: робитн не хоче -  нс силуй, їсти нс 
хоче -  бий -  У них по-цш анськи: робитн не хочс -  не си- 
луй, їсти нс хоче -  бий!
У них шуры-муры -  У иих шури-мури.
Унинзожаюіца рсиензія -  Нищівна рсцензія. 
Уничтожающый пзгляд -  Нищішшй ногляд.
Уничтожити до іюсліднього -  Знишити до останньою. 
Унікалыіый ефект -  Унікалыіий ефскт.
Унікалыіый цикл -  Унікальний цикп.
У німӱв злости = У мовчазнӱв злосз н -  У иімій люті.
У нынішнӱв сложнӱв ситуації -  У нинішній складній сн 
іуації.
У пынішньый час: нс мы у державы, а дсржава -  на 
шийи у нас -  У нинішній час: не ми у дсржави, а держава 
-  на шиї у нас.
У новинці треба знати межн рнлками читазн -  У газсті 
треба знати між рядками читати.
У новый аяцук убрався и зазнався (заюрднвся) -  У но-
вий анцук ікостюм) убрався і зазнався (запишався).
У Новому році всім хочеся штось нового- V Иовому році 
всім хочеться щось нового.
У новому стилі -  У новому стилі.
У нову свіггку вбрався -  и зазиався -  У нову свитку одяг- 
ся -  і зазнався.
У новӱв оссли и люди всселі -  У новій оселі і люди веселі. 
У новӱв роли -  У новій ролі.
У ногах ниє правды = За простӱ'й гроші не платять -
У ногах нема ирзвди.
У ногу з цивілізаційов -  У ногу з цивілізанією.
У ногу з часом - У ногу з часом.
У норм і-У  нормі.
Уносити (>зіести) свӱй вклад (свої вложенін) -  Уносити 
(унести) свій вклад (свііі внесок).
Уноситн (унести) яснӱсть -  Уносити (унести) ясність
0 '  Щ О ).

Уноситься в небо (в хмари) -  Заноситься в небо (в хмари). 
Уноситься думками -  Уноситься {лине) думками.
У ночн -  Уночі (шючі).
Уночн всі мачкы сірі = Уночи всі мачкм сірі, а корови 
бурі -  У ночі всі мачки (кішки) сірі.
Упочи всі мачкы сірі, а коровы бурі = Уночн всі мачкы 
сірі -  У ночі всі мачки (кішки) сірі, а корови бурі.
У нужный момент -  У потрібну мить.
У нужному контсксті -  В иотрібному контексгі.
У нужному місті, у нужный час -  У потрібному місці, у 
потрібний час.
У аужному направленію -  У потрібіюму напрямі (на- 
прямку).
Унӱс (унесла) ногы -  Упіс (унесла) ноги.
Унӱсся (унеслася) о нснзвісному ыаііравлснію -  Унісся 
(уііеслася) в невідомому нанрямку.
Уняв му (уияв ӱв) з рота -  Вийняв йому (вийюпз їй) з рота. 
Уняти меч -  Вийняз и меч.
У иього (у неї) алібі -  У нього (у неї) алібі.
У нього (у нсі) апегит на дсфінит -  У нього (у неї) апетит 
на дефіцит.
У нього (у неї) біс у душу вліз -  У нього (у нсї) біс у душу 
вліз.
У нього (у не'О быв шанс -  У ньото (у неї) був шанс.
У нього (у неї) бӱлше шансӱв -  У нього (у неї) бідьше 
шаисів.
У ньою (у неї) в голові Торічельова порожнеча -У  нього 
(у неї) в голові Торічсльова порожнеча.
У нього (у нс'О вічно робогы много -  У нього (у не'О вічно 
роботи багаго.
У нього (у не'О возник.іа проблсма -  У нього (у неї) ви- 
иикла ароблема.
У нього (у неО всяды свої дюде -  У нього (у нсО всюди 
свої люди.
У нього (у не'О в сьому (в го.му) дізі свӱй інтерес -  У ньо- 
го (у нсї) в цій (у тій) сираві свій ішерес.
У нього (у неї) іроши кури нс клювуть -  У нього (у исї) 
грошсй кури не клюють.
У нього (у нс'О добра -  золота гора -  У иього (у нсї) до- 
бра -  золога гора.
У нього (у неї) добра нодгоговка -  У нього (у ие'О добра 
підготовка.
У і іь о і  о (у нсї) до всього с діло -  У ньоі о (у нсї) до всього 
е: діло (с справа) !
У нього (у не'О до біса іроши -  У нього (у нсї) до біса 
грошсй!
У нього (у неї) -  доста з усього -  У нього (у не'О -  досить 
(достатньо) з усього.
У нього (у неї) дуже влиятелыіі друзі -  У нього (у нсї) 
дуже шшивові друзі.
У нього (у не'О с грошенята -  У пього (у не'О є грошеняза. 
У иього (у неї) с іыюсы и мінусы -  У нього (у нсї) є плюси 
і мінуси.
У нього (у не'О с шанс -  У нього (у нсі) є шанс.
У нього (у неі) с ш іось радӱсиос для нас -  У нього (у неї) 
є щось радісне для нас.
У нього (у неї) жура снна: де упити вина -  У нього (у иеї) 
жура одна: де випити вина.
У нього (у неї) забрали всьо -  Від нього (від неї) забрали 
все.
У нього (у неі) занаморочилася голова -  У иього (у нсї) 
запаморочилася голова.
У нього (у неі) з головов неіюрядок -  У нього (у неї) з 
головою не все гаразд.
У нього (у неї) з фіг.іӱв голова: сипле їх, як з рукава -
У нього (у неї) з фіглів (Ь жаргів) голова: сипле 'іх, як з рукав. 
У нього (у неї) й на вербі днчкы ростуть -  У нього (у исї) 
й ііа вербі дички (іруші) ростуть.
У нього(у нсї) й на думці не было -  У нього (у нсї) й на 
думці не було.
У нього й слово стройить, а не розрушає -  У пього й сло- 
во будує, а не руйнує.
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У нього (у неї) каждын тыждень -  Великдень -  У нього 
(у неї) кожний тиждень -  Векликдень.
У нього (у неї) краде -  ному ж О'й жс) продає -  У нього 
(у неї) краде -  йому ж (їн же) продає.
У нього (у неї) крыша поїхала -  У нього (у неї) криша 
поїхала.
У нього (у иеі-) много усякых хлопот -  У нього (у неї) 
багато всякого клопоту.
У нього (у не'О музыкальный слух -  У нього (у нсї) музи- 
кальний слух.
У нього (у не'О на роду смерть была написана -  У нього 
(у неї) на роду смерть була написана.
У нього (у неі) кленкы ниє в голові -  У нього (у неї) клеп- 
ки нема в голові.
У нього (у неї) много діл -  У нього (у неї) багато справ.
У нього (у неї) на важный вопрос с отвіт -  У пього (у неї) 
на важне питання є відповідь.
У нього (у неї) на всякый вопрос с отвіт -  У нього (у нсї) 
на всякс питання є відповідь.
У нього (у неї) на горло пре -  У нього (у не'О на горло пре. 
У нього (у нсі) нараз блиснула догадка -  У нього (у нсї) 
нараз (відразу) блиснула (сяйнула) догадка.
У нього (у неї) на тыждінь дві неділі -  У ыього (у нсї) на 
тиждень дві неділі.
У нього (у нсї) не было другого (иншого) выбора -  У ньо- 
го (у неї) не було другого (іншого) вибору.
У нього (у неї) не всі дома -  У нього (у не'О не всі дома.
У нього (у нсї) не вшитко в порядку з головов -  У нього 
(у Ііе'0 не все в иорядку з головою.
У иього (у нсї) перехватило дыханіє -  У нього (у неї) пе- 
рехопило дихання.
У нього (у неї) под носом -  У нього (у нсї) під носом.
У нього (у неї) появнлася альтериатива -  У нього (у неО 
иоявилася альтернатива.
У нього (у неї) праздиик, а в мене -  поминкы - У нього 
(у иеї) празник, а в мене -  номинки.
У нього (у неї) раз-два -  й готово -  У иього (у нсї) раз-два 
- й  готово!
У нього (у иеї) різняться всі штукы -  У нього (у неї) різ- 
няться всі штуки.
У нього (у не'0 рот вічно ходить -  У нього (у нс'0 рот ві- 
чно ходить!
У нього (у неї) рука легка -  У нього (у нс'О рука легка.
У нього Оу неї) рука не подниматься -  У нього (у ііеї) рука 
не піднімається.
У нього (у неї) рукы на всі пітукы = Майстер (майстри-
пя) на всі руки -  У нього (у иеї) руки на всі штуки.
У нього (у неі) свої планы на живот -  У ыього (у нсї) свої 
шіани на життя.
У нього (у неї) своя голова на плечах -  У нього (у неї) 
своя голова на плечах.
У нього (у нс'О своя рука щи й у ЦК -  У нього (у неї) своя 
рука іце й у ЦК Щентральному Комітеті).
У нього (у иеї) сила уступас уму -  У нього (у неї) сила 
устунає уму (розуму).
У нього (у неі) сім пйатниць натыждіиь -У  ньоіо (у неї) 
сім п’ятниць на тижаень.
У нього (у неі) полова в голові -  У нього (у неї) полова в 
голові.
У нього (у неї) сомненіє -  У нього (у неї) сумнів.
У нього (у пеї) стопроцентноє алібі -  У нього (у неї) сто- 
нроцентноє алібі.
У нього (у неі) страдає орфоірафія -  У пього (у неї) 
страждає орфографія.
У нього (у неї) стріха поїхала -  у нього (у неї) стріха по- 
їхала.
У нього (у неї) сьоі о добра й иа воза не збереш У нього 
(у неї) цього добра й на воза не збереш.
У нього (у неї) така натура -  У нього (у неі) така нахура. 
У нього (у неі) того добра -  хоть отбавляй -  У нього 
(у неї) того добра -  хоч відбавляй.
У нього (у нсї) угар -  Він учадів (вона учаділа).

У нього (у нсї) удача лсдаща -  У нього (у неї) вдача ле- 
дача.
У нього (у неї) храмле нравописаніє -  У нього (у неї) 
кульгає правопис.
У нього (у иеі) храмле правота -  У нього (у неї) кульгає 
правота.
У нього (у неї) чоло до тімня приросло -  У нього (у неї) 
чоло до тім’я приросло.
У очн бреше = В очевидь -  В очі бреше.
У общых словах = У общых чертах -  У загальних словах. 
У общых чсртах = У общых словах -  У загальних рисах. 
У общӱв масі -  У загальній масі.
У общому виді -  У загальному вигляді.
У общому итозі -  В загальному підсумку.
У обшому плані -  В загальному плані.
Уоратнся в чужу землю -  Заоратися в чужу землю (при- 
хопити чужу землю).
У очи -  брат (сестра), а поза очи -  враг (врагиня) -  У очі 
-  брат (ссстра), а поза очі -  ворог (врагиня).
У очи говорити (казатн) = В очи говорити (казати) -  У
вічі говорити (казати).
У очи -  сестриця, а позаочи -  чортнця - В  очі -  ссстридя, 
а позаочі -  чортиця. і
Унав (упала), аж ногы задрав (задрала) = Упав (упала), 
як подкошеный (нк подкошена) = Упав (упала) -  аж но- 
сом зарыв (зарыла) -  Упав (упала), аж нопі задрав (за- 
драла).
Упав (упала) -  аж носом зарыв (зарыла) = Упав (унала), 
як подкошеный (як подкошсиа) = Упав (упала), аж ноіы 
задрав (задрала) -  Уиав (утіала) -  аж посом зарив (зарила). 
Упав (упнла) в біду, як курка в боріц -  Упав (упала) в 
біду, як курка в борщ.
Упав (упала) в горазд, як муха в сметану -  Упав (упала) 
в гаразд, як муха в сметану.
Упав (упала) в дігинство -  Упав (упала) в дитинство. 
Унав (упала) в людськых очах -  Упав (упала) в людських 
очах.
Уппав (упала) в немилӱсть -  Унав (упала) в нсмилість, 
Унав (уиала) в обморок -  Унав (уиала) в обмороком (зне- 
притомнів, знепритомніла).
Упав (уиала) в отчаяніє -  Упав (упапа) у відчаи.
Упав (унала) в яму -  Упав (упала) в яму.
Упав (упала) до нӱг -  Угіав (упала) до нцг,
Упав (упала) з горы -  чорт го (чорт йі) бери -  Упав (упа- 
ла) з гори -  чорт його (чорт п) бсри!
Упав зомлілый (уііала зомльта) -  Упав зомлілий (упала 
зомлілою).
Упав (уиала) з иеца на голову -  Упав (упала) з пеца (з 
печі) на голову.
Упав інтерес до КІІСС -  Упав.індерес до ЮТРС (до Кому- 
ністичної Партії Радянського Союзу).
Упав (упала) му (упав ӱв, упала му) в очах -  Упав (упала) 
йому (упав їй, упала йому) а очах.
Упав му (упав ӱв) под ногы -  Упав йому (упав їй) під ногн. 
Упав (упала) на голову -  Упав (упала) на голову.
Упав (>тпала) па місті -  Упав (упала) на місці.
Упав (упала) пупом, лежить трупом -  Упав (упала) пу- 
ром, лсжцть трупом.
Упав сыіжок -  щсз (пронав) пішачок -  Унав сніжок -  зник 
(нронав) пішничок.
Упав (упала) сторчго-іовов -  Уиав (упала) сторчголовою. 
Упав у бовч -  крнчи, не мовч -  Упав у бовча -  кричи, нс 
мовчи.
Упав (упала) у горазд, як муха в сметану: и рада бы не 
їсти, но з довжанкы не вылізти -  Упав (упала) в гаразд, 
як муха в сметану: і рад (і рада б) не їсти, та з довжаыки (з 
глечика) не вилізти.
Упав (упала) у його (в її) очах -  Упав (уиала) в його (в її) 
очах. <-
Упав ӱв (упала му) в око -  Упав їй (упала му) в око.
Упав ӱв (упала му) в око -  ой, глубоко -  Упав їй (упала 
му) в око -  ой, глубоко!
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Упав ӱв (упала му) до нӱг -Упав їй (упала йому) до ніг. 
Упав (упала), як з неба -  так му (так ӱв) треба -  Упав 
(упаиа), як з пеба -  так йому (так їй) треба!
Упав (упала), як камінь у воду -  Упав (упала), як камінь 
У воду.
Уиав (упала), як подкошеный (як подкошена) = Упав 
(упала), аж ногы задрав (задрала) = Упав (упала) -  аж 
носом зарыв (зарыла) -  Упав (упала), як підкошеиий (як 
підкошена).
Упадати (упасти) в азарт = Уходити в азарт = Увыйти в 
азарт -  Упадати (упасти) в азарт.
Упадати (упасти) в біду -  Упадати (упасти) в біду. 
Упадати (упасти) в гнів -  Упадати (упасти) в гнів.
Упада пі (упасти) в гріх -  Упадати (упасти) в гріх. 
Упадати (упасти) в дітинство = На діточый розум сходи- 
ти -  Упадати (унасти) в дитинство.
Унадати (упасти) в заблужденіє -  Упадати (упасти) в 
омаиу.
Упадати (упасти) в истерику -  Упадати (упасти) в істе- 
рику.
Упадати (упасти) в краннӱсть = Удаватися (удапгися) у 
крайнӱсть -  Упадати (упасти) в крайність.
Упадати (упасти) в немилӱсть -  Упадати (упасти) в пе- 
милість.
Упадати (упасти) в око (в очи) -  Уиадати (упасти) в око 
(в очі).
Упадати (упасти) в отчаяніє = Удаватися в отчаяніс -
Упадати (уиасти) у розпач.
Упадати (унасти) в протиречія -  Упадати (упасти) в су- 
псречиости (в протиріччя).
Уиадати (упасти) в сон -  Упиадати (упасти) в сон. 
Упадати (упасти) в силі -  Упадати (унасті) в силі. 
Упадати (упасти) в смуіок -  Впадати (впасти) в сум. 
Унадати (упасти) в ярӱсть -  Упадати (упасти) в люгь (у 
лютість).
Упадати за пим (за нив) -  Упадати за пим (за нею). 
Упадати за иовинами -  Упадати за повинами.
Упадеш у гнів -  набйсш собі синцӱв -  Унадсш у гиів -  
наб’єш собі синців.
Упадок духа -  Занепад духа.
Упадок сил -  Занепад сил.
У назурях = У кӱгтях -  У иазурях (бути, знаходитися). 
Упаковати в тюрьму (до тсмниці) -  Упакувати в тюрму 
(до в’язниці).
Упала в біду, небога,- згадала й про Бога -  Упала в біду, 
небога, -  згадала й про Бога.
Унала му (упала ӱв) скыбка в попіл -  Упала йому (упала 
їй) скибка в попіл.
У палнці два кӱнці: єден по меиі, а другый -  ио тобі = 
У палиці два кӱнці и бйе тот, што у руці = Палиця на два 
кӱнці = У налипі два кӱнці й не знати, котрым ударить - 
У палиці два кінці: один по мсыі, а другий -  по тобі.
У палиці два кӱнці и бйе тот, што у руці = У палині 
два кӱнці й не знати, котрым ударить = Палиця на два 
кӱнці = У палиці два кӱнці: єден по мені, а другый -  по 
тобі -  У палиці два кінці і б’є той, що у руці.
У палиці два кӱнці й ие знаги, котрым ударить = У па- 
лиці два кӱнці: єден по мені, а другын -  по тобі = У па- 
лиці два кӱвці и бйе тот, што у руці = Палиня на два 
кӱнці -  У иалиці два кінці й не знати, котрим ударить.
У палкы два кӱнці = У бнгаря два кӱнці -У палипі два
КІШІІ.
Упало на думку -  Упало на думку.
Упало на його (на ігї) слово -  Уиало (впало) на його (иа її) 
слово.
Упало на нього (на неї) зло (горе) = Настигло го (насти-
гло йі) зло (горе -  Упало на нього (іш неї) зло (горе). 
Упало пила нього (пила неї) -  Упало біля нього (біля нсї). 
Упало -  п и іі іи  иропало -  Упало -  п и ш и  иропало.
Упало подозрініс -  Унала підозра.
У пана вать у раба -  ӱ каждого своя судьба -  У иана чи у 
раба -  у кожного своя доля.

У пана доста плаченых брехачӱв (брехачок) -  У паіш до- 
сить плачених брехунів (брсхачок).
У пана очи Й па горбі: іпто не видять -  всьо собі -  У пана 
очі й на горбі: што не видять -  все собі.
У пана правды не глядай, а добывай -  У пана правди не 
шукай, а добувай.
У пана правды не глядай, но й збьітковатися -  не дай
-  У пана правди не глядай (не шукай), але й збиткуватися - 
не дай.
У пана рукы білі, а бідняцькі -  задубілі -  У пана руки 
білі, а бідняцькі -  задубілі.
У пана своя мудрӱеть є: смерть -  твоя, а жизпь -  моя -
У пана своя мудрість є: емерть -  твоя, а життя -  моє.
У пана своя наука: яков ниє, лем най выгоду дає -  
У пана своя наука: якою не є, лиіде хай виі'оду дає.
У пана своя лравда -  У паиа своя правда.
У пана служила -  копыля заробила -  У пана служила -  
копиля (байстря) заробила.
У пана служнти -  болячку нажити -  У пана служити -  
болячку нажити.
У пана тӱлько милосердія, як у лысого волося -  У пана 
стільки милосердя, як у лисого волосся.
У пана чсрсво через реміиь звисать, а в бідняка -  до 
хребта присыхагь -  У пана черевочерезремінь звисає, а в 
бідняка -  до хребта нрисихає.
У нанства майбӱлше обмапства -  У гіапства найбільшс 
обманства.
У панські ворота шнроко увыйги, но узко выйти -
У папські ворота широко увійти, та вузько вийти.
У панськый вариіп пӱти -  за вши гко плаги -  У панський 
вариш (у панське місто) піти -  за все плати.
У паиського буділароша нис денця -  У нанського гаман- 
ця нема денця (дна).
У панського носла голова осла -  У панського посла голо- 
ва осла.
У панського права рука лукава -  У паиського права рука 
лукава.
У ланӱвных (у высшых) кругах -  У панівних (у вищих) 
кругах.
У панянкы вічно выбаганкы -  У панянки вічно виба- 
гаики.
У парі брешуть: тот (тота) -  нро пуліску, а зот (а тота)
-  про куліш -  У парі брешуть: той (та) -  про нуліску (про 
токан,) а той (а та) -  про куліш.
У иарі сндіти -  У парі сидіти.
У паріійного руководства своя кормилиця -  У партійпо- 
го керівпицтва своя годівниця.
У партіииої мафії інирока географія -  У партійної мафії 
широка ґсографія.
У партійної рукы -  усяды связі -  У партійної руки -  но- 
всюди зв’язки.
У пару мийтрах (кіломнйтрах) = У даскӱлькох мий- 
трах (кіломийтрах) - У пару (у декількох) метрах (кіло- 
метрах).
У пасма -  У пасма.
Упасти в безчувство -  Упасти в нестяму (знепритомніти). 
Упасти в біду, як курка в левеш = Ускочити по самі уха 
= Завйазнути, як псс у городині -  Упасти в біду, як курка 
в левеш (у сугі).
Упастн (упадати) в дітинсгво -  Упасти (упадати) в дитин- 
ство.
Упасти в забытя -  Упасти в забуття.
Упасти в його (в її) очах -  Упасти в його (в н) очах. 
Упастн в лсжаня -  Унасти в лсжаня.
Упасти в немилӱсть -  Упасти в нсмилість (в неласку). 
Уиасти в ногы -  Упасти в ноги.
Упасти в обморок -  Упасти в непритомпість (зомліти). 
Упастн в око -  Упасти в око.
Упасти в отчаяніє -  Впасти у відчай.
Упасти в переполох = Датися в переполох -  Упасти в пе- 
реиолох.
Упасти в снлі -  Упасти в силі (о6езсиліти).
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Упасти в тісну діру = Упасти в трудні обстоятельства -
Упасти в тісну діру.
Упасти в тоску -  Упаста в тугу.
Упастн в трудні обстоятельства = Упасти в тісну діру -
Упасти в ірудні обставиіш.
Упасти до нӱг = Падати до тнӱг -  Упасти до ніг.
Упасти духом -  Занепасти духом.
Упасти жертвов = Стати жертвов -  Упасти жергвою. 
Упастн з коня -  Упасти з коня.
Упасти и не вбнтися -  Упасти і ис вбитися.
Упасти крыжом -  Упаста крижем.
Упасти лицьом до землі -  Упасти лицем іобличчям) до 
землі.
Упасти на добру почву -  Упасти на добрий грунт.
Упасти на коліна = Стати на коліна -  Упасти на коліна. 
Упасти на коня -  Упасти цам коня (вскочити на коня). 
Упасти от усталости -  Упасти від утоми.
Упасти илазом -  Упаста плазом.
Упасти пластом -  Упаста пластом.
У певный момент -  У певний момент.
У певных случаях = У деякых слӱчаях = У дсякых мо- 
ментах -  У псвних випадках.
У певнӱв мірі -  У певній мірі.
У пеклі все тепло, а пӱди в рай, то й про дрыва збай -  
У псклі завжди тепло, а ніди в рай, то й про дровадбай.
У пеклі горів бы-сь (горіла бы-сь) -  А іцоб ти в псклі 
горів (горіла)!
У леклі, неборе (небого), звыкнеш до всього -  У псюй, 
пеборе (иебого), звикнсш до всього.
У пеклі ниє студеных: усі теп л і-У  пеіспі нема холодних: 
усі тегші.
У пень -  У пепь.
Упень знищити =  До кореня знищити -  Упень ЗНИІЦИТИ. 
Уперед -  за орденами -  Уперед -  за орденами!
Уперед и назад -  Уперед і назад.
У псреносному значенію - У  нерсносному зпачснні.
У перехӱдный період -  У исрсхідний період.
У перспективі -  У псрспсктиві.
Уперся (уперлася) взглядом -  Уперся (уперлася) поглядом. 
Уперся, як баран -  Уперся, як баран.
Унсрта вещ -  Упсрта річ.
Уперта вӱвня -  вовку добыча -  Упсрта вівщі - вовкові 
здобич.
Уперта коза -  вовку польза -  Упсрта коза -  вовку користь. 
Уперта самооборона -  Упертий самозахист.
Упертн зӱр = Утупльовати взгляд -  Уперти зір (погляд). 
Упертися руками -  Упертися руками.
Уперті морщнны -  Уперті зморіпки.
Уперті очи -  Уперті очі.
Уперті факты -  Уперті факти.
Упертый взгляд- Упертий погляд.
Упертый (уперта) -  може загрызти до смерти -  Упертий 
(уперта) -  може загризти до смерті.
Упертый (уперта) не може спокӱйно й померти -  Упер- 
тий (уперта) не може спокійпо й померти.
Упертый (уперта) -  часто тертый (часто терта) -Упср- 
тий (уперта) -  часто тертий (часто терта).
Упертый -  што камінь мертвый: з думками ся ноеить, 
а хосна не просить -  Упертий -  що камінь мертвий: з дум- 
ками носиться, а хосну не просить.
Упертый, як баран (як осел, як бык, як  цап) -  Упертай, 
як баран (як осел, як бик, як цап).
Упертый, як бык (як осел, як баран, як цап) -  Упертий, 
як бик (як баран, як осел, як с цап).
Упертый, як осел (як баран; як бык; як  цап) -  Упертий, 
як осел (як баран; як бик; як цап).
Упернтый, як русин -  Упергий, як русин.
Уперзый, як цап (як бык, як  баран, як осел) -  Упертий, 
як цап (як бик, як баран, як осел).
Упертый, як чорт: докі не зведе, доті не пӱде -  Упертий, 
як чорт: поки не зведе, доти не піде.
Упертое подбородя -  Уперте підборіддя.

Уперто мовчати -  Уперто мовчати.
Уперто отстойовати -  Уперто відстоювати.
Упертӱсть -  слабӱсть, роз\'ма хлябӱсть -  Упертість -  сла- 
бість, розуму хлябність.
Уперше в жизви -  Упершс в жиггі.
Уперше н в останиє -  Уперте і востаннє.
У першый раз в исторійи -  Упсрше в історії.
Упершый раз до неї прийшов. Яка вто любов -  Уиерше 
до неї прийшов. Яка то любов!
Упершый раз -  уее тяжко -  Упсрше -  завжди важко.
У першых рядах -  У перших рядах.
У псршому ряду -  всі на виду -  У першому ряду -  всі на 
виду.
У першому (у другому) читаню -  У першому (у другому) 
читанні.
У першу очередь -  У першу чергу.
У Петрӱвку говіти треба, бо сятый Петро не пустить до 
неба -  У петрівку (з Івандня по Петра, з 7-го по 12 липия) 
говіти треба, бо святий Петро нс пустить до неба.
У петрӱвку забудь про зсрнӱвкау -  У ІІетрівку (з Івандня 
по Петра, з 7-го по 12 липня) забудь про зернівку (про го- 
рілку із зерна).
У Петрӱвку не сватавуть дӱвку -  У ГІетрівку (з 7-го по 
1 2 - е  липня) -  нс сва гають дівку.
У печӱнках му (у нечӱнках ӱв) сидить -  У печінках йому 
(у печінках їй) сидить.
Упиваз ися очима = Упйастися очима -  Упиватися очима. 
Упив бы (упила б) гӱркої, лем на за свої -  Випнв би (ви- 
пшіа б) гіркої, лите пе за свої.
Упив вина -  й забыв, де жона -  Випив вина -  й забув, дс 
жона (де дружина).
Упив (упила) для годиться -Виаив (вииила) для годиться. 
Упив (упила) дрыгангу -  й оком не моргнув (не моргну-
ла) -  Випив (випив) дригану (спирту) -  й оком не моргнув 
(не моргнула).
Упив (унила) и не кліпнув (и не кліннула) -  Випив (ви- 
пила) і не клігінув (и і не кліпнула).
Унив кум (упила кума) на кумовос здоровля, а собі на 
хосен -  Випив кум (випила кума) на кумове здоров’я, а собі 
на користь.
Упив (упила) меише, чим хотів (чнм хогіла) -  Випив (ви- 
пила) менше, чим хотів (чим хотіла).
Унив кум погар вина за кумовос здоровля, а за свӱй хо-
сен -  Випив кум погар (чарку) вина за кумове здоров’я, а за 
свій хосен (свою користь).
Упив, Матвійку -  не лізь у бійку -  Випив, Матвійку -  не 
лізь у бійку.
Упився (упилася) очима -  Упився (упилася) очима.
Упий кавіль -  поліпшиться настросніе -  Випий кавіль 
(тву) -  покращиться настрій.
Упий собі погар внна -  то е добра медицина -  Випий собі 
погар (чарку) вина -  то є добра медицина.
Упираеся, як коза, коли ведуть на торг -  Упирається, мов 
коза, коли ведуть на торг.
Упирати рукы в бокы -  Упирати руки в боки.
Уииратися очима -  Упиратися очима.
Упкраться (уперся, уперлася) на свому -  Упирається (за- 
тявся, затялася) аа своєму.
Упирь клятый дає криком про ся знати -  Унир кяятий 
дає криком про себе знати.
Унисався (уписалася) в колекгив -  Уписався (унисалася) 
в колектиив.
Уписовати (уписатн) нову странипю -  Уписувати (уписа- 
ти) нову сторінку. ь
Упитн (скоштувати) гӱркої -  Випити (скоштувати) гіркої. 
Упити за єнным духом -  Вииити за одним духом.
Упити рябун біды (лиха) -  Випити ковш лиха.
Упікати (упекти) рака (ракӱв) -  Уиікати (упекти) рака 
(раків).
У піпі поселився шайтан и гасить доган -  У піпі (у люль- 
ці) поселився шайтан і гасить доган (і гасить тютюн).
У піря вбитися -  У пір’я вбитися (оперитися).
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У пысок комусь -  У пику комусь.
Упйалив (упналила) очи (свӱй взгляд) -У п ’ялив (уп’яли- 
ла) оч і (свій іюглад).
У пйаннш болотяні ногавиці = У пйаниці -  каляні нога- 
виці -  У п’яниці болотяні ногавиці.
У пйаниці жеб дірявый -  У п’яниці жеб дірявий (киіиеня 
дірява).
У пііаниці -  каляні ногавиці ~ У пйанииі болотяні нога- 
виці -У  п’яниці -  в болоті ногавиці.
У пйанипі -  кедь ке лиця сині, то спина в глнні -
У п’яннці -  якщо не лиця сині, то спина в гяині.
У пйашші нис чести: утопив у депі -  У п’яніщі нсма чес- 
ті: утоаив у дсці (<? сто грамах).
У пйяниці ишх до сливовипі -  У п’янииі нюх до сливовиці
(до горілки-спш 'янки).
У пйаниці очи, як цнбулі, а сам черленый, як рак 
печсный -  У п’яниці очі, мов цибулі, а сам червоннй, як 
рак печений.
У пйаниці пусті в хыжи полиці -  У п'яниці пусті в хаті 
полиці.
У пйаниці цураві ногавиці- У пйаниці цураві (діряві) по- 
гавиці (штани).
У пйаиых сден нвіт (сина окраска) -  У п’яних один колір. 
У пйанкы цураві гопанкы -  У и’янки діряві топаки 
(туфяі).
У пйаііого (у пйаиої) не глядай ротума -  У п’яною (у 
п’яної) не гпядай (не шукай) розуму.
У пйоному состоянію -  У п’яиому стані.
Упйастися кӱпими -  Уп’ястися кіпями.
Упйастися очима “  Упиватися очима -  Уп’ястися очима. 
У пйасть стнснути -  У п’ястук (у ку.пак) стиснути.
У нйатах похололо = Душа в пнаіы ііӱшла -  V’ и’ятах 
іюхололо.
У пйатдесят -  уже собі сядь -  У п’ятдссят -  уже собі сядь! 
У іійагах похололо- У п’ятах нохололо.
У іійатнишо пӱсг справляв (справляла), а от сусідм 
курку вкрав (украла) -  У п’ятпицю піст справляв (справ- 
ляла), а від сусіди курку вкрав (украла).
У нлаті Євы -  У платгі Єви.
У пліну пристрастӱв = Под власгьов пристрасіӱв -
У полоні нристрстей.
Уплотненіс робочого дня -  Ущільнсння робочого ДІІЯ. 
Уилогнені посівм -  Ущілыіеиі посіви.
Уіілотняти квартиль -  Ущільнювати квартиру. 
Уплотнятн робочыи день -  Ущілыповати робочий дснь. 
Уплюнув (уплюиула) з рота -  назад нс бери -  Витіюиув 
(виплюнула) з рота -  назад нс бери.
У побіды -  ето вӱтцӱв, а поразка -  усе сирога -  У псрс- 
моги (у звитяги) -  сто вітців (батьків), а норазка -  завжди 
сирота.
Уповаи на Бога -  у нього твоя змога -  Уповай на Бога -  
у нього твоя змога.
У повінь-негоду не глядай броду -  У повінь-негоду ііе шу- 
кай броду.
Уповісти свою ціль -  Виповісти свою мсту.
Уновні перейти дорогу -  Уновні персйти дороту.
У повному изложенію -  У повному викладі.
У повпому обномі -  У повному обсязі.
У повному поніманію -  У повному розумінні.
У повному смыслі (розуміпі) сього слова -  У повному 
змісту (розумінні) цього слова.
У повному составі -  У повному складі.
У повному трансі -  У повному трансі.
У повнӱв безопасности = У надежнӱв безонасности -  
У цілковитій бсзпеці.
У повнӱв бойовӱв готовности -  У повиііі бойоввій готов- 
ності.
У повнӱв збрани - У  повній зброі.
У повнӱв мірі = Повнов міров -  У повній мірі.
У повиӱв отвітс гвеныости -  У іювній відповідності.
У повпӱв увіреностті -  В цілковитій певності.
У повнӱв формі -  У повній формі.
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У поганого ґазды ткось виноватый усе -  У ноганого газ- 
ди (господаря) хтось винуватий завжди,
У поганого Йвана и честь погаыа -  У погаиого Ивана і 
честь погаиа.
У поганому настрогнію -  У поганому настрої.
У поганому тілі погана й душа -  У поганому тілі погана 
й душа.
У погарі пе глядай правды -  У погарі (у чарці) ие шукай 
правди.
У погони за популярностьов -  У поюні за популярністю. 
У погони за славов -  У погоиі за славого.
У иогоіію -  В погоню.
У подвішеному состояиію -  У підвішеному сгані.
У подмсткы не годиться = Не годен (не годна) у слід сту- 
пити -  У підметки нс годиться.
У подіюжія горы -  У иідніжжя гори.
У поднятому настросиію -  У підпесеному настрої.
У подобі -  У подобі (до подоби).
У подобі стати -  Сподобатися.
Уподовж дня нигда не знаєш, коли зголоднісш -  Упро- 
довж дня ніколи не знаєш, коли зголоднісш.
У подошвы горы -  У підошви гори (під шрою).
У пожарному порядку -  У пожежному іюрядку.
У позычкы плачені дны: ростуть ііроцен гы, як дурні -  
У іюзики алачені дні: росіуть процснти, мов дурні.
У нозычку брати = У довг брати -  У іюзику брати.
У поисках выхода -  У пошуках виходу.
У иоисках истинм -  У пошуках істини.
Упокой, Господи, його (її) душу грішну -  Упокой, Госпо- 
ДИ, ЙОГО 0*0 душу грішну!
У поле з віров рушай -  будеш мати у рожай -  У поле з ві- 
рою рушай -  будеш мати урожай.
У поле час, а вӱн ся розоспав (а вна ся розоспала) якраз
-  У поле час, а він розіспався (а вона розіспалася) якраз.
У нолі зрінія -  У полі зору.
У нолітику влізла (вліз) -  ичорный ворои” повӱз -  У
иолітику влізла (вліз) -  “чорний ворон” (назви в 'юничноі 
мишини) повіз.
У політикӱв роз; обы обманьовати народ -  У політнкіи 
рот, шоб обманювати народ.
У полі усе роботи много -  У полі завжди роботц баі'ато.
У поліцГЇ ііо д  ковпаком - У поліції нід ковпаком. 
Уполномоченый (уполмомочена) зияпи ін - Уповноважс- 
ний (уіювноважена) заявити.
У пологах быти - У пологах бути (родити).
У номочи -  У помочі.
У помӱч -  У поміч (на допомогу).
У попа на устах пӱст, а в зубах -  курячыіі хвӱст -  У попа 
па устах піст, а в зубах -  курячий хвіст.
У нопа уседолоня свербить- У попа завжди долопя свер- 
бичь.
У попели искра тліс -  У попелі іскра тліє.
Упоперек повісти -  Упоперек сказати.
У попӱвхудобы повный хдӱв-У  попів худоби новііий хлів. 
Уііор для нӱг гребпя -  Уіюр для ніг ірсбця (весляря). 
Упорный брус -  Упорний брус.
Упорный кашіль -  Упертий Шршкий) кашсль.
Унорный характер -  Учсртт(стійкий) харакіер.
Упорио добиваться -  Невпинно добиваєгься.
Упорно мовчати -  Уперто мовчати.
Упорно отстоновати -  Уперіо відстоювати.
Унорно смотріти (лозирати) -  Упсрго (невпинно) дпви- 
тися.
Упороти горячку = Впороти горячку- Упороіи гарячку.
У порядку -  У порядку.
У порядку коытроля -  У порядку контролю.
У ності -  лем кожа й кости -  У пості -  ліпп кожа й кості 
(кістки)
У пості не ходять у гості -  У пості не ходять у гості.
У пості тверда й постіль -  У іюсті гвсрде й ліжко.
У посты губы смальиьом не масти -  У иости губи смаль- 
цем не масги.



У постоянному страху -  У постійному страху.
У потемках -  У потемках.
У поті чола (.інця) -  У поті чола (лиця).
У потылнцю = У три шиї = У три вирвы -  У потилищо 
(гнати).
Употребити свобӱдный час на читку (на читаня) -  Ви-
користати вільний час на читку(на читання).
Употребленіє мір = ГІринятіс мір -  Уживання мір (захо- 
дів).
Употребляти в пишу -  Уживати в їжу.
Употребляти всі міры -  Використовувати всі заходи. 
Употребляти для їды -  Вживати для їжі.
Употребілятн надмірно = Употребляти поиад міру -  Ужи- 
вата надміру (надмірно).
Употребляти нападеніє -  Вживати ианад.
Употребляти понад міру = Употребляти надмірно -  
Вживати понад міру.
Употребляти староє выраженіє -  Вживати старий ви- 
слів.
У похилых літах - У похилих літах.
У почести -  В пошані.
У права -  без серця управа -  У права -  без серця.
У правды много лиць -  У правди багагто облич. 
Управитися з роботов -  Упоратися з роботою.
Управы па нього (на неї) ниє -  Управи на нього (на неї) 
нсма.
Управлеиіє (унравлятн) державов -  Керуваішя (керува- 
ти) державою.
Управленіє по ділах искуства -  Управління в справах 
мистецтва.
Управленія, гресты..., а матріял нікому подвезти- Управ- 
ління, трести..., а матсріал нікому підвезти.
Управляти автомобільом -  Керуваги авіомобілем. 
Управляти ділами -  Керувати ділами (справами). 
Управляти кӱньми (конями) -  Правити кіньми. 
Уиравляти -  не значить подмінятн -  Ксрувати -  не зна- 
чить підміняти.
Управляти -  не лем рсзолюції писати -  Керувати -  ие 
лиш рсзолюції нисати.
Унравляюшый (унравляюща) ділами -  Ксруючий (керу- 
юча) ділами (справами).
У право руч -  Уираворуч (вправо).
У прядавні часы -  У прадавні часи.
У практичсському изміренію -  У практичному внмірі.
У преддвсрія -  Перед дверима.
У прсдыдуші часы -  У поперсдні часи.
Упрекала торба торбі, а обі єннакі -  Дорікала торба торбі, 
а обі (обидві) однакові.
У прекрасиӱв формі = В отличнӱв формі -  В прекрасній 
формі.
У преобладающӱв бӱлшости -  У переважній більшості.
У иреступленія усе с конкретный виноватсць -  У зло- 
чина завжди є конкрстний винуватець.
Упреся (упсрлася) -  й ни зміста, хоть повісся -  Унсрся 
(упсрлася) -  й ні з місця, хоч аовісся.
У придаток -  У придагок.
У приймах -  У приймах (жити).
У приймы приетати = У приймы нӱти -  У прийми при- 
стати.
У приймы пӱти = У принмы пристати - У нрийми піти. 
У принципі -  У принципі.
У нринципі -  все ясно -  У принцииі -  все ясно.
У принципі “за” (“проти”) -  У прииципі “за” (“проти”).
У приподнятому настроєнію -  У піднесеному настрої.
У нрироді всьо быває у пользі = Усьо, што в природі, 
челядннку (челяднні) в пользу -  У природі все буває у 
пригоді (користі).
У прнироді -  на свободі -  У природі -  на свободі (на волі). 
У природі речей = Природна річ -  У іфироді річей (пред- 
метів).
У прпроды нис ноганої погоды -  У природи нсма погаіюї 
погоди.

Упӱ

У природы ниє поі аної погоды, а челяднику єннако нс 
вгодиш -  У природи нема поганої погоди, а людині одна- 
ково не вгодиш.
У присядку -  У присядку.
У притузі не найдеш друзӱв -  У цритузі ие знайдеш дрізів, 
У приятному світлі = У ириятному освіщеыію -  У при- 
ємному світлі.
У приятному освіщеиію = У приятному світлі -  У нри- 
ємному освітлепні.
Упрів (упріла) сндячн, а замсрз (замерзла) роблячи ~
Упрів (упріла) сидячи, а замсрз (замерзла) роблячи. 
Упродовж годины -  Протягом години.
Унродовж дня -  Прогягом дня.
Упродовж многых рокӱв -  Протягом багатьох років. 
Упродовж посдідньої декады -  Упродовж останньої де- 
кади.
У происшествію позиавай приятеля (ариятельку) = 
Друзі позиавуться в біді -  У пршоді пізнавай приягеля 
(ириятельку).
У промежутку времени -  У проміжок чаеу.
У лростый день по-гуканськы, а в неділю -  по-панськы
-  У простий день по-гуканськи (по-нростацьки), а в неді- 
лю -  по-панськи.
У простӱв доступнӱв формі -  У простій доступній формі. 
У противному случайи -  У противному разі.
У противоположно.му случайи -У  протилежному випадку. 
У профьзь и в аифас -  У профіль і в анфас.
У процентному отношснію- У процентному відношснні. 
У прошлос жигя ииє воротя -  У минуле жипя нема во- 
роття.
У нрошлому році -  В минулому році.
Упрощеніс процедуры -  Снрощешія Ііроцедури. 
Упрягатися (упряі-гися) в роботу -  Упрягатися (упрягш- 
ся) в роботу.
Упрямый опонент (унряма опонентка) -  Упергий оао- 
пент (унерта опонентка).
Упримый, (упряма), як чорт (як чортиця) -  Унертий 
(упсрта), як чорт (як чортиця).
У прямому ефірі -  У прямому ефірі.
У прямому значенііо- У ирямому значеині.
У прямому розуміню сього слова = У буквальному розу- 
міню сього слова -  У прямому розумінні цього слова.
У прямому смыслі слова -  У прямому сенсі слова.
У психологічеському шіані -- У психологічному плані. 
Упулився (упулилася), як теля на нові ворота -  Випу- 
лився (винулилася), мов теля на нові ворота.
Упускати (упустив, оиустила) з очи -  Унускати (уиустив. 
опустила) з очей.
Упускати (упустити) з рук -  Унускати (упустити) з рук. 
Уиускати случай = Пронускати случай -  Упускати пагоду. 
Упустив (упустила) возможнӱсть -  Упустив (упустшта) 
можливість (пагоду).
Упустити з вилу -  Упустити з виду.
Упусгити удобный случай -  Пропустити нагоду (зручний 
випадок).
У пустого (у дурного, у дурно'О -  шастя много -  У пусто- 
го (у дурного, у дурної) -  щастя много (багато).
Упутався (упуталася) в нсприятну исторію -  Уплутався 
(уплугалася) в неириємну історію.
У пух и прах -  У пух і прах!
Упущеніє но службі -  Упущення по службі.
Упущеноє не доженеш -  Уиущене нс здоженеш.
У пӱвницю -  У півницю (у підвал).
Упӱвплеча робота тяжка, а вба плеча подставиш -  лег- 
ко ся з робоі ов сцравиш -  Уиівлеча робота тяжка, а оби- 
два шіеча підставиш -  лсгко з роботою сиравишся (упо- 
раєшся).
Уиӱвсилы -  Упівсили.
У пӱзню добу -  У пізню добу.
У пӱллый час = У пӱллу годину -  У лихий час.
У пӱллому настроєнію -  У поганому настрої.
У пӱллу годииу = У пӱллый час —У лиху годину.
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У пӱллу годину майліпше упознати челядиика (челяди- 
ну) -  У лиху годину найкраще пізкати людину.
У пӱллу годину познаєпі вірну челядину (вірного челяд- 
иыка) -  Друзі познавуться в біді -  У лиху годину пізнаєш 
вірну людину.
У пӱст забудь про шовдарь -  У піст забудь про шовдарь 
(про окіспї).
У пӱт го (у пӱт йі) верло -  У піт його (у піт її) кинуло.
У пӱт ударило -  У піт ударило Ыинуло).
Уравненіє в правах -  Зрівняння в правах.
Уравненіс першого степсни -  Рівняшія першого сте- 
пеня.
Ураганный огень -  Урагакний вогонь.
Уражати (уразити) самолюбіс -  Уражати (уразити) само- 
любство.
Уражати (уразити) серце -  Уражати (уразити) серце. 
Уражеиый гонор -  Уражений гонор.
Ураженый (уражена) критиков -  Уражений (уражена) 
критикою.
Ураженос самолюбіс -  Уражсне самолюбство.
Ураз -  Ураз.
Уразити в самоє серце - Уразити в самс серце.
У разі = На случай -  У разі.
У разі необходимости -  У разі потрсби.
Уразливый (уразлива) на даяісі запахы -  Уразливий 
(уразлива) аа дсякі запахи.
У разный спосӱб -  У різний спосіб.
У разных люди разна іі судьба -  У різних людей різпа й 
доля.
У разных пронорпіях -  У різиих иропорціях.
У рай бы злітати, одежу зміняти -  У рай би злітати, одежу 
зміияти.
“Ура!” -  кричали, а теперь: “3астӱй!” -  сказали -
“Ура!”-  кричали, а теиер: “3астій!" -  сказали.
“Ура!” кричали -  и ироблему зняли -  “Ура!” кричали і 
ироблему зняли.
У рамках закона -  У рамках закону.
У рамках розрішеного -  У рамках дозволсного.
“Ура!” -  иовому, а житя -  по-старому -  “Ура!” -  новому, 
а життя - по-старому.
Уранці-рано = Рано-вранці -  Уранці-рапо.
Ура-патріот (патріотка) -  Ура- иатріот (паі ріотка). 
Ураховаги всі “за” и “проги” -  Урахувати всі “за” і 
“проти”.
Урвав бы (урвала бы) й чорту голову -  Зірвав би (зірвала 
б) і чорту голову.
Урвав (урвала) копейчину -  Урвав (урвала) копійчину. 
Урвався терпепь -  Урвавася тсрпсць.
Урвалася нитка -  Урвалася нитка.
Урвалася струна -  Порвалася струна.
Урвалася струна, што фаґшо гула, огдалася тота дӱвка, 
што майфайна была -  Порвалася струпа, що файно (що 
гарно) гула, віддалася та дівка, що найкраща була. 
Урвалася уднця -  Порвалася вудка.
Урвалося терпініс -  Обірвалось терпішія.
Урвати кусок (дарабчик) -  Урвати дарабчик (шматок). 
Урвати герпець -  Обірвати терпінпя.
У реальному житю = У реальнӱв жизни -  У реальному 
житті.
У реальному світі = Рсальный світ -- У рсальному свїгі.
У реалыіӱв жизни = У реальному житю -  У реальному 
житгі.
У рсзультаті -  У результаті.
У решті решт -  Урешті-рсшт (у кінці кінців).
У Римі быв (была), а папу нс відів (не віділа) -  У Римі 
був (була), а паиу ие бачив (не бачила).
Урізати дуба = Датн дуба -  Урізати дуба (померти). 
Урізатися (урізався, урізалася) в памнять -  Урізатися 
(урїзався, урізалася) в пам ’ять.
Урізовати (урізати) пзик (язика) = Укорочоватн (укоро- 
гити) язик (язика) -  Урізуваі и (урізаги) язик (язика).
У рікы два берегы -  У ріки два береги.

У рішительиу мінуту показав (показала) спину -  У ви-
рішальну хвилииу показав (показала) спину.
У рыбного ловця короткі рукавця -  У рибного ловця ко- 
роткі рукавця.
Урываться нетерплячка -  Уриваеться (рветься) нетер- 
піння.
У роботы нис терпінія на сиженя -  У робоги нема терпіи- 
ня на сидіішя.
У робочому порядку -  У робочому порядку.
У робӱтных родителӱв и діти не будуть без діла спдіти -  
У робітних батьків і діти не будуть без діла сидіти.
У робӱтнього (у робутньо‘0 нис часа й сістн, вбы по- 
їстк, а лінюх (а лінюшка) -  лем би їв и сидів (лем бы 
їла п снділа) -У  робітного (у робітної) нема часу й сісти, 
шоб ноїсти, а лінюх (а лінюшка) -  лишс б їв і сидів (лише 
б їла і сиділа).
Уровень знаній -  Рівень знань.
Уровень моря -  Рівснь моря.
Уровень обеспеченія -  Рівень забезпечеішя.
Уровснь реалгзаиії -  Рівень реалізації.
Уроли, Боже, збіжжя гоже -  на удивленіс полю: на мою й 
чужу судьбу -  Уроди, Боже, збіжжя тоже -  иа подив полю: 
па мою й на чужу долю.
Уродив колхозный лан -  здай державі попад нлан -  Уро- 
див колгоспний лан - здай дсржаві понад план.
Уродивася (уродилася) на злу годину -  Уродився (уроди- 
лася) на лиху годину!
Уродився русином (уродилася русинков) - Народився ру- 
сином (народилася русинкою)!
У родині знас всяк, де у хыжи утирак -  У родині знає 
всяк, дс у хаіі утирак.
У родині нс без выродка = У сімні не бсз выродка = Нис 
роду без выроду -  У родині (у сім’ї) не без виродка.
У родннному крузі = У сімейному крузі -  У родинному
колі.
Уродитися в сорочиі = Народитися в сорочці -  Уродити- 
ся в сорочці.
Уродитися под щаслинов звіздов = Ііароди гися под іцас- 
ливов звіздов -  Уродитися під шасливою зіркою.
Уродство як слідствіє хвороты -  Виродливість як ііаслі- 
док хвороби.
Урожай збирай, а про будущын заботься -  Урожай зби- 
рай, а нро иаступний лбай.
Урожайна почва -  Врожайний грунг.
Урожай починатьси з розсады -  Урожай починасться з 
розсади.
Урожай собрано -  и тепло отобрано -  Урожай зібрано -  і 
тепло відібрано.
У розбитого корыта -  Біля розбитого корита.
У розвӱз -  У розпіз.
У розгарі літа -  У розпалі літа.
У розговорі позаду йде, а в роботі -  перед веде -  У роз- 
мові позаду йде, а в роботі -  перед веде.
У розкошах не гордися, а в скупостях не милуйся -
У розкошах не пишайся, а в скупощах не кохайся.
У розпалі битвы (6оя) -  У розпалі битви (бою).
У розпалі будничных діл -  У розпапі буденних діл (справ). 
У розпалі будиичных днӱв -  У розпалі буденних днів.
У розпалі гпіва -  У розпалі пііву.
У розпалі событій -  У розпалі подій.
Урозгӱч -  Урозтіч.
У розтяжку = На розгяг -  У розтяжку.
У розума зрячі очи, видять даже серед ночи -  У розуму 
зрячі очі, бачать иавіть ссрсд ночі.
У розцвіті віку (літ) — У розквіті віку (літ).
У розцвіті (свойих) с и л -У  розквіті (своїх) сил. 
Уройилося му (х'ройилося ӱв) у голову = Засіло йому (за- 
сіло ӱв) у голову -  Уроїлося йому (уроїлося їй) у голову. 
Урокы -  до наукы (до знаній) крокы -  Уроки -  до науки 
(до знань) кроки.
Урокы здоровля -  Уроки здоров’я.
Урокы ксторії -  Уроки історії.
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Урокы прошлого -  Уроки минулого.
Урокы -  сорокы, а мыслі -  на коромыслі -  Уроки -  со- 
роки, а мислі (думки) -  на коромислі.
Урокы -  сорокы, а сглазы (присггріты) -  на їх діти -  Уро- 
ки -  сороки, а  пристріти -  на 'іх діти,;
У рокы (у часы) школярства -  У роки (у часи) шкільни- 
цтва.
Урок на всю жизнь -  Урок на все житгя.
Урок пӱшов на пользу -  Урок пішов на користь.
Уронити свос достойинство -  Утратити свою гіднісгь. 
Уросли бы в тя рогы -  Виросли б у тебе роги!
Уростати (урости) коріньом -  Уростати (урости) корінням 
У рот му (у рот ӱв) позирать -  У рот йому (у рот їй) по- 
зирать (дивиться).
У рот не брати (не взяти)- У рот не брати (не взяти).
У році два Ннколая; першый не быває холодным ыиґда, 
а другый -  не быває ниґда теплым -У  році два Николи 
(два Миколи); перший (22 травня) не буває холодним ніко- 
ли, а другий (19 грудпя) нс буває ніколи тсплим.
У ропі два Юрія, хоть и в разні дны, ио обндва дурні: єдсн 
холодный (зимпьый), а другый голодный (весняный) -  У 
році два Юрія, хоч і в різні дні, та обидва дурні: один холод- 
ний (зимій, 9-го грудня), а другий юлодний (вссняний, 6-го 
травнн).
Урочна робоз а -  Урочна робота.
Урочнос положсніс -  Урочне положення.
У ружовому світлі -  У рожевому світлі (бачити, уявляти). 
У руках -  У руках (бути, знаходитися).
У рукы проситься = До рук проситься -  У руки проситься. 
У руководителя -  вӱн (она) прана рука - У  керівника -  
віи (вона) праварука. > ■
У руководящого внука -  кругова порука -  У ксрівного 
внука -  кругова иорука.
У руководящого Юрка -  усядм своя рука -  У керівного 
Юрка -  иовсюди своя рука.
У руководящої сдиниці -  свої годӱвнині -  У керівної оди- 
ниці — свої ГОДІВІІИЦІ.
У рунӱв мірі = Єннаков міром -  У рівній мірі. 
Урунянӱсть у нравах -  Зрівняння в правах.
У русалыіу псді.ію ворожать по зілю -  У русальну неді- 
лю ворожать по зіллю.
У русальну иӱч -  усякос зіли па помӱч -  У русальну ніч 
(з 6 на 7 липня) -  усякс зілля аа іюміч.
У руснна худобна одсжина - У русина худобна (6ідна) оде- 
жина. '
У Руха не выстачило духа -У  Руху (назва організації) нс 
вистачило духу.
У ручному режимі -  У ручному рсжимі.
У рӱдных стінах -  У рідних стінах.
У рӱдному краю нс вчуєш днеська річ (бесіду) свою -
У рідному краю не вчуєш нині мову (бесіду) свою.
У рӱздвйаный пӱст день довшать на заячый хвӱст -  
У різдвяний піст день довшає на заячий хвіст.
У рӱздвйано-новорӱчні дны злі духы блудять по земли -  
У різдвяно-новорічні дні злі духи блудять но землі.
У рӱст пӱшов (пӱшла), а розума нс дӱйшов (ые дӱ- 
йшла) -  У ріст пішов (пішла), а розуму не дійшов (не ді- 
ншла).
У ряді случаӱв -  У ряді випадків.
Урядник-комуніст мало робить, много їсть -  Урядник- 
комуніст мало робить, багато їсть.
Урядовці гӱрші, як песиголовці -  Урядыики гірші, як пе- 
сиголовці.
Усадьба при дорозі -  Садиба при дорозі.
У самісінькос око = Як в око вліннв (вліпила) -  У самі- 
сіньке око.
У самый раз -  У самий раз (саме якраз).
У саму точку = У точку -  У саму гочку.
У своӱв хыжн -  своя й правда -  У своїй хаті -  своя й 
правда.
“Ура!” -  кричалн, а теперь: “3астӱй!”-  сказали -  “Ура!”-  
кричали, атенср; “3астій!”-сказали.

“Ура!” прокричали -  и проблему зняли -  “Ура!” нрокри- 
чали -  і нроблему зияли.
У самісінькос око = Як в око поцілив (поцілила) = Як в 
око вліпив (вліпила) -  У самісіньке око.
У самых доста в пӱвници, а тягнуть из-за гранииі -
У самих досить у пивниці (в підвалі), а тяі'нуть із-за гра-
НИІІІ.
У самого (у самоі) діл невловорот -  У самого (у самої) діл 
(справ) сила-сиденна.
У самого моря -  У самого моря.
У самому розгарі -  У самому розпалі.
У самому соку -  У самому соку.
У сашнику жабм плодяться н чорти-бісы водяться -
У сашнику (в очереті) жаби плодяться і чорти-біси водяться. 
У свинячый голос -  У свинячий голос.
У світах -  У світах,
У связи з снм -  У зв’язку з цим.
У связи из высшсизложеным -  У зв’язку із вищевикла- 
деним,
У світі с на што попозирати -  У світі є на що попозирати 
(подивитися)■
У світі не без добрых люди = Світ не без добрых людп = 
Світ не без добра -  У сві гі не без добрих людей.
У світі рейтінга -  У світі рсйтишу.
У світі спорта (искуства) -  У світі сіюрху (мистецтва).
У світі усяко быває -  У світі всяко буває!
У світлі фактӱв -  У світлі фактів.
У свобӱдный час -  У вільний час.
У свос глядило й познрати мило -  У своє глядило (дзер- 
кало) й позирати (дивитися) мило.
У свойих ділах не поси.іай приятеля (нриягельку), 
а йди сам (иди сама) -  У своїх ділах (своїх справах) не по- 
силай приятеля (приятельку), а йди сам (іди сама). 
Усвойовав (усвойовала) з молоком матери = Усмокговав 
(усмоктовала) з молоком матсрі -  Засвоював (засвоюва- 
ла) з молоком матсрі.
У свому дворі каждый клнниць нри ділі -  У своєму дворі 
кожен клинеиь (кожен цвях) при ділі.
У свому домі й зимов тепліше сіромі -  У своєму домі й 
зимою тспліше сіромі.
У свому ж дому не давуть слова сіромі -  У своєму ж домі 
не дають слова сіромі.
У свому краю глядай судьбу свою -  У своєму краю (у сво- 
сму краєві) шукай долю свою.
У свому ренертуарі -  У свєму репертуарі.
У свому роді -  У свєму роді.
У своӱв біді не глядай судді -  У своїй біді не шукай 
судді.
У своӱв бӱлшости -  У своїй більшості.
У своӱв стихії -  У своїй стихії.
У свою очередь -  У свою чергу.
У свӱй час -  У свій час.
У связи з тым -  У зв’язку з тим.
У сговорі из совістьов -  У змові із сумлінням.
У ссбе -  У себе.
У себе дома -  У себе дома (удома).
У себе на місті -  У себс на місці.
Усе было з ак: тко робить -  тот має, а тко ледарює -  тот 
жебракує -  Завжди було так: хто робить -  той має, а хто 
ледарює -  той жебракує.
Усе буле добре -  Усе буде добре!
Усе в бойовӱв готовности -  Завжди в бойовій готовності. 
Усе вверьх -  Усе (завжди) вгору.
Усе вгору и вгору -  Усе (завжди) вгору і вгору.
Усе высше й высше -  Усе (завжди) вище й више.
Усе в порядку -  Усе (завжди) в порядку.
Усе в свӱй час -  Усе (завжди) в свій час.
Усе горлом берс -  Усе (завжди) горлом бере!
Усе готовый (готова) -  Завжди готовий (готова).
Усе готуйся до гӱршого -  Завжди готуйея до гіршого.
Усе єино й єнно = Усс тото самос = Усе снно торочить -  
Усе (завжди) одно та одно.

371



Усе

Усе єнно й тото самое = Усьо вто самоє -  Усс (завжди) 
одие й те саме.
Усе єнно торонить = Уее єнно и снно = Усе тото самоє -
Усе (завжди) одно торочить.
Усе є час ноговорнти, лем нигда ниє часа уиштко пові-
сти -  Завжди с час поіоворити, лнш ніколи ііема часу усе 
повісти {сказати).
Усе з боку -  Завжди збоку.
Усе, коли чотів (коли хотіла) выновісти свою лумку, 
выявлялоси, ош її вже выповів ткось иншый -  Завжди, 
коли хотів (коли хотіла) вшовісти свою лумку, виявлялося, 
іцо її вже вииовів хтось інший.
Усе -  короткі фразы -  Усе (завжди) ~ короткі фрази.
Усс лепне ламати, чим стройити -  Завжди легше ламати, 
ніж буаувати.
Усе легше побіждати внішнього врага -  Завжи легше пс- 
ремагати зовнішкього ворога.
У селі всі коровы на паслі -  У селі всі корови па иаслі.
У селі всі на виду : єден другого (єнна другу) знає-У сслі 
всі на виду: єдеи другого (одиа другу) знає.
У селпнському житі -  усьо на виднпті -  У селяііському 
житті -  усе на видноті.
Усе миііеся, а правда опстанесн -  Усс минеться, а правда 
лишиться.
У семи няньок дітина без ока -  У семи няньок дитина 
бсз ока.
Усс мож зробити у.мілыми руками -  Все можна зробичи 
вмілими руками.
Усе му (усе ӱв) фіглі в голові -  Усс (завжди) йому (завжди 
їй) фіглі (жарти) в голові.
Усе му (усе ӱв) фіґлі на гадці -  Усе (завжди) йому (завжди 
їй) фіглі (жарти) па гадці.
Усе му (усс ӱв) штось мішать -  Усс (завжди) йому (за- 
вжди їй) щось заважає.
Усе на комусь выїзжає -  Усс (завжди) на комусь ви- 
їжджає.
Усе перемелеся -  й забудеся -  Усе перемслсться ~ й за- 
будеться.
Усе нригодиться, што в полі корсни гься -  Усе згодиться, 
що в полі корсниться.
Усе при ділі -  Завжди при ділі.
Усе прзси от Бога не Борща, а ироси урожай -  Усе (за~
вжди) ироси від Бога не Борщу, а проси урожай.
У септемберськый час -  сім погод у нас; сіє, гріє, тума- 
ніс, холодніє, гуде, бреде та й за горы йде -  У вересневий 
час -  сім погод у пас: сіє, гріє, туманіє, холодніє, гуде, брсдс 
та й за гори йде.
У септембрі и нлод (илӱд) на дереві не держиться -  из 
счпвпа зрываться -  У всресні і плід на дсреві не тримаєть- 
ся -  із стовпа (з гілки) зривається.
У септембрі ліс рідкішый, а нташиный голос тихішый -
У верссні ліс рідкіший, а пташиний голос тихіший.
У септембрі синиця осінь просить у гості -  У вересні си- 
ииця осінь просить у гості.
Уссрдиый дождь -  Ревний дош.
У середині похололо = Душа в пйаты пӱшла -  Уссрсдині 
похололо.
Усердствовати в роботі ~ Старатися в роботі.
Усе своє й своє спӱвать -  Усе (іавжди) своє й своє спі- 
ває.
Усе своє ношу з собов -  Усе (завжди) своє ношу з собою. 
Усе своє торочить -  Усе (завжди) своє торочить.
Усс своє чиниі ь -  Усе (завжди) своє робить.
Усе свою спӱвать -  Усе (завжди) свою співає.
Усе гіп-топ -  Усе (завжди) тіп-гоп.
Усе туй згадувучи -  Завжди тут згадуючи.
Усе тото самоє = Усе єнно и єііно = Усе єнно торочить -  
Усе (завжди) те еаме.
Усе хоче знати, што в світі чувати -  Усе (завжди) хочс 
знати, шо в світі чувати.
Усс якісь коникы выкидує -  Завжди якісь коники вики-
дус.
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Усе якось: то ліпше, то гӱрше -  Усе якось: то краще, то 
гірше.
У сжаті срокы -  У стислі строки.
У сжатӱв формі -  У стисяій формі.
Усиленый режим -  Посилений режим.
Усиленос питаніє -  Підсилене харчуваішя.
Усилованый (усилована), як пчола -  Усилувапий (усилу- 
вана), мов бджола.
У силу входига -  У силу входити.
У силу того, што -  В силу того, що.
У сильного (у сильної) -  сила, у смілого (у смілоі) -  
крыла -  У еильного (у сильиої) -  сила, в сміливого (у смі- 
ливої) -  крияа.
У снльного (у силыюї) усе бєзспльный виноватый (бсз- 
сильна виновата) -  У силыюго (у сильно'О усе (завжди) 
безсилыіий винуватий (бсзсильна виувата).
У снльнӱв руці камінь може с гаги оружійом и орутійом 
труда -  У сильпій руці камінь може стати зброєю і знаряд- 
дям праці.
У сиротины ие высыхавуть на очах слызниы -  У сиро- 
тини не висихають иа очах сльозини. .
У сироты радӱсть, ко;іи ноїсть -  У сироги радість, коли 
поїсть.
У сирӱт-діти горс глипать з очи -  У сиріт-дітей горе зир- 
кає (спіпає) з очей.
У сись момент = У даный момеиг = У даный час -  У цей
момснт.
У сись період -  У цсй період.
Усі активістн, а нічогоїсти -  Усі активісти, а нічого їсти. 
Усі без исключенія = Усі до єнного -  Усі без винятку.
Усі бідні -  собі рӱдні -  Усі бідні -  собі рідні.
Усі богатства світа нс вартіслызм дітины - Усі багатства 
світу не варті сдьози дитини.
Усі в зборі -  Усі в зборі
Усі вісти тяжко в пару словах (пару словами) перепові-
сти - Усі вісті важко в кількох словах (кіл>>кома словами) 
псрсповісти.
Усі влюблені позиравуть щасливымн очима -  Усі залюб- 
лені позирають (дивляться) щасливими очима.
Усі в иаличії -  Усі в наявності.
Усі возможности использовав (использовала) до денця -
Усі можливості використав (викорисгала) до дна.
Усі всподі -  нс на верьху -  Всі всподі (знизу) -  не на всрь- 
ху.
Усівся (усілася), як иень -  Усівся {усілася), мов пепь.
Усі вты пліткы -  бабині казкы -  Усі ті шіітки - бабині 
казки.
Усі діти хворівуть, докі не выростуть — Усі діти хворіють, 
поки не виростуть.
Усі до снного (до єнної) = Усі без исключенія -  Усі до
одиого (до однієї).
Усі дорогы ведуть до отчого норога -  Усі дороги всдузь 
до отчого порогу.
Усі дорогы ведуть у Рим = Усі пішакы ведуть у Рнм -
Усі дороги ведуть у Рим.
Усі дурпі -  якісь смішні — Усі дурні -  якісь смішні.
Усі душу мавуть, лем не всі про нсї заботяться -  Усі 
душу мають, лиш не всі про нсї дбають.
Усі дӱвкы, як макӱвкы: єнна файніша за другу -  Усі ді- 
вки, як маківки: одна файніша (гарніша) за другу.
Усі дӱвку хвалять, лем нико замуж не бере -  Усі дівку 
хвалять, лиш піхто заміж не бсрс.
Усі снному Богу молимеся -  Усі одному Богу молимося. 
Усі жанры хороші, окрсм скучного -  Усі жанри хороші, 
крім нудного.
Усі за снііым (за єннов) -  Усі за одним (за однією).
Усі за єыного и єден за всіх -  Усі за однош і один за всіх. 
Усі знавуть, опі серенча не в грошах, айбо в то нико не 
вірить -  Усі знають, що серенча (щастя) не в грошах, але 
в те ніхто пе вірить.
Усі инколи роблять ошибкы -  Усі інколи роблять помилки. 
Усі й шіко -  Усі й ніхто.



Усі

Усі його Сй) достаткы -  діти и илаткы -  Усі його (її) стат- 
іси -  діти і латки.
Усі козырі -  в його (в її) руках -  Усі козирі -  в його (в і'і) 
руках.
Усі колись умреме, што днесь жиєме -  Усі колись помре- 
мо, що нині живемо.
Усі ладні медвідя лупцьовати, лем нико не хоче го за 
пасіь держатя -  Усі ладні ведмедя лушловати, лиш ніхто 
не хоче його за пащу гримати.
Усі люблять гроші, лем по-разному -  Усі люблять іроші, 
лиш по-різному.
Усі люде на празнику -  родичі -  Всі лкщи на празнику -  
родичі. .
Усі люде разні -  Всі люди різні.
Усі малі діти славні, бо смішні й забавні -  Усі малі діти 
славні, бо смішні й забавні.
Усіма печӱнками -  Усіма печінкками {ненавидіти).
Усіма правдами й неправдами = Правдами й неправда-
ми -  Усіма правдами й иеправдами.
Усіма свойимн ділами -  Усіма своїми ділами {справами). 
Усіма средствами -  Усіма засобами.
Усіма фібрами душі -  Усіма фібрами душі {любити, нена- 
видіти).
Усіма фібрамн серця- Усіма фібрами серця {любити, не- 
навидіти).
Усіма чотырьма отбиватнся = Руками й ногами отбива- 
тися -  Усіма чотирьма {ногами й руками) відбиватися.
Усім вам (усім нам) успіху -  Усім вам (усім нам) успіху! 
Усім гуртом = Усьов толлов -  Усім гуртом.
Усім добрый (добра), гарный и розумный (гарна н ро- 
зумна) -  Усім добрий (добра), гарний і розумний (гарпа і 
розумна).
Усім довговати -  ннґда нич не мати -  Усім боргувати -  
ніколи нічого не мати.
Усім довіряти -  кламства зазнати -  Усім довіряги обман- 
ства зазпати.
Усім дӱсталося = Усім перенало -  Усім дісталося.
У сімсйному крузі = У родинному крузі -  У сімейному 
колі.
Усім жнти греба -  Усім жити треба!
Усім здоровля так желаву, як собі -  Усім здоров’я так ба- 
жаю, як собі!
Усі міста под сонцьом уже розділені -  Усі місця під сон- 
цем ужс розділені.
Усі мы грініні: кіть не перед Бого.м, то перед природов
-  Усі ми ірішні: яюцо не перед Богом, то перєд природою. 
Усі мы мало сумашедші -  Усі ми трохи божевільні.
Усі мы родом из дітинства -  Усі ми родом із дитипства. 
Усім лає, а за што -  не знас -  Усім лає, а за що -  не знає. 
Усім лкщям дав Бог щастя, лем мені -  нещастя -  Усім 
людям дав Бог щастя, лиш мені -  нещастя.
Усі мы брешеме -  Усі ми брешемо.
Усі МЫ -  ЖНВІ ЛЮДЄ = Усі ми -  живі люди.
Усі мы лем гості на сӱм світі -  Усі ми лише гості в цім 
світі.
Усі мы люде -Усі ми люди.
Усі мы смертні -  Усі ми смертні.
Усі мы смертні, сден Бог вічный -  Усі ми смертні, один 
Бог вічний.
Усі мы штось хочеме -  Усі ми щось хочемо.
У сімйі не без выродка = У родині не без выродка = Нис 
роду без выроду -  У сім’ї не без виродка.
Усім мнром = Усьов громадов -  Всією іромадою.
Усім на днво й на чудо -  Усім на диво й на чудо.
Усім на зло -  Усім на зло. . „ ■
Усім нам дорога и блиська родиныа колыска -  Усім нам 
дорога і близька родинна колиска.
Усім нам на радӱсть -  Усім нам на радість (на втіху).
Усім на нӱч -  на добранӱч — Усім на ніч -  на добраніч! 
Усім насолив (насолила) -  Усім насолив (насолила).
Усім на чудо -  Усім на чудо (на диво).
Усім на шкоді -  Усім на заваді.

Усім нс довіряти -  хворяковату натуру мати -  Усім не 
довіряти -  хворобливу налуру мати.
Усім не легко -  Усім не легко.
Усім не утодиш -  Усім не догодиш.
Усім нигда не мож угодити -  Усім ніколи ие можна до- 
годити.
Усім ни пуха, ни пера -  Усім ні пуха, ні пера.
Усім обусловили його (її) подал ьшу судьбу -  Усім зумоізи- 
ли його (її) подальшу долю.
Усім отказує, бо на принца (на принцесу) чекать -  Усім 
відмовляє, бо на ириіща (на принцесу) чекає.
Усім псрепало = Усім дӱсталося -  Усім пфепало.
Усім ііо сім, мені по вӱсям -  Усім по сім, мені -  по вісім. 
Усім ся треба вчити, вбы стало ліпше жити -  Усім треба 
вчитися, щоб стало краще жити.
Усім тспсрь тяжко -  Усім тепер {зара) тяжко.
Усім тыкать, на всіх гыркать -  Усім тикає, на всіх гиркає. 
Усім треба помагати, тко просить -  Усім треба допомага- 
ти, хто просить.
Усім угождає, бо таку налуру має-Усім догоджає, бо таку 
натуру має.
Усі мужикы у її нӱг (у її ногах) -  Усі мужики у її ніг (у ЇЇ
ногах).
Усі мужчнны -  жеребці, не люблять довго пастнся на 
єннӱв толоці -  Усі мужчини -  жеребці, нс люблять довго 
пастися на одній толоці.
Усі му (усі ӱв) помагаву гь -  Усі йому (їй) допомагають. 
Усім чогось недостас -  Усім чогось бракує.
Усі находилися в ожиданії -  Усі перебували в чеканні {усі 
чекали).
Усі, но не всі -  Усі, та не всі.
Усі нюансы треба учнтовати -  Усі нюанси треба врахо- 
вувати. ......
Усі, окрем тебе (окрем вас) -  Усі, крім тебе (крім вас).
Усі остальні -  Всі решта.
Усі отношснія доходять кӱнци -  Усі відцосини доходять 
кінця.
Усі пенсіонсры теперь міліонеры, лем тоты міліоны не 
варті й здохлої вороны -  Усі пснсіонери тепер мільйоне- 
ри, лиш ті мільйони пе варті й здохлої ворони.
Усі пішакы ведуть у Рим = Усі дорогы ведуть у Рим -  Усі
пішаки (пішники) всдуть у Рим.
Усі под єнным Богом ходиме -  Усі під одиим Богом хо- 
димо.
Усі под одіньов голі -  Усі під одягом голі.
Усі подряд -  Усі підряд.
Усі преступннкы й тираны .- партінні ветераны -  Усі
злочинці й тирани -  партійні ветсрани.
Усі проблемы мож у єнну обйединитн: як и де мож штось 
дӱстати й купити -  Усі проблеми можна в одну об’єднати: 
як і де можна щось дістати й купити.
Усі проблемы упиравуться в гроші = Усі проблемы че- 
рез гроші -  Усі проблеми упираються в гроші.
Усі проблемы через гроші = Усі проблемы упиравуться 
в гроші -  Усі проблеми через гроші.
Усі рвуться управляти, вбы до всього доступ мати -  Усі 
рвуться керувати, щоб до всього доступ мати.
Усі рікы в долину течуть -  Усі ріки в долину тсчуть.
Усі рікы до моря плывуть -  Усі ріки до моря пливуть.
Усі роти яе нагодуєш -  Усі роги не нагодуєш.
Усі слызькі пішакы починавуться з гладкых-Усі слизь- 
кі пішники (стежипи) починаються з гладких.
Усі событія значительні -  як радӱсні, так н смутні -  Усі 
події значні -  як радісиі, так і сумні.
Усі сферы жязни -  Усі сфери житгя.
Усі товариші, а прнятеля (а свого) -  ни душі -  Усі това 
риші, а приятеля (а свого) -  ні душі.
Усі уха вже прозузнів (прозузніла) -  Усі вуха вже прозуз- 
нів (прозузніла).
Усіх бы озолотнв (озолотила), кобы золотої соломы на- 
носив (наносила) -  Усіх би озолотив (озолотила), якби зо- 
логої соломи наносив (паіюсила).
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Усіх вам благ -  Усіх вам благ!
Усіх вам гораздӱв -  Усіх вам гараздів!
Усіх грошей єинако не заробнти -  Усіх гроигей однако нє 
заробити.
Усі хворі сннакі -  Усі хворі однакові.
Усіх критикиули, вбы иа собравію не поснули -  Усіх 
іфитикнули, щоб на зборах не поснули.
Усіх не переличити — Усіх не псрелічити.
Усі хочуть управляти -  ниє комуу й робити -  Усі хочуть 
керувати -  нема кому й іірашовати.
Усіх подряд обслуживакггь лем у бани -  Усіх підряд об- 
слуі’овують лиш у лазні.
Усіх гобі (усіх вам) благ -  Усіх тобі (усіх) вам благ!
Усіх у деталях -  Усіх у деталях.
Усіх честує, з усіма прнятелює -  Усіх шанує, з усіма при- 
ятелює.
Усі чогось желавуть -  Усі чогось бажаюіь іирагнуть).
Усі чоловікы (челядникы) на єнно копыто: вбы затиш- 
но и сыто -  Усі люди на одне копито: щоб затишно і сито. 
Усіх чужых люди не обогрієш -  Усіх чужих дюдей нс обі- 
грієш.
Уеі, што вгорі, беруть хабарі -  Усі, шо вгорі, беруть хабарі. 
Усі як еден ■ Усі як один.
У сиянію дня -  У сяйві дня.
У сыны (у дочкы) годиться -  У сиіш (у доиьки) годиться. 
Усыпаіи запотылнчиикӱв -  Усииати запотиличників. 
Усыпати по першоє чнсло -  Усипати по перше число. 
Усыпати попру — Утерти маку -  Усітати перцю.
Усы подкругити -  Вуси підкрутити.
У сытого (у сытої) черепо мовчить, а в голодиого (а в 
голодної) -  гурчитк -  У ситого (у ситої) черево мовчить, а 
в голодиого (а в голодної) -  гурчить.
У скобках -  У дужках.
Ускочити и исторію = Понадати (попасти) в исторію = 
Улізти в исторію -  Ускочити в історію.
Ускочити в клопӱт -  Ускочити в клопіт.
Ускочиги в копсйку =Дагися в копейку -  Ускочити в ко- 
пійку.
Ускочитв в шкоду = Ускочити В бІД З ' -  Ускочити в шкоду. 
У скупых сусідӱв -  усе по обіді -  У скупих сусідів -  за- 
пжди по обіді.
Ускочити (ускочив, ускочила) в біду = Ускочнти в шко- 
ду -  Ускочити (ускочив, ускочила) в біду.
Ускочити по самі уха = Упасти в біду, як курка в левсш 
= іавйазнузи, як пес у городині -  Ускочити по самі вуха. 
У скрутну годину найдеш вірну челядину (вірного челяд- 
ника) -  У скрутну (в лиху) годину знайдеш вірну людину.
У скупого газды не долросишся й воды -  У скупого газди 
(господаря) не допросишся й води.
У скупого (у скупої) золота -  міхы, а жиє без утіхы -
У скупого (у скупої) золота -  міхи, а живе бсз утіхи.
У скупого усе (навхтема) по обіді -  У скупого усе (з й - 
вжди) по обіду.
У скупого чим бӱлше гроши, тым бӱлше горя -  У скупо- 
го чнм більше грошей, тим більшс горя.
У скупостях не милуєся -  У скупостях не милується (не
кохається).
У славі купайся, но не зазнавайся -  У славі купайся, та 
ие зазнавайся.
У славі ходити -  У славі ходити.
У славы менше приятелӱв, як неприятелӱв -  У слави 
менше приятелів, як иеприятелів.
У славы много друзӱв лукавых -  У слави багато друзів 
лукавих.
Уславленоє имня -  Славноє имня -  Уславлене ім’я.
У славу входитн -  У славу входити.
Услід за тым -  Услід за тим.
У сліпої любви скоро вйануть косы шовкові -  У сліпої 
любові скоро (швидко) в’януть коси шовкові.
Условіє дорожоє от золота = Уговор дорожый за гроші -
Умова дорожча за золото.
У слові и в ділі -  У слові і в ділі (і в справі).

Условія войны -  Умови війни.
Условія диктують -  Умови диктують.
Условія жизни -  Умови житія.
Условія проживанія -  Умови проживашія.
Условная нифра -  Умовпа цифра.
Условпый знак -  Умовний знак.
Условный рефлекс -  Умовний рефлскс.
Условный спосӱб -  Умовний спосіб.
Условноє місто -  Умовнс місце.
Условно кажучи -  Умовно кажучи.
Услуга за услугу -  Послуга за послугу.
У служебиых ділах -  У службових справах.
Услуг бы-сь (услутла бы-сь = А щоб ти услут (услутла) -  
Щоб тебе наралізувало!
У сльоту от глея -  болото по шею -  У сльоту от глею - 
болото по шию.
У сльотяні дны жито запіивать на пни -  У сльотяні дні 
жито загниває на пні.
У смак -  У смак.
У смертнӱм двобою нобіждали руські герої -  У смертнім 
двобої звитяжили руські герої.
Усмішка -  псршый крок до успіха -  Усмішка -  псрший 
крок до успіху.
Усмоктовав (усмоктовала) з молоком матері = Усвойо- 
вав (усвойовала) з молоком матери -  Усмоюуиав (усмок- 
тувала) з молоком матері.
Усна річ (бесіда) -  Усна мова.
Усна словеснӱсть -  Усна словссність.
У (уві) с н і-У  сні.
У собственному розумішо сього слова -  У власному розу- 
мінні цього слова.
У совершенства нис мсж -  У досконалості нема мсж.
У Совітському Союзі всі служили Сталіиу-катюзі -  
У Радянському Союзі всі служили Сталіну-катюзі.
У совітськӱн сімйі є чужі й свої -  У радянській сім’ї є 
чужі й свої.
У согласію быти = У соґласію жити -  У згоді бути.
У согласію жити = У согласію бьгги -  У згоді жити.
У согласію и в спокою -  У згоді і в сіюкої.
У соґласія -  мкрні подходы -  У згоді -  мирні підходи. 
Усолодився (усолодилася), як червак у хріиьови -  Усо- 
лодився (усолодидася), мои червак у хріні.
У солодкої любви солодкі й губкы -  У солодкої ліобові 
солодкі й губки.
У собственных нілях -  У власних цілях.
У собствснному исполненію -  У власному виконанні.
У собственному соці -  У власному соку.
У солідному возрасті -  В солідному віці.
У составі команды -  У складі комацци.
Усох (усхла), ги рыба -  Висох (висхла), мов риба.
У союзі з ним (из нив) -  У союзі з і іи м  (з неіо).
Успався (успалася), но не улежався (не улежалася) 
-  Виспався (виспалася), але нс вилежався (нє вилежа- 
лася).
У спекоті = У спеці = На спекоті -  У спекоті.
У спекотыі дны -  всьо горить на пні -У  спекотні дні -  все 
горить на пні.
У спекоту = На спскоті = У спеці -  У спекоту.
У спеку вітрика чекаєш (вітрові груди подставлясш), а 
в негоду -  проклинаєш -  У спеку віірика чекаєш (груди 
підставляєш), а в негоду -  проклинаєш.
У спеку горячу и псы у воду скачуть -  У спеку гарячу і 
нси у воду скачуть.
У спеку жентиця ліпша, чим воднця -  У спеку жентиця 
ліішіа, як водиця.
У спеку й чорт-біс утікать у ліс -  У спеку й чорт- біс тікає 
в ліс.
Успеніє прийшло -  сонце па осінь пӱшло -  Успеніє при- 
йшло (28 серпня) -  сонцс на осіиь пішло.
У спеці = У спекоті = На спекоті -  У спеці.
Успіхы и неудачі разлячні суть, но рядом идуть -  Успіхи 
й невдачі різні суть, але норяд ідуть.
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Усігіх каждого -  радӱсть усіх, неудача снного -  обща біда -
Успіх кожыого -  радість усіх, невдача одноіо -  загальна біда. 
Успіх лепсо не даєся -  Успіх лсгко не дається.
Успіх любить упорных -  Успіх любить наполегливих. 
Успіх обществснный -  наш общый -  Успіх суспілышй -  
наш спільний.
Успіх предопреділив його (п) дальнішу судьбу -  Успіх зу- 
мовив його О'О подалыпу долю.
Усігіх -  се вто, як  тебе воспринимавуть -  Успіх -  не те, як
тебе сприймають.
Успіхӱв -  наплакав кӱт, а хвальбы -  на цілый світ -
Успіхів -  наплакав кіт, а хвальби -  ііа цілий світ.
Успішні результаты -  Успішні результати.
Успішный бізнес -  Успішний бізнес.
Уснішный фініш -  Успішний фініш.
Усігішпо дійствує -  Успішно діє.
Успішно закӱнчнтися -  Успішно закінчитися.
У спішному порядку -  У квапному (поквагшому) порядку. 
Усповідайся, причастися, а пак так н за йсе діло бери- 
ся -  Висповідайся, причастися а потім так і за шо справу 
берися.
Успокойовати себе -  Угомошовати себе.
У спорі з ним (из і іи в ) -  У суперечці і з ним (із нею).
У снортивному дусі- У спортивному дусі.
У справедлнвої матсрі всі дітн єннакі -  У справедливої 
матері всі діти однакові.
У сравнснію з нрошлым -  У иорівнянні з минулим.
У средствах масової інформацГі -  У засобах масової ін- 
формації.
У сріблі-золоті куплеся -  У срібло-золоті купається.
Усеав (уссала) з молоком матери -  Виссав (виссала) з мо- 
локом матері.
Уставати з когутами -  Уставати з когутами (з півняш). 
Уставати (устати) на ліву ногу (з лівої ногы) -  Уставати 
(устати) на ліву ногу (з ліної ноги).
Устави гн слово = Утулнти слово -  Вставити слово.
Усі авиіи очи -  Втупити очі.
Уставитнся на нього (на неї) -  Уставитися {втупитися 
очима) на нього (на нсї).
Уставляти (уставити) клепку = Вправляти (вправити) 
клепку -  Уставляти (уставити) клепку.
Уставляти пальці в колееа = Ставитн лальці в коле- 
са = Усгромляти палнці в колеса -  Вставляти иальці в 
колеса.
Уставлятися очима -  Уставлятися (устромлятися) очима. 
Уставна грамота -  Уставна грамота.
Уставпый капітал -  Статутний капітал.
Уставный взнос -  Стаіутний внесок.
Уставнос пнсьмо -  Уставне письмо.
Устав організації -  Статут організації.
У стадійи изученія -  У стадії вивчсння.
У стадіни повышсної готовности -  У стадії підвищеної 
готовності.
Устало сонце па погоду -  Встало {зійіило) сонце на погоду. 
Усталӱсть в усьому тьіі -  Утома в усьому тілі.
Устами діти говорить правда до люди -  Устами дітей го- 
ворить правда до людей.
Уста нерозумного (нерозумної) тягнуть вадитися, а 
рукы -  битися -  Уста нерозумного (нерозумної) тягнуть 
сваритися, а руки -  битися,
Установився твердый порядок — Установився твердий 
порядок.
Установившіся ціны -  Сталі іустановлені) ціни. 
Установившыйся характер -  Сталий характер. 
Установилася тишина -  Установилася тиша.
Установити руба -  Установити руба.
Установка машины -  Установка машини.
Установка памнятника -  Установлення пам’ятника. 
Установлені традишії -  Установлені традиції. 
Устаиовлені факты -  Установлені факти.
Уста правдиві -  Божа сподоба, а брехливі -  хворота -  
Уста прандиві -  Божа сподоба, а брехливі -  хвороба.

У старикы (у старці, у старушкы) пӱти -  У старики (у 
старці, у старушки) піти.
У старину -  У старшіу.
У старого челядника (у сіарої челядины) довга памнягь
-  У старої людини (у старої челяді) довга пам’ять.
У старої бабы Коті рукы, лабы у болоті, не болото -  
самый лен, леііава пӱшла у склеп -  У старої баби Коті 
руки, ыоги у болоті, ііе болото -  самий леп, депава иішла у 
склеп {у магазин).
У старости й дерево стоне (кашлять) -  У старості й дере- 
во стоше (кашляє).
У старости снлы здавуть: очи кличуть, а ногы нс йдуть
-  У старості сили здають: очі кгшчуть, а ноги ііе йдуть.
У старости час не даєся у запас -  У старості час не даєть- 
ся про запас.
Уста у нього (у иеї) подозріло кривилнся -  Уста (губи) у 
аього (у неї) підозріло кривилися.
У степу и брындак -  мнясо = На безрыбйі и рак рыба -
У степу і бриндак (і жук) -  м’ясо.
У стилі ретро -  У стилі ретро.
Устин и Харитон то жито красять, то квасять -  Устин і 
Харитои (14 червня) то жито красять, то квасять.
У стінах університету -  У стінах університету.
У сто, в тысячу крат -  У сто, в тисячу крат фазів).
У стогу -  на лугу, ни в стозі -  нри дорозі -  У стоіу -  на 
лугу, чи в стозі -  при дорозі.
Устойчива погода -  Стала погода.
Устотйчивый харакгер -  Сталий характер.
Устойчивое судно -  Стійке судно.
У сто крат -  У стократ.
У сто раз = Сто раз = У много раз -  В сто раз фазів). 
Устоятиси в слові -  Устоятися в слові (дотршштися слова). 
Устранити от довжности -  Усунути (звільнити) з носади. 
Усгранитися от руководства -  Відмовитися (відсторони- 
тися) від керівництва.
У странный епосӱб -  У дивний спосіб.
У страха великі очи = Страх має великі очи = У лісі 
вовкы вывуть, а иа печи страшно -  У страху великі очі. 
У страха очи великі, а в хитрости -  дрӱбні -  У страху 
великі очі, а в хитрості -  дрібні.
Устрашающый вид- Страхітливий вигляд. 
Устрашающый голос -  Застрашливий голос.
Устройив (устройила) оргії -  Влаштував (влаштувала) 
оргіі'.
Устройнв (усгройила) крнтичеськый рознос = Устройив 
(устройила) розборкы -  Влаштував (влаштувала) критич- 
ний рознос.
Устройив (устройила) розборкы = Устройнв (устройи- 
ла) крнтичеськый рознос -  Влащтував (влаштувала) роз- 
борки.
Устройив (устройила) сцену -  Влаштував (влаштувала) 
сцену.
Устройив му (устройив ӱв) сцену -  Влаштував йому (вла- 
штував їй) сцену.
Устройив (устройила) торо-ром -  Влаштував (влаштува- 
ла) торо-ром.
Устройив (устройнла) іуй цирк -  Зробив (зробила) тут 
цирк.
Устройив (устройила) чудо-юдо -  Влаштував (влаштува- 
ла) чудо-юдо!
Устройили перекур -  Влаштували перскур.
Устройити бснкет = Закотити бенкет -  Влаштувати бенкет. 
Устройити розборку -  Влаштувати розбір.
Устройовати діла -  Влаштовувати справи.
Устройовати істерику = Учиняти істерику -  Влаштову- 
вати істерику.
Устройовати мовчаику = Справляти мовчанку -  Вла- 
штовувати мовчанку.
Устройовати (устройити) обід -  Влаштовувати (влашту- 
вати) обід.
Устройовати (устройити) сцену -  Влаштовувати (влашту- 
вати) спену.
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Устройоватися (устройитися) под крылыюм -  Влашто- 
вуватися (влаштуватися) під крильцем.
Устройство квартели -  Обладнааня квартири.
Устройство моторбіціглӱв -  Будова мотопсдів. 
Устромляти толову в петлю = Сунути голову в иетлю -  
Устромляти голову в петлю.
Устромляти (устромити) взглад (очи) -  Устромляти 
(устромити) іюгляд (оні).
Устроиляти палнці в колеса = Усгавляти палииі в ко- 
леса = Ставити палиці в колеса -  Устромяяти палиці в 
колеса.
Устроює так, обы всі были довольні -  Влаштовус так, 
щоб усі були задоволені.
Устругнути шутку = Утнути шутку = Утяти шутку -
Встругиути шутку.
Устрявати (устряти) в бӱй -  Устрявати (устряти) в бій. 
Устрявати (устряти) не в своє діло -  Устрявати (устряти) 
не в своє діло (не в свою справӱ).
Уступати (уступив, уступила) дорогу (уступити з 
дорогы) = Давати дорогу -  Уступати (усіупив, уступила) 
дорогу (уступити з дороги).
Уступаги (уступити) місто = Поступитися містом -  Усту- 
иати (устуішти) місцс.
Уступити пальму псрвенства -  Віддати пальму иершосіі. 
Уступивси (уступнлася) ііому (ӱв) из дорогы -  Усгуиився 
(устунилася) йому (їй) іч доропі.
Уступити н закон -  Уступити в закон (женитися). 
Уступити місто -  Уілупити місцс.
Уступка силі -  Постунка иеред силою.
Усгупити иерненство -1  Іостуиитися асршістю.
У стуиі масло не товчуть -  У сіупі масло нс товчуть. 
Устушса територіїї -  Уступка території.
Усіуп скалы -  Виступ скелі (прискалок).
Усуватн (усунути) з дорогы -  Усуваги (усупути) з дороги. 
У судовому норядку -  У судовому порядісу.
Усунув (усунула) из свого путя -  Усунув (усунула) зі свого 
шляху.
Усунути запалсніє -  Усупути заиалення.
Усуиути з довжности -  Усуиути з посади.
Усунути перста (пальпя) в рот -  Усунути (устромшпи) 
пальця (перста) в рот.
У сунружнӱв жизни не треба вшитко знати, вшнтко 
слухатя и памнятати -  У подружиьому жіпті ие треба все 
знати, все слухати і иам’ятати.
У сусіда доньок сім -  Бог дав судьбу їм усім, а у мснс 
лсм єнна-єдиниця и вта безлольниця -  У сусіда доньок 
сім -  Бог дав долю їм усім, а у мене лиш одна-одиниця і та 
бсздольниця.
У сусіда (у сусідкы) повна піч дрыв и горять, а у мене -  
й гріскы дымлять -  У сусіда (у сісідки) поіша ыіч дров і 
горять, а у мене -  й тріски димлять.
У сусіда (у сусідкы) хыжа горить, а вӱи (а впа) тым ся 
нич не творить -  У сусіда (у сусідки) хата горить, а він (а 
вона) тим нічого пс твориться.
У сӱв связи -  У цьому зв’язку.
У сӱм ци в тӱм -  не откладай на потӱм = У сьому ци в 
тому -  не откладуй на потому -  У цім чи в тім -  не від- 
кладай на потім.
У сховищі -  У схові.
Усю жизнь -  Усс життя.
Усю землю когут ниґда не розгребе -  Всю землю когут 
(півепь) иіколи не розфебе.
Уся гостина -  перед очкма -  Уся гостина -  перед счима. 
Усяды, брате (сестро), добре свою руку мати -  Всюди, 
братс(сесіро), добре свою руку мати.
Усяды иим (усяды нив) повно -  ТТовсюди ним (повсюди 
нсю) повно.
Усяды фігурує -  Всюди фііурує.
Уся забота -  вбы иасытити рота -  Уся турбота -  щоб на- 
ситити рота.
Усяка біда боляча, айбо своя -  майтяжа -  Усяка біда бо- 
ляча, та своя -  найтяжча.

Усяка біда крадеся тихо -  Усяка біда (усяке лихо) крадеть- 
ся тихо.
Усяка вина ненокоГшть душу -  Усяка провина иепокоїть 
душу.
Усяка война миром кӱячаєся -  Усяка війна миром кінча- 
ється.
Усяка всячина -  Усяка всячина.
Усяка голова качає свої права -  Усяка голова качає свої 
права!
Усяка дітина матери мила = Усяка дітниа -  материна 
(мамчина) -  Усяка дитина маіері мила.
Усяка дітина -  материна (мамчина) = Усяка дітина ма- 
тери мила -  Усяка дитина -  материиа (мамчина).
Усяка днина тяжка для селяннна -  Усяка днина тяжка 
для сслянина.
Усяка днина -  урок для селянина -  Усяка днина -  урок 
для селянина.
Усяка дорога кудысь веде- Усяка дорога кудись веде, 
Усяка дрӱбниня для чогось годиться -  Всшяка дрібаиця 
для чогось годиться.
Усяка звірина говоритн вміє, лем челядник {челядина) 
йі не розуміс -  Усяка звірина говорити вміє, лиш людина ії 
не розуміє.
Усяка звірина до воды лізе -- Усяка звірина до води лізе 
(повзе).
Усяка землячка по-свому розумнячка -  Усяка зсмлячка 
по-своєму розумнячка.
Усяка мандрӱвка отрывать от домӱвкы -  Усяка мандрів- 
ка відриває від домівки.
Усяка иадежда чслядника (челядину) гріс -  Усяка надія 
дюдипу іріє.
Уснка наука -  полезна штука - Усяка маука -  корисна 
штука.
Усяка нитка рвеся -- Усяка питка рвсться.
Усяка порада розуму рада -  Усяка порада розуму рада. 
Усяка пора удобна для добра -  Усяка пора зручна для 
добра.
Усяка пташка свос гніздо мас -  Усяка пташка свос. гніздо 
має.
Усяка робота з часом ііадоїдає -  Усяка робота з часом на- 
бридас.
Усяка робога любить завершенӱсть -  Усяка робота лю- 
бить довсршенісь.
Усяка робота майстра бойиться -  Усяка робота майстра 
боїться.
Усяка робот а рано ци пӱзно в знакы дасся -  Всіляка ро- 
бота рано чи пізно в знаки дається.
Усяка страва -  отрава, кеть нереїдатнся -  Усяка страва -  
отрава, якщо псрсїдатися.
Усяка хвальба розум нрисыпляє, а очи -  засліллює —
Усяка хвальба розум присипляє, а очі -  засліпляє.
Усяка челядина (усякый челядник) -  Божа дітипа, 
ії (його) треба честовати й на “Вы” называти -  Усяка 
людина -  Божа дитина, їі трсба шанувати й на “Ви” на- 
зивати.
Усяка шкода на хосен -  Усяка шкода на хосен (на ко- 
ристь).
Уеякі інтересннкы й дрӱбииці -  Усякі цікавинки й дріб- 
ниці.
Усякі росходы иримушувуть челядннка (челядииу) ро- 
зум хосновати - Усякі видатки нримушують людшіу розу- 
мом. користу'ватися.
Усякі чуда бывавуть на світі -  Усякі дива бувають на світі. 
Усякый бӱль проходнть -  Усякий біль нроходшь.
Усякый возможный -  Усякий можливий.
Усякий грішок -  на души сучок -  Усякий грішок -  на 
душі сучок.
Усякый гӱсть штось лем выпйе и поїсть -  Усякий гість 
шось лшн вип’є і поїсть.
Усякый двӱр хозяйськым око.м держигься = Без хозяйи- 
на двӱр плаче -  Усякий двір хазяйським (господарським) 
оком держиться (тримається).
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Усякый (усяка) жкс по-свому -  Усякий (усяка) живе по- 
свому.
Усякый (усяка) згадує Христа, як ііритискать біда -  
Усяк (усяка) згадує Христа, як притискає біда.
Усякын (усяка) знає: халтурщикӱв и рвачӱв (халтур- 
щнць и рвачих) у нас стачить -  Усякий знає: хаягурників 
і рвачів (хадтурниць і рвачих) у нас вистачає.
Усякын Иван мае свӱй план -  Усякий іван має свій нлан. 
Усякый колектив мас свӱй актив -  Усчкий колектив має 
свій актив.
Усякый ласый (усяка ласа) ыа чужі колбасы -  Усякий 
ласий (усяка ласа) на чужі ковбаси.
Усякый легінь-голубочок найде для милої в ссрцю уго- 
лочок -  Усякий парубок-голубочок знайде доя милої в сер- 
ці куточок.
Усякый лиміт продовжує дефіцит -  Усякий ліміт продов- 
жує дсфіцит.
Усякый молодець на свӱй образець -  Усяк молодець на 
свій взірець.
Усякын мотузець має конець -  Усякнй мотузеиь має кі- 
нсць.
Усякый овощ має свӱй час = Каждому овощу свӱй час -
Усякий овоч має свій час.
Усякый портный на свій аршни мірнть -  Усякий кравсць 
на свій аршин міряє.
Усякый порӱг звык до многых нӱг -  Усякий поріг звик 
до багатьох ніг.
Усякый (усяка) нро правду говорить, лем не по правді 
творить -  Усякий (усяка) про нравду говорить, лиш нс ио 
правді творить (с)іс).
Усикын раз -  Усякий раз.
Усякын рубіж тяже удержати, чим його добыти -  Усякий 
рубіж важче удержати (утримати), иіж його добути. 
Усякый сверчок має знати свӱй шесток = К'аждый 
має знати своє стойло -  Усякий свсрчок має знати свій 
шесток.
Усякый спсктакль колись закӱнчусся -  Усяка висзава 
колись закінчуєзься.
Усякый старт, як обычно, починаться з гонорара -  Уся- 
кий старт, як звично, починається з гонорара.
Усикый терпсць має свӱй консць = Усякому терпінію 
приходить край -  Уский тсрпець має свій кінець.
Усякый хлібець мас корень -  Усякий хлібсць мас корсць. 
Усякый челядник великын (усяка челядина велика) по- 
свому -  Усяка людииа велика по-своєму.
Усякый чоловік (усякый челядник) ііроживать свӱй вік 
-  Усяка людина проживає свій вік.
Усякый щугай -  своє місто знай -  Усякий шугай (пару- 
бок) своє місце знай!
Усякыми правдами й неправдами -  Усякими (всілякими) 
правдами й нсправдами.
Усякым образм -Усяким способом.
Усяк кулнк до свого болота звык = Кажда жаба своє бо- 
лото хвалить = Кажда лнскцн свӱй хвостик хвалить -  
Усякий кулик до свого болота звик.
Усяк має знати своє стойло = Шустер, знай своє шус- 
терство, а в пордничество не лізь = Знай, сверчок, свӱй 
припічок = Знай, козо, своє стӱйло = Знай, кобыло, дс 
брыкати = Не літай, вороно, в чужі хоромы -  Усяк має 
знати своє стійло.
Усик молодець, докі не перейшов на собственный хлі- 
бсць -  Усяк молодсць, иоки не персйшов па власний хлі- 
бець.
Усяк молодець на чужый хлібець -  Усяк молодець на чу- 
жий хлібець.
Усяко быває -  Усяко (всіляко) буває.
Усикое благо треба заробити (заслужити) -  Усякс блаш 
треба заробити (заслужити).
Усякое горе лице морщинами поре -  Усяке горе лице (об- 
личчя) морщинами поре.
Уснкоє дерево файнос на свому місті -  Усяке дерево фай- 
не (гарне) на своєму місці.

Усякоє дерєвце веснов пышноє собов -  Усяке дерсвце 
весною пишне собою.
Усякос діло роби з радостьов -  Усяісе діло (уагку справу) 
роби з радістю.
Усякое діло спершу не йде (не ладнться) -  Усяке діло 
(усяка справа) спершу не йде (не ладиться).
Усякос дыханіє просить поныханіє -  Усяке дихання про- 
сить попихання.
Усякоє зло усе вертаєся -  Усяке зло завжди повсртається. 
Усякое лікарство доброє в міру -  Усякий лік добрий у 
міру.
Усякоє нача.10  тяжкоє -  Усякий початок тяжкий.
Усякос случасся -  Усяке трапляєгься.
Усякос сято -  забот много -  Усяке свято -  турбот багато. 
Усякоє сято мас послідствія -  Усяке свято має наслідки. 
Усякої твари но парі -  Усякої тварі но парі.
Усякому везіню приходить конець -  Усякому везіншо 
приходить кінець.
Усякому дізу - свӱй час -  Усякій справі -  свій час. 
Усякому овоіцови свӱй час = Каждому овоіцови свӱй час
-  Усякому оночеві свій час.
Усякому плоду -  свӱй час -  Усякому плоду -  свій час. 
Успкому руководителю спӱвать хвалу про його исклю- 
чительнӱсть -  Усякому керівникові співає хвалу про його 
винятковість.
Усякому слову глядай основу -  Усякому слову шукай 
оспову.
Усякому терпінію приходить край = Усикый терпсць 
мас свӱй конець -  Усякому терпінню приходить край. 
Усяк по-свому дурак (усяка по-свому дура) -  Усяк по- 

своєму дурак (усяка по-своєму дура).
Усяк по-свому розумняк (уснка по-свому розумііичка)
— Усяк по-своєму розумняк (усяка ио-своєму розумнячка). 
Усяк (усяка) правду знає, но не всяк (но не всяка) за 
нсї безпокойиться = Усяк (усяка) нравду хвалить, но 
не всякый (но не нснка знає = Усик (усяка) цро правду 
трубить, ііо  не всяк (но не всяка) ту правду любить -  
Усяк (усяка) правду знає, але не всяк (не всяка) за неї дбає 
(турбується).
Усяк (уснчка) иравду хвалить, но не всякый (но не вся- 
кый) знає = Усяк (усяка) правду знас, но не всяк (не 
всяка) за неї безпокоііи гься = Усяк (усика) про правду 
труби гь, а не всяк (но не всяка) ту правду любнть -  Усяк 
(усяка) правду хвалить, але нс всякий (але не всяка) знає. 
Усяк (усяка) про правду трубить, но нс вснк (но не вся- 
ка) ту правду любить = Усяк (усяка) ііравду знає, но нс 
всяк (но не всяка) за неї безпокойиться = Усяк (усяка) 
правду хвалить, но не всякый (но не всяка) знає -  Усяк 
(усяка) про правду трубить, алс не всяк (не всяка) ту правду 
любить.
Усяк сам собі (усяка сама собі) судьбу кус = Усяк (усяка) 
свого щастя ковач = Челядник (чслядина) свого щастя 
ковач -  Усяк сам собі (усяка сама собі) долю куе 
Усик (усяка) свого щастя ковач = Усяк сам собі (усяка 
сама собі) судьбу кує = Чслядник (челядина) свого щас- 
тя ковач -  Усяк (усяка) свого щастя ковач (коваль).
Усяк (усяка) по-свому казиться = У всякого Матвія своя 
затін -  Усяк (усяка) ио-своєму казиться (6іситься).
Усякӱв дівици сняться мнясниці -  Усякін дівиці сняться 
м’ясииці.
У сятої жоны муж -  великомучсник -  У святої жінки 
(дружини) муж -  великомучспик.
У сятому діді не чекавуть иеділі -  У святому ділі це че- 
кають неділі.
Уся у матірь -  Уся у матір.
Усьо авать нич -  Усе або нічого.
Усьо (усі) без исключенія = Гет усьо -  Все (усі) без ви- 
нятку.
Усьо бсзразлично ному (безразлично ӱв) -  Усе байдуже 
йому (байдуже їй).
Усьо -  біда -  Усе -  біда.
Усьо бывас первый раз -  Усе буває перший рдз.
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Усь

Усьо бы добре (усьо бы горазд), кобы нс проблема -  Усе
б добрс (усе б гаразд), якби не ироблсма.
Усьов громадов = Усім миром -  Всією громадою.
Усьо вже рішено -  Усе вже рішено.
Усьо до ни ткы -  Все до нитки.
Усьо вдребезґы -  Усе вдрузки.
Усьов душов = От усієї душі -  Всією душею.
Усьо великоє почннаться з малого -  Усе велике почина- 
стьея з малого.
Усьо в жизни взаимодійствує -  Усе в жигті взаємодіє. 
Усьо в жизни мас своє начало и свӱй конець -  Усс в жит- 
ті має свій початок і свій кінець.
Усьо вндить ііаскрӱзь -  Усе бачить наскрізь.
Усьо в имня люди, для їх блага -  Усе в ім’я людей, для їх 
блага.
Усьов командов -  Всією командою.
Усьо вмирать, лем нравда не вмирать -  Усе вмирає, лиш 
иравда не помирає.
Усьо возможио -  Все можливо.
Усьо впираться у гроші (у средства) -  Все впирається у 
іроші (у коигги).
Усьо в порядку =Усьо добрс = Вшитко дорбре -  Усе в
порядку.
Усьо в світі мас свою піну -  Усе в світі має свою ціну. 
Усьо вто -  липа -  Усе те -  липа.
Усьо вто самоє = Усе снно й  тото самоє ■- Всс те самс. 
Усьо в порядку = Усьо добре -  Всс в порядку.
Усьов толпов = Усім гуртом -  Всією юрбою.
Усьо в ціні -  Все в ціні.
Усього быває на віку -  и но спині, и по боку -  Усього 
бувас на піку -  і ію спині, і по боку.
Усього выстачає, а жизни ниє -  Всього вистачає, а житгя 
немає.
Усього даскӱлько вопросӱв -  Усього декілька питань. 
Усього доброго = Иа все добре -  Всього доброго!
Усього досга маємс, лем де оно -  і іс  знаєме -  Усього до- 
сить маємо, лиш де воно -  ие знаємо.
Усього зазнати в жизни = Наїстися усіх хлібӱв -  Усьою 
запзнати в житгі.
Усього не нередвідіти ~ Всьоіо не передбачити.
Усьо горить под рукамн -  Усе гориі ь під руками.
Усього тобі (усього вам) майліпшого -  Усього тобі (усьо- 
го вам) найкращого!
Усього тобі (усього вам) у жизни доброго -  Усього тобі 
(усього вам) у житті доброш!
Усьо добре =Усьо в порядку = Вшитко дорбре -  Усе добрс. 
Усього доброго -  Усього доброго!
Усьо добре ~ лем иа словах -  Усе добре -  лиш на словах. 
Усьо добре обыйшлося -  Усе добре обійшлося.
Усьо добре так, як є -  Все добрс так, як є.
Усьо добре, што добрый коиепь має = Усьо добре, што на 
добре выходить -  Все добре, що добрий кінець має.
Усьо добре, што на добре выходкть = Усьо добре, 
што добрый консць має -  Усс добре, що на добрс ви- 
ходить.
Усьо довкруг колхозноє, усьо довкруг -  ничие -  Все до- 
вкола коягосшіе, усс довкола -  пічиє.
Усьо до копейкы = Усьо до крыхты -  Всс до коиійки. 
Усьо до крыхты = Усьо до копейкы -  Всс до крихти. 
Усьо дрӱбниці по сравненію з вічнос гьов -  Усе дрібниці 
у порівнянні з вічністю.
Усьо дуже просто -  Все дужс иросто.
У сьому контексті -  В цьому коптсксті.
Усьо живоє мас жити -  Все живе має жихи.
Усьо живоє вмнрать -  Все живе помирає.
Усьо живоє до сонця тягнеся -  Все ЖИВС ДО СОІІЦЯ тяг- 
негься.
Усьо зависить от нас сам ы х- Все залежить від нас самих. 
Усьо з часом -  Все з часом.
Усьо инпіос = Вшитко иншоє -  Все інше.
Уеьо йде, всьо минає = Усьо течс, всьо змінюєся -  Все
йде, все минає.

Усьо нде свойим порядком = Свойнм порядком -  Все
йдс своїм порядком.
Усьо й уся -  Все й уся.
Усьо колись быває першым -  Все колись буває першим. 
Усьо колксь кӱнчаєся -  Всс колись кінчається.
Усьо кончсно (скінчено) -  Все кінчеио {скінчепо).
Усьо мас поясненя -  Все має иояснсння.
Усьо має свос начало и свӱй конець -  Все має. свій цо- 
чаток і свій кінець.
Усьо минеся, єнна правда оистанеся -  Все минеться, 
одна иравда зостанється (лишиться).
Усьому доброму приходить раз конець -  Усьому доброму 
приходить раз кінсць.
Усьому весь смак = У сьому вси сӱль -  У цьому весь смак. 
Усьо му (усьо ӱв) выпадать из рук, окрем ложкы -  Усе 
йому (усе їй) випадає з рук, крім ложки.
У сьому вопросі -  У цьому (в цьому) питаіші.
У сьому вся сӱль = У сьому весь смак -  У цьому вся сіль. 
Усьому є край (конець) = Усьому є межа (границя) -  Усьо- 
му є край ікінець).
Усьому с межа (граииця) = Усьому є край (конець) -
Усьому є межа (і-раниця).
Усьому є своя причина -  Усьому є своя иричина.
Усьо му (усьо ӱв) за играшку-бабовку -  Все йому (усе їй) 
за іірашку-лялсчку.
Усьому колись приходить консць -  Усьому колись при- 
ходить кінець.
У сьому КОН ГЄКСГІ-У цьому коитексті.
Усьому навчитися не мож -  Усьому навчитися не можиа. 
У сьому контексті -  В цьому контексті.
У сьому нико нс сомнівався -  У цьому ніхто ие сумні- 
вався.
У сьому плані -  У цьому нлані.
У сьому супінӱсть вопроса -  У цьому суть питаішя.
У сьому разі = Сись раз = Сього разу = Сим разом -
У цьому разі.
Усьому свӱй час = На всьо свӱй час -  Всьому свій час. 
“Усьому свій час!” - я к  кажутьу н а с -“Усьому свій час!” 
-  як кажуть у нас.
У сьому світовн безплатно лем птахы спӱвавуть -В  цьо- 
му світові безкоштошю лиш птахи сиівають.
У сьому ци в тому -  не откладай на потому = У сӱм ни в 
тӱм -  не откладуй на нотӱм -  У цьом чи в тому -  ие від- 
кладай на потому.
Усьо наготові (на чеку) -  Все напоготові.
Усьо на пакость робить -  Усе на пакосзь (на капость) ро- 
бить.
Усьо иа світі -  Все на світі.
Усьо на світі зазнає измінеиій -  Все на світі зазнає змін. 
Усьо иа світі треба иережити -  Все на світі треба псрс- 
жити.
Усьо не такос, якым здаєся -  Все не таке, яким здається. 
Усьо новоє -  інтересное -  Все нове -  цікаве.
Усьо новоє рождаеся в муках -  Все нове народжується в 
муках.
Усьо нормально -  Все иормально.
Усьо обыйшлося добре -  Все обійшлося добре.
Усьо огньом взялося -  Все вогнем взялося.
Усьо одно = Усьо равно -  Все рівно.
Усьо перемелеся -  Все иерсмслється.
Усьо познаєся в сравненію -  Все пізнається в оорівнянні. 
Усьо понятн -  усьо простити -  Все зрозуміти -  усе про- 
бачиги.
Усьо по фор.мі -  Все по формі.
Усьо почпнаться з його (з її) команды -  Всс починаегься 
з його (з її) команди.
Усьо -  преходящоє, лем душа невмируща -  Все минучє, 
лшп душа невмируча.
Усьо про всьо -  Всс про все.
Усьо просто -  Всс просто.
Утсьо пӱшло до горы іюгами = Усьо пӱшло шыворот- 
навыворот -  Все нішло догори иогами.
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Уті

Усьо пӱщло шыворот-яавыворот = Усьо пӱшло до горы
ногами -  Все пішло шиворіт-навиворіт
Усьо равно = Усьо одно -  Усе рівно
Усьо ради “галочкы” -  як за ло.махом чарӱвної
палочкы -  Все заради “галочки” -  як за помахом чарів-
ної палочки.
Усе розложенос по полинях- Все розкладснс по поличках. 
Усьо розмайітя жазни -  Все размаїття життя.
Усьо спнсали н “Ннс!” -  сказалн -  Все сшісалий “Нема!” 
-  сказалн.
Усьо стало на свої місця -  Все стало на свої місця,
Усьо тайнос стас колись явным -  Всс таємые стає колись 
явним.
Усьо так огньом н взялося = Узятися огньом -  Все так
вогнсм і взялося.
Усьо так просто -  Все так просто.
Усьо тече, всьо змінюєся = Усьо йде, всьо минас -  Все
течс, всс змішоється.
Усьо у нас якось не так, як Бог приказав -  Всс у нас
якось не так, як Бог гіриказав.
Усьо -  у иаших руках -  Все -  у наших руках.
Усьо устройнлося само собов -  Все улаштувалося само по 
собі.
Усьо чин чнном -  Все чии чином.
Усьо читать, што под рукы нотрафля гь -  Всс читас, що 
підруки потрафляє (потрапляє).
Усьо чрсзвычайно просто -  Все надзвичайно просто. 
Усьо, што в природі, челяднику (челядииі) я пользу = У 
природі всьо бывас у пользі -  Всс, шо в природі, людииі 
в нригоді.
Усьо, што майлііішос, мы робиме лем для себе -  Все, шо 
наїпсраше, ми робимо лиш для ссбе.
Усьо, што на світі быває, свою ніну мас -  Все, шо на світі 
буває, свою ціну мас.
Усьо, што под Богом, іючинатьси з малою -  Всс, шо під 
Богом, иочинається з малого.
Усьо, што робиться, -  на ліпшос -  Все, що робиться, -  на 
кращс.
Усьо щаслнвос прнпоминаться легко -  Все щасливс при- 
гадуеться легко.
Усьо, як у старі совітські часи -  Всс, як у старі радянські 
часи.
У тайннках душі = У тайных закутинах душі -  У тайни- 
ках душі.
У таііных закутинах душі = У тайниках душі -  У тасм- 
иих закутинах душі.
У гакый спосӱб = Такым способом -  У такий спосіб.
У такый час -  ліпше без иас -  У такий час -  краще без нас. 
У такых ділах довгӱв нс считавуть -  У таких ділах (спра- 
вах) довгів (боргів) не рахують.
У такых случаях -  У таких винадках.
У такый спосӱб -  У такий спосіб.
У такых условіях -  У таких умовах.
У такого (у такої) лежнть душа до всього -  У такого (у 
такої) лежить душа до всього.
У такої бабы -  ни оболшеиія, ни ііривлекателыіосги -
У такої баби ні зваби, ні поваби.
У такому віці щи рано любоватнся дӱвці -  У такому віці 
іце ранувато любоватися (займатись любощами) дівці.
У такому разі -  В такому разі.
У такому разі -  май на увазі -  В такому разі -  май на увазі. 
У такому смыслі -  У такому розумінні.
У таку далеч (далнну) -  У таку далечінь.
У такӱв снтуапїї -  У такій сигуаиії.
Утвердителыіый отвіт -  Позитнвна істверджувальна) 
відповідь.
Утвердити договор подписом -  Ствердити договір підпи- 
сом.
Утвердитися в мнінію -  Укріпигися в думці. 
Утвердитися в наміренію -  Укріпитися в намірі.
У твердых руках = У тісиых руках -  У твердих руках. 
Утвержати в довжности -  Затверджувати на посаді.

Утвержаги договор подписом -  Затверджувати договір 
підписом.
Утвержати порядок дня -  Затверджувати іюрядок дня. 
Утверждеиіс протокола -  Затвердження протоголу.
У тверезому состояиію -  У тверсзому стані. 
Утвержоватися в свом у рішснію -  Стверджуватись у сво- 
єму рішенні.
Утвержуєся думка -  Установлюється (стверджується) 
думка.
У творчеському сдинстві -  У творчій єдності.
У творчеському заробӱтку -  У творчому заробітку. 
Утворьоватн круг -  Утворювати коло.
У твоӱв (у вашӱв) власти -  У твоїй (у вашій) волі (у твоє- 
му (у вашому) праві).
У тебе всі шансы -  У гсбс всі шаыси.
У тебе (у вас) с выбор -  У тебе (у вас) є вибір.
У тебс (у нього, у неї) крыша лоі’хала -  У тебс (у нього, у 
иеї) дах поїхав (покрівпя по'Схала).
У текушому році -  У поточному році.
У телефона -  При телефоні.
Утелющилося в голову = Засіло в голову -  Залегло (за- 
сіло) в голову
У темнотї и чорта стрітиш на нуги -  У темноті і чорта 
стрінсш на путі.
У темноті ие розпознати осла от коня -  У тсмряві не роз- 
різннти осла від коня.
У темноті ночи = В пӱзнӱв темноті -  У темноті (у темряві) 
почі.
У теперішнӱв ііашӱв жизни побіждає не правда, а хи г- 
рӱсть -  У тспсрішньому пашому жи'іті псрсмагае не прав- 
да, а хитрість.
Утер (утерла) всім носа -  Утер (утерла) всім носа.
Утер му (утер ӱв) маку -  Утер йому (угср їй) маку. 
Утерти маку = Усыпати попру -- Утерти маку.
У герти (утирати) носа -  Утерти (утирати) носа.
Утертися в довіріс = Увыйти в довіріє -  Утертися (уві- 
йти) и довір’я.
Утертос высказованіс -  Затсртий вислів.
Утеряти з очи -  Загубити з очей.
Утиратися (утертися) в довіріє = Улізати (улізти) в дові- 
ріс = Уходити (увыйти) в довіріє -  Утираткся (утертися) 
в довіру (в довір ’я).
Утихомирити (утнхомирьовати) ітіів -  Утихомирити 
(узихомирювати) гнів.
Утихомирити (утихомирьовати) горе -  Утихомирити 
(утихомирювати) горе.
Утихомирити (утихомирьовати) нервы -  Утихомиритн 
(утихомнрювати) нсрви.
Утихомирити (утихомирьовати) серце -  Утнхомирити 
(утнхомирювати) серце.
У тихому болоті чорти водяться -  У тихому болоті чорти 
водяться.
У тихому болоті чорти сидять (водяться) -  У тихому бо- 
лоті чорти сидять (водяться).
У тишині нарожувугься великі, гсніальиі думкы -
У тиші народжуються великі, геіііальні думки.
Утишити (затишнти) безпокойство -  Утишити (затиши- 
ти) неснокій.
Утишиги (затишити) волненіє -  Утишити (затишшпи) 
хвилювання.
Утишити (затиши ги) тревогу -  Утишити (затишити) три- 
вогу.
Утікав (утіка-за) от дыма, та впав (упала) в огень -  Тікав 
(тікала) від диму, та впав (уиала) у вогонь.
Утікав (утікала) иеред вовком, а впав (а впала) на мед- 
відя -  Тікав (тікала) перед вовком, а впав (а впала) ыа вед- 
медя.
Утікати без оглядкы -  Тікати без оглядки.
Утвікать, як заяць -  Тікає, мов заяць.
Утік (утекла), лем закурилося = Утік (утекла), лем 
за ним (за нив) завіяло — Утік (утскла), лиш закури- 
лося.
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Уті

Утік (утекла), лем за ним (за нив) завіяло = Утік (уте- 
кла), лем закурнлося -  Утік (утекла) лиш за ним (за нсю) 
завіяло.
Утік не втік (втекла не втекла), а побігги мож -  Утік ие 
втік (втекла не втскла), а нобігти можна.
Утік (утекла) от кары -  Утік (утекла) від кари.
У тімня битый (бита) -  У тім’я битий (бита).
У тісных руках = У твердых руках -  У гісних руках.
У тісному содружестві- У тісній співдружності.
Утіхы на мінуту, а біды -  до смерти -  Утіхи на хвилину, 
а біди -  до смерті.
Утішатися з плодӱв наукы (плоцами) наукы -  Утішагася 
з шюдів науки (плодами) науки.
Утішатися побідою -  Утішатися перемогою.
Утішатися свойим трудом -  Утішатися своїм трудом (сво- 
ао працею).
Утішеніє житя = Радӱсть жизни = Радости жизии -  Утіха 
життя.
Утішнти зӱр (взгляд) -  Утішити зір (погляд).
Утішна вість -  Утішна звістка.
У тыжни -  не празно, а в неділю -  прязннк -  У тижиі -  не 
иразію (немарно, не порожньо), а в недідю -  свято. 
Утыкнути (уткнути) носа куды не треба -  Утикиути 
(уткнути) носа куди ие треба (>суди не потрібно).
У тых, што зелсні іілоды їсти буду гь, у череві жабы роз- 
ведуться -  У тих іцо зелені шюди їсти будуть, у череві 
жаби розведуться.
Уткі знати = Як знати -  Звідки зпати?
Уткі не возьмись -  Звідки не візьмись.
Уткі? Удіі ! — Звідки? Звідти!
Уткнути нӱс -  Уткнути ніс.
Уткнути нӱс у книгу -  Уткнути ніс у книгу.
Уткнутнся носом -  Уткиутися носом.
Утнув (утнула) фіглю = Утнув (утпула) ішуку - Утнуп 
(утнула) фішо (жарт)\
Утнув (утнула) штуку = Утнуи ()тнула) фіглю -  Утнув 
іутнула) шіуку!
Утнути шгуку = Устругнути шутку = Утятн шутку -
Утнути жарт.
У товара добрый хӱд -Товар має добрий попит. 
Утовкмачити (утовкмачовати) в голову = Убивати в го- 
лову -  Утовкмачиги (утовкмачуватн) в голову.
У гого нсбожкы (у тої нсбожкы) єнні лем обноскы -  У 
того нсбожки (у тіеї нсбожки) одиі лиш обноски інедоноски). 
>'томили го (утомили йі) до нзиеможенія -  Утомили його 
(утомили її) до знсмоги.
У тому й  біда -  У тому й біда.
У тому ї< діло = У тому-то й  діло -  У тому й сирава!
У тому й річ, ош не путать день и пӱч -  У тому іі річ, що 
нс шіутає день і ніч.
У то.му й  секрет, ош не знаєш ыавперед -  У тому й секрет, 
що не знаєш наперед.
У гому й сенс -  У тому й сенс.
У тому плані -  В тому нлані.
У тому-то й діло = У тому й діло -  У тому-то и справа!
У тому чнслі -  У тому числі.
Утопати в зслени -  Потопати в зелені.
Утопати в крони = Потопати в крови -  Утопати в крові. 
Утопати в розкоши — Потопати в розкошах.
Утопив бы (утопила бы) в ложці воды -  Втштив би (вто- 
ішла б) у ложці води.
У гопити в ложці водн -  Утоішти в ложці води.
Утопити в темноті -  Затопити в темряві.
Утопати голову -  Утопити голову (вийти заміж за нелюба). 
Утопити очи -  Утопити очі (погляд, зір).
Утонити очи в землю -  Утопити очі в зємлю.
Утопія чистої воды -  Утопія чистої води.
Утоптав го, утоптав йі (утоптала го, утопі ала йі) в бо- 
лото -  Утоитав його, утоитав її (утоптала його, утоптала її) 
в болото.
Утоптана дорӱжка -  Утоптааа стежина.
Утоптаный путь = Битый тгуть -  Утоптаний шлях.

Утоптовати в болото = Затоптовати в болото -  Утопту- 
вати в болото.
У торгаша продажна душа -  У торгаша продажна душз.
У тот бӱк гладь, у котрый серсть лежить -  У той бік
піадь, у котрий шерсть лежить.
У тот же момент = У тоту ж мінуту = В отӱм моменті = 
У тот же час -  У ту ж мить.
У тоту ж мінуту = У гот же момеит = У тот же час = 
В отӱм моменті -  У ту ж хвшшну.
У гот час -  У той час.
У тот час, коли = У тот час як -  У той час, коли.
У тот час як = У тот час, ко.ш -  У той час, як.
У точку = У саму точку -  У точку.
У точному значенію сього слова -  У точному значенні 
цього слова.
Утратив (утратила) власгь пад собов -  Утратив (утрати- 
ла) владу над собою.
Утратив (утратнла) голову -  Загубив (загубила) голову. 
Утратнв (утратила) голос -  Утратив (утратила) голос. 
Утратив (}тратила) дар языка -  Утратив (утратила) дар 

мови.
Утратив (утратила) інгсрес -  Утратив (утратила) ітерсс. 
Утратнв (ут ратила) ночву нод ногами -  Утратив (утрати- 
ла) груат під іюгами.
Утратив (утратила) гсрііініє -  Утратив (утрагила) тер- 
піння.
Утрагити досіойннство -  Утратити гідність.
Утратитн інтерес -  Загубити інгерес.
Утратити розум -  Загубити розум.
Утратнти силу -  Утратити силу.
У грачатн (утратити) віру -  Утрачати (утратити) віру, 
Утрачатн (утрагити) власть иад собоп -  У трачати (утра- 
тати) владу над собою.
Утрачати (утратити) голову -  Утрачати (утратити) го- 
лову.
Утрачат и (утратити) голос = Спадати з голоса -  Утрача- 
ти (утратити) тголос.
Утрачати (угратитн) дар бесіды -  Утрачати (утратити) 
дар мови.
Утрачати (угратити) ііггерес -  Утрачати (утратити) 
інтерес.
Утрачати му (утрачати ӱв) нічого -  Утрачати йому (утра- 
чати їй) исма чого.
Утрачаги (утратнти) надежду -  Утрачати (утрагити) иа- 
дію.
Утрачаги (утратити) гіочву нод ногами -  Утрачати (утра- 
тити) грун г під ногами.
Утрачати (утратити) розум = Страчати (стратиги) ро-
зум -  Втрачати (втратити) розум.
Утрачати (утраі ити) руиовесіє -  Утрачатн (утратити) рів- 
новагу.
Утрачаги (утратит и) самообладаніє -  У грачати (утрати- 
ти) самовладашія.
Утрачати (угратити) слово -  У грачати (утратити) слово. 
Утрачати (утратити) смак -  Утрачати (утратити) смак. 
Утрачаги (утратити) сознаніє -  Утрачати (утратити) сві- 
домість.
Утрачати (утратити) счот -  Утрачати (утратита) лічбу 
ірахуиок).
Утрачати (утратн ги) терпініє -  Утрачати (утратити) тер- 
піння.
Утрачені илюзії -  Утрачеиі ілюзії.
Утрачені рокы й силов не вернеш -  Утрачсні (загубпені) 
роки й силою нс повернеш.
Утрення зарядка — Ранкова зарядка.
Утреиня зоря — Світанкова (ранкова) зоря.
У треті рукы -  У треті руки (віддати)
У три вырвы = У три шиї = У потылицю -  У три вирви. 
У тридевйатӱм царстві (нс в нашӱм государстві) = 
У якомусь царстві -  У тридев’ятім царстві (не в нашім 
государстві).
У три миґы -  У три миґи (три миті).
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Ухо

У три погыбелі гнути -  У три погибелі гнути.
У  три шиі' = У  потылицю = У три вырвы -  У три шиї
(гнати).
Утроє бӱлше -  Утроє більше.
У Троїцькі ночи не попадайся русалкам на очи -  У Тро- 
їцькі ночі (період з 21-го травня до дня Святої Тройці) не 
потрапляй русалкам на очі.
Утрудненоє дыханя -  Утруднепс дихання.
У трудну мінуту упошати челядника (чслядику) -  У труд- 
ну (у сіфутау) хвилину впізнати людину.
У ту ж мить -  У туж мінуту -  У ту ж мить.
У туж мінуту = У ту ж мить -  У ту ж хвшшну.
Утулнги слово = Уставити слово -  Втулити (вставити) 
слово.
У тунеядця (у тунеядкы) тоже помітный рӱст- вӱн (она) 
заитрашньыб рецндивіст -  У тунеядця (у тунеядки) теж 
помітний ріст -  він (вона) завтрашній рецидивіст. 
Утупитися очима -  Утупитися очима.
Утупльовати взгляд = Уперти зӱр -  Утуплтовати зір.
У тӱв же мірі = Єннаков міров -  У тій же мірі.
У тӱв же плоскости -  У тін же площині.
У тӱв провинности самі ж и винні -  У тііі аровині самі 
ж і винні.
У тӱв хыжн не пусто, де вариться капуста -  У тій хаті не 
гіусто, де вариться капуста.
Утяв (утяла) но саму завйазку -  Утяв (утяла) по саму 
зав’язку
Утягся, як мацур на мороз -  Витягся, мов мацур (мов кіт) 
на мороз.
Утягги из споду -  Витягти з-гіід споду.
У тягӱсть (не в радӱсть) гості, кіть у хыжи ани кості -
Не в радість гості, якщо в хаті ані кості (ані кістки).
У тяжи быти = У тяжи ходнти -  У тяжі бути (бути ва- 
гітною).
У тяжи ходитп = У тяжи быти -  У тяжі ходити (ходити 
вагітною).
У тяжкых условіях -  У тяжких умовах.
У тяжку міну знайдеш вірного челядника (вірну челя- 
дину) -  У важку хвилину знайдсш віриу людину.
Утямкы датнся -  Утямки датися (запам ’ятатися).
У тямку брати = До тямки брати -  Брати в пам’ять.
У тямці быти = При тямці бути -  Бути при пам’ягі. 
Утяти голову -  Утяти (відрубати) голову.
Утяти шутку = Утнути штуку = Устругнути шутку -  
Утяти штуку.
У файных родителӱв -  файні й діти -  У файних (гарних) 
батьків -  файні (гарні) й діти.
У фальшивому світлі -  У фальшивому світлі.
У фантазії меж ниє -  У фантазії меж нема.
У фебруара два друга -  метелипя и хуга -  У лютого два 
друга -  заметіль і хуга.
У фебруара злӱсть ог януара -  У лютого злість від січня. 
У фебруарі весна зимі рогы ламле -  У лютому вссна зимі 
роги ламає.
У фебруарі весна з зимов стрічавуться, вбы поборотися: 
кому вергатися, а кому лишатися (йти дале) -  У лютому 
весна з зимою стрічаються, щоб поборотися: кому вертати- 
ся, а кому лишатися (йти далі).
У Федоровицю дуб (бук) добре колеся -  У Федоровицю 
(Сиропуспий, восьмий тиждень перед Великоднем) дуб 
(бук) добре колеться.
У фіналі -  У фіналі.
У фляшці содержиться літер виня — У фляшці (у пляшці) 
міститься літр вииа.
У фокусі -  У фокусі.
Уха без серця глухі -  Вуха без ссрця глухі.
Уха выросли -  шапку купив, а розум -  за водов по- 
плыв -  Вуха виросли -  шапку купив, а розум -  за водою 
пошіив.
Уха -  вбы слухати, а нӱс -  обы нюхати -  Вуха -  щоб слу- 
хати, а ніс -  щоб нюхати.
Уха вйануть — Вуха в’януть.

Уха в нього (у неї), як  у лилика = Уха в нього (в неї), 
як у сомара -  Вуха в нього (в неї), як у лилика (як у ка- 
жана).
Уха в нього (в неї), як у сомара = Уха в нього (у неї), як у 
лилика -  Вуха в нього (в неї), як у сомара (як у осла).
Уха -  дли слуха -  Вуха -  дая слуха.
Уха му (уха ӱв) вйаыуть от того, што чус -  Вуха йому 
(вуха їй) в’януть від того, що чує.
Уха прожужжав (прожужжала), докі перестав (переста-
ла) -  Вуха продзижчав (продзижчала), поки перестав (пе- 
рестала).
Уха прожужжаги -  Вуха продзижчати.
Уха прядуть -  Вуха прядуть.
Уха розвісив (розвісила) — Уха розвісив (розвісила).
Уха розвісив (розвіснла), як навісы -  Вуха розвісив (роз- 
вісила), як иавіси.
Ухата шапка -  Вухаста шапка (уиіанка).
Ухатый (ухата), як лопух -  Вухатий (вухага), мов лопух.
У хаши быв (была), а дрыв не відів (не віділа) -  У лісі 
був (була), а дров нс бачив (не бачила).
У хащи быти, а дерев не відіти -  У лісі бути, а дерев не 
бачити.
У хаиш крипиш -  птахӱв сполошиш -  У лісі кричиш -  
птахів сполошиш.
У хащн не гойкай, бо розбудиш вовка -  У лісі ие гойкай, 
бо розбудиш вовка.
У хащу дрыва не возять -  У ліс дрова не возять.
У хаиду зайдеш, то й гриба найдеш -  У ліс зайдеш, то й 
гриба знайдеш.
Уха, як у лилика -  Вуха, як у лилика (яку кажана).
У хвалы много хулы -  У хвали багато хули.
Ухвальный, рішающый голос -  Ухвалышй, вирішальний 
голос.
У хворого (у хворої) горячка -  У хворого (у хвороі') га- 
рячка.
У хворого (у хворої) озноб -  У хворого (у хаороі) озноб.
У хвпрого (у хворої) отняло бесіду -  У хворого (у хворої) 
відняло мову.
У хворого (у хворої) поганоє освоєніє питаиія -  У хворо- 
го (у хворої) ногане засвоєння їжі.
У хвӱст н в гриву -  У хвіст і в гриву.
У хыжи й из-за порога видно врага -  У хаті й із-за порога 
видно ворога.
У хыжи любов и согласіє, а паленку ііринесли -  буде не- 
нависть и пужда -  У хаті любов і згода, а налеику (горілку) 
иринссли -  буде пепависть і нужда.
У хыжи гііч -  нужна (велика, добра) річ -  У хаті піч -  по- 
трібна (велика, добра) річ.
Ухылятнся (ухылнгися) вбӱк -  Ухилятися (ухилитися) 
вбік.
У хліба курті ногы, та як утіче, то й довгыми не здо- 
гнати -  У хліба короткі ноги, та як утече, то й довгими не 
здогнати.
У хлібного добра -  отвітствснна пора -  У хлібиого добра 
-  відповідальиа нора.
Уходити в азарт = Увыйтн в азарт = Упадати (упасти) в 
азарт —Уходити в азарт.
Уходити в быт = Увыйти в быт -  Входити в побут. 
Уходитп (увыйти) в довіріє = Утиратнся (утертися) в до- 
віріс -  Уходити (увійти) в довіру.
Уходити в житя = Увыйти в жнтя -  Уходити в житгя. 
Уходити в нсторію = Увыйти в исторію -  Уходнти в 
іеторію.
Уходити в колію = Увыйти в колію -  Входити в колію. 
Уходити в літа = Увыйти в літа -  Доходити до зрілого 
віка = Доходити зросту -  Уходити в (дозрілї) літа. 
Уходити в моду = Увыйти в моду -  Уходити в моду. 
Уходити в нову колію -  Уходити в нову колію.
Уходити в обычай = Увыйти в обычай = Ставати обы- 
чайом -  Уходити в звичай.
Уходити в обйазанӱсть = Увыйти в обйазанӱсть -  Уходи- 
ти в обов’язок.
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Ухоліп и в плоть и кров = Увыйти в плоть н кров -  Ухо- 
дити в алсггь і кров.
Уходити в положепіс = Увыйти в положеніе -  Уходиги В 
становище.
Уходити (увыйти) в права -  Уходити (увійти) в права. 
Уходити в раж -  Уходити в раж ірозпалитися).
Уходити (увыйти) в ритм -  Уходити (увійта) в ритм. 
Уходити в русло = Увыйти в русло (в річнше) -  Уходигй 
в русло (в річище).
Уходити В себе -  УхОлТИТИ в себс.
Уходити (увыйти) в сущность діла -  Уходити іувійти) в 
суть діла.
Уходить на отдых -  Іде иа шдпочинок.
У ході операції -  У ході опсрації.
У ході перевіркы -  У ході перевірки.
У ході переговорӱв -  У ході переговорів.
У ході перестройкы -  У ході перебуцови.
У холод зимовый и дідо скаче, як молодый -  У холод зи- 
мовий і лідо скаче, мов молодий.
Ухопив, як вола (як быка), за рогы -  Ухопив. мов вола 
(мов бика), за роги.
Ухопити бмка(вола) за рогы -  Ухоішти бика (вола) за 
роги.
Ухопити в обйатія -  Ухопити в обійми.
Ухопити глоток воздуха -  Ухопити ковток гювітря. 
Ухонити голову в рукы -  Ухопити голову в руки.
Ухоиити думку = Схопи ги думку = Уловити думку -  Ухо- 
пити лумку.
Ухопити за і ыртанку = Ухопити за і орло = Брати за юр-
ло -  Ухопити за гнртанку (за горлянку).
Ухопити за горло = Ухопити за гыртанку = Брати за гор- 
ло -  Ухопити за горло.
Ухопити за гриву -  Ухопити за гриву.
Ухопити за душу = Брати за душу -  Ухопити за дуигу. 
Ухопити за ссрцс = Сжатн ссрис -  Схопита за серцс. 
Ухопити на горячому -  Ухоиити на гарячому.
Ухопити облизня = Поймати облизня = Скошговати об- 
лизня -  Ухопити облизня.
Ухопитися обіруч = Схопитися обіруч -  Ухопитися обі- 
руч (обома руками).
Ухопит и шилом патокы -  Ухопити Шилом натоки.
Ухо ріже -  Вухо ріжс.
У хрсст увссти -  У хрсст увести іпохре.стити дитипу). 
У хты -У хти!
У хӱд иде всьо -  У хід іде всс.
У цситрі вниманін -  У цснтрі уваги.
У церкви каєся, а дома (а на людях) лаєся -  У церкві 
касгься, а вдома (а на людях) .'іасться.
У церквн очищаєся душа, у корчмі -  жеб -  У церкві очи- 
шаеться душа, у корчмі -  жсб (кииіеия).
У цсркви ся молили, а вдома ся лобили -  У церкві моли- 
лися, а вдома побилися.
У цигана паленка на губах и вкрадена куриця -  в руках
-  У цигана паленка (горілка) на губах і вкрадена курка -  
в руках.
У цигана своя наука: не хоче робити -  не силуй, не хоче 
їсти -  бий -  У цигана своя наука: не хоче робити -  не си- 
луй, не хоче їсти -  бий!
У цигана тоді Паска, коли свиню заріже -  У цигана тоді 
Паска, коли свиню заріже.
У циганина три душі: єнна -  в руці, друга -  в нозі, тре- 
тя -  посперед нього біжить -  У цигана три душі: одііа -  в 
руці, друга -• в нозі, третя -  перед ним біжить.
У цнгаиина цураві коліна, а в цнганкы -  цураві топанкы 
= У циганкы цураві топанкы, а в циганина -  цураві ко- 
ліна -  У циганина цураві (діряві) коліна, а в цигашси -  цу- 
раві (діряві) топанки (черевики).
У циганкы цураві топанкы, а в пиганииа -  пураві ко- 
ліна = У ииганина иураві коліна, а в циганкм -  цураві 
топаыкы -  У цш анки цураві (діряві) топанки (че.ревики), а 
в циганина -  цураві (діряві) коліна.
У цигансысых руках -  У цигансысих руках.

У цілодобовому режимі -  У цілодобовому режимі.
У нілому й отдільности -  штось гибы є й чогось нис -  
У цілому і зокрсма -  щось ніби є й чогось нема.
У цілому ряді слу'чаӱв -  У цілому ряді випадків.
У цілому світі = В усьому світі -  В цілому світі.
Уціпився (уціпилася), як гріх села -  Учеігався (учепила- 
ся), мов гріх села.
У цуравых чоботах мыши водяться -  У дірявих чоботах 
миші водяться.
У цятині воды земля з небом вінчаєся -  У краплині води 
земля з небом вінчасться.
Учасник (учасниця, учасникы) акції -  Учасник (учасни- 
ця, учасники) акції.
Учасник (учасниця) соревнованія -Учасник (учасниця) 
змаіання.
Учасник (учасниця) форума -  Учасшік (учасниця) фо- 
руму.
Учасник (учасниця) церемонїі -  Учасник (учаснипя) це- 
ремонії.
Учасникы бойовых дійств -  Учасники бойових дій. 
Учасникы торжссгва -  Учасники горжества.
Учасно лігатн и всгавати -  Своєчасно лягати і вставати. 
Участковый дохтор (участкова дохгорка) - Дільничний 
лікар (дільнітчна лікарка).
Участок землі = Пайка зсмлі -  Ділянка зсмлі.
Участь у выборах на руных засадах -  Участь у виборах 
на рівних засадах.
Учащася молодеж -  Учнівська молодь.
Учащеный пульс -  Прискорений ітульс.
Учебна плошадка -  Учбова плошадка.
Учебный цеіп р -  Навчальний (учбовий) центр.
Учебная часгь -  Учбова (навчалыіа) частина.
У чсбник жизни -  ГІідручиик життя.
Учебный год = Учебный рӱк- Учбовий рік.
Учебный процес -  Учбовий процес.
Учебный рӱк =Учебный год -  Навчальыий рік.
Учебный цептр -  Навчальний цснтр. 
Учебно-воснигательный нроцес -  Навчалько-виховний 
ироцес.
Учебноє заведеиіє -  Навчалышй заклад.
У челядннка довгый волос, а куртый розум -  У шодиаи 
довге волосся, а короткий розум.
Учена стспень -  Учений (науковий) ступінь.
Ученик глуповатый, а учитель виноватый -  Учень глу- 
пуватнн, а вчитель винуватий.
Ученити шкоду = Панести іпкоду-Учинити шкоду. 
Ученичеськоє самоупраігленіє = Дітськос самоуправле- 
ніс -  Учнівське самоврядування.
Учені всяды нужні -  Учені всюди по ірібні.
Ученіс -  світ, а неученіс -  тьма -  Учення -  світ, а нсвчен- 
ня -тьма.
Ученіє урока -  Учінпя (засізоєішя) уроку.
Учені не люблять пусті терсвені -  Учені нс люблять нусті 
теревені.
Ученый (учена), а кобылы не запряже -  Учений (учена), 
а кобили не запряже.
Учепый (учена) водить, а невченый (а нсвчена) слідом 
ходить -  Учений (учена) водить, а невчений (невчена) слі- 
дом ходить.
Учеиый комітет -  Науковий комітст.
Учеиый муж -  Учений муж (учена пюдина).
Ученый секретарь -  Учений сскретар.
Ученый совіт -  Учена рада.
Ученый челядник (учсна челяднна) усе несе в собі бо- 
гатство -  Учена людина завжди несє в собі багатство. 
Ученого повпити -  лем портити -  Учсного повчити -  лиш 
псувати.
Ученоє обтество -  Наукове товариство.
Ученому (учеиӱв) -  и перо (и книжка) в рукы -  Учсному 
(учеиій) -  і иеро (і книжка) в руки.
Ученому (ученӱв) світ, а нсвченому (а невченӱв) -  гьма
-  Ученохгу (ученій) світ, а невченому (а нсвченій) -  тьма.
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Уша

У череві гурчить, аж голова з голода тріщить -  У череві 
вурчить, аж голова з голоду тріщить.
У череві мацуры свальбувуть -  аж кышкы танцювуть -  
У чсреві мацури {коти) свальбують -  аж кишки танщоють. 
У череді (в отарі) не без иаршивої коровн (не без парши- 
вої вівці) -  У череді (в огарі) не без паршивої корови (не 
без паршивої вівці).
У честн = В почоті -  У честі (у шані).
Учи діти говорити, а мовчати научаться й самі -  Учи ді- 
тсй говорити, а мовчати научаться й самі.
Учи дітнну, докі мала й слухаться, бо як выросте -  по- 
чухашся -  Учи дитипу, поки мала й слухасться, бо як ви- 
ростс -  почухаєшся.
Учи доброму, а злому дітина й сама научнться -  Вчи
доброму, а злому дитина й сама научиться.
Учи жону без діти, а діти без люди -  Учи жінку {дружину) 
без дітсй, а дітей без людей.
Учинити зло (шкоду) -  Учинити {зробити) зло (шкоду). 
Учиняти (учинити) істерику = Устройовати істерику -
Робити (зробити) істерику.
Учинити ласку = Робити ласку -  Учинити {зробити) 
ласку.
Учиниги сопротивленіє = Чинити сонротивленіє -  Учи- 
нити (зробити) опір.
Учиняти (учинити) замах = Робизи замах -  Учиняти 
(учинити) замах.
Учиняти (учинитн) сцену -  Учиняти (учииити) сцену. 
Учиняти (учинити) шкоду = Завдати шкоды -  Учиняти 
(учинити, зробити) шкоду.
У числі міроприятій -  У числі заходів.
У чистому виді -  У чистому виді {вигляді).
У чистоті засідавуть, а совість чорну мав>ть -  У чистогі 
засідають, а совість чорну мають.
У чистӱв осели и жити весело -  У чистій осслі і жити вс- 
село.
Учися в молодости -  пригодиться на старостн -  Учися в 
молодості -  згодиться на старості.
Учися довіряти свому партнерови (своӱв партнерці) -
Учися довіряти свому партиеру (своїй партперці).
Учися, докі не научкшся -  Вчися, поки не навчишся. 
Учися доти, докі не обсіли голову заботы -  Вчися доти, 
поки ае обсіли голову турботи.
Учися -  на старӱсть буде як находка = Чого замолоду 
иавчишся, в старости як знайдеш -  Учись -  на старість 
буде як знахідка.
Учися чужого, но нс забывавучи й свого -  Учися чужого, 
алс не забуваючи й свого.
Учителя, як н дерево, видно по плодах -  Учителя, як і 
дерево, видно но плодах.
Учитель в учениках жиє -  Учитсль в учнях живе. 
Учитель добре обраіцаєся з учениками -  Учитель добре 
іюводиться з учнями.
Учитель ие по фаху мучить ученика-бідолаху -  Учитель 
не но фаху мучить учня-бідолаху.
Учитель -  твӱй приятель -  Вчитель -  твій приятель. 
Учитель учсниками славиться -  Учитель учпями сла- 
виться.
Учитель (учителька) училища (техиікума) -  Учитель 
(учитслька) училища (технікуму).
Учити го (учиги йі) розума -Учитн його (учити ії) розуму. 
У чити просьбі -  Учити благанню.
Учитися, вчитися и вчитися -  Учитися, вчитись і вчи- 
тись.
Учитися усе пригодиться -  Вчитися завжди згодиться. 
Учитувучи обстоятельства -  Враховуючи обставини. 
Учком — Учком (учнівський комітет).
У чоботах ходить, а босі сліды робить = Чоботы нові, а 
подошвы голі- У чоботях ходить, а босі сліди робить.
У чоловіквів (у мужчин) с свої проблемы -  У чоловіків 
(у мужчин) є свої проблеми.
У чому діло -  У чому справа?
У чому може -  допоможе -  У чому може — допоможе.

У чому проблема -  В чому проблема?
У чому собственио суть -  У чому власне суть?
Учора го іушора йі) выбирали, а днесь проклинали -
Учора його (учора її) вибира.чи, а иині проклинали.
У чора и днесь -  мы вічно голодні -  Учора й сьогодні -  ми 
вічно голодні.
Учора й днеська -  єпна ннзка -  Учора й днеська {сьогод- 
ні) -  одна низка.
Учора й днесь слонявся (слонялася) десь -  Учора й днесь 
(і пині) швендявся (швендялася) десь.
Учора й нынці -  по-старинці -  Учора й нинці -  по- 
старинці.
Учора операція па фронті цровалилася -  Учора операція 
на фроаті ировалилася.
Учора тебе здали, а днеська -  ты -  Учора тсбе здали, а 
нині -  ти.
У ч о р а ш н ь ы й  ден ь- Учорашній день.
Учорашнього дня не вермеш (не вернути) -  Учорашньо- 
го лпя не вернеш (не всрнути).
Учора щи дівовала, а днеська -  хустку повйазала -  Учо- 
ра щс дівувавла. а нині -  хусіку пов’язала.
Учора щи “Ура!” кричав (кричала), а днесь уже усьо 
прокляв (прокляла) -  Учора ще “Ура!” кричав (кричала), 
а нині вжс усе прокляв (прокляла).
Учора щи танк вӱв, а днеська вже на трактор сів -  Учо- 
ра ще танк вів, а нині вже на трактор сів,
У чорта в зубах = У біса (диявола) в зубах = У чорта на 
болоті -  У чорта в зубах!
У чорта на болоті = У чорта в зубах = У біса (диявола) в 
зубах -  У чорта на болоії.
У чорта на рогах -  У чорта на рогах.
У чорта сила є, бо козячоє молоко пйе -  У чорта еила є, 
бо козячс молоко гі’є.
У чорт знає котрый раз -  У чорт знає когрий раз!
У чотырьох сгінах -  У чотирьох стінах.
Учот сум -  Облік сум.
Учот труда -  Облік труда (праці).
Учредительног собраніє -  Установчі збори.
У чуді й у диві -  У чуді та в диві.
У чужі рукы -  У чужі руки {подати).
У чужый монастырь (до чужого монастыря) из свойим 
уставом не сунься -  У чужий монастир (до чужого монас- 
гиря) із своїм уставом не сунься.
У чужых гріхах не кайся, а свойих оберігайся -  У чужих 
іріхах не кайся, а своїх остерігайся.
У чужых руках усе бӱлшый дарабчик = На чужӱв ннві 
усе ліпша пшениця -  У чужих руках усе більший шмато- 
чок.
У чужому оці й порошину видить, а в свому й пенька не 
помічас = Чужоє видить под лісом, а свого не видить под 
носом = Звізды личить, а под носом ке вндить = Чужос 
вндить и под возом (и за плогом), а своє ж не видить и 
под носом -  У чужому оці й порошину бачить, а в своєму 
й ііенька не помічає.
У чужу душу не влізеш = Чужої думкы не збагнеш -
У чужу душу пе влізеш.
У пужу топанку ногу не сунь = Не в свої сани не сідай -
У чужу топанку (у чужий черевик) ногу не сунь.
У чужӱв руці усе дарабник бӱлшый -  У чужій руці за- 
вжди шматочок більший.
У чужӱв череді не перебпрай -  У чужій череді не пере- 
бирай.
Учулася хода = Учулися крокы- Учулася хода.
Учулися крокы = Учулася хода -  Учулися (зачулися) кроки. 
Учути просьбу = Зважити на просьбу -  Учути {зачути) 
благання.
У чуток великі уха -  У чуток великі вуха.
У чӱм народився (народилася) -  у тото й нарядився (й 
нарядилася) -  У чім народився (народилася) -  у те й на- 
рядився (й нарядилася).
У шанцови народивсн (народилася) -  У шаіщі (у канаві) 
иародився (народилася).

383



Уша

У шаику не забрати = Купы не держнться -  У шалку не 
забрати.
У шапку не збереш -  У шапку нс збереш.
Уши бы тя йзіли -  Воші б тебе з’Тли!
Ушибленос місто - Забите місие.
У ширшому значенік* -  У ширшому зиачснні.
У ширшому розумішо -  У ширшому розумінні.
Ушиткый вік -  як еден рӱк -  Увесь вік -  як один рік. 
У і ш і т к ь і й  хліб нс переїш -  Увесь хліб нс переїси.
Ушитко в жизни быває лем раз -  Усс в житгі буває лиш 
раз.
Ушитко » жизни взаємодііістує -  Усе в житті взаємодіє. 
Ушитко в жизни має свӱн порядок -  Усе в житгі має свій 
порядок.
Ушитко выявляєся просто -Усе виявляється просто. 
Ушитко в нормі - Усе в нормі.
Ушитко в порядку очереди -  Усе в порядку черги. 
Уштигко в твойих руках — Усе » твоїх руках.
У шшо піати -  У шию гнати.
Ушитко дораз -  Усе зараз.
Ушитко з росчотом -  Усе з розрахунком.
Ушитка бесіда осла з єнного “і-а” -  Уся бесіда осла з од- 
ного “і-а”.
Ушнтко земнос несовершенноє -  Усе земнс исдосконале. 
Ушигко зношусся, лсм не вшитко лоношусся -  Усе зно- 
шується, лиш не все доношується.
Ушитко зроблено под його (под її) дудку -  Все чроблсно 
під його (иід її) дудку.
Ушитко йдс не в ногу -  Усе йде не в ногу.
Ушитко му (уши гко ӱв) дай, іци й руку подай -  Усе йому 
(усе їй) дай, ще й руку иодай.
Ушиткому, што має крыла, спутати несила -  Усьому, що 
має крила, сплутати нс сила.
Ушитко нараз -  Все відразу.
Ушитко, но нс докус ушитко -  Усе, та нс зовсім усе. 
Ушитко побіждас буділарош -  Усе перематає. гамансць. 
Унштко под контрольом -  Усе нід контролем.
Ушитко по зякону -  Усе по закону.
Уши гко понятно - Усе зрозумуло.
Ушитко понитно з твої ііаузи -  Усе зрозуміло ч тпоєї па- 
узи.
Ушитко по-чесному -  Усе по чесному.
Ушитко починаться з малого -  Всс почипається з малого. 
Ушитко розплывлося -  Всс розшшвлося.
Ушнтко своними руками -  Всс своїми руками.
Ушитко так, гибы доправды -  Все так, ніби насправді. 
Ушитко хоче сам (сама), обы не дӱсталося нам -  Все 
хоче сам (сама), іцоб не дісталося нам.
Ушитко, што вчащає, -  надоїдає -  Всс, що вчащає, -  па- 
доїдає.
Ушитко, што достигло, не сміє нропасти -  Все, шо до- 
стигло, не сміє пропасги.

Ушитко, што є,- от Бога -  Все, шо є,- від Бога.
Ушитко, што знав (што знала), у куиу змішав (змішада) 
-  Все, що знав (що зпала), у купу змішав (змішала). 
Ушитко, што мож накосити, мож и засушити -  Всс, що 
можна накосити. можна й засушити.
Ушитко, што мож у саду зроститн, -  мож засушити -  
Все, шо можна в саду зростити, -  можна засушити. 
Ушитко, што трсба челяднику (челядині), є в бовті -  
Все, що трсба людині, є в бовті (є в краиниці).
Ушитко, як на заказ -  Все, мов на замозлснпя.
Ушитко якось не так -  Все якось не так.
Ушитко якось ітокотилося -  Все якось покотилося. 
Ушитко, як у кіно -Все, як у кіпо.
Ушитко ясно -  Всс ясно.
Укшкварив (ушкварила) ішуку -  Ушкварив їушкварила) 
шуку.
Ушко ііглы -  Вушко голки.
У школі мож робити, лем бы діти не было -  У школі мож- 
на робити (працювати), лише б дітей не було.
Ушна раковина -  Вушна раковипа.
У шнур витягати (розтягаги) = У нитку утягти 
(выінгиутн) = Шнурком вмтигаі н (розтягати) -  У шнур 
витягати Срозтягати).
У што ся прицілив, у тото й стрілив -  У ш.о прнцілився, 
у те й вистрілив.
У щастю нс зазнавайся, айбо й от люди пе прячся -  У
щасті не зазнавайся, алс й від людей ие ховайся.
У шастя є вершиня, а в біды -  лем дно - У шастя є всриш- 
на, а в біди (а в лиха) -  лиш дно.
У щастя много заздрӱсных очи -  У щастя багато заздріс- 
них очей.
Ушемленіє грыжі -  Ушемлешія грижі.
Ущемленіє самолюбія -  Ущемлешія (ураження) самолюб- 
сгва.
Ущсмлсноє самолюбіє -  Ушемлепс іуражепе) самолшб- 
ство.
Ушсмляти інтересм -  Ушемлятн інтерсси.
У щелкы рознести -  У друзки рознести іроібити). 
Ущербиый місяць -  Щербатий місяць.
Ушипливі слова -  Ущиііпиві слова.
Ущипливый, ядовитый язык -  Ущипливий, озруйиий 
язик.
Ущипливоє замічапіс- Ущипливе зауваження.
Ущипнути за руку -  Щишіути за руку.
У нніію сонце повертать на зиму, а літо -  на тепло -  
У червні сонце мовертає па зиму, а літо -  на тепло.
У яйця -  ани чопа, ин денпя -  У яйця -  ні чопа, ні дна.
У якых межах -  У яких мсжах?
У якомусь царстві = У тридевйатому царстві -  У яко- 
мусь царстві.
У якӱвсь мірі -  В якійсь мірі.
Уяснити собі -  З’ясувати собі.



¥в бы (йому бы) кричати, а вна (а вӱн) не може слова 
повістн -  їй би ( йому б) кричати, а вона (а він) нс може 
слова сказати.
¥ в  (йому) двадцять літ (рокӱв) -  їй ( йому) двадця гь літ 
(років).

Ӱв (йому) не давуть жити, а виа (а вӱн) мовчит -  
їй (йому) нс дають жити, а вона ( а він) мовчить.
¥ в  (йому) нсмило жити, кіть ні з кым ся вадити -  
їй (йому) немило жити, як нема з ким вадитися (сваритися). 
Ӱв (йому) повных двадціть ш'іать -  їй (йому) повних 
двадцять п’ять.



Фаб

Ф

Фабком -  Фабком (фабричний комітет).
Фабриканты стремляться увеличити робочый день -  
Фабрикаити прагнуть збільшига робочий деиь.
Файна, богата, лем фрасовата (файный, богатый, 
лем фрасоватый) -  Файна (гарна), багата, лиш фрасова- 
та (лиш Спсувита) (файниіі (гарішй), багатий, лиш бісну- 
ватий.
Файпа вадь нс файна, а кажда дӱвка бідна -■ Ф ай т чи не 
файиа (гарна чи не гарна), а кожна дівка бідла.
Файна вссна, лем голодна -  Файна (гарнд.) весна, лиш го- 
лодна.
Файна дӱвка жадана, но уже засватаиа ~ Файна (гарна) 
дівка жадана, та уже засватана.
Файна дӱвка красна и в цурбатю -  Файна (гарни) дівка 
красиа і в цурбатті (і в ганчір’ї).
Фаііна дӱвка, лем бідна в нсї домӱвка -  Файна (гарна) 
дівка, лиш бідна у неї домівка.
Файна дӱвка, дем сватачӱв нис -  Фанна (гарна) лівка, 
лиш сватачів иема.
Файиа дӱвка -  не гріх йі іі покюльовати -  Файна (гарпа) 
дівка -  не гріх її й поцілувати.
Файна дӱвка, нк макӱвка -  Файна (гарна) дівка, як ма- 
ківка.
Файна жінчовка, ик бабовка -  Файна (гарна) жіичовка 
(жіночка), мов бабовка (мов ляіечка).
Файна жона усім любиться -  Файна (гарна) жіика усім 
любиться.
Файна жона, файні діти -  лсм бы жігги и радізи -  Файна 
(гарна) жіика, файні (гарні) діти -  лише б жити і радіти. 
Файна жӱнка милує око, а добра -  ссрпе - Файна ігарна) 
жіііка милує око, а добра -  серце.
Файна исторія = Хороша (хорошснька) исторіи -  Файна 
(гарна) історія.
Файна й пахняча, ик мнята, а щи й досі не отдата -  Фай- 
иа (гарна) й нахуча, як м’ята, а ще й досі ис віддата.
Файна й сподобііа, лем худобна -  Файна ігарна) й сподо- 
бна, лиш худобпа (бідна).
Файна кажда цвітка — хоть велика, хоть крыхӱгка -
Файна (гарна) кожиа квітка -  хоч вслика, хоч крихітка. 
Файна книжка на вид, лем читати стыд -  Файпа (гарни) 
книжка иа вид, лиш чнтати стид (сором).
Фанна косиця око чарує, но пташку не нагодує -  Файна 
(гарна) косиця око чарує, та пташку не нагодує.
Фаііна кумка -  грішна думка •- Файна (гариа) кумка -  
грішна думка.
Файнмй легіііь собов, лем з норожньов сумов -  Фанний 
(гарний) лсгінь (парубок) собою, лиш з порожньою сумою. 
Файна Маша, но не наша -  Файна (гариа) Маша, та не 
наша.
Файна міна при поганӱв грі -  Файна (гарна) міыа при но- 
ганій і-рі.
Файна міиутка, лем поваднтися ниє з кым -  Файна (гар- 
на) хвилинка (хвипя), лиш повадитися (посваритися) иема 
з ким.
Файна молодиця, лем уперта, як ослиця -  Файна (гарна) 
молодиця, лшн уперта, як ослиця.
Файна молодиця, но зла, як вовчиця -  Файна (гариа) мо- 
лодиця, та зла, мов вовчиця.
Файна молодичка, лем дурної привычкы -  Фанна (гар- 
на) молодичка, лиш дурної звички.
Файка, тучиа отданиця-богачка, лем колюча, ги драчка
-Файна (гарна), тучна відданиця-багачка, лиш колюча, мов 
драчка (мов тернячка).
Файна на вроду, но без плода -  Файна (гарна) на вроду, 
та бсз плоду.
Файна невістка, лем ходить ӱв пысок, як ліска -  Фай- 
на (гарна) невістка, лиш ходить їй писок, мов яіска (мое 
хвіртка).
Файна обув -  Файнс (гарне) взуггя.
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Файна отава -  ґаздові слава -  Файна (гарна) отава -  гос- 
подарсві слава.
Файна отданиця усе неіцаслива -  Файна (гарна) віддапи- 
ця завжди неіцаслгша.
Файпа палиця руками хвалиться -  Файна (гарна) палиця 
руками хвалиться.
Файна нанна часто обмапна -  Фшнл(гарна) панна часто 
обманна.
Фаггна пара, што й казати, любо на ынх позирати -  Фай- 
на (гарна) пара, що й казати, любо на ннх позирати (диви- 
тися).
Файна пара, што й казати -  треба в комен записати -
ФаГша (гарна) пара, що й казати, треба в комин (у димохід) 
загшсати.
Файна парочка -  Файна ігарна) парочка.
Файна паша, лем не наша -  Файна (гарна) наша, лиш не 
наша.
Файна погода -  Файна (гарна) погода.
Файиа подоба, лсм нероба -  Файна (гарни) нодоба, лиш 
нсроба.
Файна постава головы -  Файна (гарна) постава голони. 
Файна річ -  Файний (гарний) предмет.
Файна спӱванка, лсм дуже курта — Файна (гарна) пісня, 
лиш дуже коротка.
Файна спӱванка не забываться = Файна спӱванка нигда 
нс старіс -  Файна (гарна) пісня пе забувається.
Файиа спӱванка ниґда не старіє = ФаГша спӱванка не 
забывагься -  Файна (гарна) пісня ніколи не старіє.
Файна хыжа углами, лсм не пирогами -  Файна (гарна) 
хата кутами, диш нс пироіами.
Файна -  хоть за образ її клади - Файна (гирна) -  хоч за 
образ її кладп.
Фанна -  хогь иди й иод вінець веди -  Файна (гарна) -  хоч 
іди іі нід вінсць всди.
Файна часть и пужало замуж огдасть ~ Файаа часть (ба- 
гате придане, багатий посаг) і пужало (чучело, опудало) 
заміж віддасть.
Файна челядина, лем ногана з неї газдиня -  Файна (гар- 
іш) людииа, лиш погана з неї госіюдиня.
Файпа, як бабовка = Файна, як косиця (як писанка) 
= Файиа, ик писанка -  Файіш (гарна), мов бабовка (мов 
ляіька).
ФаГша, як коснця = Файна, як писанка = Файна, як ба- 
бовка -  Файна (гарна), мов косиця.
Файна, як пава, лем канрава -  Файна (гарна), мон цава, 
лиш кагірава (з очісиа, що гнояться).
Фанпа, як писаика = Файна, як косиця = Файна, як пи- 
сапка ~ Файна (гарни), мов иисаііка.
Файненька исторія -  Фаішсныса (гарненька) історія. 
Файненька ошибка -  ФаГшеиька (гарненька) помилка. 
Файні білі зубы -  Файні (гарні) білі зуби.
Файні вина, колн выроблнвуть, мудрыми приповідками 
гіриправлявуть -  Файні (гарні) вииа, коли виробляють, му- 
дрими прштовідками ириправляють.
Файні гроші -  Файні (красні) гроші.
Файні знанія -  Файпі (гарні) знання.
Файні зубы всім ся люблять= Файні зубы каждый лю- 
бить ~ Файні (гарні) зуби всім любляться (подобаються). 
Файні зубы каждый (кажда) любить = Файні зубы 
всім ся люблять -  Файні (гарні) зуби кожсн (кожиа) лю- 
бить.
Файні молодичкы, лем дурної звычкы -  Файні (гарні) 
молодички, лиш дурної звички.
Файні молодята -  нішто хвалитн, айбо вже пӱзно роз- 
робити -  Файні (гарні) молодята -  ніщо хва.тити, та пізно 
вже розробити.
Файні отношснія -  Файні (гарні) відносини.
Файні речі вночн не роблнться -  Файні (гарнІ) рсчі (г.ред- 
мети) виочі ие робляться.



Фак

Файні слова -  майлішпі лікы -  Файні (гарні) слова -  най- 
кращі ліки.
Файні у всі поры наші ділы и горы -  Файыі (гарні) у всі 
пори наші доли і гори.
Файный, вродливый (файна, вродлива), лсм ліннвый 
(лсм лінива) -  Файний (гарний), вродливий (гарна, вро- 
дилва), лиш лінивий (лига лінива).
Файный голос -  Файний (гарний) голос.
Файный голос має, лем біда: кусать -  Файішй (гарний) 
голос мае, лиш біда: кусає.
Файный Грнць, копнув бы го киць -  Файний (гарний) 
Гриць, копнув би його киць (кіт)]
Файный жес г -  Файиий (гарний) жест.
Файыый (файна) з лиця -  Файний (гарний, гарна) з лиця.
' Ф ай н ы й каж е ,— утрожай!” -  и подставив (и нодстави- 
ла) сумку: “Дай!” -  “Файшій (гарний), -  каже, -  урожай!”
-  і підставив (і підставила) сумку: “Дай!”
Файный легінь -  Файний (гарний) легінь (парубок). 
Файный леґіньку, закапчай шірінку -  Файний (гарний) 
лсгіньку (парубочку), закапчай (застібни) ширінку. 
Файный лсґінь, лем норовистый, як кӱнь (лсм не же- 
ииться) -  Файний (гарний) легінь (парубок), лиш норовис- 
тий, мов кінь (лиш не жениться).
Файный (файна), лем нішто му (нішто ӱв) дати -  Фай- 
ний (гарний, гарна), лиш ніщо йому (нішо їй) дати. 
Файный леґінь, но мытися му лінь -  Файний (гарний) 
лсгінь (парубок) та митися йому лінь.
Файный (файна) на вроду -  Файний (гарний, гарна) на 
вроду.
Файный Никола, лем спина гола -  Файний (гарний) Ми- 
кола, лиш спина гола.
Файный (файна), ош гріх на нього (на неї) злым оком 
позирати -  Файннй (гарний, гарна), що гріх на нього (на 
неї) злим оком позирати (дивитися).
Файный иартнер (файна нартнеркя) -  Файний (гарпий, 
добрий) паршер (гарна, добра партнерка).
Файный ручиик не ганьба й у рукы взяти -  Файпий 
(гарпий) рушник не гагньба (не сором) і в руки взяти. 
Файный спосӱб -  Файний (гарний) спосіб.
Файный (файна ) собов -  Файний (гарний, гарна) собою. 
Файный тон = Хорошый тон -  Файний (гарний) тон. 
Файный урожай -  смачиый коровай -  Файний (гарний) 
урожай -  смачний коровай.
Файный фешак -  як у городі мак (як принц) -  Файний 
(гарний) фешак (красунчик), як у городі мак (як принц). 
Файный цвіт, а плода ніт -  Файний (гарний) цвіт, а плоду 
ніт (нема).
Файный час -  чекать робота ыя нас, а за дождьової добы
-  йдеме по грибы -  Файішй (гарний) час -  чекає робота на 
нас., а за дощової пори -  йдемо по гриби.
Файнын (файна), як намальованый (як намальована)
-  Файний (гарний, гарна), як намальований (як намальова- 
на).
Файяо бы на дуплаш (дуплом), а нис и на раз -  Файно б 
(гарно б) на дуплаш ӱдвічі більиіе), а нема й на раз.
Файцо бреше, бо не вперше -  Файно (гарно) бреше, бо нс 
впеше.
Файно бреше, лем нико му (нико ӱв ) ие вірить -  Файно 
(гарно) бреше, лиш ніхто йому (ніхто їй ) не вірить.
Файно бурян цвіте, та ннко цвіт його не рве -  Файно 
(гарно) бур’ян (будяк) цвіте, та ніхто цвіт його не рве. 
Файно вбраный (вбрана) -  Файно (гарно) одягнений 
(одягнена).
Файно в хыжи, як у церкви -  Файно (гарно) в хаті, як у 
церкві.
Фанио дякуву = Дуже файно дякуву -  Файно (гарно) дя- 
кую.
Фанноє видко на растоянію -  Файне (гарне) видно на від- 
стані.
Файноє волося было, а стало -  потячоє гніздо (кубло)
-  Файне (гарне) волосся було, а стало -  потяче (пташиие) 
гніздо.

Файноє, ги шовком вышнтоє -  Файне (гарне), мов шов- 
ком вишите.
Файноє настроєніє -  Файний (гарний) настрій.
Файноє не быває марноє -  Файне (гарне) не буває марне. 
Файноє раио, лсм не знати, якый вечӱр буде -  Файііе 
(гарне) рано (ранок), лиш не знати, який вечір буде.
Файноє яблоко на око, ио терпкоє соком -  Файне ігарие) 
яблуко на око, та тсрпке соком.
Файноє яблоко, черленоватоє, лем біда: черваковатоє -
Файне (гарне) яблуко, червонувате, лиш біда: червакувате. 
Файно жити -  не заборонити -  Файно (гарно) жити -  не 
заборонити.
Файно жити -  не мож ішкому заборонити -  Файно (гар- 
но) жити -  не можна нікому заборонити.
Файно и просто -  Файио (гарко) і просто.
Файіюї вроды, лем дурної (лем пессьої) породы -  Файної 
(гарної) вроди, лиш дурної (лиш иессьої) породи.
Файної сиӱванкы усе хочеся -  Файної (гарної) пісні за- 
вжди хочеться.
Файно музикы грали, а щи лінше -  як перестали -  Фай- 
но (гарпо) музики грали, а ще краще -  як перестали. 
Файно написано, но на практиці не так -- Файно (гарно) 
написано, та на ирактиці не так.
Файко не збрехати -  нсторію не доказати -  Файно (гар- 
но) не збрехати -  історію не доказати.
Файно, но мало — Файно (гарно) та замало.
Файно обіцяс, лем слова не має -  Файпо (гарно) обіцяє, 
лиш слова не має.
Файно, очима їв би (їла б) -  Файно (гарно), очима їв би
(їла б).
Файно ношитоє платя -  Файно (гарно) иошите плаття. 
Файно принараднвся (прнпараднлася), лем не покло- 
нився (не поклонилася) -  Файио (гарно) принарядився 
(иринарядилася), лиш не поклоннвся (не поююнилася). 
Файно розказує -  Файно (гарно) розповідає.
Файио ся мечтає, лем пӱлло ся дійствує -  Файно (гарно) 
мріється, лиш погано діється.
Файно чічка розвилася, лем не мені (лем не гобі) суди- 
лася -  Файно (гарно) чічка (квітка) розвилася, лиш не мені 
(лиш нс тобі) судилася!
Файну взя ги -  хоть є на што позирати -  Файиу (гарну) 
взяти -  хоч є на що позирати (дивитися).
Файну дӱвку не ганьба прнвести в домӱвку -  Файну 
(гарну) дівку не ганьба (не сором) нривести в домівку. 
Файнӱв дӱвці файно и в ііӱлці — Фіайній (гариій) дівці 
файно (гарио) і в пілці.
Фійом, фійом, -  крумплі з пірьом -  Фійом, фійом (по- 
угорськи: сине, сине),- крумнлі (картопля) з пір’ям.
Факт с факт = Факт лишаться фактом = Факт опстаєся 
фактом -  Факт є факт.
Фактнчный матріял -  Фактичний матеріал.
Факты алсргїї -  Факти алергії.
Факты волавуть (галасувуть ) -  Факти волають (галасу- 
ють).
Факты говорять самі за себе -  Факти говорять самі за 
себе.
Факты из студентської практикы -  Факги із студентської 
практики.
Факты наводять на розмышленія -  Факти наводять на 
роздуми.
Факты наглядні = Факты на лице -  Факти очєвидні. 
Факти на лице = Факты наглядні -  Факти наявні.
Факты неопровержимі -  Факти нсзаперечні.
Факты перевірнтн не тяжко -  Факги перевірити не важ- 
ко.
Факгы самі говорять за себе -  Факти самі говорять за 
ссбе.
Факты свідітельствувуть про обратноє -  Факти свідчать 
про зворотне.
Факты соотвітствувуть дійствитсльности -  Факги від- 
повідають дійсності.
Факты -  упряма річ -  Факги — уперта річ.
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Факт лишаться фактом — Факт с факт = Факт опстаєся 
фактом -  Факт лишається фактом.
Факт мав місто -  Факт мав місце.
Факт на лице -  Факт у наявності.
Факт опстаєся фактом = Факт лишатьси факгом = Факт 
є факт -  Факі' лишається фактом.
Факт опстаєся фактом, кобы й не оформленый актом -
Факт лишається фактом, якби й не оформлений акіом. 
Фактор часа -  Фактор часу.
Факт: тото й оно -  Факт: оце й воно!
Факультет яіыка и літературы -  Факультет мови й літе- 
ратури.
Фальснфікація чнстої воды -  Фальсифікація чистої води. 
Фальшипа дружба -  Фалыиива дружба.
Фальшива коса -  Фальшива (підробиа) коса.
Фальшива нота -  Фальшива нота.
Фальшива скромнӱсть -  Фальшива скромність. 
Фальшива тревога -  Фальшина тривога.
Фальшиві бриліанты -  Фальшиві брильяігги.
Фальшиві гроші = Подроблеиі гроші -  Фальшиві гроші. 
Фальшиві гроші -  недоноші -  Фальшиві гроші -  недо- 
ноші.
Фальшиві документы -  Фальшиві докумснти. 
Фалыпивый друг гӱрше от галнны, што межи коси- 
цями -  Фальшипий друг гірше аід гадюки, що між кві- 
тами.
Фйльшнвый нажиток -  не милый сиожиток -  Фальши- 
вий нажиток -  не милий спожиток.
Фалыпивый стыд -  Фальшивий сором.
Фалшышівый суд -  Фалыиивий суд.
Фалмнивоє иоказаніє- Фалыпиве свідчетшя. 
Фальшивоє положеніє -  Фальшиве положеішя. 
Фальшованіє (подделка) гроши - Фальшування (иідроб- 
ка) грошей.
Фамілії говорять самі за себе -  Фамілії (пршища) шво- 
рять самі за себс.
Фамілія без вӱтпӱвськоп» биґаря -  што ногавиці без ре- 
міня -  Фамілія (рід, родина) без вітцівського (батьківсько- 
го) битаря (ціпка, кчйка) -  що ногалиці без ременя. 
Фаиерна мастерська -  Фаиерна майстермя.
Фантазія не лем попуд небеса носить, но й успіх науці 
приносить -  Фантазія пе лиш попід небеса носить, але й 
усиіх науці нриносить.
Фантастичеська мечта -  Фантастична (химерна) мрія. 
Фантастичеські затії, причууіы -  Фантастичпі вигадки. 
Фантастичеські слухы -  Фантастичиі (химерні) слухи 
ічутки).
Формула жіізии -  Формула життя.
Фарба вылимяла -  Фарба (барва) злиняла.
Фарбы веселкы -  Барви веселки (райдуги).
Фарбы на картині прояснилися -  Фарби (барви) на кар- 
тині проясннлися.
Фарбы світа тым прекрасні, ош они разні -  Фарби (бар- 
«и ) світу тим ирекрасні, шо вони різні.
Фасадноє окно = Фроитонпс окио -  Фасадне вікпо (вікно 
на вулицю).
Фасонный різець -  Фасонний різець.
Фатальна вещ -  Фатальиа річ.
Фатальна мінута = Рокова мінута -  Фатальна хвилина. 
Фатальна ошибка = Рокова ошибка -  Фатальна по- 
милка...
Фаталыіый конець -  Фатальный кінсць.
Фатальный конець хвороты = Роковый коыєць хвороты
-  Фатальний кінець хвороби.
Фатальный миг (момент) -  Фатальна мить.
Фатальный случай -  Фатальішй випадок.
Фашистські бестії -  Фашистські бестії.
Фашистські погромщягкы -  Фашистські поіромшики. 
Фаштисгську сволотл' билп з тыла мы и з фронта -  Фа- 
шистську сволоту били з тилу мк і з фронту!
Факт с факт = Факт лишаться фактом -  Факт є факт.
Фе -  біді на поді -  Фе -  біді на поді (на горищі)!

Фебруар вітром дує, на водах мосты готує -  Лютий ві- 
тром дує, иа водах мости готує (будус).
Фебруар воду отпустить, а март подбере -  Лютий воду 
відпустить, а берсзень підбере.
Фебруар воєтить -  то вовком виє, то морозами тріщить
-  Лютий воєтить -  то вовком виє, то морозами тріщить. 
Фебруар додас весні охоты, но сам взутый у чоботы -  
Лютий додає весні охоти, та сам взутий у чоботи.
Фебруар з вихром гулять -  знму выдувать = Фебруар 
зиму выдувать, тому без вихра не бывас -  Лютий з ві- 
тром гуляє -  зиму видуває.
Фебруар зиму выдувать -  Лкггий зиму видуває.
Фебруар зиму проганять, а март сліды замітать -  Лютий 
зиму арогаияє, а березень сліди підмітає.
Фебруар на порі -  весиа на дворі -  Лютий на порі -  весна 
надворі.
Фебруар на хвості тепло держить -  Лютий на хвості те- 
пло тримає.
Фебруар -  норовистый бетпр: на дворі морозить, а по 
хыжах веселить -  Лютий -  норовистий бетяр (розбійник): 
на дворі морозить, а по хатах всселить.
Фебруар от злости пронимать до кости -  Лютий від зло- 
сті проймає до кості (до кісток).
Фебруар позвідать, чому не взутый (не взута) -  Лютий 
сптггає, чому ие взутий (не взута).
Фебруарська непогода -  для літа выгода Лютнсва пе- 
погода -  для літа вигода.
Фебруарськый сніг пахпе веснов з-под нӱг -  Лютневий 
сніг пахнс вссною з-під ніг.
Федеральна експертна служба -  Федеральна експсртна 
служба.
Федсрація футбола -  Федсрація футболу.
Федоі, лем не тот = Така ж свига, лем не так пошита -
Федот, лиш не той.
Федот гепло дає, а жито колос подас -  Фсдот (31 травня 
) тепло дає, а жито колос подає.
Фейерперкы пышні, а діла иикудышні -  Фейервсрки 
ііишні, а снрави нікудишні.
Фейса й лопага не вызнавуть свата, ии брата -  Фейса 
(сокира) й лопата ие визнають свата, ні брата.
Фейса не познрать, де рубать: Гі челядник (чслндина) 
направлять -  Фенса (сокира) не нозирать (не дивиться), 
де рубає: її людина направляє.
Фелельовати (фелелюву) головов -  Відповідати (відпо- 
відаю) головою!
Фена бы тги была = Феиа бы тя била -  Фена (мара , не- 
чиста) б тобі бу.та!
Фена бы тя била = Фена бы тти была= Фсна бы тя взпла
-  Фена (мара, нечисгпа) б тебе била!
Фена бы тя взяла = Фена бы гя била = Фена бы тти 
была -  Фена (мара, нечиста) б тобе азяла!
Феноменальні успіхы -  Феноменальні успіхи.
Феодул на двӱр сгупив -  готуй косы и серпы до жнив
-  Феодул (1 липня) на двір ступив -  готуй коси і серпи до 
жнив.
Фермеры ся смівуть, як колхозникы живуть -  Фермери 
сміються, як колгоспники живуть.
Фермерськоє хозяйство -  Фермерське господарство.
Фест нваль-конкл'рс -  Фестиваль-коикурс.
Фест постарався (ностаралася) -  Фсст (надто, добре) по- 
старався (постаралася).
Фе тобі = Фу тобі -  Фе тобі!
Фешак, лем шапка не так -  Фешак (красунчик), лиш шап- 
ка не так.
ФЗС -  ФЗС (фабричпо-заводська семирічка).
ФЗУ — ФЗУ (фіабричпо-заводське учнівство).
Фіалковый корінь -  Фіалковий коріыь.
Фіга з маком -  Фіга (дулн) з маком.
Фігаро туй, Фігаро там -  Фітаро тут, Фітаро там.
Фіґлі бывавуть не лем веселі, смішливї, но й ганьблнві
-  Фіглі (жарти) бувають не лиш всссяі, сміхотливі, алс й 
ганьбдиві (соромливї).
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Фіґлі бы ся говорили, кобы за аих платили -  Фіглі (жар- 
ти ) говорилися б, якби за них шіатили.
Фіґлі бы ся не говорили, кобы їх не любили -  Фіглі (жар- 
ти ) б не говорилися, якби їх не лкібили.
Фігглі -  в бӱк = Фіґ.ті - гет -  Фіглі (жарти) -  в бік!
Фіґлі -  гет ■= Фіглі -  в бӱк -  Фіглі (жарти) -  геть!
Фіґлі добрі смішити, лем на них не прожити -  ФІҐЛІ 
(жарти) добрі смішити, лиш на них не нрожити.
Фіґлі єнных смішать, а другых (а ипшых) -  ганьблять
-  Фіґлі (жарти ) одних смішать, а інших -  ганьблять (со- 
ромлять).
Фіґлі з ннм (из нив ) логані -  Фігпі (жарти ) з ним (з нею) 
погані.
Фіґлі-міглі -  Фіглі- міпіі (жарти-смішки).
Фіглі-міґлі, лем бы не пӱллі -  Фіглі-міпіі (жарти-смішки) 
лише б не погані. <.. ■.
Філі-міглі чиннти -  Фіглі-міґлі (жартн-смішки) чинити. 
Фіґлі на гадні, кедь иікниці на грядці -  Фіґлі (жарти) на 
гадці, якщо пікниці (ковбаси) на грядці.
Фіґлі не мож програтн в карты -  Фіґлі (жарти) нс можна 
програти в карти.
Фіґлі -  не робота, а до сміха охота -  Фіглі (жарти) -  нс 
робота, а до сміху охота.
Фіґлі, приповідочкы -  и подався от жоны до сусідочкы
-  Фіґлі (жарти), приповідочки -  і подався від жінки (від 
дружини) до сусідочки.
Фіґлі тоже не без душі: для когось -  смішна утіха, а для 
когось -  урок -  Фіґлі (жарти) теж не бсз душі: для когось
-  смішна потіха, а для коюсь -  урок.
Фіглі фіґлями -  Фіґлі фіґлями (жарти жартами).
Фіглі фіґлями, а правда за гроші -  Фіглі фіглями (жарти 
жартами), а нравда за гроші!
Фіґлі фіґлями, а правді быти -  Фіглі фіглями (жарти 
жартами), аправді бути!
Фіґлі фіґлямн, а хвӱст -  набӱк -  Фіглі фіґлями (жарти 
жартами), а хвіст -  набік!
Фіґлӱв новна торба не натре горба -  Фіґлів (жартів) 
повна торба не натре горба.
Фіглювучн сказано, но ссрйозио задумано -  Фіглюючи 
(жартуючи) сказано, але серйозно задумаио.
Фіґлюй, лем на язык міркуй -  Фіглюй (жартуй), лиш па 
язик міркуй.
Фіґлюй, лем не насміханся -  Фіґлюй (жартуй), лиш не 
пасміхайся.
Ф іґлюй, но в душу ие ллюй -  Фіґлюй (жартуй), і а в душу 
ие плюй!
Фіглюй, ііо міркуй = Фіґлюй, но што кажеш -  міркуй -
Фіглюй (жартуй), та міркуй.
Фіґлюй, но што кажеш -  міркуй = Фіґлюй, но міркуй -  
Фіглюй (жартуй), але що кажсш -  міркуй.
Фіглюй, рябунчику, докі-сь щи не луснув -  ФІҐЛЮЙ, ря- 
бунчику (глечику), поки ти ще не луснув.
Фіглюй (фіґлюйте) собі на здоровля -  Фіґлюй (жартуй, 
жартуйте) собі на здоров’я!
Фіглюй, сміши, лем не гріши -  Фіглюй (жартуй), сміши, 
лиш не іріши.
Фіґлю мало знатн -  її треба в.міти й розказатп -  Фіґлю 
(жарт) замало знати -  ц треба вміти й розказати (розпо- 
вісти).
Фіґля два кӱнці має: єнным гладнть, другым -  кусать
-  Фігля (жарт) два кінці має: одним піадить, другим -  
кусає.
Фіґля для фіглі = Искуство для искуства -  Жарт для жарту. 
Фіґля -  дурниця, а послухати годиться -  Фігля (жарг) -  
дурниця, а ішслухати тодиться.
Фіґля інтересна товды, коли подавуть її щи не остывшов
-  Фіґля цікава (жарт цікавий ) тоді, коли подають її' (пода- 
ють його) ще не остившою (ще не остившим).
Фіпш йсе фіґля -  Фігля це фігля (жарт це жарт).
Фігля когось смішить, а комусь болить -  Фігля (жарт) 
когось смішить, а комусь болить.
Фігля місто мас -  Фігля (жарт) місце має.
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Фіґля мітка, остроумна усім зручна (созвучна) -  Фігяя 
влучна, дотеіша -  усім зручна (співзвучна) (жарт влучний, 
дотетшй -  усім зручішй (співзвучний).
Фіґлям на селі раді старі й малі -  Фіґлям (жартам) на селі 
раді старі й малі.
Фігля му (фіґля ӱв ) боком выйшла -  Жарт йому (жарт 
їй) боком вийшов.
Фіґля -  не дурниця: нз ннв серце веселиться -  Фіґля 
(жарт) -  не дурниця: з нею (з ним) серцс веселиться. 
Фіґля не лем смішнть, но й розуму вчить -  Фігля (жарт) 
не лише смішить, але й розуму вчить.
Фіґля не шкодить, лем часто боком выходить -  Фіґля 
(жарт) не шкодить, лиш часто боком виходить.
Фіґля никому хрещика не нозирать -  Фіґля (жарт) ніко- 
му хрещика ие позирає (не дивиться) !
Фіґлярь -  Божий дар -  Фігляр (сміхар, жартівник) -  Бо- 
жий дар.
Фіглярь заробить собі на погар -  Фігляр (жартівник) за- 
робить собі на погар (на чаркӱ).
Фіґлярь на гостині -  полегкӱсть ґаздыни -  Фігляр (жар- 
тівник) иа гостині -  подегкість шсподині.
Фіглярь на порӱг -  у хыжи сміх -  Фіґляр (жартівник) на 
поріг -  у хаті сміх.
Фіґлярь при біді смішить і в суді -  Фігдяр (жартівник) 
ири біді смішить і в суді.
Фіґлярь у двӱр заверне -  и на фіґлю зверне -  Фіґляр 
(жартівник) у двір завсрнс -  і на фіґліо (на жарт) звсрііе. 
Фігля смішнть и повчає, як челядник (як челяднна)
жнтн має -  Фіґля (жарт) смішить і иовчає, як людина 
жити має.
Ф ІҐЛ Я  ся фіґ.поє, а хліб ся кельтуе -  Фігля фішоєгься 
(жарт жартується), а хліб келыується (з"ідається), 
Фіґльовала баба з колссом, та в спнцях застряла -  Фі- 
глювала (жартувала) баба з колесом, та в сиицях застряла. 
Фіґльовати з огньом -  Фіґлювати (жартувати) з воіпем. 
Фіґльовати мож по-разному -  Фіглювати (жартувати) 
можна по-різіюму.
Фіґовый лнсток -  Фіґовий (фініковий) листок.
Фігура умолчанія -  Фііура умовчання.
Фігурально кажучи -  Фііурально кажучи.
Фізеш -  лізеш -  Фізеш (плапшш) -  лізеш (ідеиі)\ 
Фіззарндка -  Фіззарядка (фізична зарядка).
Фізичеська ґеографія -  Фізична ґсоірафія.
Фізичеська кульзура = Фізкультура -  Фізична кулыура. 
Фізнчеська нагрузка -  Фізичне наваитаження. 
Фізнчеська робота = ФІзнчеськый труд -  Фізичиа робота. 
Фізичеська сила -  Фізичиа сила.
Фізичеська хімія -  Фізична хімія.
Фізичеські лнчности -  Фізичні особи.
Фізичеські опыты -  Фізичні досліди (спро6и).
Фізичеські нопыткы -  Фізичні спроби.
Фіізичеськый порок розуму ис поміха -  Фізична вада ро- 
зуму ые завада.
Фізичеськый груд = Фізичеська робота -  Фізичний труд. 
Фізичеськый фактор -  Фізичний фактор. 
Фізіолоґічеськый процес -  Фізіологічний процес. 
Фізичеськоє влияніє -  Фізичний вплив.
Фізнчна нагрузка -  Фізичне навантаження.
Фізіономія -  цеглины просить -  Фізіоиомія -  цеглини 
просить.
ФЬкультура = ФЬичеська культура -  Фізкультура (фі- 
зична культура).
Фізмат -  Фізмат (фізико-математичний факультет). 
Фіксована сума -  Фіксована сума.
Фксованый податок -  Фіксовавний податок.
Фікгнвный брак -  Фіктивыий шлюб.
Фіктивный отчот -  Фіктивний звіт.
Філер -  не гроші: не кушші и уши -  Філер -  не гроші: ие 
купиш і воші.
Філер -  не грӱш: за нього не поїш -  Філер -  не іріш: за 
нього не по'іш.
Філософська кагегорія -  Філософська категорія.

389



Філ

Філоі'офськый камінь -  Філософський камінь.
Фількина грамота -  Фільчиыа грамота.
Фільмова програма -  Фільмова програма.
Фільм про войну -- Фільм про війну.
Фільтрӱвный вірус -  Фільтрівний вірус. 
Фільтрующыйся вірус -  Фільтропроникаючий вірус. 
Фінал тот самый -  Фінал той самий.
Фінальна гра -  Фіиальна гра.
Фінальна група -  Фінальна ірупа.
Фінальна серія -  Фінальна серія.
Фінальный акорд -  Фінальний акорд.
Фінальный заґгізд - Фіналыіий заїзд.
Фінальный номер -  Фінальний номер.
Фінальный свисток -  Фінальний свисток.
Фіналькый счот -  Фінальний рахунок.
Фінансы розпороиіили, а роботу не зробили -  Фінанси 
розпорошили, а роботу нс зробили.
Фінансы спӱвавуть романсы -  Фінанси снівають романси. 
Фінансова иніціатива -  Фіішнсова ініціатива.
Фінансова нестабільнӱсть -  Фінансова нестабільність, 
Фінансові возможности -  Фінансові можливості. 
Фінансовый барйер -  Фінансовий бар’ер.
Фінансовын кризіс -  Фінансова криза.
Фінвідділ -  Фінвідділ {фінансовий віддйі).
Фіникова пальма -  Фінікова пальма.
Фінінспектор -  Фінінспекхор {фітнсовий інспектпр). 
Фінллан -  Фінплан {фінансовий план).
Фіігішнам лента -  Фінішна стрічка.
Фінішна пряма -  Фіиішна пряма.
Фінішна фаза -  Фінішна фаза.
Фінішііа черта - Фінішна риска.
Фірма віникӱв не вйаже-Фірма віників нс в’яже! 
Фірмовя марка -  Фірмова марка.
Фішкарошя брехня годус -  Фішкароша (адвоката) брех- 
ня годус.
Фішкароша не треба новчати, як на суді брехати -  <1>іш- 
кароша (адвоката) не трсба повчати, як на суді брехати 
Фішкарош знас, за што (чому) ногапині по судах нроги- 
рать -  Фішкарош (адвокат) знас, за що (чому) иогавиці по 
судах протирае.
Фіялка вечӱрня -  Фіалка вечірня.
Фіялка лісова -  Фіалка лісова.
Фынькать, вытнравучи смолі, лем не каже, шзо было 
в школі -  Финькає, витираючи смолі (соплі), лиш не кажс, 
іцо було в школі.
Флаг.маны нсрестройкы -  Флагмани перебудови. 
Фляцнути (фленнути) по лыску -  Фляцнути {злегка вда- 
рити долонею) по писку.
Фляшка из стола покотилася -  казка кӱнчнлася -  Фляш- 
ка (пляшка) зі стола нокотилася -  казка скінчилася. 
Фляшка из узьков шкнков -  Фляшка {пляшка) з вузькою 
шинкою (з вузькші горХишкам).
Фляшкы допався {допалася) -  и нализався (и нализала-
ся) -  Фляшки {пляшки) допався (доналася) -  і нализався (і 
нализалася).
Фокуеы исповнязи (показовати) -  Фокуси виконувати 
(тюказувати).
Фокусы політикы -  Фокуси політнки.
Фокусноє ростояніє -  Фокусна віддаль (відстапь). 
Фоликулярна ангіна -  Фолікулярна атіиа.
Фоликулярна клітина -  Фолікулярна клітина. 
Фольклорный колектнв -  Фольклорний колсктив.
Фома невірный -  Хома невірний.
Фонд літературы -  Фонд літератури.
Фонд печати -  Фонд друку,
Фондові матріялы -  Фондові матеріали.
Форма и содержаніє -  Форма і зміст.
Формальна отписка -  Формальна відписка.
Формальні признакы -  Формальні ознаки.
Формальный конеиь -  Формалышй кінень.
Формально -  гибы й нормально -  Формаяыю -  ніби й 
нормально.

Формально правильно, а по сутцеству -  издівательство
-  Формально вірио, а по суті -  знущання.
Формепна закупӱвля зерна -  Формена закупка зерна. 
Форменні неполадкы -  Формсні (справжні) нено- 
ладки.
Форменный ду'рак (формеина дура) = Повный дурак 
(повна ду'ра) -  Формсний {справжній) дурень (формсна 
(справжня) дура).
Форменный тулик -  Формсний (справжній) тупик. 
Формовочна глина -  Формовл глина.
Формус обіцесзвенну думку -  Формує суспільну думку. 
Формула жизни -  Формула життя.
Формула здоровля -  Формула здоров’я.
Формула знаній -  Формула знань.
Формулярный список -  Формулярний сішсок.
Форсоваз и событія -  Форсувати події.
Форум издателӱв -  Форум видавців.
Форум молодости -  Форум молодості.
Фосфорна кыслота -  Фосфорна кислота.
Фотоапарат -  Фотоапарат (фотографічний апарат). 
Фотоательс -  Фотоательє.
Фотографічсська пластинка -  Фотоґрафічна иластннка. 
Фотозиимок -  Фотознімок (фототрафічний знімок). 
Фозонаборна машина -  Фотонаборна машина. 
Фоторобот -  Фоторобот.
Фотофакт -  Фотофакт.
Фразеолопчеськый оборот -  Фразеологічний зворот. 
Фразеолоґічеськоє зрошеніє -  Фразеологічне зрошення. 
Фразы короткі, ио думкы в них глубокі -  Фрази короткі, 
та думки в них глибокі.
Фразноє єдинство -  Фразна єдність.
Фрайнра.ми хвалилася, а дівов опсталася -  Фраїрами 
хвалилася, адівою лишилася.
Фрайирка милована -  на всі бокы цюльована -  Фраїрка 
милована -  на всі боки цілована.
Фрайирка на гадці -  быти дома лайці -  Фраїрка на гадці
-  бути дома лайці.
Фрайирочка - голубочка, фрайирочок - голубочок -
Фраїрочка -голубочка, фраїрочок -голубочок 
Фрайирочка милована -  на всі бокы нюльована -  фраї- 
рочка милована -  иа всі боки цілована.
Фрайнрочко стародавна, любив-им тя до недавна, лю- 
бнв, любив та щи й буду -  нигда тебе не забуду -  Фраї- 
рочко стародавня, любив тебе до недавна, любив, любив та 
ше й буду -  ніколи тебс нс забуду!
Фрайирочко, штось думала, колись мене любовала? 
Была в мене думка своя, ош ты не мӱй, я не твоя -  Фраї- 
рочко, щось думала, коли мснс любовала? Була в мене дум- 
ка своя, шо ти не мій, я ис твоя.
Фрайирочок, як голубочок (як огӱрочок) -  Фрайирочок, 
мов голубочок {мов огірочок).
Фраса тти того -  Фраса {біса) гобі того!
Фрас бы зти быв -  Фрас (біс, чорт ) би тобі був!
Фрас вас розбере -  Фрас (біс, чорт) вас розбере!
Фрас його матери, як завелося: и староє и малоє у бокы 
фзялося -  Фрас (біс) його матері, як завелося: і старе і малс 
за боки береться.
Фрасы бы тобов гыґали -  Чорти б тобою гигали (кидали)\ 
Фрасы бы тя били -  Чорти б тебе били!
Фрасову му (фрасову ӱв) каріку -  Бісову йому (бісову їй) 
каріку (петлю)!
Фрас ти заплатить, як тя зланнзь -  Фрас (біс, чорт) тобі 
заплатить, як тебе злапить (зловить)\
Фрыштик зйіж сам (сама), обід поділн з приятельом 
(з приятелькою), а вечерю -  отдай врагам -  Фриштик 
(сніданок) з’їж сам (сама), обід поділи з приятелем (з при- 
ятелькою), а вечерю -  віддай ворогам.
Фрыштик из двох страв -  Фриштик (спіданок) із двох 
страв.
Фрыінтик н обід -  за єдсн присід -  Фриштик (сніданок) і 
обід -  за один присід.
Фронталыіа композиція -  Фроитальна композиція.
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Фронтальный опрос -  Фронтальне онитування.
Фронт и тыл -  Фронт і тил.
Фронтова полоса укрылася трупами -  Фронтова полоса 
вкрилася трупами.
Фронтова реальнӱсть -  Фронтова реальність.
Фроптові будні -  Фронтові будні.
Фронтовос окно = Фасадное окно -  Фронтове вікно івікно 
на вулицю).
Фронт нрнбыли -  Фронт прибутку.
Фронт робӱт -  Фронт робіт.
Фукать на нього (на неї) -  Фукає на нього (на нсї).
Фук на фук -  Фук на фук (програш, перебір при картах). 
Фук на фук -  не рахуеся -  Фук на фук програш. перебір 
при картах) нс рахуегься!
Фук на фук як пӱде -  з того ним не буде -  Фук на фук як
піде -  з того нічого не буде!
Фокус не вдався -  Фокус нс вдався.

Фокус не пройде— Фокус ие пройде!
Футболять есс діло -  Футболять(б’ють ногами ) це діло 
(цю справу\
Фундамеитальна наука -  Фундаментавльна наука. 
Фундаментальні причины -  Фундаментальні причини. 
Фундаментальный аналіз -  Фундамсні альний аналіз. 
Функції організма -  Функції оргапізму.
Фунт стерлінґӱв -  Фунт стерлішїв (назва монет). 
Фуражна корова -  Фуражна корова.
Фур, фур! -  полетів (нолетіла), де хотів (де хотіла), там 
и сів (там и сіла) -  Фур, фур!- полетів (полетіла), де хотів 
(де хотіла), там і сів (там і сіпа).
Футбол без синцӱв не Оыває -  Ф>тбол без синців не буває. 
Фудбольноє первенство -  Футбольна першість. 
Футбольноє поле -  Фугбольне поле.
Фу ты, ну ты -  Фу ти, ну ти!
Фу тобі = Фе гобі -  Фс тобі!



Хаб

X

Хабарник (хабарниця) при любӱв зарплаті буде на лагіу 
братн -  Хабарник (хабарниш) ири будь-якій зарилаті буде 
на лапу брати.
Хабаря не дати -  не подпнше акты -  Хабаря ис дати -  ие 
підпиіпс акти.
Хабарь (взятка) входить без стука -Хабар входить без 
стуку.
Халіф (каліф) па час -  Халіф (каліф) на годипу.
Хам тыче дулю нам (тиче дулю вам) -  Хам тиче дулто 
нам (тиче дулто вам).
Ханаєся за соломинку (за стеблину) -  Хапається за со- 
ломинку (за стеблину).
Хапай в обндві жмені = Наетавляй шнрше жеб - Халай 
в обидві жмені.
Хапай, ГІетре, докі теплоє -  Хапай, Петрс, гіоки тепле! 
Хаиай, што вндиш, докі назад не подорожало -  Хаггай, 
що бачиш, локи зиову ие иодорожчало!
Хапати быка (вола) за рогы = Братп быка за рогы -  Ха- 
иати бика (вола) за рош.
Хапати воздух -  Ханати повітря.
Хапати дрыжакы -  Тремтіти (трястися).
Хапати за груди = Брати за гру7іи -  Хапати за груди. 
Хапати за душу = Брати за душу -  Хапати за душу. 
Хапати за пстелькы = Братн за петслькн -  Хапати за пе- 
телыси {за иагрудні пстпі).
Хапати за серце = Брати за серцс -Хашгги за серцс. 
Хапати і псба звізды- Хапати {хватати) з нсба зорі. 
Хапати на льоту = Имати на льоту- Хапати па льозу. 
Хапати слова -  Хапати {ловипш) слова.
Хапатнся за волося -  Хвататися {6ратися) за волосся. 
Хапа піся за пхлову -  Хвататися (братися) за іолову. 
Хапатися за соломину -  Хапашся за соломипу.
Хапатнся за ум -  Хвататися (братися) за розум.
Хапкый (ханка) на руку -  Хапкий (хапка) на руку. 
Хапкый (хапка) иа слово -  Хапкпй (хапка) на слоно (иа 
бесіду).
Хапко з хапком (хапкння з хапкиньов) знаєся = Злодій 
из злодійом зяаеся -  Хапко (хапуп) з хапком (хапунаи) (ха- 
пупка з хапуикою) зиаеіься.
Хапле го (хапле ііі) зависть -  Хапає його (хапає її) за- 
здрість.
Хапле за горло -  Хапає за горло.
Хапле за ду шу -  Хаі іає за душу.
Хаплс за серце -  Хапає за серце.
Хаплс звізды з неба -  Хапає зорі з нсба.
Хаплеся за будь-яку робогу = Хаплеся за всьо -  Хапаєгь- 
ся за будь-яку роботу.
Хаплеся за всьо = Хаплеея за будь-яку роботу -  Хапа- 
ється за все.
Хаплють то (хаплють йі) судорогы -  Хапають Гюго (ха- 
иають її) корчі.
Хапуга (злодюга) не прнзнає ревізора за друта -  Хапуга 
(злодюга) пе визпає ревізора за друга.
Хаііузі -  по заслузі -  Хапузі -  по заслузі!
Харкав бы-сь (харкала бы-еь) кровльов -  Харкав би ти 
(харкала б ти) кроа’то!
Характср дітины починаться з материного молока -  Ха-
рактєр дитиии почипасться з материного млока.
Характсф - есе судьба -  Харашср -  цс доля.
Характерна деталь -  Характерна деталь.
Характсрна привычка -  Характсрна звнчка.
Характерна черта -  Характерна риса.
Характер -  не мед, а обычаӱв комплект -  Характср не 
мед, а звичок комплекг.
Характерный епізод -  Характерний епізод,
Характерный поступок -  Характерішй вчинок. 
Харакгерный штрих (штришок) -  Харакгерішй штрих 
(штришок).

Характериоє для воєнного часа -  Характерне для воєн- 
иого часу.
Хартія вольности -  Хартія вільности.
Харкав бы-сь (харкала бы-сь) кровльов -  Харкав бы ти 
(харкала б ти) кров’то!
Ха-ха = Хе-хе -  Ха-ха!
Ха-ха-ха-ха = Хе-хе-хе-хе -  Ха-ха-ха-ха!
Хаща -  ухо, поле -  око -  Хаща (ліс) -  вухо, поле -  око. 
Хаща чувача, а полс видячоє -  Хаща чувача (піс чувачий). 
а пояе видячс.
Хвала Богу -  Хвала Богу!
Хвала волам, што тягнуть воза -  Хвала вояам, шо тяг- 
иуть воза!
Хвала тобі, Боже, ош дав-ись дожнивовати й урожай у 
хрестиі собрати -  Хвалатобі, Боже, шо дав Ти дожнивува- 
ти і врожай у хрестці зібрати!
Хвала тобі, коню, што-сь персскочив ковбаню -  Хвала 
тобі, коню, що ти псрескочив ковбанго.
Хвалсна дичка скоро гниє -  Хва.псна дичка (плід груші) 
скоро пшє.
Хвалена молодиця -  чортния -  Хвалена молодипя -  чор- 
гиця.
Хваленый отчот, а роботы ньіт -  Хвилсний звіт, а роботи 
ньіт (нема).
Хваленым пирогом легко подавитися -- Хваленим пиро- 
гом легко подавитися.
Хваленоє -  недоиечеііос (недовареноє) -  Хвалене -  недо- 
нечене (недоварене).
Хваленоє -  нсреплаченоє Хвалспе - исрсплачепе. 
Хвали віру, та знай міру -  Хвали віру, та знай міру.
Хвали власгь -  довжнӱсгь дасть -  Хвали штаду -  дасть 
посаду.
Хвалмвся (хвалилася) мсжи свойнми близькымн -  Хва
лиізся (хвалилася) між своїми близькими.
Хвали дснь увечсрі = Не хвали день до вечсра -  Хвали 
день увечері.
Хвали день увечерї, а житя -  персд смертьов -- Хвали 
дснь унечері, а життя -  нерсд смертіо.
Хвалы -  до навалу, а з усього -  нич • Хвали -  до павалу, 
а з усього -  нічого.
Хвали знму не до, а нослі Ннколаи -  Хвали зиму ие до, а 
ііісля Николая (Микопи, 19 грудня).
Хвали знму но Николаю -  Хвали зиму після Миколи (19 
грудня).
Хвали коня не за гриву, а як оре ыиву -  Хвали коия пе за 
іриву, а як оре ішву.
Хвалили, кумко, нас: вы -  мене, а я -  вас -  Хвалили, 
кумко, нас: ви -  мене, а я -  вас.
Хвалилася кобыла, ош из возом ходила -  Хвалилаея ко- 
била, що із возом ходила.
Хвали не госгину, а газдыню -  Хвали не гостину, а тос- 
ІІОДИНЮ.
Хвали ня, ротику, бо роздеру тя -  Хвали мене, ротшсу, бо 
роздеру (розірву) тсбс!
Хвали попа прикопавши -  Хвали иопа прикопавши (по- 
ховавиш).
Хвалиси ие бородов и гривов, а трудовов ініціати-
вов -  Хвалися не бородою й гривою, а трудоаою ініціа- 
тивою.
Хвалпся не ночатов, а довершенов роботов -  Хвалися нс 
іючатою, а закінчеиою робото
Хвалися ие при погарчикови, а при к о с а р ц і  -  Хвалися 
нс при погарчику (не при чарці), а при косариі.
Хвалися не родичами-братами, а свойими ділами -  Хва- 
лися ос родичамн-братами, а своїми ділами (своїми спра- 
вами).
Хвалити Бога -  Хвалити Бога!

| Хвалити в очи = Славити в очи -  Хвалити (лестити) в очі.
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Хво

Хвалнти до небес = Славити до небес = Подносити до 
небес -Хвалити до небес.
Хвалити -  не коснти, сиина не заболнть -  Хвалити -  не 
косити, спина не заболить,
Хвалитися нічим (ниє чнм) -  Хвалитися нічим (нсма 
чим).
Хвалитися нічим и жаловатися не мож -  Хвалитися ні- 
чим і скаржитися не можна.
Хвалитися ци на когось гріховатися -  не юднться -
Хвалитися чи иа когось іріховатася -  нс личить.
Хвали товар, Мигалю, лем не персхвалӱй -  Хвали товар, 
Мигалю, лиш не псрехвалюй.
Хваліп ь, гибы мастив (мастила) = Хвалнть -  онь мас- 
тить -  Хвалить, ніби мастив (мастила).
Хвалигь на всі лады -  Хвалить на всі лади.
Хвалить -  онь мастать = Хвалить, гибы мастив (масти-
ла) -  Хвалить -  аж мастить.
Хвалиться жонов, як пӱи ноиадьов -  Хвалиться жоною 
(дружииою), як піп нопадею.
Хвалиться, як цигани дітьми -  Хвалиться, мов цшан ді- 
тьми.
Хвалить у блуд, нервозячи люд -  Хвалить у блуд, нерву- 
ючи люд.
Хвалить, ш бы мастив (мастила) -  Хвалить, ніби масі ив 
(мастила).
Хвалн ци гаіш -  йому (ӱв) хоть бм хны -  Хвали чи гани 
-  йому (їй) хоч би хии!
Хвали чужоє, айбо честуіі и свос -  Хвали чуже, але шануй 
і своє.
Хвали чужос, а свос -  и без похвалы доброє -  Хвали 
чуже, а своє -  і без похвали добре.
Хяали, што отдали -  Хвали, що віддали.
Хвалн януар сніговый, май дождьовый, а август снопа- 
ми рясный -  Хвали січень сніговий, травень дощовий, а 
сернень снопами рясний.
Хвалнть, гибы медом мастить -  Хвалить, ніби медом 
мастить.
Хвалы до небсс = Славы до небес -  Хвали до небес. 
Хвалов не нагодуєш = Слӱв густо, а в череві иусго = Со- 
ловсй піснямн не сытый -  Хвалою не нагодуєш (ие на- 
ситиш).
Хвалу Богови отдаги -  Хвалу Богові віддати.
Хвалу за хвӱст тягти -  Хвалу за хвіст тягга.
Хвалять го (хвалять йі) всяды -  хоть орден вішай му 
(вішай ӱв) на груди -  Хвалять його (хвалять її) поізсюди -  
хоч ордсн вішай йому (вішай їй) на іруди.
Хвалять не за мудрӱсть думок, а за партбйіет -  Хвалять 
не за мудрість думок, а за партквиток.
Хвалять челядь и в нас: вы -  мене, а я вас -  Хвалязь 
челядь і в нас: ви -  мепе, а я -  вас.
Хвалячи -  продатн, а хулячи -  кунити -  Хвалячи -  нро- 
дази, а хулячи -  купити.
Хвалящому и Бог не помагать -  Хвалящому (хвалькові) і 
Бог не помагає.
Хяальба до неба, а кыла -  до землі (а в міхови -  нич) -
Хвальба до неба, а кила -  до землі (а в міхові -  нічого). 
Хвальба -  не часть: сорочкы не дасть = Хвальба со- 
рочкы не дасть -  Хвальба -  не часть (не придане, не по- 
саг): сорочки нс дасть.
Хвальба сорочкы не дасть = Хвальба -  не часть: 
сорочкы не дасть -  Хвальба сорочки не дасть.
Хвальбов сытый не будеш -  Хвальбою ситий ые будсш. 
Хвора дітина кіть не помре, то розпестнться -  Хвора ди- 
тина, якщо нс помре, то розпеститься.
Хватати за еерце -  Хватати за серце.
Хватнв го (хватив йі) удар = Наегиг го (настиг йі) удар -  
Хватив його (хватив ЇЇ) удар.
Хватило енергії -  Хватило енергії.
Хватило на всіх -  Хватило на всіх.
Хватало силы -  Хватшзо еилы.
Хваткый (хватка) до робогы = Беручкый (беручка) до 
роботы -  Хваткий (хватка) до роботи.

Хватку має -  й чорта захомутас -  Хватку має -  й чорта 
зануздає!
Хватська душа -  Хватська (хвацька) душа.
Хватськый хлопець -  Хватсышй (хвацышй) хлопець. 
Х в и ґ ы - м и ґ ы  -  Хвиги-миги (ласощі, солодощі).
Хвойный ліс -Хвойний ліс.
Хвора лежить, кіть комусь не напоприть -  Хворою ле- 
жить, якщо комусь не наперчить.
Хворе дітвача кіть не вмре, то розплачеся -  Хворе ди- 
тинча якщо не помре, то розплачеться.
Хворівуть часто жоны, вмиравуть -  чоловіки -  Хворі- 
ють часто жінки, вмирають -  чолловіки.
Хворіє, погано йому (хворіє, погано їй), но виду не по- 
казує -  Хворіє, погано йому (хворіє, иогано їй), та виду нс 
показує.
Хворіти не любить (не хоче) ніхто -  Хворіти не любить 
(не хоче) ніхто.
Хворі чувствувуть, коли надходить конець -  Хворі від- 
чувають, коли надходить кінець.
Хворый быв (хвора была) подвергнутый (иодвергнута) 
операнії -  Хворий був (хвора була) підданий (підцапа) опс- 
раціі.
Хворый (хвора) на псчӱнку -  Хворий (хвора) на псчінку. 
Хворый (хвора) не дотягнс до рана -  Хворий (хвора) нс 
дотяпіе до рааа.
Хворый (хвора) не прозяше й трьох днӱв -  Хворий (хво- 
ра) не протягпе й трьох днів.
Хворый перебыв (хвора перебыла) нӱч спокӱйно = 
Хворый (хвора) провӱв (провела) нӱч спокӱйно -  Хво- 
рий перебув (хвора псребула) ніч спокійно.
Хвормй помирать, а консіліум продовжуєся -  Хворий 
помирає, а консиліум тривас.
Хворый провӱв (хвора провела) нӱч спокӱйно = Хворый 
перебыв (хвора псребыла) нӱч спокӱйно -  Хворий про- 
вів (хвора провела) ніч спокійно.
Хворый (хвора) чекать выздоровленія до самої смсрта -
Хворий (хвора) чекає виздоровлсшія до самої смерті. 
Хворым быв (была), а нико до нього (до исї) й носа нс 
потыкнув -  Хворим був (була), а ніхто до нього (до неї) й 
носа нс потикнув.
Хворыіі пӱшов (хвора иішла) на поправленіє -  Хворий 
почав (хвора почала) поправлятися (одужувати).
Хворого зуба довго не тягнуть -  Хворого зуба довш не 
тягнуть.
Хворого (хвору) й ио очах вндко -  Хворого (хвору) й ио 
очах видно.
Хворого (хвору) морозить -  Хворого (хвору) морозить. 
Хворому (хворӱв) была зроблена операція -  Хворому 
(хворій) була зроблена операція.
Хворому (хворӱв) и богатство не поможс -  Хворому (хво- 
рій) і багатство не поможе.
Хворому й старому (х»орӱв и старӱв) догождай, як ді- 
твакови малому -  Хворому й старому (хворій і старій) до- 
годжай, як дітвакові малому.
Хворому й старому (хворӱв и старӱв) не догодиш ниі -
да -  Хворому й старому (хворій і старій) не догодиш ні- 
коли.
Хворому (хворӱв) не отказуй, а догожай -  Хворому (хво- 
рій) не відмовляй, а догоджай.
Хворому череву и колач зашкодить -  Хворому череву і 
калач зашкодить.
Хворота кіть не вморить (не вдушить), то скривить, то 
намучить = Хворота никого не красить -  Хвороба якщо 
не вморить (не вдущить), то скривить, то памучить. 
Хворота -  майбӱлша біда для челядннка (для челядины) 
-  Хвороба -  найбільше лихо для лщцини.
Хворта може поставиш точку на всьому жигю -  Хворба 
може поставити крапку на всьому житті.
Хворота иа коньови прийде, а пішо отыйде -  Хвороба на 
коневі лрийде, а пішіси відійде.
Хворота не насытить рота -  Хвороба не наситить рота. 
Хворота -  не робота -  Хвороба -  не робота.
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Хворота никого не красить = Хворота кіть не вморить 
(не вдушить), то скрнвнть, намунить -  Хвороба нікого 
не красить.
Хворота подкрадаєся нсожидано -  Хвороба підкрадаєть- 
ся несподівано.
Хворота аройшла без осложненія -  Хвороба пройшла без 
ускладнсння.
Хворота розрішилася кризісом -  Хвороба розв’язалася 
кризою.
Хворота роста -  Хиороба росту.
Хвороті не поддавайся -  до дохтора обращайся -  Хворо- 
бі нс піддавайся -  до лікаря звертайся.
Хвороты люблять лінивых -  Хвороби люблять лінивих. 
Хвороты, што набиравуться у вас роками, не шезавуть 
за еден дснь -  Хвороби, що набираються у вас роками, не 
щезато'гь за один лень.
Хворот много, а здоровля -  єігао -  Хвороб багато, а 
здоров’я -  однс.
Хвороту легше предупредити, чим вылічнти -  Хворобу 
летше нопсрсдити, ніж вилікувати.
Хворӱв челядині нич не милоє -  Хворій лтодшіі і і і ш о  не 
милс.
Хвӱст голові хоче розказувати -  Хвіст голові хоче розка- 
зувати ікомандувати).
Хвӱст трубов ■ Хвіст трубою.
Хвӱст трубов -  и сам (и сама) собов -  Хвіст трубого- і сам 
(і сама) собою!
Хе-хе = Ха-ха -  Хе-хе!
Хе-хс-хе-хе = Ха-ха-ха-ха -  Хе-хе-хс-хе.
Хильнув (хильнула) для храбрости -  Хильнув (хильнула) 
для хоробрості.
Хнльнув іхилміула) лишкьоє -  Хильнув (хилыіула) зайве. 
Хирургічеськоє вмішательство -  Хірургічне втручання. 
Хнтра видра, но й її обдеруть -  Хитра видра, але й її об- 
деруть (обідруть).
Хитра головоломка -  Хитра головоломка.
Хитра й чудна торгӱвля “нормативна” -  Хитра й дивна 
торгівля “нормативна”.
Хитра механіка -  Хитра механіка.
Хитра річ = Мудра річ -  Хитра річ ібесіда; якийсь пред- 
мет).
Хитра нпучка = Мудра штучка -  Хитра штучка.
Хитра, як выдра -  Хитра, мов видра.
Хитра, як лишка = Хитрый (хитра), як лис (як лнсиця)
-  Хитра, як лишка (яклис.иця).
Хитрый (хитра) на выдумкы (на вигадкы) = Выгад- 
ливый (вигадлива) до всякмх штук (штукениій) -  Хит- 
рий (хитра) иа видумки (на вигадки).
Хитрый-прехнтрый (хитра-прехитра) -  Хитрий-ирехи- 
грий (хиіра-прехитра).
Хитрый прийом -  Хитрий прийом.
Хитрый (хитра), як лис (як лисиия) = Хитра, як лишка
-  Хитрий (хитра), як лис (як лисиця).
Хитрый (хитра), як лис (як сто чортӱь), а злый (а зла), 
як пес (як собака) — Хиірий (хитра), як лис (як сто чор- 
тів)), а злий (а зла), як пес (як собака).
Хитро вйеся и бйеся -Хитро в’ється і б’ється.
Хитроє діло -  Хитрс діло (хитра справа).
Хитромудрі ухищренія -  Хитромудрі виверга.
Хитро, мудро й недорогым средством = іуньо й сердито
- Хитро, мудро й нсдорогам коштом.
Хитро сшіетеный (сплетена) -  Хитро сплетений (спле- 
тена).
Хитрості й мудрості заводять у трудности -  Хитрощі й 
муцрощі заводять у трудноші.
Хитростями довго не прожиєш -  Хигрощами довго не 
проживеш.
Хитрӱсть дурака (дуры) -  Хитрість дурака (дури). 
Хитрӱсть -  негативный примір бездарности -  Хитрість
-  негативний ариклад бездарності.
Хигрӱсть пана -  приманка й пастка для Ивана -  Хи-
трість пана -  приманка й пастка для Івапа.

Хитростьов мож ушитко зробнги, лем довго не нрожи-
ги - Хитрістю можна все зробити, лиш довго пе нрожити. 
Хи-хи-хи = Хі-хі-хі -  Хи-хи-хи.
Хіба всьо пересчитаєш -  Хіба все перерахуєш?
Хіба вто упрьок, ош дӱвка погана, кедь огеиь богач -  
Хіба то догана, що дівка погана, раз отець (батько) багач? 
Хіба вӱп ідіот (она ідіотка), вбы не розумів (не розуміла) 
што й до чого -  Хіба він ідіот (вона ідіотка), щоб ие розу- 
мів (не розуміла), що й до чого?
Хіба далеко -  Хіба далско?
Хіба далеко до біды -  Хіба далеко до біди?
Хіба довго -  Хіба довго?
Хіба с десь такьій пӱп, обы собі не грӱб -  Хіба є десь та- 
кий піп, шоб собі не гріб?
Хіба ж не правда -  Хіба ж не правда?
Хіба йому (ӱв) мож -  Хіба йому (їй) можиа?
Хіба йсе возможио = Ци нсе возможно -  Хіба це можливо? 
Хіба лем -  Хіба лиш (хіба тільки).
Хіба лем захворіву, а то обйазательно буду (прийду) -  
Хіба диш захворію, а то обов’язково буду (прийду).
Хіба лем потячого молока ниє = Хіба лем потячос моло- 
ко йому (їв) хыбить -  Хіба лиш пташиного молока нема. 
Хіба лем потячоє молоко йому (їв) хыбить = Хіба лем 
потячого молока ниє -  Хіба щопташиного молока йому 
(їй) не вистачає.
Хїба лем товды не брехав (нс брехала), коли щи в 
колысці лежав (лежала) - Хіба що тоді пе брехав (не бре- 
хала), коли ще в колисці лежав (лежала).
Хіба лем гӱлько світа, што в окні,- за оконом бӱлше = 
Не гӱлко світа, што в окні -  Хіба лиш стільки світа. шо в 
вікні, -  за вікном білыпе.
Хіба лем чсрез мӱй труп -  Хіба лиш через мій труп!
Хіба мені што -  Хіба мені іцо.
Хіба мож = Як мож -  Хіба можна?
Хіба може вӱяия снокӱйно їсти, кіть рядом вовк -  Хіба 
може вівця спокійио їсти, якщо поряд вовк?
Хіба мож не згадати -  Хіба можна ие згадати?
Хіба му (хіба ӱв) у материнськӱв утробі было легше -  
Хібі йому (хібаїй) у материнській утробі було леппе.
Хіба не всьо снно -  Хіба не всс одно?
Хіба не правда -  Хіба ис правда?
ХШа ие так -  Або не так?
Хіба ньи = Авать ньи - Хіба ні?
Хіба нотячого молока ниє = Тӱлько потячого молока
ниє -  Хіба п гашшюго молока нема.
Хіба пӱти (ноїхати) -  Хіба іііти (поїхати)?
Хіба сліпый (сліпа) не увидить -  Хіба сліний (сліпа) не 
иобачить
Хіба тебс возом заціни.то -  Хіба тебе возом зачепидо? 
Хіба тобі повилазило -  Хіба тобі повилазило?
Хіба тобі (вам) тяжко -  Хіба тобі (вам) важко?
Хіба товды порозумніє, як посидіє-  Хіба тоді порозумніє, 
як посивіє.
Хіба тти тяжко -  Хіба тобі тяжко?
Хіба йсе возможио = Хіба йсе мож = Чи йсе возможна
річ -  Хіба це можливо?
Хіба йсе мож = Чи йсе возможна річ = Хіба йсе возможно
-  Хіба це можливо?
Хіба што -  Хіба що?
Хіба я знаву -  Хіба я знаю.
Хіба я у Бога теля йзів (изїла) -  Або я у Бога теля з’їв 
(з’їла)?!
ХлІб їж з голоду, а жону люби змолоду - Хліб їж з голоду, 
а жінку (дружинӱ) люби змолоду.
Хімзавод -  Хімзавод (хімічний завод).
Химічеська обрабогка -  Хімічна обробка.
Хімїчеськя отрава -  нолям не благо, а покаяніє -  Хіміч- 
на отрута -  полям не благо, а нокута.
Хімічеськоє сродство -  Хімічна спорідненість. 
Хімічеськоє оружіє -  Хімічна зброя.
Хімкомбінат -  Хімкомбінат (хімічтй комбінат).
Хірурі ічеська сестра -  Хірургічна сестра.
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Хірургічеськоє вмішательство -  Хірургічне втручання. 
Хі-хі-хі = Хи-хи-хи -  Хі-хі-хі.
Хі-хі-хі, ха-ха-ха, а кусать, як блыха -  Хі-хі-хі, ха-ха-ха, 
а кусає, мов блоха.
Хі-хі-хі, ха-ха-ха! -  не далеко й до гріха -  Хі-хі-хі, ха-ха- 
ха! -  не далеко й до гріха.
Хыба му (хыба ӱв) у колыспі: у матсрнному череві было 
лінше -  Хиба йому (хиба їі) у колисці: у магериному череві 
було краще.
Хыба сына, а невістка -  виына -  Хиба сииа, а нсвістка — 
винна {винувата).
Хыбить му (хыбить ӱв) клепка в голові -  Хибить (бракує 
йому, бракує їй) клепка в голові.
Хыбить му (хыбить ӱв ), як більмо на оці = Хыбить му, 
як лысому гребінь = Хыбнть му (хыбить ӱв), як мерт- 
вому кадило (як сліпому (як сліпӱв) зерькало) -  Хибигь 
йому (хибиі'ь їй), як більмо на оці.
Хыбить му, як лысому гребінь = Хыбить му (хыбить 
ӱв), як більмо на оці = Хыбнть му (хыбить ӱв), як мерт- 
вому кадило (як сліпому (як сліііӱв) зерькало) -  Хибить 
йому (хибить їй), як лисому гребінь.
Хыбить му (хыбнть ӱв), як мертвому кадило (як сліпо- 
му (як сліиӱв) зерькало) = Хыбить му (хыбить ӱв), як 
більмо на оці = Хыбить му, як лысому гребінь) -  Хибить 
йому (хибить їй), як мертвому кадило (як сліпому (як слі- 
пій) дзеркало).
Хыбить спӱдня дощка -  Хибить спідия (пижня) дошка. 
Хыбы маляра усі на видноті, а дохтор свої хыбы пряче 
з хворым -  Хиби маляра усі на видноті, а лікар свої хиби 
(недоліки) ховає з хворим.
Хыбка (шатка) думка -  Хибна думка.
Хыбкый крок (посгупок) -  Хибкий крок (вчинок).
Хыбиа думка -  Хибна (помилкова) думка.
Хыбный крок -  Хибний крок.
Хыбиый слід -  Хибний (помилковий) слід.
Хыбноє представленіє -  Хибне уявлення.
Хыжа без віника, што дӱвка бсз легіника -  Хата без ві- 
ника, що дівка без леііника (6ез парубка).
Хыжа без вызорӱв -  сліпа -  Хата бсз вікон -  сліпа.
Хыжа без дітини мсртва, як и звӱи -  без сердечка -  Хата 
без дитини мертва, як і дзвін -  без сердечка.
Хыжа бсз книжкы, шго челядник (шго челядина) бсз 
хліба = Хыжа без книжкы, як тіло без душі -  Хата без 
книжки, що людина без хліба.
Хыжа без книжкы, як тіло бсз душі = Хыжа без кнкжкы, 
што челядник (што челяднна) без хліба -  Хата без книж- 
ки, що тіло без душі.
Хыжа без оболока -  што челядник (што челялииа) без
ока -  Хата без оболока -  що людина бсз ока.
Хыжа без пачмаґ -  Хата бсз пачмаг (без штапів; що не 
має сіней).
Хыжа без ручника (без ручникӱв) -  што родина без ді- 
тини (без діти) -  Хата без рушішка (бсз рушників) -  що 
родина без дитини (без дітей).
Хыжа в садку -  як молодиця в вінку -  Хата в садку -  як 
молодиця в вінку.
Хыжа горить, а исрозумні діти вадяться -  Хата горить, а 
нерозумкі діти сваряться.
Хыжа до хыжі -  руков подати -  Хата до хати -  рукою по- 
дати.
Хыжа з діточками -  радӱсна родина, а без діти -  домовина
-  Хата з діточками -  радісна родина, а без дітей -  домовина. 
Хыжа -  знай: се й пекло нашоє и рай -  Хата -  знай: це й 
пекло наше й рай.
Хыжа на лабах -  Хата на лабах (на ногах).
Хыжа не заперта -  Хата не зачинена.
Хыжа не тісна, де челядь (кіть челядь) не збісна -Хата 
ие тісна, де челядь (якщо челядь) не збісна.
Хыжа -  не нерьков, корчма -  не квартиль -  Хата -  не 
церква, шрчма -  не квартира.
Хыжа -  не цирьков, люде -  не ангелы -  Хага -  не церква, 
люди -  не ангели.

Хыжа от хыжі рідко, тому й села не видко -  Хата від хати 
рідко, тому й села не видно.
Хыжа -  то не хлӱв -  Хата -  то не хлів!
Хыжка з картин = Карткова хыжка -  Хатка з карг. 
Хыжка на курячых нӱжках- Хатка на курячих ніжках. 
Хыжа -  пекло, де много чого ниє -  Хата -  пекло, де багато 
чого нема.
Хыжа починаться з норога -  Хата ночинається з порога. 
Хыжа рогата з утлами -  Хата рогата з кутами. 
Хыжа-розвалюха, а в довгах -  по уха -  Хата-розвалюха, а 
в довгах (а в боргах) -  по вуха.
Хыжа спить, лсм сверчок цвірчить -  Хата снить, лиш 
цвіркун цвірчить.
Хыжа, у котрӱв нис книг, лодобна до тіла, у котрому ниє 
душі -  Хата, у штрій нема книг, подібна до тіла, у котрому 
нема душі.
Хыжацькі привычкы -  Хижацькі звички. 
Хыжа-читальня -  Хата -  читальня.
Хыжа, што нс честує кросна, -  безхосна -  Хата, що не 
шанує кросна, т- безхосна.
Хыжі стоять повсяды = Хыжі стоять сплош = Хыжі сто- 
ять скрӱзь -  Хати стоять повсюди.
Хыжі стоять скрӱзь = Хыжі стоять сплош = Хыжі сто- 
ять новсяды -  Хати стоять скрізь.
Хыжі стоять солош = Хыжі сю ять скрӱзь = Хыжі сто- 
ять новсяды -  Хати стоять суспіль.
Хыжый звірь -  Хижий (дикий) звір.
Хыжый птах -  Хижий (дикий) птах.
Хыжка в саду - як молодиця в вінку -  Хатка в саду -  як 
молодиця в вінку.
Хыжка з карт = Карткова хыжка -  Хатка з карт.
Хыжка на курячых нӱжках - Хатка на курячих иіжках. 
Хыжні двері -  Хатиі двері.
Хыжні туфлі -  Хатні туфлі (пантофлі).
Хыжня птиця = Хыжньый птах- Хатня птиця.
Хыжия робӱтниця = Домашня робӱтннця -  Хатня робіт- 
ниця (доморобітниця).
Хыжньый воздух -  Хатнє повітря (повітря в хаті). 
Хыжньый птах = Хыжня птиця -  Хатній птах. 
Хыжнього злодія не вбережешся -  Хатнього злодія нс 
встсрежешся.
Хыжньоє хозяйство -  Хатнє (домашпє) господарсгво. 
Хыжу збудовати -  нс на лапери намальовати -  Хату збу- 
дуватй -  не на папері намалювати.
Хыжу з фундамснта починавуть, а “коньком” кӱнча- 
вуть -  Хату з фуидамеита починають, а “коньком” кіпча- 
ють.
Хыжу строять не з карннза, а знизу -  Хату будукль нс з 
карнизу, а зпизу.
Хылит и голову = Вішати голову — Хшшти голову. 
Хылитн (клонитн) бесіду -  Хилити (клонити) бссіду (роз- 
мову).
Хылити взӱр -  Хилити зір (погляд).
Хылит и вітя -  Хшшти віти (гілля).
Хылити на сон -  Хшшти на сои.
Хылити не в тот бӱк -  Хилити не в той бік.
Хылнтн паленку -Хилити горілку (п 'янствувати).
Хылит ися, куды вихор віє = Ити, куды вихор віє-Хшш- 
тися, куди вітер віє.
Хылить на сои = Клонить на сон = Томить на сон -Х и- 
лить на сон.
Хылнти очи = Клонити очи -  Хилши очі.
Хыльнув (хыльнула) горя -Хильнув (хшіьнула) горя. 
Хыльнув (хыльнула) погар паленкы -  Хильнув (хильну- 
ла) погар (чарку) паленки (горілки).
Хыльнули по еннӱв (по повнӱв) -  Хильнули по одній (по 
повній).
Хыльыути горя -  Хилыіути горя.
Хыльнути много горя = ІІабратися много горя -  Хиль- 
пути багато горя (лиха).
Хыльнути паленкы = Хилыіутии погарчик -  Хильнути 
паленки (горілки).
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Хыльнути погарчик = Хыльнути паленкы -  Хильыути 
логарчик (чарочку).
Хыріти буде, хыріти га й помре -  Хиріти буде, хиріти і 
помре.
Хлебнути вина = Ковтнути погар внна -  Хлсбнути (хипь- 
ніти) вина.
Хлебнути ковш біды -• Хлебиути ісовш лиха.
Хлебтати суп = Ссрбати суп -  Хлебтати суп.
Хлипати жабрамн -  Хлииати зябрами (зівами).
Хліба и зрілиш -  Хліба й видовшн!
Хліба легкого ниє — Хліба легкого нема.
Хліба не давай = Хлібом не годуй -  Хтіба не давай.
Хліба -  ни дарабчика = Хліба -  ни крыхӱткы = Хліби ни 
кӱркы -  Хліба -  ні шматочка.
Хліба -  ни крыхӱткы = Хліба -  ни дарабчика = Хліба ни 
кӱркы -  Хліба -  ні крихітки.
Хліба ни кӱркы = Хліба -■ ни крыхӱткы = Хліба -  ни 
дарабчика -  Хліба -  ні кірки.
Хліба гти можуть дати, а розума -  ньит -  Хліба тобі мо- 
жуть дати, а розуму -  ні.
Хліб -  Божа дора для наніого добра -  Хліб -  Божа дора 
для нашого добра.
Хліб, выпеченый, як сонне- Хдіб, випечений, як сонце. 
Хліб выстиг (выкыс) -  у піч подавай, а постиг (спӱкся)
-  из печи выбнрай -  Хліб вистиг (викис) -  у піч подавай, а 
постиг (спікся) -  із печі вибирай.
Хліб гливкый -  на зубы лйазкый -  Хліб гливкнй -  на 
зуби в'язкий.
Хліб глядати пӱшов (пӱшла), а смерть знайшов (зна- 
йшла) -  Хліб глядатии (иіукати) пішов (пішла), а смеріь 
знайшов (знайшла).
Хліб даєся дорогов цінов -  Хліб дається дорогою ціною. 
Хліб даровати -  добра жадати -  Хліб дарувата -  добра 
бажати.
Хліб для бідного (для бідної) -  рӱднішый отця рӱдного
-  Хліб для бідного (для бідної) -  рідніший отця (батька) 
рідного.
Хліб добрый з маслом (из солонинов), айбо смачнішый, 
колн чесный -  Хліб добрий з маслом (із салом), алс смач- 
аіший, коли чесішй.
Хлібець їж, а правду ріж -  Хлібець їж, а правду ріж.
Хліб душі -  Хліб душі.
Хлібець сятый -  ннм не сміти -  Хлібець святий -  ним пе 
сміти.
Хлібець чужый нс всім смачный -  Хлібець чужий не всім 
смачний.
Хліб с троякый: чорный, білый и пиякый -  Хліб с троя- 
кий: чорний, білий і ніякий.
Хліб е хліб -  Хліб є хліб.
Хліб згорів иа коріньови -  Хліб вигорів на пні.
Хліб з маслом -  Хліб з маслом.
Хліб и вода -  бідняцька їда = Хліб и вода -  слаба їда -  
Хліб і вода -  бідияцька їда.
Хліб и вода -  иьіт голода -  Хліб і вода -  иема голоду.
Хліб и вода -  слаба їда = Хліб и вода -  бідняцька їда -
Хліб і вода -  слаба ща.
Хліб из іюля, плуг -  у борозду -  Хліб із поля, плуг -  у 
борозну.
Хліб и капуста голод не донустять -  Хліб і капуста голод 
не допустять.
Хліб и солонина -  ото вже гостина (їда селянина) -
Хліб і солонина (сало) -  то вже гостипа (їжа селяни- 
на).
Хліб -  ыашоє добро, бережім його -  Хліб -  паше добро, 
бережім його.
Хліб та сӱль -  Хліб і сіль.
Хліб иши на пньовп -  Хліб ше на пневі (на стеблі).
Хліб їж, а правду ріж -  Хліб їж, а правду ріж.
Хліб крышити -  Бога гнівити -  Хліб кришити -  Бога гні- 
вити.
Хлібна дочка -  Хлібна дочка (незаконнороджена).
Хлібна комора -  Хлібпа комора.

Хліб на столі -  отрада на чолі -  Хліб на столі -  відрада 
на чолі.
Хліб насущный -  Хліб насущний.
Хліб насущный усім нужный -  Хліб иасущний усім по- 
трібний.
Хліб -  наша мука, но іі жнзни порука -  Хліб -  наша мука, 
але й життя заоорука.
Хліб наш насущный от голода цілюшый -  Хліб наш на- 
сунший від толоду цілющий.
Хліб -  нашоє богацгво (наш годовальник) -  Хліб -  наше 
багатство (наш годувальник).
Хліб на хліб не вадить -  Хліб на хліб не вадить (не шко- 
дить).
Хлібна яма -  Хлібна яма (яма для збереження зерна).
Хтіб не в полі, а в коморі -  Хліб не в полі, а в коморі. 
Хліб не в полі на стеблі, а у хыжи ііа столі -  Хліб пе в полі 
на стеблі, а у хаті на столі.
Хліб -  не зять: якын епечуть, такый зйідять - Хліб -  не 
зять: який сгіечуть, такий з’їдять.
Хліб ниґда легко не даєся -  Хліб ніколи лсгко не даеться. 
Хліб ыиґда не приїдяєся -  Хліб ніколи не нриїдається. 
Хлібный жук -  Хлібний жук (кузька).
Хліб-обжинець -  землі гостинець, його скоштовати -  хва- 
лу Всевышньому отдати, ош наградив челидника (че- 
лядину) за з руды, давши хліба до воды -  Хліб-обжинець 
(обрядово-звичасвий вид) -  зсмлі гостинець, його скуштува- 
ти -  хвалу Вссвишпьому віддати, що нагородив ліодину за 
труди, давши хліба до води.
Хлібови на сголі радувуться старі й молоді (раді старі й 
малі) -  Хлібові на столі радіють старі й молоді (раді старі 
й малі).
Хлібом мечеш -  Бог покарас -  Хлібом жбурляєш -  Бог 
покарає!
Хлібом не годуй = Хліба не давай -  Хліба ие шдуй. 
Хлібом смітити -  Бога гнівити -  Хлібом смітити -  Бога 
піівити.
Хлібом -  сольов -  Хлібом-сіллю.
ХлібОіМ угоіцавуть, а стеблом у очи штрикавуть - Хлі- 
бом пригощають, а стеблом у очі штрикають.
Хлібом челядник жис -  Хлібом людиаа живс. 
Хліборобськый закон: бурян из грядкы -  вон -  Хлібо- 
робський закоіі: бур’яп із грядки -  вон (геть)\ 
Хліборобська судьба -  плуга перти до самої смерти -  
Хлібробська доля -  плуга перти до самої смерті. 
Хліб-паланиця -  Хліб-паляниця.
Хліб повалило дождьом -  Хліб повалило дощсм.
Хліб по хлібови сіяти -  ни молотити, нн віяти -  Хліб по 
хлібу сіяти -  ні молотити, ні віяти.
Хліб робити -  Хліб роби ги.
Хліб-рогач -  худобі спомагач -  Хліб-рогач (обрядвово- 
звичасвий вид) -  худобі спомагач.
Хліб ростити -  Божоє діло чннити -  Хліб ростити -  Боже 
діло чинити іробити).
Хліб-румнянець: закаледь -  на палець -  Хліб-рум’янець: 
закалсць -  на палець.
Хліб-сӱль -  Хліб-еіль.
Хліб-сӱль жуєме и помалы жиєме -  Хліб-сіль жуємо і ио- 
мапи живемо.
Хліб, сӱль и вода -  русинська їда -  Хліб, сіль і вода -  ру- 
синська їда.
Хліб, сӱль їж, а правду ріж -  Хліб, сіль їж. а аравду ріж. 
Хліб ся вродив =  Хліб уродився -  Хліб уродився 
Хліб сятый, ним не смітн -  Хліб святий, ним ие сміти! 
Хліб товды добрый, кол свӱй -  Хліб тоді добрий, коли свій, 
Хдіб у говіня -  нашоє епасеніс -  Хліб у говіня -  паше сна- 
сіішя.
Хліб у дорозі -  всім у подмозі -  Хліб у дорозі -  всім у 
підмозі.
Хліб у жизни ниґда не лишньый -  Хліб у жиіті ніколи 
не зайвпй.
Хліб уродився = Хліб ся вродив -  Хліб уродився 
Хліб -  усьому голова -  Хліб -  усьому голова.
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Хліб хлібу -  разниця -  Хліб хлібові -  різмиця.
Хлібця, каже, ниє, а солонину їсть -  Хлібця, каже, нема, а 
солонину (а сало) їсть.
Хліб челядника (челядину) иа ногы ставить, а наленка 
-  з иӱг валить -  Хліб людину на ноги ставить, а паленка 
(а горілка) -  з ніг валнгь.
Хліб чужый -  ие всім смачный - Хліб чужий-  ие всім (не 
для всіх) смачний.
Хліб штоденный нам Богом реченый (суженин) -  Хліб 
щоденний нам Богом речений (суджеиий).
Хлопець -  вицятканый отедь -  Хлопсць -  викрапаний 
отець (батько).
Хлопсць-друзяка -  Хлопець- друзяка.
Хлопець не дурень (ие дурак) -  Хлопець не дурень (не 
дурак).
Хлопець-нлутяга -  Хлопець -  шахрай.
Хлопець росте и тверне, ги камінь -  Хлопець росте і 
твердне, мов камінь.
Хлопсць ухажує, увиваєся, а вна -  насміхаєся -  Хлопсць 
залицясться, увивається, а вона -  иасміхається.
Хлопець што греба -  Хлопець що трсба!
Хлоп за правду бідує, а пан нив горгує -  Хлоп за правду 
бідує, а пан нею торгує.
Хлоп його (її) по плечу = Хлопиути но плечу -  Хлоп його 
(п) по шіечу.
Хлопнув (хлопнула) дверима -  Хлопнув (хлошіула) двс- 
рима.
Хюпнути по плечу = Хлоп його (її) по плечу -  Хлошіути 
по плечу.
Хлопота не збудешся — Ююпоту не збудешся.
Хлопота повиа голова -  Клопоту иовпа голова. 
Хлопотпос діло -- Заклопотане діло (заклопотана справа). 
Хлоп хлопом, а йолоп йолопом -  Хлоп хяоном, а йолоп 
йолопом.
Хлопці, дайтс спокӱй -  Хлопці, дайте спокій! 
Хлопці-дӱвкы, йдіть до мене, є печеноє й варсноє, буде 
мені, буде й вам, тко не прийде -  фіґу дам -  Хлопці-дівки, 
йдіть до мене, є печеие і вареие, будс мсні, буде й вам, хто 
не прийде - фіґу (дулю) дам!
Хлопці є хлопці й у цуравӱв сорочці -  Хлоаці є хлопці й 
у цуравій (у дірявій) сорочці.
Хлопці за мнов ходять черсдов -  Хлопці за мною ходять 
чередою.
Хлопці за файнов дівицьов -  як пчолы за мідянов коси- 
цьов -  Хлоііці за файною  (гарною) дівицею  -  як бджоли за 
мсдяною косицсю.
Хлопці йдуть ка Цілину, як отці йшли на войыу --Хлопці 
йдуть на Цілину, як отці (батьки) йшли иа війну.
Хлопці й отданнці люблять вечерниці -  Хлоиці й відда- 
ниці люблять вечорниці.
Хлопці люблять очима, а дӱвкы -  ухами -  Хлопці лю- 
блять очима, а дівки -  вухами.
Хлопці-руснакы -  великі лайдакы -  Хлопці-руснаки -  
великі ландаки!
Хлопцям ганьба, кіть выпустять файну дӱвку з села -
Хлопцям ганьба (сором), якщо випустять файиу (гарну) ді- 
вку з села.
Хлопцям коні осідлати, а дӱвкам -  лем чекати -  Хлоп- 
цям коней осідлати, а дівчатам -  лиш чекати.
Хлопця, як чорта,- не вбережеш -  Хлопця, як чорта,- не 
встережеш.
Хлопцьови кӱнь осідланый, а дӱвці -  чеканый -  Хлои- 
цеві кінь осідланий, а дівці -  чеканий.
Хлопцьови спішкы, а ӱв -  смішкы -  Хлопцеві спішки, а 
їй -- смішки.
Хлопчачі рокы -  Хлоп’ячі роки.
Хлопче, хлопче, кӱнь тя стопче -  Хлопче, хлопчс, кінь 
тебе стопчс!
Хлопче, хлопче, што в тобі цоркоче: ци горох, ци ленча, 
ци твоя серенча -  Хлопче, хлопче, що в тобі цоркоче: чи 
горох, чи ленча, чи твоя серенчя (чи твоє щастя) ? 
Хлопчик для побитя -  Хлопчик для побитгя.

Хлопчик докус у вӱтпя -  Хлопчик докус (цыкоуі) у вітця 
(у батька).
Хлопчик-мізинчпк -  Хлопчики-мізинепь.
Хлопчик (дӱвочка) иа побігеньках -  Хлопчик (дівчинка) 
на побігеньках.
Хлопчлку-воробчику, снди собі иа копчнку -  Хлопчику- 
горобчику, сиди собі на копчику!
Хлопчаче цвіріньканя -  дӱвкам хіхіканя -  Хлоп’яче цві- 
рінькання -  дінкам хіхікання.
Хлопчніце як хлопчнще, но в голові вітер свище -  Хлоп- 
чисько як хлопчисько, та в голові вітср свище.
Хлоп -  як дуб -  Хлоп -  як дуб!
Хлӱвна лайка -  Хлівиа лайка (лайка в стайні).
“Хлӱв -  не кутець!” -  як каже отець -  “Хлів -  не кутець 
(не свинарник)!” -  як каже отець (батько).
Хлюпати брызгамн -  Хлюпати бризками.
Хляпати ухами = Ляиати ухами -  Хляпаги вухами. 
Хльоснути коня батугом -  Хлеснути коня батогом. 
Хльостка гра -  Хльостка (гостра) гра.
Хльосткі слова = Острі слова -  Хльосткі слова. 
Хльосткый дождь -  Дошкульний (шпаркий) дощ.
Хмара в хмару треся -  дождьик ллєся -  Хмара в хмару 
треться -  дощик ллється.
Хмара-громовиця -  Хмара-громовиця 
Хмара дыма -  Хмара диму.
Хмара ку рявы -  Хмара куряви.
Хмара може сонце заступити, но не погасити -  Хмара 
можс сонце заступити, але ис погасити.
Хмара насуиулася ііа сонце -  Хмара цасунулася на сонцс. 
Хмара наремиа -  буремна -  Хмара наремна -  буремиа. 
Хмара хмаров -  Хмара хмарою.
Хмариться -  десь буря вариться -  Хмариться -  дссь буря 
вариться.
Хмариться -  на дождь ся збирагь - Хмариться -  на дощ 
збирається.
Хмары бы тя побнли -  Хмари б тебе побили!
Хмары бродять -  сум наводять -  Хмари бродять -  сум 
наводять.
Хмары затяглн небо -  Хмари затягли небо.
Хмары згущавуться (збиравуться) -  Хмари згушаються 
(збираються).
Хмары -  вӱвці, што розбіглися по небеснӱв макӱвці -
Хмари-вівпі, іцо розбіглися по небссній маківці.
Хмары гудуть -  громы ведуть -  Хмари гудуть -  громи 
ведуть.
Хмары дождьиком поливавуться -  люди по грнбы зби- 
равуться -  Хмари дошиком поливаються -  люди по гриби 
збираються.
Хмары згушавуться -  громы просыпаву гься -  Хмари 
зіущаються -  гороми просипаються.
Хмары зимов низько -  холод близько -  Хмари зимою 
низько -  холод близько.
Хмары над горов -  дӱстанеш руков -  Хмари над горою -  
дістанеш рукою.
Хмары низько -  буря близько -  Хмари иизько -  буря 
близько.
Хмары шіывуть по небу -  Хмари пливуть по цебу. 
Хмары против вітра нлывуть -  непогоду несуть -  Хмари 
проти вітру пливуть -  непогоду несуіь.
Хмары сонце застулили -  чориа тінь лягла на схылы -  
Хмари сонпе засіупили -  чорна тінь лягла на схили. 
Хмарка в хмарку трсся -  дождьик ллєся -  Хмарка в 
хмарку треться -  дощик ллється.
Хмарка смутка -  Хмарка смутку.
Хмаров валиться -  Хмарою валнться. 
Хмаровиця-огневнця звивагься, як зигзиця -  Хмарови- 
ця-вогнсвиця звивається, мов зигзиця.
Хмаров перейти -  Хмарою иерейти (безслідно).
Хмаров сунути = Як плавом плысти -  Хмарою сунути. 
Хмизом, низом, понуд вербами -  Хмизом, низом, попід 
вербами.
Хмідь болотянвй -  Хміль болотяішй фосдина).
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Хмільна вода не веде до добра -  Хмільна вода не веде до 
добра.
Хміль -  не вода, челяднику (челядині) біда -  Хміль -  ііе 
вода, яюдині біда.
Хмільом вйеся = Як хміль вйеся -  Хмелем в’сгься. 
Хмільом заросги -  Хмслем зарости.
Хміль, -  як рукою зняло -  Хміль ~ мов рукою зняло. 
Хмуриться, якбы \іу (якбы ӱв) ткось дорогу псрейшов
-  Хмуриться, ніби йому (ніби їй) хтось лорогу перейшов. 
Хмурпться, як пень на ясный день -  Хмуриться, мов 
пень на ясний дсн.
Хмурі брывы -  Хмурі брови.
Хмуроє мовчаніс -  Хмура (хмурна) мовчанка.
Хнюпити голову = Вішати голову -  Хнюиити голову. 
Хнюпити нӱс (носа) = Вішати нїс (поса) -  Хнюпити ніс 
(носа).
Ховзатися по поверхности = Скользити но новерхности
- Ковзатися по новерхиі.
Ховзаться, як корова не леду -  Ковзається, мов корова не
леду.
Ходив бы-сь босым (ходидла бы-сь босов) по бритвах -  
Ходив би ти босий (ходила б ти боса) по бритвах!
Ходив бы (ходила б) у сріблі-злоті, кобы не дірка в роті
-  Ходин би (ходила б) у сріблі-злоті, якби не дірка в роті. 
Ходи в гості, Олено, -  три дны в хыжи не метено, а три 
рокы не маіцсно -  Ходи в гості, Олено -  три дні в хаті не 
мстсно, а три роки не машено.
Ходия заянь коло дому, став на камінь -  зломнв ноіу 
Нога, нога -  што роби ги, як на зламанӱв ходити -  Ходив 
заєць біля дому, став на камінь -  зломив иогу. Нога, нога -  
що робити, як па зламаиій ходити?
Ходнв (ходнла) на діло, но програв (програла) -  Ходив 
(ходила) на діло (на справу), та програіз (цроірала).
Ходнв (ходила) по ділу -  Ходив (ходила) по справі.
Ходи до ня, фрайирочко, най тя приголублю, за ню- 
люнок солодскькый чобӱточкы куплю -  Ходи до мсне, 
фраїрочко, хай тебе ариголубпю, за цілунок солодсш.кий 
чобіточки куплю.
Ходи ж бо -  Ходи ж бо.
Ходи, жснихайся, а иа свальбу не надійся - Ходи, жсни- 
хайся, а на весілля ие сиодівайся.
Ход (хӱд) из двора -  Хід із двора.
Ходи здоровмй (здорова) -  Ходи здоровин (здорова)! 
Ходила бы красно й воіи, кобы мож -  Ходила б краспо 
(гарно) й воша, якби можпа.
Ходи, лем не наслідн -  Ходи, лиш не насліди.
Ходи, мнлый, не ганьбися, бо ты мені полюбився -  
Ходи, милий, не ганьбися (не соромся), бо ты мені спо- 
добався.
Ходн на пальцях, кедь кочеш курку ймити на яйцях -
Ходи па иальцях, якщо хочеш курку зловити иа яйцях. 
Ходи-но сюды -  Іди-ио сюди.
Ходн, сиди ци лежп, а дерево бережи -  Ходи, сиди чи 
лежи, а дерево бережи.
Ход исторїі - Хід історії.
Ходити в жалобі = Ходити в траурі -  Ходити в жалобі. 
Ходити вііеревалку (перевалков) -  Ходити вперсвалку 
(переиалкою).
Ходити вперед и назад -  Ходити вперед і назад.
Ходити в траурі = Ходнти в жалобі -  Ходити в траурі. 
Ходитн в школу -  Ходити в школу.
Ходнти за хворым -  Ходити за хворим.
Ходити з тайстров = Ити з торбов -  Ходити з тайстрою 
(ї торбою).
Ходити з угла в угол -  Зодити з кутка в куток.
Ходнти коло и навколо = Ходнтн околяса (околясом) -
Ходити коло і навколо (біля коло).
Ходнти на богомоленіє = Ходити на прощу -  Ходити на 
богомоління (па прои(у).
Ходити на вечеркині -  Ходити на нечорниці.
Ходити на голові -  Ходити на голові.
Ходити на жебры -  Ходити на жебри (жебракутти).
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Ходити на задньых лабах (лабках) = Стояти на задньых 
лабах (лабках) -  Ходити на задніх лапах (лапках).
Ходити на здыбочках — Ходити ііа здибочках (на пальцях). 
Ходити на отпуст у монастырь -  Ходити ыа відцуст у мо- 
настир.
Ходити на новоді -  Ходнти иа иоводі.
Ходити на прошу = Ходити ка богомоленіє -  Ходити на 
прощу (»я богомоління).
Ходитн околяса (околясом) = Ходити коло и навколо -
Ходити околяса іоколясом).
Ходити по грибы -  Ходігги за грибами.
Ходи ги нод окнами (вызорамн) -  Ходити під вікпами. 
Ходити под руков -  Ходити иід рукою.
Ходити но замолотах -  Ходити по замологах (заробляти 
молотьбою збіжжя).
Ходити но ниточні =Ходити по шнуру -  Ходити по ни- 
точці.
Ходити по руках -  Ходнти по руках.
Ходити по світу = Ходити світами -  Ходити ио свігу. 
Ходити світами = Ходити по світу -  Ходити світами. 
Ходити слідом -  Ходити слідом.
Ходити по струнці -  Ходити по стручці.
Ходити по шнуру = Ходити по ниточці -  Ходити по шнуру. 
Ходитн толпов = Ити толпов -  Ходити юрбою.
Ходитн тройньов = Гуляти троїшьов -  Ходити трійцсю 
(утрьох).
Ходити ходуном -  Ходити ходуном (ходором).
Ходити шнрокым кроком -  Ходити широким кроком. 
Ходити щсдровати -  Ходити щедрувати (на Новий рік). 
Ходити, як тіиь -  Ходити, мов тінь.
Ходить біда селом, лускавучи батугом -  Ходить біда се- 
лом, лускаючи батогом.
Ходить босый (боса), а чобогы за плечима носить -  Хо-
дить босий (боса), а чоботи за илечима носить .
Ходить взад и впрсред = Ходить сюды-іуды = Ходигь 
туды -  сюды -  Ходить взад і вперед.
Ходить, ги бабиноє тели - Ходить, мов бабинс тсля. 
Ходить, ги бнтый (ги бига) -  Ходить, мов битий (мов 
бита).
Ходить, гибы курчата погубив (погубила) -  Ходить, ніби 
курчага поіубив (ноіуб)іла).
Ходить, гибы тычку промкнув (промкнула) = Ходить, 
якбы му («кбы ӱв) яйце на голові -  Ходить, ніби тичку 
проковтнув (проковтнула).
Ходить, гибы чоловіка (челядника) вбив (убила) -  Хо-
дить, якби людину вбив (убила).
Ходить, ги голодноє літо -  Ходить, мов голодпе літо. 
Ходнть, ги гусарськый кӱнь -  Ходить, мов гусарський 
кінь.
Ходить, ги дурный (ги дуриа) з дверима -  Ходить, мов 
дурний (мов дурна) з дверима.
Ходить, ги крылосник з попом -  Ходить, мов крилосаик 
3 ІІОПОМ.
Ходить, ги незапертоє тсля -  Ходтить, моа иезачинене теля. 
Ходить гогольом -  Ходить ґоґолем.
Ходить голяком (голячков) -  Ходить голяком (голяч- 
кою).
Ходить довкруж и навколо -  Ходить довкруж і навколо. 
Ходить до цервви не молитися, а на дӱвок (на хлопцӱв) 
позирати -  Ходить до церкви ие молитися, а на дівок (на 
хлоіщів) иозирати (дивитися).
Ходить за иив (за ним) по пйатах -  Ходить слідом за ним 
(за иею).
Ходнть за ннм, як нитка за йглов -  Ходить за ним, як 
нитка за голкою.
Ходить за нив, як привйазаный -  Ходить за нею, як при- 
в’язаний.
Ходить за челядником (за че.іядинов), як напасть -  Хо- 
дить за людиното, як напасть.
Ходить з простертов (з протягнутов) руков -  Ходить з 
простертою (з ротягутою) руісою.
Ходить з торбами по світу- -• Ходить з торбами по світу.



Ходить з угла в угол = Ходить сюды-туды = Ходить туды 
-  сюды = Ходить взад и вперед -  Ходить з кутка в куток. 
Ходить из ним (из нив), як з молодым (як з молодов) -  
Ходить із ним (їз нею), як з молодим (ях з молодою). 
Ходить из угла в угол = Ходить узад-перед = Ходить 
сюды-туды -  Ходить із кута в кут.
Ходнть Илля тромовый, носить батуг огняный: куды 
маміе -  посіяна озимина росте -  Ходить Ілля громовитй 
(2 серпня), носить батіг вогняний: куди махне -  посіяна 
озимина росте.
Ходить Илля понад рілля, носить пугу огняну: куды 
махне -  озимина росте -  Ходить Ілля (2 серпня) понад ріл- 
ля, носить пугу вогняну (кнута вогняного): куди махне -  
озимина росте.
Ходить козырьом -  Ходить козирем.
Ходить кокошом -  Ходить кокошом (півнем).
Ходить коло-навколо = Ходить кругом та навколо -  Хо-
дитиь коло-наколо.
Ходить кругами (околясом) -  Ходить крутами (околясом). 
Ходить кругом та навколо = Ходить коло-навколо -  Хо-
дить кругом та навколо.
Ходить кума, як без ума -  Ходить кума, мов без ума. 
Ходить межи людьми, як когут межн курьмн -  Ходить 
між людьми, мов коіуі' (мов півень) між курми.
Ходить мода, як погода -  Ходить мода, як погода.
Ходить на голові -  Ходить на голові.
Ходить ііа палыдях не гому, ош никый (ош ника), а тому, 
бо злодій велнкый (бо злодійка велика) -  Ходить на гіаль- 
цях не тому, що никий (що ника), а гому, бо злодій великий 
(бо злодійка велика).
Ходить напопрсный (напопрсна) -  аж черленый (аж 
чсрлена) -  Ходить иапсрчений (наперчена) -  аж червоний 
(аж чсрвона).
Ходить неправедными (нечсстивыми) путями -  Ходить 
неправедними (нечестивими) шляхами.
Ходить німураком (німурачков) нз ыахмурсным чолом -
Ходить німураком (німурачкою) із насупленим чолом. 
Ходить, ногами кривулявучи -  Ходить, иогами криву- 
ляючи.
Ходить октовбср по краю, выганять пташок из гаю -
Ходить жовтень по краю, виганяє пташин із гаю.
Ходить пан, як туліпан -  Ходить нан, як туліпаи (як тюль- 
пан).
Ходить перевалювучись = Ходнть перевальцьом -  Хо-
дить нсревалюючись (псревальцсм).
Ходить перевальцьом = Ходить перевалювучись -  Хо-
дип. персвальцем (персвалюючись).
Ходить пила нього (пнла неї), як пила сятого (як пнла 
сятої) -  Ходить біля нього (біля неі), як біля святого (як 
біля святої).
Ходить поголос = Ходять слухы -  Ходить чутка.
Ходкть по всіх усюдах = Ходить по начальству -  Ходить 
по всіх усюдах,
Ходить по ділах -  Ходить по ділах (по справах).
Ходить под кайфом -  Ходить під кайфом.
Ходить по знакомых -  Ходить по знайомих.
Ходить покачувучись -  Ходить похитуючись.
Ходнть по книгарнях -  Ходить по книгарнях.
Ходить по кругу -  Ходить по круіу.
Ходить по начальству = Ходить но всіх усюдах -  Ходить 
по ыачальству.
Ходить попуд вызоры -  Ходіть попід вікна.
Ходить по росі -  Ходить по росі.
Ходить по руках -  Ходить по руках.
Ходнть по струнці -  Ходить по струнці.
Ходнть по судах -  Ходить по судах.
Ходить придавленый (придавлена) -  Ходить пригніче- 
ний (пригнічсна).
Ходить сам не свӱй (сама не своя) -  Ходить сам ие свій 
(сама не своя).
Ходить слідом за нив (за нив) -  Ходить слідом за нею (за 
и им).

Ход

Ходить сюды-туцы = Ходить туцы -  сюды = Ходить взад 
и вперед = Ходить з угла в угол -  Ходить сюди-туди. 
Ходить туцы -  сюды = Ходить сюды-туды = Ходить взад 
и впреред = Ходить з утла в угол -  Ходить туди.-сюди. 
Ходить у жебраках ( у жебрачках), а літас в небесах -  Хо- 
дить у жебраках (у жебрачках), а літає в небесах.
Ходить узад-перед = Ходить з угла в угол = Ходить сюды- 
туды = Ходить взад и впсрсд = Ходить туды -  сюды -  Хо- 
дить узад-иерсд.
Ходить у заслуженых (у лідерах, у призерах, у лауреа- 
тах) -  Ходить у заслужених (у лідерах, у призсрах, у лау- 
реатах).
Ходить у копачі гудучи, а ты, жоно, мовчи -  Ходить у 
копачі (загострені ціпки) гудучи, а ти, жінко, мовчи. 
Ходить у лідерах -  Ходить у лідерах.
Ходить у передовиках (у “маяках”) -  Ходить у передови- 
ках (у “маяках").
Ходять у платю -  платка на илатці -  Ходить у илатті (в 
одязі) -  латка на латці.
Ходить у фаворитах -  Ходить у фаворитах.
Ходить у чужу комору, як у свою (як собі домӱв) -  Хо- 
дить у чужу комору, як у свою (як собі додому).
Ходить чутка -  Ходить чутка.
Ходить, якбы му (якбы ӱв) яйце на голові = Ходить, 
гибы тычку промкиув (промкнула) -  Хобить, ніби йому 
(ніби їй) яйце на голові.
Ходнть, як без головы -  Ходить, мов без голови.
Ходить, як вӱвця за зеленов пашов -  Ходить, мов нівця 
за зеленою пашею.
Ходить, якбы коруна му (коруна ӱв) на голові -  Хобить, 
ніби коруна (корона) йому (корона їй) на голові.
Ходить, якбы три диы не їв (не їла) -  Ходить, иіби три 
дні не їв (не їла).
Ходить, як дурный (як дурна) -  Ходить, мов дурний (мов 
дурна).
Ходнть, як злодій (як злодійка) -  Ходить, мов злодій (мон 
злодійка).
Ходить, як кылавый (як кылава) = Ходить, як побитый 
(як побита) = Ходить, як міхом удареный (ударена) = Хо- 
дить, як у воду онущеный (онущена) -  Ходить, як кила- 
вий (як килава).
Ходить, як корова за телятьом -  Ходить, як корова за те- 
лям.
ХодиТь, як кручена курка -  Ходить, як кручсна кірка. 
Ходить, як курка нстоптана -  Ходить, як курка нрстоіпаиа. 
Ходить, як міхом удареный (ударена) = Ходить, як 
побитый (як нобита) = Ходить, як кылавый (як кылава) 
= Ходить, як у воду опущеный (опушена) -  Ходить, як мі- 
хом ударсний (ударена).
Ходить, як мокра куриця -  Ходить, як мокра курка. 
Ходить, як намальованый (як намальоваиа) -  Ходитьдк 
иамальований (як намальована).
Ходить, як не свӱй (як не своя) -  Ходить, мов не свій (мов 
не своя).
Ходить, як пава -  Ходить, як пава.
Ходить, як пава, а сорочка дірява -  Ходить, як пава, а 
сорочка дірява.
Ходить, як побитый (як побнта) = Ходить, як міхом 
удареныЙ (ударена) = Ходить, як кылавый (як кылава) 
= Ходить, як у воду опущеный (опущена) -  Ходить, як 
побитий (як побита).
Ходить, як побитый (як побита), кіть не похвалити -
Ходить, як побитий (як побита), якщо не похвалити. 
Ходить, як по струнці = Ходить, як спутаный кӱнь = Хо- 
дить, як по ӱстрю бритвы (ножа)-Ходить, як по струнці. 
Ходить, як по ӱстрю бритвы (ножа) = Ходить, як 
спутаный кӱнь = Ходить, як по струнці -  Ходить, як но 
вістрю бритви (ножа).
Ходить, як рак: не вперед, а наонак -  Ходить, як рак: не 
вперед, а навпаки.
Ходнть, як розтсряный (як розтеряна) -  Ходить, як роз- 
і^блеішй (як розіублена).
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Ход

Ходить, як сіра мыш -  Ходить, як сіра миш.
Ходить, як етгутаный кӱнь = Ходить, як по ӱстрю бритвы 
(ножа) = Ходить, як  по струнці -  Ходить, як спутаний кінь 
Ходить, як теля з коровов (як чікӱв з кобылов) -  Ходить, 
як теля з  коровото (як чіків (лоша) з кобилою).
Ходить, як тінь за челядником (за челляднвов) -  Ходить, 
мов тінь за людиною.
Ходить, як у воду онущеный (опушена) = Ходить, як 
нобитый (як нобита) = Ходшь, як міхом ударенын (\да- 
рсна) = Ходить, як кылавый (як кылава) •- Ходить, як у 
воду опуіцений (опущена).
Ходить, як шальный (як шалыіа) -  Ходить, як песамо- 
витий (як несамовита).
Ходім сісти, вбы поїсти -  Ходімо сісти, щоб поїсти. 
Ходіня по кабінетах -  Ходіння по кабінетах.
Ходіня ііо муках -  Ходіння по муках.
Ходїгь здорові -  Ходіть зцорові!
Ходова суцина -  Ходовий посуд.
Ходова тема = Популярна тсма -  Ходова тема.
Ходова фраза = Очередна фраза -  Ходова фраза.
Ходовый вихор = Попутнын вихор -  Ходовий вітер. 
Ходовый товар = Дефіцитный товар -  Ходовий товар. 
Ходовоє судно -Ходове судно.
Ход поршня -  Хід поршня.
Ход (хӱд) событій -  Хід подій.
Ход хӱд) хворогы -  Хід хвороби.
Ходягь позирати, ик на чудо -  Ходять позирати (дивимти- 
ся), мов па чудо (мов на диво).
Ходять слухы = Ходить поголос -  Ходять слухи (чутки). 
Ходяча газета (нонинка) = Жива газета (повиііка) -  Хо-
дяча газета.
Ходяча книга (енциклопсдія) -  Ходяча книга (енцик.поне- 
дія).
Ходяча монста -  Ходяча монета.
Ходячи з милым шонуд оборогы, най робить розум, а не 
иогы -  Ходячи з милим попід обороги, хай робить розум, 
а ііс ноги.
Ходячі мощі = Живі моші -- Ходячі моші.
Ходячый аргумент -  Ходячий аргумснт.
Ходячый справочник = Живый справочник -  Ходячий 
довідннк.
Ходячый університст -  Ходячий уиріверситет.
Ходячое возраженіс -  Ходяче заперечеиня.
Хожденіс в народ -  Ходіішя в народ.
Хожденіс по'муках -  Ходінпя но муках. 
Хожено-иерехожено -  Ходжено-переходжено. 
Хозяйин-барин -Хозяїи-барин.
Хозяйкн (хозяйка) буфета -  Господар (господарка) буфету. 
Хозяйин (хозяйка) гостинниці -  Хазяйии (хазяйка) гос- 
тинниці (готелю).
Хозяйин (хозяйка) дома -  Хазяїн (хазяйка) дома.
Хозяііин на всю губу -  Господар на всю губу.
Хозяйин положснія -  Господар становища.
Хозяйин (хозяйка) свого слова = Хозяйин свому слову = 
Хозяйин (хозяйка) свому слову = Хозянин свого слова -  
Хазяїн (хазяйка) свого слова.
Хознйин (хозяйка) свої жнзни -  Господар (тоснодарка) 
свого життя.
Хозяйин (хозянка) свому слову = Хозяйнн свого слова = 
Хозийик (хозяйка) свого слова = Хозяйин свому слову -
Хазяїн (хазяйка) свому слову.
Хозяйину (хозяйці) на радӱсть -  Хазяїну (хазяйці) на ра- 
дість.
Хозяйственна єдиниця -  Іосподарська одиниця. 
Хозяйственный комітет -  Господарський (госпордарчий) 
комітст.
Хозяйственный росчот-  Іосподарськийрозрахунок. 
Хозяйсгвенаый челядник (хозяйственна челядина) -
Хазяйновита людина.
Хозяйство прийшло в розстройство -  Господарство роз- 
ладналося.
Хозяйська дочка -  Хазяйська дочка.

Хозяйська жизнь края -  Хазяйське (господарське) житгя 
іфаю.
Хозяйськый глаз = Хозяйськоє око -  Хазяйське око. 
Хозянськый сын -  Хазяйський син.
Хозяйськоє діло -  Хазяйськоє діло іхазайська справа). 
Хозяйськоє око = Хозяйськый глаз -  Хазяйське око. 
Хозяйськоє око товар живпть -  Хазяйсысс око товар жи- 
внть.
Холера бы го (холора бы йі) зябрала -  Холера б його (хо- 
лера б ії') забрала!
Холода нагнати -  Холоду нагнати.
Холод голам не поміха -  Холод 1 олам не завада.
Холод за плечима -  Холод за илечима.
Холодильні агрегагы -  Холодильні агрсгати.
Холодити кров -  Холодити кров.
Холод и голод ходять з нами єнными ттутями -  Холод і 
голод ходять з нами одними шляхами.
Холодна вода -  Холодна вода.
Холодна (безкровна) война -  Холодна (безкровна) війна. 
Холодна іолова, чисті рукы -  Холодна толова, чисті рукк. 
Холодна збрань = Холодноє оружіє -  Холодна зброя. 
Холодна нӱч -  Холодна ніч.
Холодна обробка металӱв -  Холодна обробка металів. 
Холод -  не брат, а сніговиця -  не сестрнця -  Холод -  не 
брат, а сніговиця -  ие сестриця.
Холодні зорі -  Хєлодні зорі.
Холодный агрегат -  Холодний агрегат.
Холодный вихор подув -  у деревах загув - Холодний ві- 
тер подув -  у деревах загув.
Холодный душ -  Холодний душ.
Холодный ковач - Холодний коваль (слесар).
Холодный огвіт -  Холодна відиовідь.
Холодный пояс -  Хололний ііояс.
Холоднын пӱт -Холодііин піт.
Холодиый (хололна), як лед (як кляґанець) -  Холодний 
(холодиа), мов лід (мов кляґансць (холодець).
Холоднон водов пӱллити -  Холодиою водою полити (об- 
лити).
Холоднон головов думай -  Холодиою головою думай. 
Холодно в хыжи, хоть вӱнцӱв гоняй -Холодію в хаті, хоч 
вівців гняй.
Холоднос желізо гяжко гнсся -  Холодне залізо тяжко 
гиеться.
Холодноє оружіс = Холодна збрань -  Холодна зброя. 
Холоднос равподушіс -  Холодна байдужість,
Холодноє серце -  Холодие серце.
Холодно ногам -  Холодно иогам.
Холодно, хоть вовкӱв ганяй -  Холодио, хоч вовків ганяй. 
Холодно, як на псарни -  Холодно, як па псарні.
Холодок заповзає в серце -  Холодок заповзає в серце. 
Холодок -  не рӱдный браток -  Холодок -  не рідішй браток. 
Холодом несе, як из могилы -  Холодом несс, як із могили. 
Холод иронимаіь до кӱсток -  Холод проймає до кісток. 
Холод -  серйозна реалыіӱсть нашого положннія -  Холод 
-  серйозна реалыіість нашого лоложеішя (становища). 
Холод собачый -  Холод собачий!
Холоне душа = Завмирать душа -  Холоне душа.
Холоста жизыь — Холостяцьке житгя.
Холостый выстріл -  Холостий постріл.
Хорова школа -  Хорова школа.
Хоровый деригенз (хорова деригентка) -  Хоровий дери- 
тент (хорова деригснтка).
Хороша вода -  Хороша (добра) вода.
Хороша (хорошенька) исторія = Файна исторія -  Хоро- 
ша (хорошенька) історія.
Хороша міна при поганӱв грі -  Хороша міна (вираз об- 
личчя) при поганій ірі.
Хороша погода -  Хороша погода.
Хороша слава = Добра слава -  Хороша слава.
Хороша чутка далеко чутна, з погана -  щи далше = До- 
броє далеко чутноє, а злоє -  іци далше -  Хороша чутка 
далско чутна, а погана — ще далі.
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Хороші бубны за горами = Славні бубны за горамн -  Хо-
роші бубни за горами.
Хороші поступкы продовжувуть жизнь -  Хороші поступ- 
ки иродовжують житгя.
Хороші прнвычкы -  дорогоє удовольствіє -  Хороші 
звички -  дороге задоволення.
Хорошын друг (хороша подруга) ліпше роднча (ліпше 
родичкы) -  Хороший друг (хороша подруга) краще родича 
(краще родачки).
Хорошын мандрӱвішк (хороша мандрӱвниця) -  котрый 
(котра) знає, куяьі мандрує -  Хороший маидрівник (хоро- 
ша мандрівниця) -  котрий знає (котра знає), куди мандрує. 
Хорошый-прехорошый (хороша-прехороша) -  Хороший- 
прехороший (хороша-прехороша).
Хорошый сгӱл -  Добрий стіл (багатий харчами), 
Хорошый тои = Файнын тон -  Хороший тон.
Хорошый хозяйин -  Хороший хазяїн (господар).
Хорошоє. настроєніє- Хороший (добрий) настрій. 
Хорошоє снабженіє -  Добре посгачання.
Хорошоє -  усім прнгожос -  Хороше -  усім аригоже. 
Хорошо змон говаио -  Добре змонтовано.
Хосна з нього (з неї) мало, а гаыьбити -  не яло -  Хосну 
(користі) з нього (з нсї) мало, а ганьбити (соромити) -  не 
личить.
Хосна з нього (з неї) -  як от пня старого (лем спить пол 
оборогом) -  Користі з нього (з неї) -  мов від ішя старот 
(лиш спить під оборогом).
Хосна з того не буде й на копейку -  Хосну (користі) з того 
не буде й на копійку.
Хосна на копенку, а шкоды -  волій мовчи, Аидрійку -
Хосна (користі) иа копійку, а шкоди -  всшій мовчи, Андрійку! 
Хосна -  як з торішнього сніга -  Хосну (користі) -  як з 
торішнього снігу.
Хосна -  як от цапа молока -  Хоснау (корисгпі) -  як від 
цапа молока.
Хосна -  як чорного за июхтьом -  Хосну (користі) -  як 
чорного за нігтем.
Хоснуй (хоснуйте) на здоровля -  Споживай (споживайте) 
на здоров’я!
Хосну, як з козла: ни серсти, ни молока -  Хосну (корис- 
ті), як з козла: ні шерсті, ні молока.
Хосну, як з комара масти (як з торішнього снііу) -  Хосну 
(користі), як з комара масті (як з торішнього снігу).
Хотів бы (хотіла б), аж знма ним (аж зима нив) трясе -  
Хотів би (хотіла б), аж зима ним (аж зима нею) трясе! 
Хотів бы {хотіла б) всьо нараз, гнбы не буде другого раза
-  Хотів би (хотіла б) усе відразу, ніби не буде другого разу. 
Хотів бы (хотіла б) добре жити и нич не робити -  Хотів 
би (хотіла б) добре жити й нічого не робити.
ХотІв бы (хотіла б) єнным махом -  за псом и за птахом -  
Хотів би (хотіла б) одним махом -  за псом і за птахом. 
Хопгів бы єнным пострілом и вовка засягги, и заяця вбити
-  Хотів би одним пострілом і вовка засягнути, і зайця вбити. 
Хотів бы женитнся, лем не знає, як  до дӱвкы подступи- 
тися -  Хотів би женитися, лиш не знає, як до дівки під- 
ступитися.
Хотів бы (хотіла бы) за єнным махом двох зайцӱв уби- 
ти -  Хотів би (хотіла б) за одним махом двох зайців убити. 
Хотів бы (хотїла бы) й рыбку ймити, й воду не сколо- 
титн = Хотїв бы (хотіла бы) рибку ймити н рук не на- 
мочити -  Хотів би й рибку зловити, й воду не скаламугити. 
Хотів бы (хотіла б) крӱзь землю провалитяся = Готовый 
(готова) крӱзь землю провалитися. -  Хотів би (хотіла б) 
крізь земшо провалитися.
Хотів бы любитися, лем бы не женитися -  Хотів би лю- 
битися, лише б нс жснитися.
Хотів бы (хотьта б) и не може -  просвіти і о (нросвіти йі), 
Боже -  Хотів би (хотіла б) і не може -  просвіти його (про- 
світи її), Божс!
Хотїв бы (хотіла б) и рыбку йзісти и кӱстков не вдави- 
тися -  Хотів би (хотіла б) и рибку з ’їсти і кісткою нс по- 
давитися.

Хогів бы (хотіла б) мати й пупа не иадорвати г- Хотів би 
(хотіла б) мати й пупа нс надірвати.
Хотів би (хсггіла б) легко жити, а нич не робити = Хотів 
бы (хотіла б) не робити, а добре (на широку ногу) жити -  
Хотів би (хотіла б) легко жити, а нічого нс робити.
Хотів бы (хотіла б) менше дати, а бӱлше взяти -  Хотів би 
(хотіла б) менше дати, а більше взяти.
Хотів бы (хотіла 6) не робити, а добре (на широку ногу) 
жити = Хотів би (хотіла б) легко житн, а ішч не робиги
-  Хотів би (хотїла б) не робити, а добре (на широку ногу) 
жнги.
Хотів бы (хотіла б) подорожоватн, но не знає, з чого по- 
чати -  Хотів би (хотіла б) подорожувати, та пе знає, з чого 
почати.
Хочїв бы (хотіла б) рыбку йзісти и иа фігу сісти -  Хотів 
би (хотіла б) рибку з’їсти і па фіґу (на дулю) сісти.
Хотів бы (хсггіла бы) рыбку ймити й рук не намочити = 
Хотїв бы (хотіла бы) й рыбку нмити, й воду не сколоти- 
ти -  Хотів би (хотіла б) рибку зловити й рук ае намочити. 
Хотів быти (хотіла бытн) геройом (геройиньов), а в дур- 
нях опстався (а в дурах опсталася) -  Хотів бути героєм 
(хотіла бути героїнею), а в дуриях лишився (а в дурах ли- 
шилася).
Хотів бы (хотіла б) уііасти й не вдаритиси -  Хотів би (хо- 
тіла б) упасти й не вдаріггися.
Хотів бы (хотіла бы) у Царсіво небесноє лопасти, но
вбы сил не докласти -  Хотів би (хотіла б) у Царсгво ие- 
бесне попасти (потрапити), лише б сил не докласти.
Хотів бы (хотіла б) ши раз напомнити (обратити внима- 
ніє) -  Хотів би (хотіла б) щс раз нагадати (звернути) увагу. 
Хотів (хотіла) доказати, ош ие задарь їсть хліб -  Хотів 
(хотіла) доказати, що ііедарма (недаремно) їсть хліб.
Хотів жнвым (хотіла живою) опсатися -  мусів (мусіла) 
чорту продатися -  Хотів живим (хотіла живою) лишитися
-  мусів (мусіла) чоріу продатися.
Хогів (хотіла) заробити легкі гроші, а заробив (а зароби- 
ла) гиртику й уши -  Хотів (хотіла) заробити легкі гроші, а 
заробив ( а заробила) гиртику (туберкульоз) і воші.
Хотів (хотівла) знати -  тепер нічого нарікагн -  Хотів (хо- 
тіла) знати -  тспер нічого нарікати.
Хотів и опрышок Липей добра для люди -  Хотів і опри- 
шок Липей добра для людей.
Хотін-ись (хотіла-сь) діти маги -  умій про них н збати -
Ти хотів (ти хотіла) дітей мати -  умій про них і дбати. 
Хотів (хотіла) йги, но чомусь передумав (нередумала) -  
Хотів (хоііла) йти, та чомусь псрсдумав (передумала). 
Хотів (хотіла) клюнути в око, но выйшло му (выйшло 
ӱв) боком -  Хотів (хотіла) ктонути в око, та вийшло йом у 
(вийшло їй) боком.
Хотів (хотіла) на дурняка поживитися, но довелося жи- 
тьом поплатитися -  Хотів (хотіла) на дурняка (на дурнич- 
ку) поживитися, та довелося поплатитися.
Хотів нараз убити двох заяцӱв -  Хотів відразу вбити двох 
зайців.
Хотів -  нс хотів (хотіла -  не хотіла), а свос повів (пові-
ла) -  Хотів ие хотів (хотіла не хотіла), а своє повів (новіла). 
Хотів-не хотів (хотіла-не хотіла), а три мискы поїв (поїїіа)
-  Хотїв не хотів (хотілане хотіла), а три миски поїв {по'іла). 
Хогів (хотіла) нереплюнути (взяти верх) -  Хотів (хотіла) 
псрсплюнути (взяти верх).
Хотів (хотіла) подчеркнуги -  Хогів (хотіла) підісреслити. 
Хотів правду глядати -  спровадили “білых медведӱв” 
годовати -  Хотів правду шукати -  спровадили “білих всд- 
медів” годувати.
Хотів (хотіла) нриключеній -  теперь має -  Хо’гів (хотіла) 
пригод -  теиер має.
Хотів (хотіла) уйграти, но програв (програла), бо нич не 
купнв и не продав (ие купила й не нродала) -  Хотів (хо- 
тіла) виграти, та програв (програла), бо нічого не купив і не 
продав (не купила й не продала).
Хотів (хотіла) у рай, но гріхы не пускавуіь -  Хотїв (хоті- 
ла) у рай, та гріхи не пускають.
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Хотів (хотіла), як ліпше, а уйшло, як  гӱрше -  Хотів (хоті- 
ла), як краще, а вийшло, як гірше.
Хотіли (хотів, хотіла), як  ліпше, а уйшло -  як усе -  Хоті- 
ли (хотів, хотіла), як краше, а вийшло -  як лавжди.
Хотіло бы ся вірити -  Хотілося б вірити.
Хотіло бы ся отмітити -  Хотілося б ВІДМІ'ГИТИ.
Хотілося нормально жити, а ке Компартії служити -  Хо- 
тілося нормально жити, а не Компартії служити.
Хотілося по-американськы жити, а по-совітськы робити
-  Хотілося по-американськи жити, а по-радянськи робити. 
Хотіти -  не вредно -  Хотіти -  не шкідяиво.
Хотіти никому не запрешаєся (никому не шкодить) -  
Хотіти нікому не заборокяється (нікому не шкодить). 
Хотіти пити -  Хотіти гтти.
Хотіти -  щи не значить владіти (ши нс значить зробити)
-  Хотіти -  ще нс значить володіти (ще нс значить зробити). 
Хотіти -  щи не значить могга (ши не зпачить уміта) -  
Хотіти -  ще не значить могти (ще не значить уміти).
Хотя ни нехотя = Хотя-нехотя -  Хотя чи нехотя. 
Хотя-нехотя = Хотя ци нехотя -  Хотя-нехотя.
Хоть аііно, хоть н ь и т - Хоч так, хоч иі.
Хоть баба й погано танцює, но довго -  Хоч баба й погано 
танцює, та довго.
Хоть бараи и старый, но рожен твсрдый -  Хоч бараіі і 
стиарий, та рожен твердий.
Хоть бери торбину й угікай иа чужину -  Хоч бсри торби- 
пу й тікай оа чужину.
Хоть біда й ие велика, а сушить чоловікя чслядника, че- 
лядину) -  Хоч біда й не велика, а сушить людину.
Хоть бідный (бідна), но способнын (снособна) -  Хоч бід- 
ний (бідна), але здібний (здібна).
Хоть бы де -  Хоча б де.
Хоть бы и в горазді -  не радуйся чужӱв біді -  Якби і в 
гаразді -  ие радій чужій біді.
Хоть бы й голодом, лем нс холодом -  Хоча б і голодом, 
лиш не холодом!
Хоті. бы й горбом, лем бы з добром -  Хоча б і горбом, 
лише б з добром.
Хоть бы й за пола, лем бы вже ся отдала -  Хоча б і за 
вола, лишс б уже віддалася.
Хоть бы й затісна хыжка, лем бы попна достатка -  Хоча 
б і затїспа хатка, лишс б повпа достатку.
Хоть бы й золота кліть, га не мило в нӱв жить -  Хоча б і 
золота юіітка, та не мидо в ній жити.
Хоть бы колом: Фсрко -  Ферком -  Хоча б колом: Фсрко
-  Фсрком!
Хоть бык, хоть телиця, лем бы молоко в дӱйницих -  Хоч
бнк, хоч тслиця, лшис б молоко в дійницях.
Хоіь бы й край готара, лем би з милов (з милым) на 
нару -  Хоча б і край готару, лише б з милою (з милым) на 
пару.
Хоть бы й мала нива -  не будь лінивый (пе будь лінива)
-  Хоча б і мала нива -  не будь лівнивий (нс будь ліішва). 
Хоть бы й на руку врагам, а правды ттн не дам -  Хоча б 
і на руьсу ворогам, та правди тобі не дам!
Хоть бы й -'Ох!”, лем бы уцвох -  Хоч б і “Ох”, лише б 
удвох.
Хоть бы й плазом, лсм бы разом -  Хоча б і плазом, лише 
б разом.
Хоть бы й снлов, лем бы уєнно з милов -  Хоча б і силою, 
лише б разом із милою.
Хоть бы й скраю, лем бы в раю -  Хоча б і скраю, лише б 
у раю.
Хоть бы й так -  Хоча б і так.
Хоть бы й у колнбі, лем бы на свому хлібі -  Хоча б і в 
колибі, лише б на свому хлібі.
Хоть бы кӱлько = Хоть кӱлько -  Хоча б скільки!
Хоть было й сухо, айбо глухо -  Хоч було й сухо, алс глухо. 
Хоть бы малснько -  Хоча б трішечки.
Хоть бы на сміх -  Хоча б на сміх!
Хоть бы при чужых приганьбився (приганьбнласн) -
Хоча б при чужих присоромився (присоромилась).
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Хоть бы раз Бог заступнвся за нас -  Хоча б раз Бог за-
ступився за нас!
Хоть бы раз ся досыта нажерти, а там -  мож и померта
— Хоча б раз досита ыажсртнся, а там -  можпа й померти. 
Хоть бы русив ишов у Кієв ци до Харькова -  біда всяды 
єинакова -  Аби русин ішов до Кисва чи до Харкова -  біда 
всюди однака {одпа й та сама).
Хоть бы ся на курку розжити, вбы было коло кого ходи-
ти -  Хоча б на курку рожитися, щоб було біля кого ходнти. 
Хоть бы-сь и в Америку пӱшов (пӱшла), и там робити 
мусиш -  Хоча б ти й у Америку пішов (пішла), і там робити 
мусиш.
Хоть бы там што = Што бы там не было = Як бы там не 
было -  Хоча б там що!
Хоть бы там як = Як не є -  Хоча б там як!
Хоть бы там нкый (нка) -  Хоча б там який (яка).
Хоть бы тко = 'Гко бы вто не быв -  Хоча б хто.
Хоть бы тобі што — Хоча б тобі що.
Хоть бы што -  Хоча б іцо (6удь що).
Хоть бы штось закусити, вбы червака заморитн -  Хоча 
б щось закусити, щоб чсрв’яка заморити.
Хогь бы якась гута подяковала -  Хоча б якась ґута (пе- 
чиста сила) подякувала.
Хоть бы якась доля правды -  Хоча б якась доля (частка) 
правди!
Хоть бы якась кысличка, вбы нс чиста водичка -  Хоча б 
якась кисличка, щоб не чиста водичка.
Хоть бы якась сушениня, вбы не чиста водиця -  Хоча б 
якась сушениця, шоб ие чиста водиця.
Хоть бы якый (хоть бы яка) = Хоть якый (хоть яка) -  
Хоча б який (хоча б яка)!
Хоть бы якый иншый {ика инша), лем нс сись (лсм не 
йся (не сися) -  Хоча б який інша (яка іиша), лиш не цей 
(нс ця).
Хоть бы як просив (просила) -  Хоча б як просив (про- 
сила).
Хоть бы як там было -  Хоча б як там було!
Хоть блыха зубӱв не мас, ио болесно кусать -  Хоч блоха 
зубів не має, та болісио кусає.
Хоть болссти й пекслыіі, но не смертельні -  Хоч болесгі 
й нексльні, та не смертельні.
Хоть брат ми й не милый, но коло мсие го не бий -  Хоч
брат мені й нс милий, та біля мсне його нс бий.
Хоть брехні й горы набиравуться, но скоро розсыпа- 
вуться -  Хоч брсхні й гори набираються, га швидко роз- 
сипаються.
Хоть брындак и на цвіты сідать -  він єннако брындак -
Хоч жук і на косиці сідає - віи одиаково жук.
Хоть буділарош пустый, ио душа чиста = Хоть чоловік 
(челядник) убогый, но слово чистоє -  Хоча буділарош 
(гаманець) пустий, та душа чиста.
Хоть будущос й неминущоє, но й староє живущос -  Хоч
майбузне й пеминучс, але й старе ( минуле) живучс.
Хоть будь-якый (будь-яка) = Хоть якый-небудь (яка-не- 
будь -  Хоч будь-який (будь-яка).
Хоть вари, хоть печн, лем не кричи -  Хоч вари, хоч псчи, 
лиш нс ісричи.
Хоть верба й товста, но часто пуста -  Хоч верба й товста, 
але часто иуста.
Хоть верть, хоть круть -  из ним (из нив) не выйдсш на 
путь -  Хоч верть, хоч круть -  із иим (із нею) не вийдсш на 
пугь (на шлях).
Хоть вечӱр залюбленым мнлішый, но рано вечера му- 
дрішоє -  Хоч вечір залюбленим миліший, та ранок вечєра 
муаріший.
Хоть вечӱр, хоть рано -  всселоста мало -  Хоч вечір, хоч 
раио {враиці) -  всселості мало.
Хоть видить око, но зуб не бсре = Видигь око, но зуб не 
бере — Хоч бачить око, та зуб не бере.
Хогь вилы й острі, но лем єнно держаио мавуть -
Хоч вила й гострі, та лиш одно держано іодин держак) 
матоіь.
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Хоть вино й чистое, но голову каламутить -  Хоч вино й 
чисте, та гсшову каламутить.
Хоть відьма з нечистов снлов ся знас, но й она поми- 
рать -  Хоч відьма з нечистою силою знаєіься, та й вона 
помирає.
Хоть выбрось -  Хоть вывирсь гет -  Хоч викинь!
Хоть вывирсь гет = Хоть выбрось -  Хоч викинь геть. 
Хоть выдра й хнтра, но й выдру деруть -  Хоч видра й 
хитра, та й видру деруть.
Хоть выкрути -  Хоч викрути {промокле вбрання).
Хоть власти й мінявуться -  челядь ся нс мінять -  Хоч 
влади й міняються -  челядь не МІІІЯЄТЬСЯ.
Хоть вовк н змінить серсть, та вовком опстанеся -  Хоч 
вовк і змінить шерсть, та вовком останеться. >
Хоть вовк -  и нелюбоє жнвотнос, но добра з нього 
шуба = Хоть в о вк - гварюка й нелюба, но добра з нього 
шуба -  Хоч вовк -  і не люба тварина, та добра з нього 
шуба.
Хот вовк и старіє, но не добріє -  Хоч вовк і старіє, та не 
добріє.
Хоть вовком вый -  Хоч вовком внй!
Хоть вовк -  тварюка й нслюба, но добра з нього шуба = 
Хоть вовк -  и нелюбоє жнвотноє, но добра з нього шуба
-  Хоч вовк -  тварюка й нелюба, та добра з ного шуба.
Хоть вовкӱв ганяй = Хоть нсӱв (собак) ганяй -  Хоч вов- 
ків ганяй.
Хоть в око стріль = Хоггь око выколн -  Хоч в око стріль. 
Хоть втечи й за море -  всяды тги буде горе -  Хоч втечи й 
за морс -  скрізь тобі буде горе.
Хоть вӱтчим и не злый, но всьо же -  чужый -  Хоч вітчим 
і не злий, та все ж бо -  чужий.
Хсть гаднна луску на собьі й мінять, га гадинов опстаєся
-  Хоч гадина (гадюка) луску на собі й міняє, та гадннов (га- 
дюкою) лиіиається.
Хоть ганьба й мовчить, но липе черленить -  Хоч ганьба 
{сором) і мовачить, та лице чсрвонить, >
Хоть гать гати = Хоть греблю гати -  Хоч гать гати.
Хоть голый (гола), но в подвйазках -  Хоч голий (ітша), та 
в підв’язках.
Хоть голова в корчах, хоть грудн в хрестах -  Хоч голова 
п корчах (у кущах), хоч груди в хрестах.
Хоть голова й єнна, айбо за всьо отвічає -  Хоч голова й 
одна, але за все відповідає.
Хоть голова й сидіє, но серце не старіє -  Хоч голова й 
сивіє, та серцс не старіє.
Хоть головов у камінь, хоть каміньом у голову -  Хоч го-
ловою в камінь, хоч каменем у голову.
Хоть головов у стіну (у мура) бийся -  Хоч головою в стіну 
(у мура) бийся.
Хоть гопкы скачи -  Хоч гопки скачи.
Хоть горе й печалі, а жизнь иде дале -  Хоч горе й печалі, 
а життя йде далі.
Хоть горі, хоть долӱв -  ннс так, як домӱв -  Хоч горі, хоч 
долів {додолӱ) -  нема так, як домів (додомӱ).
Хоть греблю гатн = Хоть гать гати -  Хоч грсблю гати. 
Хоть гроші й маєш, у нас нич не приобретеш -  Хоч гроші 
й маєш, у нас нічого не придбаєш.
Хоть гуслі й мас, но без гроши пе грає -  Хоч гуслі (скрип- 
ку) й має, та без грошей не ірає.
Хоть де -  Хоч де.
Хоть де инде, ле.м нс туй -  Хоч де віндс (на іншому місці), 
лиш не тут.
Хоть де й трава не росте -  Будь де й трава нс росте.
Хоть день н довгый, сонце не подганяй -  Хоч день і до- 
вгий, сонце не підгаияй.
Хоть день, но мӱй (лем бы мӱй) -  Хоч день, та мій (лишс 
б мій)!
Хоть дітина й слабенька, но вӱтцьови-матери мнлень-
ка -  Хоч дитина й слабенька, та вітцеві (батькові)-'кшср\ 
милепька.
Хоть добра н много, но мало послідователӱв -  Хоч добра 
й багато, та мало послідовників.

Хоть доживай, хоть у копоршӱв досрочно лігай -  Хоч до-
живай, хоч у копоршів (у трупӱ) достроково лягай.
Хоть доті світа зажий, докі-сь молодый (молода) -  Хоча 
доти світу зажий, поки ти молодий (молода).
Хоть дрӱбный собов и никый (хоч дрӱбна собов н ника), 
но брехач великий (но брехачка велика) -  Хоч дрібний 
собою й никий (хоч дрібна собою й ника), та брехач вели- 
кий (та брехачка велика).
Хоть дуба стань - Хоч дуба стань!
Хоть “дякуву” й скажеш -  у жеб не покладеш -  Хоч “дя- 
кую” й скажешт -  у жеб (у кишеню) не покладеш.
Хоть жебрак (жебрачка) ты, хоть буржуй (буржуйка), а 
доходы по закону декларуй -  Хоч жсбрак (жебрачка) ти, 
хоч буржуй (хоч буржуйка), а доходи (прибутки) по закону 
дскларуй.
Хоть живым (живов) у яму лізь (у грӱб лігай) -  Хоч жи- 
вим (живою) у яму лізь (у гріб лягай)!
Хоть житя -  не рай, но все ж бо рӱдный край -  Хоч життя
-  нс рай, та все ж бо рідний край!
Хоть жолудь и малым бывас, но дуб из нього великык 
выростає -Хоч жолудь і малим буває, та дуб із нього вели- 
кий виростає.
Хоть жура й не всклика, а марнує чоловіка (челядника)
-  Хоч жура й не велика, а марнує людину.
Хоть жура й порожує мукы -  возьми ся в рукы -  Хоч 
жура й спричиняє муки -  візьми себе в руки.
Хоть завалися -  Хоч завались!
Хоть задарь му (задарь ӱв) корыто з кістом отдай -  буде 
клясти, ош тяжко нести -  Хоч даром йому (даром ӱв) ко- 
рито з тістом віддай -  буце клясти, що тяжко нести.
Хоть за рсбро повісь, а ннм (а нив) повно скрӱзь -  Хоч за 
ребро новісь, а ним (а нею) повно скрізь.
Хоть заріж (заріжте) -  Хоч заріж (заріжте).
Хоть заставси, а постався -  Хоть застався (примуш себе), 
а постався (віднесись із співчуттям).
Хоть здыхай, а подушноє дай -  Хоч здихай, а подушне 
дай!
Хоть земля й бідна, но рӱдна -  Хоч земля й бідпа, та 
рідна.
Хоть зима й студена, айбо не навхтема -  Хоч зима й сту- 
дена, алс не навхтема (не назавжди).
Хоть з’їж і барана -  вшитко лем до рана -  Хоч з’їж і ба- 
рана -  всс лиш до рана.
Хоть злодій и свӱйськый (хоть злодійкуа й світська) -  
дійствує ію-злодійськы -  Хоч злодій і свійський (хоч зло- 
дійка й світська) -  діє по-злодійськи.
Хоть злӱсть часто й трагічна, завто не вічна -  Хоч злість 
часто й трагічна, проте нс вічна.
Хоть з моста й у воду = Хоть у воду -  Хоч з моста та в воду! 
Хоть золоті гроші, хоть мідні -  обы лем мені не бідні -  
Хоч золоті гроші, хоч мідні, лише б мсні не бідпі.
Хоть з-под землі -  Хоч з-під землі.
Хоть з-под чорної землі дӱстану й морду набйю -  Хоч 
з-під чорної землі дістану й иику наб’ю!
Хоть и алкаш, завто наш -  Хоч і алкаш, зате наш!
Хоть и бідна, анбо рӱдна -  Хоч і бідиа, але рідна.
Хоть и бідна хыжка, но своя колядка -  Хоч і бідна хатка, 
та своя колядка..
Хоть и бідиа хыжчина, но люба для русина -  Хоч і бідна 
хатина, та люба для русина.
Хоть и бідно жпв (жила), но помочи не оросив (не про- 
сила) -  Хоч і бідно жив (жила), та помочі (допомоги) не 
нросив (не иросила),
Хоть и бідннк (и біднячка), но зпас як -  Хєоч і бідня 
(і бідна), та знає як.
Хоть и благый (и блага), но скупый (но скупа) -  Хоч і
благий (і блага), але скупицй (але скупа).
Хоть н блнзько, но слызько -  Хоч і близько, та слизысо. 
Хоть и в бідыости, лем бы в гӱдности -  Хоч і в бності, 
лише б у гідності.
Хоть и в бідноста, но в годности -  Хоч і в бідності, та в 
гідності.
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Хоть и в вариши, лем бы было в мисці -  Хоч і в місті 
лшие б було в мисці!
Хлоть и видати, но далеко ступати -  Хоч і видати, та да- 
леко стуиати.
Хоть и видить око, но зуб не бере -  Хоч і бачить око, та 
зуб нс бсре.
Хоть и в голоді, лем не в холоді -  Хоч і в голоді, лиш нс 
в холоді.
Хоть и в кожусі, но в движенію -  Хоч і в кожусі, та в русі. 
Хоть и в колнбі, лем бы на свому хлібі -  Хоча б і в колибі, 
лише б на своєму хлібі.
Хоть и ганьбы зазнаву, ио на файного (на файну) поно- 
знраву -  Хоч і ганьби {сорому) зазнаю, та на гарного (на 
гарну) попозираю (подивлюся).
Хоть и голый (и гола) ходи -  иико нич не скаже -  Хоч і 
голий (і гола) ходи -  ніхто нічого не скаже.
Хоть и голодні были, но дружньо росли -  Хоч і голодні 
були, та дружньо росли.
Хоть и горшком прозывай, лем у иіч не пхай -  Хоч і
горшком (горщиі<ом) прозивай, лиш у піч нс пхай.
Хоть и гроші буде мати -  не зможе нич преобрістн -  Хоч 
і гроші буде мати -  не зможе нічого придбати.
Хоть и гӱрко про йсе говорити -  Хоч і гірко про це гово- 
рити.
Хоть и гӱриіоє, лем бы иншоє - Хоть гого самого, лем в 
иншу миску -  Хоч і гіршс, лише б іншс.
Хоть идеш на гостину, та бери хліба в торбину = Хоть 
идеш на один день, а хліба бери на тиждень -  Хоч ідсш 
па гостину, та бери хліба в торбииу.
Хоть идеш на один день, а хліба бери на тиждень = Хоть 
идеш на гостину, та бери хліба в торбииу -  Хоч ідеш на 
один день,а хліба бери на таждень.
Хоть иди жсбраковати -  Хоч іди жебракувати!
Хоть и димно, лем бы не зимно -  Хоч і димно, лише б нс 
зимію.
Хоть и добре у вас, но додому час -  Хоч і добре у вас, та 
додому час.
Хоть и дорогое, но любиться (дячиться) му (любиться, 
дячиться ӱв) пнво гордовоє -  Хоч і дороге, та любиться 
(дяиться) йому (любиться, дячиться їй) пиво гордове (боч- 
кове).
Хоть и дорого, но є -  Хоч і дорого, алс є.
Хоть н дорого, но удобно -  Хоч і дорого, але зручио.
Хоть н дрыжить, но ходу (ію крок) держить -  Хоч і трсм- 
тить, та ходу (та крок) тримає.
Хоть и дурак (и дура), но не домак -  Хоч і дура (і дура), 
та не домак (не зовсілі).
Хоть и дурень (и дура), айбо свӱй (своя) -  Хоч і дурень 
(і дура), але свій (своя).
Хоть и дурный (и дурна), но поставиый (иоставна) -
Хоч і дурний (ї дурна), та поставний (поставна).
Хоть и дурный (и дурна), но пробивный (пробивна) -  
Хоч і дурний (і дурна), та пробивний (пробивна).
Хоть и дурный (дурна), ио хитрый (хитра) -  Хоч і дур- 
ний {дурна), та хитрий (хитра).
Хоть и дурня (дуру) из себе вдає -  такый уже (така вже)
є -  Хоч і дурня (дуру) із ссбе вдає -  такий уже (така вжс) є. 
Хоть и заборониш -  славу не похорониш -  Хоч і заборо- 
ниш -  славу нс ііохороыиш (нс поховаєш).
Хоть и за море йди -  не здыхашся біды -  Хоч і за море 
йди -  не здихаєшся біди.
Хоть и защнщався (защищалася) яро -  удар слідовав за 
тааром -  Хоч і захищався (захшцалася) яро -  удар слідував 
за ударом.
Хоть из дна моря, а дӱстане -  Хоч із дна моря, а дістане! 
Хоть и змирився (змирилася), но при своӱв думці оп- 
етався (опсталася) -  Хоч і змирився (змирилася), та нри 
своїй думці опстався (лишився, лишилася).
Хоть из пим (из нив), хоть без нього (без неї) -  Хоч із ним 
(із нею), хоч без нього (без неї).
Хоть изо мнов будь сам (сама) собов -  Хоч зі мною будь 
сам (сама) собою.

Хоть и з перцьом, но з добрым сериьом -  Хоч і з нерцем, 
та з добрим серцем.
Хоть из-под землі дӱстань -  Хоч з-під землі дістань!
Хоть и йзів злодін корову -  она скоро замукать у ньому -  
Хоч і з’ів злодій корову -  вона скоро замукає в ньому.
Хоть и казали “братськый”, айбо быв наш Союз жеб- 
рацькый -  Хоч і казалн “братський”, алс був наш Союз жс- 
брацысий.
Хоть и камняниця, айбо своя землипя -  Хоч і кам’яниця, 
але своя землиця.
Хоть и колючый глод, но лічить народ -  Хоч і колючий 
пюд (глід), але лікує народ.
Хоть икону з нього (з неї) нишн (малюй) -  Хоч ікону з 
нього (з неї) пиши (малюй)!
Хоть и коротко, лем бы солодко -  Хоч і коротко, лишс б 
солодко!
Хоть и красно спӱвать, но кривый нысок мас -  Хоч і
красно (гарно) сіііває, та крнвий ішсок має.
Хоть и ладпо, но накладно -  Хоч і ладно, та ііакладно. 
Хоть и малый карась, но в свому пруді -  Хоч і малий 
карась, та в своєму ставку.
Хоть и милый гӱсть, но надовго всім надоїсгь -  Хоч і
милий гість, та надовго всім надоїсть (на6ридне).
Хоть и накось -  зробив (зробнла) якось -  Хоч і накось -  
зробив (зробила) якось.
Хоть и настраждався (настраждалася), но живым он- 
стався (опс галася) -  Хбч і настраждався (настраждалася), 
та живим лишився (лишилася).
Хоть и не говориться открыто -  Хоч і пе говориться від- 
крито.
Хоть и нсїв (и неїла), но завто нанюхавсн (кавюхалася)
-  Хоч і не їв (і пе їла), зате нашохався (нанюхалася).
Хоть и не легко -  Хоч І НС ЛЄІ КО.
Хоть и не смішно, лем бы втішно -  Хоча й не смішно, 
лише б потішно.
Хоть и лежащый, лем бы вшиник стоячый -  Хоч і лсжа- 
чий, лише б комір стоячий.
Хоть и мав (и мала), но не дав (ие дала) -  Хоч і мав (і
мала), та не дав (не дала).
Хоть и маєш горнииь новый -  ссе не значить, ош не 
можсш хосновати й стярый -  Хоч і маєш горнсць (гор- 
щик) новый -  це ме зпачить, що не можеш користувати й 
старий.
Хоть н мала, но робӱтна, як пчола - Хоч і мала, та робіт- 
на, мое бджола.
Хоть п малснькый (маленька), ио сміливенькый (смі- 
ливенька) -Хоч і маленькый (малснька), та сміливенький 
(сміливенька).
Хоть и малос, но узловатоє -  Хоч і мале, та вузлувате. 
Хоть и мало, лем бы до душі припало -  Хоч і мало, лишс 
б до душі прииало.
Хоть и мииув Олексій, но Кирило каже весні: “Щи не 
смій!”-  Хоч і минув Олексій (30 березня), та Киршіо (31 
березня) кажем весні: “Ще не смій!”
Хоть и міиістром будь -  з ним (из ннв) не уйдеш на путь
-  Хоч і міністром будь -  з ним (з нсю) не вийдеш на путь. 
Хоть и мовчить -  чорт у нӱм (чорт у нӱв) сидить -  Хоч і 
мовчить -  чорт у ньому (чорт у ній) сидить.
Хоть и молодый (молода), но аа розум швыдкый 
(швыдка) -  Хоч і молодий (молода), та на розум швидкнй 
(швидка).
Хоть и мудрі у нас державні діятелі, та питаніє поганос
-  Хоч і мудрі у нас державні діячі, та іюгаиі харчі.
Хоть и мудрый (мудра), а пішо ходнть -  Хоч і мудрий (му- 
дра), а пішки ходить.
Хоть и нацапкы станеш -  бӱлше пити ие дӱстаиеш -  Хоч
і нацапки (рачки) стансш - бшьше иита нс діс гаиеш.
Хоть и не білоє, но зрозумілоє -  Хоч і нс біле, та зрозуміле. 
Хоть и не богаті, а завто любов м благодать у хыжи -  Хоч 
і не багаті, зате любов і благодать у хазі.
Хоть н не вчнвася (и не вчилася), но штось знає -  Хоч і 
не вчився (і не вчилася), та щось знає.
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Х от

Хоть и не густо, анбо й не пусто -  Хоч і ие густо, але й не 
пусто.
Хоть и не майліпші, айбо й не майгӱрші -  Хоч і не най- 
кращі, але й не найгірші.
Хоть и не мила (и не милый), лем бы про людські они 
любила (любнв) -  Хоч і не мила (і не милий), лишс б про 
людські очі любила (любив).
Хоть и не пышио, лем бы затишно -  Хоч і не пишно, 
лише б затишно.
Хоть н нероба -  біды наробить -  Хоча й нероба -  біди 
наробить.
Хоть и не смачно, лем бы благодарно -  Хоч і не смачно, 
лише б вдячно.
Хогь и НІШ'ГО їсти, лем бы было 3 кым сісти -  Хоч і ніщо 
їсти, було б лишс з ким сісти.
Хоть и ох, айбо вдвох -  Хоч і ох, та удвох!
Хоть и песся масть, айбо хвороті раду дасть -  Хоч і песся 
(псяча) масть, та хворобі раду дасть.
Хоть и погана наиі, завто в жупані -  Хоч і погана пані, 
зате в жупані!
Хоть и писаноє, но не читаноє -  Хоч і пнсане, та не чи- 
тане.
Хоть и поганенькос, но свос -  Хоч і поганеньке, але свос. 
Хоть н поганый чоловік (погана челяднна), айбо свӱн 
(своя) -  Хоч і поган людина, алс своя.
Хоть н поганос, но ліпшого ньіт -  Хоч і ногапе, та кращо- 
го ныт (нема).
Хоть и погано покраєноє, лем бы мӱцно сшитоє -  Хоч і
погано покраяне, лишс б міцно зшитс.
Хоть и нохвально, но нс реалыю -  Хоч і похвально, та нс 
реально.
Хоть н раз, но горазд -  Хоч і раз, та гаразд!
Хоть и руководитель, но свӱй мужик -  Хоч і кервівпик, 
та свій мужик.
Хоть и сам (и сама) бідує про иншых заботиться -  Хоч
і сам (і сама) бідує -  про інших турбусться.
Хоть и сидигь тихо, но чортом дыхать -  Хоч і сидигь 
тихо, та чортом дихає.
Хоть и сіді вискы -  не шкодуй долоні -  Хоч і сиві скроні 
-  не шкодуй долоні.
Хоть искра й малснька, айбо горяченька -  Хоч іска й ма- 
ленька, але гаряченька.
Хоть и сложно (складно), лсм бы ладно -  Хоч і складно, 
лишс б ладно.
Хоть н снігом забіліло -  каждый (кажда) робить своє 
діло -  Хоч і снігом забіліло -  кожен (кожна) робить своє 
діло (свою справу).
Хоть и сонце зайде, а біда тя найде -  Хоч і сонне зайде, а 
біда тебе знайдс.
Хоть и старенька свита, лем бы душа сыта -  Хоч і ста- 
ренька свита, лише б душа сита.
Хоть и старый (стара), но не чужый (не чужя) -  Хоч і 
старий (стара), га не чужий (не чужа).
Хоть и сто раз повтореыа, брехня правдов не стане -  Хоч 
і сотню разів новторена, брехня правдою не стаие.
Хоть и сухарі з водов, лем бы серце з тобов -  Хоч і сухарі 
з водою, лише б серце з тобою.
Хоть и там, но не сам (не сама) -  Хоч і там, але не сам
(нс сама).
Хоть и твердый сучок, но злый душок -  Хоч і твердий 
сучок, та злий душок.
Хоть и тісно, завто тепло -  Хоч і тісно, зате тепло.
Хоть и трава не рости -  Хоч і трава не рости!
Хоть и тяжкос ярмо, та якось жиємс -  Хоч і тяжке ярмо, 
та якось живемо.
Хоть и файно, но марио -  Хєоч і файно (гарно), та на- 
марно.
Хотьо и формально, завто актуально -  Хоча й формаль- 
но, затс актуально.
Хоть и хворый (и хвора) лежить, но гадинов сычить -
Хоч і хворий (і хвора) лежить, та гадиною (гадюкою) ои- 
чить.

Хоть и худобный (худобна) -  до роботы способный (спо- 
собна) -  Хоч і бідний (бідна) -  до роботи здібний (здібна). 
Хоть н цвіте верба -  щи треба кожуха -  Хоч і цвіте всрба 
-  ше треба кожуха.
Хоть и чорна, но дуже моторна, а біла -  дуже ніжна -  Хоч 
і чорна, та дуже моторна, а біла -  дуже ніжна.
Хоть и чорнороб, но на свому місті -  хлоп -  Хоч і чорно- 
роб, та на своєму місці -  хлон.
Хоть и чортом станеш -  Бога не обманеш -  Хоч і чортом 
станеш -  Бога не обманеш!
Хоть и файні чужі краї, но не свої -  Хоч і гарні чужі краї, 
та не свої.
Хоть и якраз, но не для нас -  Хоч і якраз, та не длх нас. 
Хоть икону з ыього (з неї) пнши (малюй) -  Хоч ікону з 

нього (з неї) пиши (малюй)!
Хоть 'щы й ниє- ложку не вымітуй -  Хоч їжі й нема -  лож- 
ку не викидуй.
Хоть їдь, хогь вертайся -  Хоч їдь, хоч вертайся.
Хоть камінь на шию -  й у воду -  Хоч камінь на шию -  й 
у воду!
Хоть каміньом но голові, хоть головов об камінь -  Хоч
каменем по голові, хоч головою об камінь.
Хоть капуста п “фе”, лем най бы была все -  Хоча капуста 
й “фе”, лише була б завжди.
Хоть “Караулї” (рятуйте) кричи -  Хоч “Караул!” (рятуй- 
те) кричи !
Хоть кіно знимай -  Хоч кіно знімай.
Хоть корінь и гӱркый, но овоіц солодкый -  Хоч корінь 1 

гіркий, та овоч солодкий.
Хоть косов коси -  Хоч косою коси.

Хоть криком кричи -  Хоч криком кричи!
Хогь кров з носа = Кров з носа -  Хоч кров з носа.
Хоть кров з носа, а дӱстане (добуде), што нросять -  Хоч 
кров з носа, а дістанс (добуде), що просять.
Хоть кров з носа, -  треба быти -  Хоч кров з носа, -  треба 
бути!
Хоть крути-всрти, а вмерти прийдеся - Хоч крути-верти. 
а номерти прийдеться.
Хоть крути, хоть всрти -  Хоч крути, хоч верти.
Хоть круть-верть, а курці -  смерть -  Хоч круть-верь, а 
курці -  смерть.
Хоть кругь-вері ь, хоть верть-круть = Хоть пень об сову, 
хоть сову об пень, а все сові біда -  Хоч круть-всрть, хоч 
верть-круть.
Хоть кругь, хоть верть -  усім раз смерть -  Хоч круть, хоч 
верть -  усім раз смерть.
Хоть куды -  Хоч куди.
Хоть куды йдеш -  из домӱв иди -  Хоч куди йдсш -  із дому 
йди.
Хоть куды, лем бы до воды -  Хоч куди, лише б до води. 
Хоть куды, лем из дому веди -  Хоч куди, лиш із дому всди! 
Хоть куды, лем подале от біды -  Хоч куди, лише б подалі 
від біди.
Хоть кӱл му (кӱл ӱв) на голові теши -  Хоч кіл йому (кіл 
їй) на голові теши!
Хоть кӱл на голові теши, лем по його (по її) лиши -  Хоч
кіл на толові теши, лиш по його (по її) лиши.
Хоть кӱлько = Хоть бы кӱлько -  Хоч скільки (скічьки за- 
вгодно).
Хоть кӱлько молися, а з біды не умолишся -  Скільки за- 
втодно молися, а з біди не вимолишся.
Хоть кӱстками ляжеш -  усіх проблем не розжйажеш -  
Хоч кістками ляжеш -  усіх проблем не розв’яжеш.
Хоть Лаборець и кпязь, а наш быв витязь -  Хоч Лабо- 
рець і князь, а наш був витязь.
Хоть лїган и помирай -  Хоч лягай і помирай!
Хоть лопни (трісни), а зроби -  Хоч лопни (трісни), а зро- 
би!
Хлоть лусне, а не уступить -  Хоч лусне, а не уступить. 
Хоть лусни = Хоть трісни -  Хоч лусни.
Хоть люди й коробить -  нарубы робить -  Хоч людей і 
коробить -  наруби (навпаки) робить.
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Хот

Хоть людськый вік н малый, но дорогый -  Хоч дюд- 
ський вік і маяий, та дорогий.
Хоть май мпого цвіта мае, но хліб зычить у августа -
Хоч травеиь багато цвіту має, та хліб у серпня позичає. 
Хоть мало -  Хоч трохи.
Хоть малоє, но натоптаноє -  Хоч мале, та натоптане. 
Хоть маловатоє, но узловатос -  Хоч малувате, та вузлу- 
вате.
Хоть март подсніжннкы й принӱс, но морозами черле- 
нить нӱс -  Хоч березень підсніжпики й ігрипіс, та мороза- 
ми червонить иіс.
Хоть мачоха й привітлива, но всьо же -  не мати рӱдна -
Хоч мачуха й привітна, та все ж бо -  не мати рідна.
Хоть медалії (ордены) вішай -  Хоч медалі (ордени) вішай!

Хоть мы й не богаті, но й мої гроші не идербаті -  Хоч ми
й не багаті, та й мої гроші не щербаті.
Хоть мы люде й просгі -  просиме у гості -  Хоч ми люди й 
прості -  проснмо у гості.
Хоть мы собі й браты, но раз заказав -  платн -  Хоч ми 
собі й брати, та раз замовив -  плати!
Хоть мої діти й гӱрші, но мені міліші -  Хоч мої діти й 
гірші, та мені миліші. 4
Хоть молнся не молнся, а за розум берися -  Хоч молися 
не молися, а за розум берися.
Хоть мороз и припікать, завто комарӱв ниє -  Хоч мороз 
і припікає, зате комарів иема.
Хоть муравель и никый, но робӱтник великмй -  Хоч му-
равель {мурах) і ннкий (непоказний), та робіткик великий. 
Хогь на Благовішеня земля й гола, но зиму поборола -
Хоч на Благовіщення (7 квітня) земля й гола, та зиму по- 
борола.
Хоть на горбі, лем бы собі -  Хоч на горбі, лишс б собі. 
Хоть надвоє розорвешся, а благоларностн не дождешся
•- Хоч надвоє розірвешся, а подяки не дочскашся.
Хоть надвоє розорвуся, а нс поеіунлюся Хоч надвоє ро- 
зірвуся, а не поступлюся.
Хогь надорвешся, а плачом ничого не добйешся -  Хоч
надірвешся, а шіачсм нічого не доб’єшся.
Хоть на край світа зайдеш -  правду у нас не найдеш -  
Хоч иа край сваіту зайдеш •••• правду у нас нс знайдеш.
Хоть на край світа зайдеш- щи такого ліиюха (ши таку 
лінюшку) не найдеш -  Хоч па край світа зайдсш -  ще та- 
кого лінивця (ще таку лінивицю) ис знайдеш!
Хоть на лнчко и вродливый (и вродлива), но на язык -  
брехдивый (брехлнва) -  Хоч аа личко і вробливий (і врод- 
лива), та на язик -  брсхливий (брехлива).
Хо'і ь на люди ие показуйся -  Хоч на люди не показуйся 
(ие з’являйся)!
Хоть на очи не показуйся -  Хоч на очі не показуйся!
Хоть на розстріл веди -  Хоч на розстріл веди!
Хо гь иа тернині н невеличка драчка, но остра от неї бо- 
личка — Хоч па тсрнині й иевеличка драчка (колючт), але 
гостра від нсї болячка.
Хоть нацапкы йди, а дӱйди -  Хоч нацапки йди, а дійди! 
Хоть не бйе, нс лає, но ни про што й не збає -  Хоч нс б’є, 
не лає, та ні про що й не дбає.
Хоть не великый пан, а все ж -н е  Йван -Хоч не великий 
паи, та всс ж -  ие Йван.
Хоть ые вродливый (не вродлива), айбо щасливый 
(щаслива) -  Хоч не вродливий (не вродлива), але щасли- 
вий (щаслива).
Хоть не доста мудрый (мудра), обы говорити, айбо яай 
буде натӱлько розумный (розумна), обы мовчати -  Хоч
не досить мудрий (мудра), щоб говорити, але хай будс на- 
стілыси розумиим (розумна), щоб мовчати.
Хоть не звідай -  Хоч не питай!
Хоть не знаменитый (не знамснита), но не лыком 
шитый (шнта) -  Хоч не зпаменитий (не знаменита), та не 
ликом шитий (шига).
Хоть некачественно й нефайно, завто ударно -  Хоч не-
якіспо й  нефайно (пегарно), затс уцарно!

Хоть не красноє, но собственноє -  Хоч не красне, алс 
власне.
Хоть не пышно, но затишно (лем бы чисто и затишно) -
Хоч нс пншно, та затишпо (лише б чисто і заггишно).
Хоть не по закону, но но понятію -  Хоч не позакоку, але 
за поняттям.
Хоть не ран -  завто свӱй край -  Хоч не рай -  зате свій край. 
Хоть не рано почали, но много втяли -  Хоч нс рано по- 
чали, та багато втяли.
Хоть не смачноє, айбо много -  Хоч не смачнє, але багато. 
Хоть не смішн -  Хоч не сміши!
Хоть не споминай про болыпевипькый рай -  Хоч не зга- 
дуй про більшовицький рай.
Хоть-не хоть -  Хоч не хоч.
Хоть не школованый (не школована), но муштроваиый 
{муштрована) -  Хоч не школований (не школована), та 
мупггрований (муштрована).
Хоть ниє й гроніа -  слава хороша -  Хоч нсма й іроша -  
слава хороша.
Хоть ни хліба, ни соли, завто на воли {на свободі) -  Хоч
ні хліба, ні солі, зате на волі.
Хоть нич и не кунить -  торговатися любить -  Хоч нічого 
й нс купить -  торгуватися любить.
Хоть нічого їсти, питн, но весело жнти -  Хоч нічого їсти, 
пити, та вссело жити.
Хоть новембер и не злый (не лютый), но позвідать, чом 
не вдітый, чом не взутый (чом не вдіта, чом не взуга) -
Хоч листопад і не злий (не лютий), та спитає, чому не вді- 
тий, чому не взутий (чому не вдіта, чому не взута).
Хоть новоє й не дячиться всім, но проснться в дӱм -  Хоч 
нове й не дячитьсив всім, та проситься в дім.
Хоть ногами й за горами, а думками -  дома -  Хоч ногами 
й за горами, а думками -  дома.
Хогь нӱч и темнов быває, но злодійови (но злодійці) не 
все спомагагь -  Хоч ніч і тсмною буває, та злодієві (зло- 
дійці) не завжди помагає.
Хоть ня й уі-роблять, а комуніста з ия не зробля гь -  Хоч
мене й угроблять, а комуніста з мене нс зроблять!
Хоть ня пиши, хоть ня л и іііи  - Хоч мене пнши, хоч менс 
лиши.
Хо гь обычаї й стародавні -  нашим людям они славні -
Хоч звичаї й стародавні -  нашим людям вони славні.
Хоть око выколи = Хоть в око стріль -  Хоч око виколи. 
Хогь отбавляй -  Хоч відбашіяй!
Хоть очи выколи -  Хоч очі виколи!
Хоть пан, хоть пропав = Вадь пан, вадь пропав -  Хоч 
пан, хоч пропав.
Хоть пасуля й смакує, но часто дує -  Хоч пасуля (квасопя) 
й смакує, та часто дує.
Хоть пень об сову, хоть сову об пень = Хоть круть-верть, 
хоть верть-круть -  Хоч пень об сову, хоч сову об ПЄІІЬ. 
Хоть нерсіройка й прозябає (коспіє), но на души тепліє 
-  Хоч гіеребудова й скніє, та на душі тспліє.
Хоть пес и на ланцку -  міркуй на штанці -  Хоч пес і на 
лаиці -  міркуй на штанці.
Хоть ніря й орлячоє, но вороном кряче -  Хоч пір’я й 
орляче, та вороном кряче.
Хоть платаноє, лем бы не хватаноє -  Хоч латане, лише б 
нс хватане.
Хоть платячко й благенькоє (старенькоє), лем бы чнс- 
тепькоє -  Хоч платячко й блатіькс {стареньке), лишс б 
чистенько.
Хоть плач -  Хоч плач.
Хоть плач, хоть кайся, лем не лайся -  Хоч гатач, хоч кай- 
ся, лиш ие лайся.
Хоть плач, хоть перебач -  Хоч плач, хоч лробач.
Хоть плач, хоть скач, хоть завісь собі на нӱс колач -  Хоч 
плач, хоч скач, хоч повісь собі на ніс калач.
Хоть плач, хоть смійся, а на ліпшос не надійся -  Хоч 
плач, хоч смійся, а на краще не надійся.
Хоть повінь и тиха -  наробить мяого біды-лиха -  Хоч 
повінь і тиха -  наробить багато біди-лиха.
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Хоть повірйа й далекі от правды, но люде їм вірять -
Хоч повір’я й далекі від правди, та люди їм вірять
Хоть повірьте, хоть перевірьте -  Хоч повірте, хоч пєре-
вірте.
Хоть погано покраяный, но мӱцно сгаитый -  Хоч погано 
покараяншї, та міцно сшитий.
Хоть подавнся -  Хоч подавися!
Хоть подавіться, лем гостіться -  не ганьбіться — Хоч по- 
давіться, лиш гостіться -  не ганьбіться (не соромтесь). 
Хоть под лавицьов полежу, а на діраню погляжу -  Хоч 
під лавицею полежу, а на діраню погляжу (подивлюсь). 
Хоть по зубах -  Хоч по зубах!
Хоть покотнсь = Як уметено -  Хоч покотись .
Хоть поливка й ріденька, но смачненька -  Хоч поливка й 
ріденька, алс смачненька (хоч бульйон, суп і ріденький, але 
смачненький).
Хоть полы ріж -  Хоч поли ріж!
Хоть помирай -  Хоч помирай!
Хоть помнрай, а жито высівай -  Хоч умирай, а жито ви- 
сівай.
Хоть помнрай на місті -  Хоч помирай на місці!
Хоть помри, небоже (небого), -  нико не поможе -  Хоч по- 
мри, небоже (небого), -  11ІХТ0 не допоможе.
Хоть попу -  для мене, лем обы не на мене -  Хоч иону -  
для мснс, лише б не на мсне.
Хоть по старому, хоть по новому, а нтиць усе старшый 
за сына -  Хоч по старому, хоч по новому, а втиць (батько) 
завжди старшин за сина.
Хоть правда й груба, но Богу люба -  Хоч правда й груба, 
та Богу люба.
Хоть правда й жива, та стріти йі -  овва -  Хоч правда й 
жива, та зустріти н -  овва!
Хоть нравда й нелюба -  не точи на неї зуба -  Хоч правда 
й нелюба -  не точи на неї зуба.
Хоть правда инколи й поздить, айбо все побідить -  Хоч
правда інколи й сгнзшоеться, алс все (завжи) псрсможе. 
Хоть правда й нсправна, но часто бесправна -  Хоч нрав- 
да й справна, та часто безправна.
Хоть привйяжн -  оттрызеся -  Хлоч ирив’яжи -  відіри- 
зеться.
Хопгь про што готовый (готова) казати, лсм бы выступати
-  Хоч аро що готовий (готова) казати, лише б вистуупати. 
Хоть пруд пруди -  Хоч греблою гатн (роби)\
Хоть псӱв (собак) ганяй = Хоть вовкӱв ганяй -  Хоч псів 
(собак) ганяй.
Хоть пташка й мала, но кӱгті острі -  Хоч пташка й мала, 
та кігті гострі.
Хоть пташка й малснька, но має серденько -  Хоч пташка 
й маленька, га має серденько.
Хоть пчӱлка й маленька, но в роботі чамняненька -
Хоч бджілка й маленька, та в роботі чамняненька (сприт- 
ненька).
Хоть радый - не радын (рада-не рада) -  Хоч радий не ра- 
дий (радане рада).
Хоть радый (рада), хоть не радый (не рада) -  не мас зна- 
чіня -  Хоч радий (рада), хоч не радий (не рада) -  не мас 
значешія.
Хоть раз, но горазд -  Хоч раз, та гаразд.
Хоть реви, хоть кричн, лем не мовчи -  Хоч реви, хоч кри- 
чи, лиш не мовчи.
Хоть ріж го (ріж йі) -  не зареве - Хоч ріж його (ріж її) -  не 
зареве (не заплаче).
Хоть “Р1жуть!” кричи -  иула вниманія -  Хоч “Ріжуть!” 
кричи -  иуль уваі'и.
Хоть рыбка й маленька -  нолнвка смачненька -  Хоч
рибка й паленька -  поливка смачненька (бульйо (суп) смач- 
ненысий). . ч
Хоть робота й временна, лем бы прибыльна -  Хоч робо- 
та й тимчасова, лише б прибутнова.
Хоть розбнйся -  Хоч розбшїся!
Хоть розбийся, а дав (дала) слово -  го знавися -  Хоч роз- 
бийся, а дав (дала) слово -  то з’явися!

Хоть розбийся -  не поможе -  Хоч розбайся -  не допоможс! 
Хоть розобйешся, а правды не добнешся -  Хоч розіб’єш- 
ся, а правди не доб’єшся.
Хоть розобйуся, а свого добйуся -  Хоч розіб’юсь, а свого 
доб’юсь!
Хоть розорввся -  Хоч розірвися!
Хоть роман пиши -  Хоч роман шшш!
Хоть ростом и маловатый (маловата), но завзятый (но 
завзята) -  Хоч ростом і малуватий (малувата), та завзятий 
(та завзята).
Хоть ростом невелнчка, но румняного личка (но весела 
молоднчка) -  Хоч ростом нсвеличка, та рум’яного личка 
(та весела молодичка).
Хоть ротнк н малый, но язычок у ньому злый -  Хоч ро-
тик і малий, та изичок у ньому злий.
Хоть сам (сама) н в людськӱв подобі, но чорта нлекать 
у собі -  Хоч сам (сама) і в лкщській подобі, та чорта плекає 
в собі.
Хоть світ за очн -  Хоч світ за очі!
Хоть свӱй не заплаче, но скривиться -  Хоч свій нс запла- 
чс, та скривиться.
Хоче ссбе показатн н на другых попозирати -  Хоче себс 
показати и на других нопозирати (і на інших подивитися). 
Хоть село н в хащи, но дрыва дорогі -  Хоч село і в хащі (і 
в лісі), та дрова дорогі.
Хоть село й бідує, а вариш годує -  Хоч ссло й бідує, а 
вариш (а місто) годує.
Хоть сердись, хоть лайся, лем не с гріляйся -  Хоч седися, 
хоч лайся, лишс не стріляйся.
Хоть серсгь у вовка й зміниться -  и так вӱн вовком буде
-  Хоч шсрсть у вовка й зміниться -  і так він вовком буде. 
Хоть снди-не сиди -  нич не высидиш -  Хоч сидн не сиди
-  нічого пе висидиш.
Хоть сын и мӱй, ио розум у нього свӱй -  Хоч син і мій, та 
розум у нього свій.
Хоть сырої зсмлі хватайся -  Хоч сирої зсмля хаііайся. 
Хоть скач, хоч плач -  Хоч скач, хоч плач.
Хоть слабенькый буділарош, но хвальба -  на цілый ва-
риш -  Хоч слабснький буділарош (гаманець), та хвальба
-  па цілий вариш (на все місто)!
Хоть смерть и не чекасме: усі раз умираєме -  Хоч смсрть 
і не чекаємо: усі раз помираємо.
Хоть смішио, лем бы затишно -  Хоч смішно, лише б за- 
тишно.
Хоть соро'іка й єнна, но біла штодыя -  Хоч сорочка й 
одна, та біла щодня.
Хоть “Спасайтс!” кричи -  Хоч “Ряткуйте!” кричи!
Хоть спӱвай -  умреш, хоть нс спӱвай -  умрсш -  Хоч спі- 
вай -  помреш, хоч нс співай -  помрсш.
Хоть стӱй, хоть падай -  Хоч стій, хоч падай.
Хоть сядь и плач -  Хоп сядь і плач!
Хоть сядь и илач, ходь стоячи (стоячкы) реви -  Хоч сядь 
і плач, хоч стоячи (стоячки) реви!
Хоть ся й озлобнть -  погоды не зробнть -  Хоч і озлобить- 
ся -  погоди пе зробить.
Хоть ся й псревернеш -  прошлого не вернеш -  Хоч і пс-
рєвернешся -  минулого не вернеш.
Хоть ся й прибіднює, но гроші мас -  Хоч і прибіднюється, 
та гроші має.
Хоть ся й пӱлло маєме, но усі спӱвасме -  Хоча погагно й 
маємось, але всі співаємо.
Хоть сякый, хоть такый (хоч сякадоч така), лем бы быв 
(лем бы была), обы хліба роздобыв (роздобыла) -  Хоч
сякий, хоч такий (хоч сяка, хоч таха), лише б був (лише б 
була), щоб хліба роздобув (роздобула).
Хоть сяк, хоть так = Хоть так, хоть сяк -  Хоч сяк, хоч так. 
Хогь сяк, хоть так -  давай пйатак -  Хоч сяк, хоч так -  
давай п’ятак!
Хоть сяк, хоть так, лем бы в согласію жив усяк -  Хоч 
сяк, хоч так, лишс б у згоді жив усяк.
Хоть так, хоть сяк = Хоть сяк, хоть так -  Хоч так, хоч 
сяк.
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Хоть тілом старый (стара), но душов молодый (мо- 
лода) -  Хоч тілом старий (стара), та душею м.олодий 
(молода).
Хоть ты н брат мӱй, но хліб їж свӱй -  Хоч ти й брат мій, 
та хліб їж свій.
Хоть ты й гӱсть (гостя), но вмій себе поводити в в душу 
не лізь -  Хоч ти й гість (гостя), та вмій себе поводити і в 
душу нс лізь.
Хоть ты й пан-не мужик: плював-им на твӱй язык -  Хоч
ти й пан -  ис мужик: плював я на твій язик!
Хоть ты в у вариши, лем бы было в мисці -  Хоч ти й у 
місті, лише б було в мисці.
Хоть тко -  Хоч хто (6удь хто).
Хоть тобі й трудніше, но начальству видніше -  Хоча тобі 
й скрутніше, та начальству видніше.
Хоть того самого, лем у другу мнску = Хоть и гӱршоц 
лем бы иншоє -  Хоч того самого, лиш у другу миску.
Хоть топӱр (балту, сокыру) вішай -  Хоч топір (сокиру) 
вішай!
Хоть трава не рости -  Хоч трава не рости!
Хоть трісни = Хоть луски -  Хоч трісни!
Хоть трісь, а пнись -  Хоч трісь, а пнись!
Хоть убивці, хоть Иуди -  люблять культ совітські люде
-  Хоч убивці, хоч Іуди -  люблять культ радянські люди. 
Хоть убий -  Хоч убий!
Хоть убий, а не хоче -  Хоч убий, а нс хоче!
Хоть убий го (убий йі) вадь заріж -  роботы з нього (з неї) 
ни на грӱш -  Хоч убий його (убий і'і) або заріж -  роботи з 
нього (з нсї) иі на гріш.
Хоть убий ««е повірю -  Хоч убий -  не повірю!
Хоть убий: не знаву, тко такый (тко така) -  Хоч убий: нс 
знаю, хю такий (хто така)!
Хоть убий -  нич нс зиає -  Хоч убий -  нічого ііе зиає.
Хоть убий -  нич нового -  Хоч убий -  нічого нового.
Хоть у воду = Хоз ь з мосга й у воду -  Хоч у воду.
Хоть удкі -  Хоч звідки.
Хоть у зашморґ лізь -  Хоч у зашморг (г петлю) лізь.
Хоть Украйина й свободнов зовеся -  всім тяжко жиєся
-  Хоч Україиа й вільною зопеться -  всім тяжко живсться. 
Хоть умреш -  людям уста нс замкнеш -  Хоч умреш -  лю- 
дям іуби не замкнеш.
Хоть умри - Хоч помри!
Хоть умри, а зроби -  Хоч помри, а зроби!
Хоть у темиици й за муром говстим, но люде -  з ним -  
Хоч у темішці й за муром товстим, та люди -  з ним.
Хоть у якӱв-сь мірі -  Хоч у якійсь мірі.
Хоть файноє на взӱр, завто псревірь -  Хоть файноє (гар- 
нє) на взір, проте переиір.
Хоть фебруар и лютує, но весну чує (но дорогу весні го- 
товить) -  Хоч лютий і лютує, та вссну чує (та дорогу вссні 
тотує).
Хогь фебруар и лютує, но дорогу весні готовить -  Хоч
лютий і лютує, та дорогу вссні готує.
Хоть фігля й не шкодить, по дакому боком выходить -  
Хоч фіґля (жарт) і не шкодить, та дскому боком виходить. 
Хоть хыжа й маленька, но чистннька — Хоч хата й ма- 
леиька, та чистенька.
Хоть хыжа й смерекова, аіібо здорова -  Хоч хата й смсре- 
кова, зате здорова. Хоть хыжі й нові, славні, по забобоны 
-давн і -  Хоч хати й нові, славиі, та забобони -  давні.
Хоть хыжка и мала, лем бы хлібыа -  Хоч хатка і мала, 
лишс б хлібна.
Хоть хыжка й маленька, но чисгенька -  Хоч хатка й ма- 
леныса, та чистенька.
Хоть хліб из водов, лем бы мнлый (лем бы мила) из то-
бов -  Хоч хліб із водою, лише б милий (лише б мила) з 
тобою.
Хоть хліб и чужый, завто черево своє -  Хоч хліб и чужий, 
зате черево своє (живіт свій).
Хоть хрести вовка, хоть нс хрести, а вӱн усе за иорося- 
тьом -  Хоч хрести вовка, хоч не хрссти, а він завжди за 
поросям.
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Хоть циганча й паскуднішоє, но циі аниі майфайнішоє
-  Хоч циганча й паскудніше, та циганці найфайніше (най- 
гарніше).
Хоть цілый світ обыйди, а домӱв усе тягне -  Хоч цілий 
світ обійди, а додому завжди тягне.
Хоть ціны й безбожні -  прилавкы порожні -  Хоч ціни й 
безбожні -  нрилавки порожні.
Хоть цукру, хоть соли -  лем бы всього доволи -  Хоч цу-
кру, хоч солі -  лише б усього доволі.
Хоть часто й вадиться, но діло ладиться -  Хоч часто й 
вадиться (свариться), та діло (та справа) ладиться.
Хоть чаші й деревляиі, но попы -  золоті -  Хоч чаші й 
дерев'яні, та поии -  золоті.
Хоть чоловік (челядник) убогый, но слово чистоє = Хоть 
буділарош пустый, но душа чиста -  Хоч людина убога, та 
слово чисте.
Хоть пгго -  Хоч що (будь иіо).
Хоть щука й здохне -  зубы її не вмиравуть -  Хоч щука й 
здохне -  зуби 'й' не вмирають.
Хоть юній и косить, но в комору не носить -  Хоч червеиь 
і косить, та в ісомору не носить.
Хоть юній лукы й покосив, но коморы спорожнив -  Хоч
червень луки й покосив, та комори спорожнив.
Хоть я бідна, не богата -  куплю собі чоботята, щи бы 
нерстінь ми дӱстати -  будуть скоро ня сватати -  Хоч я 
бідна, не багата -  куплю собі чобогята, ще мсні б перстінь 
дістати -  будуть скоро мене свагати.
Хоть язык и без кӱсток -  не ламлеся, ио утомлясся -  Хоч 
язик і бсз кісток -  не ламається, та втомдяється.
Хоть язык урви -  не повість -  Хоч язик вирви -  не повість 
(не скаже).
Хоть як -  Хоч як.
Хоть яка книжка найде евого читателя -  Хоч яка книжка 
знайде спого читача.
Хоть яка мала травичка -  ӱв нс в з яжӱсть росичка -  Хоч
яка мала травичка -  їй нс в тяжість росичка.
Хоть яка стара корова, а соли полиже -  Хоч яка стара 
юрова, а солі полиже.
Хоть як довго житн будеш -  двічі молодым (молодов) не 
будеш -  Хоч як довго жити будеш ~ двічі молодим (моло- 
догю) не будеш.
Хоть як ж иєт -  журы не минеш -  Як не жнвеш -  жури
не МИІІЄШ.
Хоть якый (хоть яка) = Хоть бы якый (хоть бы яка) -
Хоч який (хоч яка).
Хоть якый-небудь (яка-иебудь = Хогь будь-якый (будь- 
яка) -  Хоть який-иебудь (яка-нсбудь).
Хоть якым-ись способом -  Хоч якимось чином.
Хоть як намагаєся (намагавугься) -  Хоч як намагаєтіюя 
(намагаються).
Хоть яков-сь міров -  Хоч якоюсь мірою.
Хогь ястряб у нсбі літать, но курчат на зсмли хапле -  
Хоч яструб у небі літає, та курчат на землі хапає.
Хоть я твӱй и свояк (хоть я твоя и своячка), но не дурак 
(не дура) -  Хоч я твій і свояк) (хоч я твоя й своячка), та не 
дурак (та не дура).
Хоче, а не можс -  Хоче, а не може.
Хоче взяти реванш -  Хоче взяти реванш.
Хоче влаетвовати й ии за што не отвічати -  Хоче впаду- 
вати й ні за що не відповідати.
Хоче воды, бо вже очи -  не туды -  Хоче води, бо вже очі
-  не туди.
Хоче вшитко мати, айбо не робити й нич не отдати -
Хоче все мати, алс не робити й нішо не віддати.
Хоче го (хоче йі) доконати -  Хоче його (хоче її) доконати. 
Хоче догнати свӱй хвӱст -  Хоче догнати свій хвіст.
Хоче душа в рай, но гріхы не пушавуть -  Хоче іпрагнс) 
душа в рай, та гріхи не пускають.
Хоче здаватнся добренькым (добреиьков) -  Хоче здава- 
тися добреньким їдобреньокою).
Хоче использовати всіх -  Хочс використати всіх.
Хочс, лем не може -  Хоче, лиш нс може.
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Хоче любитися (дячитися) исім -  Хоче любитися (подо- 
батися) всім.
Хочеме -  караєме, хочеме -  нрощаєме -  Хочемо -  карає- 
мо, хочемо -  прощаємо.
Хочеме -  робиме, хочеме -  міпшґуєме -  Хочемо -  пращо- 
ємо, хочемо -  мітишуємо.
Хочеме ци не хочеме -Хочемо чи нс хочемо.
Хоче не терши, не миявши, колачі їсти -  Хоче не терши, 
не м’явши, калачі їсти.
Хоче-не хоче, а женило шкомче -  Хоче-нс хочс, а жеиило 
шкомче (лоскоче).
Хоче переверичися -  Хоче перекинутися {переме.тну- 
тися).
Хоче побывати всяды, тому и світом блудить -  Хоче по- 
бувати всюди, тому і світом блудить.
Хоче подчеркнути -  Хоче підкреслити.
Хоче показатися з ліпшого боку -  Хоче показатися з кра- 
щого боку.
Хоче світа увідіти й себе показати -  Хочс світа побачити 
й себє показати.
Хоче себе показати й на реакпію иншых попозиратн -
Хоче ссбс показати й на реакцію інших иоиозирати (поди- 
випшся).
Хочеся быти увіреным (увіренов) -  Хочеться бути упев- 
неним (упевною).
Хочеся вірити -  Хочеться вірити.
Хочеся додати -  Хочсться додати.
Хочеся -  запрягай, а розхотілося -  выпрягай -  Хочеться
-  запрягай, а розхотілося -  випрягай.
Хочеся, лсм не все можсся -  Хочеться, лиш не завжди мо- 
жеться.
Хочеся надіятися -  Хочсться сподіватися.
Хочеся нам ци ньит -  Хочеться нам чи ні.
Хочссн-не хочеся, а штось роби ги треба -  Хочсться нс 
хочсться, а щось робити треба.
Хочеся, но колеся -  Хочеться, та колеться.
Хочеся, но не можеся -  Хочсться, з а нс можеться.
Хочсся повірити -  Хочеться новірити.
Хочеся подказати -  Хочеться підказати.
Хочеся послати го (послати йі) чим далше -  Хочеться по- 
слати його (ітослати її) чимдалі!
Хочеся рвати й метати -  Хбчсться рвати й мстати. 
Хочеся, як дурному устрілити -  Хочеться, як дурному ви- 
стрілити.
Хочеся, як курці на свальбу -  Хочеться, як курці на ве- 
сілля.
Хочете -  вірьтс, хочете -  ньит = Хочетс -  вірьте, а хочете
— перевірьте -  Хочсте -  вірте, а хочете -  ні.
Хочете -  вірьте, а хочете -  перевірьте = Хочете -  вірьте, 
хочете -  ньит- Хочетс -  вірте, а хочете -  перевірте.
Хочете -  вірьте на слові, а нс хочете -  бывайте здорові -  
Хочете -  вірте на слові, а не хочете -  бувайте здорові!
Хоче челядннк (челядина) ци не хоче, но прийде час и 
смерть каждому (каждӱв) закрыє очи -  Хоче люцина чи 
нс хоче, та прийде час і смергь кожному (кожній) закриє 
очі.
Хоче чим менше робити, а чим бӱлшу платню матн -
Хоче чим мешпе робити, а чим більшу платшо мати. 
Хочеш без болячок жити -  умій здоровльом дорожити -  
Хочсш без болячок жити -  вмій здоров’ям дорожити. 
Хочсш быти богатым -  вчися ґаздовати -  Хочсш бути ба- 
гатим -  вчися господарювати.
Хочеш быти головов -  будь усім слугов -  Хочеш бути го- 
ловою -  будь уоім слугою.
Хочеш быти добрым (добров) усім -  притворися глухым 
и німым (глухою й німою) -  Хочеш бути добрим (доброю) 
всім -  ирикинься гаухим і німим (глухою й німою).
Хочеш быти дӱвці милый -  не будь боязливый -  Хочеш 
бути дівці мнлий -  не будь боязливий.
Хочеш быти (выпозировати) молодым (молодов) -  мас- 
тися деренков -  Хочеш бути (виглядати) молодим (моло- 
дою) -  мастися деренкою (кизілом).

Хочеш быти сытый (сыта) колачамн -  не языком роби, 
а руками -  Хочеш бути ситий (сита) калачами -  не язиком 
роби, а руками.
Хочеш быги щасливый (щаслива) -  не будь лінивый 
(лінива) -  Хочеш бути щасливий (щаслива) -  не будь лі- 
нивий (лінива).
Хочеш быти щаслнвьім (щасливов) -  закрый на вшитко
очи -  Хочеш бути щасливим (щасливою) -  зашиощ на все 
очі.
Хочеш Бога задобрити -  треба попу заплатити -  Хочеш 
Бога задобрити -  треба попу (попові) заплатити.
Хочеш вать ньи, а упити прийдн -  Хочеш чи ні, а вйпити 
прийди!
Хочеш выжити -  крутися = Хочеш жити -ум ій  вертіти- 
ся -  Хочеш вижити -  крутися.
Хочеш владіти дуіиами діти -  огдай їм свою -  Хочеш во- 
аодіти душами дітей -  віддай їм свою.
Хочеш ґаздовати -  вчися считати -  Хочеш господарюва- 
ти -  вчися рахуваги.
Хочеш газдовати рӱк -  посій нросо, хочеш газдовати де- 
сять літ- посади деревце, што дасть плӱд, а хочеш ґаз- 
довати до смерти -  лагодь из людьми -  Хочеш госиода- 
рювати рік -  посій просо, хочеш господарювавти десять літ
-  посади деревце, шо дасгь плід, а хочеш госдодарювати до 
смерті -  лагоди з зподьми.
Хочсш ґаздовати -  треба рано вставати, а пӱзио лігати
-  Хочеш господарювати -  трсба рано вставати, а пізно ля- 
гати.
Хочеш гам -  роби сам (сам) -  Хочсш гам (брати в рот, 
їсти) -  роби сам (еама).
Хочеш гасити огень, будь готовый (готова), ош обпе- 
чешся -  Хочеш гасити вогонь, будь готовий (готова), що 
обисчсшся.
Хочеш головов гордитися -  і реба вчитися -  Хочеш голо- 
вото гордитися -  треба вчитися.
Хочеш гору скорити -  навчися по земли ходнти -  Хочсш 
гору скориги -  навчися по землі ходити.
Хочеш дітинку взназ и -  почнн з ііив говорити ( почни 
ся з нив грати) -  Хочеш дитинку взнати -  иочни з нсю 
говорити (почни з нсю граггися).
Хочеш добрс й довго жити -  треба Богу служити -  Хо- 
чеш добре і довго жити -  треба Богу служити.
Хочеш добре продатн -  мусиш куншефту на алдомаш 
дати -  Хочеш добре иродати -  мусиш куншефту (посеред- 
нику при торзі) на алдомаш (на випивку) дати.
Хочеш добру корову мати -  вмгодуй из теляти -  Хочеш 
добру корову мати -  вигодуй із теляті.
Хочеш докопатнся до нстнны -  не зарывайся -  Хочсш 
докопатися до істини -  не заривайся.
Хочеш дома честь мати -  не выносн нич из хыжі -  хочеш 
дома шану мати -  не винось нічого з хати.
Хочеш домогтисн правды -  вчися брехати -  Хочеш до- 
могтися правди -  вчися брсхати.
Хочеш до пінзїі дослужити -  мусиш язык прикусити -
Хочеш до пенсіїї дослужити -  мусиш язика прикусити. 
Хочеш друга (подружку) взнати -  поможи му (поможи 
ӱв) начальником (начальницсю) стати -  Хочеш друга 
(подружку) взнати -  доиоможи йому (допоможи їй) началь- 
ником (иачальницею) стати.
Хочеш душу сцілити -  не треба гріхы тайити -  Хочсш 
душу сцілити -  не треба іріхи таїти.
Хочеш -  жий, гуляй, а хочеш -  помирай -  Хочеш -  живи, 
гуляй, а хочеш -  помирай.
Хочеш жити в нзобілію (в достатку) -  змагайся, братку 
(сестричко) -  Хочеш жити заможно (в достатку) -  змагай- 
ся, братку (сестричко).
Хочеш жити -  мусай робити -  Хочеш жити -  мусай ро- 
бити.
Хочеш жити -  треба здоровля сокотити -  Хочеш жити -  
треба здоров’я сокотити (берегти).
Хочеш жити -  умій вертітися = Хочеш выжити -  верти-
ся -  Хочсш жити -  умій вертітися.
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Хочеш -  жни, а хочеш -  куй, лем час та й задарь не мар-
нуй -  Хочсш -  жни, а хочеш -  куй, лиш час дарсмно нс 
гайнуй.
Хочеш -  запрягай, а розхотілося -  выпрягай -  Хочеш -  
заирягай, а розхотілося -  винрягай.
Хочеш заробнти -  не лінуйся робити -  Хочеш заробити -  
не ліиуйся робити.
Хочеш змінити житя -  розпочни из внішности -  Хочеш 
змінити життя -  розпочни із зовніпшості.
Хочсш знати вшитко про родину -  роззвідай дітину -  
Хочеш знати всс про родину -  розпитай дитину.
Хочеш з-под прилавка -  дорога забавка -  Хочеш з-під 
прилавка -  дорога забавка.
Хочеш из жонов у ладу жити -  не забывай її хвалити -
Хочсш із жіикою Сдружиною) в ладу жиги -  не забувай її 
хвалити.
Хочеш из здоровльом дружити -  перестань нити -  Хо-
чеш із здоров’ям друисити — перестань пити.
Хочеш из землі взяти -  треба ӱв спсршу датн -  Хочеш із 
землі взяти -• трсба їй спершу дати.
Хочеш из новинкы правцу взнати -  вчнся межи рядкӱв 
читати -  Хочеш із новинки (ґазети) правду взнати -  вчися 
поміж рядків читати.
Хочеш из поля хоеен мати г- треба го обробляти -  Хочсш 
із иоля хоссн (користь) мати -  треба його обробляти. 
Хочеш изрі мати-треба ся змагати -  Хочеш изрі (тисячі) 
мати -  треба змагатнся.
Хочеш из руж радӱсть мати -  посади їх пила хыжі -  Хо- 
чеш із квітів радість мати -  носади їх біля хати.
Хочеш из сусідами в согласію жи гн -  не йди нич просити 
- Хочеш із сусідами у згоді жити -  нс йдн нічого просити. 
Хочсш из хліба радӱсть мати -  треба чсско заробля ги - 
Хочсш із хліба радість мати -  треба чесно зароблятн. 
Хочеш їсти колачі, то не лежи (то нс сиди) на нечи = Тко 
хоче їсти, мусить из нсчи злісти -  Хочсш їсти калачі, то не 
лежи <то не сиди) па нечі.
Хочсеш їхати -  натискай на педалі -  Хочеш їхати -  иа- 
тискай на недалі.
Хочеш їхати -  плати -  Хочеш їхати - плаги.
Хочеш куиити вать продаги -  вчися торговати -  Хочсш 
купити або продати -  вчися торіувати.
Хочеш -  кунуй, а не хочсш -  шуруй - Хочеш -  куиуй, а не 
хочсш -  шуруй!
Хочеш лишити по собі добрі сліды -  дерево посади -  Хо- 
ч є ііі лишити по собі добрі сліди -  дерево посади.
Хочеш масла -  треба, вбы корова з росов ся напасла -  
Хочеш масла -  треба, щоб корова з росою напаслась. 
Хочеш мати авторитст -  не криггнкуй начальство, а под 
козырьок -  и вперсд -  Хочеш мати авторитет -  не крити- 
куй начальство, а під козирок -  і вперед!
Хочсш мати -  бережи -  Хочеш мати -  храни.
Хочеш мати білі рукы -  берися до наукы -  Хочеш махи 
білі руіси -  берися до науки.
Хочсш матн благодарнӱсть -  роби начальству на вдяч- 
нӱсть, а зробиш проти -  улетиш з роботи -  Хочеш мати 
подяку -  роби начальству на дяку, а зробиш ироти -  виле- 
тиш з роботи.
Хочеш мати в жебі злотый -  не лінуйся до роботы -  Хо-
чеш мати в жебі (» кишені) злотий ( золоту монету ) -  нс 
лінуйся до роботи.
Хочеш мати врага -  выгодуй іо свойим хлібом -  Хочсш 
мата ворога вигодуй його своїм хлібом.
Хочеш мати врага, то позыч друговн свому (подрузі 
своӱв) і роші = Хочеш мати непрнятеля (неприячтель- 
ку') -  позыч му (позыч ӱв) гроші -  Хочеш мати ворога, то 
позич другові своєму (подрузі своїй) гроші.
Хочеш матн гроші -  йди в варині, а хочсш мати мудру 
пораду -  йди в село -  Хочеш мати іроші -  йди в вариш (у 
місто), а хочеш махи мудру пораду -  йди в село.
Хочеш мати — зароби собі -  Хочсш мати -  зароби собі. 
Хочеш мати здоровля “Во!” -  здай норматпвы ГТО -  
Хочсш мати здоров’я “Во!” -  здай нормативи ГТО.

Хочсш мати любов за гроші -  купи собі пса -  Хочеш мати 
любов за гроші -  кугш собі нса.
Хочеш мати народну вдяку -  роби без брака -  Хочеш 
мати народну иодяку -  роби без браку.
Хочеш мати наслажденіє -  роби жоні в угоду -  Хочеш 
мати насолоду -  роби ж інці (дружині) на догоду.
Хочеш матн неприятеля (неприячтсльку) -  позыч му 
(позыч ӱв) гроші = Хочеш маі и врага, то иозыч другови 
свому (подрузі своӱв) іроші-Хочеш мати неприятсля (не- 
лриятсльку) -  позич йому (позич їй) гроші.
Хочеш мати от родичӱв спокӱй у житі -  женись на сироті
-  Хочеш мати ічд родичів спокій у житії -  женись аа сироті. 
Хочеш матн памнятку -  зайажп узел на згадку -  Хочеш 
мати пам’ятку -  зав’яжи вузол на згадку.
Хочеш мати сыр и масло, то годуй корову вчасііо -  Хо- 
чеш мати сир і масло, то годуй корову вчасно.
Хочеш мати славу -  люби своє діло -  Хочеш мати славу -  
шоби свою справу.
Хочеш мати -  треба спершу на лану дати -  Хочеш мати -  
треба снершу иа лапу дати.
Хочеш мати тямку -  поклади образ (фотографію) в 
рамку -- Хочеш мати тямку -  поклади образ (фотоірафію) 
в рамку.
Хочеш мати -  треба зба ги -  Хочеш мати -  трсба дбати. 
Хочеш маги урожай -  душу земли отдай = Хочеш мати 
урожаіі, сам ие доспи, а роботу земли отдай -  Хочеш мати 
урожай -  душу землі віддай.
Хочеш мати урожай, сам нс доспи, а роботу зсмли отдай 
= Хочеш мати урожай -  душу земли отдай -  Хочешл мати 
урожай -  сам нс досии, а роботу зсмлі відцай.
Хочеш мати ярціо, то посій у марпю -  Хочеш мати ярцю, 
то іюсій у марцю 0' березні).
Хочеш меду - нли за пчолов, а пӱдсш за брындаком -  
приведе д’ шойови -  Хочеш меду -  йди за бджілкою, в 
підеш за бриидаком (за жуком) привсде до іною.
Хочеш мира -  гоговся до войиы -  Хочеш миру -  готуйся 
до війни.
Хочсш міюго знати -  треба з кішжков мриягельоватн -
Хочсш багато знати -  треба з кшігою приятешовати.
Хочеш миого мати -  грсба меншс спати -  Хочеш много 
(багато) мати - трсба мсііше сиатн.
Хочеш на вершок горы дӱйти -  треба помалы йти -  Хо- 
чсш на верхішсу гори дійти -  треба помапу (неквапно) йти. 
Хочсш иа гриба розжитися -  мусиш му вклонитися -  
Хочеш на гриба розжитися -  мусиш йому вклонитися. 
Хочсш над иншыми власть мати, навчися над собов 
властвовати -  Хочеш иад ішими владу мати, павчися иад 
собою владувати.
Хочеш на коня сіс-ги -  дай му поїсти -  Хочеш на коия 
сісти -  дай йому ноїсти.
Хочеш на людях показатися -  не забудь причесатнся 
(по-неділыюму вбратися) -  Хочсш на людях показатися
-  нс забудь ііричесатися (ио-иедільыому вбратися (одяг- 
тися).
Хочеш на суді правду найт и -  суддьови руку позолоти -
Хочеш ііа суді правду знайти -  судді руку иозолотн.
Хочеш на хліб заробити -  мусиш чиновнику вгодити -  
Хочеш на хліб заробити -  мусиш чиновнику вгодити. 
Хочеш начальниковп (начальніши) добрым (добров) 
быти -  лем тото кажи, штп хоче от тебе чути -  Хочсш 
начальнику (началылщі) добрим (доброю) бута -  лиш те 
кажи, що хоче від тебе чути.
Хочеш (хочете) на чистоту -  то на чнстоту -  Хочсш (хоче- 
те) на чистоту -  то на чистоту
Хочеш небо взнати -  навчися літати -  Хочеш нсбо взнати
-  навчися літати.
Хочеш непрігкосновеішым злодійом (неприкосновсн- 
нов злодійков) стати -  иди в депутаты — Хочсш недотор- 
канним злодієм (исдоторканною злодійкою) стати — іди в 
депутати.
Хочеш-не хочеш = Хоч-не хоч = Ци хочсш, ци не хочеш
-  Хочеш не хочеш.
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Хочеш-не хочеш, а вмиратн мусиш -  Хочеш не хочеш, а 
помирагги мусиш.
Хочеш-не хочеш, а мусай де -  Хочеш не хочеш, а мусай де. 
Хочет-не хочеш, а постити треба, бо Сятый Петро по- 
зирать из неба (не пустить до неба) -  Хочеш нс хочеш, а 
постити треба, бо Святий Петро позирать (дивиться) з неба 
(не пустить до иеба).
Хочеш-не хочеш, но за календарьом -  осінь -  Хочеш не 
хочеш, та за календарем -  осінь.
Хочеш-не хочеш -  перебач: моя фіґля -  твӱй колоч -  
Хочеш-пе хочеш-пробач: моя фіґля (мій жарт) -твій калач. 
Хочеш-не хочеш -  твос діло -  Хочєш не хочеш -твоє діло 
(твоя справа).
Хочеш, обы тти велося, -  треба боротнся -  Хочеш, щоб 
тобі велося, -  треба боротися.
Хочеш, обы добре было, не роби здо -  Хочеш, іцоб добре 
було, не роби зло.
Хочеш, обы споривсн труд -  з колективом радься -  Хо- 
чеш, щоб спорилася праця -  з колективом радься.
Хочеш, обы тя каждый розумів, -  говори без обинякӱв
-  Хочсш, щоб тебе кожен розумів, -  говори без обиияків. 
Хочеш, обы честовали тсбс, -  иайдн себе -  Хочеш, щоб 
шанували тебе, -  знайди себе.
Хочеш, обы штось было в тебе -  покладайся на Бога и 
самого себе -  Хоче, щоб щось було в тебе -  покладайся на 
Бога і самого ссбе.
Хочеш ордсн мати -  навчися начальству догожати -  Хо-
чеш орден мати -  навчися начальсству догоджати.
Хочеш отпочити от начальницької конторы -  зробися 
хворым (хворов) -  Хочеш відпочити від начальницької 
контори -  зробися хворим (хворою).
Хочеш ощутити росы -  ходи босый (боса) -  Хочсш від- 
чути роси -  ходи босий (боса).
Хочеш -  печи, лем не вречи -  Хочеш -  иечи, лиш не врсчи. 
Хочеш пивцн -  розкривай буділарош -  Хочеш пивця -  
розкривай гаманця.
Хочеш -  пий, а не хочеш -  силов у ся ие лий -  Хочеш -  
пий, а не хочсш -  силою в себе нс лий.
Хочеш пи ги -  ний дома: менше проблем -  Хочеш ішти -  
пий дома: менше проблем.
Хочеш пікницю й солоннну в хыжи мати, треба свиню 
годовати -  Хочеш пікиицю іковбасу) й солонину (сало) в 
хаті мати, трсба свишо годувати.
Хочей -  плати, а ньи -  то йди -  Хочеш -  плати, а ні -  то 
йди!
Хочеш побіждати -  умій наступати -  Хочеш персмагати
-  вмій наступати.
Хочеш порозуміти мелодію русинського краю -  послу- 
хай, як горы спӱвавуть -  Хочеш порозуміти мелодію ру- 
синського краю -  послухай, як гори співають.
Хочеш почувствовати смак -  їж медленно, не пилуйся 
так -  Хочсш відчути смак -  їж повільно, не квапся гак. 
Хочеш правду найтн -  мусиш тюрьмы пройти — Хочеш 
правду зпайти -  мусиш тюрми пройти.
Хочсш -  продам, а за так не дам -  Хочеш -  продам, а за 
так не дам.
Хочеш пропасти -  здай гроші в трасты -  Хочеш пропас- 
ти -  здай гроші в трасти.
Хочеш пташку впӱзнатн -  послухай, як буде сиӱвати 
(щебетати) -  Хочеш пташку впізнати -  послухай, як буде 
співати (щебстати).
Хочеш пташку йміпи -  не сполоши -  Хочеш пташку 
впіймати -  нс сполоши (не злякай).
Хочеш рано встати -  лігай из курьми спати -  Хочеш 
раио встати -лягай з курми спати.
Хочеш рыбу їсти -  треба в воду лізти -  Хочеш рибу їсти
-  треба в воду лізти.
Хочеш свободно жити -  умій свободу зашитити -  Хочеш 
вілыю жити -  вмій волю захистити!
Хочеш свіжу воду пити -  треба свою студню робити = 
Хочеш свою воднцю мати -  трсба студню копати -  Хо-
чеш свіжу воду гшти -  треба свою студню робити.

Хоч

Хочеш свою водицю маги -  тоеба студню копати = Хо- 
чеш свіжу воду пити -  треба свою студню робити -  Хо-
чеш свою (свіжу) водицю мати -  треба студню копати. 
Хочеш -  сиди, а ньи -  то йди -  Хочеш -  сиди, а ні -  то йди. 
Хочеш славу свому роду -  жий для народа -  Хочеш славу 
свому роду -  живи для народу.
Хочеш сорочку мати -  треба полотна наткати -  Хочеш 
сорочку мати -  треба полотна наткати.
Хочеш спокӱй -  готовся до провокації -  Хочеш спокій- 
готуйся до провокапії.
Хочеш спокӱй сохранити -  обминай острі углы -  Хочеш 
спокій зберепги -  оминай гострі кути.
Хочсш судитися -  треба на гроші розжитися -  Хочеш су- 
дитися -  треба на гроші розжитися.
Хошеш ся іріти -  подклади на вгень -  Хош ірітися -  нід- 
клади на вогонь.
Хочеш ся добре мати -  вмій начальству лизати = Хочеш 
добре матися -  вмій до начальства подлизатися -  Хочсш 
добре матися -  вмій начальству лизати.
Хочеш ся до дӱвкы нодступнти -  мусиш матірь її задо- 
брити -  Хочеш до дівки нідступитися -  мусиш матір задо- 
брити.
Хочеш ся дӱзнаги -  снробуй позвідаіи (погадати) -  Хо- 
чеш дізнатися -  спробуй спитати (погадати).
Хочсш ся ліпше мати -  треба ліпше заробляти -  Хочеш 
ліпше (кращс) матися -  трсба ліише (краще) заробляти. 
Хочеш ся про судьбу ш гось дӱзнати -  спровбуй погада- 
ти -  Хочеш про дояю щось довідатися -  спробуй погадати. 
Хочеш ся чесати -  треба ірсбінь мати -  Хочсш чесатися
-  треба іребінь мати.
Хочеш тепло -  й д и  у  пскло -  Хочеш ТСПЛО -  ЙДИ у  ІІСКЛО. 
Хочсш товар -  гони наиар -  Хочеш товар -  гони навар. 
Хочсш товар продати -  у м ій  го подати -  Хочеш товар 
продати -  у м ій  його подати.
Хочеш тринадцяту зарплаау -  глядай блату -  Хочсш три- 
надцяту заргілалу -  глядай (шукай) бдату.
Хочеш у дівкы чогось добитися -  посгарайся полюби- 
тися -  Хочеш у дівки чогось добитися (домогтися)- поста- 
райся полюбитися.
Хочеш у людн честь мати -  треба з розумом друзӱв (по- 
друг) выбнрати -  Хочеиі у шодсй чссть (пошану) мати -  
трсба з розумом друзів (нодруг) вибирати.
Хочеш управляти -  навчися людей увжати -  Хочеш кс- 
рувати -  навчися тодсй поважати.
Хочеш у рай -  у серцю Бога май -  Хочеиі у рай - у серці 
Бога май.
Хочеш успіх мати -  знай кому на лапу дати -  Хочеш 
успіх мати -  знай кому на лапу дати.
Хочеш у суді правду глядати, трсба з собов дві торбы бра- 
ти: еину -  грошн, а другу -  розума -  Хочєш у суді иравду 
глядати (шукати), треба з собою дві торби брати: одиу іро- 
шей, а другу -  розуму.
Хочеш уііху для душі й тіла -  не снди без діла -  Хочеш 
втїху для душі й тіла -  нс сиди без діла.
Хочеш учену бороду носити -  йди ся вчитн -  Хочеш уче- 
ну бороду носити -  йди вчитися.
Хочеш -  учися, не хочеш -  женися -  Хочеш -  вчися, ііе 
хочеш -  женися.
Хочеш файиі яблока мати -  вчися за яблӱнков дозирати
-  Хочеш файні (гарні) яблука мати -  вчися за яблунею до- 
зирати (догиядати).
Хочеш файным (файнов) рости -  лиця диренкамн мас-
ти -  Хочсш файним (гарним, гарною) рости -  лиця дирен- 
ками (кизілом) масти.
Хочеш ци не хочеш, а мусиш -  Хочеш чи нс хочеш, му- 
сиш.
Хочеш чесно жмти -  не треба грішити -  Хочеш чесно 
жити -  не треба грішити.
Хочеш чесно прожити житя -  роби до пуття -  Хочеш чес- 
но прожити життя -  роби до пуття.
Хочеш честь и славу мати -  треба чесно трудитися -  Хо-
чеш честь (шанӱ) и славу мати — треба чесно працювати.
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Хоч

Хочеш честь мати -  перестань усім догожатл — Хочеш 
честь мати -  иерестань усім догоджати.
Хочеіп чужоє питн й їсти -  запишися в комуністи — Хо- 
чеш чуже пити й їсти -  запишися в комуністи!
Хочеш што хочеш = Хоч што хоч -  Хочсш що хочеш. 
Хочеш ш гось малги -  мусиіи ся змагати -  Хочеш щось 
мати -  мусиш змагатися.
Хочеш іптось мати -  треба потом заробляти = Хочеш 
штось мати -  умій трудитися й за труі свӱй отвічати -  
Хочсш щось мати -  треба иотом заробляти.
Хочеш штось мати -  умій трудитнся й за труд свӱй отві- 
чати = Хочеш штось мати -треба потом заробляти -  Хо- 
чеш шось мати -  умій працювати й за працю свою відпо- 
відати.
Хочеш штось -  не пилуй, а навперед обміркуй -  Хочеш 
щось -  не шатуй, а наперед обміркуй.
Хочсш штось повісти (сказати) -  спершу поміркуй, чим 
почати -  Хочеш шось сказати -  спсршу помірккуй, ніж по- 
чати.
Хочеш шасливо жити -  иавчися любити -  Хочеш щасли- 
во жити -  навчися любити.
Хоч живиьом у могилу лігай -  Хоч живцем у могилу ля- 
гай.
Хоть жни, хоть куй -  сниако фііу заробнш -  Хоч жіш, хоч 
куй -  однаково фігу (дулю) заробиш!
Хоч и в боці, а більмом на оці -  Хоча і в боці, а більмом 
на оці.
Хоч-не хоч = Хочеш -  не хочсш = Ци хочсш, ци не хочсш
-  Хоч нс хоч.
Хочу -  выниваву, а не хочу -  книгу читаву -  Хочу -  ви- 
гіиваю, а ие хочу -  киигу читаю.
Хочу додати -  Хочу додати.
Хочу ци не хочу -  Хочу чи нс хочу.
Хоч што хоч = Хочеш што хочсш -  Хоч що хоч.
Храмле на вбі ногы -  Кульгає иа вбі ноги.
Храм -  не корчма: калап долӱв -  Храм -  ие корчма: калап 
(капслюх) долів (зняти з голови)!
Храмовоє сято -  Храмовс свято.
Хромоногый (хромонога) -  Кульгавий (кулыава).
Храм сятый ие быває пустый -  Храм святай пе бувас 
пустий.
Храм Феміды -  Храм Феміди.
Хранеліє зерна -  Зберігання зерна.
Хранися жида -  от нього біда -  Хранися (бережися) жида 
ієврея) -  від нього біда!
Храниі и в памнятн -  Збсрігати в пам’яті.
Хранити в чнстоті -  Збсрігати в чистоті.
Хранити гордый вид -  Зберігати гордивитий вигляд. 
Храиити границі -  Охороняти і'раниці (кордони). 
Хранити гроші в зберкасі -  Збсрігати іроші в ощадкасі. 
Хранити мовчаніє -  Хранити мовчаішя.
Храннти от мороза -  Хороиити від морозу.
Хранити памнять про нього (про нсї) -  Зберігати пам’ять 
про нього (про неї).
Хранити спокойствіє -  Зберііати спокій.
Хранити тайиу -  Бсрегти (ховати) таємницю.
Хранити, як зіницю в оці -  Хоронити (берегти), як зіни- 
цю в оці.
Храни тя, Божа Мати -  Хорони тебе, Божа Мати! 
Храпить на всі заставкы -  Хропе на всі заставки. 
Храповоє колесо -  Храпове колесо.
Хребетні животні -  Хребетні тварини.
Хребетный (позвоночный) стови -  Хребетішй стовп. 
Хребтом наживати = Горбом наживати -  Хребтом нажи- 
вати.
Хресна мати = Хрещена мати -  Хресна мати (маточка, 
нанашка).
Хресні родителі -  Хресиі батьки.
Хресный отець= Хрешеный отень -Хресний отець (бать- 
ко: багпечко, нанашко).
Хресга лем нсчиста сила бойитьсн -  Хреста лиш нечисга 
сила боїться.

Хрсста на нього (на нсї) ниє -  Хреста на нього (на неї) 
нема!
Хрест бы тя побив -  Хрєст бы побив тебе!
Хрест и молитва -  майліпша збрань -  Хрест і молитва -  
найкраша зброя.
Хрестець -  жнивам конець -  Хрестець (хрестоподібиа 
купа снопівв) -  жішвам кінець.
Хрестины не бывавуть без гостины -  Хрестшш не бува- 
ють без гостини.
Хрестися не хрестися (божися не божися), а в вірники 
(у вірниці) не годишся -  Хрестися не хрестися (божися не 
божися), а в вірники (у вірниці) не годишся.
Хресгы партійці поламали, бо комунізму заважали -
Хрести партійці поламали, бо комунізму заважали.
Хрест навхрсст -  Хрест иаізхрест.
Хресгна сила -  Хресыа сила.
Хрест на ся ноложити -  Хрест на себс покласти (перехрес- 
титися)..
Хрест на шийи, а каміпь -  за пазухов -  Хрсст на шиї, а 
камінь -  за пазухою.
Хрест на шийи висить, а тілом -  грішить -  Хрест на шиї 
висить, а тілом -  грішить.
Хрестный хӱд = Хрестовын поход -  Хресний хід (проце- 
сія).
Хрест носить всяды лем для паради -  Хресг висить всю- 
ди лише для паради.
Хрестовый поход = Хрестный хӱд - Хрсстовий іюхід. 
Хрестоматійна истина = Іірописна истина = Книжна ис-
тина -  Хрестоматіііна істина.
Хрестом благословитн -  Хрестом благословити.
Хрестом нрикрываєся, а з бідного (а з бідної) знущаєся
-  Хрестом прикривається, а з бідного (а з бідної) знуща- 
ється.
Хрсст поставили на нього (на неї) -  Хрест поклали на 
нього (на неї).
Хрест тершімости -  Хресгг тсрііимости (терпіння).
Хрест цюлює, а як бы вкрасти го -  міркує - Хрест цілує, 
а як би вкрасти його -  міркує.
Хрещена мати = Хресна маі и -  Хресна мати (маточка, 
нанавшка).
Хрещеніє -  дорога до спасенія -  Хрсщсння -  дорога до 
спасіння.
Хрсщсный отець = Хрссный отець -  Хресшш отсць (бать- 
ко: батечко, нанашко).
Хрсшеный мир = Хрсіцсный світ -  Хрещені маси (люди). 
Хреіцсный світ = Хрещсный мир -  Хрещений (христи- 
янський) світ.
Хрещик ноклав (поклалп) -  вважай: нодписав (подпи- 
сала) -  Хрещик поклав (поклала) -  вважай: иідписав (під- 
ішсала).
Хрешу тя вербовым цвітом, обы-сь не блудив (не блуди- 
ла) білым світом -  Хрсщу тебе вербовым цвітом, щоб ти 
не блукав (не блукала) білим світом!
Хрещу тя вербов на Великодні сята, обы-сь мав (обы-сь 
мала) радӱсть из мамы й нння -  Хреіцу тебе вербою на 
Великодпі свята, щоб ти мав (щоб ти мала) радість із мами 
й тата!
Хрнпить, аж хыжа дрыжить -  Хропить, аж хата дрижить 
(тремтить).
Хрипить у грудях -  не быти вже йому (ӱв) на людях -
Хрипить у грудях -  нс бути вже йому (їй) на людях. 
Хрипливоє дерево и кривоє и здоровоє пережиє -  Хри- 
шіиве дерево й кривс і здорове переживе.
Христа-Господа любити -  от душі йому служити -  Хрис- 
та-Господа любити — від душі йому служити!
Христа ради = Ради Христа -  Христа ради!
Хрисз а (Бога) тти того -  Христа (Бога) тобі того! 
Хрпстиянин на вид, а хитрый (а торгуєся), як жид — 
Християнин на вид, а хитрий (а торгується), мов жид (люе 
еврей).
Християнські традиції -  Християнські традиції. 
Християнські цінности -  Християнські цінності.
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Хриетом-Богом клявся (клялася), а першым (а першов) 
продався (продалася) -  Христом-Богом клявся (кпялася), 
а иершим (а першою) продався (продалася). 
Христом-Богом просить -  Христом-Богом просить. 
Христос бы тя побив = Хрест бы тя Божый побив -  
Христос би тебе побив!
Христос Бог посеред нас -  Христос Бого посеред нас. 
Христос воскрес, вознӱсся на небсса й сидить праворуч 
от отця -  Христос воскрес, вознісся на небеса й сидить 
праворуч від отця.
Христос воскрес -  радый люд увесь -  Христос воскрем -  
радий люд увесь.
Христос купавси, воды не боявся, и я буду купатися, 
воды не боятися -  Христос купався, води нс боявся, і я 
буду купатися, води не боятися.
Христос посеред нас -  Христос иосеред нас!
Христос роднвся = Христос рождаєся -  Христос родився. 
Хрисгос рождасся -  славіме його -  Христос рождається
-  славімо його!
Христос рождаєся = Христос родився -  Христос рожда- 
ється.
Христос серед нас и є и буде -  Христос иосеред нас і є і 
буде.
Христос терпів и нам велів -  Христос терпів і нам велів! 
Хрінь нз редьков живот пучать, а мед і паленка -  пушать
-  Хрін і редиска живіт пучать, а мед і горілка -- пушать. 
Хрінь не можс быти ничим инілым, лем хріньом -  Хрін 
не може бути нічим іншим, лиш хріньом.
Хрінь от редькы не солодшый = Якый фрас печеный, 
такый и вареный -  Хрін від редьки (редиски) не солод- 
ший.
Хрінь терпкый, тому й трнвкый -  Хрін терпкий, тому й
Тр И В ІШ Й .

Хрыбет нреступности не зламати, докі суд буде 
престунникӱв покрывати (защнщати) -  Хрсбст злочин- 
ності не з зламати, ноки суд буде злочинців покривати (за- 
хищати).
Хрома нога -  Хрома (крива) иоіа.
Хромас, а чорт му (а чорт їй) хыбы має -  Кульгає, а чорт 
йому (а чорт їй) хиби має.
Хромый (хрома) на голову -  Хромий (хрома) на голову. 
Хромый (хрома) на золотому коштурі скорше ходить, як 
бідный (як бідна) на здорових ногах -  Хромий (хрома) на 
золотому коштурі (на золотій мильиці) скоріше ходить, иіж 
бідний (бідна) па здорових ногах.
Хромый (хрома) на ногу -  Хромий (кульгавий, кульгава) 
на ноі-у.
Хромый челядник (хрома челядииа) -  Хрома (кульгава) 
людина.
Хромоватый нес заяця пе догонить -  Хромоватий (куль- 
гавий) пес зайця не догоішть (не наздожене).
Хромого пса легко догнати -  Хромого цса легко догнаги. 
Хронічна хворота -  Хронічна хвороба.
Хронічні проблемы -  Хронічні проблеми.
Хронічноє явленіс -  Хронічнс явище.
Хронологічна канва -  Хроиологічна канва.
Хронолоіія событій -  Хронологія подій.
Хруснуло, як оріх, иіуснуло, як у міх -  Хруснуло, як горіх, 
шуснуло, як у міх.
Хрущов быв звелів: замісто свинен и корӱв держати 
трусьок -  Хрущов був звслів: замість свиней і корів держа- 
ти (тримати) кролів.
Хрущов сказав: “Розводь трусьок, тко їстн мняса за- 
хотів!” -  Хрущов сказав: “Розводь кролів, хто їсти м’ясо 
захотів!”.
Хрушовські постановы йзіли (знищили) наші свииі 
й коровы -  Хрушовські постанови з’їли (знищили) наші 
свині й корови.

Хто вмер? Ковбня. Хто вбнв? Довбня -  Хто иомер? 
Ковбня. Хто вбив? Довбня!
Худа слава -  Худа (погана, недобра) слава.
Худенькьгй (худенька), айбо файненеькый (файненька)
-  Худеиький (худенька), але файненький (гарненький, гар- 
ненька).
Худый (худа), аж ребра світяться = Хуцый (худа), як тріс- 
ка = Худый (худа), лем ребра стырчать = Худый (худа), 
як шваблик -  Худий (худа), аж ребра евітяться.
Худый (худа), лем реОра стырчать = Худый (худа), аж ре- 
бра світяться = Худый (худа), як тріска = Худый (худа), 
як шваблик -  Худий (худа), лиш ребра стирчать.
Худый мир ліпше майліпшої вады -  Худий мир кращс 
найкращої вади (сварки).
Худый-худющый (худа-худюща) -  Худий-худючий (худа- 
худюча).
Худый-худющый (худа- худюща), як тріска -  Худий-ху- 
дючий (худа-ходюча), мов тріска.
Худый (худа), як бсрло, онь видкося крӱзь нього (крӱзь 
нсї) -  Худий (худа), мов бсрдо, аж видкося крізь нього (крізь 
неї).
Худый (худа), як тріска = Худый (худа), аж ребра сві- 
тяться = Худый (худа), як шваблнк = Худын (хуаа), лем 
ребра стырчать -  Худий (худа), мов тріска.
Хдый (худа), як тріска, а лмсок -  як ліска -  Худий (худа), 
як тріска, а шісок -  як ліска (як хвіртка).
Худый (худа), як шваблнк = Худый (худа), як тріска = 
Худый (худа), аж ребра евітиться -  Худий (худа), як шва- 
блик (як сірник).
Худоба й там напасеся, де косарь нз косов не добе- 
реся -  Худоба й там наиасеться, до косар із косою не до- 
береться.
Худоба на заріз -  Худоба на заріз.
Худоба не винна, ош собача жизнь у селянина -  Худоби- 
иа невинна, що собачс жигтя в селянина.
Худоба не злижс довгӱв, анбо ручннк вать клебаню -  
йзість бсз слӱв -  Худоба не злиже боргів, але рушник або 
клебашо (каиелюха) -  з’їсть бсз слів.
Худоба пожадно пасеся -  погода испортиться -  Худоба 
пожадливо пасеться -  погода зіпсується.
Худобина -  йсе сиасіня селннииа - Худобина -  це ряіуиок 
селянина.
Худобина пожадно пасеся -  погода испорз и гься -  Худо- 
ба пожадливо пассться -  погода зіпсується.
Худо-бідно -  Худо-бідно.
Худобному и з горшка тікає -  Худобному і з гонця втікає. 
Худобному ниє в што одітися, вбы соірітися -  Худобно- 
му нема в що одітися (одягтися), щоб зігрітися. 
Худобство, небоже (небого), не гапьбить никого -  Худоб- 
ство, нсбожс (нсбого), не ганьбить (не соромить) нікого. 
Художественна галерея -  Художня галерея. 
Художественный вкус -  Художній смак. 
Ходожественный образ -  Художній образ. 
Художественный беспорядок -  Художній безлад. 
Художественьй руководитель -  Художній керівник. 
Художественый текст -  Художній тскст.
Художник слова = Майстер сдова -  Художник слова. 
Хукати на рукы -  Хукати на руки.
Хӱд из двора -  Хід із двора.
Хӱд коньом -  Хід коііем.
Хӱд на двӱр -  Хід на двір.
Хӱд поршня -  Хід поршня.
Хӱд (ход) событій = Перебіг событій -  Хід подій.
Хӱд (ход) хвороты -  Хід хвороби.
Хӱть (охота) бере -  Хіть (бажання) бере.
Хӱть до гроши -  Хіть (спрага, жадоба) до грошсй.
Хӱть до їды -  Хіть (жадоба, апетит) до їжі. 
Хӱть-не-хӱть -  Хіть не хіть.
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ц
Цапа (козла) обходять з-заду, вола спереду, а дурного 
{а дурыу) -  з усіх бокӱв -  Цапа (козла) обходять ззаду, вола 
спереду, а дураош (а дуриу) -  з усіх боків.
Цапа стати -  Цапа стати (стати на диби).
Цапком стати -  Цапком стати.
Цап-хап -  и в жеб -  Цап-хап -  і в жеб (і в кишенто)!
Царі -  исарі: жалю не знавуть, нас за псӱв мавуть -  Царі
-  нсарі: жалю пе знають, нас за исів маюгь.
Царствовала глубока тишина -  Царсгвувала глубока 
тиша.
Царство му (иарство ӱв) небесиоє -  Царство йому (цар- 
ство їй) нсбесне!
Царство небеснос їм -  Царство небесне їм!
Царські врага -  Царські ворота.
Царь и Бог -  Цар і Бог.
Царські врата -  не дли грішного браіа -  Царські врата -  
не ,аля грішного брата.
Царськый вінень -  Царськпй вінець (вінчалыіий). 
Царь-дівиця -  Цар-дівиия.
Царь-зьчя -  Цар-зілля.
Царь-колокол -  Цар-колокол (цар-дзвін).
Царь-птиця -  Цар-птиця.
Царь-пушка -  Цар-гармата.
Царська подоба, а ведс себе, як худоба -  Царсыса подоба, 
а всде себе, мов худоба.
Царські налатм нам довіку не видати -  Царські палати 
иам довіку нс видати.
Царь у голові -  Цар у голові.
Цвиитарна філософія - Цвинтарна філософія.
Цвіла-не цвіла, лем бы вроднла -  Цвіла нс цвіла, лише б 
вродила.
Цвілі головы -  Цвілі (глупі) голови.
Цвірінькати в очи -  Цвірінькати в очі.
Цвірінькагь, як воробок -  Цвірінькае, як горобець.
Цвіт воронячого крыла = Як воронячоє крыло -  Колір 
воронячого крила.
Цвіте ліша-медонос -  у розпалі сінокос (сінокӱс) -  Цвітс 
липа-медонос -  у розналі сінокіс.
Цвіте плісіиь -  Цвіте шіісінь.
Цвіт землі -  Цвіт землі.
Цвіты красноречія -  Квіти красномовства.
Цвіты на нӱч звертавуть листкы -  Квіти на ніч згорта- 
ють лнстки.
Цвітку зрывавуть, коли цвіте, а дӱвку отдавуть -  як 
ищи росте -  Кізітісу зривають, коли цвіте, а дівку вцідають
-  коли ще росте.
Цвіт лиця -  Цвіт (колір) обличчя.
Цвітна капуста -  Цвітяа капуста.
Цвіт народз -  Цвіт народа.
Цвітна сліпота — Коліриа сліпота.
Цвітні металы -  Кольорові метали.
Цвітноє кіно -  Кольорове кіно.
Цвіточні подыошенія -  Квіткові піднесення.
Цвіточный чай -  Квітковий чай.
Цвітущый вид -  Квітучий вигляд.
ЦВК -  ЦВК (Цеитральний Виконавчий Комітет). 
Цегельный завод -  Цегельний завод.
Цеглина на неглину -  клади, бабо, гостину -  Цсглина на 
цеглину -  клади, бабо, гостииу.
Цемент добре схопив (схопився) -  Цемент добре схопиа 
(схопився).
Цементный завод -  Цемеатний завод.
Цементный розтвор -  Цсментний розчин.
Цемент скоро тужавіє -  Цемеит швидко зужавіє.
Ценз осідлости -  Ценз осідлості.
Цензурні рогаткы - Цснзурні рогатки.
Централізованым порядком -  Централізованим норядком. 
Дентралізовапоє снабженіє -  Централізованс постачаішм. 
Центральна власть -  Центральна влада.
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Центральна ідея -  Центральна ідея.
Центральна нервна система -  Цеытральна нереова сис- 
тєма.
Цснтральна фігура -  Цсытралыіа фііӱра.
Центральна фіґура нроизводства -  Цен'гралыіа фііура 
(г.остать) виробішдтва.
Цеитралыіый апарат -  Центральний апарат. 
Центральный путь -  Цеіггралышй шлях.
Центральноє отопленіє -  Центральне отоплення.
Цснтр Європы -  Центр Європи.
Центр занятостн -  Центр зайнятостт.
Цеіпр літературного образованія -  Центр літературної 
освіти.
Центробіжні системи -  Центробіжні системи.
Цснтр общественных свйазӱв -  Цеитр громадських зв’яз- 
ків.
Центр нападенія -  Цєнтр нападу.
Центр тяжсстп -  Цеитр ваги.
Цсремоніальный марш - Церемоиіальний марш. 
Церемонія награжаенія (наград) -  Церемонія нагоро- 
джеішя (нагород).
Цсремонія прощанія -  Церемонія прощання.
Церквы и церквпці (й кашпші) -  народні сокровишниці
-  Цервки й церквиці (й кашіиці) -  иародні скарбниці. 
Церковна земля -  попӱвські поля -  Церковна земля -  по- 
иівські ноля.
Церковныіі хрест видатн окресі -  Церковний хрест ви- 
дати окрест (навколо).
Церковноє кадило пахне чсляди мило -  Церковне кадило 
пахнс челяді мило.
Церузы часто гублягься -  Церузи (олівці) часто втрача- 
ються.
Церузовый рисуиок -  Олівцевий рисунок.
Церузовоє дерево -  Олівцеве дсрсво.
Церьков без звона, што челядник (ш го челядииа) без го- 
лоса -  ІДерква без дзвона, іцо людина без голосу.
Церьков - Божый дӱм, обы молитися в нӱм (што дає 
спасеиіє всім) -  Цсрква -  Божий дім, щоб молитися в нім 
(що дає спасіння всім ).
Церьков -  Божын дӱм, што дае спасеніс всім - Церква -  
Божий дім, що дає спасіння всім.
Цсрьков злому нс учить = Церьков поганому не учить=
-  Церква злому не учить.
Цсрьков поі аному не учить = Цсрьков злому не учить -
Церква иоганому не вчить.
Цехбюро -  Цехбюро (цехове бюро).
Цехком -  Цехком (цеховий комітет).
Цианистый калій -  Ціанистий калій.
Ци ба -  Ци ба (чи бач)\
Цибатый, як журавель -  Циба-гиіі (довгоногий), мов жу- 
равель.
Ци Бога за бороду ймити, ци чорта за хвӱст -  для нього 
(для неї) єннакый смысл -  Чи Бога за бороду ймити (взя- 
ти), чи чорта за хвіст -  для нього (для неї) однаковий зміст 
Ци богач, ци бідняк (чн богачка, чи біднячка), як номре
-  нич из собов на тот світ не забере -  Чи богач, чи бідняк 
(чи багачка, чи біднячка), як помре -  нічого з собою на той 
світ нс забере
Цибулю, чеснок и бурак - усьо у скруті погрызе неборак 
(неборачка) -  Цибулю, часник і буряк -  усе у скруті погрн- 
зе неборак (иеборачка).
Цибуля - наш друп лічить от семи недуг -  Цибуля -- ііаш 
друу: лікує від семи нсдуг.
Цибуля-порей -  Цибуля-порей.
Цнбульовый довгоносігк -  Цибулевий довгоносик.
Цн вартый товар роботы - Чи вартий товар роботи.
Ци вечӱр, ии рано -  ие убрано, но нрибрано -  Чи вечір, 
чи рано (чи вранці) -  не убрапго, але прибрано.
Цн видано = Ци видапо такоє -  Чи бачсно!



Ц ин

Цн видано такое = Ци видано -  Чи бачене таке!
Цн відів (ци віділа) ти вожака, вбы почав не з теремка
-  Чи бачив (чи бачила) ти вожака, щоб почав не з теремка? 
Цивілізована держава -  Цивілізована країна.
Цнвільна авіація ~ Ц и в іл ьн а  ав іац ія .
Цивілыіа оборона -  Цивільна защита.
Цнвільні люде границь не роблять -  Цивільні люди гра- 
ниць нс роблять.
Цивільный кодекс -  Цивільний кодекс.
Цивільный кредит -  Цивільний кредиг.
Цивільный лист -  Цивільний лист.
Цивільный суд -  Цивільний суд.
Цивільный іприфт -  Цівільний шрифт.
Цивільноє законодательство -  Цивільнс законодавство. 
Цивілыює (гражданськоє) стройительство -  Циві;шие 
(громадянське) будівництво.
Ци в камінь головов, ци каміньом об голову = Що раз 
вӱтця в лоб, што два -  Чи в камінь головою, чи каменем 
об голову.
Ци в малу копейочку влетнть (обыйдеся) -  Чи в малу 
копієчку влетить (обійдеться)!
Ци вовк, ци не вовк, а всс -  на вовка -  Чи вовк, чи не 
вовк, а все (а завжди) -  на вовка.
Ци вто = Ци то ~ Чи то.
Ци вшор ци не вшор, лем най бы было -  Чи вряд чи нс 
вряд (чи по черіі чи не по черзі), лишс 6 було!
Цнган без к о і ія , як челядник(як челядина) без ока -  Ци-
ган без коіія, як людина без ока.
Циган знас, што з кобылов робити, вбы купця заманнти
-  Циган знає, що з кобилою робити, шоб куттця заманити. 
Циганн люблять вечӱрковати и не лігавуть скоро спа- 
тн -  Цигани люблять всчіркувати і нс лягакггь скоро спати. 
Циганин и чорта обманс -  Циганин і чорта обмане! 
Циганин нс дав бы єішо літо за сто зим -  Циганин не дав 
би одііе літо за сто зим.
Циганикови дым -  то всьо -  Цигану дим -  то всс! 
Циганин робити не йде, завто охотно краде -  ІДиі'аішн 
робити не йде, зазе охоче крадс.
Циганин розмінює правду на брехню, та з того й сам 
сытый, и діти годує -  Циган розмішоє правду на брехню, і 
з того сам ситий, і дітей годує.
Циганин угля не продає -  Циган вугілля не продає. 
Циганин у любвн горячый, як огень -  Циган у любові 
гарячий, мов вогонь.
Цнганин щаслнвый хіба лем у сяі -  Циган щасливий хіба 
іцо у сні. і
Цигани -  тоже ;іюде -  Цигани -  теж люди .
Цнган каже: “Бог я сам!”-  днеська туй вӱн, завтра -  
там -  Циган каже: “Бог я сам!” -  нині тут він, завтра -  там. 
Цпганка кіть не обмане, то вкраде а з ничнм не пӱде -  
Циганка якщо не обмане, то вкраде, а з нічим не піде. 
Циган кіть пристане -  міркуй, бо обмане -  Циган якщо 
пристапе -  міркуй, бо обмане.
Циган лем товды правду повість, кедь ся забуде -  Циган 
лиш тоді правду скаже, якщо забуцеться.
Циган лем тото й має, што вкраде -  Циган лиш те й має, 
що вкрадс.
Цнган Море -  лошкандоре, втік до фрайлы, жоні -  горс
-  Циган Море -  лошкандоре, втік до фрайли (фраїрки), 
жоні (дружині) -  горе.
Цпганови до душі мандрӱвка, бо на колесах домӱвка -
Цигану до душі мандрівка, бо на колесах домівка. 
Циганська вӱвця -  Циганська вівця.
Цнганська жизнь -  Циганське житія.
Циганська йгла -  Циганська і олка (товста голка). 
Циганська рыба -  Циганська риба (головастики). 
Циганська судьба хоть н яепутяша, но цнганиновн — 
майліпша -  Циганська доля хоч і непутяща, та цигану -  
найкраща.
Циганські когуты не піють, бо в поливиі пріють -  Ци-
і анські когути (півні) не піють, бо в поливці (в бульйоні) 
пріють.

Циганськый лагер не скоро засыпає, но, кіть треба, ско- 
ро просыпаєся -  Циганський табір не скоро засипає, але, 
якшо потрібно, скоро просшіається.
Циганськый пӱт -  Цигансышй піт (дрож).
Циганськый дождь, Иване, побрызгать н перестане -  
Циганський дощ, Іване, иобризкає й перестане. 
Циганськоє сонце -  Циганське сонце (місяиь). 
Циганськоє тепло -  Циганське тешіо (прохолода).
Цнган тому жону бйе, вбы дітп боялися -  Циган тому 
жінку (дружину) б’є, щоб діти боялися.
Циган хнтро заманить, а потому оциганить -  Циган хи- 
тро заманить, а потім одиганить.
Ци гвловов у камінь, ци каміньом у голову -  єннако бо- 
лить -  Чи головою об камінь, чн каменем об голово -  од- 
наково болить.
Ци горі, пи долӱв -  пис так, як домӱв -  Чи горі, чи долі -  
нсма так, як додому.
Ци гріх, ци два, а вже не удержу -  Чи гріх чи два, а вже не 
удержу (не витримаю).
Цн давно вже робиться = Як давно вже роби гься -  Чи
давно вже робиться?
Ци довго -  не довго, аж якось раз -  Чи довга-недовго, аж 
якосьраз.
Ци давно вже робигься = Як давно вже робиться -  Чи
давно вже діється?
Ци долом, пи горов -  біла всяды за тобов -  Чи долом, чи 
горою -  біда всюди за тобою.
Ци доста на фермі кормӱв -  звідай не от завфермы, а ог 
корӱв -  Чи досить на фермі кормів -  питай нс від завфер- 
ми, а від корів.
Ци дуе, ци мете -  тко в дорозі, тот иде -  Чи дує, чи мете - 
хто в дорозі, той іде.
Ци жнві-здорові -  Чи живі-здорові?
Ци збыточноє йсе діло -  Чи це можлива (здійснилш) річ? 
Ци зможеш (зможете) йсе зробити -  Чи зможсш (зможете) 
це зробиз и?
Ци йсе возможно -  Чи це можливо?
Ци йсе возможноє діло -  Чи це можлива справа?
Ци йсе чуваноє діло -  Чи це чуваиа сирава (чувана річ)'! 
Цикличный графік - Циклічний графік.
Цикл радіопередач -  Цикл радіопередач.
Цикл телепередач -  Цикл телсперсдач.
Цимали сума -  Чимала сума.
Цималі девіденды -  Чималі дивіденди.
Цималый путь -  Чимагіий шлях.
Цималый час -  Чималий час.
Цимало воды утекло = Много воды утекло = Много 
воды з того часа утекло -  Чимало води утекло.
Цимало воды утекло, докі го (докі йі) иазад нринесло -
Чимало води утекло, поки його (поки її) знову принесло. 
Цимало грошн -  Чимало ірошей.
Цимало забот -  Чимало клопоту.
Цнмало такых -  Чимало таких!
Цимало такых: учора хвалили єнных, а днесь -  другых 
(вчора были за єнных, а днесь -  за другых) -  Чимало та- 
ких: учора хвалили одпих, а нині -  друтих (вчора були за 
одних, а нині -  за других).
Цимало цінного -  Чимало цішюго (коштовного).
Цимало честовальникӱв -  Чимало шанувальників. 
Цималу годину -Чималу годину.
Ци мы были не цімборы(ие цімборашкы), не порядні 
люде? Иши такьіх ціборикӱв (цімборашок) не было й не 
буде -  Чи ми були не цімбори (не приятелі, не периятель- 
ки), не порядні люди? Та ще таких цімбориків (прияте/йв, 
приятельок) не було й не буде!
Ци много, ци мало -  Чи багато, чи мало.
Ци мох, ци вовна -  лем бы кышка новна -  Чи мох, чи 
вовна -  лише б кишка повна.
Ци не єден (єнна) из першых -  Чи ие один (одна) із перших. 
Ци не мож повторитн -  Чи не можна повторити?
Ци не правда, можс = Авать не правда -  Чи не правда, 
можливо?
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Ццц

Ци не юму, леґінику, нопуа окна блудиш, ош там жис 
удданиця, котру вірно любиш -Чи не тому, лсгінику, попід 
вішіа блудиш, бо там живе віддашшя, котру вірно лгобиш? 
Циничный предмет -  Цииічна річ.
Цныкова бадоґа -  Цинкова жерсть.
Ци пан, ци нропавм = Хоть паи, хоть пропав -  Чи нан, 
чи проиав.
Ци пекло, пн рай, а дӱставугь по комашді “давай-давай”
-  Чи пскло, чи рай, а дістають по команлі “давай-даваи’. 
Ци пйе, ни не пйе, а все пйапый -  Чи п’є, чи не п’є, а 
завжди п’яішй.
Ци пйе пн нс пйе, а все такый (така), якбы пйаный (пйа-
на) -Ч и  н ’є чи не п’є, а завжди такий (така), ніби п’яний. 
Ци раз, ни два -  єнна біда -  Чи раз, чи два одна біда.
Ци рай, ци пекло, лем бы тепло -  Чи рай, чи искло, лишс 
бтепло!
Ци рай, цн пекло -  обы лем тепло и мухы не кусали -  Чи 
рай, чи пекло -  лише б тспло і мухи. не кусали.
Ци рано, ци пӱзно - Чи раио, чи пізно.
Циркового коня пс навчиш буденнӱв роботі - Циркового 
коня нс навдиш буденній роботі.
Цнркулярна пила -  Циркудярна пила.
Циркуляр из Кіспа й Кремля -  иа всі случаї жкзни -  
Циркуляр із Кієва и Крсмля -  на всі випадки життя.
Ци сів, ци лӱг (ци сіла, ци лепіа) -  лем горе й сміх -  Чи 
сів, чи ліг (чи сіла, чи лепіа) -  лиш горе й сміх!
Ци сіло, цн впало, а ралости мало -  Чи сіло, чи впало, а 
радості мало.
Ци сяк, ци так -  Чи сяк, чи так.
Ци сяк, ци так, а занспав (занепала) духом домак -  Чи
сяк, чи так, а занепав (занеішла) духом нілком.
Ци гак оно, ци нс так -  Чи так воно, чи не так?
Ци гак, ци не так -  Чи так, чи не так?
Ци тсперь, ци в четвсрь -  Чи тепер, чи в чствер.
Ци ты (ци вы) в свому умі -  Чи ти (чи ви) в своєму розумі? 
Ци ты не здурів (не здуріла) -  Чи ти нс здурів (нс здуріла)? 
Ци гы (ци вы) сновна розума -  Чи ти (чи ви) сповна ро- 
озуму?
Ци ты, хлоііче, з дуба упав, ци, можс, упивси: всі уже ся 
поженили, ты єден лишився -  Чи ти, хлоичс, з дуба упав, 
чи, можс, уішвся: уже всі поженилися, ти один лишився! 
Ци то = Ци вго -  Чи то.
Ци тобі иозакладало -  Чи тобі позакладало?
Цн тобі тяжко = Нсвже тобі іяжко -  Чи тобі важко?
Ци тот, ци иншый (ци вта, ци инша) -  Чи той, чи інший 
(чи та, чи інша).
Ци удобно йсе роби ги -  Чи зручно цс робити?
Цифра незначна, но градиція файна -  Цифра незиачна, 
але традиція файна (гарна).
Цифра -  річ выразительна -  Цифра -  річ промовиста. 
Цифры говорять самі за ссбе -  Цифри юворять самі за 
себе.
Ци фрыштнковав-обідав (фрыштиковала-обідала), а 
родичӱв провідав (провідала) -  Чи сиідав-обідав (сніда- 
ла-обідала), а родичів провідав (провідала).
Цифрова машима -  Цифрова машина.
Цифрова тсхнологія -  ІДифрова технологія.
Цифровое телевіденіс -  Цифрове телебачення.
Ци хочсш, ци не хочеш = Хочеш-не хочеш = Хоч-не хоч -  
Чи хочсш, чи не хочеш.
Ци цимбали, чи бандура -  в усякого народа своя жура -
Чи цимбали, чи бандура -  в усякого иарода своя жура.
Ци чуваноє йсе діло -  Чи чуване ие діло (ци чувана це 
справа)?
Ци што -  Чи що?
Цівілізовані нормы -  Цівілізовані норми.
Цівілізованый путь -  Цівілізований шлях.
Цівілізоваиым способом -  Цівілізованим способом. 
Ціґареі'лик из рук не випускать -  Цііаретлик (цигарку) із 
рук не виспускає.
Ціі'арстлик у руці, а безпомӱчпӱсть на лици -  Ціґарєтлик 
(сигарета) в руці, а безпомічність на лаці (на обличчі).
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Цідить крӱзь зубы -  Цідить крізь зуби,
Цідиться, як з цӱвкы (як з крана) -  Цідиться, як з цівки 
(як з крана).
Ціла армія -  Ціла армія.
Ціла вічиӱсть -  Ціла вічність.
Ціла доба -  Ціла доба.
Ціла епоха -  Ціла епоха.
Ціла низка -  Ціла низка.
Ціла низка (низанка) цроблем -  Ціла низка (низанка) про- 
блем.
Ціла серія -  Ціла ссрія.
Цілебні особливости -  Цілющі властивості.
Цілив у вороиу, а трафнв у корову -  Цілив у вороиу, а 
трафив (а потрпив) у корову.
Циіиком и новностьов -  Цілком і повністю.
Цілннні землі розорали, а свої -  забросили -  Цілинні 
землі розорали, а свої -  заиедбали.
Цілину полняли, богатшыми не стали - Цілииу иідняли, 
а багатшими не стали.
Цілину скорили, а врожай згнойили -  Цілину скорили, а 
врожай згноїли.
Цьіі дны = Цілммн днями -  Цілі дні.
Ціліндричеська количка -  Ціліндрична поличка (полиця). 
Цілісінькый день = Цілын день -  Цілісснький день. 
Цілый букет -  Цілий букет.
Цілый вечӱр пригошався (нриющалася), а голодным 
опстався (а голоднов опсталася) -  Цілий всчӱр приго- 
щався (пригощалася), а голодним лишився (а голодною ли- 
шилася).
Цілый віііик не переломиіи, а по прутикови вш иткый 
переламаєш -  Цший віник не персломити, а по іірутикові 
увесь переламаєш.
Цілый день = Цілісінькый дснь -  Цілий день.
Цілый день бм ся хвалив (хвалила), як из паном періу 
пив (пила) -  Цілий дснь хвалився б (хвалилася б), як із 
паном перту (на брудершафт, на казити "ти ") пив (пила). 
Цітын дснь валяться, як нень -  Цілий день валяється, 
мов пень.
Цілый день висить на телсфоні -  Цілий дснь висить на 
тслсфоні.
Цііый дснь -  за гллоднмй трудодеыь -  Цілий день -  :за 
голодний трудодснь.
Цілый день за плугом -  онь голова кругом -  Цілий день 
за плугом -  аж голова крушм.
Цілый день кругом-бігом -  Цілий деиь кругом бігом. 
Цілый день на ногах = Увесь день на ногах -  Цілий дснь 
ііа ыогах.
Цілый дснь не спочивать, а хосна чорт має -  Цілий дснь 
не спочиває, а хосну (а користі) чорт має.
Цьтый день языком тіиав (тіпла), а што хозів (хот!ла) 
повісти -  не повів (ие повіла) -  Цілий дснь язиком тіпав 
(тіпала), а що хотів (хотіла) сказати -  нс сказав (пе сказала). 
Ц ӱ і ы й  и ие поврсждсный -  Цілий і непошкоджений. 
Цічый и здоровый (ціла и здорова) -  Цілий і здороний 
(ціла і здорова).
Цілый и иеіювреждеыый -  Цілий і непошкоджений. 
Цьтый комплекс мір -  Цілий комплекс мір.
Цілый край теперь -  купрерай -  Цілий край тепер -  ку- 
іірерай (бардак),
ЦЬтый міх -  Цілий міх.
Цілый міх новин -  Цілий міх иовин.
Цілый рӱк -  Ціпий рік.
Цілый ряд міроприятій -  Цілий ряд заходів.
Цілый ряд примірӱв -  Цілий ряд прикладів.
Цілый світ -  Цілий світ.
Цілый світ пройдеш (прӱйдеш), а правды не найдеш -
Цілий світ пройдеш, а нравди не зпайдсш.
Цілый світ против нього (прогив неї) -  Цілий світ проти 
нього (проти неї).
Цілыми днями = Цілі дны -  Цілими днями.
Цілковита зміна -  Цілковита зміна,
Цілком винный (виныа) -  Цілком винуватий (винувата).



Цілком віроятно — Цілком вірогідно (імовірно).
Цілком доста =  Цілком стачить -  Ціяком досить.
Цілком закоиомірно -  Цілком закономірно.
Цілком и повностьов -  Цілком і повністю.
Цілком може быти -  Цілком може бути.
Цілком понятно -  Цілком зрозуміло.
Цілком нриродно -  Цілком природно.
Цілком случайно -  Цілком випадково.
Цілком стачить = Цілком доста -  Цілком вистачить. 
Цілком тасмно -  Цілком таємпо.
Цілком тасмно, а копію -  на базар -  Цілком таємио, а 
копію -  на базар.
Цілком удовлетворнтельио -  Цілком задовілыю.
Цілов губов -  Цілою губою.
Цілодобовый режим -Цілодобовий режим.
Цілоє и части -  Ціпе й частиііи.
Цілоє літо милованя, а в мнясниці -  свальбованя -  Ціле 
літо милування, а в м’ясыиці -  свапьбування.
Цілос чнсло -  Ціле число.
Цілосноє міровозрініс -  Цілісиий світогляд.
Цілуву ручкы -  Цілую ручки!
Цілу нӱч -  Цілу ніч.
Цілюща вода -  Цілюіца вода.
Цілющі трави -  Цілющі трави.
Цілющоє зіля -  Цілюшс зілля.
Ціль желаній - Мета бажань.
Цілыіа мачта -  Суцілыіа щогла.
Цільный челядник (цільна челядина) -  Цілыіа шодина. 
Цільноє вино -  Нерозведене вино.
Цільноє мировозрініс -  Цільний світогляд.
Цільнӱсть натуры -  Цільність натури.
Цільова установка -  Цільова настанова.
Ціль оправдус способы -  Мета виправдовує засоби.
Ціль покупця -  як  обдурити продавця -  Ціль (мета) ио- 
купця -  як обдурити продавця.
Ціль продавця -  як  обдурити поку'пця - Мета продавця - 
як обдурити покупця.
Цімбора (цімборашка) в капычках = Друзі (нодругы) в 
кавычках -  Цімбора (прштель, приятелька) в лапках. 
Цімборикы (приятелькы), дс поділись, як менс довгы 
обсіли -  Цімборики {приятелі, приятепьки), дс поділись, 
як мене довги (борги) обсіли?!
Цімборовати -  в снну дудку грати (снну новіу сяӱвати)
-  Цімборувати {прштелювати) -  в одну дудку грати (одну 
новгу {мслодію) снівати).
Ціна ганьбы не має -  Ціна сорому не мае.
Ціна жизни усе высока -  ІДіна життя завжди висока.
Ціна йому (ціна ӱв) -  копейка в базариый день -  Ціна 
йому (ціна їй) -  копійка в базарний день.
Ціна йому (ціиа ӱв) -  пшик -  Ціна йому (ціна їй) -  ишик! 
Ціна му (ціна ӱв) копейка в базарнын день -  Ціиа йому 
(ціна їй) копійка в базарний дснь.
Ціна роботі -  в мозолях и в поті- Ціна роботі -  в мозолях 
і в поті.
Ціна совітської отвагы -  лаґры ҐУЛАҐы -  Ціна радян- 
ської відваги -  табори ҐУЛАҐи.
Цінити доброго челядника (добру челядину) -  Цінити 
добру людігау.
Цінім тото, што маєме -  Цінуймо те, що маємо.
Цінні папері -  Цінні папери.
Цінный груз -  Цінний вантаж.
Ціны вгору -  нуть до голодомора -  Ціни вгору -  шлях до 
голодомору.
Ціны высше -  держи жеб ширше -  Ціни вище -  тримай 
жеб {кишеню) ширше!
Ціны колеблються -  Ціни хитаються.
Ціны комерційні, а порядкы застойні -  Ціни комерційні, 
а иорядки застійні.
Ціыы кусавуться н бнуть по тапловці -  Ціни кусаються і 
б’ють по тапловці (по гамаіщеві).
Ціны му (ціны ӱв) ннє -  Ціни йому (ціни їй) нема.
Ціны на місті не стоять -  Ціни на місці не стоять.
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Ціны ресгоранні -  Ціни ресторанні.
Ціны ростуть, як борода, а доходы -  як брывы -  Ціни 
ростуть, як борода, а доходи (прибутки) -  як брови.
Ціиы світові, а платні -  совітські -  Ціни світові, а плапіі 
(зарплати) -  радянські.
Ціны скачуть -  сімйі (люде) плачуть -  Ціни скачуть -  
сім’ї (люди) плачуть.
Ціпы теперь вольні, тому н божевольпі -  Ціни тепер 
вільні, тому й божевільні!
Ціны у блуд -  нешасный лнщ -  Ціни у блуд -  нещасшш люд! 
Ціны хороші, лем не на наші гроші -  Ціни хороші, лиш 
не на наші гроші.
Цінна вещ -  Цішіа річ.
Цінна грамота -  Цінна грамота.
Цінна робӱтниця -  Цінна робітішця.
Цінні лапері -  Цінні папери.
Цінні указанія -  Цінні вказівки.
Цінный робӱтник -  Цінний робітник.
Цінный подарок -  Цішіий подарунок.
Цінов жнзни -  Ціііою життя.
Цінности не бывавуть туні -  Цінності не бувають тупі 
ідешеві).
Цінов чого -  Ціною чого?
Ціну дере -  аж зло бере -  Ціну дере -  аж зло бере!
Ціну збити -  іци нс значить купити -  Ціну збити -  ще >іе 
значить куиити.
Ціну лупнть -  и Богови не уступить -  Ціну лупить -  і 
Богові не устуішть.
Ціну набнв, а сам не купив -  Ціну аабив, а сам не купив. 
Ціпы вйазати -  Ціии в’язати (сваритися).
Ціпы -  на свободу -  живот -  под пасок -  Ціпи -  на волю, 
живіт -  иід пасок.
Ціпы скачуть -  гумна плачу гь -  Ціпи скачуть -  гумна 
плачуть.
Ціпкый мороз -  Цупкий (міцний) мороз.
Ціпляєся за предложекіє -  Чіпляється за пропозицію. 
Ціпляєся, як вош кожуха -  Чішіяється , як вош кожуха. 
Ціплятнся до слӱв = Пркдиратися до слӱв -  Чіплятися до 
слів.
Ціплятися на шию = Вішатися на шию -  Чіилятися па 
шню.
Ціпок -  палини дружок -  Ціпок -  палиці дружок.
Ціпом їхати -  Ціпом їхати (їхати на двох запряжених ко- 
нях, из котрих один маленький, а другий великий).
Ціпочок швакать, а не ударять -  Ціпочок швакає, а не 
вдаряє.
Цірити зубы = Шкірити зубы = Скалити зуби -  Цірити 
зуби.
В єнну шкуру -  В одну шкіру.
Цісарь війну починать, а вояк за нього вмирать -  Цісар 
війну починає, а вояк за нього помирає.
Цыть, бо вколю -  до болю -  Цить, бо вколю -  до болю! 
Цыть, жоно, пан знає, коли доста -- Цить, жінко, пан знає, 
коли досить!
Цыть, мовчн и никому не кажи -  Цить, мовчи і нікому 
не кажи!
Цыть, не плач, дам тн колач = Цыть не плач, принесе 
тти мачка колоч -  Цить, не плач, дам тобі калачі 
Цыть не плач, принесе тти мачка колач = Цыть, не 
плач, дам ти колач -  Цить, нс плач, принесе тобі мачка 
(кішка) калач!
Цытьте, люще, най бирӱв наш бреше -  Ципьте, люди, хай 
бирӱв наш (староста, голова сільради) бреше!
ЦК -  ЦК (Центральний Комітет).
Цолова товщина -  Цолова (дюймова) товщина.
Цоркоче, ги іґотак -  Цоркоче, мов потак (мов шпулер). 
Цукор-пісок -  Цукор-пісок.
Цукор солодкый, мед -  солодшый, а сон -  майсолод-
шый -  Цукор солодкий, мед—солодший, а сои -  найсолод- 
ший.
Цукор солодкый, но мед солодшый -  Цукор солодкий, та 
мед солодший.
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Цукра кус, а соломы вӱз -  Ц у кр у  кус (шматочок), а со- 
лом и  віз.
Цукрова тростина -  Ц у кр о ва  т р о с т и н а  
Цукрова хворо'га -  Ц у кр о в а  хвороба.
Цукрові буракы -  Ц у кр о в і бурякн.
Цукровый завод -  Ц у к р о в и й  завод.
Цукровый пудер -  Ц у х р о в а  иудра.
Цукровый корінь -  Ц у к р о в и й  коріыь.
Цукровый пісок -  Ц у к р о в и й  п ісок.
ЦУМ -  Ц У М  (центральний універсальний матазин).
Цупко держиться -  Ц у и ко  тр и м ається .
Цуп, леп -  и поліз у жеб -  Ц уп, л ео  -  і поліз у  ж еб (у киіиеню). 
Цурава сорочка не пропаде, вбы й на улици лежала (ви- 
сіла) -  Ц ураиа (дірява) со р о ч ка  и е и р о п ад е , якб и  й н а вули- 
ці л е ж а л а  (висіла).
Цурбатя -  ие плагя: ни зашіатати, ни зашити -  Ц урбаття 
(дрантя) -  н с  плаття: ні за л ата ти , н і заш и ти .
Цурбатьом світить, а в приймакы мітить -  Ц урбаттям  
ідрантям) світить, а  в прий м аки  (женитися в прийми) мі- 
тить.
Цур-пск -  Ц ур-цек .
Цур твойим очам и ткойим словам -  Ц ур тв о їм  очам  і 
тв о ім  словам !
Цур твоним очам погааым -  Ц у р  тв о їм  очам  поганим ! 
Цур тобі -  Ц ур тоб і !
Цур гобі, пек -  Ц ур т о б і, пек!
Цюлює в цсркви плаіценицю, а думать про молодицю -
Ц іл у є  в церкві п л аш аіш ц ю , а  д у м ає  п ро  м олодиш о. 
Цшлшнок без любви -  што грӱш у торбу жебракови (жс- 
брачці) -  Ц іл у н о к  б сз  л ю б о в і -  щ о гр іш  у  то р б у  ж ебракові 
(ж ебрачц і).
Цюлюнок Иуды -- Ц іл у н о к  Іуди.
Цюлюнок руков -  Ц іл у п о к  рукою  (повітрнпий, переданий 
рукою).

Цюльовав (цюльовала), а кого -  и сам не знав (и сама не 
знала) -  Цілував (цілувала), а кого -  і сам не знав (і сама 
ие знала).
Цюльовалыіый запис -  Цілувапьний заішс.
Цяпщ'ли гӱркоє на еолодкое -  Крапиули гірке на солодке. 
Цяі ка в морі -  Крапля в морі.
Цятка воды нич не дає, но надовго н камінь про-
бне -  Краішя води нічого не дає, та надовго й камінь 
ироб’є.
Цятка в ця і ку = Як выцяпкаиый -  Крашія в краплю. 
Цятка в цятку -  як вылитый (як вылита) -  Крапля в 
краплю -  як вилигий (як вилита).
Цитка діла -  море слӱв -  Крапля діла (справи) -  морс слів. 
Цятка до цяткы -  Крапяя до краплі.
Цятка до цяткы, то повні й кадкы -  Крапля до краплі, то 
тювні й кадки.
Цятка за цятков -  Крпапля за краплею.
Цятка за цятков, а розплачуйся десятков -  Крапля за 
краплею, а розплачуйся дееяткою.
Цятка каміиь довбать = Цятка цо цятці и каміиь до- 
вбать -  Крапля камінь довбає.
Цятка но цятці -  Крапля по краплі.
Цятка по цятці и камінь довбать = Цягка камінь до- 
вбать -  Крагшя по краплі і камінь довбає.
Цятка терпінія не безконечна -  Крагшя тераіішя ис без- 
кінечна.
Цяткы брызгавуть -  Цятки (крап;п) бризкають.
Цяткы в рот не брав (не брала) -  Краплі в рот пс брав (не 
брала).
Цяткы в рог не брати -  Краплі в рот не брати. 
Цяцькаться з иим (з нвв ), як из малов дітинов -  Цяць- 
кається з ним (з нешо), як з малою дитипою.
Цяцькаться, як жид из пархами -  Цяцькається, як жид 
(як єврей) із пархами.



Ч а с

ч

Ча, вагов -  до ярма: озирнувся -  и вже ньіт -  Ча, вагов -  
до ярма: озирнувся -  і вже нема!
Ча, вагов -  и будь здоров -  Ча, вагов -  і будь здоров!
Ча, вагов -  и пӱшов -  Ча, ваіов -  і пішов!
Чад вина -  Чад вина.
Чадный газ -  Чадний газ.
Чад шовипізма -  Чад шовінізму.
Чайка сіла на водув -  чекай добру погоду -  Чайка сіла на 
воду -  чекай добру ногоду.
Чайна роза -  Чайна троянда.
Чайованя -  д л я  доброго чувствованія -  Ч аю в аіш я  -  для 
до б р о го  ночуван ня.
Чайовых не трсба -  Чайових н с  тр сба.
Чайок попивапі = Попивати чай -  Чайок гюпивати. 
Чаляпать, як медвідь -  Чалапає, як ведмідь.
Чамкатн губами -  Чамкати (чавкати) губами.
Чамкать, як свиня -  Чамкає, мов свиня.
Чамнянмн и шіковыый (чампяна й шіковна), лем усяды 
ннм (нив) повно -  Ловкий (проюрішй) і спритний (ловка і 
снритпа), лиш скрізь ним (нею) повно.
Чарами чарити (чаровати) -  Чарами чарити (чарувати). 
Чар-зіля -  Чар-зілля.
Чары-чарииці лнходійинні, отступіться от отдаииці -
Чари-чарниці лиходійниці. відступіться від відданиці! 
Чаруюіца щирӱсть -  Чаруюча щирість.
Чарӱвна казка -  Чарівна казка.
Чарӱвна торбииа -  Чарівна торбина.
Чарӱвна палиця -  Чарівна палиіш.
Чарӱвный лампош (фонарь) -  Чарівний ліхтар. 
Чарӱвнос зеркальцс -  Чарівне дзеркальцс.
Чарӱвное зіля -  Чарівнс зілля.
Чарӱвнӱсть твари -  Чарівність (принадність) обличчя. 
Час активных дійств -  Час активішх дій.
Часа вічно не стачить -  Часу завжди не вистачас.
Час бсз кӱнця -  всьо ставнть на свої міста -  Час без кінця 
-  все ставить на свої місця.
Час без меж, но лсм твӱй - што прожиеш -  Час без меж, 
та лише твій -  що проживеш.
Час берс свог. -  Час бере своє.
Час біжить, як вода -  Час біжить, мов вода.
Час бы вже задумагися = Час бы вже поняти -  Час би 
вже задуматися!
Час бы вже ионяти = Час бы вже задуматися -  Час би
вже зрозуміти.
Час вертаги (платити) довгы -  Час вертати (плагити) 
борги.
Час внпровбує всьо -  Час випробує все.
Час выбора -  Час вибору.
Час вывітрюг памнять -  Час вивітрює пам’ять.
Час вырішить без нас (за нас) -  Час вирішнть бсз нас (за
нас).
Час вноснть свої корективы -  Час ваосить свої корскгиви. 
Час -  в отвічнӱв круговерти ночи и дня, вӱн без початку 
й кӱнця -  Час -  у відвічній круговерті ночі і дня, він без 
початку й кінця.
Час гойи гь раны, но рубці опставуться -  Час гоїгь рани, 
та рубці лишаються.
Час грае на нас -  Час грае иа нас.
Час -  гроші = Час -  есе гроші -  Час -  гроіш.
Час гӱрше, ги вода -  Час гірше, піж вода.
Час -  гӱрше, ги вода, бо воду мож сперти, а час не зопре 
нико -  Час -  гірше, ніж вода, бо воду можна сперти (зупи- 
нити), а час не зопре (не зупинить) ніхто.
Час диктатуры -  Час диктатури.
Час диктує моду -  Час диктує моду.
Час для нас -  из ныні в завтра перелаз -  Час для нас -  із 
нині в завтра перелаз.
Час для розмышленій минув (пройшов) -  Час ддя роз- 
думів минув (пройшов).

Час для розмышленій прнншов -  Час для роздумів прий- 
шов.
Час добігаггь (доходить) кӱнця -Час добігає (доходить) кінця. 
Час добрый -  Час добрий.
Час додому, час -  не треба туй нас -  Час додому, час -  не 
треба тут нас!
Час -  есе гроші = Час -  гроші -  Час -  цс гроші.
Час засудить, час и розсудить -  Час засудить, час і роз- 
судить.
Час за часом минас -  Час за часом минає.
Час збігать (минає) скоро -  Час збігає (минає) швидко. 
Час збыткує, айбо й лічить -  Час збиткує, але й лікує.
Час змигнеся -  н минсся -  Час змигнеться -  і минеться. 
Час, Иваие, всі гойить раиы -  Час, Іваые, лікує всі рани. 
Час иде -  Час іде.
Час иде, а руководетво не міняєся -  Час іде, а керівництво 
не міняється.
Час иде, рокы летять -  Час іде, роки летять.
Час и мені повісти хоть раз -  Час і мені повісти {сказати) 
хоч раз!
Час ити домӱв = Пора йти домӱв -  Час ійти (і'хати) до- 
дому.
Часы змінилися -  Часи зміншшся.
Часы змінилися -  ііартійці опсталисн -  Часи змінилися
-  иартійці лишилися.
Час змінює гасла -  Час змінює гасла.
Час зробііти вывод = Пора зробити вывод -  Час зробити 
висновок.
Час и робота -  майліпшый дохтор и суцця -  Час і робота
-  найкращий лікар і суддя.
Час и рӱк нигда ие останавлювугься -  Час і рік иіколи не 
зупиняються.
Часы змінилися -  розбӱйиикы онсталися -  Часи зміни- 
лися -  розбійники опсталися (лишилися).
Часы змінювуться, а мечты не осуществлявуться -  Часи 
змінюються, а мрії не здійснюються.
Часы минавуть, а біды опставуться -  Часи минають, а 
біди лишаюгься.
Часы минавуть, лем воспоминанія онсгавуться -  Часи 
минавуться, лиш спогади лишаються.
Часы мінявуться -  Часи міияються.
Часы мінявуться, а гасла опставугься -  Часи міняються, 
а гасла лишаються.
Часы мінявуться, и мы змінюємеся -  Часи міняються, і 
ми змінюємось.
Час над часом не стойить -  Час над часом не стоїть.
Час наказує, час прощає -- Час карає, час проіцає.
Часы нові, а порядкы сгарі = Часы нові, а руководителі 
старі -  Часи нові, а порядки старі.
Часы нові, а руководителі старі = Часы нові, а порядкм 
старі -  Часи иові, а ксрівники старі.
Часы нові, но звычкы старі -  Часи нові, та звички старі. 
Часы пік = Годины пік -  Часи пік.
Часы нрийома -  Приймальні години.
Часы школярства = Рокы школярства -  Часи школярства. 
Час кӱнчаться -  Час кінчасться.
Час летить -  Час летить.
Час летить: дорожи за каждый мнг -  Час лєтить: дорюжи 
за кожну мить.
Час летить и опозданій не простить -  Час летить і затііз- 
нень не простить.
Час любвн = Пора любви -Ч ас любви.
Час маву -  почекаву -  Час маю -  почекаю.
Час -  майліпшый доетор -  Час -  найкращий лікар.
Час -  майліпшый дохтор и судця -  Час -  найкраший лікар 
і суддя.
Час -  мансправедливішый суддя: всьо розставляє на 
міста -  Час -  найсираведливіший суддя: все розставляє на 
місця.
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Ч ас

Час мести -  Час помсти.
Час минає -  Час минас.
Час минас. а мы опстаемсся собов -  Час минає, а ми ла- 
шаємося собою.
Час минає и лінивых не проіцає -  Час минає і лінивих не 
прощає.
Час минає, мы опстаємеся -  Час минає, ми залишаємось. 
Час мине -  слызы зжене -  Час мине -  сльози зжене.
Час много чого міняє -  Час багато чого змінює.
Час над часом не стойить = Час на часі не стошп ь -  Час 
пад часом нс стоїть.
Час называтн веші свойими именамн -Час називати речі 
своїмси імснами.
Час на місті нс стойить: через ночи й дні біжить - Час иа
місці не стотт,: через ночі й дні біжить.
Часна практика -  Приватна практика.
Час нарожує и гробить -  исключеній не робигь -  Час ца- 
роджує і гробить -  винятків не робить.
Часна собствннӱсть -  Приватна власнӱеть.
Час настав (настане) -  Ч ас  н астав  (н а с іа н е ).
Час на час -  Час на час.
Час на часі не стойить = Час над часом не стойить -  Час
на часі не стоїть.
Час не выбиравуть: якый є, такым прнймавуть -  Час нс
вибирають: яким є, гаким приймаготь.
Час не вмбирагь, у чому челядник (чслядина) жиє й по- 
мирать -  Час не вибирає, в чому людина живе й помирас 
Час не вміє шкодоватн, то ж мусай из ним ся раховати -  
Час нс вміє. шкодувати, то ж мусай із ним рахуватися.
Час нс гумовый, його не розтянеш -Ч ас не гумовий, його 
нс розтягнсш.
Час нс жде = Час не чскать -  Час ие ждс.
Час не кажс, што робитн: думай сам (думай сахіа), як 
масш житп -  Час ме кажс, що робити: думай сам їдумаіі 
сама), як маєш жити.
Час не купиш, нс нродаш - вӱн суддя и дохтор наш -  Час
не купиш, нс нродаш -  він суддя і лікар наш.
Час не мож задобриги, мусай у согласіш з ннм житн -  
Час нс можна задобрити, мусай з ним у згоді жити.
Час нс мож оетановити -  Час пе можна зупинмти.
Чае не мож подплатити, ани купнти -  Час не можііа під- 
нлатитн, ані купити.
Час нс повернути -  Час не повсрнути.
Час неноконить, айбо й раны гойить -Ч ас нспокоїть, але 
й рани гоїть.
Час не стойить -  Час нс стоїть.
Час не стойить на м істі- Час не стоїть на місці.
Час не тернить -  Час нс тсрпить.
Час неумолимо берс своє -  Час невмолимо бсре свос.
Час ие чекать = Час не ждс -  Час не жде.
Час не щадить никого -  Час не щадить пікого.
Час не чекать нас -  Час не чекає нас.
Час никого не щадить -  Час нікого нс щадить.
Часный бізнсс -  Приватпий бізпес.
Часный сектор -  Приватний ссктор.
Часный случай -  Окремий випадок.
Часный собствснник -  Особистий вдасник.
Часным образом -  Приватним сиособом.
Час новосту;в -  Час новин.
Часноє діло -  Приватна справа.
Часом у і  квасом, а поров -  из водов -  Часом -  з квасом, 
а порою -  з водою.
Час остановитнея -  Час зупинитися.
Час отдыха -  Час відпочинку.
Час отдыхати (спочивати) -  Час відпочивати.
Час отпускӱв -  Час відиусток.
Час от часа -  Час від чсасу.
Час от часа мы всі стаєме дурнями (дурами) -  Час від
часу ми всі стаємо дурнями (дурами).
Час от часа нє легше -Ч ас від часу не лепде.
Час иеремеле всьо -Ч ас перемеле все.
Час пилує -  Час квапить.

Час платить, час и тратить -  Час платить, час і тратить. 
Час повість: творитель ты авать лем гӱеть -  Час повість 
(скаже): творитель (творець) ти чи лиш гість.
Час подганять, час не жде -  нас до старости веде -  Час 
підганяє, час нс жде -  нас до старості всде.
Час покаже -  Час покаже.
Час покаже, за кым будущоє -  Час иокажс, за ким май- 
бутнє.
Час покаже гко є тко -  Час покаже хто є хто.
Час покаже, што отверичи, я што лишити -  Час покажс, 
иіо відкинути, а шо залишити.
“Час иокаже!” -  як цнган каже -  “Час покаже!” -  як ци- 
ган каже.
Час покластн край -Ч ас покластн край!
Час покоя = Чиста година -  Час спокою.
Час порозумітися з молодежов -  Час порозумітися з мо- 
лоддю.
Час прийшов -  проснулася любов -  Час прийшов -  про- 
спулася любов.
Час програс, час выграє -  Час програє, час виграє.
Час пройшов ненапрасно -  Час иройшов недаремно.
Час проіішом незамітно -  Час минув аеиомітно.
Час нроходіпь = Час сплывас -  Час минає.
Час прощатися - Час. протцатися.
Час нроявляс исіину -  Час виявляє істину.
Час пӱшов -  Час пішов.
Час рапить, час и лічить -  Час раішть, час і лікує.
Час робить ііа нас = Исторія робить на нас -  Час працює 
на нас.
Час робить свос -  Час робить савоє.
Час розбсреся у всьому -  Час розбсреться у всьому.
Час розмітовати каміия закӱнчивея -  Час розмітуваги 
ірозкидувати) камішія закінчився.
Час розплаты -  Час розплати.
Час розплаз ы наетяв -  Час розплатн настав.
Час рознорядиі ься по-свому -  Час розпорядитьси ио- 
своєму.
Час розпупювати хвосты вжс нройшов -  Час розпушува- 
ти хвостн вже пройшов.
Час розчищаги завалы - Час розчищати завали.
Час сплыває = Час проходить -  Час минає.
Час снроси гь -  Час спитає.
Час спорта -  Час спорту.
Час старрс розрушає, а иовоє стройить -  Час старс руй- 
нує, а повс будує.
Час тсрпить -  Час терпить.
Час тече быстро -  Час тече швидко.
Части машины -Частини машшш.
Частины речи -  Частипи мови.
Части світа -  Частшш світу.
Частично в тяжи (беременна) -  Частково в тяжи (ва- 
гітна).
Частгичноє затсмнсніс -  Частковс затемнсння.
Частично інтересно -  'Частково цікаво.
Часті стрічі -  Часті зустрічі.
Частіше тот (тота) ся обіжає, тко впевненый (коіра 
вневнена) у собі -  Частіше той (та) ображається, хто впев- 
ыений (котра впевнеиа) у собі.
Частый дождь -  Частий дощ.
Частый огеыь -  Частий вогонь.
Частый пульс -  Частий пульс.
Часто в челядника (в челядины) с званіє, ио ниє знанія
-  Часто в людини є званіія, та нема знання.
Час теперь не такый -  Час тепер нс такий.
Час теперь такый -  Час теиер такий.
Часто быває й так -  Часто буває й так.
Часто быває, ош свальбова гостина на столі, а молодый 
(а молода) -  в жалі -  Часто буває, шо весільна гостина на 
столі, а молодий (а молода) -  в жалю.
“Час -  то гроші!” -  як каже Мойші -  “Час -  то гроші!”-  
як каже Мойші.
Часто-густо = Часто й густо -  Часто-гусго.
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Часто-густо -  всяды пусто -  Часто-густо -  всюди пусто. 
Часто єден (єнна) може бӱлшс, як громада -  Часто один 
(одлна) може білыпе, ніж громада.
Частоє дыханя -  Часте диханыя.
Частоє мало робять много -  Часте мало робить багато. 
Часто с можнӱсть отвертітися -  Часто є можяивість від- 
всртітися.
Часто єнно слово губить право -  Часто одне слово губить 
право.
Частос понлескованя по плсчу -  убивать серенчу -  Час- 
те пошіескування по плечу -  вбиває ссрснчу (щастя). 
Часто за заздрӱстьов жура нроходить -  Часто за заздріс- 
тю журба проходить.
Часто й снно слӱвие почерленить лицс -  Часто й одне 
слівце почервонить лице (обличчи).
Часто й густо — Часто-густо -  Часго й тусто.
Часто, коли смівуться, з очи слызы ллються -  Часто, 
коли сміються, з очей сльози ллються.
Часто мож почутги -  Часто можна ночути.
Часто нишуть не про вто, чнм дышуть -  Часто иишуть 
не про те, чим дихають.
Часто пйе, лсм не свос -  Часто п’є, лиш не своє.
Часто правда бӱлше нашколнть, чим поможе -  Часто 
правда білыпе нашкодить, чим допоможе.
Часто цриходиться -  Часто доводиться.
Часто так быває: не тот (нс тота) плоды збирать, што 
поле засівать -  Часто так буває: не той (не та) илоди зби- 
рас, що поле засіває.
Часто челядник сам (челяднна сама) помочи собі не 
може -  Часто людина сама помогги собі не може.
Час тяганину не любить -  Час тяганину (зволікання) не 
любизь.
Часть айзбсрга -  Частина айзберга.
Часть богата, а сватачӱв годі чекати -  Часгь багата (при- 
дане, посагмоподої), а сватачів годі чекати.
Часть истины -  Частина (доля) істини.
Часті» колскцп -  Частина колекції.
Часть населенія -  Частина насслсння.
Часть нашої нсторії -  Частина нашої історії.
Часть -  по обочи, а біда -  сперсд очі -  Часть (посаг) -  по 
обочі, а біда -  сиеред очі.
Часть пороху -  Частина пороху (пилу).
Часть правды -  Частина правди.
Час убнвать бӱлше, чим война -  Час убиває більшс, ніж 
війна.
Час уже повісти вголос -  Час уже повісти (сказати) вголос! 
Часу мало, а роботы много — Часу мало, а роботи багато. 
Час у нас коли якый: то лобрый, то злый -  Час у иас коли 
який: то добрий, то злий.
Час, уперед -  Час, уперед!
Час уплывать -  Час упливає.
Час -  учитель, айбо й судитель -  Час -  учитель, але й су- 
дитсль (алє й суддя).
Часу пройшло много, а нич з нічого -  Часу пройшло ба- 
гато, а нічоіісінько з нічого.
Час усі раны гойить = Час усьо лічить -Ч ас усі рани гоііь. 
Час усьо лічить = Час усі раны гойить -  Час усс лікує. 
Час усьому (у всьому) сувдн -  Час усьому (в усьому) суддя. 
Час усьо розставляє иа свої міста -  Час усе розсзавляє на 
свої місця.
Час усьо розсудить -  Час усе розсудить.
Час часом подпирать, нас штцденно подганять -  Час ча- 
сом підпирає, нас щоденно підганяє.
Час усьо розставлять на свої міста -  Час усе розставляє 
на свої місця.
Ча-ча-ча, народплося дӱвча -  Ча-ча-ча, народилося дівча! 
Чаша гӱркости -  Чаша (келих) гіркоти.
Чаша жлзни -  Чаша (келих) життя.
Чаша нзобилія = Рӱг изобилія -  Чаша достатку.
Чаша терпінія -  Чаша терпіння.
Чаша тернінія вже переповнилася -  Чаша терпіння вже 
переоовнилася.

Чашечный барометр -  Чашовий барометр.
Чашка чаю -  Чашка чаю.
Чекав дідо на обід та й без вечері ліг снати -Чекав дід на 
обід та й без вечері ліг спати.
Чекав (чекала) досі -  почекать ищи -Чекав (чекала) досі
-  почекає ше.
Чекав на мед кӱт, тому и втратпв обід -  Чекав на мед кіт, 
тому і втратив обід.
Чекав, чекав (чекала, чекала) -  и Богови душу отдав 
(отдала) -  Чекав, чекав (чекала, чскадла) -  і Богові душу 
відддав (віддала),
Чекав, чекав (чекала, чекала) -  и “доста” повів (повіла)
-  Чекав.чекав (чекала, чекала) і “досить” сказав (сказала)! 
Чекай, брагку, рознарядку -  Чекай, братк>', рознарядку! 
Чекай, брсхачу (брехачко), чскай: пӱдеш у пекло -  не в
рай -  Чекай, брсхачу (брехачко), чекай: підсш у певло -  не 
в рай!
Чекай, брехачу (брехачко), я йсе гобі не перебачу -  Че-
кай, брехачу (брехачко), я це тобі нс пробачу!
Чекай, Гафіе, докі правда ирозріє -  Чекай, Гафіє, поки 
правда прозріє.
Чекай, діду, не вмирай, на пасочку зачекай -  Чекай, ділу, 
не вмирай, на пасочку зачекай!
Чекай, доки щи кобыла здохне -  Чекай, поки ще кобила 
здохне!
Чекай, дӱвко, раз на вто йде, докі мнлый подросте -  Че
кай, дівко, раз на тс йде, иоки милий підросте.
Чекай, кочаннста, прийдуіь шефы з міста-Чекай, кача- 
ниста (кукуруд:ш), прийдуть шефи з міста.
Чскай з моря погоды -  Чекай з моря погоди!
Чекай, Марку, до жовнарку: уляжеся спека в ярку -  Че- 
кай, Марку, до жовнарку: уяяжсться снека в ярку 
Чскай, мила, літа - от милого прнвіта -  Чекай, мила, літа
-  від милого привіту.
Чекай, Мнтре, докі ся на ногоду (на хвилю) вытрє -  Чс- 
кай, Митре, ноки на погоду (на хвилю) витрсться.
Чекай, неборе, высохне морс = Чекай, неборс, минсся 
горе -  Чекай, иеборс, висохне море.
Чекай, неборс (небого), минеся горе = Чекай, неборс (нсбо- 
ів), вмсохне море -  Чекай, пеборе (небого), минеться торе. 
Чекай от пана (от панГО за услугу не вдячнӱсть, а издіва- 
тельство -  Чекай від пана (від иапії) за послугу, пе подяку, 
а наругу.
Чекай отравы-біды от стояіцої воды -  Чекай отрути-біди 
від стоячої води.
Чекай ряду, дӱстанеш коляду -  Чекай ряду, дістанеш ко- 
ляду.
Чекай, сыне (дочко), на удобну мінуту (годину) -  Чекай, 
сину (дочко), иа слушну хвилину (годину).
Чекай: твоє ся мололо, пай ся й моє меле- Почекай: твоє 
мололося, хай і моє мелеться.
Чекайте, діти, нового літа -  Чекайте, діти, нового літа! 
Чекайте, піпы, прийде на вас осінь -  Чекайте, ціпи, при- 
йде на вас осінь!
Чекай, чекай, будеш ты нти щи нашов улнцьов -  Чекай, 
чекай, будеш ти йти щс нашою вулицсю!
Чекай, чекай, Иванку, як прийде до останку -  Чекай, че- 
кай, Іванку, як прийде до останку.
Чскай, чекай, ты іци своє дӱстанеш -  Чекай, чекай, ти щс 
своє дістанеш!
Чекала, чекала та й сватӱв приняла -  Чскала, чскала та 
й сватів прийняла.
Чекали, чекали та й гідоста” сказали = Чекали, чекали 
та й чекати перестали -  Чекали, чскали та й “досить ” 
сказали.
Чскали, чекали, та й чекати перестали = Чскали, чека- 
ли та й “досга” сказали -  Чекали, чекали та й чекати пе- 
рестали.
Чскана мінута -  Чекана хвилина.
Чекапити крокы -  Карбувати кроки.
Чекаиый гӱсть много поїсть -  Чеканий гість багато по- 
їсть.
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Чек

Чеканый миі' -  Чекана мигь.
Чеканный (карбованый) крок -  Чеканний крок.
Чеканный (карбованнй) стиль -  Чекашшй стиль.
Чеканя не угасає, якым довгым не бывас -  Чекання не 
вгасає, яким довгим не буває.
Чекати гостӱв -  Чекати шстсй.
Чекати дггину -  Чекати дитину (народження).
Чекати довго не прийшлося ~ Чекати довго ие довслося. 
Чекати з мори (пила морн) иогоды = Ждати пила моря 
погоды -  Чекати з моря (біля моря) погоди.
Чекати опсгалося недовго -  Чекати лишилося ие довгоі 
Чекати помочи -  Чекати (ждати) доиомоги.
Чекати штось нутнього от нього (от неї) не доводнться
-  Чекати щось путнього від ньго (від неї) не доводиіься. 
Чекать, бо надежду на Бога має -  Чекає, бо надію на Бога 
має.
Чекать з моря погоды -  Чскає з моря иогоди.
Чекать з особенным нетерпініном -  Чекас з особлчвим і 
истєрпіниям.
Чекать наготові -  Чекає напоготові.
Чекагь на манну небесну -  Чекає на машіу нсбссну.
Чекать на свӱй час = Чекать свого часа -  Чекас на свій час. 
Чекать на Судный день -  Чекає на Судний лснь.
Чскать новоіо, не змінювучи ничого -  Чскас новош, нс 
змішоючи нічого.
Чекагь, обы розжували й готовое му (ӱв) у рот поклали
-  Чекає, шоб розжовали й готове ііому (їй) у рог поклали. 
Чекать от быка молока, а от телиці -  жентиці -  Чекає від 
бика молока, а від телиці -  жентнці (сирінштки).
Чекать отвіта, як соловей літа -  Чекає отвіта (відповіді), 
як соловсй літа.
Чекг.ть нриица на білому кони -  Чекас принца на білому 
коні.
Чекать свого часа = Чекать на свӱй час -  Чекає свого часу. 
Чскагь, ик Бога = Чекать, як каня дождя = Чскать, як 
макны нсбссної-  Чекає, як Бога.
Чскать, як жид Христа -  Чекає, як жид (як єврей) Христа. 
Чекать, як каня дождя = Чекать, як Бога = Чскать, ик 
манны нсбссної-  Чекає, як каня дощу.
Чекать, як манны небесної = Чекать, як Бога = Чскать, 
як каня дождя -  Чскає, як машш иебссної.
Чекісты -  с го раз гӱрші, як фашисты - Чекісти -  сто раз 
гірші, ніж фашисти!
Челоиічеська срсда -  Людське середовнще.
Чсляди повна хыжа, а смітя вынссти -  вслика вада: тко 
вынесе -  Челяді повна хага, а сміття винести -  велика свар- 
ка: хто винесе.
Челяди усе тяжко, коли земля бідніє на порядного че- 
лядиика (на порядну челядину) -  Челяді завжди важко, 
колн зсмля бідніє на порядну людину.
Чслядника (челяднну) забрали, а за што -  не сказали -  
Людину забрали, а за що -  нс сказали.
Челядника (челядину) коробить, як ліннвын (як ліни- 
ва) робить -  Лгодину коробить, як ліиивий (як ліііива) ро- 
бить (працюе).
Челядника мож н вбити, но правду не загубнти ~ Люди- 
ну можна і вбити, та правду не загубити.
Челядника (челядину) мож убити, але не побідити- Лю- 
дину можна вбити, але ие перемогги.
Челядника (челяднну) іюнривітствуй: запроси спочи- 
ти й дай му (п дай ӱв) ся воды ыапити -  Людииу при- 
вітай: запроси відпочити й дай йому (і дай їй) води на- 
іштись.
Челядника (чслядину) робота славнть -  Людину робота 
славить.
Челядника (челядину) трсба судити не по словах, а по 
ділах -  Людину треба судити не по словах, а по ділах (по 
спранах).
Челядника (челядину) щи мож спасгн -  Людину ще мож- 
на врятувати.
Челядник (челядина) без книгы -  што тіло без душі -
Людина бсз книги -  що тіло без душі.

Челядшік (челядина) без лмдн, як сліпын (як сліпа) без 
очи -  Людина без людей, як сліпий (як сиіна) бсз очсй. 
Челядник (челядина) без розума, што снӱп без поверес- 
ла -  Людина без розуму, шо сніп без иеревссла.
Челядник (челядіша) без свободы, што рыба без воды -  
Людина бсз волі, що риба без зоди.
Челядник (челядина) без языка, як дерево без коріня -  
Люлипна без язика (6ез мови), як дерево без коріння. 
Челяаник (челядина) бы не ганьбився (не ганьбилася), 
кобы ганьба в очі не тикалася -  Лгодипа б нс соромилася, 
якби сором в очі нс тикався.
Челядиик (челядина) бы ся не осуждав (нс осуждала), 
кобы осуд ся в очи не пхав -  Людина б нс осуждалаея, 
якби осуд в очі не ихався.
Челядник богатый (челядина богага), а псс кудлатый -  їх 
ся стережи -  Людина багата, а псс кудлатий -  іх стережися. 
Челядник (челядина) бӱлше бойиться втратити вто,

I што має, чим надісся на ліпшоє -  Людина більшс боїться 
шратити тс, шо має, ніж сподівається на кращс.
Челядник (челядина) вічно чимось неудовлегворсниіі 
(иеудовлетворсна) -  Людииа вічно чимось иевдоволена. 
Челидник (чслядипа) всю жизнь ірає якусь роль -  Лю- 
дина все життя ірає якусь роль.
Челядник вӱн (челядина вна) ничогссенько (нічого собі)
-  Людина він ііічог ісінько (нічош собі)!
Челядник (чслядина) вчигься всьому: н доброму и зло- 
му -  Людипа вчиться всьому: і доброму, і злому.
Челядник (челядина) гордиться, кіть йому (кіть ӱв) да- 
сся штось добре зробити -  Людшіа гордиться, якіио їй да- 
ється щось добрс зробиги.
Челядник го (челядник йі) шкодує, а вӱн <а виа) и в ус
не дує -  Людина його (людина ії) шкодує, а він (а вона) і в 
вус не дує.
Челядник (челядина) грішиіь, а Бог терпить -  Людина 
грішить, а Бог терішть.
Чслядник (чсляднна) діла: сказав -  и іробив (сказала-  и 
зробила) -  Людииа діиа (справи): сказав-і зробив (сказали
- і зробила).
Челидник (челядина) до вшигкого звык (звыкла) -  Л ю-
дина до всього звикла.
Челядник (ичелядина) доті жиє, докі жис памнять нро 
нього (про нсі) = Чслядник (челядина) доті жиє, докі жнс 
у нашӱв памнятп -  Людина доти живе, поки живе пам’ять 
про иеї.
Чслядник (челядина) доті жнє, докі жиє у нашӱв намня- 
ти = Челядник доті жнє, докі жиє памнять про нього -
Людина доти живе, иоки живс у нашій иам'яті.
Челядник (челядина) думков богатіє -  Людина думкою 
багатіє.
Челядник (челядина) єнпако сердиться як за правду, 
так и за брехню -  Людшіа однаково сердиться (гиіваєть- 
ся) як за правду, так і за брехню.
Чслядннк (челядина) зазнаєся, кеть му (кеть ӱв) добре 
ведеся -  Людина зазиається, якщо їй добре ведсться. 
Чслядник (челядина) замышляє, а Бог направлять -  
Людина замишляє, а Бог наиравляє.
Челядник (челядина) за свою доброту зыйде не раз на 
псоту -  Людииа за свою доброту зійде не раз на псоту. 
Челядник (челядина) з великым серцьом -  Людина з ве- 
ликим серцем.
Челядник (челядина) знас, коли в дорогу вырушать, 
лем не знає, коли вернеся -  Людиыа знає, коли в дорогу' 
вирушає, лиш не знає, коли новернеться.
Челядник (челядинак) з персїданія тыс: сам (сама) собі 
ложков могилу рыє -  Людима з иерещаыня тиє: сама собі 
ложкою могилу риє.
Челядник (челяднна) з положенійом -  Людшіа з стано- 
вищем.
Челядник (челядина) з улиці -  Людина з вулиці. 
Че»іядник (челядина) з усіма ся може сжиги, лем смерть 
свою не може пережити -  Людина з усіма може сжнтися, 
лиін смерть свою нс може ітережити.

422



Чеяядник (челядина) з характером -  Людиш з характером. 
Челядник з челядником (челядина з челндинов) зыйдеся 
й розыйдеся, лем єден без другого (лем снна без другої) 
не обыйдеся -  Людина з людиною зійдеться й розійдеться, 
лиш одиа без одної не обійдеться.
Челяднпк (челяднна) из босов губов ~ Людина з босою 
губою.
Челядник (челядниак) из злости скрегоче зубами -  Лю-
дина зі злості срегоче зубами.
Челядник (челядина) из ресторана -  Лоюдина з ресго- 
рану.
Челядннк (челяднна) н не пойме, як жизнь мине -  Лю-
дина й не поймс (н не збагне), як життя мине.
Челядник (челяднна) и не помічає, як шіла фіґлӱв час 
минає (уплыває) -  Людина й не помічає, як біля фіглів 
(жартів) час минає (упливає).
Челядник (челяднна) и не иримічає, як сам (сама) собі 
біду глядать -  Людина й нс примічає, як сама собі біду 
глядає {иіукає).
Челядник (челядииа) исключителыюї доброти -  Люди- 
на виняткової доброти.
Челядник (челядина) нсньггуєся добром -  Людина ви- 
пробується добром
Челндник (челядина) лем дві рукы має, тому вшитко й не 
встигать -  Людина лиш дві руки має, тому всс й не встигас. 
Челндник (челядина) мас право на личну жизнь -  Лю-
диііа має гграво на особисте житгя.
Чеклядііик (челяднна) межи людьми розума набирать-
ся -  Людина між людьми розуму набирається.
Челядник (челиднна) много хоче, но мало дӱстас -  Лю- 
дина багато хоче, та мало дістає (отримує).
Чслядник (челядина) много чого може зробитн, лем бы 
хотів (хотіла) -  Людина багато чого може зробити, лишс б 
хотіла.
Челядник (челядина) може помылитися, а закон -  нигда
-  Людииа може помилитися, а закон -  ніколди.
Челядннк (челядина) молиться, тому й Бог ним (Бог 
нив) твориться -  Людина молиться, тому й Бог нсю тво- 
риться.
Челядннк (челядина) мусніь ушитко перенесги, пере- 
бороти, псретсрти -  Людина мусить усе псрснссти, пере- 
бороти, перетерти.
Челядяик (челядина) мӱннішс вйаже себе языком, чим 
мотузком -  Людина міцніше в’яже себе язиком, чим мо- 
тузкою.
Челядник (челидина) нарожуєся для щастя, а жнє, як 
удасться -  Людина народжується для щастя, а живе, як 
удасться. <*« ’ .•
Челядник (челядина -  не ангел (кем ангелнця), обы не 
согрішив (не согрішила) -  Людина -  нс ангел (не ангели- 
ця), щоб нс согрішив (не согрішила).
Челядынк (челядина) -  ие блыха: до всього звыкать -  
Людина -  не блоха: до всього звиткає.
Челядник (челядина) -  не вовк (не вовчиця), обы скӱк
-  и в горы втік (втекла) -  Людина -  не вовк (не вовчиця), 
щоб скік -  і в гори втік (втекла).
Челядник (челядина) не все честус вто, што має, часті- 
ше пепокониться тым, чого не має -  Людина не завжди 
честує те, що має, частіше иеиокоїться тим, чого не має. 
Челядник (челядина) -  не гриб: за нӱч не выросте -  Лю-
дина -  не гриб: за ніч не виросте.
Челядник (челядина) не дожнвать и до сто літ, а суєтить- 
ся на тысячу —Людина не доживає й до ста літ, а мету- 
шиться на тисячу.
Челядник (челядина) не знає, коли вмерти має -  Людіша 
не знає, коли помсрти має.
Челядник (челядина) не знас меж у богатстві й славі -
Людина не знає меж у багатстві й славі.
Челядннк (челядина) не може бьпи судьом свого діла
-  Людина не може бути суддею свого діла (своєї справи). 
Челядник (челядина) не надієся на ліпшоє -  Людина не 
сподівається на краще.

Челядтпс (челядина) -  не пйе й на кӱсткы ве мечеся (не 
бросаєся) -  Людина -  не п’є й на кістки нс кидається. 
Челядник (челядинак) не помічає, як коло фіглӱв час 
збігать -  Людина не помічає, як біля фіґлів (жартів) час 
збігає.
Челядник (челядина) не радый (не рада) біді, та розпові- 
сти трсба -  Людина не рада біді, та розповісти треба. 
Челядник (чслядина) -  не с.випя: вшнтко не йзість -
Людина -  не свиня: все не з’їсть.
Челядник (челяднна) -  не скогина, а пйаниця -  не че- 
лядник (не челядина) -  Людина -  не скотина, а п’яниця
-  не людина.
Челядник (челяднна) -  не скотина: бӱлше відра не упйе
— Людина -  не тварина: більше відра не вип’є.
Челядник (челядинак) -  не чорт, обы мӱг ушитко про- 
вернути -  Людина -  не чорт, щоб мопта усе провсрнути. 
Челядннк (челядина) ниґда не знас, колн (яков смертьов) 
померти має -  Людина ніколи не зпає, коли (якою смертю) 
номерти має.
Челядник (челядина) ниґда не знас, што на нього (на 
неї) чекать (от чого ностраждає) -  Людина ніколи не знає, 
іцо на неї чекає (від чого постражєдає).
Челядник (челядина) ннуцкі - Людина нізвідки. 
Челядник (че.іяднна), обіженый судьбов, говорить час- 
то сам (сама) из собов -  Людина, скривджсна долею, гово- 
рить часто сама з собого.
Чслядник от челядника (чслядина от челядины) отли- 
чаєся -  Людина від людини різниться (відрізняється). 
Чслядник (челядина) пйаніє -  язык дсрсвйаніє -  Люди- 
на п’яніє — язик дерев’яніє.
Челядник (челядина) плаиує, а Бог реалізує -  Людина 
планує, а Бог реалізує.
Челядник (чслядина) номре -  тіло згнивать, а душа -  
з людьми ся опставать -  Людина иомрс -  тіло згниває, а 
душа -  з людьми опстається (лишастиься).
Челядник (чслядина) похылого возроста -  Людина по- 
хилого віку.
Челядник (челядиип) починаться з дітнны -  Людина по- 
чинаєіься з дитини.
Челядник (чслядлина) предвндить, а жнтя допускає -
Людина передбачає, а житгя допускає.
Челядник рнпнув (чслядина рнпнула) двсрима -  Люди- 
на рипнула дверима.
Челядник (челяднна) мечтає, Бог рознолагає -  Людина 
мріс, Бог наділяє.
Челядник (челядина) -  свого щастя ковач -  Людина -  
свого щдастя ковач (коваль).
Челядинк (чслядина) слабого здоровля -  Людина слабо- 
го здоров’я.
Челядннк (челяднна) содідного віку = Чоловік (челяд- 
ник) солідных літ -  Літня людина.
Челядник (челядина) со средством -  Людина з достат- 
ком.
Челядник (челядина) со странностями -  Дивна людина. 
Челядник (челядина) стрілять, а Бог кулі направлять - 
Людина стріляє, а Бог кулі направляє.
Челядник (чеклядинак) строгого закала -  Людина стро- 
гого гарту.
Челядник (челядина) стройить, а чорт розрушає -  Лю-
дина будуе, а чорт руйнує.
Челядник (чслядина) ся змагать, а Бог допомагать -
Людина змагається, а Бог допомагає.
Челядннк (челядинак) ся змагать, а вӱн (а вна) -  білых 
ворон ганять -  Людина змагається, а він (а вона) -  білих 
ворон ганяє.
Челядник (челиднна) ся надрывать, а вӱн (а вна) -  
вчорашньый день под корчом глядать -  Людина над- 
ривається, а він (а вона) -  вчорашній день під корчом (під 
кущем) глядать (шукає).
Челядник (челядина) тр>диться нс лем руками, но й 
головов -  Людина трудиться не лише руками, але й голо- 
вою.
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Чел

Челяднику (челядині) все хочеся вто, што недоступноє -
Людині завжди хочеться те, що нсдоступне.
Челядник (челядина) удивнтельної сили -  Людина над- 
звичайної сили.
Челяднику (челядині) довіряй, но й перевіряй -  Людині 
довіряй, але й перєвіряй.
Челядник (челядина) у дорозі, а надежда -  в Бозі -  Лю-
дина в дорозі, а надія -  в Бозі.
Челяднику (челядипі) не мною треба; два мийтры 
вздовж, сден -  вширь -  Людині не багато трсба: два мстри 
вздовж, один -  вшир.
Челядник упав (челядина впала), а вӱн (а вна) на сміх 
подняв (подняла) -  Людина впала, а він (а вона) на сміх 
підняв (підняла).
Челядник (челядина) усе може мечтати -  Людина завжди 
може мріяти.
Челядник (чеяядина) усе чужі вады видить, а свої ньит
-- Лгодина завжди чужі вади бачить, а свої -  ні.
Чсляднику (челядині) спомогтн -  иового приятеля (нову 
приительку) найти -  Ліодині допомогш -  новоп» приятеля 
(нову приятсльку) знайти.
Челяднику (челядині) ся псрехрестити -  серце от нечи- 
стої си.іы зашитнтн -  Людині перехресгитися -  серцс від 
нечистої сили захистити.
Чслядник (челяднна) ты ци звірь -  ушиткому, іпто ви- 
диш и чуєш -  не вірь -  Людина ти чи звір -  усьому, що 
бачиш і чуєш -  не вір.
Челяднику (челядині) греба знати счнтати, як и орати -
Людині треба знати рахувахи, як і орати.
Челядиик («іелядипа) усс шюмінуты и штосекунды ро- 
бить іптось у послідньмй раз -  Людина завжди іцохвили- 
ни й щосскунди робить іцось восзаннє.
Челядник (челядииа) усього (усьому) научиться -  Люди- 
на усього (усьому) иавчиться.
Челядник у челядника (челядшіа у челядину) вдасся -
Людина в людину вдається.
Челядник (чслядина) ходи гь, а Бог водигь (а розум во- 
днть) -  Людина ходить, а Бог водить (а розум водить). 
Челядник (челяднна) цішпься по тому, што зробив 
(што зробила), а нс по тому, што мӱг (ш го могла) зроби-
ти -  Лудина ціниться по тому, що зробила, а не по тому, що 
могла зробити.
Челмдннк челяднику (чслядина челядині) -  не товарнш 
(не товаришка) ныні -  Людина людині -- не товариш (нс 
троваришка) нині.
Челядннк -  челядником (челядина -  челядинов), а сви- 
ня -  свиньов -  Людшіа -  людииою, а свшія -  свинею. 
Челядннк (чслядина) што не ступить, то грішить -  Лю-
дина що не ступить, то ірішить.
Челядник (челядина), як и дерево, трсбує присмотра -
Людина, як і дерево, требує догляду.
Челядннк (челядина) -  як рсшсто: лем тото сдержить, 
што не просієся -  Людина -  як рсшето: лиш те затримає, 
що не просісться.
Челядник (челядина) -  як сито: всьо, шго видить, чує, 
знає -  через себе просівать -  Людина, як сиго: все, що ба- 
чить, чує, знає -  через себе просіває.
Челядник (челядина), як сойка, радо щебече тото, што 
чула от другого (от другої) -  Людина, як сойка, радо щсбе- 
че тс, що чула від іншого (від іншої).
Челядь днеська ся не надрывать, бо техніков поле об- 
роблять -  Чслядь і іи і іі  (сьогодні) не иадриваєгься, бо тех- 
нікою поле обробляє.
Челядь нс дразнн я Боі а не гніви -  Чслядь пе дражни і 
Бога нс гніви.
Челядь у полі мліє, а вӱн (а вна) -  под корчом черево 
гріє -  Людина в іюлі мліє, а він (а вона) -  під корчем (під 
кущем) черево тріє,
Челядь часто свиниться -  з того й біда чннпться -  Че-
лядь часто свиниться — з того й біда чиниться (робиться). 
Чемериці обйівся (обйілася)-Чемериці флекоти) об’ївся 
(об’їлася).
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Чемніонат світа -  Чемпіонат світу.
Ченці й Бога в монастырях продавуть Чснці й Бога в 
монастирях продають.
Чсперата, як качка = Чеперата, як корытниця -  Чепе- 
рата, мов качка.
Чеперата, як корытниця = Ченерата, як качка -  Чсгіера- 
та, мов коритниця (мов черепаха).
Чепериться, ги жаба на ледови -  Чеиериться, мов жаба 
на ледови.
Червак грызе (точить) -  Черв’як гризе (точить).
Червак капусту обйідать, та сам першым и пронадаі ь -
Черв’як капусту об’їдає, та сам перший і пропадає.
Червак му (червак ӱв) душу точить -  Черв’як йому 
(черв’як їй) душу точить.
Червак не стӱлько повзе, як грызе -  Черв’як не стільки 
повзс, як гризе.
Черваковатый овощ лем худобі добрый -  Чсрвакуватий 
овоч лиш худобі добрий.
Червйачна нередача- Черв’ячна передача. 
Чераообразный отросток - Червоиодібний відросток. 
Черева панӱв сыті за счот бідарӱв (за счот наших мозо- 
лӱв) -  Черева панів сигі за рахунок біаарів (за рахунок на- 
ших мозолів).
Черсва панські -  не на стравы селянські -  Черсва пан- 
ські -  ие иа страви селяііські.
Череватый (черевата), як гордӱв -  Череваз ий (чсрсвата), 
мов бочка.
Черсвагый, як пӱп -  Череватий, мов піп.
Черсвна порожиина- Черевна порожнсча.
Черевный тиф -  Черешшй тиф.
Черевный ирес - Черевний прес.
Черево в нього (в пе'О, як гордӱв -  Черево в нього (в неї), 
як бочка.
Черево -  гибы друтом с гягло, а хребет -  согну.ю -  Чере- 
во -  ніби дротом стяі нуло, а хребет -  зігнуло.
Чсрево -  майлішный порадннк: оно подкажс, колн ся 
гостити, а коли -  посіити -  Черсво - найкращий порад- 
ник: воно підкаже, коли гоститися, а коли -  постити. 
Черсвом вслнкый (вслика), а на розум никый (ішка) -  
Черевом великий (вслика), а иа розум никий інікудишніи, 
нікудишня).
Черево нажнв (нажила), а душу занапастнв (занапастнла)
-  Черево нажив (нажила), а душу занацастив (занипастипа). 
Черево не нривчити, вбы не їсти, а жити -  Чсрсво нє 
привчити, щоб нс їсти, а жити.
Черево, як возовоє колесо = Черсво, як гордӱв -  Черсво, 
як возовс колесо.
Черево, як іпрдӱв = Черево, як возовоє колесо -  Черево, 
мов гордів(мов бочка).
Черсда думок -  Череда думок.
Черсда йде, пес бреше -  Череда йде, пес бреше. 
Чередареві все село винне -  Чередареві (пастухові) все 
село винне.
Черсдаря в селі честувуть: газдині по очереди годувуть
-  Чередаря (пастуха) в селі шануюють; господині ио черзі 
годують.
Чередарь за ворота -  лайка з рота -  Чередар (паспіух) за 
ворота -  лайка з рота.
Чередарьови ушиткоє село винноє -  Чередарсві (пасту- 
хові) усе село винне.
Череда селом -  норох стовпом -  Череда селом -  порох 
(пилюка) стовпом.
Чередованіє гласных -  Черіування голосних.
Через болячку -  то в холод, то в горячку -  Через болячку
-  то в холод, то в гарячку.
Через брак ресурсӱв -  Через брак коштів.
Чсрез ваду дӱйшли до розладу -  Через ваду (сварку) ді- 
йшли до розладу.
Через вас (через тебе) -  Через вас (через тебе).
Через вікы -  Через віки.
Через вызоры видко разні просторы -  Через визорп 
(вікна) видно різні простори.



Чер

Через ґазету -  усім по секрету -  Чсрєз ґазегу -  всім по 
секрету.
Через годнну вӱн вернувся (оиа вернулася) -  Через годи- 
ну він вернувся (вона вернулася).
Через годнну по чайнӱв ложці = Што годниы но чайнӱв 
ложці -  Через годину по чайній ложці.
Через голову не перескочеш -  Через голову не переско- 
чиш (не перестрибнеш).
Через голову прошнбавуть думкы -  Через голову проши- 
бають думки.
Через гору пташок летів -  не сден ня леґінь хогів, но я 
його не хотіла, бо вӱн чорный, а я біла -  Через гору птах 
летів -  пе один мсне лсґінь (парубок) хотів, та я його не 
хотіла, бо він чорний, а я біла.
Через далекоє разстояніє -  Через далеку відстань.
Через десяті рукы -  Через десяті руки.
Через деякый час -  Чсрсз деякий час.
Чсрез дннну -  на гостину -  Через диину -  на гостину. 
Через довгі рокы -  Через довгі роки.
Через другого {через другу) -  не честуе свого (свою) -  Че- 
рез друшго (чсрсз другу) -  не шанує свого (свою).
Через дурнын розум ногам біда = За дурнов головов н 
ногам ниє спокою -  Через дурний розум ногам лихо. 
Через есе (сесе) именно = Через есе (сесе) самоє -  Через 
це саме.
Через есе (сесе) нменно = Через есе (сссс) самоє -  Через 
це саме.
Через закӱняеннн срока -  Чсрсз закінчення строку.
Через занадины -  на оглядины -  Через западини (залш- 
июваішя) -  на оглядини.
Через йоі о (и) голову -  Черсз його 0*0 голову.
Через його 00 неявку -  Через ЙОГО 00  неявку.
Чсрез кажду годнну-дві -  Через кожну годину-дві.
Через когось звідати -  чужым ротом обідаги -  Через ко- 
гось звідати (нитати) -  чужим ротом обідати.
Через отсуствіс средств -  Через відсугність коштів.
Через решето (чсрез сито) нозираз ь -  Через решето (чс- 
рез сито) позирать (дивиться).
Через трудносгн -  пугь до зручностк -  Чсрсз труднощі -  
шлях до зручності.
Честуіі веснов мсдком, а восени -  молочком -  Честуй 
(шануй) вссною медком, а восени -  молочком.
Чсстуй челядника (чслядину) не за вто, кӱлько гово- 
рить, а за вто, што говорить -  Шакуй людину не за тс, 
кільки говорить, а за тс, шо говорить.
Через кума, через свата -  Через кума, черсз свата.
Через даскӱлько днӱв -  Через декілька днів.
Через деякый (якый-сь) час -  Черсз певний (якийсь) час. 
Через край -  Через край.
Через кӱлько часу = Через якый час -  Через скільки 
часу.
Черсз лаз, перелаз -  иде козачка до нас -  Через лаз, псре- 
лаз -  іде козачка до нае.
Через лайку влип (влипла) в каламайку -  Через лайку 
влип (влилла) в каламайку (в халепу).
Через лишньый глоток вина може отвернутися жона -
Через зайвий ковток вина може відвернутися (покинути) 
жона (дружина).
Через матерілыює затрудненіє -  Через матерішлыіу скруту. 
Через мінуту-дві -  Через хвилину-дві.
Черезміриоє употребленіє -  Надмірне вживання.
Через міру -  Через міру.
Через мусан -  Через мусай.
Через нас -  Через нас.
Через невозможнӱсть -  Через неможливість.
Через недосмотр -  Через недогляд.
Через независимі обстоя гельства -  Через незалежні об- 
ставини.
Через незнанія -  Чсрсз пезнання.
Через непогоду -  Через нспогоду.
Черсз непотребнӱсть -  Через непотрібність.
Через несогласіе -  Через незгоду.

Через “не хочу” -  Через “не хочу”.
Через нечесні рукы -  єнні мукы -  Через нечесні руки -  
одні муки.
Через неявку -  Через пеявку (нез’явлення).
Через низьку городнну всі собакы скачуть -  Через низьку 
городину (низький тин; низький забор) усі собаки скачуть. 
Через обман -  Через обман.
Через оболокы -  на всі чотыри бокы -  Через оболоки 
(вікна) -  на всі чотири боки.
Через оконцс зазирає в хыжу сонце -  Через віконне за- 
зирає (заглядас) в хату сонце.
Через окончаніє срока = Послі окончанія срока -  Чсрез 
закінчення строку.
Через отсуствіє -  Чсрез відсутність.
Через оншбку -  Через номилку.
Через пару (даскӱлько) днӱв -  Через пару (декілька) днів. 
Через пень-колоду -  Через пснь-колоду.
Через пень-колоду -  єиным на утіху, а другым -  на догоду 
-  Чсрсз пснь-колоду -  одним на втіху, а другим -  на догоду. 
Через пйатоє-десятоє = 3 пйатого иа десятоє -  Через 
п’яте-десяте.
Через плоты (городины) скакливый (скаклква), а до 
роботы -  лінивый (лінива) -  Через плоти (забори, тини) 
скакливий (скаклива), а до роботи -  лінивий (лінива). 
Через понятні причиіш Чсрез зрозумілі причини.
Через порӱг рукы не нодавуть -  Через поріг руки ие но- 
дають.
Ч.ерез посредство -  Через посередність.
Через посредникӱв -  Через иосередників.
Через превелику силу -  Через прсвслику силу.
Через раз -  Через раз.
Черсз раз и нс фурт -  Чсрсз раз і нс фурт (і не постійно). 
Через разні причины -Через різні нричини.
Через річку, через быстру скочу-перескочу: отдайге ня, 
мамко-нянысу, за кого я хочу -  Через річку, через бистру 
скочу-иерескочу: відтайтс мсне, мамко-(няньку) татку, за 
кого я хочу.
Через руку не наливавуть -  Чсрсз руку не наливають. 
Через силу -  Через силу.
Чсрез силу й кӱнь не тягне (не повезе) -  Чсрез сиду й кінь 
не тягнс (не повезе).
Через сятых до Бога, через людн до цісаря -  Черсз свяіих 
до Бога, через людей до цісаря.
Через такі (тоты) обстоятельства -  Через такі (оті) об- 
ставини.
Через тебе {через вас) -  Через тебс (чсрсз вас).
Через тыждінь трудися, а в нсділю -  сяткуй -  Тиждснь 
працюй, а в неділю -  святкуй.
Черсз то {того) -  Через те.
Через тото “але” быває часто зле -  Через тс “алс” буває 
часто зле.
Через тото, што = Чсрсз то, што -  Черсз тс, що.
Через тоту бабу нис в сімйі ладу -  Черсз ту бабу нема в 
сім’ї ладу.
Через зо, што = Чсрсз тото, што -  Чсрсз те, що.
Через фінансову кризу -- Через фінансову кризу.
Через хвороту -  Через хворобу.
Через чортовое вішаня -  мало не втопився (не втопила-
ся) -  Через чортове вішашія -  трохи не втопився (нс вто- 
пилася!
Через што-небудь -  Через що-небудь.
Через іцасливый случай (щаслнву случайнӱсть)-Через 
щасливу нагоду (щасливий випадок).
Через шгось -  Через щось.
Через якый час = Через кӱлько часу -  Через який час? 
Через якыйсь час -  Чєрез якийсь (деякий) час.
Через якыйсь час, опӱвночи якраз -  Через якийсь (де.я- 
кий) час, опівночі якраз (саме опівночі).
Черешні на дубі не роетуть -  Черєшні на дубі не ростуть. 
Черешнями не наїшся -  Черешнями не не наїшся. 
Черешнями не наїшся, хоть стовбур н розрӱсся -  Чсрсш- 
нями не наїшся, хоч стовбур і розрісся.

425



Чер

Черешнями сытый (сыта) не бтаеш -  Черепшями ситий 
(сита) не бздеш.
Черешня т  робнть бідного багатым (бідну богатов), 
анбо є коштунок до хыжі -  Черепшя не робить бідиого 
багатим (бідн5' багатою), але є куштунок до хати.
Черлена Армія прийшла -  в новоє ярмо нас запрягла -  
Чсрвона Армія прийшла -  в нове яромо нас запрягла. 
Черлена братія -  Червона братія.
Черлена дата -  Червона дата.
Черлена зона -  Чсрвоиа зона.
Черлеиа калина -  Червона калина.
Черлена картка -  Червона картка (при футболі).
Черлеиа Книга -  Червона Книга.
Черлена мафія - Чсрвопа мафія.
Черлена нитка -  Червона нитка.
Черлена цегла -  Червона цегла.
Черлена шапочка -  Червона шапочка.
Черлсні парадичкы -  Червоні памідори.
Черленіс, як рак -  Пекти ракӱ;в = Спечн ракӱв -  Черво- 
ніє, мов рак.
Черлсніти по самос волося -• Чсрвоіпти по саме волосся. 
Черлсный (черлсна), ги бурак -  Червоішй (червона), мов 
буряк.
Черлсный диплом -  Червошш ДИІШОМ.
Черлеиый кварц • Чсрвоний кварц.
Чсрленый огень у псчи -  на мороз, а білый - на оттепель
-  Червоний вогонь у псчі -  на мороз, а білий -  на відлигу. 
Черлепый уголок -  Чсрвопий куток.
Черленый хресг -  Червоний хрест.
Черленый чоловік (черлена чслядина) -  Червона людина. 
Чсрлснын (черлсна), як грань = Черленый (черлена), як 
мак -■ Червоний (червона), як грапь (мов жар).
Черленый (черлена), як мак = Чсрленый (черлека), як 
грань -  Чсрвоний (чсрвона), мов мак.
Черлсно выкрашсный (выкрашсна) -  Червоно (начерво- 
но) вимальований (вимальована).
Черленов нитков проходнги -  Чсрвоною нкткою нрохо-
дити.
Черленос дерево -  Червоне дерево.
Черленос пйатно -  Червона шіяма.
Черлснокочашіа капуста Червонокачаіша капуста. 
Черленоирапорный завод - Червонопрапорний завод. 
Чсрниця нацьоркы псребирать, а на хлопцӱв позирать
-  Чорниця пацьоріси неребирає, а иа хлопців позирає {ди- 
виться).
Чсрііаковидный хрящ -  Чеііпакуватий хрящ.
Черствмй хліб ся добрс ріже, та їсться лішне, коли 
свіжый -  Черствий хліб добре ріжеться, та їсться краще, 
коли свіжий.
Черствоє ссрце -  Черстве {нечуле) серце.
Чсрта (черты) лиця -  Риеа (риси) лиця іобличчя).
Черта осідлости -  Смуга осілосгі.
Чертежна мастерська -  Креслярська майстерня.
Черты характера -  Риси харакіеру.
Чесатися -  волосьом пышатися -  Чесатися -  волоссям 
пишатися.
Чесати язьіком (языкы) -  Чесати язиком (язики).
Чесна выгода -  Чесиа вигода.
Чесна душа -  Чесна душа.
Чеена душа богата й без гроша -  Чесна душа багата й без 
гроша,
Чеена компанія -  Чесна (шановна) компанія.
Чесиа коикуренція -  Чесна конкурснція.
Чесна (популярна) фамілія = Чесноє (иопулярноє) имня
-  Чєсне {популярпе) прізвище.
Чесна робота -  майглавніша забота -  Чесна робота -  най- 
главніша турбота.
Чесні красти пе ндуть -  Чссні красти не йдуть.
Чссні люди -  Чесні люди.
Чесніше правду повісти, чим її змовчати (чим збреха-
ти) -  Чесніше правду сказати, чим її змовчати (чим збрс- 
хати).

Чесный (чесна) ділими не розрушає храмы -  Чесішй 
(чесна) ділами не руйпує храми.
Чесный (чесна) думать, ци вшитко позамыкав (поза- 
мыкала), а злодій (а злодійка) -  ш то бы щи вкрав (укра-
ла) -  Чесний (чесна) думає, чи всс позамикав (позамикала), 
а злодій (а злодійка) -  іцо би ше вкрав (вкрала).
Чесный живот с до неба вождьом -  Чесне житгя є до неба 
вождем.
Чесный (откровенный) отвіт -  Чесна (відверта) відпо- 
відь.
Чесный нояс -  Чесний пояс.
Чеснын (чесна) пустомолка -  Чесний (чесна) пустомеля. 
Чесный труя славить люд -  Чесігий труд сяавить люд. 
Чесный труд у нас загнаный у кут -  Чеснйії труд у иас 
загонений у кут.
Чссный хрест -  Чесніш хрсст.
Чесный чоловік (чесна челядина) из-заду не нападать -
Чесна людина ззаду не нападає.
Чссный чоловік (чесна челядииа) обговорьоватн иншо- 
го (иншу) не звык (не звыкла) -  Чесиа ліодина обмовляти 
іншого (іншу) не звикла.
Чесный чоловік поза очи не обговорює и з-заду не на- 
падагь- Чесна людина поза очі не обмовляє і з-заду не иа- 
падає.
Чеснмй чоловік (чесна челядина) у очи позирать, коли 
з тобов говорить, а нечесный (а нечесна) до тебе обра- 
щаєся, а сам (а сама) -  отвсртаться -Чесна людина в очі 
позирагь (дивиться), коли з гобою говорить а нсчссний (а 
нечссна) до тебе звертапься, а сама -  відвертається. 
Чесным люлим усялы тяжко -  Чесиим людям всюди 
важю.
Чесного чслядника (чесну челядину) нс посадять -  Чсс- 
ну людину не цосадять.
Чесиос діло роби смйчо -  Чесне діло роби сміло.
Чсснос комсомольськоє -  Чсснс комсомольськс.
Чесноє лем тото, што добром (ш го добру) служить -  Чес- 
не лиш те, що добром (що добру) служить.
Чеснос піонсрськос — Чесне піонерське.
Чсснос (популярноє) имня = Чесна (нопулярна) фамілія 
-  Чссис (популярне) ім’я.
Чесноє слово = Слово чести -  Чесне слово!
Чеснос зопариіцссгво -  Чесне (шановпе) товариство. 
Чссно жив (жила), тому й маєткӱв не нажив (не нажи- 
ла) -  Чесно жив (жила), тому й маєтків не нажнв (не на- 
жила).
Чеено жити -  Боіу служити -Чесно жити -  Богу служити. 
Чесно житн -  слызы лити = Чесно жнти - тяжко жнтн -
Чесно жити -  сльози лити.
Чесно жити -  тяжко жити = Чссно жити -  слызы лити -
Чесно жити -  сльози лити.
Чесно зароблена копсйка -  Чесно зароблена копійка. 
Чесно й открыто -  Чесно й відкрито.
Чеснок и цибуля -  радуйся, Микуло -  Часник і цибуля -  
радуйся, Микуло!
Чесно кажучи -  Чесно кажучи.
Чесноком завоняв (завоняла), а каже: иікницю їв (їла) -
Часником запахнив, а каже: пікницю (ковбасӱ) їв (їла). 
Чеснок, пасуля -  подскӱч (пудыйди), Микуло -  Часник, 
пасуля (квасоля) -  підскоч (підійди), Микуло!
Чесному дітвакови не треба двічі єшю казати -  Чесному 
дітвакови не трсба двічі одне казати.
Чесному челяднику (чеснӱв челяднні) боятися цічого -  
Чссній шодині боятися нічого.
Чесному челяднику (чеснӱв челядині) правда пигда не 
може зашкодити -  Чесній людині гірада ніколи не можс 
зашкодити.
Чесно нрожий свӱй вік, повідять: “Добрый быв чоловік 
(добра была чслядина)!” -  Чесно нроживи свій вік, ска- 
жуть: “Добра була людина!”
Чесно пӱти -  дальше пройти -  Чесно піти -  дальше про- 
йти.
Чссно роби и мужньо терпи -  Чесно роби і мужньо тсрпи.
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Чесно-чесно -  Чесио-чесио.
Чесно, як на сповідн -  Чесно, мов ііа сповіді.
Чести не зііати -  Честі (порядка) не знати.
Честована пані (панно) -  Шановна пані (панно)! 
Честовані слушателі -  Шановні слухачі!
Чесіованый пане -  Шановний пане!
Честованый русин -  Шанований русин.
Честованый русине -  Шаиований русине!
Честованоє обшесгво -  Шановне товариство!
Честуву вашу голову й сись сгӱл -  ІІІаную вашу голову 
й цей стіл!
Честуву його (її) гонор -  Шаную його (її) гонор. 
Чесгувучи Бога й тебе (и вас) -  Шагнуючи Бога й тебс 
(і вас).
Честуй будні, а сито самоє прийде -  Шануй будні, а свято 
саме прийде.
Честуй вовка ии не честуй, а він усе за поросятьом бі- 
жить -  Шануй вовка чи не шануй, а він завджи за порлсим 
біжить.
Чесіуй воднцю, што живить землицю -  Шануй водицю, 
що живить землишо.
Честуй голый босого (гола босу) -  ПІануй ітший босого 
(гола босу)!
Честуй громаду за добру раду -  Шануй громаду за добру 
раду.
Честуй другых, то й тебе честовати будуть -  Шаиуй дру- 
гнх, то й тебе шанувати будуть.
Честуй другого (другу), як себе самого (як себе саму) -  
Шануй другого (другу), як себе самого (як ссбс саму). 
Честуй друзӱв (іфиятелӱв, нриятельок), а врагы самі 
знайдугься -  Шануй друзів (нриятслів, приятельок), а во- 
роги самі знайдуться.
Честуй дурного, як брата свого -  Шаиуй дуриого, як бра- 
та свого.
Чссіуй зарядку -  буде здоровля в порядку -  Шануй за- 
рядку -- будс здоров’я в порядку.
Чссгуй звірину: масш з нею землю снну -  Шануй звіри- 
ну: маєш з нсю зсшпо одну.
Честуй иншых, то й тебс честовати будуть -  Шануй ін- 
ших, то й тсбе шанувати будуть.
Чесгуй кендеричку за зерно -  не гычку -  Шануй кєнде- 
ричку {кукурудзӱ) за зерно не гичку (не качап).
Честуй комору в усяку пору -  Шануй комору в усяку пору. 
Честуй людськых героӱв и памнять про них храии -  
Шануй людських гсроїв і пам’ять про них берсжи.
Чесзуй матірь и вӱтця -  не зганьбиш Божого лиця -  Ша- 
нуй матір і вітця (батька) -  не зганьбиш Божого лиця. 
Честуймеся, бо мы того варті = Честуймеся, бо нас мало
-  Шануймося, бо митого варті!
Чесгуймеся, бо нас мало = Честуймеся, бо мы того варті
-  Шануймося, бо нас мало.
Честуй мінуту -  не прозіваєш годину (дннну) -  Шануй 
хвилину -  не прозіваєш годину (днину).
Честуй мудрого учителя (мудру учительку), як родите- 
ля (як родительку) -  Шануй мудрого вчиіеля (мудру вчи- 
тельку), як родитсля (як родительку).
Честуй небо над головов -  ІІІануй небо над головою. 
Честуй иовоє, но не забывай и староє -  Шануй нове, але 
нс забувай і старе.
Чесгуй одсжу дома (в дворі), она тебе -  на людях -  Шанй 
одежу вдома (в дворі), вона тебе -  на людях.
Честуй отця и Бога -  буде тти всяды дорога -  Шануй 
отця (батька) та Бога -  буде тобі всюди дорога.
Честуй отця-матірь -  согласіє буде в хыжи -  Шануй отця 
(батька)-матір -  згода буде в хаті.
Честуй отця, матірь и Бога -  буде в тя щаслива дорога = 
Честуіі родячӱв и Бога -  щасливов буде в тя дорога -  ІІІа-
нуй отця {батька), матір і Бога ■- будс в тебе щаслива дорога. 
Честуті ігіч н вгень, што варять каждый дспь (што ва- 
рить) штодень -  Шануй піч і вогонь, що варять кожний 
день (що варить) щодня.
Честуй роботу, яку маєш -  Шаиуй роботу, яку маєш.

Честуй родичӱв и Бога -  шасливов буяс в та дорога = Чес- 
гуй отщн, матірь н Бога -  буде в тя щаслива дорога -  Ша-
нуй родичів {родителів) і Бога -  буде в тебе щаслива дорога. 
Честуй рӱдну нсньку -  зробнш радӱсть їі ссрденьку -  
ШаиуЙ рідиу неньку -  зробиш радість її серденысу.
Честуй сам (сама) себе, то й люде будуть честовати тебе 
-  Шануй сам (сама) себе, то й люди булуть шанувати тебе! 
Честуй свӱй цех, як рӱдну хыжчинку, будеш мати славу, 
мӱй сынку -  Шануй свій цсх, як рідиу хатинку, будсш мати 
славу, мій синку.
Честуй старикӱв, бо й сам (бо й сама) дожиєш до їх рокӱв 
= Честуй старшых, бо й сам (бо й сама) будеш старым 
(старов) = Честуй стаых, бо й тобі недалеко до них -  Ша- 
нуй стариків, бо й сам (бой сама) доживеш до їх років. 
Честуй старых, бо й тобі недалеко до них = Честуй стар- 
шых, бо й сам (бо й сама) будеш старым (старов) = Честуй 
старикӱв, бо й сам (бо й сама) дожиєш до їх рокӱв -  Ша- 
нуй старих, бо й тобі недалеко до них.
Честуй старшых, бо й сам (бо й сама) будеш старым (сга- 
ров) = Честуй старых, бо й тобі нсдалеко до них = Честуй 
старикӱв, бо й сам (бо й сама) дожиєш до їх рокӱв -  НІа- 
нуй старших, бо й сам (бо й сама) будеш старим (старою). 
Честуйся, докі тя громада чсстує -  Шануйся, ноки тебе 
іромада шанує.
Честуйся, якшо гебе людс честу'ють -  Шаиуйся, якшо 
тебе іиоди шаиукггь.
Чесгуйся, не восги всус, доки тя громада честус -  Ша-
нуйся, ие воєти всує, ноки тсба іромада шанує.
Чесгуй тслііу -  от сніга до сніга -  Шануй телііу -  от снігу 
до снігу.
Чесгуйтсся, люде, то й Бог з вами буде (то й Бог вас нс 
забуде) -  Шануйтссь, ліоди, то й Бог з вами будс (то й Бог 
вас не забуде)!
Честуй тых, кого вже ниє ссрсд живих -  Шануй тих, кого 
вжс нсма серед живих.
Честуй того, чий хліб їж = Чий хліб їж, того й хвали = 
Чий хліб їж -  того й правду ріж -  Шануй того, чий хліб їж. 
Честуй у полі колосок, у стозі -  стсблину, а в коморі -  
зернину -  Честуй у полі колосок.у стозі -  стсблину, а в ко- 
морі -  зерниыу.
Честуй урожай -  будеш матн корован -  Шануй урожай -  
будеш мати коровай.
Честуй час як свӱй, так н чужый -  Шануй час як свій, 
так і чужий.
Чествучи слухы ваші -  Шануючи слухи ваші.
Чесгь бережн, а иравдов дорожи -  Честь берсжи, а прав- 
дою дорожи.
Честь благородна, но часто голодна -  Честь благородна, 
та часто голодна.
Честь висить на волосині, но кіть загубиш -  и за міліоіі 
не купиш -  Честь висить на волосині, та якщо загубиш -  і 
за мільйон не купиш.
Честь глядай у народі, а лікарства -  в природі -  Чесь 
глядай у народі, а ліки -  в природі.
Чесно жнти -  слызы лити = Чесно жити -  тажко жити -
Чесно жити -  сльози лити.
Честь дорожа от злота, лем не каждому (не каждӱв) до 
нього охота -  Честь дорожча від злота (золота), та ие кож- 
ному до ііього охота (бажання).
Честь за чесі ь, а брынза -  за гроші -  Чссть за чесіь, а 
бринза -  за гроші.
Честь из хосном уєнно ходять -  Честь із хосном (із корис- 
тю) разом ходять.
Честь и місто -  Честь і місце.
Честь и слава каждому воякові -  Честь і слава кожно.му 
воїну!
Честь и слава прн совітськӱв добі: є начальству, и никус 
тобі -  Честь і слава нри радянській добі: є начальсгву, і ни- 
кус (і нітрохи) тобі!
Честь и хвала -  Честь (шана) и хвала.
Честь и хосен уєнно ходяить -  Честь і хосен (х користь) 
разом ходять.
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Честь кликати -  честь не прийги = Честь пригла- 
шатн -  честь не прийти -  Ч ес ть  кли кати  -  ч ссть  не нрийти. 
Честь лавнці не засидить и постели не залежить -  Ч есть  
л ав и и і н е заси д и ть  і п о с т е я і (іліжка) н е зал еж и ть .
Честь маву кланятися -Ч еа .ь  маю кланятися.
Чссть мундира -  Честь мундира.
Честь на стӱл подати -  честь не взити -  Честь на стіл но~ 
дати -  честь не взяти.
Чссть не усам и бороді, а розуму и голові (а розумнӱв 
голові) -  Ч ес ть  не ву сам  і бо р о д і, а р о зу м у  і го л о в і (а  ро- 
зу м н ій  голові).
Честьов д ір к ы  в жсбі пе затулнш (не заплаташ) -  Ч естю  
д ір к и  в ж еб і (в киіиені) не затули ш  (н е  залатасш ).
Честь -  по обочи, а біда -  в  очи -  Ч е с т ь  -  по обочі (по обо- 
чині), а б ід а  -  в очі.
Чссть понад усьо -  Ч ес ть  п о н ад  усе!
Честь приглашати -  честь пе прийти = Честь кликати 
-  честь не прийти -  Ч е с т ь  за п р о ш у в ат и  -  ч е с ть  н е п ри - 
йти .
Ч е с т ь  п р о ф е с і ї привышс в с ь о г о  -  Ч е с т ь  п р о ф с с н  ви щ е 
за  в се  іпонад усе).
Честь робӱтнича у  нас без лиця -  Ч сс ть  ро б ітн и ч а  у  нас 
б ез  обличчя.
Честь греба заслужити, а нс выпрошовати -  Ч ес ть  тр сб а  
засл у ж и ти , а н с  вии рош увати .
Честь труду -  Ч ес ть  праці!
Ч е с т ь  чсс гь о в  -  Ч ес ть  честю .
Чесіт, честьоя, а брынза -  за гроші -  Ч с с т ь  ч е с п о , а  б ри н - 
за -  з а  ір о ш і.
Четверта власть - Четеерга влада.
Четвсртна нота -  Ч ер гв ер т а  нота.
Чехы были нсдурні, паны культурні - Ч ех и  були не д ур- 
н і, п ан и  ку л ы у р п і.
Чехы й руські у Карпатах били фріца-суностата -  Ч ехи  
й р у ськ і у  К ар п атах  б и л и  ф р іц а -су п о стата .
Чехы любили пановати, русннами ногаияти, а мадяры -  
были їм до парм -  Ч ехи лю би ли  пан увати , русип ам и  нога- 
няти , а м адяри -  були їм  д о  пари.
Ч е х ы  пановали, айбо й  русинам жити давали -  Ч схи  іш- 
и у в ал и , але й ру си н ам  ж и ти  давал и .
Ч е ш е  я з ы к о м  -  Ч еш е язиком .
Чеши домӱв = Давай домӱв = Мотай домӱв -  Ч еш и (за- 
б и р а й ся ) додом у!
Чсши там, де свербить (дс чешеся) -  Ч еш и  там , д е  свер- 
б и т ь  (д е  чсш сться).
Чешіть по домах -  Ч сш іть  ірозходыпесн) п о  дом ах .
Чиє б кричало, а чис б мовчало = Чис б нявчало, а твос 
б мовчало = Чия б гарчала, а твоя б мовчала -  Ч и є  б кри- 
ча л о , а  чи є  б м овчало!
Чис б нявчало, а твое б мовчало = Чия б гарчала, а твоя 
б мовчала = Чис б кричало, а чие б мовчало -  Ч и є  6 к яв - 
чало , а  тв о с  б м овчало.
Чиє еело -  того право -  Ч и є  се л о  -  т о г о  нраво.
Чиї гроші (чия еила) -  того й правда -  Чиї фоші (чия 
сила) -  того й правда.
Чиї д р ы в а ,  то г о  й т р і с к ы  -  Ч и ї д р о в а , то го  й тр іски .
Чий бы біка не скакав, а телятко -  нашоє = Чий 6ы ко- 
іут не топтав, а курятко -  нашоє -  Ч и й  би  б ік а  (бугай) не 
ск акав , а тел ятк о  -  наш е.
Чий бы когут не топтав, а курятко -  нашос = Чий бы 
біка ие скакав, а телятко -  нашоє -  Ч и й  б и  ко гу т  (півень) 
не то п тав , а курчатко -  наш с.
Чий г р іх , того й покута -  Ч и й  гр іх , то го  й п окута.
Чий дӱм -то т  и ґазда в нӱм -  Чий д ім  - т о й  і госп одар у  нім . 
Чий кї'нь. того й вӱз -  Ч и й  к ін ь , т о іо  й віз.
Чий отець сіаршый = Чия возьме -  Ч и й  о тец ь  ібатько) 
старш и й .
Чн йсе возможна річ = Хіба нсе можливо -  Чи ц е м ож - 
л и в а  р іч?
Чий снӱп -  того й хліб -  Ч и й  сн іп  -  чого й  хліб .
Чий стӱл ся мочить, того ся й право точить -  Ч и й  стіл  
м о чи ться , того  й ираво точиться .

Ч и й  с т ӱ л  -  того й  х л іб  -  Ч и й  ст іл  -  того  й  хліб .
Чий хліб їж -  за того й Бога ироси - Ч и й  х л іб  іси  -  за  того  
й  Б о га  п роси .
Чий хліб їж -  того й иравду ріж = Чий хліб їж, того й 
хвали = Чесгуй того, чий хліб їж = Чий хліб їж -  того й 
спӱванкы спӱвай -  Ч и й  хл іб  їж , того  й  п р авд у  р іж .
Чий хліб їж -  того й енӱванкы спӱвай = Чий хліб їж -  
того й правду ріж = Чий хліб їж, того й хвали = Честуй 
того, чий хліб їж ~ Ч и й  хл іб  їж -  того  й  н існ і сп івай .
Чин хліб їж, того й хвали = Честуй того, чий хліб їж = 
Чий хліб їж -  того й правду ріж = Чий хліб їж -  того й 
спӱванкы спӱвай -  Ч и й  хл іб  їж , того й хвали .
Чий хліб -  того й цравда - Ч и й  х л іб  -  то го  й правда. 
Чикӱв біжить за  возом и без кантарів -  Ч и к ів  (лоша) бі- 
ж и ть  за  в о зо м  і б ез  кан тар ів  (і без вуздечок).
Чилійська с е л іт р а  -  Ч и л ій ська  сслітра.
Чим біднішый народ, тым лсгшс ним манінудьовати -  
Ч и м  б ід н іш и й  народ , т и м  л егш е  ним м ан іпулю вати .
Чим бы владці не тішилнся, л е м  бы общественну думку 
не дразнили -  Ч им  б и  владці и е  т іш ш ш ся , л и ш е  б  ф о м а д -  
ську  ду м ку  л е  драту вал и .
Чим бы дітина не тішилася (ис бавилася), лем бы нс ре- 
вала - Ч и м  би  д и т и н а  н с т іш и л ася  (н е  ф а л а с я ) ,  л и ш е  б  нс 
р ев ал а  (не плакала).
Чим бы не бавилися паиы, лем бы н е  было войы -  Ч им
би  и е  б ав и л и с ь  (пе гралися) пан и , л и ш с б  н с було в ійни . 
Чим б ы  не з а н я т а  м а м к а ,  а иро дітину гямка - Ч и м  би  кс
за й н ят а  м ам ка , а нро д и т и н у  тям ка.
Чим б ы  н с  т в о р н т и с и  -  н е  т р е б а  битися -  Ч и м  б ы  нс тво- 
ри  гися (нс займатися) -  не тр е б а  битися.
Чим бы наны не занималис», лем бы из нас не 
з б ы т к о в а д и с я  -  Ч им  б и  п ан и  нс зай м ал и ся , л и ш е б  із нас 
не зб и тку в ал н ся .
Чим бы помочи, в ӱ н  (оиа) лем мішать -  Ч им  би  д о п о м о г- 
ти , в ін (во н а) л и ш  заваж ас.
Чим бдиже до  красм, тым дальше от добра -  Ч и м  ближ че 
д о  кр аеи , т и м  д ал і в ід  д об ра .
Чим богаті, тым и раді = Што хыжа мас, гым и прини- 
мать -  Ч и м  б агат і, т и м  і р ад і
Чим богатішмй (богатіша), тым скупішын (тым скупі-
ш а )  -  Ч и м  б агат іш и й  (баі а т іш а), ти м  ск у и іш и й  (ти м  ску- 
п іш а).
Чим “богатше” жисме, тым меише їме -  Ч и м  “ б аг агш е” 
ж и в см о , гим м ен ш е  їм о .
Чим бӱлша брехня, тнм скорше ӱв вірять -  Ч и м  б іл ь ш а 
бр ех и я , т и м  ск ор іш с (тим швидіие) їй  в іря  гь.
Чим бӱлша роса, гым файнішый день -  Ч и м  б іл ьш а 
р о са , т и м  ф ай н іш н й  (гарніиіий) д еп ь.
Чнм бӱлша часть, тым твердіша пйасть - Ч и м  б іл ьш а часть 
(посаг, придане), т и м  твердіша п ’я.сть (твердіший п 'ястук). 
Чим бӱлше брехпя дсржить, т ы м  глубше коріня пуіцать 
-  Ч и м  б іл ы н с  бр сх н я  тр и ва с , т и м  г л и б т е  коріння п ускає . 
Чим бӱдше в зерькало позирати, тым менше в ньому ві- 
діти -  Ч и м  б іл ь ш с  в д зс р к ал о  д и в и т и ся , тим менше в  ньом у  
в ід іти  (бачити).
Чим бӱлше вы їх убйегс, тым менше они вбйуть вас -
Ч им  б іл ь ш е  ви їх  у б ’стс , т и м  м ен ш е в о н и  в б ’ю ть  вас.
Чим бӱлше вышш (вьшила), тым мйакша посадка -  
Ч и м  б іл ь ш е  ви пив (ви п и л а), ти м  м ’якш а посадка.
Чим бӱлше вкрав (украла), тым бӱлше хочеся -  Ч іш  
б іл ь ш е  в кр ав  (у кр ала ), тим. б іл ь ш е  хочеться.
Чим бӱлше в челядника (в чслядиы) гроши, тым бӱлше 
в нього (неї) й родичӱв -  Ч и м  б іл ь ш е в л ю д и н и  ф о ш е й , 
т и м  б іл ь ш е  в  н е їй  р о д и ч ів  (родаків).
Чим бӱлше вчишся, тым менше зароблясш -  Ч и м  б іл ь ш е 
вчи ш ся, т и м  м ен ш е заробляєш .
Чим бӱлше говори I ь -  тым мснше девіры до його (до її) 
слів -  Ч и м  б іл ьш е говорить, т и м  м ен ш е д о в ір и  до й о го  (до  
її)  сл ів .
Чим бӱлше го (бӱлше йі) зяаєш, тым мснше му (менше 
їй) довірясш -  Чим б іл ы и е його (її) зн асш , т и м  м ен ш е й ом у  
(м ен ш е їй ) д о в ір яєш .
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Чим бӱлше гріиіиме, тым бӱлше до сього тягне -  Чйм
більше грішимо, тим більше до цього тягне.
Чим бӱлше гроши, тым бӱлше хочеся -  Чим більше гро- 
шсй, тим більше хочеться.
Чим бӱлше гроши, тым бӱлше безсонных ночи -  Чим
більше грошей, тим більше безсонних ночей.
Чим бӱлше даєся, тым бӱлше хочеся -  Чим більше даєть- 
ся, тим більше хочеться.
Чим бӱлше думок, тым ближе до истины (цо нравды) -
Чим більше думок, тим ближче до істини (до правди).
Чим бӱлше дӱстаєш, тым тяже заробленоє сохранити -  
Чим більше отримуєш, тим важче зароблене зберегти.
Чим бӱлше запріщаєш, тим ліпшле хочеся -  Чим більше 
забороняєш, тим краше (тим дужче) хочеться.
Чим бӱлше знанін, тым бӱлше возможностӱв -  Чим біль- 
шс знань, тим більше можливостей.
Чим бӱлше нсторію замовчують, тым угнітаюшым с її 
голос -  Чим більше історію замовчують, тим пригноблені- 
шим є її голос.
Чим бӱлше масш, тым бӱлше тратиш -  Чим більше 
маєш, тим більше витрачаєш.
Чнм бӱлше маєш, тым бӱлше хочеся -  Чим білыдс маєш, 
тим більше хочеться.
Чим бӱлше манять -  тым бӱлше рукы сверблять -  Чим
більше маиять -тим  більше руки сверблять.
Чим бӱлше иадуваш гумовоє колесо, тым оно тверді-
шоє -  Чим більшс надуваєш іумове колос, тим воно твер- 
дішс.
Чим бӱлше наук изучаєш, тым меншс знаєш -  Чим біль- 
шс наук вивчаєш, тим менше знаєш.
Чим бӱлше от любви вгікаш, тым менше її чувствуеш
-  Чим більшс від любові тікаєш, тим меншс и віднуваєш. 
Чим бӱлшс письмснных, тым менше дурных -  Чим біль- 
ше письмснних, тим менше дурних.
Чим бӱлше пнти, тым ся бӱлше хоче -  Чим більше пити, 
тим більше хочеться.
Чим бӱлше пйеш “на здоровля”, тым менше будеш здо- 
ропмм (здоровов) -  Чим більше п’єш “на здоров’я”, тим 
меише будсш здоровим (здоровою).
Чим бӱлшс розума, тым мснше смілости -  Чим біпьше 
розуму, тим менше сміливості.
Чим бӱлше ревнуєш, тым мӱцніше нюлюсш -  Чим біль- 
ше ревнуєш, тим мішііше цілуєш.
Чим бӱлше світла, тым курша тінь -  Чим більше світла, 
тим коротша тіиь.
Чим бӱлше скупый (скупа) голодує, тым бӱлше тішать- 
ся його 0'1) наслідникы -  Чим більше скуний (скуна) голо- 
дує, тим більшс тішаться його (її) спадкоємці.
Чим бӱлше стараєся язык, тым менше трудяться рукы
-  Чим більше старається (змагається) язик, тим меяше тру- 
дяться руки.
Чим бӱлше спиш, тым ся бӱлше хоче -  Чим більше спиш, 
тим білыде хочеться.
Чим бӱлше ся старасш, тым мепше масш -  Чим білыде 
стараєшся, тим мснше маєш.
Чим бӱлше сят, тым менше буднӱв -  Чим білыис свят, 
тим мешде буднів.
Чим бӱлше, тым ліпше = Што бӱлше, вто ліпше -  Чим
більше, тим краше!
Чим бӱлше товчеш желізо, тнм оно горячішоє -  Чим
більше товчеш залізо, тим воно горячіше.
Чим бӱлше труда, тим менше танцӱв -Чим  більше ираці, 
тим менше танців.
Чим бӱлше челяді старіс, тым бӱлше пасмурніє (тым 
менше вірить и мечтає) -  Чим білыдс челяді старіє, тим 
білыпе пасмурніе (тим менше вірить і мріє).
Чим бӱлше челядник (челяднна) має, тым бӱлше вы- 
багать (тым бӱлше желає) — Чим білыде людина має, тим 
більше вибагає (тим більше жадає).
Чим бӱлше челядннк (челядина) наживаєся, тым дале 
от Бога отлучаєся -  Чинм більше людина наживається (ба- 
гатіє), тим далі від Бога відлучаеться.

Чим бӱлше челядняк старішый (челядина старіша), 
тым правдивішый (правдивіша), а чим молодшый (мо- 
лодша) -  тым добрішый (добріша) -  Чим більше людина 
старіша, тнм иравдивіша, а чим молодша -  тим добріша. 
Чим бӱлшый иачальник (чим бӱлша началыгаця), тым 
бӱлшый колач -  Чим білыдий начальник (більша началь- 
ниця), тим більший калач.
Чим бӱлшый пан (бӱлша паиія) -  тым бӱлшый гукан 
(тым бӱлша гуканка) -  Чим білыдий пан (більша панія), 
тим бшыиий гукан (крикуп) (тим більша гуканка, крикунка). 
Чнм бӱлшый рнск, тым радісніша побіда -  Чим білыдий 
ризик, тим радісиіша перемога.
Чим бӱлшоє предприятіє -  тым бӱлшый безпорядок -
Чим більше підприємство -  тим більший безлад.
Чим вадитися, ліпше помиритися -  Чим сваритися, кра- 
ще номиритися.
Чим вашим и нашим -  волій ии тым, ни другым -  Чим
вашим і нашим -  волій ні тим, ні другим.
Чим вино давнішоє, тым смачиішоє -  Чим вино давніше, 
тим смачніше.
Чим висіти за снну ногу -  волій за дві -  Чим висіти за 
одну ногу -  волій за дві (за обидві).
Чим высша городииа, тым лінші сусіды = Чим высшый 
плӱт, тым ліишый сусід -  Чим вища городина (вищий за- 
бор, вищий тин), тим кращі сусіди.
Чим высше в горы, тым далше видко -  Чим вище в гори, 
тим далі видно.
Чнм высше, тым падати иижче -  Чим вшце, тим падати 
ыижче.
Чим высші скалы, тым глубші проваля -  Чим вищі ска- 
ли, тим глибші провалля.
Чим высшый плӱт, іым ліпшый сусід = Чим высша го- 
родина, тым лінші сусіды -  Чим вищий пліт, тим кращий
сусід.
Чнм высшый процеігг- тим дорожі гроші -  Чим вищий 
процент -  тим дорожчі гроші.
Чим ганьбитися -  волій крӱзьземлюпровалитися-Чим
ганьбитися (соромитися) -  краще крізь землю провалитися. 
Чим говорити лем так -  ліпше нинк -  Чим говорити лиш 
так -  краще ніяк.
Чим голосніше кричиме “Слава!”, тым бідніша держава 
-  Чим голосніше кричимо “Слава!”, тим бідніша держава. 
Чим гордӱв наллятый, тым и буде вонятн -  Чим гордів 
налитий (чим бочка налита), тим і буде воняти (пахнути). 
Чим горнсць кыпить (накыпить), тым и вонить = Чим 
горнсць ся приварить -  тым пак и вонить = Чим гор- 
нець иакыпить, тым го й чути -  Чим горнець (горщик) 
кипить (накииить), тим і вонить (тим і пахне).
Чим горнеиь накыпить, тым го й чути = Чим гориець ся 
приварнть -  тым пак и вонить = Чим горнець кыпить 
(накыпнть), тым и вонить -  Чим горнець (горщик) наки- 
пить, тим його й чути.
Чим горнець ся приварить -  тым пак и вонить = Чим 
горнець кыпнть (накыпить), тым и вонить = Чим гор- 
неиь накыпить, тым го й чути -  Чим горнець (горщик) 
привариться, тим ноіім і вонить (і пахне).
Чим гӱрше годовагти, тым легше розума навчати -  Чим 
гірше годувати, тим легше розуму навчати.
Чим гӱршый легінь, тым лілшс д’ ньому тягне -  Чим іір- 
пшй леґінь (парубок), тим краше до нього тягне.
Чим дале в хащу, тым бӱлше дрыв - Чим далі в ліс, тим 
більше дров.
Ч им дале на сӱм світі, тым бӱлше біды настає -  Чим далі 
на цім світі, тим білыие біди настає.
Чим дале от гріха, тым спокӱйніше -  Чим далі від гріха, 
тим спокійніше.
Чим дале от рӱдні, тым она рӱдніша -  Чим далі від рідиі, 
і'им вона рідніша.
Чим дале от свого принйалого общества, тым лішие -
Чим далі від свого прив’ялого товариства, тим краще.
Чнм дале от свойих иогами, тым ближе думками -  Чим
далі від своїх ногами, тим ближче думками.
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Чим дале, тым іӱрціе -  Чим далі, тим гірше.
Чим дале, тым страшкіше -  Чим далі, тим страшніше. 
Чим далше -  тым бӱлше убіждаємеся -  Чим далі -  тим 
більше пересвідчуємося (переконуємосгі).
Чим довже, тым ліпше (тым гӱрще) -  Чим довше, тим 
краше (тим і’ірше).
Чим до власти ближе, тым и илатня высша -  Чим до
влади ближче, тим і платня вища.
Чим довжа у вина борода, тым вино ліншоє - Чим довша 
у вина борода, тим вино краіце.
Чим довша мандрӱвка, тым частіше сниться домӱвка -  
Чим довша мандрівка, тим частішс сниться домівка.
Чим довше отгкладати, тым легше испортити -  Чим дов- 
шс відкладати, тим легше зінсувати.
Чим дорожать, тото й честувуть -  Чим дорожать, те й ша- 
нують.
Чим дорожа річ, тым нижоє качссто -  Чим дорожча річ, 
тим нижча якість.
Чим доросліші діти, тым їх тяже порозуміти -  Чим до-
росліші діти, тим їх важче порозуміти.
Чим дружиіше до комунізма йдеме, тым гӱрше жиєме
-  Чим дружнішс до комунізму йдемо, тим гіршс живемо. 
Чим дӱвка бідніша, тым мӱцніше любить -  Чим дівка 
бідніша, тим міцніше любить.
Чим жити тяже, тым спекулянту (спекулянтці) ліпше -  
Чим жити важче, тим спеісуляіггу (спекулянтці) краще!
Чим жона дурніша, тым миліша (тым благіша) -  Чим 
жінка дурніша, тим миліша (тим благіша).
Чим заряднв (заряднла), тим и вистрілии (и вмстрілила)
-  Чим зарядив (зарядила), тим і вистрілив (і вистрілила). 
Чим звідати -  волій пронідати -  Чим звідати -  ліише нро- 
відати.
Чим зсрно у мерзлу землю мстати, волій сівбу не почи-
нати -  Чим зсрно у мерзлу землю гсидати, волій сівбу не 
починати.
Чим змӱг (змогла), тым номӱг (тим помогла) -  Чим зміг 
(змогла), тим допоміг (тим доиомогла).
Чим красша зсмля, тым бӱлше посланцӱв из Кієва й 
Кремля -  Чим краша земїія, гим більше посланців із Києва 
й Кремля.
Чим лідерӱв бӱлше, тым пароду гӱрше ~ Чим лідерів 
більшс, тим народу гірше.
Чим ліпше вгень горигь, тым менше дымить -  Чим кра- 
щс вогопь горить, тим меише димить.
Чим ліпшый товар, тым бӱлшый от нього й навар -  Чим 
ісращиіі товар, тим більший від нього й навар.
Чим люде бідніші, тым забобоны сильніші -  Чим люди 
бідніші, тим забобони сильніші.
Чим лкще ганьбляться, тым дурні гордягься -Чим люди 
ганьбляться (соромляться), тим дурні гордятьсн.
Чим маву, тым и вгощаву -  Чим маю, тнм і втщаю (дацлі 
і пригощаю).
Чим маєме -  помагаємс -  Чим маємо -  допомагаємо.
Чим маєме, тым и пригощагме -  Чим маємо, тим і при- 
гощаємо.
Чим маєш вадитися (бра»гатися)-ліпше холодноі воды 
напш ися -  Чим маєш вадитися (сваритися) -  ліпше холод- 
ної води напитися.
Чим маєш кланятися бочкору ліпше поклонися чоботу
-  Чим масш кланятися бочкору -  краще поклонися чоботу. 
Чим маєш тык-мык -  волій прикуси язык -  Чим маєш 
тик-мшс -  волій прикуси язик.
Чим майбӱлше ріжеш мнясо, тым майбӱлше болить 
серие -  Чим найбілыие ріжеш м'ясо, тим найбільше болить 
серце.
Чим май горазд, тым май ліпше -  Чим най гаразд, тим 
найкращс.
Чим майсятеник (майсятеничка) -  тым майпекельник 
(тым майлексльыиця) -  Чим найсвятеник (найсвятенич- 
ка) -  тим найпексльник (тим найпекельниця).
Чим майсвнщеник, тым майпекелыгак -  Чим найсвяще- 
ішк, тим пайпекельник!

Чим маснішоє, тым смачнішоє -  Чим маснішс, тим смач- 
ніше.
Чим менше зпаєш, тым ліпше спиш -  Чим менше знаєш, 
тим краще спиш.
Чим менше їздиш, тым бӱлше ходиш -  Чим менше їздиш, 
тим більше ходиш.
Чим менпіе комуністӱв, тым бӱлше буде людям їсти -
Чим мсншс комуністів, тим більшс буде людям їсти.
Чим меишс масш -  тым лішие дорожиш -  Чим менше 
маєш -  тим кращс дорожиш.
Чим менше челядник (челядина) знає, тым вӱи горді- 
шый (тым она гордіша) -  Чим менше людина знає, тим 
вона гордіша.
Чим мм гӱрші -  Чим ми гірші?
Чим могли, тым помогли -Чим могли, тим дономогли. 
Чим можеме гордптися - Чдм можемо гордитися.
Чим можу -  сноможу -  Чим можу -  допоможу.
Чим мудріше, тым простіше- Чим мудріше, тим простіше. 
Чим мудрый (м\дра) ганьбиться, тым дурный (дурна) 
гордитьсн -  Чим мудрий (мудра) ганьбиться (соромить- 
ся), тим дурпий (дурна) гордиться.
Чим на сухоземли», то най ліпше в мішку лсжигь -  Чим 
иа сухоземлто, то хай крашс в мішку лежить.
Чим не иаїшся, тым и не насы гишся -  Чим не наїшся, 
тим і не наситишся.
Чим не прсдлог -  Чим ие прнвід?
Чим нива чорніша, тым хліб білішый -Чим нива чорні- 
ша, тнм хліб біліший.
Чим ниже ппадеш, тмм высше подниматися -Чим ниж- 
че впадеш, тим вище підніматися.
Чим ночи т с м н і ш і ,  т ы м  звізды ясніші -  Чим ночі ТЄМІІІ- 
ші, там зорі ясніші.
Чим нӱч темніша, тым звізды ясніші = Темнішої ночи 
звізды ясніші -  Чим ніч темніша. гим зорі яспіші.
Чим образованіє нисшоє, тим платня высша -  Чим осві- 
та иища, тим зарішата вища.
Чим одітый фраєриться, тым голый ганьбиться -  Чим
одягпений фраєрип.ся, тим голин ганьбитьея (соромиться). 
Чим пан дрӱбнішый, тым слрашнішый, бо робитьси 
дикым, обы 'здаватися всликым -  Чим пан дрібніший, тим 
страшніший, бо робиться, диким, щоб здаватися великим. 
Чим писати, ты бы лінше позвідав (вы бы ліпше позвіда- 
ли) -Чим писатн, ти б кращс спитав (ви б краще сиитали). 
Чим пйянішый (пйаніша),тым голоснішый (голосніша)
-  Чим п’шііший (п’яніша), тим голоснішнй (голосніша). 
Чим погано -  Чим погаію'?
Чим погано орати -  нолііі нс починати -  Чим погано ора- 
ти -  волій не починаги.
Чим політикы дурніші, тым люде розумніші -  Чим но-
літики дурніші, тим люди розумніші.
Чим нопало-Чим понало.
Чим пӱлло орати -  волій выпрігати -  Чим иогаио орати
- волій випрягати.
Чимраз бӱлше -  Щораз білыпе.
Чим ранше, тым ліпше -  Чим раніше, тим краще! 
Чимраз снльніше й сильніше -  Щораз дужче й дужче. 
Чим ріка быстріша, тым вода чистіша -Чим ріка бистрі- 
ша, тим вода чистіша.
Чим розумный (розумна) стыднться, тым дурный (дур- 
на) вслнчаєся -  Чим розуміпій (розумна) стидиться (соро- 
матьсгі) -  тим дурпий (дурна) величається.
Чим сильніше любов у серцю горить, тым слабше юр- 
ниць кыпить -  Чим сильніше любов у серці горить, тим 
слабше горниць (горщик) кипить.
Чим сіяти брехню солодку -  волій поклади на рот коло- 
дицю -  Чим сіяти брехню солодку -  волій ііоклади аа рот 
колодицю (ко.подкӱ).
Чим слаіішыи чоловік (челядник), тым дорожі його 
подаркы -  Чим слабший чоловік (муж). тим дорожчі його 
подарушш.
Чим слава вмсше, тым мораль низше -  Чим слава виж- 
че, тим мораль шіжче.
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Чим сліпу кобылу водити, лілше пішо ходити -  Ніж сді- 
пу кобилу водита -  краще пішки ходити.
Чим страдав (страдала) -  от того й помирав (помирала)
-  Чим страждав (страждала) -  від тош й помирав (поми- 
рала).
Чим ся гӱршс маеме, тым голосніше спӱвасме -  Чим гір- 
ше маємось, там голосніше співаємо.
Чим ся корова напасс (напасла),тым ся й розгрясе (роз- 
трясла) -  Чим корова напасеться (напаслася) -  тим і роз- 
трясеться (і розтряслася).
Чим ся показиш, тым ся й поправиш -  Чим показишся 

(зіпсуєшся), там і поправишся.
Чим тверезый (твереза) ганьбиться, тым пйаный (пйа- 
на) хвалиться -  Чим тверезий (твереза) ганьбиться (соро- 
миться), тим п’яний (п’яна) хвалиться.
Чим темніша иӱч, тым відніші звізды -  Чим тсмніша ніч, 
тим відніші зорі.
Чим -  тым -  Чим -  тим.
Чим ткось славпішый, тым бӱлше у нього (у неї) врагӱв
-  Чим хтось славніший, тим білыае у нього (у нсї) ворогів. 
Чим трембіта голосніша, тым миліша -  Чим трембіта го- 
лосніша, тим миліша.
Чнм трудносіӱв бӱлше, тым обіпянкы шедріші -  Чим 
трудношів більше, тим обіцянки щедріші.
Чим тяже жити, тым ся хоче бӱлше вчити -  Чим важчс 
жити, тим хочеться більше вчиги.
Чим тяже мужику жона дӱсталася, тым дороже вӱн ці- 
ніть її -  Чим важче мужикові дружина дісталася, тим до- 
роже він ціиить її.
Чим у ти бӱлше довгӱв, тым ты бӱлшый раб (бӱлша 
рабиня) -  Чим у тебе білыпе боргів, тим ти більший раб 
(більша рабиня).
Чому -  не знае, но запрещає -  Чому -  не знає, але забо- 
роняє.
Чому хочеси, тому й віриться -  Чому хочеться, тому й ві- 
ритт.ся.
Чим файнішый (чим файніша), тым глупішый (тым 
глупіша) -  Чим файніший (гарнІший, гарніша), тим піупі- 
ший (глупіша).
Чим хыжа богата, тым и рада = Вгощай усім, што хыжа
має -  Чим хата багата, тим і рада.
Чнм ціпок гнучкішый, тым синяк видніший -  Чим ці- 
пок (прутик) піучкіший, тим синяк видиіший.
Чим часы тяжі, тым приятніше споминати ліпші -Ч им  
часи важчі, тим приємніше згадувати кращі.
Чим челидник глупішый (чим челядина глупіша), тым 
упсртішый (тим упертіша) -  Чим людина глупіша, тим 
упертіша.
Чим челядннк (чслялина) на высшӱв довжностн, тым 
менше принадлежить собі -  Чим людина на вищій посаді, 
тим менше налсжить собі.
Чим челядник старішый (чим челидина старіша), тым 
глупішый (тим глупіша) -  Чим людина старіша, тим глу- 
піша.
Чим чоловік (челядник) с'гаршый, тым ліпше го тягне 
до молоденькых -  Чим людина старша, тим краще її тягис 
до молоденьких.
Чим чслядник старшый (чим челядина старша), 
тым слабшый (тым слабша) -  Чим людина старша, тим 
слабша.
Чкм чорт не фіглює -  Чим чорт не фіґлюе (не жартує)\ 
Чим януар острішый,тым урожай ряснішый (густішый)
-  Чим січень гостріший, тим урожай рясніший (густіший). 
Чинити безобразіє -  Робити неподобство.
Чиыити безпокойство -  Робити (причиняти) клоиіт. 
Чиішти біду -  Робити біду.
Чинити ваду - Чинити фобити) ваду (сварку).
Чинігги (оказовати) давленіє -  Робита таск.
Чинити диверсію -  Чинити (робити) диверсію.
Чинить запеклоє упорство -Чинить запеклий опір (спро- 
тив).
Чинити зло -  Робити зло (лихо).

Чннити иышым добро -  сторпиьов ся вертать -  Робити 
іншим добро -  сторицею вертається.
Члнити каверзы -  Чинити (робити) кавсрзи.
Чинигн ласку -  Робити ласку.
Чинити иасиліє -  Чинити (робити) насилля.
Чинити нажим (давленіє) -  Чинити (робити) таск. 
Чинити неприятности -  Чинити (робити) пеприємності. 
Чииити опӱр -  Чинити (робити) опір.
Чинити прелюбодіяніє -  Чшшти перелюбство.
Чинити препйатствія -  Робити иереиони (перешкоди). 
Чинити розбӱй -  Чинити (робити) розбій.
Ч иііити своє = Чинити свою волю -  Робити своє.
Чинити свою волш = Чиннти своє -  Робити свою волю. 
Чинити сопротивленіє = Учинити сопротивленіє -  Чи- 
аити опір.
Чинити суд -  Чинити іробити) суд.
Чинити трудности -  Чинити (робити) труднощі.
Чиннть (чинять) самосуд -  Чинить іроблять) самосуд. 
Чиннӱсть закона -  Чикність закону.
Чиновникы (урядовці) сяткувуть, а їх подчинені -  страй- 
кувуть -  Чиновники іурядовці) святкують, а їх ійдлегпі -  
страйкують.
Чин ио чиау = Чнн-чином -Ч и м  по чину.
Чинуші -  каынелирські душі -  Чинуші -  каіщелярські 
душі.
Чин-чинарьом -Ч ин - чииарем.
Чин-чином = Чин по чииу -  Чин-чином.
Чир ци куліш -  што є, то їж -  Чир (кукурудзяну замішку) 
чи куліш -  що с, тс їж.
Чир ся сам похвалить, кіть ся добре зварить -  Чир сам
нохвалиться (кукурудззяна замішка сама похвалиться), 
якщо добре звариться.
Чир ци куліш -  шо є, вто їж -  Чир чи куліш, що є, те їж. 
Чиряк всликмй, а гною мало -  Чиряк великий, а гною 
мало.
Численні знакомства -  Численні знайомства.
Численні исытанія -  Числеині випробувашія.
Численный перевіс -  Чиссльна персвага.
Численноє превосходство -  Числова (кількісна) иеревага. 
Чишіеннӱсть за штатом -  Кількість за штатом 
Численнӱсть нассленія -  Кількість населения. 
Численнӱсть хворых -  Кількість хворих.
Числився (числилася) в бігах -  Числився (числилася) в 
бігах.
Числиться в списках — Числиться (рахується) в списках. 
Число диявола -  666 -  Число диявола -  666.
Чнста біда = Иастояща біда -  Чиста (справжня) біда. 
Чиста відьма -  Чиста відьма.
Чиста година = Час покон -  Чиста година.
Чиста дощка -  Чиста дошка.
Чисга истина = Сама истина -  Чиста істина.
Чиста кара -  Чиста кара.
Чиста комедія — Чиста комедія.
Чиста комната -  Чиста кімната.
Чиста морока -  Чистый клопіт.
Чиста нула = Голый нуль = Гола нула -  Чистий нуль. 
Чиста політика -  Чиста політика.
Чисга правда = Чистісінька правда -  Чиста правда. 
Чиста прибыль = Чнстый зиск -  Чистий прибуток. 
Чиста совість -  Чиста совість (чисте сумління).
Чиста совість дорожа за всякоє имущесто = Чиста со- 
вість дорожа за царські владіня = Чиста совість дорожча 
(чисто сумління дорожче) за всяке майно.
Чиста совість дорожа за царські владінія = Чиста со- 
вість дорожа за всякоє имущесто -  Чиста совість дорожча 
(чисте сумління дорожче) за царські володіння.
Чиста совість у челядника (у челядины), а звіздяноє нсбо 
над челядником (над челаднинов) -  майфайніші -  Чиста 
совість у людини, а зоряне небо над шодиною -  найгарніші. 
Чнста сорочка -  Чиста сорочка.
Чнста табла -  Чиста дошка (класна).
Чнсггити комен -  Чистити комен.

431



Чис

Чистить сажу -  Чисі ить трубы -  Чистить сажу (в коме- 
нах, у димоходах).
Чистить трубы = Чистить сажу -  Чистить труби ікомени, 
днмоходи).
Чистісінька брсхня — Чистісіыька брехня 
Чистісіиька дурниця -  Чистісінька дурніпш.
Чистісінька правда =Чиста правда -Чисгісінька правда. 
Чистый блеф -  Чистий блеф.
Чистый воздух -  Чисте повітря.
Чистый зиск = Чисіа прибыль -  Чистий зиск (прибуток). 
Чистын навар - Чистий навар.
Чистый отличник (чисга отлнчииця) = Круглый отлич- 
ник (кругла отличниця. -  Чистий відмінник (чиста від- 
мінниця).
Чистый (чиста) перед закоиом, як слыза дітини -  Чис- 
гий (чиста) псред законом, як слоьоза дитини.
Чистый Четверь -  Чистий Чешер (четвер Страсного 
ткжня перед Великоднем).
Чистый язык -  Чиста мова.
Чистый (чиста), як першын сніг = Чисгый (чисга), як 
роса = Чисгый (чиста), як слыза = Чистый (чиста), як 
скло -  Чистий (чиста), як перший сніг.
Чистый (чиста), як роса = Чистый (чиста), як першый 
сніг = Чистый (чиста , як слыза — Чнстый (чиста), як 
скло -  Чисгий (чиста), як роса.
Чистый (чиста), як сксльцс -  Чисгий (чиста), мов скельце. 
Чистый (чиста), як скло = Чистый(чиста), як слыза = 
Чистый (чиста), як роса = Чистый (чиста), як першын 
сніг -  Чистий (чисі а), як сюю.
Чистый(чиста), як слыза = Чистый (чиста), як скло = 
Чистый (чиста), як роса = Чистый (чиста), як першый 
сніг -  Чистий (чиста), як сльоза.
Чисгка обуви -  Чистка взуітя.
Чисто вертикально -Чисто всртикально.
Чисто всьо = Гет усьо -  Чисто все.
Чистое горе = ГІросто біда -  Чистс юрс.
Чистос дбто -  Чиста снрава.
Чистоє золото -  Чисте золото.
Чисгоє наказпніє -  Чиста кара.
Чнсгоє іілатя челядник (челядина) бере на ся мною раз 
у році, а душа очшцаєся лем на сшшіди -  Чисте плаття 
(чистий одяг) шодина бере ші ссбс багато разів у році, а 
душа очищаєгься лиш на сновіді.
Чистоє поле - Чисте полс.
Чистоє серце -  Чиеге серце.
Чисто мужська бссіда -  Чисто мужська бссіда (розмова). 
Чисто зробити -Чисто зробити.
Чисто -  иглу не подточиш -  Чисто -  голку ие 11ІДТОЧИШ. 
Чистої пробы = Высокої нробы -  Чистої проби. 
г1исто нс там, де прибнравуть, а там, де ие смітять -  Чи- 
сто не там, де прибирають, а там, де не смітять.
Чисто но-людськы -  Чисто по-людськи.
Чистоссрдечнос ііризнаніє -  Чистосердечпе призпання. 
Чнстоссрдечиос признаніє облегшас й наказаиіє -  Чи- 
стосердечне признання облегшує й покуту.
Чисто символически -  Чисто символічно.
Чистота -  мати здоровля = Чистота -  половина здоров- 
ля -  Чистота -  мати здоров’я.
Чисто там, де не смітять -  Чисто там, де нс смітять. 
Чистота -  полонина здоровля = Чтистота -  мати здоров-
ля -  Чистота -  половина здоров’я.
Чистота почина ться из еебе -  Чистота почішаєгься із себе. 
Чисто-чисто -  Чисто-чисто.
Чисто, як у патиці -  Чисто, як в аптеці.
Чисту руку й потисиути приятно -  Чисту руку й потис- 
нути приємно.
Читав (читала) з кӱнця навперед -  Читав (читала) з кішія 
наперед.
Читав (читала) много, лем чорт мае хосна з того -  Читав 
(читала) много (багато), леы чорт має хосну (користі) з того! 
Читан и иа бауса мотай -  Читай і на вуса мозай!
Читанїє -  майліпшоє ученіє- Читання -  найкраще учіння.

Читай, сынку (дочко), нашу повинку -  Читай, синку 
(дочісу), нашу иовинку (газеіу)! навчання.
Читаня (чнтати) вголос -  Читання (читати) вголос, 
Читати без понимаиія -  Читати без розумішія.
Читати дале ~ Читати далі.
Читати -  добре, но треба й робити -  Читати -  добре, та 
треба й працювати.
Читати “з листа” -  Читати “з листа”.
Читати й читати -  хорошый почагок, читати й мовча- 
ти -  хорошый фінал -  Читати й читати -  добрий почаюк, 
читати й мовчати -  добрий фінал.
Чигати курс біолоґії (фізикы, історії) -  Читати курс біо- 
лоґії (фізики, історії).
Читати (чит ать) лскцію -  Читати (читать) лекцію. 
Чигати лем печатаноє (лсм по печатному) -  Читати лиш 
цруковане.
Читати (читать) межи рндками -  Читати (читає) між ряд- 
ками.
Читати молитовні главы -  Читати молнтовні глави. 
Читати нотації -  Читати нотації.
Читатн по слоґах -  Читахи ііо складах.
Читати при слсктричеському освішенію -  Читати при 
електричному освітлснні.
Читати тишком -  Читати нишком (про себе).
Читати -  іци не значить нрочитаноє розділяти -  Читати 
-  ще ис значить тірочитане ноділяти.
Читать: “Да буде, Боже, воля твоя!”, а думать: “Кобы 
моя!” -  Читає: “Да будс, Боже, воля тпоя!”, а думає: “Якби 
моя!”.
Читать з толком -  Читає з розумом.
Читать из папкы -  от точкы до гочкы -  Читає з папки -  
від крапки до крапки.
Читать лскцію = Робить доповідь -  Читає лекцію 
Чигать му (читать ӱв) мораль -  Читає йому (читає їй) 
мораль.
Читаться на єнпому дыханію -  Читає на одиому подиху. 
Чигать, як из дшюни -  Читає, мов із долоні.
Чихнув ири бесіді -  на ту правду -  Чхнув при бссіді -  на 
ту иравду!
Чиюсь єнну сторону -Чиюсь одпу сторону (чийсь один бік). 
Чию граву коснть, тому й сіно возять -  Чшо іраву ко- 
сять, тому й сіно возять.
Чия б гарчала, а твои мовчала = Чис б нявчало, а твос б 
мовчало -  Чия б гарчала, а твоя б мовчала.
Чия бы корова мычала, лсм нс твоя (не ваша) -  Чия 6 
корова мичала, лиш не твоя (не ваша)!
Чия вииа -  материна, ош замурзана дітина -  Чия вина - 
матсрина, що замурзана дитина.
Чия вина, того (тої) й гріх - Чня віша, того (тієї) й гріх. 
Чия власть - Т 0 Ю (тої) й масі ь, а тко простый (а котра 
проста) -  дякуй, ош живый (ош жива) -  Чия влада -  того 
(тої) й масть, а хто простий (а котра проста) -  дякуй, що 
живий (що жива).
Чия власть, того (тої) й право - Чия влада, того (тієї) й 
право!
Чия колода -  тому й карті (тӱв и карті) в рукы -  Чия
колода -  тому й карти (тій і карти) в руки!
Чия власть -  того релігія -  Чия влада -  того й релігія. 
Чия возьме = Чий отсць старшый -  Чия візьме.
Чия б гарчала, а твоя мовчала = Чиє б нявчало, а твоє б 
мовчало -  Чия б гарчала, а твоя б мовчала.
Чия земля -  того (тої) віра -  Чия земля -  того (тієї) віра. 
Чия коса перша -  того лука ширша -  Чия коса перша, -  
того лука ширша.
Чия обіда -  най того Бог скарас -  Чия кривда -  хай того 
Бог скарає!
Чия основа -  лем бы моє поткання -  Чия основа -  лише 
б моє піткання.
Чия отвага -  того (тої) й преимущество -  Чия відвага -  
того (тієї) й перевага.
Чпя свальба, того й музнкы (того й баида) -  Чиє весілля, 
того н музики (того й банда-оркестр).
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Чня сила, того (тої) й воля = Сила солому ловить -  Чия
сила, того (тієї) й воля.
Чия сила, того (тої) й воля, а нам -  гурка судьба -  Чия
сила, того (тієї) й воля, а нам -  гірка доля (иедоля).
Чия сила, того й правда -  Чия сила, т о т  й правда.
Чия собственнӱсть, того (тої) й гласнӱсть -  Чия влас- 
иість, того (тієї) й гласпість.
Чиясь дурацька фігля -  Чиясь дурацька фігля (чгшсь ду- 
рацький жарт).
Чкясь исизвісна рука -  Чиясь иевідома рука.
Чия фляшка на столі, того (тоі) й правда на селі -  Чия 
фляшка (пляшка) на столі, того (тієї) й правда на сслі.
Член громады -  Член громади.
Члены предложенія -  Члени речення.
Членськый взнос -  Членський внесок.
Чмелі гудуть -  Джмелі гудуть.
Чмелӱ'в слухагь = У голові чмелі гудуть -  Джмелів слухає. 
Чмілячый мед має ніну велику, бо вто лікарство на 
раны, на гертику -  Чмілячий (джмелиний) мед має ціну 
велику, бо то лік на рани, на гертику (на туберкупьоз). 
Чмыхать, як овечка -  Чмихає, мов овечка.
Чоботярня -  шефська мастерська -  Чоботарня -  шсфська 
майстерня.
Чоботы з закотом -  Чоботи з відворотом.
Чоботы їсти просять, а їх иіци носять -  Чоботи їсти про- 
сять, а їх ще носять.
Чоботы (топанкы) каші просять -  Чоботи (топанки -  че- 
ревики) каші просять.
Чоботы мав (мала), лем носити шкодовав (шкодова- 
ла) -  Чоботи мав (мала), лиш носити шкодував (жалів, 
жаліла).
Чоботы (топанкы) иа ногах — Чоботи (топанки -  череви- 
кй) на ногах.
Чоботы на рипах -  Чоботи на рипах (зі скрипом).
Чоботы нові, а иодошвы голі = У чоботах ходить, а босі 
сліды робить -  Чоботи нові, а підошви іолі.
Чоботы подбилися -  Чоботи підбилися.
Чоботы прийшлися до ногы -  Чоботи прийшлися до 
ноги.
Чоботы-скороходы -  Чоботи-скороходи.
Чоботы розлізявуться (розлізлися) на нозі = Чоботы 
розпадавуться на нозі -  Чоботи розлізаються (розлізлися) 
на нозі.
Чоботы розпадавуться на нозі = Чоботы розлізавуться 
(розлізлися) на нозі-Чоботи розиадаються на нозі.
Чобӱт до чобота, бочкӱр до бочкора -  Чобіт до чобота, 
бочкор до бочкора.
Чобӱт тисне ногу -  Чобіт тисне ногу.
Човен неустойчивый -  Човен перекидистий.
Човен перехилнвся -  Човсн перехилився.
Човколад -  цукрикам брат -  Шоколад -  цукеркам брат. 
Човколадна сладӱсть -  Човколадна (шоколадна) насолода. 
Човниковый (лодочный) бізнес -  Човниковий бізнес. 
Чого бык цавык, того й реве -  Чого бик навик, того й реве. 
Чого Бог не дасть, гого й ковач не наклеплс -  Чого Бог 
нс дасть, того й ковач (коваль) не наклепле.
Чого боялися, то й сталося -  Чого боялися, тс й сталося 
(те й трапилося).
Чого вытріщився (вытрішилася) -  Чого вирячився (ви- 
рячилася) ?
Чого гріха тайити -  Чого гріха таїти?
Чого доброго -  Чого доброго.
Чого душа жажде -  для того чслядник (чслядину) й тяг-
не -  Чого душа прагне -  до того людину й тягне.
Чого души угодно -  Чого душа бажає.
Чого желаєме -  нигда не маєме -  Чого бажаємо -  ніколи 
не маємо.
Чого желаєш (желаєте) = Што тобі (што вам) треба = Чого 
тобі (чого вам) треба (угодно) -  Чого бажаєш (бажаєте)? 
Чого жона не любить, іого чоловіку (мужу) не відіти 
довіку -  Чого жінка (дружина) не любить, того чоловіку 
(мужу) не бачити довіку.

Чого закон не велить, ото челядника (челядииу) й кор- 
тить -  Чого закон не велить, те людину й коргить (ба- 
усить).
Чого замолоду навчишся -  в старости як знайдсш = 
У ченіє -  на старӱсть буде як иаходка -  Чого замолоду на- 
вчишся -  в старості як знайдеш.
Чого здуру не наговориш -  Чого здуру не наговориш! 
Чого Иванком не навчився, того Иванови й лопатов у 
голову не влопатиш -Чого Іванком нс навчився, того Йва- 
нові й лопатою в голову нс влопатиш.
Чого йсе вдруг -  Чого це раптом?
Чого йсе ради = Чого ради -  Чого цс ради?
Чого йсе тобі припскло -  Чого це тобі пршіекло (приспі- 
чило)?
Чого лем не быває (не случасся) в жизни -  Чого лиш не 
буває (не трапляється) в житті!
Чого лем не выгадавуть -  Чого лищ не вигадають!
Чого лем не зробиш з перестраху -  Чого лиш не зробиш 
з переляку!
Чого (чому) лем не учиться чоловік (челядник) за свӱй 
вік -  Чого (чому) лиш не вчиться людшіа за свй вік!
Чого лем у гніві не зробиш -  Чого лиш у гніві не зро- 
биш!
Чого мои (твоя) нога хоче -  Чого моя (твоя) нога хоче? 
Чого навчнлися -  до того й докотилися -  Чого павчилися 
-  до того й докотилися.
Чого ыавчили, озо й дӱсгали -  Чого навчили, те й дістали 
(отримали).
Чого на світі не бывас -  Чого на світі нс буває!
Чого научишся, вто нигда нс пропаде -  Чого навчишся, 
те ніколи не нропаде.
Чого не битый (не бита) ревеш? Кедь ударю -  помреш -
Чого не битий (не бита) ревеш? Яшо вдарю -  помреш! 
Чого не было, того не было -  Чого не було, того не було. 
Чого пе відів {не віділа), того не відів (не віділа) -  Чого 
не бачив (нс бачилв), того нс бачив (не бачила).
Чого не желаєш собі -  не желай и иншым -  Чого не бажа- 
єш собі -  не бажай і іишим.
Чого нс знаву, того не знаву -  Чого не знаю, того не знаю. 
Чого не знаєш -  за вто не ручайся -  Чого не знаєш -  за тс 
не ручайся.
Чого не зиаєш и не умієш -  учися, порозумієш -  Чого не 
знаєш і не вмієш -  вчися, порозумієш.
Чого не знаєш, ото й забыти не мож -  Чого не знаєш, те й 
забути нс можна.
Чого не маєш, ото й не спрячеш -  Чого не маєш, те н не 
спрячеш (ие сховаєш).
Чого не мож, ото й кортить = Забороиена грушка солод- 
ка -  Чого не можна, те й кортить.
Чого не найти -  нічого берегти, а чого не мати -  нічого 
выправляти -  Чого не знайти -  нічого берегти, а чого пс 
мати -  нічого винравляти.
Чого не научишся дітваком, того не будеш уміти й леґі- 
ньом -  Чого не навчишся дітваком, того не будеш уміти й 
леґіньом (парубком).
Чого ниє, того й Бог не возьме -  Чого нема, того й Бог нс 
візьме.
Чого ниє, того нис (того й нс треба) -  Чого нема, того нема 
(того й не треба)!
Чого очи не видять, того серцю не жаль = Як з очей, так 
и з думкы -  Чого очі ие бачать, того серцю не жаль.
Чого (чому) плачеш -  Чого (чому) плачеш?
Чого ради = Чого йсе ради -  Чого ради?
Чого розвела? Знала, за кого йшла -  Чого розвела? Знала, 
за кого йшла!
Чого собІ ие жадаєш -  не рай і другому -  Чого собі нс 
жадаєш -  не рай (не радь) і другому.
Чого ся ганьбиме, в тому ся й тісниме -  Чого гаиьбимося 
(соромимося), в тому й тісиимося.
Чогось ся ймив (имила), того й держися -  За що ти взявся 
(взялася), того й держися (тримайся).
Чого там -Чого там!
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Чого тобі (чого вам) треба (угодно) = Што тобі (што вам) 
треба (угодно) = Чого желаєш (желаєте) -  Чоіт> тобі (чога 
вам) потрібно?
Чого хотӱв (хотіла), ото й дӱстав (дӱстала) -  Чого хотів 
(хотіла), те й дістав {отримав, отримала).
Чого челядник (челядина) страшиться -  ото вночн й 
присниться -  Чого людина страшиться (боїться) - тс вночі 
й присниться.
Чого-чого, а шіч не робити -  лінше всьою -  Чого-чого, а 
нічого не робити -  кращс всього.
Чого хотіли -  на вто н налетіли -  Чою хотіли -  аа те й 
налетіли.
Чого я (чого ти) там не відів (не віділа) -Чого я (чого ти) 
там не бачив (не бачила)?
Чоловіка обнимать, а фраїрови кліпагь -  Чоловіка 
(мужа) обнімає, а фраїрові (любаскові) кліпать (моргає). 
Чоловіка не насытити -  Чоловіка (мужи) пе наснтити. 
Чоловіка присыплиє, а за вызӱр позирать -  Чоповіка 
(мужа) присипляє, а за вызӱр (за вікно) нозирать (поглядає). 
Чоловік (чслядник) без грошн -  як сліпый (як сліпа) без 
палиці -  Людина без грошсй -  як сліпий (як сліпа) бсз иа- 
лиці.
Чоловік без жоны, як дерево без листя -  Чоловік (муж) 
без жінки (дружини). як дсрєво без листя.
Чоловік (муж) без ласкы -  думкы у любаскы -  Чоловік 
(муж) без ласки -  думки у любаски.
Чоловік (челядник) без люди -  як сліпый (яка сліпа) без
очи - Людина бсз людей -  як сліпий (як сліпа) без очсй. 
Чоловік (челядиик) без свободы -  як кӱиь на приноні -  
Людина без волі -  як кінь на припоні.
Чоловік бере й забывать, жона дає й прошає -  Чоловік 
(муж) берс й забуває, жінка (дружина) дає і проіцає. 
Чоловік (челядник) вічно чомусь учиться -  Людина ві- 
чно чомусь учиться.
Чоловік -  глава дома, жона -  шия, но куды іюверне- 
ся шия -  туды н голова -  Чоловік (муж) -  голова дому, 
жіпка (дружина) -  шия, та куди повернсться шия -  туди 
й голова.
Чоловік -  глава дома, як сягый Петро глава цсркви, а 
жона -  шия, но куды повернеся шия -  туды й голова -
Людина -  юлова дому, як святий Петро голова церкви, а 
жінка (дружшт) -  шия, та куди гювернеться шия -  туди й 
голова.
Чоловік (челядник) гӱрше звіря, коли вӱн -  звірь -  Лю-
дина гірше звіря, коли вона -  звір.
Чоловік дас, жӱнка бере -  Чоловік (муж) дає, жінка (дру- 
жииа) бере.
Чоловік (челядник) жиє не тому, вбы ся костовав, но й 
костуєся тому, вбы жити -  Людина живе не тому, шоб хар- 
чувалася, алс й харчується тому, щоб жити.
Чоловік жоні -  отець, а жона чоловіку -  вінець -  Чоловік 
(муж) жіыці (дружлті) -  отець (батько), а жінка (дружина) 
чоловікові (мужу) -  вінець.
Чоловік закручує, а Бог розкручує -  Людина закручуе, а 
Бог розкручує.
Чоловік (челядыик) з положеыійом -  Лтодина з видатним 
становишем.
Чоловік (челядннк) з понятьом = Тямущый челядник 
(тямуща челядина) — Людина з полняітям.
Чоловік и жона -  єнна сатана = Чоловік и жона -  
то общнӱсть єнна =  Чоловік и жӱнка -  єден союз 
(єнна спілка) -  Чоловік (муж) і жінка (дружина) -  одна 
сатана.
Чоловік и жона -  то общнӱсть єнна = Чоловік и жӱнка -  
сден союз (єнна спілка) = Чоловік и жона -  снна сатаиа
-  Чоловік (муж) и жінка (дружина) -  то спільність одна. 
Чоловік н жӱнка -  єдек союз (єнна спілка) = Чоловік и 
жона -  то общнӱсть єнна = Чоловік и жона -  єшіа сатана
-  Чодовік (муж) и жінка (дру.жина) -  одна спілка.
Чоловік нз жонов, як вода з муков: лсгко сколотити, но 
тяжко розлучити -  Чоловік (муж) із жінкою (дружиною), 
як вода з мукою: яегко сколотити, та важко розпучити.

Чоловік из хыжі, а фрайнр -  до хыжі -  Чоловік (муж) із 
хати, а фраїр (любаско) -  до хати.
Чоловік (челядник) крутить, а Бог розкручує -  Людина 
крутить, а Бог розкручує.
Чоловік любить жону здорову, а тӱтку -  богату -  Чоловік 
(муж) любигь жінку (дружину) здорову, а тітку -  багату. 
Чоловік любить здорову жону -  Чоловік (муж) дюбить 
здорову жінкуу (дружгину).
Чоловік (челядник) міркує, а Бог утгравлять -  Людиііа 
міркує, а Бог керує.
Чоловік (челядник) мыслить, а Бог радить -  Людина 
мислить, а Бог радить.
Чоловік (чслядник) на ст арости розума лишаться -  Лго- 
дина па старості розуму лишасгься.
Чоловік (челядник) -  не ангел, обы не прогрішив -  Лю-
дина -  не ангел, шоб нс прогрішила.
Чоловік (челядник) -  не воробок, обы скӱк -  и втік -  
Людина -  нс воробок (не горобець), щоб скік -  і втік. 
Чоловік (челядник) -  не машина, вбы робити без 
остановкм -  Людина -  не машина, щоб робити без зупину. 
Чоловік (челядннк) не на єинӱв нозі ходнть, а на двох -  
Людина не на одиій иозі ходить, а на двох,
Чоловік (челядник) -  не стіна: отступиться -  Людина -  
не стіна: відсгуниться.
Чоловік (челядник) планує, а Бог розпорижаєся -  Люди- 
иа шіаиує, а Бог розпоряджається.
Чоловікови (челядиикови) для щасія много не греба -
Людині для щастя багато не треба.
Чоловік (челядник) ночус лем гого, што хоче иочутн, а 
увідіти взо, што хоче увідіти -  Людина почує лиш ге, що 
хоче почути, а побачить те, що хочс цобачити.
Чоловік (челядник) при здоровлю -  Людина при здоров’ї. 
Чоловік (чслядник) пнісниню сіє, а чорт -  кукӱль -  Лю- 
днна пшенищо сіє, а чорт -  кукіль.
Чоловік (чслядник) рідкої доброти -  Людина рідкісної 
доброти.
Чоловік руководить, а жона трудиться -  Чоловік (муж) 
ксрує, а жінка (дружина) працює.
Чоловік рядить світом, а жона -  чолоніком -Чоловік (муж) 
рядиіь світом, а жіика (дружина) -  чоловіком (ліужем). 
Чоловік (челядник) сімня сіє, а чорт плевела -  Людииа 
иасіння сіє, а чорт плевела.
Чоловік (челядник) собі не враг -  Людина собі не ворог. 
Чоловік (чслядник) солщных літ = Челядник (челяди- 
на) содідного віку -  Літня людина.
Чоловік (челядник) у нолі, фрайир -  у стодоли -  Чоловік 
(людина) у полі, фраїр (любаско) -  в стодолі.
Чоловік (челидник) усе хоче, лем не все може, а жона -  
усе може, лем не все хоче -  Чоловік (муж) завжди хоче, лиш 
не завжди може, а жіика (дружина) -  завжди може, лише не 
завжди хоче.
Чоловік -  чоловіком (челядина — челядинов), а свння -  
свиньов -  Людина -  людиною, а свиня -  свинею.
Чоловік (чедядник) што може, а Бог -  што хоче -  Люди- 
на що може, а Бог -  що хоче.
Чоловік, як ворона, айбо жоні оборона -  Чоловік (муж), 
як ворона, але жінці (дружині) оборопа.
Чоловік (челядник), як муха: дпесь жие, а завтра вмре -  
Людиііа, як муха: ниііі живс, а завтра вмре.
Чоловіча бесіда -  Чоловіча (мужська) бесіда (розмова). 
Чоловіча гордість -  Чоловіча (мужсыса) гордість. 
Чоловіча (мужська) рифма — Чоловіча (мужська) рима. 
Чоловіче добрый -  Людино добра!
Чоловічеська оцінка -  Людська оцінка.
Чоловічеськый факгор -  Людсысий фактор.
Чоловічый (мужськый) пол -  Чоловіча стать.
Чоловічок (челядпичок), што й казаги: лем бы їсти, лсм 
бы спати -  Людинопька, шо й казати: лише б їсги, лише б 
спати!
Чоловічок, як ворона -  все ж бо жоні оборона -  Чолові- 
чок (мужчина), як ворона, -  всс ж бо жінці (дружині) обо- 
рона.

434



Чор

Чоло в морщинах -  гибы ткось плугом поорав = Чоло в 
морщинах -  як гармошка -  Чоло в зморшках -  ніби хтось 
плугом поорав.
Чоловый фасад -  Чоловий (лобовий) фасад.
Чоло в морщинах -  як гармошка = Чоло в морщинах
-  гибы ткось плугом поорав -  Чоло в зморшках -  як гар- 
мошка.
Чоло в чоло -Чодо в чоло.
Чолом стойить хыжа -  Чолом (фасадом) стоїть хата. 
Чолом тобі (чолом вам) -  Чолом тобі (чолом вам)!
Чом бы не так = Чому б нс так -  Чом би не так?
Чом бы ньн = Чому б пак ньн -  Чому б ні?
Чом же = Чому ж -  Чом же.
Чом (чому б) не пив (не пила), кедь еудьбу зя хвӱст ухо- 
пив (ухопила) -  Чом (чому б) пе пив (не пила), раз дояю за 
хвіст ухопив (ухопила)!
Чом (чому) не пити, як с кому платити -  Чом (чому) не 
пити, раз е. кому ішатити?
Чом (чому) не ігродати, раз с кому взятн -  Чом (чому) не 
иродати, раз є кому взяти?
Чому (чом) бы не так -  Чому б не так?
Чому бытн -  не минути -  Чому бути -  не минути!
Чому б не помочи доброму челяднику (добрӱв челядині)
-  Чому б не доиомогти добрій людині?
Чому б ие так = Чом бы не так - Чому б не так?
Чому б пак ньи = Чом бы ньи -  Чому б пак ні?
Чому дӱвка не напойила хлопцьови коня, знає лем она -  
Чому дівка не налоїла хлопцсві коня, знає лиш вона.
Чому ж = Чом же -  Чому ж.
Чому конець -  тому конець -  Чому кінець -  тому кінець! 
Чому люде хочуть (у што хочуть), тому (в тото) й вірять
-  Чому люди хочуть (у що хочуть), тому (в те) і вірять. 
Чому, мила, нич не кажеш, ож другому сведер вйажсш
-  Чому, мила, нічого не кажеш, іцо другому светер в’яжсш. 
Чому не так, а так -  Чому нс так, а так?
Чому от роднтелӱв научиться дігина -  такым буде (та- 
ков буде) з неї челядник (челядина) -  Чому від родичів 
(від батьків) навчиться дитина -  гака буде з неї й людина. 
Чому “полож”, кедь йому (кедь ӱв) мож -  Чому “полож 
(поклади)”, якщо йому (якщо їй) можна?
Чому ся на Бога сердиш, кіть Бога ты  нигда й не відів 
(не віділа) -  Чому на Боі а гиіваєшся, якщо ти Бога ніколи 
й не бачив (не бачила)?
Чому ся научиш -  и другым передай -  Чому навчишся -  й 
іншим передай.
Чомусь представлнеся (кажеся) -  Чомусь вважається. 
Чому гак, а не так -  Чому так, а не так?
Чому (чом) таки -  Чому (чом) таки?
Чому чорт мудрый? Бо старый -  Чому чорт мудрий? Бо 
старий!
Чоповоє отверствіє -  Чоповий отвір.
Чорна гора паиірьова, красна дӱвка Мигальова -  Чорна 
гора паперова, красна (гарпа) дівка Мигальова!
Чориа гречка, білі крупы -  держімося, люде, купы -  
Чорна гречка, білі крупи -  тримаймося, люди, купи.
Чорна дата -  Чорна дата.
Чорна дощка -  Чорпа дошка.
Чорна заздрӱсть = Чорна невдячнӱсть -  Чорна заздрість. 
Чорна калина -  Чорна калина (ботанічна).
Чорна корова, айбо білоє молоко -  Чорыа корова, але білс 
молоко.
Чорна кӱстка -  Чорыа кістка.
Чорна мачка дорогу перейшла = Чорна мачка перебігла 
помежи них — Чорна мачка (кішка) дорогу перейшла. 
Чорна мачка перебігла помежи них = Чорна мачка доро- 
гу ііерейшла -  Чорна мачка (кішка) перебігла поміж них. 
Чорпа металургія -  Чорна .металургія.
Чорна невдячнӱсть = Чорна заздрӱсть -  Чорна нсвдяч- 
НІСТЬ.
Чорна ннва -  білым хлібом щаслива -  Чориа нива -  бі- 
лим хлібом щаслива.
Чориа нӱжка -  Чорна ніжка.

Чорна плахта = Плахта-чорнетка -  Чорна іщахта.
Чорна статистика -Чорца статистика.
Чорна тайна -  Чорна тайна (тасмниця).
Чорна хворота -  Чорна хвороба.
Чорна хмара -  злӱсна примара -  Чорна хмара -  злісна 
примара.
Чорнить дьогтьом -  Чорнить дьоггем.
Чорниця мастить лиця -  Чорниця (тід ожини) мастить 
лиця.
Чорішць не поїсти, вбы рот не замастити -  Чорниць 
(ожинних плодів) ас поїсти, щоб рот не замастити (не за- 
бруднити).
Чорні грибізлі выростуть для внукӱв, черлені -  для 
діти, а білі -  для себе -  Чорні грибізлі (ягоди смородини) 
виростуть для внуків, черлєні (червоні) -  для дітей, а білі
-  для себе.
Чорні діла -  Чорні діла (справи).
Чорні очи, чорні бровы -  чекать мнлый край дуброви -
Чорні очі, чорні брови -  чскає милий край діброви.
Чорні ризы от гріха не спасуть, а білі -  в гріх не заве-
дуть — Чорні ризи від гріха не спасуть (не врятують), а білі
-  в іріх не заведуть.
Чорні страннці жизни = Чорні страниці исторії -  Чорні
сторіпки життя.
Чорні стракиці исторії = Чорні страннці жизни -  Чорні 
сторінки історії.
Чорні хмары клнчуть бурю на готары -  Чорні хмари 
кличуть бурю на готари.
“Чорный ворон” -  “Чорний ворон” (машина для переве- 
зення затриманих-зяочинців).
Чорный, гибы го з комсна вытяглн -  Чорний, ніби його з 
комеиа (з димоходу) витягли.
Чорный, ги чорт -  Чорний, мов чорт.
Чорный день -  Чорний дснь.
Чорный кавіль = Чорнос кофе -  Чорний кавіль (чориа 
кава).
Чорный кӱт дорогу беребіг-  щастя вмслызне з-иод нӱг
-  Чорний кіт дорогу нерсбіг -  щастя вислизне з-зпід ніг. 
Чорный ліс -  Чорний ліс.
Чорныіі маклер -  Чорний (потайний) макпср.
Чорный нереділ -  Чорний иереділ.
Чорный рынок (базар) -  Чорний ринок (базар).
Чорный список -  Чорний список.
Чорный хӱд -  Чорний хід.
Чорный юмор -  Чорний гумор.
Чорный (чорна), як смола -  Чорний (чориа), мов смола. 
Чорнын ящик -  Чориий ящик.
Чорным по білому -  Чорним по білому.
Чорнобрывець молодый -  Чорнобривсць молодий. 
Чорнобрывка молода -  Чорнобривка молода.
Чорного кобыля добіла не отмыєш -  Чорного кобиля до- 
біла не відмиєш.
Чорноє діло -  Чорне діло (чорна справа).
Чорноє кофе = Чорный кавіль -Чорне кофе (чорна кава). 
Чорнос море -  Чорне море.
Чорнос море тяжко хвороє -  Чорне море тяжко хворе. 
Чорноє най опстаєся чорным, а білоє білым -  Чорнс хай 
лишається чорним, а біле білим.
Чорноє ци білоє -  не моє діло -  Чорне чи біле -  нс моє діло 
(не моя справа).
Чорноє, як сажа -  Чорнс, мов сажа.
Чорному й мыло не поможс -  Чорному й мило не допо- 
може.
Чорну душу нічнм не отмыти -  Чорну душу нічим не від- 
мити.
Чорннвын (чорннва), як жук -  Чорнявий (чорнява), як жук. 
Чорта (чортиці) стережися (бережися) и з пим (и з нив) 
не лнжися -  Чорта (чортиці) стережися (бережися) і з ыим 
(і з нею) не лижися!
Чорта з два = Чорта пухлого -  Чорта з два!
Чорта имиш, а диявола ньн г -  Чорта впіймаєщ, а дия- 
вола ні. ...
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Чорта куля не йме и сабля не бере -  Чорга куля не йме (не
займає) і шабля не бере.
Чорта лысою -  Чорта лисого!
Чорга полюбити -  самӱв чортиігьов ся зробити -  Чорта 
полтобити -  самій чортицею зробитись.
Чорга ш'тлого = Чорта з два -  Чорта пухлого!
Чорта рідкым гребіниьом треба чесати -  Чорта рідким 
гребіицем треба чесати.
Чорт бабі хыбы має -  Чорт бабі хиби має!
Чорт бабі хыбы має: скрипить-рнпить, а нс вмирать -  
Чорт бабі хиби має: скринить-рипить, а нс вмирає!
Чорт бы го (чорт бы йі) побрав -  Чорт би його (чорт би 
її) побрав!
Чорт бы тти зубы личив -  Чорг би тобі зуби лічив!
Чорт бы тя взяв -  Чорт бы тебе взяв!
Чорт бочкоры порвав, докі їх спарував -  Чорт бочкори 
иорвав, поки їх спарував!
Чорт відів такого (таку): страшиться всього -  Чорт ба- 
чив такого (таку): боїться всього.
Чорт відів такоє -  Чорт бачив таке!
Чорт підів таку челядину (такого челядника): не посту- 
питься й на волосину -  Чорт бачив таку людину: не ио- 
ступиться й на волосину.
Чорт возьмн -  Чорт візьми!
Чорт го (чорт йі) знає: ачей на каждому селі фрайирку 
(фрайира) м ає-  Чорт його (чорт її) знає: наче иа кожному 
селе фраїрку (любаску, любаска) має!
Чорг го (чорт йі) знає, про што намекає-  Чорг йог0  (чорт 
її) знає, про шо натякає!
Чорт го (чорг йі) не взяв -  Чорт його (чорі ії-) не взяв! 
Чорт го (чорт йі) не взяв -  сюды причвалав (причва- 
лала) -  Чорт його (чорт іТ) ые взяв -  сюди причвалав (при- 
чвалала).
Чор г го (чорт йі) носиі ь -  Чорг його (чорт її) носип,! 
Чорг го (чорт йі) прииӱс -  Чорт його (чорт її) приніс! 
Чорт де ходить -  людн зводить -  Чорт де ходить -  людсй 
зводить.
Чорте, чорте, вбы-сь пропав, обы-м дводушником ие 
став -  Чорте, чоріе, шоб ти проиав, що б я дводушником 
нс стап!
Чорт забирай -  Чорт забирай!
Чорт злодіп (злодійку) наднесе -  вкрадс усе -  Чорт злодія 
(злодійку) надиесе -  вкраде усе!
Чорт знає де -  Чорт знає де.
Чорт знає куды -  Чорг знає куди.
Чорт знає кӱлько -  Чорт знає скільки!
Чорт знає тко -  Чорз знає хто!
Чорт знає што = Чорт знає што такоє -  Чорт знає що! 
Чорг знас, што бскать -  Чорт знає, шо бскає!
Чорт знає, што витворяє -  Чорг знає, що коїть!
Чорт знає, што койиться -  Чорт знає, що коїться!
Чорт знає, што на нього (на неі") нарыв (нарыла) -  Чорт 
знає, що на ньоіт) (на неї) нарив (нарила)!
Чорт знає шго такоє = Чорт знас што -Чорт зиає що таісе! 
Чорт знає як -  Чорт знає як.
Чорт з тобов (з вами) -  Чорг з тобою (з вами)!
Чорти б тя взяли -  Чорти б тебе взяли!
Чоргацю полюбити -  самому чортом стаги -  Чартицю 
покохати -  самому чортом стати.
Чоргы бы гти зубы личили -  Чорти б тобі зуби лічили! 
Чорты бы тя мучили -  Чорти б тебе мучили!
Чорты го (чорти йі) прияесли -  Чорги його (чорги її) нри- 
иесли.
Чорты й жиды -  діти сатаны -  Чорти й жиди (євреї) -  діти 
сатани.
Чорт його Сїї) Душу знає, што замышляє -  Чорт його (її) 
душу заає, шо замишляє!
Чорты й чортиці бояться сяченої водиці -  Чорги й чорги- 
ці бояться свяченої водиці.
Чортыхнувся (чортыхнулася)... просто про себе -  Чор- 
тихнувся (чортихнулася)... просто лро себе.
Чорт його (чорт н) бери -  Чорт його (чорт її) бери!
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Чорт його (чорт її) вӱтця знас, іігго замышляє -  Чорт 
його (чорі- її) вітця (батька) зиає, що замишляє.
Чорт його (чорт ЇО зыає= Погыбель го (погыбель йї) знає 
= Морока го (морока ні) знає -  Чорт його (чорт її) знає! 
Чорт його (чорт її) знає, на што намекає -  Чорт його 
(чорт її) зиає, на що натякає!
Чорт його (чорт її) знас: нико ни за што не отвічать -
Чорт його(чорт її) знає: ніхто ні за що нс відповідає!
Чорт його (чорт її) матірь (вӱтця) знають -  Чорти його 
(чорт її) матір (вітця -  батька) знає!
Чорт курив та й на жоыу дым пустпв -  Чорт курив та й 
на жінку дим иустив.
Чорт лад (порядок) наводить: стіны фарбувуть, а дах 
протікать -  Чорг лад (порядк) наводить: стіни фарбують, 
а дах протікає.
Чорт-ма = Чорт має -  Чорт -  ма (має)!
Чорт має = Чорг-ма -  Чорт має!
Чорт мас хода -  Чорт має ходу.
Чорт ми до шапкы, лем бы голова ціла -  Чорт мені до 
шапки, лише б голова ціла,
Чорт много пар постолӱв стоптав, докі їх до купы собрав
-Чорт багато пар ноотолів стоытав, поки їх до купи зібрав. 
Чорт му (чорт ӱв) винный, ож дурний (ож дурна) -  Чорт 
йому (чорт їи) винуватий, що дуриий (що дурна).
Чорт му (чорт ӱв) вірить -  Чорт йому (чорт їй) вірує! 
Чорт му (чорт ӱв) хыбы має -  Чорт йому (чорт їй) хиби 
має!
Чорт не быв бы чортом, кобы когось не обманув -  Чорг 
не був би чортом, якби когось не обманув.
Чорт не буде трубіти, коли хоче челядника (челяднну) 
згубити -  Чорт пе буде трубити, коли хоче людину згубити. 
Чорг не плаче, коли монах (коли чсрнець) скаче- Чорт 
не плаче, коли монах (коли чернсць) скаче.
Чорт ие спить -  Чорт нс спигь!
Чорт не спить, а все воєтить (а лкщи на іріх зводить) -
Чорт нс спить, а завжди воєтить (а людсй на гріх зводить). 
Чорт нс спить, коли своє сокотить -  Чорт не сішть, коли 
своє сокотить (стереже).
Чорг не сііигь, коли грубить -  Чорт не спить, коли тру- 
бить.
Чортова дюжина -  Чортова дюжина.
Чортова кожа -  Чортова шкіра.
Чортова мачка -  Чортова кішка.
Чортовоє -  к чорту -  Чортове — до чорта!
Чортовос насіня глубоко иустило коріня -  Чорзове на- 
сіння глубоко пуетило коріння.
Чорговос яйце -  Чортове яйце.
Чортом бы не быв, кобы когось не обманув -  Чортом би 
не був, якби когось не обманув.
Чортом на ззі позирать, а за што -  не знас -  Чортом на 
тебе позирає (дивиться), а за що -  не знає.
Чорт -  паном, а Йван -  Иваном -  Чорт -  паном, а Йван 
-  Іваном.
Чортом нозирать -  Чортом познрать (дивиться).
Чорт паном ходить, люди у блуд заводить -  Чорт паном 
ходить, людей у блуд заводить.
Чорт патлатый не дасть дремати -  Чорт патлатрий не 
дасть дрімати.
Чорт побери = Чорт тебе бери = Чорт тя бери -  Чорт по- 
бери!
Чорт полосатый -  Чорт смуговатий.
Чорт попутав = Біс попутав -  Чорт ношіутав.
Чорт силує, а Бог милує -  Чорт сшіує, а Бог милує.
Чорт смыкнув го (смыкнув йі) зробити -  Чорт смикиув 
його (смикнув її) зробити.
Чорт ся в чорта й мече -  Чорт у чорта й мечеться (с.тає 
подібним).
Чорт такоє видав, обы медвідь хохотав -  Чорт таке видав 
(бачив), аби ведмідь рсготав!
Чорт теб« бери = Чорт побери = Чорт тя бери - Чорт тебе 
бери!
Чорт тебе (вас) побери -  Чорт тебе (вас) побери!



Чорт тебе (чорт вас) розуміе -  Чорт тебе (чорт вас) розу- 
міє!
Чорт тя бери = Чорт тебе бери = Чорт побери -  Чорт тсбс 
бери!
Чорт удень снить, а вночи воєтить -  Чорт удень спить, а 
вночі воєтить.
Чорт -  у клепало, а пӱп -  у звоаи -  Чорт -  у клепало, а 
піп у дзвони.
Чорту -  на шкоду -  Чорту -  на шкоду.
Чорт усе чортом буде -  Чорт завжди чоргом буде.
Чорт усіх подбивать на гріх -  Чорт усіх підбиває на гріх. 
Чортӱв крышсник -  Чортів кришеник (шматок хліба) ! 
Чортӱв палець -  Чортів палепь.
Чортӱв сын -  Чортів син.
Чорт ходнть -  челядь на біду зводить- Чорт ходить -  че- 
лядь (людей) на біду зводить.
Чорт чесного (доброго) не любить -  Чорт чссною (добро- 
го) не любить.
Чорт чорный, а чортиця смуглолиця -  Чорт чорний, а 
чортиця смуглолиця.
Чорт чортови рогы не обламле -  Чорт чоргові очі не об-
ламає.
Чорт чортом -  Чорт чортом!
Чорт чортом буде, што бы не робнли лшде -  Чорт чортом 
буде, щоб ис робили люди!
Чорт чортом и буде -  Чорт чортом и буде!
Чорт чортом н буде, докі жити буде (што бы не робили 
люде) -  Чорг чоргом буде, поки жити буде (що не робили 
б людс)!
Чорт языкатый -  Чорг язикатий.
Чотырилабый друг -  Чотирилабий друг.
Чогыри ока всс видять бӱлше (ліпше), чим два -  Чотири 
ока завжди бачать більшле (краще), ніж два.
Чотыри очи -  пӱвсвіта, а шість очи -  цілый світ -  Чоти- 
ри очі -  півсвіта, а шість очей -  цілий світ.
Чотыри раз -  Чотири раз.
Чотыри разы по чытыри -  шіснадціть -  Чотири рази по 
чсітири -шістиадціть.
Чотыри ходакы, два бідакы, а єден помагайло -  Чотири 
ходакн, два бідаки, а один помагайло.
Чотырирядкова строфа -  Чотирирядкова строфа.
Чотка інформацін -  Чітка інформація.
Чотка ціль -  Чітка ціль (мета).
Чоткі очсртанія гӱр -  Чіткі обриси гір.
Чоткый к р о к - Чіткий крок.
Чоткый почерк -  Чіткий почерк.
Чоткоє письмо -  Чітке письмо.
Чоткос произношеніє -  Чітка вимова.
Чотко знаємо -  Чітко зиаємо.
Чрезвычайно странно -  Надзвичайно дивно.
Чуба нагріти -  Чуба паіріти.
Чуба намняз'н - Чуба иам’яти.
Чубата птичка (іпашка) = Чубатый пташок -  Чубата 
птичка (пташка).
Чубатый пташок = Чубата птичка (пташка) -  Чубага 
пташина.
Чуб ни для чого, як головы ньіт = Стявши голову, за 
волосьом не плач -  Чуб дарма, раз голови нема.
Чуб -  як воронячоє крыло -  Чуб -  мов вороняче крило. 
Чув (чула) звӱн, та не знає де (удкі) вӱн -  Чув (чула) д з в і і і , 

та нс знає, де (звідки) він.
Чув(чула): летіло, лем не знае, де сіло -  Чув (чула): леті- 
ло, лиш не знає, де сіло.
Чув (чула) на собственні уха -  Чув (чула) на власні вуха. 
Чув (чула) от няня, чув (чула) от мамы: вся любов -  
межи ногами -Ч ув (чула) від няпя (батька), чув (чула) від 
мами: вся любов -  поміж погами.
Чув (чула) про йсе лем попутно -  Чув (чула) про це лиш
побіжно.
Чув (чула) собствеиными ухами -  Чув (чула) власними 
вухами.
Чувства реальности -  Почуття реальності.

Чувста ревности -  Почуття ревності.
Чувственні предметы -  Почуттєві предмети. 
Чуваствеиный взгляд -  Почутгєвий (хтивий) погляд. 
Чувственный опыт -  Чуттєвий досвід.
Чувственный че-лядник (чувствениа челядииа) -  Чутгє- 
ва (хтива) людина. -
Чувственноє восприятіє -  Почуттєве сприйманпя. 
Чувственноє наслажденіє -  Почуттєва насолода. 
Чувствительный розход -  Відчутна витрата. 
Чувствительный ефекл -Чуттєвий сфект. 
Чувствительный (чувствительна) до інфекційных хво- 
рот -  Сприйнятилнвий (сприйнятлива) до інфекцдйних 
хвороб.
Чувствитсльный нерв -  Чутиливий (вразливий) нерв. 
Чувствительный романс -  Чутливий (сентиментапьний) 
романс.
Чувствителыіый холод -  Чутливий (дошкульний) холод. 
Чувствитсльно благодарный (благодарна) -  Щиро (пре- 
щиро) вдячний (вдячна).
Чувствительно вздыхнути -Чутливо (відчутио) зітхнуги. 
Чувство благодарности -  Почутгя вдячності.
Чувство болсстн -  Почуття болю.
Чувсгво благодарности прнсущос всім -  Почутгя вдяч- 
ності иритаманне всім. . с»
Чувство брезливостн -  П о ч у т  підливості.
Чувствовав (чувствовала) себе снокӱйно — Почував (но- 
чувала) себе спокійно. .
Чувствовати жажду -  Вічуваги (почувати) спрагу. 
Чувсгвовати на собі його (й) взгляд -  Відчувати на собі 
ЙОП) (її) погляд.
Чувствовати ніжнӱсіь -  Почувати (відчувати) ніжнісіь. 
Чувствовати нюхом -  Відчувати нюхом.
Чувствовати почву под ногами = Чувствовати почву 
под собов -  Почувати грунт під ногами.
Чувствовати почву под собов = Чувстовати почву нод 
ногами -  Почувати груігт иід собою.
Чувствоватися в силі -  Почуваги себе в силі. 
Чувствоваги уваженіє -  Почувати шанобу (ооваіу). 
Чувствовати уваженіє к собі з його (з 'її) боку -  Почувати 
повагу до ссбс з його (з і ї )  боку. і
Чувствоватн усталӱсть у всьому -  Відчувати втому у 
всьому.
Чувствоватн усталӱсть -  Почувати втому.
Чувство достойинства -  Почуітя гідності.
Чувство дружеського лӱктя -  Почутгя дружнього ліктя. 
Чувство сдиної семйі (родины) -  Чуття єдиної родини. 
Чувство задоволености -  Почуття задоволення.
Чувство личного пренмущества -  Почуття власної псрс- 
ваги.
Чувство лӱкта -  Чутгя ліктя.
Чувство наміренія -  Почуття наміру.
Чувство независимости -І1очуття незалежності.
Чувство неудовлетворенія -  Почутгя нсвдоволешш. 
Чувство мерзости -  Почутгя огиди.
Чувство міры -  Почуття міри.
Чувство независимости -  Почуття незалежності.
Чувство неувірености -  Почуття невпевненості,
Чувство пеудовольствія -  Почутгя невдоволення. 
Чувство пового -  Почуітя (відчуття) нового.
Чувство общых слабостӱв -  Почуття загальних слабо- 
щів.
Чувство омерзіня -  Почуття огвди.
Чувство отвращенія -  Почуття відрази.
Чувство отчаяпія -  Почутгя відчаю.
Чувство патріотнзма -  Почутгя патріотизму.
Чувство потдержкы = Чувство товарищества -  Чутгя 
підтримки.
Чувство розтерянности -  Почутгя розгубленості. 
Чувство свіжостн -  Почуття свіжості. т : . .
Чувство смерти -  Почугтя смерті. . • : ■
Чувство собствеиного достнопинства -  Почутгя власної 
гідності.
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Чув

Чувство собственного превосходства -  Почуття власної 
псрсваі'И.
Чувство сята -  Почуття свята.
Чувство товарищества = Чувство потдержкы -  Почутгя 
товариськості
Чувство уцовольствія -  ІТочуття задоволсння.
Чувство ужаса -  Почутгя жаху.
Чувсгво языка -  Чуття мови.
Чувствус себе на коньовн -  Почуває себе на коні {на ко-
неві).
Чувствус ся, як на дрӱждих -  Почувас еебе, як на дріждях. 
Чувствуи (чувствунте) себе, як дома — Почувай (почувай- 
те) себе, як дома.
Чуву нреданіє, ио віриться з трудом -  Чую псреказ, та 
віриться з трудом.
Чувут ь подекуды и в наших сторонах -  Чувуть подекуди 
і в наших сторонах.
Чугунна печка = Чугунный шиор -  Чавунна грубка. 
Чуіунный шпор = Чугуина печка -  Чавунна грубка. 
Чудак покӱйник, што рыбу крав -  Чудак покійник, що 
рибу крав.
Чуцак-челядник = Чудак-чоловік -  Чудак (пивак)-людіша. 
Чудак-чоловік = Чудак-чслядник -  Чудак (<)мвак)-людина. 
Чуда не бсде -  Чуда не буде!
Чуда таки случавуться = Чуда таки стрічавуться -  Чуда 
(дива) таки бувають {трапляються).
Чуда таки стрічавуться = Чуда тяки случавуться -  Чуда 
таки зустрічаються.
Чудачка и хитра, як мачка -  Чудачка ідивачка) і хитра, як 
мачка {як кііикя).
Чудеса в решеті - Дива в решеті.
Чуцеса -  й баста -  Чудеса -  й годі!
Чуцеса мавуть колеса: самі ся котять -  Чудеса мають ко- 
лсса: самі котяться.
Чудеса можуть быти разлнчиі -  Чудеса можуть бути 
різні.
Чудеса -  иа земли, не в небесах -  Чудсса -  на землі, нс в 
иебссах.
Чудеса храбрости -  Чудеса хоробрости.
Чудесна возможнӱсть -  Чудова можливість.
Чудесна волна -Чудесна хвиля.
Чудесна колекція -  Чудова колекція.
Чудссна погода -  Чудесна погода.
Чудесна потдержка -  Чудова підтримка.
Чуцесный звірь -  Чудесний звір.
Чудесный случай — Чудова нагода.
Чудесно грає -  Чудссно грає.
Чуцна річ -  Дивна річ.
Чудиина якась -  Дивина якась!
Чуцні діла твої, Господи -  Дивні діла {справи) твої, Гос- 
поди!
Чудні отзвукы -  Дивні відзвуки.
Чудный отвіт -  Дивна відповідь.
Чудный предмет -  Чудшій нрсдмст {чудна річ).
Чудный челндник (чуциа челядина) -  Чудна людииа 
Чудно написано -  Чудово (дивно) написано. 
Чудо-богатырь -  Чудо (<)ивр)-боіатир.
Чуцовнщный апетит -  Чудовищний {страшенний) апетит. 
Чудовищнос преступленіс -  Чудовищний злочид.
Чудо в казці лем быває -  Чудо (диво) в казці лиш буває. 
Чудово осознавучи -  Чудово усвідомлюючи.
Чуцо в решегі -  Чудо в решеті.
Чудо- диво -  Чудо-диво.
Чудом выжив (выжила) -  Дивом впжив (вижила).
Чудо -  не жіика -  Чудо -  не жінка.
Чудообразный світ природы -  Чудовидний світ природи. 
Чудо попови -  як злодію краденый кӱнь -  Чудо попові -  
як злодієві крадений кінь.
Чудо христіянськоє -  Чудо (диво) хритстіянське. 
Чуцо-юдо -  Чудо-юдо.
Чує вшитка улнця, ош знеслася куриця -  Чує вся вулиця, 
що зиеслася куриця.
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Чує душа запах гроша -  Чує душа запах гроша!
Чує звӱп, ио не знас, удкі вӱн -  Чує дзвін, та не знає, звід- 
ки він.
Чує кӱт, чнє сало йзів = Чує мачка, чиє сало йзіла -  Чує
кӱт (кіт), чиє сало з’їв.
Чує мачка, чиє сало йзіла = Чус кӱт, чиє сало йзів -  Чує 
мачка {кішка), чиє сало з’їла.
Чуєме, чуєме, лем ся не пнлуєме -  Чуємо, чуємо, лиш нс 
пилуємось {не поспіишємо, не квапимось).
Чуе, ош звонять, лем не знає, в  якӱв церкви -  Чує, що 

дзвонять, лиш ае знає, в якій церкві.
Чус чорт, де ладаном вонить -  Чує чорт, дє ладаном смср- 
дить.
Чуєш грӱм -  не страшися (нс трясися), а перехрсстися
-  Чуєш грім -  ае страшися {не трусися), а иерехрестися. 
Чуєш ірӱм -  прячся в дӱм -  Чуєш грім -  прячся (ховаися) 
в дім!
Чуєш доброє слово -  запамнягай обназательно -  Чуєш 
добре слово -  затям обов’язково.
Чуєш звоны по другому (по лругӱв) -  думай и про ссбе -  
Чуєш дзвони по другому (по другій), думай і про ссбе.. 
Чуєш звӱн, та не знаєш, де (уткі) вӱн -  Чуєш дзвін, та не 
знаєш, дс (звідки) він.
Чуеш ладноє -  ухо наставляй, а неладноє -  тоже уха не 
затыкай -Чуєш ладме (добрс) -  вухо не затикай, а неладнс 
(недобре) -  теж вуха не затикай.
Чусш: “совітська держава”-  кричи “Ура!” и “Слава!”, 
а не закричиш -  роздавлить, як мыш -Чуєш: ' радянська 
дсржава” -  кричи “Ура!” і “Слава!”, а не закричиш -  роз- 
чавлять, мов миш.
Чуеш шепот (шепӱт) іалых вод-до весны готов город-
Чуєш шспіт талих вод -  до вссни готуй город.
Чує, як крӱзь сон -  Чує, мов крізь сон.
Чужа біда за цукор -  Чужа біда за цукор.
Чужа біда -  не біда -  Чужа біда (чуже лихо) -  не біда. 
Чужа біда не мучить, но розуму учи гь -  Чужа біда не му- 
чить, та розуму учить.
Чужа біда -  не своя - Чужа біда -  не своя.
Чужа болячка не свербить -  Чужа болячка не свербить. 
Чужа война -  не своя -  Чужа віііна -  нс своя.
Чужа гадка -  загадка = Чужої лумкы нс збагыеш = 
У чужу душу не влізеш -  Чужа гадка -  загадка.
Чужа дітина -  не своя -  Чужа дитина -  не своя.
Чужа думка приходить у голову усе скорше, чим своя -  
Чужа думка приходить у голову завжди сорішс, ніж своя. 
Чужа душа -  потемкы = Чужа душа -  темный ліс -  Чужа 
душа-потемки.
Чужа душа -  темный ліс = Чужа душа -  потемкы-  Чужа 
душа -  іютемки.
Чужа земля -  Чужа земля.
43*3 земля не гріє -  Чужа земля ие гріс.
Чужа земля -  не своя -  Чужа земля -  нс своя.
Чужа злӱсть очима їсть -  Чужа злість очима їсть.
Чужа кошара овсць ти не наплодить -  Чужа кошара 
овсць тобі не наплодить.
Чужа кошуля -  не тішить на гулях -  Чужа кошлуля (со- 
рочка) -  не тішить на гулях.
Чужа краса усім болить -  Чужа краса усім болить.
Чужа ласка -  сироті паска — Чужа ласка -  сироті паска. 
Чужа література -  Чужа література.
Чужа межа искусительиа -  Чужа межа слокуслива.
Чужа радӱть йому (ӱв) у тяжӱсть -  Чужа радість йому 
(їй) у тягість.
Чужа сімйа -  потемкы -  Чужа сім’я -  потемки.
Чужа слава не дає нокӱй -  Чужа слава не дає спокій. 
Чужа смерть не страшна -  Чужа смерть не схрашна. 
Чужа стороиа -  Чужа сторона {чуждий бік).
Чужа сторона додасть ума -  Чужа сторона додасть ума. 
Чужа сторона -  чужі люде, чужі законы -  Чужа сторона -  
чужі люди, чужі закони.
Чужа стріха -  чекай лиха -  Чужа стріха -  чекай пиха. 
Чужа судьба — не своя -  Чужа доля — не своя.



Чужа судьба -  иншый світ -  Чужа доля -  інший світ! 
Чужа хыжа -  гӱрше ката -  Чужа хата -  гірше ката.
Чужа хыжа -  не своя -  Чужа хата -  не своя.
Чужа хыжа така, як свекруха лиха: хопгь не кринить, но 
бурчить, а всс ж она не мовчнть -  Чужа хата такая, як 
свекруха лихая: хоч не кричить, та бурчить, а все ж тона 
ис мовчить.
Чужа хыжа, як мачоха: волій погуйить, чим приголубить
-  Чужа хата, як мачуха: волій погубить, чим нриголубить. 
Чужа чужнна нс пожаліє -  Чужа чужина не іюжаліє. 
Чужа чужннонька -  не рӱдна родннонька -  Чужа чужи- 
нонька -  не рідна родинонька.
Чужа шия -  не своя, кедь зломиться -  не біда -  Чужа шия
-  ие своя, яыцо зломиться -  нс біда.
Чужеродный елемент - Чужорідний елемент.
Чужина не всіх по головні гладить, когось и на сук за- 
вадить -  Чужина не всіх по голівці гладить, когось і на сук 
завадить. '
Чужина -  не рӱдна сторона -  Чужина -  не рідна сторона. 
Чужі вады нас злостн пь, а свої -  ганьблять -  Чужі вади 
{недоліки) нас злостять, а свої -  ганьблять {соромлять). 
Чужі гріхы видягься ліпшс, чим свої-Чужі іріхи бачать- 
ся краше, ніж свої.
Чужі гріхы до чесного чслядннка (до чесної челядины) 
не лнпнуть -  Чужі гріхи до чесної людшш не липнуть. 
Чужі гроші береш на час, а свої отдасш иавічно -  Чужі 
гроші береш на час, а свої відцаєш навічно.
Чужі гроші не давуть спати -  Чужі гроші не дають спаги. 
Чужі дворища топтати -  Чужі дворища топтати.
Чужі діти скоро ростуть -  Чужі діти швидко ростугь. 
Чужі діти тягнуть ушитко до хыжі, а свої -  з хыжі -  Чужі 
діти тягнуть усе до хати, а свої -  з хати.
Чужі діти як діти, а ты из свойими ие знаєш, куды ся 
подіги -  Чужі діти як діти, а ти зі своїми нс знаєш, куди 
подітися.
Чужі доробкы -  Чужі доробки.
Чужі думкы часто нас злоблять лем тому, бо вии чужі
-  Чужі думки часто нас злостять лише гому, бо вони чужі. 
Чужі душі пӱп спасає, а свою зананащає -  Чужі душі пііі 
снасае (рятує), а свою занапащає.
Чужі дӱвкы все ліиші, як свої -  Чужі дівки все кращі, 
ніж свої.
Чужі жопы тчуть, а її завидкы беруть -  Чужі жінки тчуть, 
а її завидки бсруть.
Чужі заботы -  не наші -  Чужі турботи -  не наші.
ЧужІ колопні герти -  не переробиш (не неретреш) до 
смерти -  Чужі коноплі терти -  не переробиш (ис потреш) 
до смерті.
Чужі кошари -  не для твоєї отари -  Чужі кошари -  не для 
твоєї отари.
ЧужІ проблемы никому не нужні -  Чужі проблеми нікому 
не потрібні.
Чужі псы погарчать и втечуть, а сво ї-до  смерти загри- 
зуть -  Чужі нси погарчать і втсчуть, а свої -  до смерті за- 
гризуть.
Чужі рукы для парады, а в своїх глядай иорады -  Чужі 
руки для наради, а в своїх шукай поради.
Чужі елементы -  Чужі (сторонні) елемента.
Чужі жоны выхваляє, а свою не номічає -  Чужі жінки 
{дружини) вихваляє, а свою не иомічає.
Чужі краї -  мытарства мої (твої) -  Чужі краї -  митарсгва 
мої (твої).
Чужі народы -  Чужі народи.
Чужі страны -Чужі країни.
Чужі тайны -  діло опаснос -  Чужі таємниці -  справа не- 
безпечна.
Чужі хлопоты -  яе мої заботы -  Чужі клопоти -  не мої 
турботи.
Чужый бӱль хоть и смути гь, но не болить -  Чужий біль 
хоч і смутить, та не болить.
Чужый для нас челядник = Чужый для нас чоловік 
(чужа для нас челядина) -  Чужа для нас людина.
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Чужый для нас чоловік (чужа для нас челядина)= 
Чужый для нас челядяик -  Чужа для нас людина.
Чужын дурак -  утіха, а свӱй -  нещастя -  Чужий дурень -  
потіха, а свій -  нещастя.
Чужый дурень (чужа дура) -  утіха, а свӱй (а своя) -  нс- 
шастя ~Чужий дуреиь (чужа дура) -  потіха, а свїй (а своя) 
-  иещастя.
Чужый (чужа) за духом -Чужий (чужа) за духом.
Чужын кипсняк гріє нс так -  Чужий кипеняк (плащ) гріє 
не так.
Чужый коровай на стӱл не подавай -  Чужий коровай на 
стіл не поцавай.
Чужый кожух не гріє -  Чужий кожух не гріє.
Чужый край поважан, а про свӱй не забывай -  Чужый 
край гшажай, а про свӱй не забувай.
Чужый край -  твоє пекло, а не рай -  Чужий край -  твоє 
пекло, а не рай.
Чужый (чужа) народу -  Чужий (чужа) народу.
Чужый розум добре знати, айбо лем свӱй хосноватн -
Чужий розум добре зііати, та лише свій хосновати {корис- 
тувати).
Чужый розум люби, а свӱй не губи -  Чужий розум люби, 
а свій нс губи.
Чужый розум нс подсобить, кіть свӱй не робить -  Чужий 
розум не підсобить, якщо свій не робить (ме працює). 
Чужый розум уважай, но лем на свӱй упован -  Чужий 
розум иоважай, та лиш па свій умовай {покладайся). 
Чужый рот долоньов не затулиш = Чужый рот -  нс 
хлӱвець, ош запреіи на шворінець -  Чужий рот долонею 
не затулиш.
Чужый рот не насытить твӱй жнвот -  Чужий рот не на-
ситить твій живіт (твоє черево).
Чужый рот -  не хлів: не залерти -  Чужий рот -  пе хлів: 
ие зачинити.
Чужый рот -  не хлӱвець, ош занрсш на шворілець = 
Чужый рот долоньов не затулиш -  Чужий рот -  не хлівсць, 
що запреш {зачиниш) на шворінець.
Чужый світ лем здалека файный -  Чужий світ лиш зда- 
леку файний {гарний).
Чужый (чужа) серед свойих -  Чужий (чужа) серед своїх. 
Чужый чикӱв не споможе твій хлӱв -  Чужий чиків {чуже 
лоша) не споможс твій хлів.
Чужый шпаргет топити -  очи задымити -  Чужий шпар- 
гет (чужу плиту, грубку) топити -  очі задимити.
Чужый язык -  Чужа мова.
Чужый язык уважай, а свӱй ие забывай -  Чужий язик 
(чужу мову поважай), а свій (а свою) не забувай.
Чужым вадь свойим -  краса приятна всім -  Чужим чи 
своїм -  краса приємпа всім.
Чужым волам хвосты крутнть -  Чужим волам хвости 
крутать.
Чужым волом не доробишся -  Чужим волом не доро- 
бишся.
Чужым волом ораги -  много не выорати -  Чужим волом 
орати -  багато ііс виорати.
Чужым добром не збогатієш = 3 чужого добра не зробиш 
двора = Чужоє добро бере за ребро -  Чужим добром не 
збагатієш.
Чужым добром не нахвалишен -  Чужим добром не на- 
хвалшпся.
Чужым житьом легше гратися, чим свойим -  Чужим 
життям легше гратися, ніж своїм.
Чужыми грӱшми, небоже (небого), собі ие споможеш -  
Чужими грішми, небоже (небоп>), собі не споможеш. 
Чужыми руками добре лем гада ймати = Чужыми рука- 
ми лсм грань гребсти = Чужыми руками огень загорта- 
ти -  Чужими руками добре лиш гада ловити.
Чужыми руками лем грань грсбстя = Чужыми руками 
добре лем гада ймати = Чужыми руками огень загорта- 
ти -  Чужими руками лиш грань (жар) загрібати.
Чужыми руками не доробишся -  Чужими руками не до- 
робишся. а
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Чужыми руками огень загортати -  Чужыми руками 
лсм грань гребсти = Чужыми рукамн добре лем гада 
ймати -  Чужими руками вогонь загортати.
Чужыми руками робити -  Чужими руками робити. 
Чужым муром мурованый -  Чужим муром мурований. 
Чужьш ие выхваляйся, а свого не зрікайся -  Чужим не 
ітишайся, а свого не зрікайся.
Чужым не збоі атіеш, ни журу ие розвіеш -  Чужим не зба- 
гатієш, ні журбу не розвієш.
Чужым не хвалися, а своіхі не ганьбися -  Чужим не хва- 
лися, а свого не ганьбися {не соромся).
Чужым пивом свальбу не отбудеиі -  Чужим пивом весіл- 
ля не відбудеш.
Чужым пішаком до Бога пе дӱйдеш -  Чужим пішаком 
(пішником, чужою стежиною) до Бога не дійдеш.
Чужым потом не нагрісшся -  Чужим потом пе нагрі- 
сшся.
Чужым розумом жити -  свойим не дорожити -  Чужим 
розумом жити -  своїм нс дорожити.
Чужым розумом ие прожиєш -  Чужим розумом не про- 
живсш.
Чужым ротом сытый (сыта) не будеш -  Чужим ротом си- 
тий (сита) нс будеш.
Чужым тяглом -  свойим горбом -  Чужим тяглом -  своїм 
горбом.
Чужым умом жити -  люди смішити -  Чужим розумом 
жити -  людей смішити.
Чужым умом не хвалися, а своіч> держисн -  Чужим розу- 
мом ис хвалися, а свого держнся (тримайся).
Чужым хлібом сытый (сьгга) не будеш -  Чужим хлібом 
ситий (сита) нс будеш.
Чужых Богӱв не глидай, а свого ся не зрікай -  Чужих 
Богів не глядай (не шукай), а свого не зрікайся.
Чужых годусме -  самі голодусме -  Чужих годуемо -  самі 
галодуємо.
Чужых діти не быває -  Чужих дітей нс буваг.
Чужых много, а свого -  никого (ии єнного) -  Чужих бага- 
то, а свого -  иікого (ні одного).
Чужых овець нс запреш собі в хлівеиь -  Чужих овець не 
запреш {не зачиииш) собі в хлівець.
Чужых учить, а свойнх мучигь -  Чужих учить, а своїх 
мучить.
Чужого болю не быває -  Чужого болю не буває.
Чужого горя не бывас - Чужого горя не буває.
Чужого горя никому нс трсба -  Чужого горя нікому не 
треба {не потрібно).
Чужого дому -  не зыч никому -  Чужого дому -  не зич 
иікому.
Чужого научасмеся, но й свого ие зрікасмеся -  Чужого 
навчаємось, але й свого не зрікаємось (не цураемось). 
Чужого не занимай, а свого не полишай -  Чужого пе за- 
ймай, а свого не покидай.
Чужого не рушай , а свого нс розмітуй -  Чужого ие чіпай, 
а свого не розкидай.
Чужого не хочу, а свого не отдам -  Чужого не хочу, а свого 
не віддам.
Чужого языка вчися, а свого не ганьбися -  Чужого язика 
(чужої мови) вчися, а свого (а своєї) не ганьбися (не сором- 
ся).
Чужоє блюдо не нюхай, бо дӱстаиеш за уха -  Чуже блюдо 
не іпохай, бо дістанеш за вуха.
Чужос боком выходить ~ Чуже боком виходить.
Чужоє видить и под возом (и за нлотом), а своє ж не ви- 
дить и под носом = Чужос видить под лісом, а свого нс 
видить под носом = У чужому оці й порошинку видить, 
а в свому й пеиька не помічає -  Чуже бачить і під возом 
(і за шштом), а своє ж ие бачить і під носом.
Чужоє видить под лісом, а свого не видить иод носом = 
У чужому оці й порошиыку видить, а в свому й пснька 
не помічає = Чужоє вндить и под возом (и за илотом), а 
своє ж не видить и под носом -  Чуже бачить під лісом, а 
свого не бачить під носом.

Чужоє возьмеш торбинов, а чорт твоє -  коблиыов -  Чуже 
візьмеш торбиною, а чорт твос -  коблиною.
Чужос -  вто не твоє -  Чуже -  тс не твоє.
Чужос горе ~ людям сміх -  Чуже горе -  людям сміх.
Чужос горе -  не своє -  Чуже горе -  не своє.
Чужоє горе смутить, а своє -  болить -  Чуже горе смутить, 
а своє -  болить.
Чужоє ділити много розума не треба -  Чуже ділити багато 
розуму нс потрібно.
Чужос добро бере за рсбро = 3 чужого добра не зробиш 
двора = Чужим добром ие збогатіеш -  Чуже добро бере 
за ребро.
Чужоє добро колс под ребро -  Чуже добро коле під ребро. 
Чужоє добро -  не на хосен -  Чужс добро -  ііе иа хосен (не 
на користь).
Чужос добро щастя не приносить -  Чуже добро щастя не 
пршюсить.
Чужоє -  дорогоє -  Чуже -  дорогс.
Чужоє имня -Чуже ім’я.
Чужое й мыло голило, а моя й брытва не бсре -  Чуже й 
мило голило, а моя й бритва нс бсре.
Чужоє начальство усе легше лаяти -  Чуже мачальство 
(ксрівницпию) завжди лсгшс лаяти.
Чужос не бери, а свос не гири = Чужос не бери, а 
своє стережи - Чуже не бери, а своє не гири (не розтринь- 
куй).
Чужоє не бери, а своє стережи = Чужоє ие бери, а своє не
гири -  Чуже не бери.а своє. стережи.
Чужоє не жадай, а свого ся не лишай = Чужоє не бери, а 
своє не лишай -  Чуже це бажай, а свого не лишайся. 
Чужоє не бсри, а своє не лишай = Чужоє не жадай, а сво- 
го ся не лншай - Чуже нс бери, а своє пе лишай.
Чужоє -  ие родноє -  Чужс ~ нс рідне.
Чужос не руш -  Чужс нс руш!
Чужос — нс своє - Чуже -  не своє.
Чужоє ниґда не гріс - Чуже ніколи не гріє.
Чужос сало упоперек гыртаякы му (гыртанкы ӱв) сталп 
-  Чуже сало упоиерек горла йому (горла їй) стало.
Чужос сідло освобождай, чужого коня вертай -  Чуже сід- 
ло звільняй, чужого котія вертай.
Чужоє созерцай, но не занимай -  Чужс споглядай, та нс 
займай.
Чужоє употреблясме, гибы свого ис маєме -  Чужс сно- 
живаємо, ніби свого не маємо.
Чужос усс ліпше любитьси, чим своє -  Чуже завжди кра- 
ще любиться (дячиться), ніж своє.
Чужос усе ліпшоє -  Чуже завжди краше.
Чужоє ци свос -  кажи (говори), як с -  Своє чи чуже ~ 
кажи (говори), як є.
Чужос ци своє -  ие робн гаром-понатрос -  Чужс чи своє -  
не роби гаром-понатроє (чсрсз п’ятс на десяте).
Чужоє ци своє -  храни такым, якым с -  Чужс чи своє -  
бережи таким, яким є.
Чужос щастя не гуди, а свойим ся поділи -  Чужс щастя не 
хули, а своїм поділися.
Чужої біды не быває -  Чужої біди ие буває.
Чужої думкы не збагиеш = У чужу лушу не влізеш = 
Чужа гадка -  загадка = Ннко не знає, тко што гадає -  
Чужої думки не збашеш.
Чужої думкы не збагнеш {не порозуміє), докі бесіду не 
заведеш -  Чужої думки не збагнеш, поки бесіду (розмову) 
не завецеш.
Чужому вчися, а свого держися -  Чужому вчися, а свого 
держися (тримайся).
Чужому горю помогти старайся, а не злорадствуй -  Чу-
жому горю помогти старайся, а не зловтішайся.
Чужої красы очима не иаси -  Чужої краси очима нс паси. 
Чужому щастю не заздрити, а радоватися треба, говды и 
твог шастя стане иовнішым ~ Чужому шастю не заздри- 
ти, а радіти потрібно, тоді й твоє щастя стане повнішим. 
Чужороднос діло -  Чужорідпе діло (чужорідпа справа). 
Чужу біднӱсть не насыгиш -  Чужу бідпість не наситиш.
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Чужу біду й без хліба зйіш, а своя й із колачом у горло
не йдс -  Чужу біду й без хліба з’їси, а своя й із калачем у 
горло не йде.
Чужу біду на воді розведу (розведе), а своӱв -  кӱнця-краю 
не навду (не знайде) = Чужу біду руками розведу (розве- 
де), а до свої ума не докладу (не докладе) -  Чужу біду на 
воді розведу (розведе), а своїй -  кінця-краю не знайду (не 
знайде).
Чужу біду не понмеш, но й ог свої ие втечеш -  Чужу біду 
не збагнеш, алс й від своєї не втечеш.
Чужу біду руками розведу (розведе), а до свої ума не до- 
кладу (не докладе) = Чужу біду на воді розвсду (розведе), 
а своӱв -  кӱния-краю не найду (не знайдс) -  Чужу біду 
па воді розведу фозведе), а до своєї й ума не докладу (не 
докладе).
Чужу' дітину не берн (нс принимай), як свош -  Чужу ди- 
тину ые бери (не приймай), як свою.
Чужу дітнну не суди ію своӱв -  Чужу дитину не суди по 
своїй.
Чужу жону любити -  сознатсльно грішити -  Чужу жінку 
(дружину) любити -  свідомо ірішити.
Чужу жону не занимай, а свою не иренебрегай -  Чужу 
жінку (дружину) не займай, а свою нс зневажай.
Чужу красу не заплетеіи собі в косу -  Чужу красу не за- 
плетеш собі в косу.
Чужу любов легко розбити, но тяжко зліпити -  Чужу лю- 
бов легко розбити, та важко зліпити.
Чужу любов не оговорюй: волій про свою збай -  Чужу 
любов не обмовляй: волій про свою дбай!
Чужу межу нарушати нс мож -  Чужу межу нарушати не 
можна.
Чужу пісню спӱвати (проспӱвати) = Спӱвати з чужого 
голоса-Чужу нісшо снівати.
Чужу хыжу нс обговорӱй, волій про свою збай -  Чужу 
хату не обмовляй, волій про свою дбай.
Чужу хыжу нічого нодмітати, ліпше свою нодмести -  
Чужу хату нічого підмітати, краще свою підмести.
Чужу хыжу топити -  очи собі задымити -  Чужу хати то- 
пити -  очі собі задимити.
Чужӱв біді добре сочувствовати, лем бы свої не 
магги -Чужій біді добре співчувати, лише б своєї нс мати. 
Чужӱв біді не зарадиш, но доброе слово не заваднть -  
Чужій біді нс зарадиш, та добре слово нс завадить.
Чужӱв біді не радуйся, а своєї варуйся -  Чужій біді не 
радій, а своєї стережись.
Чужӱв біді не смійся = Не смійся з челяди днесь, бо за- 
втра люде з тсбе будуть сміятися -  Чужій біді (чужаму 
лихові) не смійся.
Чула баба “кадило”, а повіла: “Гаврило!” -  Чула баба 
"Ікадило”, а новіла (а сказала): 'Таврило!”
Чули звӱн, но не знавуть, удкі вӱн -  Чули дзвін, та нс зна- 
ють, звідки він.

Чумацька дорога -Чумацький шлях.
Чути запах -  Чути запах.
Чути на собственні уха -  Чути на власні вухав.
Чути носом -  Чути ІЮСОМ.
Чути (чувствовати) себе здоровым (здоровов) -  Почува- 
ти себе здоровим (здоровою),
Чути собствснными ухами-Чути власними вухами. 
Чути, удкі вітер віс = Держати нӱс за вітром -  Чути, звід- 
ки вітер ВІЄ.
Чути чув (чути чула), лем на собі не почувствовав (не 
почувствовала) -  Чути чув (чути чула), лише на собі не 
відчув (не відчула).
Чути, як муха пролетить -  Чути, як муха пролегить. 
Чутка йде по всьому світу = Слухом земля повниться -  
Чутка (поголос) іде по всьому світу.
Чутка така = Є така чутка -  Чутка така.
Чутками земля (світ) повниться -  Чутками земля (світ) 
повниться.
Чуткый барометр -  Чуткий (чутпивий) барометр.
Чуткый (чутка) на всяку (до всяко’О несправедливосгі -  
Чуткий (чугка) до всякої несправсдливості.
Чуткый слух -Чуйний (чуткий) слух.
Чуткый сон -Чуткий історожкий) сон.
Чуткый сон = Сторожкый сон -  Чуйний соп.
Чугкый чслидиик (чутка челядина) -  Чуйна (чутлива) 
людина.
Чуткос отношсніс -  Чутливе ставлеішя.
Чуткоє серце -  Чуле серце.
Чуткоє ухо -  Чутке (чут'шве) вухо.
Чутко относиться -  Чуло (чутливо) ставиться.
Чутьо языка -  ГІочутгя мови.
“Чуть-чуть” - не считаєся -  'Чудь-чуть (трішки-тріш- 
ки)" -  ие рахусться.
Чухати бороду -  Чухати бороду.
Чухати в потылицю = Чухати потылипю = Шрибаги го- 
лову -  Чухати потилицю.
Чухати потылицю = Чухатися в потылицю = Шкрибати 
голову -  Чухати потилицю.
Чухатися в потылицю = Чухати потылицю = Шкрябати 
голову -  Чухатися в потилицю.
Чухати чуб (чуба) -  Чухати чуб (чуба).
Чухать собі потылицю -  Чухає собі потилицю. 
Чучай-белай, с ііи , малятко, нс будь такым, як твӱй 
нянько -  Чучай-белай, спи, малятко, не будь таким, як твій 
татко.
Чучело -  всіх люди замучило -  Чучсло -  всіх людей за- 
мучило!
Чӱльна сторона -  Чільна (лицева) сторона.
Чхати мені на нього (на неї) -  Чхати мені на иього (на 
иеї)!
Чхати я хо гів (хотіла) -  Чхати я хотів (хотіла)!



Шаб

ш

Шабаш н край -  Шабаш і край (та й годі) !
Шалені штрафы (податкы) -  Шалсні штрафи (податки). 
Шальна муха продзыжчить уха -  Шалеиа муха продзиж- 
чить нуха
Шальна (ненстова) радӱсть = Безудержна радӱсть -  ІПа- 
лена радість.
Шальыі (бішені) гроші -  Ша;іені іроші.
Ш альні гроші просить -  дурный (дурна) буде, тко ся при- 
голосить -  Шалені гроші просить -  дурний (дурна) буде, хто 
приголоситься.
Щальні траты (росходы) -  Шалепі витрати.
Шальный (неистовый) день = Безумный день -  Шале- 
ний день.
Шалыіый (кеисговый) челялник (шальна (неистова) 
челядина -  Шалеіш людина.
Шамотова глина -  Шамотова глина.
Шанірноє соєдиненіє -  ІПарнірне з’єднання.
Шанс є усе -  Шанс є завжди.
Шансы были и сплыли -  Шанси були і спливли.
Шансы -  пйатднсят на пйатдисяг -  Шанси -  п’ятдесят 
на п’ятдесят.
Шансы у них різні -  Шанси у них різні.
Шансы у них руні (єннакі) -  Шаси у них рівні (однакові). 
ІІІаитрапа дипломована - Шантрана дипломована. 
Шанка-бмрька -  Шапка-бирка.
Шагіка-бирка, зверьхм дырка -  Шапка-бирка, зверху дірка. 
Шапка для головм, а пс голова для шапкы -  Шапка для 
голови, а не гелова до шапки.
Шапка-кожушанка -  Шапка-кожушанка 
Шапкамн за.мстати -  ІПанками замстати (зикидати). 
Шапка -  молодому (молодӱв), а клебан -  старому (старӱв) 
-  Шапка -  молодому (молодій), а клсбаи (капелюх) -  старо- 
му (старій).
Шапку му (шапка ӱв) до головы приросла -  Шапка йому 
(шапка їй) до голови нриросла.
Шапка-неведимка - Шапка-невидимка.
Шапка нс налізагь иа голову -  Шапка пе налізає аа голову. 
Шапка-рогатка -  Шапка-рогатка.
Шанка-ушанка -  Шаика-ушанка.
Шапков вернчи -  Шапкою кинути.
Шапку выкупив, а ногавнці заставив -  Шапку викуішв, 
а іюгавиці (а штани) заставив.
Шапку в охапку -  и в пивну -  Шапку в охаапку -  і в иивну. 
Шапку глядать, а на голові йі мас -  Шапку шукає, а иа 
голові її має.
Шапкує перед ним (перед нив) -  Шапкує неред ним (пе- 
рсд нею).
Шапку на стӱл не клади, бо будеш ходити, як дурный
(як дурна) -  Шапку на стіл ис клади, бо будеш ходити, як 
дурний (як дурна).
ІІІапочна мастерська -  Шапкова майстсрня.
Шапочноє знакомство - Шапкове знайомство. 
Шарашкіна контора -  Шарашкіна контора (не викликаю- 
ча довір 'я).
Шарашкіна контора не бойиться рсвізора -  Шарашкіна 
контора (не викликаюча довір ’я) не боїться рсвізора. 
Шариковый подшипник — Шариковий підшипник. 
Шарнги очима = Нишпоритн очима -  Шаригги очима. 
Шарпати (иіарпавучи) нервм = Дьоргати (дьоргавуни) 
нервы = Трепати (треплючи) нервы = Мотати імотаву- 
чи) нервы -  Шарпати (шарпаючи) верви.
Шастать, як мыш ію сусіках -  Шастае, мов миша по су- 
сіках.
Шасть -  кедь Бог дасть -  Шасть -  якщо Бог дасть! 
Шатающася походка -  Хитка хода.
Шаткі убежденія -  Хиткі персконаішя.
Шаткый стӱл -  Хиткий сгіл.
Шатко-валко -  Шатко-валко (так собі (абияк).
Шах и мат -  Шах і мат.

Шахматна фіґура -  Шахова фігура.
Шахматный порядок -  Шаховий порядок.
Шахраї усе мавуть запасні входы и выходы -  Шахраї за- 
вжди мають запасні входи і виходи.
Шахрайство -  його (її) царство -  Шахрайство -  його (її) 
царство.
Шахрайськый роман -  Шахрайський роман.
Шахтком -  Шахтком (иіахтовий комітет).
Шваблнк огеыь запалить, но й сам згорить -  Шваблик 
(сірник) вогонь запалить, та й сам згорить.
Швагер и швагрння -  нсе твоя родина = Шовгор и шов- 
горина -  йсе твоя родина -  Швагер и швагриия (шурин і 
шурина) -  цс твоя родина,
Шведська стінка -  ІІІведська стінка (спортивна).
Швейна игла -  Швацька годка.
Швейна мастерська -  Швацька майстерня.
Швсйна машина -  Швацька машипа.
Швейный прибор -  Швацький прилад.
Швыдкый (швыдка), як мотыль -  Швидкий (швидка), як 
мотиль (як метелик).
Швыряти єден (єнна) у другого (у друі у) -  Швиргати (ки- 
дати) один (одна) в другого (в другу).
Шевелить мозгами -  Ворушить, крутить мізками. 
Шедевры музикы -  Шсдсври музикн.
Шелиякі комбінації -  Всілякі комбінації.
Шепнув німый глухому (шешіула німа глухӱв), вбы по- 
клав (вбы ноклала) руку в жсб голому (голӱв) -  Шепнув 
німий глухому (шспнула иіма глухій), шоб поклав (щоб гіо- 
клала) руку в жеб (у кишеню) юлому (голій).
Шепнути на ушко -  Шспііути иа вушко.
Шентанос -  бреханоє -  Шептане -  брсхаие.
Шсршавй кожа -  Шсрехата шкіра.
Шеста година -  Шоста годиііа.
Шсстиствольный міномет- Шестиствольний мінсмеі. 
Шесгоє чувство -  Шосте почуття.
Шефа (шефкиню) поддобри -  й што хочеш бери -  Шсфа 
(шефкиню) піддобри -  н що хочеш бери.
Шеф жандарӱв -  Шеф жандармів.
Шефы в нолі трудяться-жнивуюгь, а колхозникы -  
обжннкы сяткувуть -  Шсфы в цолі іірацюють-жпивують, 
а кошюспники -  обжинки святкують.
Шеф-повар -  Шеф-кухар.
Шефська помӱч -  Шсфська допомога.
Шсфська помӱч -  селу подмога -  Шефська поміч (допо- 
мога) -  селу підмога.
Шефтарь мінять говар на товар -  Шсфтар (торгаш) мі- 
няє товар на товар.
Шибати (шибнутн) в нӱс -  Бити (вдарити) в ніс.
Шибать собов (шибаться), як чорт по пеклу -  Шибає со- 
бою (шибаєті>ся), як чорт по пеклу.
Шибениці й темниці вже не страшать верховинців -  
Шибешші й темішці вже ие страшать верховинців! 
Шибеничка-брехачка: курку здсмекала, а повіла: “Ци- 
ганка вкрала!” -  Шибеничіса-брехачка: курку з’їла, а пові- 
ла: “Циганка вкрала!”
Шибы на вызорах из грубого скла -  ПІибки на визорах 
(на вікнах) із грубого скла.
Шиворот на выворот -  ІІІиворіт на виворіт.
Шиє м поре, и все ниткам горе = Шиє, иоре -  ниткам 
горе -  Шиє та гюре і всс ниткам горе.
Шиє, поре -  ниткам горе = Шиє и поре, и всс ниткам 
горе — Шиє, поре -  ниткам горе.
Шило в мішку не спрячеш = Шила в мішку не утаісиш = 
Шило в мішку не утаниться -  ІІІила в мішку нс спрячеш 
(не сховаєш).
Шило в мішку не утайиться = Шила в мішку не утайиш 
= Шила в мішку не спрячеш -  Шило в мішку не утаїться.

I Шило в мішку не утайиш = Шила в мішку не спрячсш 
! = Шило в мішку не утайиться -  Шила в мішку не угаїш.
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Шилом каші не наїшся -  Шилом каші не наїшся.
Шилом мак не їдять нияк -  Шилом мак не 'щять ніяк. 
Шилом моря не нагріеш -  Шилом МОря не нагрієш. 
Шило-мотовило по світах ходило, як старӱсть почув- 
ствовало -  домӱв ся вернуло -  Шило-мотовшю ио світах 
ходило, як старість відчуло -  додому вернулось.
Шилом патокы вхопивши -  Споймати об.шзня -  Ши- 
лом патоки вхопивши.
Шило-не мыло: в міху не спрячеш -  Шило не мило: в 
міху нс спрячеш (не сховаєш).
Шильник берднику не товариш -  Шильник (роблячий 
шша) берднику іроблячий берда) не товариш.
Шиыок -  біда для жӱнок -  Шинок -  біда для жінок. 
Шипить-сичнть, но не горить -  Шинить-сичить, та нс 
горить.
Шииить-хрипить, айбо нигда не замерзать — Шинить- 
хрипить, але ніколи пе замсрзає.
Шиплящі согласні -  Шиплячі приголосні.
Ширнться чутка (поголоска) -  Шириться чутка (иого- 
лоска).
Широка борода -  Широка борода,
Широка експертна среда -  Широке експертне ссредовише. 
Широка картина = Обіца картина -  П.Іирока картина. 
Широка иатура -  ІІІирока иатура.
Широка обществееиӱсть (общиӱсть) -  Широка громад- 
ськість (широкий загал).
Широка популярнӱсть -  Широка популиршсть.
Широка тематика -  Широка тематика.
Широка толока -  Широка толока.
Широкі возможяости -  Широкі можливості.
Широкі ворота додому, а узькі -  з дому -  Широкі ворота 
додому, а вузькі -  з дому.
Широкі масы -  Широкі маси (иіирокий загал).
Широкі нерспективы -  Широкі иерспективи.
Широкый асортимент -  Широкий асорзгимеіп.
Широкый взгляд -  Широкий погляд.
ІПнрокый вы бор- Широкий вибір.
Широкый діапазон -  Широкий діапазон.
Широкый жест = Красиоречивый жсст -  Широкий жест. 
Широкый круг вопросӱв -  Широкс коло іштань. 
Широкый нростор -  Широкий простір.
Широкый резонаис -  Широкий резонанс.
Широкый розґлас -  Широкий розголос.
Широкый світ -  Широкий світ.
Широкый світ, но много в нӱм бід -  Широкий світ, та 
много (багато) в нім бід.
Широкый секгор дійствія -  Широкий сектор ДІЇ. 
Широкый степ -  Широкий степ.
Широкый читагель -  Широкий читач. 
Широковіщательна декларація -  Широкомовна декла- 
рація.
Широко довкола розпростерлися ліси -  Широкот навко- 
ло простерлися ліси.
Широкоє болотиіце вода залляла -  полюбнв-им дӱв- 
чиноньку (полюбила-м легіника) мати не знала -  Широкс 
болотище вода залляла (залила) -  нолюбив я дівчинонысу 
(нолюбила я легіника (парубочка) мати не знла.
Широкоє поле діятельностн -  Широке іюлс діяльності. 
Широкоє коло -  Широкий круг.
Широко упогребляємый (употребляєма) -  Широко ужи- 
ваиий (уживана).
Широта азглядӱв -  Щирота (широчінь) иоглядів. 
Шириотреб -  Ширвжиток (широкий ижиток). 
Шити-білити -  завтра Великдень -  Шити-білита -  завтра 
Великдень!
Шити на жпву нитку -  Шиги на живу нитку.
Шити рубцьом -  Шити рубцем.
Шити чоботы -  Шити чобоги.
Шитися в начальиики (в иача.іьниці) -  Лізти в началь- 
ники (в началыіиці).
Шитися в старикы (в старушкы) -  Писатися в старики 
(в старушки).

Шнто білыми нитками -  Шите білими нитками.
Што в стозі -  щи не в оборозі -  Що в стозі -  ще нс в обо- 
розі. і
Шігго й крыто = Шито-крито -  Шито й крито. 
Шито-крыто = Шито й крыто -  Шито- крито.
Шито рехлик не для себе, куповано не для тебе, тко но- 
сив -  не просив, а зко носитиь -  має доста -  Шито рехлик 
(піджак) ие для себе, куповано не для тебе, хто носив -  не 
просив, а хто носить- має досить.
Шишка на руному місті -  Шишка на рівному місці.
Шия в злоті, а ногы -  в болоті -  Шия в злоті (в золоті), а 
ноги -  в болоті.
Шия нечиста, а носить мониста -  Шия иечиста, а носиіь 
намиста.
Шия стала тонша, но завто довжа -  Шия стала тонша, та 
зате довша.
Шия -  хоть рафы згынай -  Шия, хоч рафи (обіддя) зги- 
най.
Шия, як у быка, но кышка тонка -  Шия, мов у бика, та 
кишка тоика.
Шия, як у гускы (як у вола) -  Шия, як у гуски (як у вола). 
Шіді-ріді-дана -  з вечера до рана -  Шіді-ріді-дана -  з ве- 
чора до рана.
Шіковна, як мыш -  Шіковна (спритна), мов миш.
Шісзь диӱв роби, а семый -  Богу присяти -  Шість днів 
роби, а сьомий -  Богу присвята.
Шість раз но два -  Шість разів по два.
Шіфа нӱшла в открытоє море -  Шіфа нішла (пароход пі- 
іиов) у відгкрите море.
Шкварчи гь, гибы шкура горить -  Шкварчить, иіби шкі- 
ра горить.
Шкірити зубы = Скалити зубы = Цірити зубы = Сушити 
зубы -  Шкірити зуби.
Шкіритися зубами = Скалитися зубами -  Шкіритися зу- 
бами.
Шкода бензина -  Шкода бензину!
Шкода было й голову морочитн -  Шкода було й голову 
морочити!
Шкода было й часа -  Шкода було й часу!
Шкода вӱз доганяти, на котрый зя не хочуть взити -
Шкода віз (воза) наздоганяги, на котрий тебе не хочуть взяти. 
Шкода за бензин -  Шкода за бензин.
Шкода з хосном ходять умісті -  Шкода з хосном (з корис- 
тю) ходять умісті (разом).
Шкода й бесіды = Шкода й слӱв -  Шкода й бесіди (роз- 
мовиу.
Шкода й гадкы = И думати нічого -  Шкода й гадки. 
Шкода й казати = Ниє што й  говорити -  Шкода й казата. 
Шкода й сватати йти, кедь до вінця не вести -  Шкода (не 
варто) й сватати йти, яюцо до віиця ие вссти!
Шкода й слӱв = Шкода н бесідм -  Шкода й слів.
Шкода міроприятія -  Шкода заходу.
Шкода ревати за выбіглым молоком -  Шкода ревіти за 
вибіілим молоком.
Шкоды -  на мільйоны, а штрафа -  на мідякы -  Шкоди - 
на мілліони, а штрафу -  на мідяки.
Шкода-не шкода -  Шкода не шкода.
Шкода ннкому пе мнла -  Шкода ніюому не мила.
Шкода псови білого хліба -  Шкода псові білого хліба. 
Шкода розумным олечам дурну голову носити -  Шкода 
розумним плечам дурну голову носити.
Шкода слӱв -  Шкода слів!
Шкода такого мудрого (таку мудру) глядати, обы мӱг 
(обы могла) малов платков велику дірку заплатати -
Шкода такого муарого (таку мудру) глядати (шукати), щоб 
міг (шоб могпа) малою платкою (латкою) велику дірку за- 
платати (зсиіатати).
Шкода часу -  Шкода часу.
Шкодлива (шкӱдлива) звычка -  Шкідлива звичка. 
Шкодливі игры -  Шкідливі іірн.
Шкодовати (щадити) здоровля -  Жаліти (шадити) здо- 
ров’я.
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Школа для пана -  як плуг для Ивана -  Школа для пана, 
як плуг ддя Івана.
Школа для того, вбы вчити старого й малого -  Школа 
для тою, щоб вчити старого й малого.
Школа жизни -  Школа житгя.
Школа -  знаній оспова = Школа -  знаній стодола -  Шко- 
ла -  знань основа.
Школа -  знаній стодола = Школа -  знаній осаова -  Шко-
ла -  знань стодола.
Школа з технічеськым уклоном -  Школа з технічним 
ухилом.
Школа-інтернат -  Школа-інтернат.
Школа крош и шитя -  Школа кою та шиття.
Школа нас зроднпла (зрӱднила), а робота -  змӱцнила -  
Школа нас зріднила, а робота -  зміцнила.
Школа передового шіыта -  Школа иерсдового досвіду. 
Школа плаванія (плавбы) - Школа плавашія (плавби). 
Школа професіоналыюго мастерства -  Школа професій- 
иої майстерності.
Школа -  снгоє діло -  Школа -  свята справа.
Школа фабрнчно-заводського ученичества -  Школа фа- 
брично-заводського учеництва.
Школовакый Иван -  сам собі наи - Школонаиий Іван -  
сам собі пан.
Школярські шалости -  Школярські пустощі. 
Школярськоє новеденіс -  Школярське іюводження (шко- 
яярська почедінка).
Школыює образоваиіє -  Шкільна освіта.
Шкребе на дуипі -  Шкребе иа души.
Шкрсбс на еершо -  Шкрсбс на серні.
Шкребс, як мачка лабов -- Шкрсбе, мов мачка (мов кішка) 
лапою.
Шкрябати голову = Чухатиея в потылишо = Чухати по- 
тилицю -  Шкрябати голову.
Шкрябать руков, як курка ногов -  Шкрябає рукою, мов 
курка ногою.
Шкура бубнова — Шкіра бубнова (барабапна).
Шкура (шкурка) выробкы (выділки) не варта - Шкіра 
(шкірка) вичинки не варта.
Шкура до кӱсткы = Сама снасть -  Шкіра до кістки. 
Шк5 ра продажна -  Шк>'ра продажна!
Шкура та кӱстка (та кости) -  Шкіра та кістка (та кістки). 
Шісурина торба -  Шкіряиа торба.
Шкӱлыіа молодеж - Шкільна молодь.
Шкӱльна говаришка -  Шкілыіа товаришка.
Шкӱльный товарнш -- Шкілыіий товариш.
Шкӱльноє завсдеиіє -  Шкілыіий заклад.
Шланговый полуавтомат - Шланговий наиівавтомат. 
ІІІлюп -  вістка до хыжі -  Шлюп -  звістка до хати!
Шляк бы тя трафив -  Шляк би тебе трапив!
Шмыгатн носом -  Шмигати носом
Шмыгнув (шммгнула) руков у жеб — Шаснув (шаснула) 
рукою в жеб (у киіиеню).
Шнурком вытягатн (розтягати) = У шнур вытягати (роз- 
тягати) = У нитку >тягти (вытягнути) -  Шнурком ви- 
тягувати (розтягувати).
Шнурована книга -  Шнурована книга.
Шовґор н шовгориня -  йсе твоя родина = Швагер и шва- 
гриня -  йсе твоя родина -  Шовґор и шовгориня іиіурин и 
шурина) -  цс твоя родина.
Шовдарь -  Божый дар -  Шовдар (ркіст) -  Божий дар. 
Шовдарь до паскы -  з Божої ласки -  Шовдар (окіст) до 
паски -  з Божої ласки.
Шовдарь на Великденеь из церквн вернувся -  нӱст ми- 
нувся -  Шовдар (окіст) на Великдснь із церкви вернувся 
-  піст мішувся.
Шовковоє вбраня -  Шовковс убрання.
Шовком стелптися = Низько слатися -  Шовком стели- 
тися.
Шокіруюші кадры -Шокуючі кадри.
Шокова терапія — Шокова терапія.
Шорна унряж -  Шорна угіряж.

Шором -  як капуста з росолом -  Шором ірядом) -  як ка- 
пуста з розсолом.
Шорсткый пісок -  Шорсткий ікрупно-зерписпіті) пісок. 
Шпака вбігги -  Шпака вбити (дати промах).
Шпалеры фест пестрі -  Шпалери падто строкагі. 
Шналерна фабрнка -  Шпалерна фабрика.
Шпалерный папірь -  Шпалерний паоір.
Шпанська мушка -  Шпанська мушка.
Шпацірує, як муха по сметані -  Шпацірує (прогулюєть- 
ся), як муха по сметаиі.
Шпекулуоучи довірійом -  Спекулюючи довір’ям. 
Шпигатп словами = Говорити ущипливі слова -  Шішіа- 
ти (колоти) словами.
Шпигунить за каждым йоп» (за каждым її) кроком -
Шпигує (слідкує) за кожним його (за кожним її) кроком. 
Шпильков пришпилити (приколоти) -  Шпилькою (6у- 
павкою) нришшілитн (приколош).
Шпінькати фіґлями -Шшшяти (підтрунювати) фіглями 
(жартами).
Шпіонить за ним (за нив) -  Шпіонить за ним (за нею). 
Шпіономанія -  Шиигуноманія.
Ш тнликы  є вспды -  Шпішшки (шпики) є всюди. 
Шпотаться на обидві поги -  Шпотасться (спотикиється) 
на обидві иоги.
ІІІпурнув (шііурнула) му (ӱв) в очи -  Жбуриув (жбурну- 
ла) йому (їй) в очі.
Шпуровати -  богатство збирати -  Шиурувати (економи- 
ти) -  багатство збирати.
Шпурӱвпый (шпурӱвна), по не скупын (не скуна) -  Шиу- 
рівний (скономний, економна), та нс скупий (не скуиа). 
ІІІпотаться на руному місті -  Шпотаться (спотикається) 
на рівыому місці.
Ші амбова роза -  Штамбова роза (троянда).
Штамиова оніль -  Штампова оціль (сталь).
Штампуєме діркы от персвіркы до псревіркы -  Штам- 
пуємо дірки від иеревірки до персвірки.
ІІІтатна єдиниця -  Штагна одиниця.
Штатный оратор - Штатний оратор.
Штатська одінь (одежа) -  Штацьке (цивільне) вбрання. 
Штація Березай, кому треба -  вылізай -  Штація (стан- 
ція) Березай, кому трсба- вилізай!
Штильноє (штильовоє) море-Штилыіе (штильове) море 
Штиильова полоса -  Штильова смуга,
Ш тимиельна ісуфертка -  Штемпельна куфертка (штем- 
педльний конверт).
Што бабі, то й громаді = Што громаді, то й бабі -  Що
бабі, те й громаді.
Што бають, то й мають -  ІЦо бають (кажуть), те й мають. 
Што бсз знаній, то наугад (на обум) -  Що без зиаиь, те 
навмання.
Што бсз колсс -  ото не вӱз -  Що без коліс -  то нс віз.
Што бідный, што богатый -  у Бога єннакі -  Що бідний, 
що багатий -  у Бога однакові.
Што быває, вто й мниає -  Що буває, тє й минає.
Што бы вто не сгойило -  ІЦоб то не коштувало.
Што бы жид робив, кобы русин не пив -  ІЦо би жид (єв- 
рей) робив, якби русин нс пив?
Што было -  было, вто не зотліє й не зміниться -  Що було 
-  було, те не зотліє й нс зміниться.
Што было -  было: ото не зотліс й ие зломиться -  Що
було- було: те не зотліє й не зломасться.
ІІІто было -  быльом поросло -  Що було -  бадиллям по- 
росло.
Што было бы, якбы -  Що було б, якби.
Шго было -  вже сшіыло = Было, та загуло -  Що було -  
вже спливло.
Што было -  віділи, што буде -  увидиме -  Що будо -  бачи- 
ли, що буде -  иобачимо.
Што было -  вто было -  Що було -  те було.
Што было, вто быльом поросло = Што было, вто сплыло 
= Што было -  за водов сплывло = Што было -  мохом по- 
росло -  Що будо, те бильом (6адиллям) поросло.
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Што было, вто сплыло = Што было -  за водов сплыло
-  Шго было, вто быльом поросло = Што было -  мохом 
поросло -  Що було, те СШ1ИВЛО.
Што было -  давыо сплыло — Що було — давыо спливло. 
Што было -  вто ся забыло -  Що було -  те забулося.
Што было -  за вігром пӱшло -  Що було -  за вітром. иішло. 
Што было -  за водов сплыло = Што было, вто сплмло = 
Што было- мохом поросло = Што было, вто быльом по- 
росло = Што было -  мохом поросло -  Що було -  за водою 
спливло.
Што было -  знасме, а што буде -  увидимс -  Що було -  
зиаємо, а іцо будс -  увидимо (побачилю).
Што было -  минулося = Што было -  то сплывло -  Що
було -  минулося.
ІІІто было робити? Своі о розума йому (ӱв) не вставиш -
Що було робити? Свого розума йому (ій) не вставиш.
Што было силы -  Що було сили.
Што было -  сплыло, а што буде -  прибуде -  Що було - 
спливло, а що буде -  ирибудс.
Што было, то было = Што было, то загуло -  Що було, 
то було!
Што было, то было: для ного згадовати -  ІЦо було, то 
було: для чого згадувати!
ІІІто было -  того вже ньіт — Що було -  того вже нема. 
Што было, то загуло = Што было, то было -  ІЦо було, то 
загуло.
Што было -  то сплывло = Што было -  минулося -  Що
було -  те спливло.
ІІІто было -  травов норосло -  Що було -  травою аоросло. 
Што было -  у вчорашньый дснь сплыло -  Що було -  у 
вчорашиій дснь спливло.
Што бы напуднтн го (напудитн йі) -  Щоб палякати його 
(палякати ії).
Што бы не было -  Щоб не було!
Што бы не было -  нроганяй от ссбе зло -  Що б не було -  
проганяй від ссбе зло.
ІІІто бы не казати -  Що б не казати.
Што бы не казали людс -  но-мому буде -  Щоб не казали 
люди -  по-моєму буде!
Што бы не сталося -  Що б нс сталося (не трапипося)\ 
Што бы не сталося з нами в жіізни, треба не здаваткся, 
а йти вперсд -  Що б не трапилося з нами в житгі, треба не 
здаватися, а йти вперед
Што бы не сталося з тобов -  будь сам (сама) собов - Що
нс сталося б (не тралилося) з тобою -  будь сам (сама) собою. 
Шго бы не стряслося в тсбс -  надійся на себс -  Що не 
стряслося б (не трапилось) у тебе -  надійся па себс.
Што бы нс стряслося -  не вішай носа -  Щоб не стряслося
-  не вішай носа.
Што бы не трафилося -  безуміти не треба -Щ о не траіш- 
лося б -  бсзуміти не треба.
Што быстра вода вхопить, ото тнха вода потопить -  Що
бисгра (швидка) вода вхопить , то тиха вода потопить.
Што бы ся не стало (не случялося) -  Щоб не трапилося. 
Што бы там не было = Як бы там не было = Хоть бы там 
што = Як бы вто не было -  Щоб там не було.
Што бы там не было, не схыляй чоло -  Щоб там ие було, 
не схиляй чоло!
Што бы там не говорили = Што бы там не казали -  Щоб
там не говоршш!
Што бы там не говорилоея, лем бы діло робилося -  Що 
б там не говорилося, лише б дідо робилося.
Што бы там не казали = Што бы там не іоворили -  Щоб
там не казали!
Што бы там не сталося (не случилоея) -  Щоб там не тра- 
пилося!
Што быти має -  ие мннає -  Що бути має -  не минае.
Што бы ты (што бы вы) без мене робнли -  Що б ти (що
б ви) без меие робили?
Што бы тобі занрещало -  Що 6 тобі забороняло?
Што бы тобі (йому, ӱв) неладно было -  Щоб тобі (йому, 
їй) неладно було!

Што бы тобі путя не было -  Щоб тобі путя (іиляху, до- 
роги) нс було!
Што бы ся не стало -  не проклинай, на Бога уповай -  Що
не сталося б (ие трапилося) -  не проклинай, на Бога уповай. 
Што б не казати бӱлше -  Щоб че казати білыие.
Што богатоє, то й рогатоє -  Що багате, те й рогате.
Што богач (богачка) вымітать -  бідняк (біднячка) по- 
дбирать -  Що багач (багачка) вимітає -  бідняк (біднячка) 
підбирає.
Што богач (богачка), што бідняк (біднячка) -  у Бога єн- 
иакі -  Що багач (багачка), що бідняк (біднячка) -  у Бога 
однакові.
Што Бог дав -  Що Бог дав.
Што Бог дає, то всьо бери -  Що Бог дає, то всс бери.
Што Бог дасть -  Що Бог дасть!
Што Бог дасть, то й буде -  Що Бог дасть, те й буде!
Што Бог дасть, того не минеш -  Що Бог дасть, того не 
минеш.
Што Бог дасть, то не напасгь -  БДо Бог дасть, то пе на- 
пасть.
Што Бог злучить -  нико не розлучить -  Що Бог злучить 
— ніхто не розлучить.
Што Бог нажене -  нико нс нрожене -  Що Бог нажене — 
иіхто не прожеие.
Што Бог назначить -  иико не переиначить -  Що Бог на-
значить -  ніхто не персіначить.
Што Бог нс велить, най тя не кортить -  Що Бог не ве-
лить, хай тебе не кортить!
Што Бог не дав, того и в натнііі не купиш -  І.Цо Бог нс 
дав, того і в аптеці не купиш.
Што Бог ис дає -  всьо на лілшоє -  Що Бог не дає -  все 
на краше.
Што Бог не робить -  добре робить -  Що Бог нс робить -  
добрс робить.
Што Бог не хоче датн -  нішто й чекати -  Що Бог не хочс 
дати -  нічого й чскати
Што Бог посилать, то челядник (челядина) і мас -  Що
Бог цосилає, те людина й має.
Што Бог нослав -  ІЦо Бог послав.
Што Бог робнть -  усе на ліпшоє -  ІЦо Бог робиіь -  зав- 
жди на краще.
Што Бог дозирать (сторожить) з неба -  там замкӱв не 
треба -  Що Бог дозирає (сторожить) з неба -  там замків ие 
трсба (не потрібно).
Што Бог сосдинив -  най челядник (най челядшіа) нс 
розлучас -  Що Бог з’єднав -  хай людина не рознімає (не 
розлучас).
Што Божоє -  то всім гожоє -  Що Боже -  то всім гоже! 
Што болить -  з тым не фіпновуть -  Що болить -  з тим нс
фіґлюють (не жартують).
Што боязно, то неблагодарно -  Що боязно (лячно), то не- 
вдячно.
Што брсхач (брсхачка) не дочус -  сам (сама) домалюс -
Що брехач (брехачка) не дочує -  сам (сама) домалює.
Што б ты з розума зыйшов (зыйшла) -  Щоб ти з розуму 
зійшов (зійшла)!
Што буде всім -  то й мені -  Що буде всім -  тс й мені.
Што буде Лейба робити, як русины перестануть пити -  
Що буде Лейба робити, як русиии псрсстануть ііити?
Што буде, то буде -  Що будє, тс буде!
Што буде, то буде, а буде так, як Бог велить -  Що буде, тс 
буде, а буде так, як Бог велить!
Што буде, то буде: його нс отведеш руков и не отмолиш 
сознанійом -  Що буде, те буде: його нс відвсдещ рукою, ні 
відмолиш свідомістю.
Ш іо буде, то буде, най судьба розсудить -  Що буде, те 
буде, хай доля розсудить.
ІІІто будеш робити = Шго зробнш -  Що будеш робити? 
Што буря надавпла, то азьота потоппла -  Що буря нада- 
вила, то сльота иотонила.
Што буря не добила -  сльота згнойила -  Що буря нс до- 
била -  сльота згноїла.
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Што бӱлше, тым л ітне = Чим бӱлше, тым ліпшс -  Що
більше, тим кращс.
Што бӱлшоє, як вош, — возьми й отлож -  Що більше, ніж 
вош, -  візьми й отлож (і відклади).
Што в августі назбнраш, ото зимов и маєш -  Що в серпні 
назбираєш, те зимою й маєш.
Што вашоє, то не нашоє -  Що ваше, то нє наше.
Што в Бога день -  Що в Бога день.
Што в воді жиє -  наверьх сплыве -  Що в воді живе -  на 
верх спливе.
Што в горшку ся варить, то ся зварить -  Що в горшку (в 
горщику) вариться, то звариться.
Што вдаєся єнному (єннӱв)- не вдаєся другому (другӱв) -  
Що вдається одному (одній) -  не вдаєгься другому (другій). 
Што в дурня (в дуры) є, вто й дає -  Що в дурня (в дури) 
є, тс й дає.
Што в дӱйници -  то й на столі в свіглици -  Що в дійнииі
-  те й на столі в світлиці.
Што вже про йсе юворити -  Що вже про нс гоеорити? 
Што великый (велика) досягать (домагаєся) силов,- 
малый (мала) бере розумом -  Що всликий (велика) досяга 
(домагається) силою -  малий (мала) бєре розумом.
Што веснов проспиш -  улітку не ймиш -  Що весною 
проспиш -  улітку не ймиш (не зловиш).
Штовечера -  Щовечора (кожен вечір).
Штовсчора, тторанку -  ю  й надінеш новобранку -  ІЦо- 
печора, щоранку -т о  й надіиеш новобранку.
Што вже весело было -  Що вжс всссло було!
Што вже вырубалося -  назад не выросте -  ІДо вже ви- 
рубалося -  знову пе виросте.
Што вже масш -  ого честуй -  Що вже маєш - тс шануй. 
Ш го вже сталосн -  назад не розробнш -  Що вжс сталося 
(трапилося) назад не розробиш.
Што в жнива збереш, тым узимку й прожисш -  ІЦо в
жнива збереш, тим узимку й проживсш.
Што взяв (взила) на плечі, то й неси -  Що взяв (взяла) на 
плечі, те й нсси.
Што видитс -  кушгуйте, не дялазуйте -  Що бачите -  
куштуйте (пригощайтес:н), не дялазуйте (не зпеважайте). 
ІІІто видить, то й краде -  Що бачить, тс й краде.
Што видить -  усе до корчмы несе -  Що видить (бачить)
-  усс до корчми несе.
Што виднш на другому (на другӱв) -  чекай и на себе -
Що бачиш на другому (на другій) -  чекай і на себе.
Што видиш, то й кажи, а по слуху не суди -  Що видиш 
(бачиш), те й кажи, а по слуху не суди.
Што видко -  тягне вшитко -  Що видно -  тягне вшитко 
(тягне все).
Што віінный (ш то виина) -  отдати повинный (ковинна)
-  Що винуватий (що винувата) -  віддати повинний (пови- 
нна).
Што вихор принесе, то й понесе -  Що вітер припесс, тс 
й понссе.
Што відіди очі -  правда, што чули уха -  напӱвправда -
Що бачили очі -  правда, що чули вуха -  напівправда.
Што вірно, то вірно = Што псвно, то певно -  Що вірно, 
то вірно!
Што выбираєме, вто н маєме -  Що вибираємо, те й маємо. 
Што выбрав (выбрала), ото й узяв (узяла) -  Що вибрав 
(вибрала), те й узяв (узяла).
Што вывержуть подчас -  розкхшлять ураз -  Що вивер- 
жуть (викинуть) підчас -  розкуплять ураз (відразӱ).
Што вы гадаєте (думаєге) робити -  Що ви гадасте (дума- 
єте) робити?
Што вы! Не вартоє й бесіды -  Що ви! Не варте й бесіди 
(мови)\
Што выйграш диесь -  програєш завтра -  Що виграєш 
дпесь (нині, сьогодні) -  програєш завтра.
Што вы кажсте -  Що ви кажєтс?!
Што выкажеш языком -  не заженеш копачом = Што 
выповіш языком -  не заженеш ігіпком -  Що вимовиш 
язиком -  не заженеш копачом (патиком).

Што высоко цініггься и манить пок>тщӱв -  то все у моді
-  Що високо ціниться і набить покупців -  то завжди в моді. 
Што выповіш языком -  не зажеиеш ціпком = Што вы- 
кажеш языком -  не заженеш копачом -  ІЦо виповіш (ска- 
жеш) язиком -  не зажсыеш ціпком.
Што в кого є, тот (тота) ото й дає -  Що в кого є, той (та) 
ото й дає.
Ш го в кого свербить, ото вӱн (ото вна) и чухать -  Що в
кого свербить, те він (те вона) і чухає (чеше).
Што в когось видно -  йому (ӱи) завидно -  Що в коюсь 
видно йому (їй) завидно.
Што в колхозі выростає -  всьо держава забнрать -  Що в
колгоспі виростає -  все держава забирає.
Што в колхозі выроблявуть -  всьо партійні проїдавуть
-  Що в колгоспі виролбляють -  все параійці проїдають. 
Што в коморі не лсжить -  най тя не болить (най тя гото 
не болить) -  Що в коморі не лежить -  хай тебс не болить. 
(хай тебе то не болить).
Што вкрадеш, то не куниш -  Що вкрадеш, те ие купиш. 
Што в лісі родигься -  у дворі пригодиться -  Що в лісі 
родиться -  в дворі згодиться.
Што в літі копнеш ноі ов -  у зимі поднимеш руков -  Що
влітку кошіеш ногою -  узимку піднімеш рукою.
Што в літі нажиєш, іо знмов и маєш - Що в літі иадбаєш, 
то зимою й маєш.
Што в літі не закосиш -  зимов не допросиш -  Що влітку 
пе закосиш -  зимою нс допросиш.
Ш'іо в літі обминаш -  узимку нодбираш - Що шіітку 
оминаєш -  узимку підбирасш.
Што в літі приобрітеш, то взимку й знайдеш -  Що в літі 
ирипассш, то взимку й знайдеш.
Што в лоб, што по лбови -  Що в лоб, що но лбові.
Шго вмієш -  за поясом (за нлечима) не иосиш -  Що вмі- 
єш -  за ноясом (за шісчима) не носиш.
Што возможно -  Що змога.
Што возможноє, то возможноє, а што ньи -  вто ньи -  Що
можливе, те можливе, а що ні -  те ні.
Што возьмеш из мертвого (из мергво'О -  Що візьмеш із 
мертвого (із мсртвої)?
Што воссни нс чиниш, а зиму на літо ие иеречмниш -
Що восени не чиниш, а зиму на літо нс псрсчиниш.
Што в пісни спӱваєся -  у житі забываєся -  Що в пісні 
співається -  у житі збуваеться.
Што в платни не добрав (не добрала), то докрав (докра-
ла) -  Що в платні не добрав (нс добрала), те докрав (до- 
крапа).
ІІІто в полю стеблиться -  до хыжі пригодитьсн -  Що в
иолі стеблиться -  до хати згодиться.
Што вродило -  забудь: и так нич не дадуть -  Що вродило
-  забудь: і так нічого не дадуть!
Што в роду, то й на виду -  Що в роду, те й на виду.
Што в світі быває -  и нас не минає -  Що в світі буває -  і 
пас не минає.
Што в світі вариться -  от нас не утайи гься -  Що в світі 
вариться -  від нас не утаїться.
Што в світі плыве -  и нас не міше = Што в світі плыве -  
й до иас доплыве -  Що в світі пливе -  і кас не мине.
Што в світі плыве -  н до нас доилыве = Што в світі 
плывс -  и нас не миие -  Що в світі пливе -  й до нас до- 
иливе.
Што в світі -  то й на селі -  Що в світі -  те й на селі.
Што в серцю вариться -  на лици не утайитьси = Што 
в сершо койиться -  на лицю ие гойиться -  Що в серці 
вариться -  на лиці не утаїться.
Што в ссрцю койиться -  на лицю не гойнться = Што 
в серцю вариться -  на лици не утайиться -  Що в серці 
коїться -  на лиці нс гоїться.
Што в серцю -  то й на языку -  Що в серці -  те й па язику. 
Што всі хвалять -  мусить быти цоброє -  Що всі хвалять
-  мусить бути добрс.
Што в стозі -  іци не в оборозі -  Що в стозі -  ще ие в обо- 
розі.
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Што в тверезого (в тверезої) на душн (на умі), то в пйа- 
яого (то в пйаної) на языку -  Що в тверезого (в тверезої) 
на душі (на умі), то в п’яного (то в хїяної) на язику.
Што втець и мати не научать -  улиця доучить -  Що 
втець (батько) й мати не научать -  вулиця доучить.
Що вто -  Що ю?
Ш ш вто такос -  Що то таке?
Штц вто за голова, іпто за розум -  Що то за голова, що 
за розум!
Што вто за звірь = Што за птиця така -  Що то за звір? 
Што вто за мати, што не любить свого дитяти -  Що то за
мати, що не любить свого дитяти?
Што вто за очи -  Що то за очі!
Што вто за пекло, кедь не тепло -  Що то за пекло, якщо 
не тепло?!
Што в гому пользы -  Що в тому користі?
Што вторговали, вто й прогуляли -  Що вторгували, те й 
прогуляли.
Што в тӱв титулі, кедь порожні шкатулі -  Що в тій титулі 
(тому титулові), якщо порожні шкатулі (скриньки),
Што в ухо лопаде -  там і лишиться -  Що в ухо аотрапить, 
там і залишиться.
Што вӱн (што вна), што без нього (без аеї) -  Що він (що 
вона), що без нього (без неї).
Што вӱн, што вна, што вни -  Що віи, що вона, що вони. 
Штовхиув (штовхиула) пйастьов у бӱк = Сунув (су- 
нула) пйастьов у бӱк -  ІНтурхнув (цпурхнула) а ’ястьов 
(п 'ястуком) у бік.
Што, вхопив (ухопила) -  Що вхопив (ухопила)?
Што, вхопнв (ухопила) облизня -  Що, вхоиив (ухопила) 
облизня?
Што вхопнть -  ото Й Й0 І0 (ото й її) -  Що вхопить -  те й 
ЙОП) (те й її).
Што вчнтель не навчить -  улиця доучить -  Що вчиіель 
не научить -  вулиця доучить.
Што вчора, го не днесь -  Що вчора, то нс днссь (не сьо-
годні).
Што в чужых руках, то не в свойих -  Що в чужих руках, 
то не в своїх.
Што главноє -  тому й отдаванся -  Що головне -  тому й 
віддавайся.
Што глупын (глупа) не вчує -  по-свому розміркує -  Що
глупий (глуиа) не вчує -  по-свосму розміркує,
Што глухому (глухӱв) ввижаєся, то сліпому (сліпӱв)
причуваєся -  Що піухому (глухій) ввижається, то сліпому 
(сліпій) причувається.
Што глядав (глядала) -  ото й найшов (найшла), (ото й 
дӱстав (дӱстала) -  Що гяядав (шукав, шукала) -  те й знай- 
шов (зпайшла), (те й дістав (дісгала).
Штот глядаш, то собі й найдеш -  Що глядаєш (шукааи) 
-  те собі й знайдеш.
Што гниє -  перегниє -  Що гниє -  перегниє.
Што говориш (говорите) -  Що говориш (говорите)!
Што година, то нова забота -  Що година, то новий клопіт. 
Штогодипы по чайнӱв ложці = Через годнну но чайнӱв 
ложці -  Щогодини по чайній ложці.
Што гожоє, то й цригожоє -  Що гоже, те й пришже.
Што голова вытворяє -  за вто й отвічає -  Що голова ви- 
робляє -  за те й відповідає.
Што голова приобріте, то в собі й спряче -  Що толова 
надбає, те в собі й сховає.
Што голова -  то й розум = Кажда голова свӱй розум 
має = Кӱлко голӱв, тӱлько й умӱв -  Що голова -  то й 
розум.
Што голова -  то кӱстка, што лытка -  то мнясо -  Що
голова -  то кістка, што литка -  то м’ясо.
Щто голова, то не хвӱст -  Що голова, то не хвіст.
Што головов об камінь, што каміньом об голову -  Що 
головою в камінь, що каменем у голову.
Што голоднішый (голодніша), то розумнішый (розумні- 
ша) -  Що голодніший (голодыіша), то розумиіший (розум- 
піша).

Шго голоднішоє, вто мудрішоє -  Що голодніше, те му- 
дріше.
Што гріє -  не старіс -  Що гріє -  ие старіє.
Што гріха тайити: усім нам тяжко жити -  Що гріха таї- 
ти: усім нам тяжко жити.
Што громада иовість -  и пан не подужать -  Що громада 
повість (скаже) -  і пан нс подужає.
Што громаді -  вто й бабі = Што бабі,то й громаді = Ш го 
громаді, то й бабі -  Що громаді -  те й бабі,
Што громадськос -  вто с людськоє -  Що громадське -  то 
є людське.
Што гроші можуть дӱстати -  розбӱй може отобрати -  
Що гроші можуть дістати -  розбій можс відібрати.
Што дає правиця -  має знатн й лівнця -  Що дає иравиця
-  має знати й лівиця.
Што дала природа -  нико не отбсре -  Що дала природа -  
ніхто не відбере.
ш  годале в ліс, то бӱлше дрыв = Далс в ліс -  бӱлше дрыв
-  Щодалі в ліс, то більше дров.
Штодале -  все гӱрше -  Щодалі -  все гірше!
Штодале -  все трудніше -  ІДодалі -  все скрутніше!
Што далеко лежнть, тото менше болить -  Що далеко ле- 
жить, те менше болить.
Штодале скрутніше, як  и переже -  Щодалі скрутніше, як 
і персже (як і раніше).
Штодале, то ліише = Дедалі всс лінше -  Щодалі, то 
краше.
Што дано Богом -  иншмм передай -  Що дане Богом -  
іишим нередай.
Ш го даш, Боже, вто нам гоже -  Що даси, Боже, то нам 
гоже!
Што дві годины = Кажді дві години -  Що дві години. 
Што двос -  то пе єден (то не єнна) -  Що двоє -  то ие один 
(неодна).
Штодснна забота -  Щоденна турбота.
Штодешює нспользованіє -  Щоденне використання. 
Штоденноє меню -  Щоденне мешо.
Што день видить, то нӱч чус -  Що депь видить (бачить), 
те ніч чує.
Што день высгавлять на показ, то нӱч пряче от нас -
Що дснь виставляє на показ, то ніч пряче (ховає) від иас. 
Што день назлобить, ого нӱч нереспить -  Що дснь иа- 
злобить, те ніч псрсспить.
Што дітнна виднть, то й просн гь -  Що дитииа видить 
(бачить) -  те й просить.
Што дітина не доскаче, вто переплаче -  Що дитина не 
доскаче, те нсрсплаче.
Што для дорослого гра, вто для дітини -  робота -  Що 
для дорослого гра, то для дитини -  робота.
Што для єнных забава, для нншых -  знеслава -  Що для
одних забава, для інших -  знеелава.
Што днеська зробнш, то завтра найдеш -  Що нині зро- 
биш, те завтра знайдеш.
Што днесь молодіс -  завтра старіє -  Що диесь (нинї) мо- 
лодіє -  завтра старіє.
Што днесь муруєме -  завтра руйнусме, отак и ґаздуєме
-  Що днесь (нині) муруємо -  завтра руйнуємо, отак і госпо- 
дарюємо.
Што днесь, то не колись -  Що дпесь (нині), то не 
колись.
Што днесь, што давно -  всьо єнно -  Що днесь (нинІ), що 
давно -  все одно!
Штодня заправляєся (заправлявся, заправлядаси), лем 
не поправляєся -  Щодня занравляється (занраошівся, за- 
правлялася), лиш не поправляється.
Штодня = Каждый день -  Щодня.
Штодня засідавуть, лем нич не рішавуть -  Щодня засіяа- 
ють, лиш нічого не рішають.
Штодня напиваєя, што п не протверезляєся -  Щодня на- 
пивається, що й не протверезвдяється.
Штодня нові заботы -  Щодня нові іурботи.
Штодня нові открытія -  Щодня нові відкритгя.
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Штодня совіщанія, лем чорт має от них якоїсь рады -
ІЦодия наради, лиш чорт має від них якоїсь ради!
Штодобы -  нові грибы -  Щодоби -  нові гриби.
Штодобы по чайнӱв ложці -  Щодоби по чайній ложці. 
Што добра волна принесе, то пӱлла понесе -  Що добра 
хвиля принесе, то лиха понесе.
Што добре смакує -  не все лічить -  Що добре смакує -  не 
завжди лікує.
Ш го доброє єнному (сннӱн) -  ие все придатноє другому 
(другӱв) -  Що добре одному (одній) -  нс завжди придатне 
друшму Сдругій).
Што доведеся = Што прийдеся -  Що доведеться.
Што до выборӱв обідявуть -  по выборах забывавуть -  
Що до виборів обіцяють -  по виборах забувають.
Што до душі припало -  отдавати шкода (не хочеся) Що 
до душі припало -  віддавати шкода (пе хочеться).
Штодо затронутого вонроса -  Щодо порушеного питання. 
Што дозволясся -  за вто не карасся -  ІЦо дозволяється -  
за те не карається.
Штодо нншої стороны -Щодо іншої сторони {тшого боку). 
ІІІто до кого -  Що до кого.
Што дома навариться -  най дома й їсться -  Що дома на- 
вариться -  хай дома й їсться.
Што до нього (до неї) дӱйшло -  знас вшнткоє ссло -  ІЦо
до нього (до неї) дійшло -  знає всс село.
Штодо нього (штодо неї) -  не постунил ься из свого -  
Щодо нього (шодо неї) -  не поступнться із свого.
ІЇІто дорожоє, вто солодшос = Дорого, но мило -  Що ло-
рожче, те солодше.
Штодо росходӱв -  и говорити не варто -  ІЦодо витрат -  і 
говорити не варт.
Што достигло -  не сміє нич пропасти -  Що достишо (до- 
зріло) -  нс сміє нічого пропасти.
Што до сього -  Що до цього.
Што дотеперь, то быв попер, а што од иыні -  горе че- 
лядині (челяднику) -  Що до тепер, то був понере {гіркий 
перець), а що віднині ~ горс людині.
Што дотеперь, го не тепсрь -  Що дотегіср, то не тепср. 
Што до чого -  Що до чого.
Што до чого, а хліб -  до всього -  ІЦо до чого, а хліб -  до 
всього.
Штодругый (штодруга) = Штоиншый (штоинша) -  ІЦо- 
другий.
Што другого Офугу) полравляш, кедь сам (кедь сама) не 
знаєш -  Що другою (другу) поправляєш {випрааляєш), як 
сам (як сама) не знаєш.
Што дуже важно -  Що дуже важливо.
Што думать, ого й говорнть -  Що думає, те й говорить. 
Што дурный (дурна) завйаже, мудрый (мудра) нс ско- 
ро рознаже = Єден дурень (снна мдура) иснортить, што 
й деся гь розумных не направлять -  Що дурний (дурна) 
зав’яжс, мудрий (мудра) не скоро розв’яжс.
Што дурному (дурнӱв) по розуму -- Що дурному (дурній) 
по розуму.
Штодуха -  Щодуху.
Што душа пожелає = Што души угодно -  ІЦо душа за- 
бажає.
ПІто души угодно = Што душа пожелає -  Що душі ба- 
жано.
Што дӱвка, што маги- любо позиратн -  Що дівка, що 
мати -  любо позирати {дивитися).
Што дяк, што дячиха -  єннака пиха -  Що дяк, що дячиха 
-  однакова пиха.
Што є -  вшитко моє (вшитко твос) -  Що є -  все моє (всс 
твоє)!
Што є, вто є -  Що є, тс є.
Што є духа -  Що є духу.
Што є -  минеся, чого пиє -  обыйдеся -  Що є -  мипсться, 
чого нема -  обійдеться.
Што с -  пропйе, а за фляшкы жиє -  Що є -  проп’є, а за 
фляшки((за пляшки) живе.
Што є сил = 3 усьої сили -  Що є сил.

Што є, то вшитко Бог дає -  Що є, то все Бог дає.
Што є, то є -  Що є , то є.
Што є, то є -  бери, як с -  Що є, то є -  бери, ЯІ< є.
Што є, то й пйс -  ІЦо є, те й п’є.
Што є, што ньіт -  єішако немилый світ -  ІЦо є, що ні -
однаково немнлий світ.
Што жадав (жадала) -  не дӱстав (не дӱстала) -  Що жадав 
(жадала) -  не дістав (не дістала),
Што жадає -  вшитко має -  ІЦо жадає усе має.
Што желав, плаковав (же,іала, плановала) -  вто дӱстав 
(дӱстала) -  ІЦо бажав, планував (бажала, планувала) -  те 
дістав (дістала).
Што желаеш, ото на столі й маєш -  Що бажаєш, те иа 
столі й маєш.
Што за базар -  Що за базар?
Што за бесіда -  Що за бссіда (за розмова)?
Што забыв (пгго забыла) -  Що забув (що забула).
Што за Божа благодать -  Що за Божа благодать!
Што за важпӱсть = Яка важнӱсть -  Що за важність {за 
важниця)?
Што завгра -- то не днесь -  ІЦо завтра -  то не днесь (не 
сьогодні).
Што за гыд такый -  ІЦо за гад такий?
Што заглипнс -  все до рук липне -  Що заглипнс (зоба- 
чить) -  все до рук липне.
Што загубиш -  не найдеш -  Що загубиш -  не знайдеш. 
Што за дверима, то не в хыжи -  Що за дверима, то нс в 
хаті.
Што за день заробив (заробила) -  нод кліпа ока пропив 
(пропила) -  Що за день заробив (заробила) -  під кліиа ока 
пропив (иропила).
Што за дикӱсть -  Що за дикість?
Што за душов мав (мала) -  усьо проиивав (проппвала) 
ІЦо за душею мав (мала) -  усе пропивав (пропивала).
Што за єден -  Що за один?
Што за єнна -  Що за одна?
Штот за єнні -  Що за одиі?
ІІІто зажуривсн ( іажурилася)? Жий, раз народився (раз 
народилася) -  ІЦо зажурився (зажурилася)? Живи, раз на- 
родився (раз народилася).
Што за знак -  Що за знак?
Што заковдує, тым и полудеикуе -  Що заковдує (заже- 
брає), тим і полудеикує.
Што заколотила -  то й зварила -  Що заколотила -  те й 
зварила.
Што законпоє, вто ие ефективноє, а што ефективноє 
-  нто не законнос -  Що законне -  те не ефективне, а що 
ефсістивне -  те нс законне.
Што за красота = Яка краса = Яка розкӱш -  Що за краса! 
Што за крикы, а бӱйкы н ь іт - Що за крики, а бійки нема? 
Ш го за личнӱсть -  Що за особистість?
Што замолоду научишся -  у старости найдеш -  Що за- 
молоду навчшнся -  на старості заайдсш.
Што за намйок -  Що за натяк?
Што за невоя -  Що за невоя (за хворота)\
Што за нечиста сила -  Што за нсчиста сшіа!
Што за ніжности при пашӱв бідности -  Що за ніжності 
при нашій бідності?
Што за номср -  Що за номер?
Што за оказія = Што за чортӱвщина -  Що за оказія (за 
проява)?
Што за причта -  Що за притча?
Што занріщаєся -  за вто караєся -  Що загтріщається {за- 
бороняється) -  за тс карається.
Што за п т и ц я  така = Што вто за звірь -  Що за итиця 
така?
Што зарытоє, вто гниє -  Що зарите, то гниє.
Што заробив (заробила) -  горбом нажив (нажила) -  Що
заробив (заробила) -  горбом нажив (нажила).
Што заробнв, нажнв (заробила, нажнла), ото й пропив 
(пропила) -  Що заробив, нажив (заробила, нажила), те й 
пропив (пропила).

448



Ш то

Што заробив (заробила) -  то не вкрав (не вкрала) -  Що
заробив (заробюіа) -т о  не вкрав (нс вкрала).
Што заробив (заробила) -  усі твої -  Що заробив (зароби- 
ла) -  всі твої (гроші).
Што зароби гься -  ото й пройїсться -  Що заробиться -  те 
й проїсться.
Што заробить, то й проїсть -  Що заробить, те й проїсть. 
Што заробиш, брате (сестро), то н будеш маги -  Що за- 
робиш, брате (сестро), те й будеш мати.
Што за сим крыєся -  Що за цим криєгься?
Што за сим слідує -  Що за цим слідує?
Што за спрос -  Що за попит?
Што застряне му (застряне ӱв) в очах -  однесе на пле-
чах -  Що застряне йому (застряне їй) в очах -  віднесе на 
плечах.
Што за страннӱсть (за странна річ) -  Що за чудиість (за 
дивна річ)?
Што засяпіе, вто й потягне = Што руков засягне, то й 
потягнс = Што намаис, вто хапанс -  Що засягне, те й по- 
тягне.
Што за сято без подарка -  Що за свято бсз дарунка?
Што за тыждіиь заробив (заробила) -  у иеділю пропнв 
(проиила) -  Що за тиждеш» заробив (заробила) -  у недішо 
проиив (пропила).
Што затягпсно пером -  нс вытягнеш волом = Што на- 
пнсаноє пером -  не выволочиш волом (не вырубаш то- 
иором) -  ІЦо затягнене пером -  не витяпісш волом.
Што за уцовольствіе -  Що за втіха?
Што за фігля -  Що за фігля (за жарт) !
Што за хосен, ош с мука в млині, кедь не мені - Що за 
хосен (за користь), шо є мука в млині, якщо не мені.
Што захочу, то сколочу -  Що захочу, те сколочу.
Што за цяця -  Що за цяця (за іграшка)?
Што за чорт -  Що за чорт!
Што за чортова мати -  Що за чортова мати?
Што за чортӱвіцниа = Шго за оказія -  Що за чортівщи- 
на?!
Што за чудасія = Што за чудо -  Що за дивина?
Што за чудо = Што за чудасія -  Що за диво?
Што за штука гака -  Що за штука така?
Што за шум, а бӱйкы ньіть -  ІЦо за шум, а бійки нема? 
Што за юбілей без подаркӱв -  Що за ювілей без дарунків? 
Што зберуть, ото й розкрадуть -  Що зберуть, ге й роз- 
крадуть.
Што звареноє, вго їж -  Що зварене, тс їж.
Што звечера -  то вчора, а што завтря -  вто не диесь -  Що 
звечора -  то вчора, а що завтра -  то не днесь (не сьогодпї). 
Што звыкли в хмжи казати -  має ся в хыжн й обста-
ти -- Що звикли в хаті казати -  гювиино в хаті й опстатися 
(лишитися).
Што з высокых ідей, кедь ііиє судьбы в люди - Що з ви-
соких ідсй, як нема долі в людей.
Што з воза впало, то пропало (то пнши: пропало) -  Що
з воза внало, те пропало (то пиши: проыало).
Што звук произносить -  тишина скрыиас -  ІЦо звук про- 
мовляє -тиш а ховає.
Штот згадав (што згадала) -  Що згадав (що згадала). 
Што згадалося -  в голові не задержиться -  Що згадалося 
-  в голові не задержиться (не застоїться, не затримається). 
Што згорить, ото не згниє -  Що згорить, то не згниве. 
Што з горшка выкыпає -  назад ся не вертать = Што з 
горшка выкыпнть, то не позбираш -  Що з горшка (з гор- 
щика) викнпає -  назад не вертається.
Што з горшка выкыпнть, то не позбираш — Ш тоз горш- 
ка выкыпає -  назад ся не вертать -  ІЦо з горшка (з гор- 
щша) википить, то не позбираєш.
Што з доброї волі, то не з принужденія -  Що з доброї 
волі, то не з примусу.
Што з єнного ж еба- єннако любити треба -  Що з одного 
жеба (з однієї кишені) -  однаково любити треба.
Што з жебрака (з жебрачкы) возьмеш -  Що з жебрака (з 
жебрачки) візьмеш?

Штозимы хворію (хворіє) -  Щозими хворію (хворіє).
Што з ковдоша (з ковдошкы) возьмеш -  Що з ковдоша 
(жебрака, жебрачки) візьмеш?
Што зліва направо, што справа наліво -  єннако -  Що
зліва направо, що справа наліво -  однаково.
Што злодійовн (злодійці) в око втіало -  счнтай пропало 
-  Що злодієві (злодійці) в око впало -  вважай пропало. 
Што зможу -  поможу -  Що зможу -  доіюможу.
Што знав (знала), ото й повів (повіла) -  Що знав (знала) 
те й повів (сказав, сказала).
Што знаву -  не забываву -  Що знаю -  нс забуваю.
Што знає баба, то -  й громада -  Що знає баба, то -  й гро- 
мада.
Што знає -  от иншых пе тайить (не прячс) -  Що знає -  
від інших нс таїть (не ховає).
Што знас сусід -  почує цілый світ -  Що знає сусід -  почує 
цілий світ.
Што знас Хома, то знає й кума -  Що знає Хома, то знає 
й кума.
Што знаєіц -  то всьо добре -  Що знаєш -  то все добре. 
Што з неба впаде -  на земли не пропаде -  Що з нсба вна- 
де -  на зсмлі нс пропадє.
Што з ним (з нив, з ннми) поробиш -  Що з ним (з нею, з 
ними) поробиш?
Што з ним (из нив), што без нього (6ез неї) -  Що з ним (із
иею), що без нього (без неї)!
Што з нього (з неї) выйде = Які люде з нього (з пеї) бу- 
дуть -  Що з нього (з иеї) вийде?
Што з нього (з неї) возьмеш -  Що з нього (з иеї) візьмеш? 
Што з нього (з неї) возьмеиі, окрем аналіза -  Що з нього 
(з неі) візьмсш, крім аналізу ?
Што зрана проспиш -  увечсрі не ймиш -  Що зрана про- 
спиш -  увечері не ймиш (пе зювиш).
Што зробилося з ним (нз нив) -  Що зробилося 3 ним (з 
нею)?
Што зробити має -  не откладає -  Що зробити мас - не 
відкладає.
Што зробнш = Што будеш робити -  Що зробиш (що вді- 
єш)?
Што зробиш, кіть -  ІЦо вдієш, якщо?
Што зробленоє -  назад не повернеш (не розробиш) -  Що
зроблеие -  назад не повериеш (не розробиш).
ІІІто зробленоє, то зробленоє -  Що зроблене, те зроблсне. 
Што з розума тоі о, раз хосна ниє з ньлго -  Що з розуму 
того, раз хосиу (користі) немає з нього.
Што з тых колачӱв, як нис вже зубӱв -  Що з тих калачів. 
як нема вже зубів!
Што з того -  Що з того!
Што з того, ош -  Що з того, що.
Што з того, ош великый жебище, кедь у ньому вихор 
свище -  Што з того, що великий жсбище (велика кишеня), 
якшо в ньому (якщо в ній) вітер свище.
Што з того, ош є хлібець, кедь ни коровы, ни овець -  ІЦо 
з того, що є хлібець, як ні корови, ні овець.
Што з того, ош лічився (лічилася): камінь вырізали, а 
жовч опстався -  Што з того, шо лікувався (лікувалася): ка- 
мінь вирізали, а жовч опстався (лишився).
Што з того, ош попікач ся парадить, кедь сам воыить -  
Що з того, що попікач (одуд) парадиться, якщо сам вонить 
(смердить).
Што з того, ош нривлекательна, кедь червива -  Що з
того, що зваблива, якщо червива.
Што з того, ош розума много, кіть у жебі ничого = Што 
з ума того, як  у жебі ничого -  Що з того, ош розуму много 
(багато), яюцо в жебі (в кишені) нічого.
Што з того, ош сидить пила нього -  Що з того, що сидить 
біля нього!
Што з того, ош сято, кіть жиєся ковдоиіовато -  Що з того, 
що свято, якшо живеться.ковдошувато (жебракувато).
Што з того, ош файна собов, кедь проклята судьбов -
Що з того, шо файна (гарца) собою, якщо нроюшта судь- 
бою (Ьопею).
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Што з того, ош файнын, кедь лінгарь остапньый -  Що з
того, що файний (гарний), якщо лшгарь ірозбишака) осіанній. 
Што з тою, ош часть велика, кедь дӱвка дика -  Що з 
того, шо часть велика іпосаг, придане). я ш о  дівка дика! 
Што з файної мискы, кедь порожня -  Що з файної (гар- 
иої) миски, якщо порожня.
Што з ярма, кіть волӱв ниє -  ІЦо з ярма, як волів нема. 
Што зять, што невістка -  з єнного кісга -  Що зять, що 
невіста -  з одного тіста.
Што зубы ціриш -  Що зуби ціриш!
Што з ума того, пк у жебі ничого = Што з того, ош розу- 
ма много, кіть у жебі шічого -  Що з ума того, як у жсбі (в 
кишепі) нічого.
Што нз титулы, кіть иорожня шкатуля -  Що з титуяи, 
якщо порожня шкатула (ларчик для грошеії).
Што из чого -  Що із чого?
Штонншый (штолнша) = Штодругый (штодруга) -  Що- 
інший (щоішда).
Што Ицько, то й С ура- жидӱвська натура -  Що Гцько, то 
й Сура -  жидівська (с«рейська) натура.
Што н як бывас -  іочно знає-  Що і як буває -  точно знає. 
Што и як -  дай знати -  Що і як -  дай знати!
Што и нк -  знає всяк -  Що і як -  заає всяк.
Што інтерссно -  Що цікавою
ИІто й говорити = Што й казати -  Що й говорити.
Што й до чого не знас, а дым в очи пускає -  Що й до чого 
нс знає, а дим в очі пускає.
Што й казати = Што й говорити -  Що й казати.
Што й казаги, вміє за ся постоити -  ІЦо іі казати, вміє за 
себе постояти!
Што й казати: до всього трсба розум мати - Що й казати: 
до всього треба розум мати!
Што й казаги: зяжко иа пустому місті ґаздӱвство почи-
нати -  Що й казати: тяжко на пустому місці господарство 
починати!
Што його (її) касаєся -  Що його (її) стосується?
Што його (її) очи сподоблять, ото рукы зроблять -  Що
його (її) очі снодоб.пять (сюдобають). те руки зроблять. 
Що йсе значить -  Що цс означає?
Што н треба было довести (доказати) -  ІДо й треба було 
довести.
Што й треба было чекати -  Що й трсба було (потрібію 
було) чекати.
“Што кажеш!” -  “То, што чуєш!” -  “Що кажеш!” -  “Те, 
що чуєш!”
Што кажуть му (кажуть ӱв), ото й робить -  Що кажугь 
йому (кажуть їй), те й робить.
Што каміньом но голові, што головов об ісамінь -  Що
каменем по голові, що головою об камідь.
Што касаєся сказаного -  Що стосуегься сказаного.
Што Кісв любить, то й Ужгород голубить -  Що Київ лю- 
би гь, те й Ужгород голубить.
Што кыпить (накыпіло) на душн -  не пряч. а розкажн
-  ІЦо кипить (накипіло) на душі -  не нряч (не ховай), а роз- 
кажи.
Што кыиить у тобі -  дсржн при собі -  Що кииить у тобі
-  держи (тримай) при сюбі.
Што кырниця, то й водиця -  Що криниця, то й водиця. 
Што кого свербить, ото вӱн (ото вна) и чухать -  Що кого 
свербить, те він (те вона) і чухає.
Што колись бы.чо -  вже давно сплыло -  Що колись було
-  вже давно спливло.
Што колись -  то не днесь (не теперь) -  Що колись -  то не 
днесь (не сьогодні; не тепер).
Што колись чулося -  давно минулося -  Що колись чуло- 
ся -  давно минулося.
Што колхозникы збсруть -  усьо партійці заберуть -  Що 
кодгоспники зберуть — усе партійці заберуть.
Ш го кому, а курці просо = Голоднӱв кумі хліб на умі -  
Що кому, а курці просо.
Што кому зорожоє, вто тому й солодшоє -  Що кому до- 
рожче. те тому й сшюдше.

Што кому до того -  Що кому до того!
Што кому до того, ош любить старого (стару) (ош лю- 
бить другого, другу) -  Що кому до того, що любить сгаро- 
го (стару) (що любить другого (другу)!
Што кому милоє -  обы й навпӱл прогнилоє -  ІЦо кому 
милс -  аби й навпіл (па половину) прогниле.
Што кому' на роду написано -  ІЦо кому ыа роду написано. 
Што кому треба, той (тога) про вто й трубить (той (тота) 
про вто й теребнть) -  Що кому треба, той (та) про те й 
трубить (той (та) про те й теребить).
Што кому хыбить (хыбнло) -  Що кому не вистачає (ие 
вистачачо).
ЦІто корова напасс -  домӱв несе (тото й жує) -  Що коро- 
ва напасс -  додому несе (те й жує).
Што край, то й звычаіі = Што сторона, то й новина = 
У всякого подворна своє повірйа -  Що край, то й зви- 
чай.
Што край, то й звычай, што кырниця -  то й водиця -
Що край, то и звичай, що кршшмя — то й водидя.
Што криво зрослося -  уже не вынрощуєся -  Що криво 
зрослося -  вже не випрощується.
ІІІто кум, ппо ку'мішя -  єннака птиця -  Що кум, що ку- 
миця -  однакова птиця.
Што кушів (куиила), то маєш -  Що купив (купила), то 
маєш.
Што купив Скуиила), ю продай -  буде заробӱток -  Що
купив (купила), те продай -  буде заробіток.
Што купити, то нс вкрас ги -  Що купити, то нс вкрасти. 
Што кури, што коіугы -  перед державов усі руні -- Що 
кури, що коіути (півні) -  перед державою всі руні ірівні). 
ІІІто курка нс грсбс -  усе от себе -  Що курка не гребе -- все 
від себе.
Ш го легко дасся -  деиісво й ціниться -  Що легко дається
-  дсшево й ціниться.
Што лежить -  ІІЄ біжить -  Що лежить -  нс біжить.
Што лемак, што лишак -  єішакын бідняк -  Що лемак, 
шо лишак -  однаковий бідняк.
Што лем с -  всіма правдамн й неиравдами дӱстас -  ІЦо 
лиш є -  всіма правдами й нсправдами дістає.
Шзо лем не вытерпить челядпик (челядииа) -  Що лише 
не витернить людина!
Што ле.м не робить диявол, обы вывести челядннка (че- 
лядину) з равновесія -  Що лиш нс робить диявол, щоб 
вивссти людину з рівноваі’и.
Што лем у жизнн не бывас -  Що лише в житгі не буває! 
Што личить скотині -  не лнчиіь челядині (челяднику)
-  Що сшгині -  не личить людині.
Што .літо заробить -  зима йзість -  Що літо заробить -  
зима з’їсть.
Што літо накоснть, нажне - зима проїсть і проп’є -  Що
літо накосить, иажне -  зима проїсть і проп’є.
Што любима жсна приготовить -  ото вшитко смакує -  
Що люба жінка ідруоісина) приготує -  то все смакує.
Што любов голубить, то ревности гублять -  Що любов 
толубить, то ревноті гублять.
Што любопытні очн вндять, то любопытні языкы роз- 
голосять -  Що цікаві очі видять (бачать), то цікаві язшси 
розголосять.
Што люде высівавуть, ото й збиравуть -  Що люди ви- 
сівають, тс й збирають.
Што люде повідять - Що люди повідять (скажуть)?
Што лнще роблять -  роби й ты, кедь хочеш, обы не было 
біды -  Що люди роблять, роби Й 'ГИ, якщо хочеш, іцоб ІІЄ 
було біди.
Што люде самі зробити не можу іь -  надіютьея на помӱч 
Божу -  Що люди самі зробити нс можуть -  сподіваються 
на номіч Божу.
Што людям дав соці-алізм, окрем безправйа, мук и слыз
-  Що людям дав соціалізм, крім безправ’я, мук і сліз?
Што людям -  тото й нам -  Що людям, то й нам.
Што маву (маеме) робити = Щто робнти -  ІЦо маю (ма- 
ємо) робити?
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Што має быти, того не минути -  Суженого не обыйдеш 
и коньом не обйідеш -  Що має бути, того нс минути. 
Што має впасти -  ни подпсрти, ни иодкласти -  Що має 
вііасти -  ні підперти, ні підкласти,
Што масме в остатку -  Що маємо в залишку.
Што маємс в результаті -  Що маємо в результагі?
Што має втопптися, вто не згорить -  Що має втопитися, 
то не згорить.
Што маєме, вто й употреблнеме (тым н годуєме) -  Що
маємо, те й споживаємо (тим і годуємо).
Што маєме, вто маємс -Щ о маємо, тс маємо.
Што маєме, вто маєме, а чужого не рушаєме -  Що маємо, 
те маємо, а чужого не займаємо.
Што маєме -  нс дозираєме, а втратиме -  плачеме -  Що 
маємо -  не допіядаємо, а втратимо -  плачемо.
Што маєме -  не збаєме (не заботимсся), а втративши -  
плачеме = Товды йому ціну взнаєш, як його втратиш -  
Що маємо -  не дбаємо, а вгративши -  плачемо.
Што маемс -  не збаєме, завто Амсрику переганяеме -  
ІЦо маємо -  не дбаємо, зате Америку переганяємо!
Што маєме, тым вас и прнвітствуєме = Чим богаті, тым 
и раді -  Що маємо, тим вас і вітаємо.
Што мас початок, то має й  конець -  Що має початок, те 
має й кінець.
Што мас, тым ся й заходить -  Що має, тим і заходиться. 
Што маєш завтра зробити, зроби днесь = Што маєш зро- 
бити диесь -  не откладуй на завтра -  ІЦо маєш завтра 
зробити, зроби сьогодні.
Што масш зробити днссь -  не откладуй на завтра = Што 
маєш завтра зробити, зроби днесь -  Що маєш зробити 
днесь (сьогодні) -  не відкладай на завтра.
Што маєш зробити днесь -  не откладуй па зантра: лсм 
сыр откладсный добре коштовати -  Що маєш зробити 
днесь (сьогодні) -  не відкладай на завтра: лиш сир відкла- 
дсний добре кушіувати.
Што маєш казати, вто снсршу розжуй = Спержу розжун, 
што хочсш казаги -  Що маєш казати, то спершу розжуй. 
Што маєш, тым ся й заходь -  Що маєш, тим і заходься. 
Што маєш, то бережи -  Що маєш, то бережи.
Што маєш ци не масш -  уповай на Бога й молися -  Що 
маєш чи нс маєш -  уповай на Бога й молися.
Што майважнішоє -  Що найважливіше.
Іііто-майдуже -  Що-найдужчс.
ІІІто майпершос -  Що найаерше.
Што мала, вто й припуговила -  Що мала, те й приготувала. 
Шзо малый иан приліпить -  и великый не отлілить -  
Що малий пап приліпить -.і великий ие відліпить.
Што малый, то малын (што мала, то мала), айбо не 
дурный (не дурна) -  ІЦо малий, то малий (що мала, то 
мала), але не дурний (не дурна).
Што мало бы быти й што є практичеськы -  Що мало б 
бути й шо є практично.
ІІІто марно, то й не господарно -  Що марно, го й не гос- 
подарно. ' ■
Што мати паучить -  отець уже не переучить -  Що мати 
научить -  отець (батько) вже не переучить.
Што матн скаже, то втець завйаже -  Що мати скажс, то 
втець (батько) зав’яжс.
Што мати, то не втець -  Що мати, то не втець (то не 
батько).
Што межн нами -  язык за зубами -  Що між нами -  язик 
за зубами.
Што мелеся -  вто змелеся -  Що мелеться -  тс змеяеться. 
Што мені до біды твої: у мене доста свої -  Що мені до 
біди твоєї: у мене досить своєї.
Што мені (йому, ӱв) до того -  Що мені (йому, їй) до того? 
Што мені (тобі) нс гожоє -  отвернн, Мати Божа -  ІЦо 
мені (тобі) не гоже -  відверни, Мати Божа!
Што мені (нам) ся стагги має -  най твою голову споткас -  
Що мсні (нам) статися має -  хайтвою голову спіткає! 
Штоменше слӱв, то выеказатиеь легиіе -  Щоменше слів, 
то висловитись легше.

Што мертвый (мертва) -  то не жнвый (не жива) -  Що
мертвий (мсртва) — то не живий (не жива).
Што ми до беспокойства чужого, як доста свого -  Що 
мені до іслопоту чужого, як досить свого.
Што ми до того -  не моє ся меле -  Що мені до того -  нє 
моє мслеться.
Што ми до того, ош ниє розума ни в кого -  Що мені до 
того, щонемарозуму ні в кош. .і •.
Што ми з того, ош шовкова трава рости буде, як мого 
коня вжс не буде -  Що мені з того, що шовкова трава рости 
буде, як мого коня вжс нс будє?
ІІІто минсся -  не вернсся -  ІЦо минеться -  не всрнеться. 
Што мннуло, вто ся збыло -  Що минуло, те збулося!
Што минуло -  загынуло -  Що минуло -  загинуло.
Што ми подходіггь -  тобі не зашкодить -  Що мені під- 
ходить -  тобі нс зашкодить.
Што мінуты = Кажду мінуту = Каждої мінутн -  Щохви- 
лини.
Што мішать усім -  Заважає всім.
Што мы хотіли- вто зробнли: з отданиці молоднцю вчи-
нилн -  Що ми хотіли -  те зробили: з відданиці молодицю 
вчинили.
Што миого -  нездорово -  Що мноіо (багато) -  нездорово. 
Што много, то миого (то незлорово) -  ІЦо багато, то бага- 
то (то нсздорово).
Што моє -  то не твоє -  Що моє -  то не твоє.
Што мож было й нредвідіти = Што мож было й чскати -
Що можна було й передбачати.
Што мож было й чекаги = Што мож было й нредвідітн -
Що можиа було й чскати.
Што можеме зробити -  легко на перстах поличити -  Що
можемо зробити -  легко на пальцях попічити.
Што можеш днесь -  не откладуй на колись -  Що можеш 
днссь (сьогодні) -  не відкпадай на колись.
Што можеш зробити за день -  не розтягуй иа тиждень -  
Що можеш зробити за дснь -  не розтягуй на тиждень.
Що можеш -  конич: на газдӱвсз ві не пропаде нич -  Що 
можеш -  накопичуй: на господарстві не пропадс нічого. 
Што можеш сам (сама) зробити -  не йди иншых просити
-  Що можеш сам (сама) зробити -  не йди інших просити. 
Што можеш, то можеш -  Що можеш, те можеш.
Што мож пану -  не мож Иваыу -  Що можна пану -  не 
можна Івану.
Што мож попови -  не мож дпкови -  Що можна нопові -  
не можна дякові.
Што молодый (молода) силов, то старый (стара) -  розу-
мом -  ІЦо молодий (моиода) силою, то старий (стара) ро- 
зумом.
ІІІто молодоє дало -  старос не могло -  Що молоде дало - 
старе не могло.
Што му (што ӱв) до рук попало -  считай пропало -  Що
йому (що їй) до рук попало (потрапило) -  вважай пронало. 
Што мудроє, вто не дурноє -  Що мудре, то не дурне.
Што му (што ӱв) в очи вкаде -  то в жеб собі покладе -  Що 
йому (що їй) в очі впаде -  те собі в жеб (у кишеню) покладе. 
Што му (што ӱв) з того, ош жиє памнять про нього (про 
пеї) -  Що йому (шо їй) з того, що живс пам’ять про иього 
(про не'0?
Што му (што ӱв) очи видять -  рукы не лишавуть -  Що
йому (що їй) очі видять (бачать) -  руки не лишають.
Што мусай, то мусай -  Що мусай, то мусай.
Што мӱг (што могла) -  Що міг (шо могла)?
Што набрехав (набрехала), то вігер и подняв -  Що на- 
брехав (набрехала), то вітер і нідняв.
Што на волосині висить, може обырватися каждый миґ
-  Що на волосині висить -  може обірвагися кожну мить. 
Што на глум -  не берн на ум -  Що на глум -  не бери иа ум. 
Што на денпи, вто майсолодшоє -  Що на денці (на дні), 
те найсолодше.
Што на думці має -  в собі не держнть -  Що на думці має
-  в собі не тримає.
Што на думці, то й на языку -  Що на думці, те й на язиці.
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Што на душу ляже, то й каже -  Що на душу ляже, те й 
каже.
Што нажив (нажила), ото й прожнв (прожила) -  Шо на-
жив (нажила), те й прожив Спрожила).
Што называться -  Що називасться.
ІІІто называться -  не чекали -  Що називасгься -  не че- 
кали.
Што на иншых тобі не до вподобы -  нс терпи й на собі -
Що на інших тобі не до вподоби -  нє тсрпи й на собі..
Што иаймеше -  Що наймеише.
Што накыпіло -  Що накипіло.
Што на кобылі, што на коньови -  єннакі кантарі -  Що
на кобилі, що на коні — однакові кантарі.
Што наллють, ото й пйуть -  Що наллють, те й п’ють. 
Што на людях видно, вто н собі желательно - Що иа лю- 
дях видно, те й собі бажано.
Што намане, вто й хапапе = Што засягне, вто й потягне = 
Што руков засягне, то й потягне -  Що намане, те й хапане. 
Што иам до неба, кедь маєме вшіпко, што треба -  Що 
нам до неба, якщо маємо все, що трсба?
Што намелєш языком -  не повезеш и возом -  ІЦо паме- 
леш язиком -  не повезеш і возом.
Што намечеш словами -  не розгребеш рукамн -  Що на-
мечеш (накидаєш) словами -  не розгребеш руками.
Што нам запрііцено -  начальству розрішено -  ІЦо нам 
заборонено -  иачальству дозволено.
Шго на місті лежить -  самос в рукы прибіжить -  Що па 
місці лежить -  саме в руки прибіжить.
Што намолотиш, ото й заколотиш -  Що намолотиш, тс 
й заколотиш.
Што нам паска, кобы -  порося -  Що нам паска, якби -  
порося.
Што наішсаноє на роду, вто нс обыйдеш на леду -  Що 
иаиисаие на роду, то нс обійдсш на леду.
Што написаноє пером -  не выволочиш волом (не вы- 
рубаш топором) = Написаноє пером -  нс вытягнеш во-
лом -  Що написаие пером -  не виволочиш волом (ис ви- 
рубаєш тонором).
Што на показ -  то »е для нас -  Що па показ -  то не для 
нас.
Што напоспіх, то напосміх -  Що напосгііх, то на посміх. 
Што на потӱм -  то чортӱм -  Що на потім (на потому) -  тс 
чортам!
Што напрядеся, вто й натчеся -  Що напрядеться, те й на- 
тчсться.
Што напряла -  и вго мыш украла -  Що наиряла -  і тс 
миша вкрала.
Што на разі отбывассн -  Що на даний раз відбувається? 
Што нараз, то зараз -  Що нараз, то (відразу) зараз.
Што на свому языку не вдержиш -  и на чужому не ута-
йиш -  Що на своєму язику не вдержиш {не стримаєиі) -  і 
на чужому не утаїш.
Што на себе береш, то й неееш -  Що на себе береш, те й 
нссеш.
Што на ссрцю -  вто й на языку -  Що на серці -  те й на 
язику.
Што на серце ляже -  гобі в очи повість — Що на серце 
ляжс -  тобі в очі повість (скаже).
Што на серцю має -  охотно звіриє -  ІЦо аа серці має -  
охоче звіряє.
Што на серцю пече, то з очсй тсче -  Що на серці псчс, те 
з очей тече.
Што насильно, то не вольно -  Що насшіьно, то не вільно. 
Што на сголі -  беріть, а кедь мало -  не судіть -  Що на 
столі -  беріть, а якщо мало -  не судіть.
Што на умі, вто й на лицю -  Што на умі, те й на лиці. 
Што на умі, вто й на языку -  Що на умі, тс й на язику. 
Што на ухо попадало -  там навікы опсгавало -  Що на 
в>-хо потрапляло -  там навічио зоставалось.
Што научишся молодым (молодов) -  не забудеш старым 
(старов) -  Що иаучишся молодим (молодою) -  нс забудеш 
сгарим (старою).

Што начальник (начальниця) не брякнс -  вӱн (она) 
йому О'й) подтакне -  Що начальник (начальниця) не бряк- 
не -  він (вона) йому (їй) иідтакне.
Што нашоє -  то не вашоє -  Що нашс -  то не ваше.
Што на язык набіжнть, то й лопоннть = Што на язык 
наскочнть, то в лопопе -  Що на язик набіжить, тс й ло- 
понить.
Што на язык паскочить, то й лопочс = Што на язык на- 
біжить, то й лопонить -  Що на язик наскочить, те й ло- 
иоче.
Што иа язык попадало -  Що на язик понадало {потра- 
пдяло).
Што на языку маєш -  повіш и ладыкові, най знас -  Що
на язику маєш -  повіш {скажи) й владикові, хай зиає.
Што нс база -  дефепіта зараза -  Що нс база -  дефіциту 
зараза.
Што не богатос -  вто рогатоє -  Що не багате -  те рогате. 
Што-небудь -  Що-небудь?
Што не валяєся -  марно глядаєся -  Що не валяється -  
марпо глядається (шукасться).
Ш го не вопросы -  самі перєкосы -  Що не питання -  самі 
перекоси.
Што ие в твоӱв коморі лежить - най тя не бажить -  Що
не в твоїй коморі лсжить -  хай тебе нс бажить.
Што не вчинить -  не так (не добреі -  Що нс вчинить {не 
зробить) -  не так (недобре).
Што не гадка, то -  загадка -  Що не іадка, то -  загадка. 
Што не говори, а літо лем до поры -  Що не говори, а літо 
лиш до пори.
Што не голова -  свӱй розум (што нс голова - иишый 
розум) -  Що пе голова -  свій розум (шо ие голова -  інший 
розум).
Што не грубо -  серцю любо -  Що не грубо -  ссрцю ліобо. 
Што не даєся змінити -  треба перетерпіти -  Що не даєть- 
ся змінити -  треба неретерпіти.
Што не дай дурному (дурнӱв) -  понесе додому -  Що не 
дай дурному (дурній) -  понесе діодому.
Што не двӱр -  радуєся зӱр -  Що нс двір -  радіє зір.
Што не день -  по три совіщанія у нас ачень -  Що не день 
-  ио три наради у нас ачень.
Што не день -  стырчить, ги пень -  Що не день -  стир- 
чить, мов пень.
Што не дых -  назад чмых -  Що не дкх -  знову чмих.
Што не днина, то новина -  Що ае днина, то новина.
Што ие дозволсно -  то заборонено -  Що не дозволсно -  то 
забороиепо.
Што не доклад -  кричи “Віват!” -  ІЦо нс доклад -  кричи 
“Віват!”
Што недоладно, вто й нсладно -  ІЦо недоладно, те й не- 
ладно.
Што не доучиш -  жизнь научить -  Що недоучиш -  життя 
научить.
Што не є -  собі в торбу гребе -  Що не є -  собі в торбу 
гребе.
Што не жнива -  новый голова -  Що не жнива -  новий го- 
лова.
Што не забере пан из грядкы -  здеруть фінансы за 
податкы -  Що нс забере пан із грядкя -  здсруть фінанси 
за податки.
Што не заберуть, то розкрадугь -  ІЦо не заберуть, то роз- 
крадуть.
ІІІто не завізованоє -  рнскованоє -  Що ие завізоване -  
ризиковане.
Што не запріщено -  вто розрішено -  Що не заборонено 
- т е  дозволено.
Што не здобрнть можнӱсть иаша, най доброта нокрыс 
ваша -  Що не здобрить можність наша, хай доброта по- 
криє ваша.
Што не змерзне взимку, може засохнути влітку •— Що не
змерзне взимку, може засохнути влітку.
Што -  не знаву, но робити штось маву -  Що -  не знаю, Та 
робити щось маю.
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Што

Што не знаєш, за вто й не переживаш -  Що не знаєш, за 
тс й не переживаєш.
Што не зробить огень -  доконає вода -  Що нс зробить 
вогош. -  доконає вода.
Што не зробиш -  йому (ӱв) не вгодпш -  Що не зробиш -  
Йому О’Й) НЄ вгодиш.
Што не выправили отець-мати -буде жизнь выправляти
-  Що не виправили отець (батько)-мяпі -  будс життя ви- 
правляти.
Што не днеська, вто не близько -  Що не днеська (не сьо- 
годні) -  то не близько.
Што не кажсш, а серпю не розкажеш Що нс кажеш, а 
серцю не розкажеш.
Што не кажи (што не кажіть) -  Що не кажи (що нс кажіть)! 
Што не кажи, што не чини, а честьов дорожи -  Що не 
кажи, що ие чини (не роби), а чеспо (а шаною) дорожи. 
Што не кажіть -  на неправді світ сгонить -Щ о не кажіть
-  на иеправді світ стоїтьі
Што не каидидатура -  партійна номенклатура -  Що не
кандидатура -  партійна номенклагура.
Што нс кымак, вто кругляк -  Що нс кимак (не обрубок), 
то кругляк,
Што не кннжка в тебе -  читай про себе -  Що не книжка 
в тебе -  читай про себе.
Што не край -  свӱй звычай, што не хыжчина -  инша 
родина -  Що не край -  свій звичай, що не хатина — іпша 
родина.
Што не крок -  зачекай: папірець (розрішеніє) нодавай -
Що нс крок -  зачекай (апривай)\ папірець (дозвіл) подавай. 
Што не купиш днссь у магазині -  знайдеш у Марі на база- 
рі-Щ о не куішш нині в маґазині -знайдеш у Марі на базарі. 
Што не люблю -  не иригублю -  ІЦо ііе люблю -  не при- 
гублю.
Што не милоє самому -  не жадай другому -  ІДо нс миле 
самому -  ііс жслай другому.
Што не міря гь, што не провбалує -  вшитко му (вшитко 
ӱв) штимує -  Що не міряє, що ие нробує -  все йому (все їй) 
штимує (підходить).
Што “не могу” -  лншать Богу -  Що “не можу” -  лишає 
Богу.
Што не мож зробіші за великі гроші - зробиться за дуже 
велнкі гроші -  ІДо пе можиа заробити за великі іроші -  
зробиться за дуже великі гроші.
Што не можеш зробнти сам (сама) -  не лишай на дру- 
гого (на другу) -  Що не можеш зробити сам (сама) -  не 
лишай на другого (на другу).
Што нс мож -  тото полож -  Що не можна -  те поклади. 
Што не нам, то -  врагам -  Що не нам, то -  ворогам!
Што не нам, то -  чортам -  Що не иам, то -  чоргам!
Што не пише -  клеветов (чортом) дыхать -  Що не нише
-  наюіепом (чортом) дише.
Што не новина, то дивнна -  Що не новина, то дивина. 
Што не одіне -  йому (ӱв) усьо до лнця -  Що ие зодягне -  
йому (їй) усе до лиця.
Што неохайноє -  вто не файноє -  Що неохайне -  то нс 
файнс (не гарне).
Што не пан -  вадь Цап, вадь Баран -  Що не нан -  або
Цап, або Баран.
Што пе пережитоє тобов лично -  йсе казка авать леген- 
да -  Що не пережите тобою особисто цс казка або легенда. 
Што не повідач (не повідачка) -  то брехач (брехачка) -  
Що не повідач (не повідачка) -  то брехач (брехачка).
Што не повість за раз -  продовжить за другый раз -  Що 
не повість (не скаже) за раз -  продовжить другий раз.
Што не повіш дурному (дурнӱв) -  повірить усьому -  Що 
не повіш (пе скажеш) дурному (дурній) -  повірить усьому. 
Што не поділили -  Що не поділили'?
Што не под силу єнному (єннӱв) -  легко под силу 
многым -  Що не під силу одному (одній) -  легко під силу 
багатьом.
Ш то не позвідай Гриця -  усе тайиа -  Що не позвідай (ие 
сіштай) Гриця -  завжди таємниця.

Што не позвідаш -  усьо він (усьо вна) знас -  Що не по-
звідаш (не спитаєш) -  усе він (усе вона) знає.
Ш го не помічас ґазда Цаздыня) -  помітить і ӱсгь (гос-
тя) -  Що не помічає ґазда (господар, господиня) -  помітить 
гість (іостя).
Што непостоянноє -  ненадежноє -  Що неиостійне -  не- 
надійне.
Што не почує -  перелищоє -  Що не почує -  перелишоє. 
Што не почуй -  нс панікуй -  Що не почуй -  не панікуй. 
Што не при нас было -  може, зовсім не было -  Що не при 
нас було -  може, зовсім не було?
Ш го не робн -  Що ІІЄ роби.
Што не роби -  вӱн (оиа) нарубы -  Що не роби -  віи (вона) 
паруби (навпаки).
Што не роби -  вшиткым нигда не вгоднш -  Що не роби 
-  усім ніколи не вгодиш.
Што не роби -  дурні (дуры) ростуть, як по дождьови 
грибы -  Що не роби -  дурні (дури) ростуть, як по дошеві 
гриби.
Ш го не робн -  не втечеш от злобы -  Що не роби -  не 
втечеш від злоби.
Што не робити -  вӱн робить ушитко по-настояіному -
Що не робтнти -  він робить усе по-справжньому.
Што не робити -  вшиткмм нигда не вгодити -  Що ые
робити -  всім ніколи нс вгодити.
Што не робити, де не быва ін -треба челядником (челя- 
динов) ся опставати -  І.Цо не робити, де не бувати, треба 
людиною залишагися.
Што не робити -  житя не повторити -  Що не робити -  
життя не иовторити.
Што не робити -  житя не сперти - Що не робити -  житгя 
не сперти (не зупинити).
Што не робіп и -  от смсрти ся не одкупити -  Що не роби- 
ти -  від смергі не відкупитися.
Што не робитьси -  на ліпіиоє -  Що не робиться -  на 
краще.
Што не робнш, як не жиєш, а <гг судьбы не втсчеш -  Що 
ііе робиш, як не живеш, а від долі пе втечеш.
Што нс руководитель - большевнк -  одразу в крик -  Що 
не керівник-більшовик -  відразу в крик.
Што не руснак -  привігливый добряк -  Що не руснак -  
иривітний добряк.
Што не рӱдноє -  скоро (з часо.м) блідне -  Що не рідне -  
швидко (з часом) блідне.
Што не рӱк -  порожньый сусік -  Що не рік -  порожній 
засік.
Што несеш (што верзеш): кедь дам -  на місті впадеш -  
Що несеш (іцо верзеш): якщо дам -  на місці впадеш!
Што не сільце -  свос лице -  Що не сільце -  своє лице. 
Што нескладно, вто й неладно -  Що нескладно, то й не- 
ладно.
Што не слова -  рана жива -  Що ие слова -  рана жива. 
Што пе споро, то не скоро -  Що не сіторо, то не скоро. 
Шо не сгасся -  з часом минеся -  Що не стається (ие тра- 
гшяється) -  з часом минеться (минається).
Што яе стеблина -  го лікы -  Що не стеблина -  то ліки. 
Што не сторона - т о  новина -  Що.не сторопа -т о  новина. 
Штот не страви -  смакота -  ІЦо ііе страви -  смакота.
Што несуть вадь везуть на возі, то й буде на торзі -  Що 
несуть ци везуть на возі -  то й буде на торзі.
Што не сято -  из слызами на очах -  Що не свято -  із 
сльозами на очах.
Што не так лежнть -  най тя голова не болить -  Що не
так лежкть -  хай тсбе голова не болить.
Што не так лежпть -  потягнуть умить -  Що не так лс- 
жить -  потягнуть умить.
Што не твос -  не кывай -  Що не твоє -  не кивай (не чіпай). 
ІІІто не твоє- то вшитко чужоє -  Що не твоє -  то все чуже. 
Што не тема, то проблема (нова проблема) -  Що не тема, 
то проблема (нова проблема).
Што не ты зробив (зробила) -  не бери на себс -  Що нс ти
зробив (зробила) -  не бери на себе.
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Што

Што не треся -  надовго перетреся -  Що не треться -  на- 
довго перетреться.
Што нефайнос -  вто марноє -  Що нефайне {негарне) -  то 
марне.
Што не хыжа, то нова -  Що не хата, то нова!
Што не хыжчина -  инша гадка -  ІЦо ие хатка -  інша 
гадка.
Ш го не циган -  то злодій -  Що не циган -  то злодій.
Што ие цінувуть, ото й не чсстувуть -  Що не ціыують, те 
й не шанують.
Што не челядник (не челядина) -  инша судьба -  Що не 
людина -  інша доля.
Што не чини, лсм не свини -  Що не ЧИНИ, ЛИЇП не свини. 
Што не чннить -  всьо заклинить -  Що не чиішть (нс ро- 
бить) -  всс заклинить.
Што нис -  на всьо надас -  Що не є -  на все надає.
Што нико не може -  Господь допоможе -  Що ніхто не 
може -  Г'осподь допоможс.
Што ним (нив, ііими) не робилося -  нич не змінилося
-  Що ним (иею, ними) не робилося -  НІЧОГО НС ЗМІІШЛ0СЯ. 
Што ныні зробиш -  завтра найдсш -  Що нині зробиш -  
завтра знайдсш.
Ш го ныні стратиш -  уже нс здогнати -  Що ниігі стратиш
-  уже ис здогнати.
Што нового? Вбили заяия старого. Де поховали? Вовкы 
вкрали -  Що нового? Вбили зайця старого. Де поховали? 
Вовки вкрали!
Што ну • Що ну!
Што “ну”? Бараику гну -  Що “ну”? Баранку гиу!
Што нӱч принесла, най бы й понесла -  ІЦо ніч принесла, 
хай би й нонссла.
Што око голубить, то й душа ліобить — Що око голубить, 
те й душа любить.
Што око не видить -  челядник (челяднна) нс пожаліе -  
Що око пе бачить -  людина нс пожаліє.
Ш то окрӱп, што гӱрчиця -  не велика разшіця -  Що кріп, 
іцо гірчиця -  нсвелика різниця.
Што от Бога даєся -  не продаєся -  Що від Бога даєгься -  
нс продається.
Што ог жида ногаром пӱшло -  назад масгком пйаниці 
до нього прийшло -  Що від жида {єврея) погаром {чаркою) 
иішло -  иазад маєтком н’яііиці до нього ирийшло.
Што от народа пряталося -  бӱлиіе не будс: з архіва -  в 
люди -  Що від иароду пряталося {ховапося) -  більше не 
беде: з архіва -  в люди.
Што отобрало му (отобрало ӱв) бссіду -  Що відібрало 
йому (відїбрало їй) бссіду?
Што отсыріє-легко пліснявіє- Що відсиріє-легко пліс- 
нявіє.
Што охраняєш, тото й маєш -  Що обсрігаєш, тс й маєш. 
Што очима уздрить -  ушитко го (ушитко йі) кортить
-  Що очима уздрить {побачить) -  усе його (усс її) кор-
1'ИТЬ.

Што очи споткавуть -  рукы пе лишавуть -  Що очі спіт- 
какггь -  руки не лишають.
Штопальні ниткы -  Штопальні нитки.
Што панам, то не нам -  Що панам, то нс нам.
Што панови до неба, кедь вӱн має всьо, што треба -  Що 
панові до неба, якщо він має все, що треба.
Ш то панови до рук попало -  считай пропало -  Що пано- 
ві до рук попало (потрацило) -  вважай пропало.
Што панськый суд пришиє -  й сята вода не змыє -  Що 
панський сул гіришиє -  й свята вода не змиє.
Што пан хоче, вто й робить -  Що иап хоче, те й робить. 
Што париться, то не вариться -  Що париться, то не ва- 
риться.
Што Партія скаже, вто Правительство навйаже -  ІЦо
Партія скаже, те Уряд нав’яже.
Што Паска, што Рӱздво -  погоді все єнно -  Що Паска, шо 
Різдво -  погоді всс одно.
Што невно, то певно = Што вірно, то вірно -  ІДо псвно, 
то певно.

Што перед вами -  пригощайтсся з нами -  Що перед вами
-  пригошайтеся з нами.
Што нереже плановалося, тото й выроблялося, а теперь 
єнно планувугь, а докус про ішшос отчитувуться -  ІДо
раніше нланувалося, те й вироблялося, а тепер однс плану- 
ють, а зовсім мро інше зізііують.
Што иережити прийшлося -  на ссрцю запеклося -  Що
нережити довелося -  на ссрці запеююся.
Што перепутав (иерепутала) -  Що переплутав (псрстіу- 
тала).
Што першым достигать -  першым ся н збирать -  Що 
псршим достигає (дозрі.ває) -першим і збираєіься.
Што першым проситься, то першым и коснться -  Що 
псршим проситься, то псршим і коситься.
Што печеноє, вто не вареиоє -  Що псчене, то пе варене, 
Што пйаному (пйанӱв) на язык збреле, то й плете -  Ш,о 
іГяному (п’яній) ііа язик збреде, те й илсте.
Што повів (повіла), то й робив (робила) -  Що повів (ска- 
зав, сказала), тс й робив (робила).
Што повіиь нодхопить, оіо й потопить -  Що повінь під- 
ХОГІИТЬ, тс й потоиить.
Што повів, то повів (що повіла, то повіла) -  Що новів 
(сказав), то сказав (що сказала, то сказала).
Што повісти, як іііш то  їсти -  Що повісти, як нічого {иелш 
що) їсти.
Што повість (скажс) -  умре, а докаже -- Що повість {ска- 
же) -  помре, а докаже.
Што но воді плыве -  за водов сплыве - Що по воді пливе
-  за водою спливс.
Што ногаио лежить -  каждого (кажду) вкрасти кор- 
тить -  Що погаио лежить -- кожиото (кожну) вкрасти кор- 
тить.
Ш го подберс, ото й несе -  Що підбере, тс й несе.
Ш го под оріхом не садн -  нич не хоче рости -  Що під 
торіхом не сади -  цішо ие хочс рости.
Што под рукы попадеся -  ото й хапнеся -  Що під руки 
ионадеться (потрапить) -  тс й хапнеі ься.
Што под фіговым листком — усі знавуть, айбо поиозира- 
ти желавуть -  Що нід фііовим листком усі знаготь, протс 
иопозирати (поглянути) бажають.
Што ію закону, то й по правді -  Що но закону, то й по 
правді!
ИІто позбираємс, тото й масмс -  Що позбираємо, те й ма- 
ємо.
Што позволено Юнітеру, не позволсно быку -  Що дозво- 
лсно Юнітеру, не дозволсно бику.
Што поздить -  рано-пӱзно навістить -  Що поздить (спіз- 
шосться) -  рано-пізно навістить.
Што нозираш, гибы нигда не відів (не віділа) -  Що ио-
зираш (дивишся), ніби ніколи не бачив (не бачила)?
Што позыченоє -  не твоє -  Що позичене -  нс твоє.
Што позычиш, тото й отдадуть -  Що позичиш, те й від- 
дадуть.
Щто пользы -  Што користі?
Што пообіияв (пообіцяла) -  для нього (для неї) 
закон -  Що пообіцяв (иообіцяла) -  дяя нього (для неї) за- 
кон!
Што попало -  Що попало.
Што попови мож, ото дякови ньит -  Що попові можна, 
те дякови ні.
Што порадиш (порадите) -  Що порадиш (норадите)?
Што поробиш: мы зиали, на що йшли -  Що поробиш: ми 
знали, на що йшли.
Што поробиш: така ныні реалыіӱсть -  Що поробиш: 
така нині реальність.
Што норобляєш (пороблясте) -  Що поробляєш (поробля- 
єте)?
Што посаднш днссь, го будеш мати завтра -  Що носа- 
диш днесь (сьогодні), те будеш мати завтра.
Што посієш -  вто й збереш = Што посієш -  вто н по- 
жнеш = Якоє посієш, такоє й ножнеш -  Що посієш -  те 
й зберсш.
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Што посіеш -  ВТО Й ІІОЖНЄШ =  Што посієш -  те й  збереш 
= Якоє посієш, такоє й пожнеш -  Що посієпі -  те й по-
жнеш.
Што поспіхом -  стає людськым посміхом -  Що иоспіхом
-  стає ліодським посміхом.
Што по тому -  Що погім?
ІНто потрафить до рук -  потрафить и до серця -  Що по-
трашпь до рук -  потрапить і до серця.
ІІІто потрафлять вараз в око -  Що потрафлять (потра- 
пляє) відразу в око.
Што пошкодить, ото й научить -  Що пошкодить, те й на- 
вчить.
Штоправда -  Щоправда.
Што правда -  то ые брехня -  Що правда -  то не брехня. 
Што правда -  то не гріх -  Що правда -  то не гріх.
Што правда -  то не гріх, а што торба -  то не міх -  Що 
правда -  то не іріх, а шо торба -  то не міх.
ІІІто правда, то правда -  Що правда то правда.
Што предполагаєш (предполагате) робнти -  Што дума- 
єш (пропонуєш, иропонуєте) робити?
Што прийдеся = Што доведеся -  Що прийдеться.
Што прикажеш (нрикажете) -  Що накажеш (накажете)? 
Шго принадлежить -  то принадлежить -  Що належить
-  те належить.
Што природа дала хосновати -  грішно марновати -  Що
природа дала хосновати (користувати) -  грішно марнувати. 
Што присниться -т о  й сповниться -  Що присниі ься - тс 
й сповниться.
Што просьба не докаже -  пялиня нрикаже -  Що просьба 
нс докажс -  иалиця прикаже.
Што пропало -  вже найти надежды мало - Що иропало
-  вже знайти иадії мало.
Што прядсся, то й натчеся -  ІЦо прядсться, те й на-
'ПІЄТЬСЯ.
Што пӱп, што попадя -  тяжко выйти до пут и -  Що піп, 
шо попадя -  тяжко вийти до ітуття.
Што путньоє, вто й незабытпос -  Що путнє, то й неза- 
бутнє.
Што-раз -  Щораз.
Што-раз бӱлше -  Щоразу більше.
Што раз вӱтця у лоб, што два -  Що раз вітця (батька) в 
лоб, що два.
Што раз отрубати -  назад не зйеднати -  Що раз відрубати
-  знову не з’єднати.
Што раз ся вже выкусило -  назад не притулиш -  Що раз
уже викусилося -  назад не притулиш.
Шторанкя = Шторано -  Щорання.
Шторано = Шторання -  Щоранку.
Што раять люде -  добре буде -  Що раять (радять) люди -  
добре буде.
Што рсчеме -  на тому й стойиме -  Що речемо (кажемо)
-  на тому й стоїмо.
Што ріиіили, вто й зробили -  Що рішили, те й зробили. 
Што робити = Що маву (маєме) робити -  Що робити? 
Што робити, кедь не продати, ни купи ги -  Що робити, 
раз не продати, ні купити.
Што робити -  мусай жити -  Що робити -  мусай жити! 
Што робити? Ненужноє продати, а нужноє купити -  Що 
робити,? Неиотрібнс продати, а погрібне купити.
Што робити -  полишити пи любігги -  ІДо робити -  по- 
кинути чи любити?
Што робити, як -  Що робити, як?
Што робити, як быти, обы затрудиеиій ся минути -  Що
робити, як бути, щоб труднощів (скрути) минути?
Што робити, як молитись, обы біду пережити -  Що ро- 
бити, як молитись, щоб біду пережити?
Што робиться колсктивно -  и дешево, и красиво -  Що 
робиться колективно -  і дешево, і красивао (і гарно).
Што розкомандовався (розкомандовалася) -  Що розко- 
мандувався (розкомандувалася)?
Што розкричався іуй, як на смізю когут -  Що розкри- 
чався тут, як на сміттю когут (півень)?

Шторока -  Щороку.
Штороку -  ньороку -  Щороку нівроку!
Штороку одоліваєме кризу, ньороку -  Щороку долаємо 
кризу, півроку!
ІІІто росте -  подросте, а што почало гнити -  не довго
жи пі -  Що росте -  підростс, а що почало гнити -  нс довго 
жити.
Што руков засягне, то й потягне = Што намане, вто ха- 
пане = Што засягне, вто й потягне -  Що рукою засягнс, 
те й потяпіе.
Што рӱк, што два -  жизнь гнітуща: не знаю сам (сама),
як жию щи -  Що рік, що два -  життя гпітучс: не знаю сам 
(сама), як живу ще.
Што сам (сама) зробиш -  на другого (на другу) не лишай
-  Що сам (сама) зробииі -  на другого (на другу) не лишай. 
Што сам (сама) зробиш -  солодко, а што вкрадеш -  
гӱрко -  Що сам (сама) зробиш -  солодко, а що вкрадеш
-  гірко.
Што сам (сама) не хочеш -  не жадай нншому (иншӱв) -  
Що сам (сама) не хочеш -  не жадай ішному (іншій).
Што свини до поросят, як її вже палять -  Що свині до 
поросят, як II вжс палять.
Што свос -  оно всяды з тобов -  Що своє -  воно скрізь із 
тобою.
Што “своє” -  не лишать и царя, як траву -  коса косаря -
Що “своє”-  не лишає й царя, як траву -  коса косаря.
Што ссло, што монастирь -  єден пастырь -  Що село, шо 
монастир -  один пасгир.
Што сила -  то сила -  Що сила -  тт> сила.
Што силы -  Щосили.
Што сито -то нс решето -  Що сито -  то не решето.
Што сірос, го й вовк -  Що сірс, то й вовк.
Што скоротечноє, вто нс вічноє -  Що скоротічнс, то не 
вічне.
Што скупому (сісупӱв) у рукы попаде -  вже не проналс
-  Що скуному (скупій) у руки попаде (потрапить) -  вжс 
ие нроііадс.
Што собі глядав (глядала), вто й дӱстав (дӱстала) = Што 
собі глядав (глядала), то й має -  Що собі гпядав (шукав, 
шукала), те іі дістав (дістала).
Што собі глядав (глядала), то й мас = Што собі глядав 
(глядала), вто й дӱстав (дӱстала) -  Що собі глядав (шукав, 
шукала), те й має.
Што собі не желасш, то й иншым не роби -  Що собі пе 
бажаєш, то й іншим не роби.
Што собі предсі авляєш (нредставляєте) -  Що собі уяв- 
ляєш (уявляєте)?!
Што согласіє мурус, то біда розоряє -  Що згода мурує, то 
біда руйпує.
Што сорока насмыче, то ворона вытче -  Що сорока на- 
смиче, то ворона витче.
Што спішно робиться -  скоро коробиться -  Що кваішо 
робиться -  скоро (швидко) коробиться.
Ш'го спохвату -  тріщнть по швах -  Що носпіхом -  трі- 
щить по швах.
Што стаєся з другым (з другов), може й тебе настигнути
-  Що стається (траішяється) з другим (з інишм, з іншою), 
можс й тсбе настигнути (спіткатн).
Што стало му (стало ӱв) безразлнчным -  Що стало йому 
(стало їй) байдужим.
Што сталося -  не бануву: як бідовав (бідовала), так бі- 
дуву -  Што сталося (трапилось) -  пе баную (не жалію): як 
бідував (бідувала), так бідую.
Што сгалося -  не побивайся, про будущоє стараися -
Що сталося (трапилося) -  нс побивайся, про майбутнє ста- 
райся.
Што сталося -  нияк не гадалося (не чекалося) -  Що ста- 
лося (трапилося) -  ніяк не гадалося (не чекалося)..
Што сталосн -  того не вернеш -  Що сталося (трапилося)
-  того не вернещ.
Што сталося, то вже сталося -  Що сталося, то вже ста- 
лося.
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Што сталося, то сталося -  Що сталося, то сталося.
Што сталося, то сталося -  инакше не буде -  Що сталося 
(що трапилось), те сталося (те трапилось) -  інакше не буде. 
Што старый пан, што новый -  для нас чужый -  Що ста- 
рий пан, шо новий -  для нас чужий.
Што староє, што молодоє -  ліниві обоє -  Що старе, що 
молоде -  ліниві обоє.
Што старщый бере на глум, то молодый -  на ум -  Що 
старший бере иа глум, то молодий -  на ум.
Што сторона, то й новнна = Што край, то й звычай = 
У всякого подворйа своє повірйа -  ІДо сторона, то й но- 
вина.
Што страчу -  вже не спрячу -  Що сграчу (загублю) ~ вжс 
не снрячу (не сховаю).
Што страшнос, вто неудачноє -  Що лячне, те невдячне. 
Што судилося, то й спричинилося -  Що судилося, тс й 
спричинилося.
Што сужено, то й буде -  Що суджено, те й буде.
Што сявальовав марксизм-ленінізм -  перечеркнув плю- 
ралізм -  Що схвашовав марксизм-ленінізм -  перекрєслив 
плюралізм.
Што схопнв (схопила) -- вто твоє -  ІЦо схопив (схопила) 
-  тс твоє.
Што ся в горшку варить, ого ся й зварить -  Що в горшку 
(в горщику) вариться, тс й звариться.
Што ся вовкови трафлять, ото й пойідать -  Що вовкові 
графлясться (трапляється). те й з’їдає.
Што ся дома наварило, най ся дома й їсть -  Що дома на- 
варилося, хай дома й їсться.
Што ся за деиь стане -  й ціла вӱчнӱсть ие поверне -  ІДо
за день станетьея -  й ціла вічність не иоверне.
Што ся легко дає -  вто ся слабо іі цінуе -  Што лсгко да- 
ється -  те слабо й ціниться.
Шго ся нам стати мас -  най твою голову спогкас -  Що 
нам статися має -  хай твою голову спіткає!
Што ся нам хвалити, кіть нішто варити -  ІЦо нам хвали- 
тися, як иіщо варити.
ІІІто ся нс вродило -  тото не вмре -  Що не народилося -  
те не иомре.
Што ся отклало, вто не пропало -  ІЦо відклалося, тс не 
проиало.
Што ся Партії не здячить -  вто нс псребачить -  Що Пар- 
тії не здячиться -  те не пробачить.
Што ся спече -  вже не втече -  Що спечеться -  вже не втєче. 
Што ся стало -  пропасти не мусить -  Ш го сталося -  про- 
аасти (:»шкнути) нс мусить.
ІІІто ся стерло, то померло -  Що стсрлося, те померло. 
Што ся тренати, як нішто сказати -  Що трепатися, як ні- 
чого сказати?
Што ся (чим ся) хвалити, кіть нішто зваритн -  Шо (чим) 
хвалитися, як нічого зварити?
Што ся шуриш, очи хмуриш -  ІЦо щуришся, очі хмуриш? 
Штось аналогічеськос -  Щось аналогічне.
Штось без чогось не быває -  Щось без чогось не буває. 
Штось бы пив (пнла), штось бы їв Сїла) -  онь гырганка 
засвербіла -  Щось їв би (їла б), щось пив би (иила б) -  аж 
гиртанка (гирлянка) засвербіла.
Штось важноє в державі мало статися, ош власти по- 
чали боятнся -  ІЦось важливс мало в дсржаві статися, шо 
влади почали боятися.
ІІІтось великое, важноє хотів би (хотіла б) повісти, лем не 
знає, як сформульовати -  Щось велике, важливе хотів бй 
(хотіла б) повісти (сказати), лиш ые знає, як сформултовати. 
Штось віща душа, лем не каже -  Щось віша душа, лиш 
не каже.
Ш'іось вычікус -  Щось вичікує.
Штось вӱтцьовн не на дяку ляпнув (ляпнула) -  и но 
ныску хапнув (хапнула) -  Щось вітиеві (6атькові) нс на 
дяку ляішув (ляпнула) -  і по писку хаішув (хапнула). 
Штось тнбы подобноє -  Щось ніби подібне.
Штось глядать, лем што -  не знає -  Щось глядать (шу- 
кас), лищ шо -  не знає.
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Штось дӱстав (дӱстала) -  вто твоє -  Що ти дістав (діс- 
тала) -  те твоє.
Штось -  за штось -  Щось -  за щось.
Штось нз того -  Щось із того.
Штось нз ушиткого -  Щось із усього.
Штось инщоє -  Щось інше.
Штось каже ци ньи, а все в тіии -  Щось каже чи ні, а зав- 
жди в 'гіні.
Штось лем оно значить -  Щось лиш воно означає!
Штось мало ся стати, ош почав (почала) брехати -  Щось 
мало статися, що почав (почала) брехати.
Штось мені (йому, ӱв) не по собі -  Щось мені (йому, їй) 
не по собі.
Штось мож и не мож, а мусай миритися -  Щось можна і 
не можна, а мусай миритися.
Штось му ся (штось ӱв ся) памнять показила -  Щось 
йому (щось їй) пам’ять показилася (зіпсувалася).
Штось накопав (накопала) на нього (па иеї) -  Щось на- 
копав (накопала) иа аього (на нсї).
Штось невіроятноє -  Щось неймовірне.
Штось не вто ~ Щось не те!
Штось не вто й не так -  Щось нс те й не гак.
Штось не вто, што мете -  Щось не те, що мете.
Ш гось не договорює = Штось нс доказує -  Щось ие до- 
говорює.
Штось не доказує = Штось нс договорює -  ІЦось не до- 
говорює.
ІІІтось не зработало -  Щось ие спрацювало.
Штось не клав (не клала) в землю, вто й не глядай - Що 
ти нс клав (пе юіала) в зсмлю -  те й не глядай (нс шукай). 
ІІІтось не поділили -  Щось не поділили.
Штось непорядноє -  Щось неладне.
Штось не клейи гься -  Щось нс клеїться.
Штось не поділили -  й врагами ся зробили -  Щось нс 
ноділили -  й ворогами зробились.
Штось иепоия ікоє -  Щось незрозуміле.
Штось не так повіиі - хаплеся за нӱж -  Щось не так по- 
віш (скажеш) -  хапається за ніж.
Штось неясноє -  Щось неясне.
Штось обшого таки с -  Щось сніяьного таки є.
ІІІтось -  пнши, а штось -  лиши -  Щось -  пиши, а щось ~ 
лиши.
Штось нодобноє - ІДось подібне (схож.с).
Штось подобноє цо ошибкы -  Щось нодібае до помилки 
(ніби нтсь помилка).
Штось про штось -  Щось аро щось.
Штось радячи ~ гляди: инколи й серед собственных по- 
рад бывавуть гӱркі сліды -  Щось радячи -  гляди (гік«и): 
ііік о л н  й серед власних порад бувають гіркі сліди.
Штось (дашто) рішиме, а нншоє -  на нотӱм лншиме -  
Щось (дещо) рішемо, а інше -  на потім лишимо.
ІІІтось робиться -  Щось діється.
Штось роблячи ци йдучи впсред -  не обзирайся назад -
ІДось роблячи чи йдучи вперсд -  ие оглядайся назад. 
Штось розболілася голова -  Щось розболілася голова. 
Штось розпищався (рознищалася) -  Ти чого розпйщався 
(розпищалася)?
Штось середньоє -  Щось ссрсднє.
Штось собі наварив (наварила) -  ото й їж -  Що ти собі 
наварив (иаварила) -  те й їж.
Штось ся псовн дӱстало -  Щось псови дісталоея (при- 
пало).
Штось тратимс, штось у нас опстаєся -  Щось траткмо 
(губимо), щось у нас лишається.
Штось такос -  Щось таке.
Штось такоє, не знати якоє -  ІДось таке, не знати яке. 
Штось туй не так -  ТЦось тут не так.
Штось туй не вто -  Щось туг не те.
Штось у голові в нього (у голові в неї) сіпнуло -  Щось у 
голові в нього (у голові в неї) сігшуло.
Штось украсти -  в ^ііх упасти -  Щось украсти -  в гріх 
упасти.



Што

Ш іось умієш -  не пряч, а опыт иншым передай -  Щось 
умієш -  не пряч (не ховай), а досвід іншим передай.
Штось урваіи вдасться -  твое щастя -  Щось урвати 
вдасться -  твоє щастя.
Штось усе щезає, а штось зйавляєся - Щось завжди ще- 
зає (зникає), а щось з’являється.
Штось у сьому роді -  Щось у цьому роді.
Штось у хащи здохло -  Щось у лісі здохло.
Што тайстра -т о  не міх -Щ о тайстра (торба) -  то не міх. 
Што такоє “не щастить” и як нз ним боротися -  Що таке 
“не щастить” і як із ним боротися?
Што там говорити = Што там казати -  ІЦо там говорити! 
Што там гріха тийити -  Що там гріха таїти!
Што там казати = Што там говорити -  Що там казати! 
Што там у вас чувати -  Що там у вас чуваги?
Што там удивлятися: йому (ӱв) ушитко звыкло удава- 
тися -  Що там дивуватися: йому (їй) усе звикло вдаватися. 
Што тверезый (твереза) гадать, то ийаный (пйана) го- 
ворить -  Що тверезий (твереза) гадає, те п’яний. (п’яна) 
промовляє.
Што твоє, то й моє, а што мос -  тобі до того ннч - Що
твоє, то й моє, а що моє -  тобі до того нічого!
Што теща (свекруха) приготовить, тым зять (невістка) 
и посмакує -  Що теща (свскруха) приготує, тим зять (неві- 
стка) і посмакує.
Шго тізо любить, ото часто душу губнть -  Що.тіло лю- 
бить те часто душу губить.
Шзо ты  говориш = Што ты кажеш -  Що ти говориш? 
Щто ты за сден (за єнна) -  Що ти за одии (за одна)?
Што ты, з неба звалився (звалилася) -  Що ти, з иеба зва- 
лився (звалилася)?
Што ты й будеш робити -  Що тн й будеш робити!
Што ты кажеш = Што ты говорнш -  Що ти кажеш?
Што ты подрозуміваєш под сим -  Що ти розумієш під 
цим?
Што ты станеш (почнеш) робити -  Що ти станеш 
(почнеш) робити?
Што ты так, як не рӱдный (як не рӱдна) -  Що ти так, як 
нс рідний (як не рідна)?
Што тых гостӱв зыйшлося -  Що тих гостей зійшлося (на- 
їхало)!
Што ты (што вы) хочете -  Що ти (що ви) бажаєте?
Што тобі набйе оскому -  не жадан другому (другӱв) -  
Що тобі наб’є оскому -  не жадай другому (друг ій).
Што тобі (што вам) треба (угодно) = Чого зобі (чого вам) 
греба (угодно) = Чого жслаєш (желасте) -  Що тобі (що 
вам) потрібно?
Што то за дӱвка, хлолче, ош пила иншых кодкодаче, а 
ішла тебе квокче -  Що то за дівка, хлопче, що біля інших 
кудкудаче, а біля тебе квокче?
Што толку -  Що толку?
Што толку з нього (з неї) -  Яка з нього (з неї) користь? 
Што точно, то точно -  ІЦо точно, то точно.
Што треба -  Що треба?
Што трсба -  в тому й потребнӱсть -  Що треба -  в тому 
й потреба.
Што треба -  дай, товды н про роботу звідай -  Що треба 
-  дай, тоді й про роботу звідай (питай).
Што треба -  не давуть, а што давуть -  вто людн не бе- 
руть -  Що треба -  нс дають, а що дають -  то люди нс бе- 
руть.
Што треба -  не давуть, а што не треба -  вто давуть -  Що
треба -  не дають, а що не треба -  то дають.
Што треба, то й є -  Що треба, то й є.
Што тревожить голову -  Що клоноче голову?
Што труд (работа) нс сігіша збнрать -  паленка швыдко 
розмече -  Що прапя иоволі збирає -  паленка (горілка) 
шввдко розмече (рожидае).
Што тти кажуть -  вто й роби -  Що тобі кажуть -  те й 
роби.
Што тти не мнлоє -  не отбирай ог другого (от другоі) -
Що тобі не миде -  не відбирай від другого (від другої).

Што туй говорити -  Що тут говорити.
Штось туй не так -  Щось тут не так,
Што туй робиться -  Що туі робиться?
Што туньо, то й дорого -  Што туньо (деиіево), то й до- 
рого.
Што тяжкым потом даєся -  ліпше н бсрежеся -  Що важ- 
ким потом дається -  кращс й бережеться (зберігасться). 
Што тя не палить -  не гаси -  Що тебс не папить -  не гаси! 
Што у богача (у богачкы) в коморі нико не знає, а вӱн 
(а вна) у чужі вічно позирать -  ІЦо у багача (у багачки) 
в коморі -  ніхто нс знає, а віи (а вона) у чужі вічно позирас 
(зазирає). ■.( ,д . .
Што убуде -  вже ие буде -  Що убуде -  вже ые буде.
Што у вариіии купиш, ото и вкусиш -  Що у вариші (в 
місті) купиш, те і вкусиш.
Што у вас чувати -  Що у вас чувати?
Што угодно -  Що завгодно.
Што у жоны за цюлюнок, у любаскы -  за подарок -  Що
у жінки (у дружини) за цілунок, у любаски -  за дарунок. 
Што туй происходить -  Що тут відбувається?
Што туй робиться -  Що тут робиться?
Што уйграв(уііграла), то й програв (програла) -  Що ви- 
грав (виграла), те й програв (програла). . •
ІІІто упало, вто пронало -  Що упало, те пропало.
Што урвав, то й маєш ,= Што урвав, то н твоє -  Що 
урвав, то й маєш!
Што урвав, го й твоє = Што урвав, то й масш -  Що
урвав, то й твоє!
Што ухопилося в голові -  Що ухопилося в голові.
Што файнішоє, вто милішоє (вто циннішоє) -  Що файні- 
ше ігарнйие), то миліше (то цинніше).
Што файноє, гожос, то н серцю пригожоє -  Що файне 
(гарне), гожс, то й серцю пригоже.
Што файноє -  то файноє всяды -  Що файне (гарнс) -  то 
файнс (гарне) скрізь.
Што характернос -  Що характерне.
Што хыжа має, тым и принимать (тым и нригощає) -  
Що хаі а має, тим і приймає (тим і иригощає). ,
Што хотів (хотіла) -  то й маєш -  Што хпгів (хотіла) -  те 
й маєш!
Што хотів(хотіла), то й повів (новіла) -  Що хотів (хотіла), 
те й повів (сказав, сказала).
Што хоче -  вто й лопоче -  Що хоче -  те й лопоче.
Што хоче, вто й робить -  Що хоче, те й робить.
Што хочсмс -  не знасме, через тото й страдаєме -  Што 
хочемо -  не знаємо, через те й страждаємо.
Што хочете -  слухайте й читайте, но свӱй розум майте -  
Що хочете -  слухайте й читайте, та свій розум майтс.
Што хочеш (што хочете) -  Що хочеш (що хочете)?
Што хочсш, кажи, лем не брешн -  Що хочеш, кажи, лиш 
не бреши.
Што хочеш, кого хочеш, кому хочеш -  Що хочеш, юого 
хочеш, кому хочеш.
Што хочеш -  мелн, лем Партію хвали -  Що хочеш -  
мели, лиш Партію хвали.
Што хочеш -  пиши, лем против правды не грішн -  Що
хочеыі -  пиши, лиш проти иравди не гріши.
Што хочеш -  роби: хоть люди проси, хоть сам (сама) 
собі подсоби -  Що хочеш -  роби: хоч людей проси, хоч сам 
(сама) собі підсоби.
Што хочеш, то й роби -  Що хочеш, те й роби.
Штот хочу, тото й ворочу -  Що хочу, те й ворочу.
Што хочуть от нього (от неї) чути, вто й обіцять -  Що 
хочуть від нього (від неї) чути, те й обіцяє.
Што Цап, што Баран -  єниако скотина -  Що Цаи, іцо 
Баран -  однаково скотина.
Што церкӱвноє -  то Божос -  Що цсрківне -  то Божс!
Што челядннка (челядину) ностигне -  нич безслідно не 
шезає -  Що лтодашу спіткає -  ніщо безслідно не зникає. 
Што чслядник (челядина) научиться -  для жнзни усьо 
пригодиться -  Що людина ыавчиться -  для життя усе зго- 
диться.
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Што

Што челядник (челяднна) нонестн не иоже, най на зем- 
лю покладе -  Що людина понести не можс, хай на землю 
поюіадс.
Што чслядник (нелядина) посіє, тото сам (сама) и ножне 
-  Що людина посіє, те сама й пожне.
Што челядннку (челядині) сужено, вто й збудеся -  Що 
людипі суджене, те й збудеться.
Што чинилося -  не вернеся -  Що діялося -  не повериеться. 
Што чоловікы, што жоны - убивці -  ниякої різнпці -  Що 
ЧОЛОВІКИ, ЩО ЖІІІКИ -  убивці -  ніякої різниці.
Што чортам, то не нам -  Що чоргам, то не нам.
Што чуватн = Што чути = Што чутн нового -  ІЦо чувати? 
Што чув (чула) досі -  зарубай собі на носі -  Що чув {що 
чула) досі -  зарубай собі на носі!
Што чуєме, за вто й голосуєме -  Що чуємо. за іе  й голо- 
суємо.
Што чуєш -  воспринимай, но свӱй розум докладай -  Що 
чуєш -  снриймай, та свій розум докладай.
Што чужоє, то не твоє -  Що чуже, то не твоє.
Што чути = Што чути новою = Што чувати -  Що чути. 
Што чути нового = Што чутн = Што чувати -  Що чути 
нового?
ІІІто-што -  Що-що.
Што языком намолотин (намолотила), то й заробив (за- 
робила) -  Що язиком ыамолотив (намолотила), те й заро- 
бив (заробила).
Што я кажу, то й докажу -  Що я кажу, тс й докажу (те й 
доведу).
Што ярко горить, вто скоро і асне -  Що яскраво горить, 
те скоро і аснс.
Што я гам забыв (забыла) -  Що я там забув (забула)? 
Што я там заіубнв (загубила) -  Що я там загубив (загу- 
била)?
Што я іам  не відів (не віділа) -  Що я там нс бачив {нс 
бачила)?
Што я хочу (што ты хочеш) повісз и -  Що я хочу (що ти 
хочсш) повісти (сказати)?
Штрафні санкції -  Штрафні санкції.
Штрихы до поргрета -  ІЇІтрихн до портрета.
Штрыкати (штрыкнути) нерстом -  Штрикаш (штрикну- 
ти) пальцем.
Штрыкать му (штрыкать ӱв) в усі = Стрілять му (стрі- 
лять ӱв) в усі -  Штрикає йому (штрикає їй) в усі (в вухові). 
Штурмы й авралы уже нас доконали -  Штурми й аврали 
вже нас доконали.
Штурмовати космос = Штурмовати небо -  Штурмувати 
космос.
Штурмовати нсбо = Штурмовати космос -  Шгурмувати 
иебо.
Штурмхгвучи буденщину густу, глядан свою мечту -
Штурмуючи буденність густу, глядай (шукай) свою мечіу 
імрію).
Штучкы-дрючкы -  Шіучки-дрючки.
Штучный товар -  Штучний товар.
Штучноє оплодотвореніє -  Штучне загшіднення.
Штучно оплодотворятися -  Штучно запліднюватися. 
Шубы (кожуха) не пошисш -  Шуби (кожуха) не пошиєш. 
Шубовц -  як чорт у воду -  Шубовц (іиубовсь) -  як чорт 
У воду.

Шугавуть, носяться чуткы -  Шугають, носяться чутки. 
Шугай от богатых забирав, а бідным давав -  Шутай від 
багатих забирав, а бідним давав.
Шугаю, Шугаю, нострітяй панську зграю -  Шугаю, Шу- 
гаю, ностріляй панську зграю!
Шугнула вість = Пролетіла вість -  Шупіула вість (вістка). 
Шулый вӱл -  Шулий віл (з опущеншш вухами). 
Шулькаться, як пес на торговшш -  Шулькасться (ве- 
штасться), як пес на торговиці.
Шума много, а ннч з ничого -  Шуму много ібагато), а 
ніщо з нічого.
Шум (шумы) в серці -  Шум (шуми) в серці.
Шум (шумы) в ухах -  Шум (шуми) в вухах.
Шумить у голові -  ІІІумигь у голові.
Шумить, як вода на лотоках -  Щумить, як вода на лотоках. 
Шумна жизнь -  Шумне (гомінливе) життя.
Шум не тоне в воді -  Шум не тоне в воді.
Шумиі согласні -  Шумні приголосні.
Шумно ллє дождь -  Шумно ллє дош.
Шум у голові -  Шум у голові.
Шупати очима -  Мацати очнма.
Шура-бура -  чомусь хмура -• Шура-бура -  чомусь хмура? 
Шуры-муры -  й ниякої журы -  Шури-мури -  й ніякої 
жури.
Шуры-муры -  каламбуры -  Шури-мури -  каламбури. 
Шустер заслужив, а ковача провчили -  Шустер (швець) 
заслужив, а ковача (а коваля) провчили.
Шустер, знай своє шустерство, а в портничество не лізь 
= Знай, сверчок, свӱй припічок = Знай, козо, свос стӱйло 
= Зиай, кобыло, де брыкати = Не літай, вороно, в чужі 
хоромы = Усяк має знати своє стӱйло -  Швсць, зпай своє 
шевство, а в кравецтво пс лізь.
Шустерська смола -  Шустерська (шевська) смола. 
Шусгерська щітка -  Шустерська ішевська) щітка. 
Шустерські принадлсжности -  Іііустсрські {швсцькі) 
речі.
Шустсрськый товар -  Шустсрський {шевсыаш) товар. 
Шустер у славі, а боканчі дыряві -  ПІустср (швець) у с.па- 
ві, а боканчі (черевики) діряві.
Шустрови коныл и шнло на хліб зароблять и на мыло
-  Швецьові копил і шило на хліб заробляє (запрацьовує) й 
на мило.
Шута корова -  Шута (безрога) корова.
Шута шия -  Шута (не прикрита коміром) шия.
Шут го знає -  Блазепь його (біс його) знає!
Шут гороховый — Блазснь гороховий.
Шути, рябунчику, докі ушко одорвеся -  Шути, рябунчи- 
ку (глечику), ноки вушко відірвсться.
Шутый пес -  Шутий (безвухий) псс.
Шутый цаи -  Шутий (безбородий) цап (козел).
Шутый чоловік (челядник) -  Шута (безвуха або безволо- 
са) дюдина.
Шутка шутков -  Жарт жартом.
Шутки шутками, а хвӱст на бӱк -  Шутки шутками (жар- 
ти жартами), а хвіст набік.
Шутливо сказано, но серйозно задумано -  Шутливо 
(жартома) сказано, та серйозно задумано.
Шуточнос діло -  Пуста (жартівпива) справа.
Шуточноє стихотвореніс -  Жартівпивий вірш.



Щабель лазива -  ІДабель драбиіш.
Щава водяиа -  Щавсль водяний.
Щава заяча т  Щавель заячий.
Щава кӱнська -  Щавель кінський.
Щавова кыслота -  Щавлсва кислота.
Щадити достоинство -  Щадити іідиість.
Щадити здоровля = Сокотитн на здоровля -  Щадити 
здоров’я.
Щаднти самолюбіс -  Щадити самолюбство.
Щадитн уха = Жаліти уха -  Щадити вуха.
Щаслива вта хыжка, де црк ділі колыска -  Щаслива та 
хатка, де ири ділі колиска.
ІЦаслива дорога -  Щаслива дорога.
Щаслнва звізла -  Щаслива зірка (зоря).
Щаслнва иташина: де хоче, там сяде -  Щаслива нташи- 
на: де хочс, там сяде.
Щаслива розвйазка -  Щаслива розв’язка.
Щаслнва судьба -  Щаслива доля.
Щасливі вниманіє на час не обращавуть, а нещасні го- 
динкы в хыжи не мавуть -  Щасливі увагу иа час не звср- 
тають, а нещасні годинника в хаті ие мають.
Щасливі часӱв (годин) не номічавуть -  Щасливі часів 
(годии) не иомічають (щасливі на час не зважають). 
Щасливмй конець -  Щасливий кінець.
Щаслнвмй номер -  Щасливий (виграшний) номер. 
Щасливмй період -  ІЦасливий період.
Щасливый случай -  Щасливий випадок.
Щасливый (іцаслива) тым, ош жнє -  ІЦасливий (щасли- 
на) тим, що живс.
Щасливого будущого -  Щасливого майбутнього (майвут- 
тя)\
Щасливого завтра -  Щасдивого завтра!
Щасливого путя = Щасливоїдорогы - Щасливої дороги! 
Щасливо забавлят ися -  Щасливо забавлягися.
Щасливо закӱнчилося -  Щасливо закінчилося.
Щасливо закӱнчнти - ІЦасливо закінчнти.
Щасливо обставатися -  Щасливо залишатися!
Щасливої дорогы = Щасливого путя -  Щасливої дороги! 
Щаспо (щасливо) кому -  Щасно (шасливо) кому?
Щастн тобі (щасти вам), Боже -  ІЦасти тобі (щасти вам), 
Боже!
Щасти тобі (щасти вам), Боже, иа всякоє добро -  Щасти 
тобі (щасти вам), Боже, на всяке добро!
Щастить судьба -  Щастнть доля.
Щастя -  в жебі -  Щастя -  в жебі (в кишені).
Щастя дітины у наших руках -  Щастя дитини в наших 
руках.
Щастя за горами, біда -  за пйатами -  Щастя за горами, 
біда -  за п’ятами.
Щастя з хвостом: слава того (тої), што світ його (іи то 
світ ї ї )  -  Щастя з хвостом: слава того (тієї), шо світ його 
(щосвіт її).
Щастя -  йсе діти, їм треба радоватися -  Щастя -  це діти, 
їм треба радіти.
Щастя й смеріь товды прнходить, коли на них не че- 
кавуть -  Щастя й смерть тоді приходять, коли иа них нс 
чекають (не ждуть).
Щастя му (щастя ӱв) из рук улетіло, як птиця из сіткы
-  Щастя йому (шастя їй) із рук улетіло, як птиця із сітки. 
Щастя на коліиі не ламлесн -  Щастя ыа коліиі ыс лама- 
ється.
Щастя на путн не валяєся -  Щастя иа дорозі (на иіляху) 
ііе валясться.
ІЦастя не купши за гроші -  Щастя не купиш за гроші. 
Щастя -  нс полова: вітер розвіє -  не збереш -  Щастя -  не 
полова: вітер розвіє -  ие збереш.
Щастя привалило -  Щастя привалило.
Щастя рядом, треба лем ліпшс припозиратися -  Щас гя 
поряд, треба лиш краще припозиратися (придивитися).

Щастя тымчасаоє, а невзгоды довічні -  Щастя тимчасо- 
ве, а злигодиі довічні.
Щастя-радости ие знав (не знала), а душу Богови отдав 
(отдала) -  Щастя-радості нс знав (не зиала), а душу Богові 
відддв (віддала).
Щастя розум отбирать, а нещастя повертать назад -
Щастя розум відбирас, а нсщастя вертає пазад. 
Щастя-судьба -  Щастя-доля.
Щастя улыбаеся -  Щастя усміхається (посміхається). 
Щастя челядника (челядину) иайде, хоть и соние зайде 
-  Щастя шодину знайде, хоча й соице зайде.
Щегольнути знаніями -  Похизуватися зиаішями.
Щедрі обішанія -  Щедрі обіцянки.
Щедрый всчӱр -  Щедрий вечір (перед Старим Новим ро- 
ком).
Щсдрый меценат -  Щедрий меценат.
Щедрый (щедра) на обіщанія -  Щедрий (щедра) на обі- 
цянки.
Щедров руков -  Щедрою рукою.
Щедрӱсть часто до загыбели ведс -  Щедрість часто до 
загибелі веде.
Щезатн (щезнутн) з лиця землі = Зникаги з лиця землі -
Щезати (щезнути) з лиця землі.
Щезати (щсзнути) з очи = Зникати з очн -  Щезати (шсз- 
нути) з очей.
Щез бы-сь (щезла бы-сь) -  А щоб ти щез (шоб ти щсзла)! 
Щсз бысь (щезла бы-сь), як сӱль в окропі -  А щоб ти іцсз 
(щоб з:и щсзла), як сіль в окропі!
Щезни, мухо, не брини над ухом -  Щезни, мухо, нс брини 
над вухом!
Щезни, напаснику (напасиице) -  Щезіш, аацасішку (на- 
ііаснице)!
Щезніть, злі очи, вбы-сые не мали силы-моци зло чи-
нити -  Щсзніть, злі очі, щоб ви нс мали сили-моці зло чи- 
нити!
Щемить серце -  ІЦемить ссрце.
Щепленя вӱспы -  Щсплсння віспи.
Щербата копсйка = Щербатый грӱш -  Щербата (нещас- 
на) копійка.
Щсрбата правда -  ІЦсрбата иравда.
Щербата слава = Подмочсна репутація -  ІЦербата слава. 
Щсрбата судьба = Зла судьба -  Щербата доля.
Щербаті зубы -  Щербаті зуби.
Щербатый грӱш = Щербагга конейка -  Щербатий гріш. 
Щербатого горшка ііигда не поправиш = Г’орбаггого мо- 
гила выирави гь -  Щсрбатого горшка (горщика) ніколи не 
поправиш.
Щербатої копсйкы не вартый (не варта) -  Щербатої ко- 
пійки не вартий (не варта).
Щи ани єден пес не повісився -  Ще ані один аес не по-
вісився.
Щи анн єден шо помер (ани єнна, що номерла)), не вер- 
нувся (не вернулася) з того світа назад -  Ще ані один, що 
помер (ще ані одна, що померла), нс вернувся (нс вернула- 
ся) з того світу назад.
Щ иб пак Ще б пак!
Щи в далеку давнину -  Ще в далеку даваииу.
Щи в довгӱв клочаіші, а вже дӱвкы на гадці -  Ще в до-
вгій клочаиці, а вже дівки на гадці.
Щи вовка нс вбили, а шкуру продавуть = Ділити шкуру 
невбитого медвідя -  Ще вовка не вбили, а шкуру прода- 
ють.
Щи все у ііього (у не'ї) діточый розум -  Ще все у нього (у 
неї) дитячий розум.
Щи вчора зелену топтав (топтала), а днесь уже Богови 
душу отдав (отдала) -  Ще вчора зелену топтав (топтала), а 
днесь (а нині) вжс Богові душі відаав (віддала).
Щи далеко літо теплос, а вӱн уже косу клепле -  Ще дале- 
ко літо тепле, а віи уже косу клепле.
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Щид

Щи до того -  Ще до того.
Щи єден кандидат (щи сина кандидатка) в зчамеііитости
-  Ще один кандидат (щс одна кандидатка) в знамснитосгі. 
Щи єден момент -  Ще один момснт.
Щи єден прокол -  и дмрка в башці -  Ще один прокол -  
і дірка в башці.
Щи еден раз = Щи раз -  Ще один раз.
Щи єден трюк -  Ще один трюк.
Щи єден шанс -  Ще одші шанс.
Щи єнна деталь -  Щс одна деталь.
Щи єігаа забота впала на нього (на неї) -  Ще одип клопіт 
упав на нього (на нсї).
Щи єнна неожидана болесть -- Ще одмн несподіваний біль. 
Щи єыно бремня унало му (впало ӱв) нз плеч -  Щс одиц 
тягар упав му (упав їй) із плеч.
Щи с сенс -  Ще є сенс.
Щи є час -  Ще є час.
Щи з пупка він такый (она така) -  Ще з  пупка ( з  наро- 
дження) він такий (вона така).
Щи з юных ліг пӱшов (пӱшла) у світ -  Ще з юиих літ 
пішов (пішла) у світ.
Щи й дітваку фігля до смаку -  Ще й дітваку (дитині) 
фігля (жарт) до смаку.
Щи й за кросна не сіла, а вже упріла -  Ще й за кросна не 
сіла, а вже унріла (спітніла).
ІЦи й камінь нс дадуть голову провалити -  Ще й камінь 
не дадуть голову провалити.
Щи й на світ нс зазоріло = Щи й на свіг не занималоси 
(не благословилося) -  ІДе й иа світ не зазоріло.
Щи й на світ нс занималося (не благословилося) = Щи 
й на світ не зазоріло -  Щс й на світ не займалося (иіе й нс 
розеидпювалося).
Щи й нс жив (не жила), а черево уже озростив (отрос- 
тила) -  ІДе й не жив (не жила), а чсрсво вже. відростив (від- 
ростила).
Щи й не перекусив (не перекусила), а вже бы пив (пила)
-  Щс й не псрекусив (нс перскусила), а вже б пнв (пила). 
Щи й ііе пожив (не иожила), а вжс спочив (спочила -  
Ще й нс гюжив (не гіожшіа), а вжс спочив (спочила).
Щи й не ноїв (не ноїла), а вжс спйанін (спйаніла) -  Ще й 
ие поїв (нс иоїла), а вже сп’янів (сп’яніла).
Щи й не сів (не сіла), а вже бы їв (їла) -  Ще й не сів (не 
сіла), а вже б їв (їла).
Щн й не такоє бы ває- ІЦс й нс таке буває!
Щи й пасуля не зварена, а вӱн уже дома -  Щс й пасуля 
(квасоля) не зварена, а він уже дома.
Щи й при логарові фігля -  утіха челядникові (челядині)
-  Щс й при погарові (при чарці) фігля (жарт) -  утіха людині. 
Щи й старым не став (старов не стала), а вже всі нсрвы 
исчерпав (исчерпала) - Ще й старим ис став (старою не 
стала), а вже всі нсрви вичерггав (вичерпала).
Щи й говды не мывся (не мылася), як женився (як от- 
давалася) -  Щс й тоді ие мився (не милася), як женився 
(як віддавалася).
Щи й ик = Щи як -  Ще й як!
Щи коли б -  Ще якби.
Щи коли й спить -  воєтить (бурчить) -  Ще коли й СІІИТЬ
-  воєтить (бурчить).
Щи колксь -  Щс колись.
Щи лем починало світаги -  Ще лиш почииало світаги 
фозвиднюватись).
Щи мож додати -  Щс можна додати.
Щи му (щи ӱв) молоко на губах (под носом) нс обсохло
-  Щс йому (ще їй) молоко на губах (під іюсом) не обсохло. 
Щи на зори -  ІЦе на зорі.
Щи начекаться -  и не дочекагься -  Ще начекається -  і не 
дочекається.
Щи не біда, ош без рыбы середа -  Ще не біда, що бсз риби 
середа.
Щи не всчӱр -  Ще не вечір.
Щи нсдавно фрасрився, а теперь -  як тінь зробнвся -
Ще недавно фрасрився, а тепср -  як тіиь зробився.

Щи нс пӱзно -  Ще не пізно.
Щи не набив (ие набила) собі руку -  Ще не набив (не на- 
била) собі руку.
Щи не народнвся тот (не народилася вта), котрый бы от 
смерти спрятався авать откунився (козра бы от смерти 
спрята.іася авать откупиласи) -  Ще не народився той (не 
народнлася т а), котрий би від смерті сховався або відкуішв- 
ся (котра б від смерті сховалася або відкунилася).
Щи не повів (не поиі.іа) свої “анно” вать “ньигг” -  Ще 
нс повів (не сказав, ие сказала) свої “айно (так) " або “ні”. 
Щн ни баусӱв, ни бороды, а вже -  молодый -  Ще ні вусів, 
ні бороди, а вже -  молодий (жених).
Щи нигда так не было, вбы якось не было = Щн так 
(такого) нс было, вбы якось не было -  Ще ніколи так нс 
було, щоб якось не було.
Щинкові музичні інструменти -  Щипкові музичні інстру- 
менти.
Щи под носом лем пушок, а вӱн уже женишок -  Щс під 
носом лиш пушок, а він уже женишок.
Щи поки гроші личитп нс розучявся (не розучиласн) -
Ще поки іуюші лічити (рахуиати) не розучився (ис розу- 
чилася).
ІЦи приданоє не наткала, а вже бы ся отдавала -  Ще
приданс (носаг) нс наткала, а вже віддавалася б.
Щира благодарнӱсть -  Щира подяка.
Щира душа = Откровснна душа -  Щира душа.
Щира заздрӱсть -  Щира заздрість.
Щи раз повторюся -  Щс раз повторюся.
Щира любов -  Щира любов.
Щира молитва -  Щира молитва.
Щи рано ставнти точку -  Щи ранувато класти крапку. 
Щира правда -  Щира правда.
Щира прозьба -  ІЦирс прохання.
Щнрый друг (иіира подруга) = Вірный друг (вірна по- 
друга) -  Щирнй друі' (шира подруга).
Щирый нривіт -  ІЦирий нривіт.
Щирый челядник (шира челядина) = Сердечный че- 
лядннк (сердечнна челидина) -  Щира людина.
Щирый челядшік (щира чслндниа) ззаду не нападать -
Щира людипа ззаду ііе нападає.
Щирым серцьом -  Щирим серцем,
Щиро благодарити -  Щиро дякувати.
Щиро благодарный (благодарна) -  Щиро вдячний (вдяч- 
на).
Щиро дякуву -  Щиро дякую.
Щироє возмушеніє = Справедливоє возмутцсніє- Щирс 
обурення.
Щироє спасибо -  Щире дяісую.
Щирому (щирӱв) и Бог помагать -  Щирому (щирій) і Бог 
помагає.
Щиро радый (рада) -  ІЦиро радий (рада). 
Щиросердечный челядник (щиросердечиа челидина) -
Щиросердсчна людииа.
Щиру нравду казати (говорити) = Правду-магку казати
— Щиру правду казати (говорити).
Щи собраніє й не починали, но готову рсзолюцію вже 
мали -  Ще збори й не починали, алс готову резолюцію вже 
мали.
Щн сього не выстачає (не выстачало) -  Ще цього бракує 
(бракувало).
Щитай свойим обйазатсльством -  Вважай своїм обо- 
в’язком.
Щи такый ся не вродив (така ся не вродила), обы 
вшиткым догодив (ушиткым догодила) - Ще такий ие 
народився (така не пародилася), щоб усім догодив (усім 
догодила).
Щи такый ся не народив (така ся не народила), обы 
вшнтку роботу нереробив (переробнла) -  Ще такий нс 
народився, (така не народилася), шоб усю роботу переро- 
бив (псрсробила).
Щи там не пусто, де в гордові капуста -  Ще там не пусто, 
де в гордові (де в бочці) капуста.
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Щи так (такого) пе было, вбы якось нс было = Щи ниґ- 
да так не было, вбы якось не было -  Ще так (такого) не 
було, щоб якось не було.
Щитатн свойим долгом -  Вважати своїм обов’язком. 
Щитать достойны.ч (цінообразным) вложенійом -  Вва- 
жає гідним вкладом.
Щи тебе (мене, нас) пережиє -  Ще тебе (мене, нас) пере- 
живс.
Щитниити усы -  Щитинити вуси.
Щнтовидна железа -  Щитовидна залоза.
Щитовидный хрящ -  Щитовидний хрящ.
Щи чого -  Ще чого!
Щи чого доброго -  Щс чош доброто!
Щи чото не выстачало -  Щс чого не вистачало!
Щи-щи -  Ще-ще.

Щн як = Щи й як -  Ще як!
Щі и каша -  ща наша -  Щі і каша -  їжа наша.
Щірити зубы = Скалити зубы -  Щірити зуби.
Щітка- гребінь (гребінка) -  Щітка-гребінь (гребікець). 
Щітка для обуви -  Щітка для взуття.
Щітка для подамента (для иагиранія нодамента) -  Щіт- 
ка ддя підлоги (для натирання підлоги).
Щокы пашать здоровльом -  Щоки пашать здоров’ям. 
Щупати (мацати) в жебі -  Щупати (лапати) в жсбі (в ки- 
шепі).
Щунати кури, ци з яйцьом -  Щупати курей, чи з яйпем. 
Щупати очнма = Мацатн очима -  Щупати очима. 
Щупати пульс -  Щупати пульс.
Щучечка -  для кумочка, а для кумасі-два караси -  Щу-
чечка -  для кумочка, а для кумасі -  два карася.



Юбі

ю

Юбілейні торжества -  Ювілейні торжества.
Юбілеӱв не ждуть, они самі нриходять -  Ювілєїв ае 
ждуть, воки самі нриходять.
Ювелірна робота -  Ювелірна робота.
Юго-восток -  Юго-восі'ок (південний схід). 
Юго-восточный -  Юго-восточний (південно~с.хідний). 
Юго-запад -  Юго-запад (піденний захід).
Юго-западный -  Юго-занадний (південно-західний). 
Юднноє дерсво -  Іудине дерево.
Южна часть світа -  Південна частина світу.
Южный бӱк -  Південішй бік.
Южноє направлсніє -  Півдеіше направлення.
Южшіє полушаріс -  Південна півкуяя.
Юліанськый календарь -  Юліапський календар. 
Юліанськос літочисленіє -  Юліанське літочислення. 
Юлій авгусгом смієся, а медами плаче -  Чсрвснь серп- 
пем сміється, а медами плаче.
Юлій, братку (сесі ро),- пора медовзятку -  Лнпень, брат- 
ку (сестро), -  пора медовзягку.
ІОлій -  жнивам голова: по Пстрах- зажинкы, на Про- 
копа -  жнива -  Липепь -  жнивам голова: по Петрах (12 
липпя) -  зажинки, на Прокопа (21 липня) -  жнква.
Юлій -  жниварь, звыклый до грома и хмар -  Липень -  
жнивар, звиклий до грому і хмар.
Юлііі косить и жне, довго спати не дас -  Липеиь косить і 
жне, довго спати не дає.
Юлій - літа макӱвка (вершина), а рока середина -  Ли-
пснь -  літа маківка (вершина), а року середина.
Юлій мед збирать и в кымак складус -  Липень мсд зби- 
рає й у кимак (у вулик) складає.
Юлій прнпікає -  на зиму лрипасас -  Липснь припікає -  
иа зиму иринасає.
Юлій -  ссрце літа -  Линснь -  серце літа.
Юлій смісся сериами, а пляче медами -  Липень сміється 
ссрпами і плаче медами.
Юлій спекотливый -  дсцембср морозлнвий -  Липснь 
спекотливий -  грудеиь морозливий.
Юлій спочива не знає: робота роботу глядать, робогов 
поганягь -Липень спочиву нс знає: робота роботу глядає 
(шукає), роботою иоганяє.
Юлійські дны просять стырнянку -  Лиішеві дні просять 
стсрнянку (стерню).
Юлій-трударь (юлій місяць -  хлібодар), сінозбирач и
жниварь -  Липень-трудар (липснь місяць -  хлібодар) сі- 
нозбирач і жнивар.
Юлій у городы из грозами ходить -  Липень у городи із 
ірозами ходить.
Юлька -  нафуфрена чулка -  Юлька -  иафуфрена чулка 
(головний, обвитий стрічками карзонний обруч засватаної 
дівчиіш).
Юна авдиторія -  Юна аудиторія.
Юній бивный на росы -  літо на покосы -  Червень бив- 
ний на роси -  літо иа покоси.
Юпін горячыЙ літом обсыпать лины нахучым цвітом -
Червснь гарячий літом обсшіає липи пахучим цвітом.

Юній з косов ходигь травов -  Червень з косою ходить 
травою.
Юній из косов цо лугах ся пройшов, а юлій из серпами 
жаги хліб пӱшов -  Чсрвснь із косою по лугах пройшовся, 
а липсііь із ссрпами жаги хліб пішов.
Юній кажс: коси, коса, докі роса, соние пригріє- косарь 
упріє, роса долӱв -  косарь домӱв -  Червснь каже: коси, 
коса, иоки роса, сонце пригріє -  косар упріє (спітніє), роса 
долі -  косар додому.
Юній косы точить и кӱсниці косить -  Червень коси то- 
чить і кісниці косить.
Юній лугы нокосить и стиглым соком ягоды зросить -
Червепь луги покоснть і стиглим соком яіоди зросить. 
Юній покосив кӱсниці, склав сіно у копииі -  Червень 
покосив кісниці, склав сіио в копиці.
Юній пригріє -  косарь упріє -  Червень приіріє косар 
унріє (спітніє).
Юній холодиый -  кымак голодный -  Червень холодний -  
ішмак (вулик) юлодний.
Юні наіуралісты -  Юиі натуралісти.
Юный ніонер -  Юний иіоиер.
Юнкор -  Юшадр (юпий корсоюндент).
Юннат -  Юннат (юний натураліст).
Юридичесысі основанія -  Юридичиі основи. 
Юридичеськый аспект -  Юридичний аспекг. 
Юношеськоє движеніс -  Юнацысий рух.
Юпігер -  снна нз планст -  Юпітер -  одна із іі.чанет. 
Юридичсська личнӱ-с гь -  Юридична особа. 
Юриднчеська отвітственнӱсть -  Юридичпа відповідаль- 
ність.
ІОридичеські лиця -  Юридичні особи.
Юридичеськый докумснт - Юридичний документ. 
Юридичеськоє право -  Юридичне ираво.
“К)ринда!”-  як казав Тарапунька -  ' Юрипда!” -  як ка- 
зав Тарапунька.
Юрій з росов -  Никола з травов -  Юрій (Юря, 6 травня) 
з росою -  Никола (Микола, всесняний, 22 травня) з травою. 
ІОріӱвська вода -  Юріївська вода (що відпоситься до дня 
Юрія, 6-го травня).
Юрку, заріжу тги курку, нсварену, непечену, а голодом 
помащену -  Юрку, заріжу тобі курку, неварсну, непечсну, а 
голодом номаіцену!
Юрцьо дармус -  Юрцьо бідус -  Юрцьо дармує -  Юрцьо 
бідує.
Юря в росах -  будуть файні нроса -  Юря (6 травпя) в 
росах -  будуть файні (гарні) ироса.
Юря з теплом, Ііикола -  з  ісормом -  Юря (6 травня) 
3 теплом, Никола (Микола, весняний, 22 травня) з кор- 
мом.
Юстина тягне дгорі колопні, а Харптон -  льон Юстииа 
(14 червня) тягпе д’горі коноіші, а Харитон (теж 14 черв- 
ня) -  льон.
Ю-юй -  не ю-юй, а кіть зробив (зробила) уже крок -  нс 
задкуй -  Ю-юй -  не ю-ю.й, а якщо зробив (зробила) вже 
крок -  не задкуй.



Я бы му дав (дала), кобы-м мав (мала) -  Я б йому дав 
(дала), якби мав (якби мала).
Я бы му дав, кобы ня влӱймав -  Я б йому дав, якшо б 
мене впіймав.
Я бы повів (повіла), лем не сміву -  Я б повів (сказав, ска- 
зала), лиш це смію.
Я бы помӱг (помогла), кобы мӱг (кобы могла) - Я  б допо- 
міг (дономогла), якби міг (якби могла).
Яблоко от яблӱнкы далеко не надас (недалеко паде) -  
Яблуко від яблуні далеко не падає (недалеко падає). 
Яблокови впасти ніґде -Яблуку вііасти нідє.
Яблоко -  вто лем яблоко, а крумплі й цасуля -  вто хліб 
-  Яблоко -  то лиш яблоко, а крумплі {картопля) й пасуля 
{квасоля) -  то хліб.
Яблоко ог яблӱнкы далеко ие откотиться, и кіть и 
откотнться, то хвостиком до неї повернеся = Яблоко от 
яблӱнкы далеко не паде -  Яблуко від яблуиі далеко не 
відкоаиться, а ягацо й відкотиться, іо хвостиком до неї по- 
вернсться.
Яблоко от ябдӱнкы далеко нс паде -  Яблоко от яблӱнкы 
далеко не откотиться, а кіть и откотиться, то хвостиком
до неї повернеся -  Яблуко від яблумі далеко не падае. 
Яблоко роздора -  Яблуко незгоди (розбратӱ).
Яклоко -  то все лем яблоко, а крумпля н пасуля -  то 
хліб -  Яблуко -  то завжди лиш яблуко, а крумпля {карто- 
пля) й иасуля {квасоля) -  то хліб.
Яблоку ніґде впасти -  Яблуку ніде внасти!
Яблуньова плодожерка -  Яблунсва плодожерка. 
Яблуньовый цвітогрмз -  Яблунсвий квітогриз.
Яблӱнкы в усьому цвіту -  Яблуні в усьому цвіту. 
Яблӱнку люблять плодовиту, а челядника гостьовигого 
(а челядииу гостьовиту) -  Яблуню любяять плодовиту, а 
людину гостьовиту.
Я в Бога, каже, каміиьом не мстав (не метала), обы-м 
тяжко на хліб заробляв (заробляла) -  Я в Бога, каже, ка- 
менсм не кидав (не кидала), щоб тяжко на хліб собі заро- 
бляв (заробляла).
Я в довіу ие опстануся -  Я в боргу не лишуся.
Я вже тебе докоиаву -  Я вже тебе доконаю!
Явився (явилася) -  не запилнвся (не запилнлася) -
Явився (явилася) -  нс занилився (нс запилилася).
Явила баба ласку — розповіла казку -  Явила баба ласку -  
розповіла (розказала) казку.
Явитися (явалнтися) у сні (уві спі) Явитися (являтися) у 
сні (уві сні).
Я відів (віділа) тото, што відів (што віділа) -  Я бачив (ба- 
чила) те, що бачив (що бачила).
Явленіє вссобйемлющоє -  Явиіце вссохоплююче.
Явленіє світового масштаба -  Явище світового масштабу. 
Являти собов нсключсніє -  Яаляти собою виияток. 
Являти собов примір -  Являти собою приклад.
Являтися (явитися) перед очима -  Являтися (явитися) 
іхеред очима.
Являти (явити) честь -  Являти (явити) честь.
Явлитися у сні -  Яшіятися у сні {уві СНІ).
Я  (вӱн, она) в курсі -  Я (він, вона) в курсі.
Явна брехия = Сознательна брехня -  Явна брехня!
Явна брсхня серед білого дня -  Явна брехня серед білого
ДНЯ.
Явна выгадка -  Явна вигадка.
Явва халатнӱсть -  Явна халатність.
Явный лідер (явна лідерка) -  ЯвішЙ лідер (явна лідерка). 
Явный плагіат(явна плагіатка) -  Явний плаґіат (явна 
плаґіатка).
Явный фалыи -  Явний фальш.
Явно заигрус -  Явно заграє.
Явно му (явно ӱв) не везе -  Явно йому (явно їй) кс везе. 
Явно не под силу -  Явііо нс під силу.
Я (в>ш, она) в нормі -  Я (він, вона) в нормі.

Явно удивитися -  Явио здивуватися.
Яворс, яворе, де твої конарі? Обламали хлонці собі на 
кантарі. Яворе, яворе, де твої листочкы? Обырвали 
дӱвкы собі на віночкы -  Яворе, яворе, де твої конарі (гіл- 
ки, галузки)! Обламали хлопці собі на кантарі. Яворе, яво- 
рс, де твоє листочки? Обірвали дівки собі на віиочки. 
Яворе, яворе, иам -  утіха, тобі -  горе -  Яворе, яворе, нам
-  утіха, тобі -  горе.
Явочным порядком = Явочным нугьом -  Явочним по- 
рядком. :
Явочным путьом = Явочным порядком -  Явочним пу- 
тьом (шляхом).
Я (вӱн, она) в сьому увіреный (увірена) -  Я (він, вона) в 
цьому упсвнеыий (уііевнсна).
Я в тӱм ын гу-гу -  Я в тому ні іу-гу.
Я вшитко зрозумів (зрозуміла) -  Я все порозумів (поро- 
зуміла).
Я -  ґазда слова, як  каже сват: хочу -  дам, а хочу -  беру 
назад -  Я ~ господар слова, як каже сват: хочу -  дам, а хочу
-  беру назад.
Ягниця годує й одіваггь верховипця - Ягниця годує й одя- 
гає верховинця.
Ягоды збиравуть, коли пристигнуть = Ягоды товды зби- 
равуть, коли пристигавуть -  Ягоди збирають, коли при- 
стигауть.
Ягоды товды збиравугь, коли присіигавуть = Ягоды 
збиравуть, коли пристигнуть -  Ягоди тоді збирають, коли 
иристигають {дозрівають).
Ягӱдкы єііного дерева -  Ягідки одиого дерсва.
Ядерна програма -  Ядерна програма.
Ядерна сила -  Ядерна сила.
Ядерна фізика -  Ядерна фізика.
Ядерноє вооруженіє-Ядернс озброєння.
Ядерноє топливо -  Ядерне паливо.
Ядовыта гадина -  Отруйна гадииа {гадюка).
Ядовитоє вещесто -  Отруйна рсчовина.
Ядовитоє начало -  Охруйие начало.
Ядовитос ростеніс -  Отруйна рослина.
Я дораз -  Я зараз.
Я думаву -  Я думаю.
Я думаву так = Я считаву так -  Я думаю так.
Я желаву тобі (вам) щастя й миру -  Я бажаю тобі (вам) 
щастя н миру!
Я ж тебе -  Я ж тебе!
Я за всіх не отвітчик (не отвітчиця) -  Я за всіх не отвіт- 
чик {пе відповідач, не відповідачка).
Язва желудка -  Виразка шлуику.
Язвити го (язвитк йі) языком -  Шмигати його (шмигати 
її) язиком.
Я згадуву за тебе -  Я згадую за тсбс.
Я з годников -- Я з годинкою (з годинником).
Языкатый, як чорг (языката, як чортиця): хоть убий -  
ие вгомониться -  Язикатий, мов чорт (язиката, мов чорти- 
ця): хоч убий -  нс вгомониться.
Языкату жону бйе її рот, а не чоловік -  Язикату жінку 
{дружину) б’є її рот, а нс чоловік (не муж).
Язык без кӱсток -  Язик без кісток.
Язык без кӱсток: хоть н згынаться, но нс ламлеся -  Язик 
без кісток: хоч і згинається, та не ламається.
Язык без кӱсток: хоть не ламлсся, но утомлясся -  Язик 
безт кісток: хоч не ламається, та втомляється.
Язык без кӱсток, што хоче -  лоіюче -  Язик без кісток, що 
хоче — лопоче.
Язык бы тти отсох -  Язик би тобі відсох!
Язык -  бесіді основа -  Язик (мова) -  бесіді основа.
Язык бовкые -  и в кут, а тебе за ыього сікуть -  Язик бов- 
кне -  і в кут, а тебе за иього січуть.
Язык брехливый -  зрадливвый -  Язик брехливий -  зрад- 
ливий.
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Язы

Язык вывыхнеш = Язык зламлсш -  Язик вивихиеш. 
Язык для сліпых -  Мова для сліішх.
Язык добре подвішеный -  Язик добре підвішений.
Язьж до Кієва доведе = Язык до Рима доведе = Язык на 
конець світа заведе -  Язик до Києва доведс.
Язык до Рима довсде = Язык до Кієва доведе = Язык иа 
конець світа заведе -  Язик до Риму доведе!
Язык дурного (дурної) поперед роз>ма біжнть -  Язик 
дуриого (дурної) поперед розуму біжить.
Яхзык с, а розума -  чорт мас -  Язик є, а розуму -  чорт має. 
Язык жестӱв — Язик (мова) жестів.
Язык заплітаєся -  Язик заплітається.
Язык заставлий отдыхати частішо, чим голову -  Язик 
примушуй відпочивати частіше, ніж голову.
Язык зламлеш = Язык вывыхнеш -  Язика зламаєш. 
Язык и зубы -  голові ненриятелі -  Язик і зуби -  голові 
нєприятелі.
Язмк колом не вбертать -  Язик колом не вбертає (не вер- 
тить).
Язык куртый бы натягнути, а довгый -  нрирізати -
Язик куртий (короткий) натягнути б, а довгий -  прирізати. 
Язык лошіе и спрячеся, а пыскови дӱстанеся -  Язик 
лопне й спрячеся (сховається), а пискові дістанеться.
Язык лопотить, бо розум снить -  Язик лоиотить, бо розум 
спить.
Язык люби, а ие губы -  Мову люби, а не губи.
Язык маєш -  мірку й, як го употребляєш -  Язик маєш -  
міркуй, як його уітотребляє.ш (використовуєш).
Язык малый, но всім лілом владіс -  Язик малий, та всім 
тілом володіє.
Язык мож зламати -  Язик можна зламатн.
Я зык му (язык ӱв) отняло -  Язик йому (язик їй) відняло. 
Язмк му (язык ӱв) присох (прилин) у роті -  Язик йому 
(язик їй) присох (прилип) у роті.
Язык му (язык ӱв) свсрбмть -  Язик йому (язик їй) свер- 
бить.
Язык му (язык ӱв) свербить, тому й лопотить -  Язиіс 
йому (язик Ш) свербить, тому й лопотить.
Язык мӱй -  враг мӱй -  Язик мій -  ворог мій.
Язык на консць світа заведе = Язык до Кієва доведе = 
Язык до Римя доведе -  Язик на край світу заведе.
Язык ненеликын, но хвалько велккый -  Язик невсли- 
кий, та хвалько великий.
Язык не виноватый, ош челядннк глуповатын (ош че- 
лядина глуповата) -  Язик не випуватий, іцо людина глу- 
пувата.
Язмк не лсм треба мати, но треба ся розумно ним и хос- 
новати -  Язик нс лиш треба мати, але трсба ним і розумно 
хосноватися (користуватися).
Язык (языком) не повсрне -  Язик (язиком) не повернс. 
Язык не повертаться повістн -  Язик не повертається но- 
вісти (сказати).
Язык не повертаєся (не повсрнувся) такоє му (такоє ӱв) 
повісти -  Язик ие повертається (не повернувся) таке йому 
(таке їй) повісти (сказати)\
Язык -  нс помело, ош насмітив -  і підмело -  Язик -  не 
иомело, мовляв насмітило — і підмело.
Язык -  не просто звукы й слова, а душа жива -  Мова -  не 
просто звуки й слова, а душа жива.
Языкова проблема -  Мовна цроблема.
Языкові мнязы -  Язикові м’язи.
Языковый контакт -  Моваий контакт.
Языковый суржяк -  Мовний суржик.
Языком бочкӱр не сплстеш -  Язиком бочкір не сшіетеш, 
Языком выхваляти -  не ціпом махати -  Язиком вихваля- 
ти -  нс ціпом махати.
Языком воду каламутнть -  Язиком воду каламутить. 
Языком -  “Золотце мос!” -  а руков -  бйе -  Язиком -  “Зо- 
лотце моє!” -  а рукою -  б’є!
Языком и сяк и так, а на ділі -  анияк = Не так то вӱн 
(она) дійствує, як языком сіє — Язиком і сяк і так, а па 
ділі -  ніяк.

Языком кажн, но рукы при собі держи = Языком мелн, 
а рукам волі не даваб = Языком што хочеш кажи, лем 
рукы прн собі держи -  Язиком кажи, та руки при собі дер- 
жи (тримай).
Языком клепле -  людям нервы трепле — Язиком клепле
— людям нерви трепле.
Языком ласкать, а батугом хляскать -  Язиком ласкає, а 
батогом шмагає.
Языком легше обсртати, чим ніпом махати -Язиком лег- 
шс обертати, ніж ціііом махати.
Языком мели, а рукам волі не давай = Языком што хо- 
чеш кажи, лем рукы при собі держи = Языком кажи, но 
рукы при собі держи -  Язиком мсли, а рукам волі не давай. 
Языком молоти -  не ціпом махати -  Язиком молоти -  не 
ціпом махати.
Языком (языка) не повсрнути -  Язиком (язика) не повер- 
нути.
Языком не уіішов (не уйшла) -  Язиком не вийшов (не ви- 
йшла).
Языком перед веде, а як до діла -  позаду йде (задніх пасе)
-  Язиком перед веде, а як до діла -  иозаду йде (задніх пасс). 
Языком протокола -  Мовою протоколу.
Языком свойи.м допікать усім -  Язиком своїм донікає 
всім.
Языком сіна це ііакосиш, як не голосиш -Язиком сіна не 
иакоеиш, як не толосиш.
Языком цифрӱв н фактӱв -  Моною цифрів і фактїв. 
Языком чеиіе, аж зубами креше -  Язиком чеше, аж зуба- 
ми креше.
Языком што хочеш кажи, лем рукы при собі держи = 
Язмком мели, а рукам волі не давай = Языком кажи, но 
рукы при собі дсржи -  Язиком шо хочеш кажи, лем руки 
при собі держи (тримай).
Язык оригіііала -  Мова оригінапӱ.
Язык подвішсный мас, говорити знає -  Язик підвішеиий 
має, говорити знає.
Язык пойить, годус, но й спнну січе - Язик иоїть, годує, 
але й спину січе.
Язык прикуснв (прикусила) -  мовчмть, як могила -
Язик прикусив (прикусила) -  мовчить, як могила.
Язык розйазався -  Язик розв’язався.
Язык свербить -  Язик свербить.
Язык твӱй -  неприятсль (враг) майпершый твӱй -  Язик 
твій -  неприятель (ворог) найперший твій.
Язык точить -  біду врочить -  Язик точить — біду врочить. 
Языкує, а затым банус -  Язиісує, а потім банує.
Язык у нього (у неї) погано подвішеный -  Язик у нього (у 
пеї) погаио нідвішений.
Язык у нього (у неї) заплітаєся -  Язик у пього (у неї) за- 
плітається.
Язык у нього (у неї) розйазався -  Язик у нього (у нсї) 
розв’язався. ,
Язык у нього(у нсї), як лопата -  Язик у нього (у неї), яку 
лопата.
Язык у нього (у неї), як нс свӱй -  Язик у иього (у неї), 
мов не свій.
Языку нринисуєся много добра, но щи бӱлше -  зла -
Язику приписується багато добра, але ще більше -  зла. 
Язык фактӱв -  Мова фактів.
Язык цнфр -  Мова цифр.
Язык чешсся -  Язик чсшсться.
Язык, што много ходить, у біду заводить (до біды дово- 
дить) -  Язик, що багато ходить, у біду заводить (до біди 
заводить).
Язык, як брытва -  Язик, мов бритва.
Язык, як жало = Язык, як шило -  Язик, мов жало.
Язык, як лопата, -  повна ним хыжа -  Язик, мов лопата,- 
повна ним хата.
Язык, як правник -  Язик як праыик.
Язык, як шнло = Язык, як жало -Язик, мов шило. 
Язычні согласні -  Язичні приголосні.
Я знаву: с такі случаї -  Я знаю: є такі вшіадки.
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Яка

Я знаву, ош нип не знаву -  Я знаю, шо нічого не знаю.
Я з ним и перед ним (я з нив и псред нив) -  Я з ним і ие-
ред шім (я з нею і персд нею).
Як з ним (з нив), так и без нього (без неї) -  Як з ним (з
нею), так і бсз нього (без неї).
Я зробив (зробила) вывод -  Я зробив (зробила) висновок. 
Я з тебе дух выпущу -  Я з тебе дух випушу!
Я з тобов свнней не пас (не пасла) -  Я з тобою свиней ие 
пас (нс пасла)!
Я їх не лаю (не ругаву) -  дай їм, Боже, што собі желавугь
-  Я їх не лаю (не сварю) -  дай їм, Боже, шо собі бажають! 
Я його (я ї ї )  знаву: вӱн (она) не фіґлює -  Я його (я її) 
знаю: він (вона) не фіґлює (не жартує).
Я йому (я ӱв) про пулькы, а вӱн (а вна) мені про кури 
дикі = Я йому (я ӱв) про цибулю, а вӱн (а вна) мені про 
чеснок -  Я йому (я їй) про пульки (про іпдики), а він (а вона 
мені) про кури дикі.
Я йому (я ӱв) про цибулш, а вӱн (а вна) мсні -  дулю -  Я 
йому (я їй) про цибупю, а він (а вона) мепі - дулю.
Я йо.му (ӱв) нро цибулю, а вӱн (а вна) мені про чеснок = 
Я йому (ӱв) про пулькы, а вӱн (а вна) мені про кури дикі
-  Я йому (я їй) про цибулю, а він (а вона меиі) иро часник. 
Я йому (я ӱв) сього не перебачу -  Я йому (я їй) цього нс 
перебачу (не пробачу).
Я -  йсе сімйа моя -  Я -  це сім’я моя.
Яйцс вареноє ае такоє, як печеноє -  Яйце вареие не таке, 
як печене.
Яйце в дворі -  с што їсти дітворі -  Яйцс в дворі -  є шо 
їсти дітворі.
Яйце в кошику не снрячеш -  Яйцс в кошику не спрячсш
(пе сховаеш).
Яйце в смйат ку -  Яйце в смятку (рідко звареие).
Яйце куриціо учить -  Яйце курку учшь.
Яйце курку не учить -  Яйцс курку не вчить!
Яйце -  райце -  Яйце -  райцс.
Яйня выїдсного не стойить -  Яйця виіденого нс варге. 
Яйцьовн курицю не вчити, як треба жити -  Яйцеві кури- 
цю не вчити, як трсба жити.
Яка Анка до полудня -  така й знма децсмбра -  Яка Анка 
(22 грудня) до полудня, така й зима грудия.
Якя б домӱвка не была, а до серця нриросла -  Яка б до-
мівка не буда, а до серця приросла.
Яка б домӱвка не была, лем бы своя была -  Яка б домів- 
ка не була, лише б своя була.
Яка біда нас не тиснула, а мы все были зверьхы -  Яка
біда нас не тисиула, а ми завжди були звсрху.
Яка бы дітина не была, а серце за неї болить -  Яка б ди- 
тина не була, а серце за иеї болить.
Яка бы казка не казаласн, лем бы добре кӱнчалася -  Яка
б казка не казалася, лише б добре кінчалася.
Яка была правда, гака й є -  Яка була правда, така й є! 
Яка была, така была, айбо была -  Яка була, така була, 
але була!
Яка бы не тяжка година -  не забывай, ош ты -  челядник 
(ош ты челядииа) -  Яка б не тяжка година -  нс забувай, що 
ти людшіа.
Яка бы рана не была, а все болить -  Яка б рана не була, 
а завжди болить.
Яка б ие была иапасгь, а спати не дасть = Яка напасть 
не є, а спокою ни є- Яка б нс була напасть, а спати ие дасть. 
Яка Божа воля, так й судьба -  Яка Божа воля, така й доля. 
Яка важнӱсть = Што за важнӱсть- Яка важність (ваоіс- 
ниця)?
Яка віра йде, таку й честь за собов веде -  Яка віра йде, 
таку й честь за собою веде.
Яка власть, така й масть -  Яка влада, така й масть!
Яка вода -  такый млин, якый отець — такый сын, яка 
лӱвка -  така мати, чорт їх може розобрати -  Яка вода
-  такий млин, який отець (батько) -  такий син, яка дівка -  
така мати, чорт їх може розібрати!
Яка вода, такый плин, якый мельннк, такий млин -  Яка
вода, такий плин, який мельник, такий млин.

Яка война, такі й біженці -  Яка війна, такі і втікачі.
Яка газдыня -  мати, така и честь у хыжчати - Яка газди- 
ня (господиня) -  мати, така і честь у хати.
Яка ґаздыня, така й хыжчина -  Яка господиня, така й 
хатина.
Яка газдыня, такоє в печи й начиігя -Я ка газдиня (госпо- 
диня), таке в печі й начиішя.
Як ґаздусся, так и сяткуєся -  Як господарюється, так і 
святкується.
Яка Ганка, така їі й спӱваика -  Яка Ганка, така 'її й спі- 
ванка.
Яка головонька, така й бесідонька -  Яка голівонька -  
така й розмовонька.
Яка го (яка йі) муха вкусила -  Яка його (яка 'її) муха вку- 
сила?
Яка гостина без тоста -  Яка гостина без тосту?
Яка гра -  такый и счот -  Яка гра -  такий і рахунок.
Яка громада, така її й рада -  Яка громада, така 'її й рада. 
Яка Груня, така й гупя -  Яка Груня, така й гуня.
Як Адам и Єва проживаєме, бо й платя не маєме -  Як 
Адам і Єва нроживаємо, бо й нлаття не маємо.
Яка дата, така й честь у сята -  Яка дата, така й чєсть у 
свята.
Яка держава, така їі й слава -  Яка держава, така її й сла- 
ва!
Яка дірка, така й платка -  Яка дірка, така й латка.
Яка дітина при забавці, таков буде й при роботі = Яка 
дітина у забаві, таков буде и в труді -  Яка дитина при за- 
бавці, такою буде й при роботі.
Яка дітина у забаві, таков буде и в труді = Яка дітина 
при забавці, таков буде й при роботі -  Яка дитина у за- 
бавні, такою буде й у нраці.
Яка досада = Яка шкода = Яка прикрӱсть -  Яка досада. 
Яка дочка, така й мати -  порт їх може розпознати = Яка 
дӱвка, така мати -  й чорт їх не може розпознати -  Яка
дочка, така й мати -  чорт їх можс розиізнати.
Яка дудка грає, под гаку н танцювугь -  Яка дудка ірає, 
під таку й танцюють.
Яка душа, такый язык -  Яка душа, такий язик.
Яка дӱвка, така мати -  й чорт їх не можс розиознати = 
Яка дочка, така К мати -  чорт їх може розпознаги -  Яка
дівка, така мати -  і чорт їх ис можс розпізиати.
Яка Євдоха -  такоє й літо -  Яка Євдоха (Євдокія, 14 бе- 
резня) -  таке й літо.
Яка жалӱсть -  Яка жалість.
Я, каже, поможу словами, а ты (а вы) мені -  ділами -  Я,
каже, сиоможу словами, а ти (а ви) мені -  ділами (справами). 
Яка жизыь нелегка, така нелегка й смерть -  Яке жиітя 
нелегкс, така нелегка й смерть.
Яка жона без убрапства -  Яка жінка без убранства (6ез 
наряда)?
Яка забота, така й охота (така й робота) -  Яка турбота, 
така й охота (така й робота).
Яка звеньова, такоє ії й звено -  Яка ланкова, така її й 
ланка.
Яка земля, такый хліб -  Яка земля, такий хліб.
Яка зима, такоє буде й літо -  Яка зима, таке буде й літо. 
Як зиміє, то й жаба німіє -  Як зиміє, то й жаба німіє.
Як знмові дны, то н сіно в иіні -  Як зимові дні, то й сіно
В Ц ІІІІ.

Яка з нього (з неї) польза = Яка з сього польза = Якый з 
нього (з неї) хосек -  Яка з нього (з неї) користь?
Яка з сього польза = Яка з нього (з неї) лольза = Якый з 
нього (з неї) хосен -  Яка з цього користь?
Яка з того пожива = Яка пожнва з того -  Яка з того по- 
жива?
Яка коса, така й краса -  Яка коса, така й краса.
Яка краса = Яка розкӱш = Што за красота -  Яка краса! 
Яка кров-такы й и характер -  Яка кров -  такий і характєр. 
Яка кухня -  така й страва -  Яка кухня -  така й страва. 
Яка куча (хыжа) не є -  она домӱвство твоє -  Яка куча 
(хата) ис с. -  вона домівство твоє.
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Яка лисиця, такый у неї й хвӱст -  Яка лисиця, такий у 
нсї й хвіст.
Яка логіка -  Яка логіка?
Яка мама, така й сама -  Яка мама, така й сама.
Яка матн народила, така й выходила -  Яка мати народи- 
ла, така й виходила.
Яка мати -  така й донька (така й дӱвка) -  Яка мати -  
така й донька (така н дівка).
Яка матка -  така й Катка -  Яка матка -  така й Катка 
{Катька).
Яка матка, такоє й дитятко -  Яка матка, таке й дитятко. 
Яка Меланка, такі будуть и Пегра -  Яка Меланека (13 
січня), такі будуть і Пстра (12 липня).
Яка платня -  така й робота -  Яка ішатня -  така й робота. 
Яка разниця? С ден (енна) дас, а другый (а друга) драз- 
ни гься -  Яка різниця? Один (одпа )дає, а друтий (а друга) 
дражшіться.
Яка муха вкусила го (вісусила йі) = Якый овод го (овод 
йі) вкусив -  Яка муха вкусила його (вкусила її).
Яка му (яка ӱв) чес гь -  Яка йому (яка їй) честь?
Яка напасть не є, а спокою нис = Яка б не была напасть, 
а спатн не дасть -  Яка напасть нс є, а снокою не дає.
Яка ке є молодиця (одданиця) -  ио у мнясниці легінь 
сниться -  Яка не є молодиня (відданиця) -  та у м’ясниці 
легінь (па[губок) сниться.
Яка нс є стороноиька -  болить за нив головонька -  Яка
нс є сторінонька -- болить за нсю голівонька.
Яка нива, такоє й насіня -  Яка нива, таке й насіння.
Яка маги, така й донька -  Яка мати, гака й донька.
Яка муха вкусила го (вскусила йі) -  Яка муха нкусила 
його (вкусила їі) ?
Яка не с свобода, лем бы мир и сошасіг -Яка не є свобо- 
да (воля), лише б мир і згода!
Яка иарторганізація, така й агітація -  Яка ішрторганіза- 
ція, така й аіїтація.
Яка исрснск гива -  Яка иерспектива?
Яка пиша, така й робоіа -  Які харчі, така й робота.
Яка платка на міхонн, така й на тайстрині-Яка латка на 
міхові, така й на тайстрині (й на торбииі).
Яка платня -  така й робота (такі й знанія) -  Яка плата - 
така й робота (такі й знання).
Яка погода в новембрі на дворі, така и в апрільськӱв 
норі -  Яка погода в листонаді надворі, така і в квітневій 
порі.
Яка ноіода на Г'аврила, така буде й на Февронію -  Яка
погода на Гаврила («5 квітня), така будс й на Февронію 
(8 жовтпя).
Яка погода, така и дяка (такоє й настроєніє) у народа -
Яка ногода, така і дяка (такий і настрій) у народу.
Яка погода, така й природа -  Яка погода, така й природа. 
Яка подача, така й отдача -  Яка іюдача, така й віддача. 
Яка ігожива з того = Яка з того пожива -  Яка пожива 
(іжа) з того?
Яка Поланя, такоє й любованя -  Яка Поланя, таке й лю- 
бування.
Яка прикрӱсть = Яка шкода = Яка досада -  Яка при- 
крість.
Яка прилрава, така й потрава (така н страва) = Якый 
гӱсть (яка госгя), така му (така ӱв) и честь -  Яка при-
права, така й потрааа (така й страва).
Яка ножива -  Які харчі (корми)?
Яка польза -  Яка користь?
Як апрьть з водов, то май -  з трзпов -  Як квітснь з водою, 
то травень -  з травою.
Як апріль теплым вігром повіє, то й дідо ся согріє -  Як
квітень теплим вітром иовіє, то й дід зіі'ріється.
Як апріль терном забіліє -  у полях ячмінь ся сіє -  Як 
квітеиь терном забіліє -  у полях ячмінь сіється.
Яка иромышлснӱсть не є, а по жебови бйе -  Яка промис- 
ловість не є, а по жсбові (по кишені) б’є.
Яка пряжа, гакоє й полотно -  Яка пряжа, таке й полотно. 
Яка прялка, така й нитка -  Яка прялка, така й нитка.

Яка пшеници, така й паланиця -  Яка пшеннця, така й 
паляпиця.
Яка пшениця, такый и колач -  Яка пшсниця, такий і ка- 
лач.
Яка разниця -  Яка різниця?
Яка рація = Якый толк -  Яка рація?
Яка робота, така до неї й охота -  Яка робога, така до неї 
й охога.
Яка робота, така й платня ( гакый и заробок) -  Яка робо- 
та, така й зарцлата (такий і заробіток).
Яка родина, така й дітина -  Яка родина, така й дитина. 
Яка розкӱш = Яка краса -  Яка розкіш!
Яка рӱдня, такый(така) и я -  Яка рідня, такий (така) і я. 
Яка свобода (воля), така й судьба (доля) = Яка судьба 
(доля) -  така й свобода (воля) -  Яка воля, така й доля.
Яка скриия отцӱвська, така й торба сынӱвська -  Яка 
скриня отцівська (батьківська), така й торба синівська.
Яка сливиця, така й кыслиця -  Яка сливиця, така й кис- 
лиця.
Яка совість, така й честь - Яка совість, така й честь.
Яка сокачка, гака й замачка -  Яка сокачка (кухарка). така 
й замачка.
Яка солонина без хліба -  Яка солонина (яке сало) без хліба ? 
Яка сповідь, такоє й розгрішеніе (такос й опіущеия) -  
Яка сповідь, таке й розгрішення (таке й віднущення).
Яка старӱс гь не є, а ходити тяже стає -  Яка старісгь не є, 
а ходити тяжче стас.
Яка суцьба ие с, а любов бере своє -  Яка доля не є, а лю- 
бов бере своє.
Яка судьба (доля) -  така й свобода (воли) = Яка свобода 
(воля), така й судьба (доля) -- Яка доля, така й воля. 
Якась безтолковіцина -  Якесь безглуздя.
Якась дсшсвка -  Якась дешевизиа.
Якась кара = Якась кара Божа = Настояща кара -  Якась 
кара.
Якась кара Божа = Якась кара = Нас гоиша кара -  Якась 
кара Божа.
Якась конейка -  Якась копійка.
Якась лупина -  Якась лупина.
Якась нелепӱсть -  Якесь безпіуздя!
Якась ненормальна -  Якась нснормалыіа.
Якась народія -  Якась пародія.
Якась частиця -  Якась частинка.
Яка -  така -  Яка -  така.
Яка трава, такоє буде й сіно -  Яка трава, таке будс й сіпо. 
Як тя блыха вкуснла -  Яка тебе блоха вкусила?
Яка тя муха вкусила -  Яка тебе муха вкусила?
Яка у дітины родина, (такый из неї выросте й челядник 
(така з неї выросте й челядина) -  Яка у дитини родина, 
така з неї виросте й людииа.
Яка фіґура, така й натура -  Яка фігура, така й натура. 
Яка хатка-палатка, така й паиі-матка -  Яка хатка-налат- 
ка, така й пані-матка.
Яка хворота, гакі й лікарства -  Яка хвороба, такі й ліки. 
Яка хыжка-палатка -  така и пані-матка -  Яка хатка-па- 
латка -  така і папі-матка.
Яка хыжка -  такый гин, якый отець -  такый сын -  Яка
хатка -  такий тин, який отець (батько) -  такий сші.
Яка хыжчина не є -  она домӱвсгво твоє -  Яка хатина не 
є -  вона домівство твоє.
Яка шапка яа каждый день, така й на неділю- Яка шап- 
ка на кожен день, така й на неділю.
Яка шкода = Яка досада = Яка прикрӱсть -  Яка шкода! 
Яка школа на селі, такі в нӱв и вчитслі -  Яка школа на 
селі, такі в ній і вчителі.
Яка щедрӱсть -  Яка щедрість!
Яка яблӱнка, такі й яблока -  Яка яблуня, такі й яблука. 
Як балты не маєш -  дрыв не карубаеш -  Як балти (со- 
кири) не маєш -  дров не нарубаєш.
Як бальзам на душу -  Мов бальзам на душу.
Як баран на нові ворота = Вирячився, як баран (як цап) 
на нові ворота — Як баран на нові ворота.
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Як бараиячоє стадо = Як отара овець -  Як бараняче 
стадо.
Як батугом по воді = Як горохом об стінку — Як батогом 
ЇІО воді.
Як без воды не жит и цвітці, так без любви -  дівці -  Як
без води не жити квітці, так без любові -  дівці.
Як бсз головы -  Мов без голови.
Як без діла скдіти, то мож одубіти = Без діла портиться 
сила -  Як без діла сидіти, то можна одубіти.
Як бездомный (бездомна) -  Мов бездомницй (бездомна). 
Як боздониый гордӱв -  Мов бездонний гордів (бездонна 
бочка).
Як бездонный гордӱв нс налляти, так його (її) не 
насытити -  Як бездонний гордӱв (бездонну бочку) нс на- 
лити, так його (її) не наситити.
Як без душі -  Мов без душі.
Як без рук -  Мов без рук.
Як бесіда глухого (глухо'0 з сліпым (з сліпою) -  Як бесіда 
(розмова) глухого (глухої) з сліішм (з сліпою).
Як бивно пофрышттпсусш -  гӱрше полуденкусш -  Як 
бивио пофриштикуєш (поснідаєиі) -  гірше полуденкуєш 
(обідаєш).
Як бнти, то с кому, а іюжаліти -  нікому -  Як бити, то є 
кому, а пожаліти -  иікому.
Як біда допучигь, то й розума научить -  Як біда допу- 
чить, то й розуму научить.
Як біда землю нс вбивать, она из мертвых воскресать = 
Як біда землю пе вбивать -  она шторока оживать -  Як
біда землю нс вбиває, вона із мертвих воскрешає.
Як біда-лихо -  єниі голосио плачуть, а другі -  тихо -  Як 
біда-лихо -  одиі голосно пдачуть, а другі -  тихо.
Як біда пила порога -  взывавуть до Бога -  Як біда біля 
порогу -  взивають до Бота.
Як біда прийшла до хыжі -  пӱзно виноватого глядати
-  Як біда прийшла до хати -  нізио винуватого гпядати (шу- 
кати).
Як біда землю нс вбивать -  она шгорока оживать = Як 
біда землю не вбивать, она из мергвых воскресать -  Як
біда (лихо) земшо не вбиває -  вона щороку оживає.
Як біда придусить, то й ревати примусить -  Як біда при- 
дусить, то й ревти (ревіти) примусить.
Як біда приперла -  баба ногы простерла -  Як біда при- 
нерла -  баба ноги гіростерла.
Як біда прнцепнться -  держиться руками й ногами -  Як
біда причсгіиться -  держиться (тримається) руками й ио- 
гами. « • ■ .
Як біда скойиться -  не скоро гойиться -  Як біда скоїться
-  не скоро (не швидко) гоїться.
Як бідный (бідна) не повернеться -  усе дірки видко -  Як 
бідаий (бідна) нс повернеться -  завжди дірки видно.
Як бідный (бідна) плаче -  нико не видить, а як богач 
(богачка) скрнвигься -  усяк (усяка) позирать -  Як бід- 
ний (бідна) плаче -  ніхто не бачить, а як багач (багачка) 
скривиться -  усяк (усяка) позирать (дивиться).
Як бідный родич (родак) (як бідна родичка (родачка) -  
Мов бідний родич (родак) (мов бідна родичка (родачка).
Як бідного (бідну) не добйе голод, то доконає холод -  Як 
бідного (бідну) нс доб’є голод, то доконає холод.
Як бідному жснитися, (бідпӱв отдаватися), то й день 
малый = Як сироті женигися (сироті отдаватися), то й 
иӱч мала -  Як бідному женитися (бідній віддаватися), то , 
й день малий.
Як бідно не майся, а рӱдного краю ие зрікайся -  Як бідно 
не майся, а рідного краю не зрікайся.
Як біду споткаєш, то й Бога згадаєш -  Як біду сніткаєш, 
то й Боіа згадасш.
Як біла ворона -  Мов біла ворона.
Як білка в колесі ївертнться, крутиться) = Як муха в 
окропі (вертиться, крутиться) -  Як білка в колесі (вер- 
титься, крутиться).
Як більмо в оці (на оці) = Як сӱль в оці = Як скалка в
оці -  Мов більмо в оці (на оці).

Якб

Як біс ладана (от ладана) = Як чорт ладана (от ладава)
-  Як біс {дідько) ладану (від ладану).
Якбы = Кобы -  Якби.
Якбы бабі літа вернулися, то й легіні б горнулися -
Якби бабі діта вернулися, то й яетіні (то й парубки) б гор- 
нулися.
Якбы было всьо так просто -  Якби було все так просто. 
Якбы блыху ймив (импла) -  и її бы зауздав (зауздала)
-  Якби блоху упіймав (уиіймала) -  і її б загнуздав (загцуз- 
дала).
Якбы Бог мнов творився, то й я бы молився (молилася)
-  Якби Бог мною творився, то й я б молився (молилася)! 
Якбы Бог слухав чередаря, то за літо уся череда позды- 
хала бы -  Якби Бог слухав чсредаря (пастуха), то за літо 
уся череда (уся худоба стада) поздихала б!
Як быває межи приятелями (товаришамн) -  Як буває 
між приятелями (товарипіами).
Як быв квас -  не было нас, а як до квасила (до кваше- 
ня) дӱйшло, то й вас принесло = Як быв квас, то не было 
вас, а як настало квасило, то й вас розносило -  Як був
квас - нс було нас, а як до кваснла (до квашеиня) дійшло, 
то й вас принесло.
Якбы возможнӱсть = Кобы возможнӱсть-- Якби можли- 
вівсть.
Якбы войовати, обы нс вбивати -  Як би воювати, щоб не 
вбивати.
Як быв квас, то не было вяс, а як настало квасило, то н 
вас розносило = Як быв кавас -  не было нас, а як до ква- 
сила (до квашеня) дӱйшло, то й вас принесло -  Як був
квас -  не було вас, а як стало квасило, то й вас розносило. 
Як быв ослом (была ослицьов), так и опстався (так и 
ошггалася) -  Як був ослом (була ослицею), так і останся 
(лишився, лишипася).
Якбы всі богаті были, то й Бога б забыли -  Якби всі ба- 
гаті були, то й Бога б забули.
Якбы вто = Кобы то -  Якби то.
Як бы вто не было = Як бы там не было -  Як би то нс
було!
Якбы дав Бог -  Якби дав Бот!
Якбы дав Бог, то й я б змӱг (то й я  б змогла) -  Якби дав 
Бог, то і я б зміг (то і я б змогла).
Як бы дрыв не наламав (нс наламала) -  Якби дров не 
наламав (не наламала).
Якбы жалива мала ногы й ходила -  всіх люди б персжа- 
лила = Якбы на жаливу не мороз -  щи й у знмі б жалнла
-  Якби жалива (кропива) мала ноги й ходила -  всіх людей 
пережалила б.
Якбы знав (знала), то быв бы и не звідав (то была б и 
не звідала) -  Коли б зііав (знала), то був би й не звідав (не 
питав, то була б і не иитала).
Якбы знав (знала), де найду (де найде), то туди б и пӱшов 
(и пӱшла) -  Коли б знав (знала), де знайду (де знайде), то 
туди б і пішов (і пішла).
Якбы знання -  Якби знаття.
Якбы знаныя, де впаду (де впадеш) -  Якби знаття, де впа- 
ду (дс впадеш).
Якбы знати волю Божу -  Якби знати волю Божу!
Якбы зиати навпсред, што потӱм найдеся -  Якби знати 
наперед, що потім зиайдсться.
Якбы знати што -  Коли б знати що.
Якбы знати, игто мае ся стати -  Якби знати, шо має ста- 
тися (трапитися). ■
Якбы з ним (из нив) нич не сталося -Якби з ним (з нею) 
нічого не сталося (не трапилося).
Якбы й померти прыйшлося, а мы жнвыми не здамеся •-
Якби й померти довслося, а ми живями не здамося.
Якбы каждый быв набожный (кажда была набожна) -  
Якби кожен був набожний (якби кожна була набожною)! 
Якбы каждый жив (кажда жила), як Бог судив -  Коли б 
кожен жив (кожна жила), як Бог судив!
Як быком прнвык, так волом и тягне -  Як биком привик, 
так волом і тягнс.
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Якб

Якбы кӱлко яе было в жызни, треба глядати вто, што 
ліпшоє -  Скільки б ие було в житгі, а треба ілядати ііиука- 
ти) те, що краще.
Як бык ирнвык, так  и рыне -  Як бык привык, так  і 
риче.
Якбы лем нич из ним (из нив) не сталося -  Якби лиш 
нічою з шгм (з нею) не сталося (ие трапилося),
Якбы лем гӱлько н горя -  Якби лиш стільки й горя (лиха). 
Як было -  вже не буде: не вты теперь люде -  Як було -  
вже ие буде: пе ті тепер люди.
Як было вже сказано -  Як було вжє сказано.
Як было дотеперь -  дале так быти не може -  Як було до- 
тепер -  далі так бути не може.
Як было за отиӱв, кобы так и за сынӱв -  Як було за отиів 
(ча батьків), якби так і за синів!
Як было, так было, айбо якось было -  Як було, так було, 
але якось було.
Як было, так загуло -  Як було, так загуло.
Як было, так и сохранилося -  Як було, так і збсреілося. 
Як было встаиовалено -  Як було встановлено.
Як было договорено -  Як було домовлеио.
Як было заявлено - Як було заявлсно.
Як бы мы не жили, главиоє -  быги людьми -  Як ми не 
жили б, головне -  бути людьми.
Як бы-м не жив (нс жила), лем бы-м дома жив (жила) -  
Як би я не жив (не жила), лише б дома жив (жила).
Якбы ііа жаливу пе мороз ~ щи й у зимі б жалила = 
Якбы жалива мала ногы й ходила -  всіх люди б пере- 
жялила - Якби на жаливу (на кропиву) не мороз -  ще й у 
зимі б жалила.
Як бы нам не хотілося -  Як нам не хотілося б.
Якбы на нього чекала -  дӱвков бы ся опстала -  Якби на 
нього чекала -  дівкою була б обсталась (тшилася).
Якбы на нього чскала -  й дітинкы бы не мала -  Якбы на 
пього чекала -  і дитинки б не мала.
Як бы иа суді не было, лем бы біду нронесло -  Як би на 
суді ие було, лише б біду пронесло.
Якбы не “але” -  Якби не “алс”.
Як бы нс было на чужині, айбо майліпше дома челяднні 
(челяднику) ~ Як бы не добре на чужині, та лсм дома 
майліішіе челядині -  Як би не було на чужині, та найкра- 
ше дома людині.
Як бы нс было -  нс ч и ііи  людям зло -  Як бы не було -  нс 
чини (не роби) людям зло.
Як бы не было складно -  Як нс бупо б складно.
Як бы не было складио -  роби ладно -  Як не було б 
складно -  роби ладно.
Як бы не было, -  треба житн врагам на зло -  Як би не
було -  треба жити вороі ам на зло.
Якбы ие Бог -  тко бы нам помӱг -  Якби нс Бог -  хто б
нам допоміг?
Як бы не добре звечера гостьовати, не забывай: до- 
машньым треба спати = Як не добре гостьовати, но й 
домашньым треба спати -  Як би не добре звечора гостю- 
вати, нс забувай: домашнім треба спати.
Як бы не добрс на чужині, та лем дома майліпше челя- 
дині = Як бы не бы.ю на чужині, айбо манлінше дома че- 
лядині (челяднику) -  Як би не добре на чужині, та тільки 
дома иайкраіце людині.
Як бы ие жнти, лем кобы дома -  Як не жити б , лиш якби 
дома.
Якбм не зима -  и літо б было довшым -  Коли б не зима -  і 
літо б було довшим.
Якбы не все -  Якби не це.
Якбы не кортіло -  не лізь у чужос діло -  Як не кортіло 
б -  не лізь у чужс діло (е 'сужу справу).
Якбы не нещастя, не было бы н щастя = Кобы не иешас- 
тя, не було б і щастя -  Якби не нещастя, нс було б і щастя. 
Якбы ае ріка, то й земля б не така -  Коли б нс ріка, то й 
земля б не така.
Як бы не сложилися обстоятельства -  Як би не склалися 
обставини.

Як бы не спати -  сон нс мож заказатн -  Як би не спати -  
сон нс можна заказати (замовити).
Якбы ие сяті порогы, то й у ладыкы уросли б рогы -
Якби не святі пороги, то й у владики виросли б роги,
Як бы не так = Якшто бы не так -  Як би ис так!
Якбы не хмарно -  и дождн бы не было -  Якби не хмарно
-  і дощу б ие було.
Як бы нитку не язати -  єннако узлик буде -  Як би нитку 
пе в’язати -  однаково вузлик будс.
Якбы (кобы) свини рогы -  усіх бы поколола(ноколола 
бы всіх) = Якби свиия рогы мала, то всіх люди бы 
выколола -  Якби свині роги -  усіх би поколола (поколола 
б усіх).
Якбн свиня рогы мала, то всіх люди бы выколола = 
Якбы свнни рогы -  усіх бы поколола (поколола бы всіх)
-  Яхби свиня роги мала, то всіх би виколола.
Якбы сталося штось -  Якби ірапилося іцось.
Як бы ся чсреда не напасла, а иа иӱч клади штось у ясла
-  Якби черєда не напаслася (стадо не аапаслося), а на иіч 
щось клади у ясла.
Як бы-сь стіну не мастив -  скыбкы хліба з неї не буде - 
Як би ти стіну не мастив -  скибки хліба з неї ие буде.
Якбы (кобы) та й выросли в роті грибы -  Якби та й ви- 
росли в роті гриби!
Якбы такый (така) до роботы, як до фіґлӱв охогиый 
(охотна) -  Якби такий (така) до роботи, як до фіґлӱв (до 
жартів) охотний (охотна).
Якбм та кобы -  Якщо та якщо б.
Якбы та кобы -  выросли бы й на голові грибм -  Якби та 
якби -  виросли б і на голові гриби!
Як бы там нс было = Як бы вто не было = Што бы там 
не было -  Як би там не було!
Як бы там не было, а все штось є -  Як би там не було, а 
всс шось є.
Як бы там не было, а жизнь продовжуєся -  Як би там не
було, а жип'я продовжусться.
Якбы та най бы, лем бы грибы -  Якби, то нехай би, лишс 
б гриби.
Якбм та якбы -  Якби та якби.
Якбы та якбы и уросли в роті грибы = Ех, якби та якбы 
и уросли на голові грибы, то быв бы город -  Якби та якби 
і виросли в роті гриби.
Якбы теперь лсм из концлагера -  Начс тепер лише з 
концтабору.
Як быти -  Як бути?
Якбы ткось позвідав, поінтересовався -  Якби хтось по- 
звідав (спитав), ноцікавився.
Якбы, то кобы -  Якби, то якби.
Якбы, то най бы -  Якби, то нехай би!
Якбы, іо  най бы, лсм обы грнбы -  Якби, то нехай би, лиш 
аби гриби!
Як бы тяжко не было -  Як би тяжко не було.
Як бы тяжко не жити, а треба навиеред позирати -  Як 
тяжко не жити, а треба наперед иозирати (дивитися).
Як бы тяжко право не йшло, лем бы по-чесному было -  
Як би тяжко право не йшло, лише б по-чесному було. 
Якбы умів (уміла), то нс почав бы (не почала 6) з азӱв -  
Якби вмів (якби вміла), то ые иочав би (не почала б) з азів. 
Якбы хліб та одежа, то їв бы (то їла б) лежа -  Якби хліб 
та одежа, то їв би (то їла б) лежа.
Якбы хоть помер (помера) -  повіли б: “Слава Богу!” -
Якби хоч помер (помсрла) -  повіли б (сказали): “Слава Богу!” 
Якбы хоть раз Бог застушівся за пас -  Якби хоч раз Бог 
заступився за нас.
Якбы челядник віщый (челядина віща) -  подстелив би 
(подстелила б) рӱша -  Якби людина віща -  підстелила б 
ріща (хмизу).
Якбы челядыик (челяднна) так мӱг (так могла), як не 
може) -  Якби людина так могла, як не може.
Якбы чимбӱлше схопити -  Якби чимбільше схопити. 
Якбы штось нс сталося = Кобы штось не сталося -  Якби 
щось нс сталося (нс трішилося).
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Як блисне (блискать на небі) -  не милі ссрцю й гроші в 
жебі -  Як блисне (блискає на небі) -  не милі серцю й гроші 
в жебі(в кишені).
Як богатым став (стала) -  вӱщя-матірь не признав (не 
признала) -  Як багатим став (стала) -  вітдя (батька )-матір 
ие нризнав (не иризнала).
Як богачом зробився (як богачков зробилася) -  загор- 
дився (загордилася) -  Як баі-ачем зробився (баі ачкою зро- 
билася) -  загордився (загордилася).:
Як богач -  усяды чекаиый сваггач -  Як багач -  усюди чс- 
каний сватач.
Як Бог дав, так н жиєме -  Як Бог дав, так і живемо.
Як Бог дає, так и добрі -  Як Бог дає, так і добре.
Як Бог дає, так приймай, а не выбагай -  Як Бог дає, так 
сриймай, а не вибагай.
Як Бог дає, так треба й нриймати -  Як Бог дає, так трсба 
й приймаш.
Як Бог дасть -  Як Бог дасть.
Як Бог дасть, так и будс -  Як Бог досудить, так я буде -  
Як Бог дасть, так і буде!
Як Бог дос>уить, так и буде = Як Бог дасть, так и буде -
Як Бог досудить, так і буде.
Як Бог над нами, так н я (так и вӱн) над вами -  Як Бог
над нами, гак і я (так і він) над вами.
Як Бог на душу положить (покладе) -  Як Бог на душу 
покладе.
Як Бог яе велить, то й огень не горит (то й у лечи ие 
горить) -  Якшо Бог не велить, то й вогонь не горить (то й 
у печі нс горить).
Як Бог поможе, то вшитко буде гоже -  Як Бог поможе, то 
всс буде гоже.
Як Бог приказав -  Як Бог приказав!
Як Бог прорӱк, так и жиє чоловік (чедядиик) -  Як Бог 
прорік, так і живе людина.
Як Божа воля, то вынырне й нз дна мори -  Якщо Божа 
воля, то винирне й із дна моря!
Як болить, так н псреболить -  Як болить, так і перебо- 
лить.
Як болото не палн -  горіти нс буде -  Як болото но пали -  
горіти не буде.
Як бородавка на тілі -  Мов бородавка на тілі.
Як брат із сестров -  Мов брат із сестрою.
Як буде в люди, так буде й у нас -  Як буде в людсй, так 
буде й у нас.
Як буде -  дӱстаиеш -  Як буде -  дістанеш!
Як буде коли = Як буду мати час -  Як буде коли.
Як буде судьба (доля) -  дасть Бог и поля -  Як буде доля 
-дасть Бог і поля.
Як буде судьба-долн, то буде й льоля -  Якщо буде судьба- 
доля, то буде й льоля (дитинка).
Як буде, так буде (так и буде) -  Як буде, так буде (так і буде). 
Як буде -  увидиме -  Як буде -  побачимо.
Як будеш Богу угодный (угодна), то не будеш и голодный 
(и голодна) -  Як будеш Боіу угодний (угодна), то не будеш 
і голодний (і голодиа).
Як будеш таздовати, так будеш мати -  Як будеш господа- 
рювати, так будеш мати.
Як будеш за хыжов дозирати, так буде й вызирати -  Як
будеш за хатою доглядати, так буде й визирати (й виглядати). 
Як будеш ити, зайди за мнов = Як пӱдеш -  завди за мнов
-  Як будеш іти, зайди за мною.
Як буду жити, то буду й сытый (сыта) -  Як буду жигги, то 
буду й ситий (сита).
Як буду мати коли = Якшто буду мати час = Кедь будс 
коли -  Як буду мати коли.
Як буду мати час = Як буде коли -  Як буду махи час.
Як буревій гуляє -  дахы зрывать (з нӱг збивать) -  Як
буревій гудяє -  дахи зриває (з ніг збиває).
Як буркут забуркоче -  пнти ся хоче -  Як буркут збуркоче
-  пити хочеться.
Як буря вредуе -  лрирода сумує -  Як буря вредує (люггіує)
-  природа сумує.

Як бухие, так и вшухне -  Як бухне, так і вщухне.
Як вади гися, ліпше помпритися -  Як сваритися, краще 
помиритися.
Як вадитися почне -  усім ся дӱстає = Як вадитися стане 
-  усім ся дӱстане -  Як сваритися почне -  усім дістається. 
Як вадитпся стане -  усім ся дӱстане = Як ваднтися по- 
чне -  усім ся дӱстає -  Як сваритися стапе -  усім діетанеться. 
Як вареыик у маслі плавать = Як сыр у маслі куплеся -  
Як варсник у маслі ішаває.
Як варіант = Як еден нз варіантӱв -  Як варіант.
Як ведеся, так и жиєся -  Як ведсться, так и живеться.
Як велено, так і стелено -  Як велено, так і стелено.
Як велн медвідя до меду, го уха урвалн, а як тягли от 
меда, то урвали хвӱст -  Як вели ведмедя до меду, то вуха 
урвали, а як тягли від меду, то урвали хвіст.
Як велнть душа -  Як велить душа.
Як верхы вымагавугь, так низы й спӱвавуть -  Як верхи 
вимагають, так низи й співають.
Як верхы дикгувуть, так низы й газдувуть -  Як верхи 
дикіують, так низи й шсподарюють.
Як верхы рішилн, гак низы й одобрили -  Як верхи ріши- 
ли, так ішзи й ухвалили.
Як всрхы сказали,так ніоы й проголосовали -  Як всрхи 
сказали, так низи й проголосували.
Як верхы требувуть, т ак низы й докладувуть -  Як верхи 
вимагають, так низи й доповідають.
Як взяли, так и розйазали -  Як взяли, так і розв’язали. 
Як вилиме -  Як бачимо.
Як видиш (як видите) -  Як бачиш (як бачите).
Як яидко -  Як ввдно.
Як видко з усього -  Яке видно з усього.
Як ввдко из сказаного -  Як видно із сказаного.
Як в извісиӱв сиӱваиці -  Як у відомій пісні.
Як внскне (як очима блисне) -  аж молоко скысне -  Як 
вискне (як очима блисие) -  аж молоко скисне.
Як вихор -  Мов вітер.
Як вихором (вітром) здуло- Мов вітром здуло.
Я к вітер хмары нажене, так і розжене -  Як вітер хмари 
нажене, так і розжснс.
Як выгодио, так и товкмачить -  Як вигідио, так і тлума- 
чить.
Як выдавлепый цітрон = Выдаплеиый цітрои -  Як ви- 
давлений цітрон (пимон).
Як вы до нас, так мы до вас -  Як ви до нас, так ми до вас. 
Як выйде -- Як винде.
Як выйде, так и буде -  Як вийде, так і буде.
Як выйшов (выйшла) в люди, повно ним (повно икв) 
усяды -  Як вийшов (вийшла) в шоди -  новно ним (повно 
пею) всюди.
Як вылитый (вылнта) -  Мов вилитий (вилита).
Як выметено -  Мов виметено.
Як выпало -  Як випало.
Як вы поживасте -  Як ви поживаєте?
Як выробляєме, так і маєме -  Як виробляємо, так і маємо. 
Як высше было замічено -  Як виіце було зауважено.
Як высше сказано -  Як вшце сказано.
Як выточеный (виточена) -  Як виточений (виточена).
Як выцяпканый = Цятка в цятку -  Як викапаний.
Як выяснилося -  Як з ’ясувалося.
Як выяснилося пӱзніше -  Як з’ясувалося нізыіше.
ЯОк вйун звиваться = Вйуном звиваться -  Мов в’юн зви- 
вається.
Як власть совітськов стала -  ньіт ни хліба, ани сала -  
Як влада радянською стала- иема хліба, ані сала.
Явный обвал -  ЯвниЗ завал.
Як вовка боятися, то и в хащу не йти = Вовкӱв боятнся -  
в ліс не ходитя -  Як вовка боятися, то й у ліс не йти.
Як вовка не годуй -  його в хащу тягне (вӱн усе у хапіу 
позирать) -  Як вовка не годуй -  його в хащу (в ліс) тяшс 
( в і і і  завжди у хащу (вліс) позирать (дивиться).
Як вовкови не угождай -  його усе тягне в гай -  Як вовко- 
ві не догоджай -  його завжди тягне в гай.
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Якв

Як вовк позиряти = Вовком позирати -  Як вовк дивитися. 
Як вода в пісок -  Мов вода в пісок.
Як вода змыла (водов змыло) -  Як вода змила (водою 
змило).
Як водиться в такых случаях -  Як приыпто в гакых 
случаях = Як говорнться в такых случаях.-Як водиться 
в таких випадках.
Як водільннк волы веде, так борозда и йде -  Як воділь- 
ник воли веде, так борозна і йде.
Як воды в рот набрав (пабрала) -  Мов води в рот набрав 
(аабрала).
Як водов змыло -  Мов водою змило.
Як в око вліпив (вліпила) = Як в око поцілив (ноцілила 
= У самісінькоє око -  Як в око вліпив (вліпила)!
Як в око поцілив (попілила) = Як в око вліпнв (вліпила) 
= У самісіиькос око -  Як в око поцілив (поцілила).
Як в окропі кыпить -  Мов в окропі кипить.
Як волося сндіє, то чоловік (то челядник) дурніє—Як во- 
лосся сивіє, то людина дурніє.
Як вообще -  то повні закрома, а як конкретно -  нипого
ниє -  Як взагалі -  то повні закрома (засіки), а як коперетно
-  нічого нема.
Як ворона д’горі лстить, то кряче, а як униз -  то й крыла 
опускае -  Як ворона д’горі летить, то крячс, а як униз -  то й 
крила онускас.
Як вороиячоє крыло = Цвіт воронячого крыла -  Мов
вороняче крило.
Як встрьохамый (встрьохана) -  Мов стріпаний (стріиана). 
Як в усі -  Як у вусі.
Як вӱл лнзнув (злизав) = Як корова языком злнзала -  
Як віл лизнув (злизав).
Як вӱл у ярмі -  Мов віл у ярмі.
Як вӱн (ик она) маєся •- Як ьіы (як вона) мається?
Як вӱн напудився (она нанудилася) -  Як він злякався 
(вона злякалася)!
Як вӱн сякый (вона сяка), то я такый (тто я така) -  Як 
він сякий (вона сяка), то я такиіі (то я така).
Як гадалося, так и стялося -  Як гадалося, так і сталося. 
Як гадина звиватьси = Гадинов звиваться -  Мов гадина 
(гадюка) звивасться.
Як газдувугь, так іх и честують -  Як госіюдарюють, так 
їх і шанують.
Як газдусме, так и жнивуєме -  Як госнродарюємо, так і 
жнивуємо.
Як гармопія -  Як гармоня.
Як герспьок (герснькы) у гордові -  Як гереиьок (оселе- 
дець, оселедці) у гордові (у бочці).
Як героем став (г сройиньов сгала) -  робити перестав (не- 
ресгала), лем у президії сыдить и робити иншых вчить
-  Як геросм став (героїнею стала) -  црадюваги нерестав (пс- 
рестала), лиш у президії сидить і робити інших вчить.
Як гласнӱсть збудилася -  Паргія накрылася -  Як глас- 
ність збудилася -  Партія накрилася.
Як говорилося высше -  Як мовилося вшде.
Як говориться = Як тот казав -  Як говориться.
Як говориться: “Вдовиця -  не отданиця!” -  Як говорить- 
ся: “Вдовиця -  не відданиця!”
Як говориться в такых случаях = Як водиться в такых 
случаях = Як принято в такых случаях -  Як говориться 
в таких винадках.
Як говориться: главнос -  начати -  Як говориться: голо- 
внс -  почати.
Як говориться: “Сусідська коза все ліпше дойитьея!” -
Як говориться: “Сусідська коза все краще доїться!”
Як говорять у такых случаях -  Як говорять у таких ви- 
падках.
Як годиться = Як слід = Як трсба -  Як годиться.
Як гойкавуть, так и оггойкувуться -  Як гойкають (гука- 
ють), так і відгойкуються (відгукуються).
Як гойкнеш (гойкнеся), так и отгойкнеся -  Як гойкнсш 
(гукнеіи, гукнеться), так і отгойкнеться (так і відгук- 
неться).
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Як го (як йі) лем земля носить (терпить) -  Яку його (як 
'й) земля лиш носить (терпить)!?
Як головка из шиялькы -Якголовка із шпильки (булавки). 
Як голодні псы -  Мов голодні пси.
Як голодному їсти, то й ложка ся ламде -  Як голодному 
їсти, то й ложка ламається.
Як голод озвеся —й лінивый за розум берсся -  Як голод 
озветься -  й лінивий за розум берсться.
Як голод скрушить, то й ліннвмй ся рушить -  Як голод 
скрушить, то й лінивий рушиться.
Як голуб білый (сизый) = Як молоко білый -  Як голуб 
білий (сизий).
Як го (як йі) не мый -  вӱн усе гадкый (она усе гадка) -
Як його (як її) ие мии -  він завжди бридкий (вона завжди 
бридка).
Як гора з плеч спала = Як каміиь из еерцн спав -  Мов
гора з шіеч спала.
Як гора з плеч = Як каміпь из серця - Мов гора з гшеч! 
Як горбатоіо до сгіны не нрипиран -  руным вӱн ие стане
-  Як горбатого до стіші нс прмшрай — рівним він не стане. 
Як горе -  снні голосно плачуть, а другі -  тихо -  Як горс
-  одні голосно плачуть, а другі -  тихо.
Як горе закрадеся, то й волося січсси -  Як горе закра- 
дсться, то й волосся січеться.
Як горе, Иванку, го вже не до снанку -  Як горе, Івшіку, то 
вже не до спанку.
Як горе -  “Йди сюди, иеборе (исбого)!” А як пйу гь и 
'ідять -  и знагн не хотять -  Як горе -  “Йди сюди, нсборе 
(небого)!” А як п’ють та їдять- і знати нс хотять.
Як горе тя ймнть -  ушнткоє тіло заболить -  Як горе тебс 
ймить (нападе ка тебе) -  все тіло заболить.
Як го (як йі) розпіворити -  тяжко остановити -  Як його 
(як її) розговорити -  тяжко зупинити.
Як горохом об стіику = Як батугом по воді -  Мов горохом 
об стінку.
Як горох при путьови -  Як горох нри иугеві (при дорозі). 
Як горох при путьови: іко йде, тог скубне-  Як горох ири 
иутеві (при дорозі): хто йде, тот скубне.
Як гравуть, так танцюй -  Як грають, так танцюй!
Як грибы по дождьови -Мов гриби по дощеві (після 
доиіу).
Як іріх на души -  Мов гріх иа душі.
Як громом ударнти -  Мов громом ударити.
Як грішно великоє богагство збирати, так ірішио й до- 
бру давати пропадати -  Як грішно вслике багатство зби- 
рати, так грішно й добру давати проиадати.
Як гроші розтрынькав (розтрынькала), то н зафынькав 
(зафынькала) -  Як гроші розтринькав (розтрииькала), то н 
зафинькав (зарюмсав, зарюмсала).
Як грӱм з ясного неба = Як грӱм серед ясного неба -  Як
ірім (наче грім) з ясііого неба!
Як грӱм и блискавка -  Мов їрім і блискавка.
Як грӱм серед ясного неба = Як грӱм з ясного неба -  Як
грім (наче грім) серед ясного пеба!
Як губернатор скаже, так суия й заяже -  Як губернатор 
скажс, так суддя й зав’яже.
Як гудакӱв годувуть, так они й гудуть -  Як гудаків (муу- 
зик) годукяь, так вони й гудуть (грають).
Як гудуть -  так играй -  Як гудуть -  так іграй (так тан- 
цюй)!
Як гудуть, так играй, а не выбирай -  Як гудуть, так іграіі 
(так танцюй), а не вибирай!
Як гудуть, так мусиш таыцьоватн, кіть не хочеш 
погыбатн -  Як гудуть, так мусиш таицювати, якщо не хо- 
чеш погибати.
Як гудуть, так треба й грати (і анцьовати) -  Як гудуть, 
так треба й грати (танцювати).
Як гуляти -  друзӱв много, як платнти -  ни єнного -  Як
гуляти -  друзів много (багато), як платити -  ні одного.
Як гуслі на свальбу йшли -  спӱвали, а як из свальбы -  
ревали -  Як гуслі (скрипки) на свальбу (на весілля) йшли
-  співали, а як із свальби (із весілля) -  ревли (плакали).



Якд

Як гӱрка редька -  Як гірка редька.
Як давно вже робиться = Ци давно вжс робиться -  Як
давно вже робиться?
Як давно вто было -  Як давно то було!
Як давно и як недавно -  Як давно і як недавпо!
Як дако думать -  Як дехто думає.
Як дако представляє -  Як дехто уявляє.
Як дараб мыяса -  Мов дараб (шмат) м’яса.
Як дасть Бог вік -  найдеся й лікарство -  Як дасть Бог 
вік -  знайдеться й лік.
Як Біблія пише, так пӱп н дыше -  Як Біблія пише, так 
піп і дихає.
Якбы поиы в Бога вірили, то иишак бы міряли -  Якби 
попи в Бога вірили, то інакше б міряли.
Як выяснилося -  Як вияснилося.
Як давньый знакомый (давпа знакома) -  Як давній зна- 
йомий (давня знайома).
Як дань памняти -  Як данина пам’яті.
Як дашто инщоє -  Як дещо інше.
Як два браты -  Мов два брати.
Як два разы по два = Як двічі по два -  Як два рази по два. 
Як дві цятки воды -  Мов дві краилі води.
Як двічі по два = Як два разы но два -  Як двічі по два. 
Як деко утверждас -  Як дехто стверджує.
Як день залюбленых ловадить, так нӱч згладить -  Як 
день залюблених повадить, так ніч згладить.
Як день почнеш, так го й проведсш -  Як день почнеш, 
так його й гіроведеш.
Як дерево зотнуть, каждый (кажда) гріскы збнраггь -  Як
дерево зітнуть, кожсн (кожна) тріски збирає.
Як дерево зрубавуть -  усі тріскы збиравуть -  Як дерево 
зрубають -  усі тріски збирають.
Як дерево служить стріхов для птикь, так и хыжа -  стрі- 
хов для челядника (для челяднны) -  Як дсрсво служить 
стріхою ддя птиць, так і хата -  стріхою для людини.
Як дсревце не гни -  все д’горі росте -  Як дсревце 11С гни 
-  всс дгорі росте.
Як диктує житя = Як показує житя -  Як диктує житгя. 
Як діра в мості -  Як діра в мості.
Як діти бӱльшавуть, то й гӱршавуть -  Як діти більша- 
ють, то й гіршають.
Як дітина -  Мов дитина.
Як дітину сон нс гне, а без казкы нс засие -  Як дитину 
сон ие гне, а без казки не заснс.
Як дітьо.м повісти, ош ніщо їсти — Як дітям повісти, що 
нічого їсти?
Як дым у небесах -  Мов дим у небесах.
Як для кого -  Як для кого.
Як для люди, так и для себе -  Як для людсй, такі і для 
себе.
Як для мене -- Як для мене.
Як для свого города, то й робота -  наслажденіє -  Як для 
свого города, то й робота -  насолода.
Як для свого часа = Для свого часа -  Як для свого часу. 
Як для себе -  Як дпя себе.
Як днесь аозбаєш, так завтра масш -  Як днссь (нині) по- 
дбаєш, так завтра масш.
Як дны пӱсні -  спӱванкы сумні -  Як д і і і  пісиі -  пісні сумні. 
Як до -- Як до.
Як добре збаєш, то добре й маєпі = Де ґазда не ходить, 
там нивка й не родить -Я к  добре дбаєш, то добре й маєш. 
Як добре не майся, а жебрӱв не зарікайся -  Як добрс не 
майся, а жебрів нс зарікайся.
Як добре не робиш, а панови (а панії) не вгодиш -  Як
добре ие робиш, а панові (а ианії) не вгодиш.
Як добре, ош -  Як добре, що.
Як доброє (мӱцноє) плече, то й тупа фейса січе -  Як до-
бре (міцне) плече, то й тупа фийса (сокира) сіпе.
Як добро озвеся -  зло минеся -  Як добро озветься -  зло 
минеться.
Як добро сієш (посіваш), то добро й збираш -  Як добро 
сієш (посіваєш), то добро й збираєш.

Як доброта прядеся, то добро й натчеся -  Як доброта 
прядеться, то добро й натчеться.
Як доброты ниє -  душа всыхать -  Якшо доброти немає
-  душа всихає.
Як довірія ниє -  позирай в оба (позирай обома) -  Як до- 
вір’я нема -  позирай (диви) в оба (дивись обома).
Як до власти прийшли -  забрали вшитко, пгго могли -  
Як до влади прийшли -  забрали все, що могпи.
Як договорилися -  Як домовилися.
Як догорить свічка жизни -  хочсш не хочеш, а мусиш 
помертн -  Як догорить свічка життя -  хочеш не хочеш, а 
мусиш померти.
Як до гроши допався (допаласн), то й зазнався (зазна- 
лася) -  Як дб грошей допався (допалася), то й зазнався (за- 
зналася).
Як до діла -  так и сіла -  Як до діла (до спраои) -  так і сіла! 
Як дождь зарядить -  земля под водов лежить -  Як дош 
зарядить -  земля під водою лсжить.
Як дождьнка ньіт -  не завйажеся й плӱд -  Як дощика піт 
(нема) -  не зав’яжеться й плід.
Як дождьику не литися -  сухому дерсву не розвитися -
Як дошику нс литися -  сухому дсреву не розвитися.
Як дождь почне лляти -  не тягне й гулятн -  Як дош по- 
чнс ллятн (лити) -  не тягне й гуляти.
Як до їды -  ньороку, а в роботі -  збоку -  Як до їжі -  нів- 
року, а в роботі -  збоку.
Як до кого -  Як до кого.
Як дома = Як у себе дома -  Як дома.
Як дома, так и в гостях -  Як дома, так і в гостях.
Як доньку мсра в жоны взив -  велнкым нараз паном 
став -  Як доньку мсра за жінку взяв -  ведиким відразу па- 
ном став.
Як допався (допалася) їжі -  не выгнати з  хыжі -  Як до-
пався (допалася) їжі -  нс випіати з хижі (з хати).
Як доиадеся гостины -  замало му (замало ӱв) и цілої 
днины -  Як допадеться гостини -  замало йому (замало їй) 
і цілої днини.
Як допекло -  пустив (нустила) собі кулю в чоло -  Як до-
пекло -  пустив (пустила) собі кулю в чоло.
Як до поі оды -  Як до погоди.
Як до роботы -  хворый (хвора), а як їсти -  скорый (скора)
-  Як до роботи -  хворий (хвора), а як їсти -  скорий (скора). 
Як до рота приклав (приклала) -  вже не отняв (не отня- 
ла) -  Як до рота приклав (приклала) -  вже нс відняв (не 
відмяла).
Як до себе домӱв -  Як до себе додому.
Як доста вшиткого в коморі -  ие страшить мороз на 
дворі -  Як доснть усього в коморі -  не страшить мороз на- 
дворі.
Як досудили, так и постановили -  Як досудили, так і но- 
становили.
Як досудять (скажуть) люде, так и будс -  Як досудять 
(скажуть) люди, так і буде.
Як досудить партапарат -  такос й рішеміє Рад -  Як до-
судить партапарат -  таке й рішешія Рад.
Як досудять люде, так и буде -  Як досудять люди, так і 
буде.
Як до фляшкы приклався (приклаласи) -  вже не 
одорвався (пе одорвалася) -  Як до фляшки (до пляшки) 
приклався (приклалася)- вже не відірвався (не відірва- 
лася).
Як лохтор принисав -  Як лікар приписав.
Як до церкви ходити перестали -  пелюдами (пйаинця- 
ми) стали -  Як до церкви ходити перестали -  нслюдами 
(п’ялицями) стали.
Як до часу -  Як до часу.
Як дочекаемеся літа, то нажнеме жита, складсме в копы 
и вдариме в гопы -  Як дочекаємося літа, то нажнемо жита, 
складемо в копи і вдаримо в гопи.
Як до чого -  Як до чою.
Як драпанув (драпанула) -  лем чӱлка майоріла -  Як дра- 
папув (драпанула) -  лиш чілка (чуприна) майоріла!
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Якд

Як дрючком по голові -  Мов дрючком по голові.
Як дуба не схылити, так и дорослого сьша добру не на- 
вчи'ги -  Як дуба нс схилити, так і дорослого сина добру нс 
навчити.
Як дуб у листя одіваі ься -  худоба травы наїдаться -  Як 
д)'б у листя зодягається -  худоба трави наїдається.
Як дурень {як дура) т  писаиов торбов носиться -  Мов 
дурень (мов дура) із писаною торбого носиться.
Як дурилн, так и дурять -  Як дурили, так і дурять.
Як дурні гроші мавуть, то й їх величавуть -  Як дурні 
гроші мають, то й їх велігчаготь.
Як дурного (дурну) не славиш -  свӱй розум не вставиш
-  Як дурного (дурну) не славнш -  свій розум не вставиш. 
Як дурня не вчи -  дурнем опстаиеся = Як дурня не вчи
-  розума не научнш, лем ся намучнш -  Як дурня ис вчи -  
дурнсм останється {лишиться).
Як дурни (дуру) не вчн -  розума не научиш, лем ся на- 
мучиш = Як дурня (дуру) не вчи -  дурнем (дуров) оп- 
станеся -  Як дурня (дуру) не вчи - розуму пе научиш, лем 
намучишся.
Як дӱйшло до руководящого (до руковождящої) -  єден. 
кыває на другого (єнна кыває на друіу) -  Як дійшло до 
руководящого (керівного, до керівної) -  один киває на дру- 
іоі о (одна киває на другу).
Як есе быває -  Як цс буває.
Як есе не странно -  Як це не дивно.
Як ссс произошло = Як есе сталося -  Як це сталося ?
Як есе сталося = Як есе произошло -  Як це трапилося? 
Як с гроиіі -  усі мы хороші, а як ние -  ннко нас ие знає
-  Як є гроші -  усі ми хороші, а як немає -  ніхто нас не знає. 
Як єден (як енна) = Єден в сден - Як один (як одна).
Як єдеи из варіантӱв = Як варіант -  Як одии із варіантів. 
Як є діги -  за всіма не углядітн -  Як є діти -  за всіма не 
угледіти.
Як є жито -  жиєся сыто -  Як є жито -  живеться сито.
Як с здоровля, то всьо добре -  Якщо є здоров’я, то все 
добрс.
Як є колодязь у дворі, го не дати з нього воды иншым -  
гріх -  Як є колодязь у дворі, то не дати з иьосо води іншим
-  гріх.
Як є кому платити -  чому не иити -  Як є кому ллатити -  
чому н е пи ш?
Як снна душа = Душа в душу -  Мов одна душа.
Як снна команда -  Як одна комаида.
Як єнна коиейка -  Мов одна копійка.
Як енна мінута пролетіла -  Мов одна хвшшна пролетіла. 
Як єннорукый (сннорука) -Я к  однорукий (однорука).
Як єнно цілоє -  Як одае ціле.
Як снну коиейку -  Мов одну копійку.
Як є -  розыйдеся, а ниє -  й так обыйдеся = Як є, то 
розыйдеся, а ниє, то обыіідеся -  Як є -  розійдеться, а нема
-  й так обійдеться.
Як с, так є -  Як є, так є.
Як є, то маву, а ниє -  чекаву -  Як є, то маю, а нема 
чекаю.
Як є, то розыйдеся, а ниє, то обыйдеся= Як є -  розыйдеся,
а ниє -  й так обмйдеся -  Як є, то розійдеться, а нема, то 
обійдеться.
Як е хліб -  ушитко буде -  Як є хліб -  все буде!
Як є, што повісти -  не треба мовчати -  Як є што повісти 
їсказати) -  не треба мовчати.
Як жаба ницькы дасть -  Як жаба цицьки дасть!
Як же -  Як жс.
Як жєбрака (жебрачку) не шкодуєш, но крыхтами не 
нагодуєш -  Як жебрака (жебрачку) не шкодуєш, та крихта- 
ми не нагодуєш.
Як жебрак (жебрачка) -  Мов жебрак (жебрачка).
Як желаєш (желаєтс) -Я к  бажаєш (бажаєте).
Як желаєш, обы лгоди чннили тобі, так чини їм і ти -  Як 
бажаєш, шоб люди робшш тобі, так роби їм і ти.
Як жив (жила), так и голову зложив (здожила) -  Як жив 
(жила), так і голову зложив(зложила).

Як жив (жила), так и заслужив (заслужила) -  Як жив
(жила), так і заслужив (заслужила).
Як жив (жила), так и здох (и здохла) -  Як жив (жшіа), так 
і здох (і здохла)!
Як живу? На три “К”: курорт, клізма, кефір -  Як живу? 
Натри “К”: курорт, клізма, ксфір.
Як живу? Помалы -  и дале -  Як живу? Помалі (потрохи)
-  і далі.
Як живу? Твойими молитвами -  Як живу? Твоїми молит- 
вами!
Як жиє псинов, так десь и здохио иод городонов -  Як
живе псиною, так десь і здохнс під городиною (під тином, 
під забором).
Як жиєся-можеся, так и и.тоднггься -  Як живеться-мо- 
жеться, так і плодиться.
Як жиги на свізт при такому дефіцнті -  Як жити на світі 
при такому дефіииті?
Як жнто в оборозі, то надежаа в Бозі -  Як жито в оборозі, 
то надія в Бозі,
Як жнива -  болить голова, а як жииво минас -  чорт му 
(чорт ӱв) хыбы має -  Як жнива -  болить голова, а як жни- 
во минає -  чорт йому (чорт їй) хиби має!
Як жыивам конець -  плетеме вінець -  Як жнивам кінсць
-  гшетсмо вінсць.
Як жону иасяде дюк, хоть бсри на неї дрюк -  Як исону 
(.жінку) насяде дюк (біс, дідько) , хоч бери на неї дрюк.
Як жура іряде -  не мило ниґде -  Як журба йде -  ие мило 
иідс.
Як жура споткае -  спокӱй щезає-  Як журба спіткає -  спо- 
кій щезає (зникає).
Як забавка -  Як іграшка.
Як забываться поніл, што колись иоліном быв, так бы 
й ты, Иванс, дороіу до мене забыв -  Як забувається по- 
піл, що колись ноліном був, так би й ти , Іване, дороіу до 
менс забув!
Як заведеный (завсдсна) -  Як заведений (завсдсна).
Як заведено -  Як завсдсно.
Як заведеся -  вжс не остановити -  Як завсдсться -  вже 
не зупинити.
Як заводный (заводиа) -  Мов заводний (заводна).
Як за волосьом дозирас, такос й маєш -  Як за волоссям 
доглядаєш, таке й маєш.
Як завӱв (завела) -  оббрсхав (оббрсхала) пӱвсела -  Як
завів (завсла) -  оббрехав (оббрехала) півсела.
Як загаздуєіи, так и отсвяткуєш -  Як затосподарюєш, так 
і відсвяткуєш.
Як загіпнотезовапый (загіпнотсзована) -  Як загіпнотезо- 
ваний (загіішотизована).
Як загнаный звірь (загнана звірина) -  Як зашаний звір 
(загнана звірина).
Як заговорив (заговорнла) мило, то й на серцю полі- 
вило -  Як заговорив (заговорила) мило, то й на серці по- 
лівило.
Як загриміли руські каноны -  тікали німці, як воропы
-  Як заіриміли руські канонн (гармати) -  тікали иімці, мов 
ворони.
Як за грӱш маку -  Як за гріш маку.
Як зазиміє, то й жаба заніміє -  Як зазиміє, то й жаба за- 
німіє.
Як зазуля почне кувати -  вже мож ся купати -  Яіс зозуля 
почне кувати -  вже можна купатиися.
Як закаляласи сталь — Як гартувалася сталь.
Як за камнянов стінов = Як за муром -  Мов за кам’яною 
стіною.
Як за книжку сяде -  докі не ирочитать -  не откладе -  Як 
за книжку сяде -  поки ие прочитає -  нс відкладе.
Як за командов = Як по комавді -  Як за командою.
Як закричнть -  аж мороз по спині пробіжить (аж кров 
у жилах холоие) -  Як закричить -  аж мороз по спині про- 
біжить (аж кров у жшіах холоне).
Як залає -  челядь ся розбігать -  Як залає -  челядь роз- 
бігається.
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Якз

Як заліз (залізла), так и злізе -  Як заліз (залізла), так і 
злізс.
Як заматюкаєся -  усьо село збігаєся = Як матюкнеся -  
камінь черленіє -  Як замапокаєгься -  все село збігаєгься. 
Як замолоду змагаєшся, так пак на старости й маєшся
-  Як замолоду змагаєшся, так потім на старості й маєшся. 
Як замолоду не мӱг (не могла) два слова зйазати, то й на 
старости не варто от нього (от неї) чекати -  Як замолоду 
ііє міг (не могла) два слова зв’язати, то й на старості годі від 
нього (від нс'і) чекати.
Як замолоду постелиш, так на староети й успишся -  Як 
замолоду постелиш, так на старості й виспишся.
Як за муром = Як за камиянов стіпов -  Мов за муром.
Як занапастився чорт ходити -  и ладаиом не выкурити
-  Як занапастився чорт ходити — і ладаном нс викурити.
Як за непамнятных часӱв -  Як за пелам’ятних часів.
Як занепогоднть -  мрак (мряка) з дождьом ходнть -  Як 
занегодить -  мряка (морок) із доіцем ходить.
Як заново народився (народилася) -  Мов заново паро- 
дився (народилася).
Як запасныіі варіант -  Як запасний варіант.
Як запив (занила) -  маєюк у свому череві втопив (вто- 
пила) -  Як запив (запила) -  маєток у своєму череві втопив 
(втоиила).
Як занисано в законі -  Як записано в законі.
Як за помахом волшебної иалочки -  Як за гюмахом ча- 
рівної палички.
Як за помахом рукы -  Як за помахом руки.
Як запряглн в ирмо -  отак и жисмс -  Як запряпіи в ярмо
-  отак і живемо.
Як заиряжено, так и їде -  Як запряжено, так і їде.
Як запряжеся зрана -  цілый день тягне лямку -  Як за- 
пряжеться зранку -  цілий день тягне лямку.
Як зареве, заплаче -  Як зареве, заштчс!
Як заробив (заробила), так и отбудеш -  Як заробив (за- 
робила), так і відбудеш.
Як заспӱвоть -  серпе завмирагь (и камінь бы розжа,ю- 
бився) -  Як заспіває -  серце запмирає (і камінь розжало- 
бився б).
Як заггекло, гак и вытече -  Як затекло, так і витсче.
Як затравленый звірь -Я к  затравлений звір.
Як затився (затялася) -  яи слова бӱлшо -  Як затявся (за- 
тялася) -  ні слова більшс.
Як захворів (захворіла) -  ниє з нього (з неї) діла -  Як за- 
хворів (захворіла) -  нема з нього (нема з иеї) діла.
Як заходиш до хыжі, шаику (клобан) треба знимати -Я к  
заходиш до хати, шанку (клебан - капелюх) іреба знімати. 
Як зачулось “цінь-цві-рінь” -  можно сіяти ячмінь -  Як 
зачулось “цінь-цві-рінь” -  можна сіяти ячмінь.
Як збаєш, гак и маєш = Што ііосієш, то й збереш -  Як 
дбаєш, так і маєш!
Як з быком ие бііешся, а молока от нього не добйешся 
= Як з быком не возитися -  молоку не зйавитися -  Як з 
биком не б’єшся, а молока від нього не доб’єшся.
Як з быком не возитися -  молоку не зйавитиси = Як з 
быком не бйешся, а молока от нього не добйешся -  Як з 
биком нс возитися -  молоку нс з ’явитися.
Як збрсше -  аж му (аж ӱв) легше -  Як збреше -  аж йому 
(аж їй) легше.
Як звав (звала), так звав (зяала), кобы дашто дав (дала)
-  Як.звав (звала), так звав (звала), якби щось дав (дала).
Як звідавуть, так и отвічавуть -  Як звідають (питаюпгь), 
так і відповідають.
Як з відра лляти = Ливцьом лляти -  Мов з відра лити. 
Як звірь — Мов звір.
Як звірь познрати = Звірьом позира ги= Вовком позира-
ти -  Як звір позирати (диеитися).
Як з віткы сорвався (сорвалася) -  Мов з гілки зірвався 
(зірвалася)!
Як звыкли казати = Як ся каже -  Як звикли казати.
Як звыкли нам платити, так звыклн мы й робити -  Як
звикли нам платити, так звикли ми й робити.

Як з воды (рости) = Як на дрӱждях (рости) -  Мов з води 
(рости).
Як з воза впало -  Мов з воза впало!
Як звоны загравуть -  хрестяться й шапкы знимавуть -  
Як дзвони заграють -  хрестяться й шапки знімають.
Як з воска уллятоє -  Мов з воску вилите.
Як звӱн заграє -  серце зомліває -  Як дзвін заграє - серце 
зомліває.
Як зголоднісш, то й хлібця дӱсгати зумієш -  Як зголодні- 
єш, ю  й хлібця дістати зумієш.
Як з гускы (з гуси) вода -  Мов з гуски (з іуся) вода.
Як здаєся -  Як здається.
Як здаєся з боку -  Як здається збоку.
Як з дуба лист упадс -  Як з дуба лист упаде.
Як земля и небо = Небо и земля -  Як земля і небо.
Як земля от неба = Як небо от землі -  Як земля від неба. 
Як з єнного боку, так и з другого -  Як з одиого боку, так 
і з другого.
Як з иголочкы -  Як з голочки.
Як зима не бушус, а перед веснов пасує -  Як зима не бу- 
шує (не мотуе), а неред весною пасуе.
Як зима студена, то й баба черлена -  Як зима студена, го 
й баба червона.
Як зимі не злоститиси, а весні мусить скоритися -  Як 
зимі не злитися, а весні мусить скоритися.
Як зимніс, то й жаба німіе -  Як зимніє, то й жаба німіє. 
Як зимові дны, то й сіно в ціні -  Як зимові дні, то й сіио 
в ціиі.
Як зіннцю ока = Як око в лобі -  Як зіницю ока.
Языку приписуєся много добра, айбо щи бӱлше зла -
Язикові ириписується багато добра, але ще більше зла.
Як зыйшлнся, так и розмйшлисн -  Як зійшлися, так і 
розійшлися.
Як зычать, так отдавуть -  Як зичать (6еруть у борг), так 
віддають (повертають борг).
Як зычити -  знає, а нк отдавати -  и в гадці не має. -  Як
зичити (брати в борт) -  заає, а як віддавати -  і в гадці не 
має.
Як зычигь -  горы-доды обіцять, а як узяв (узяла) -  щи 
й “дякуву” не повів (не новіла) -  Як зичить (бере в борг) -  
гори-доли обіияє, а як узяв (узяла) - ше й “дякую” не повів 
(не сказав, не сказала).
Як зычнть -  до Бога взыває, а як отдає -  у вӱтця-матірь
лас -  Як зичить (бере в борг) -  до Бога взиває, а як відцає -  
в вітця (е батька)-магір лає.
Як знавився плюралізм -  де й подівся комунізм -  Як 
з ’явився плюралізм -  де й иодідся комунізм!
Як зйавилнсь “старші братя”-  заселили (стало їхньым) 
Закарпагя -  Як з’явились “старші братгя” -  засслили (ста- 
ло їхнім) Закарпапя.
Як зйавнться веснянмй лист, птицІ -  в свист -  Як з’я- 
виться весняний лист, птиці -  в свист.
Як з козла молока = Як з козла ни вовны (ни серсти), 
ни молока -  Як з козла молока.
Як з козла: ии вовны (ни серсти), ни молока = Як з коз- 
ла молока -  Як з козла -  ні вовни (ні шерсті), ні молока. 
Як з ланца зорвався (зорвалася) -  Мов з ланцюга зірвав- 
ся (зірвалася).
Як злый дурень (зла дура) цочувствує, ош помӱч є -  щи 
дурнішым Сдурнішов) стає -  Як злий дурень (зла дура) 
відчує, що поміч (допомога) є -  ще дурнішим (дурнішою) 
стає.
Як злодій (як злодійка) -  Мов злодій (мов злодійка).
Як злодій (як злодійка) упночи -М ов злодій.(мов злодійка) 
уночі.
Як зможеш, так и споможеш -  Як зможеш, так і спомо- 
жеш.
Якзнаєме, так сн й змагаєме -  Як знаємо, так і змагаємось. 
Як знає, так и отвічас -  Як знає, так і відповідає.
Як знасш (як знаєте) -  Як знаєш (як знаєте).
Як знали, так и проштамповали -  Як знали, так і про- 
штампували.
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Як знатн -  Уткі знати -  Як знати.
Як знатн, як знати -  Як знати, як зпати.
Як з нсба впав (упала) = Як з неба звалнвся (звалнлася)
-  Як з неба впав (упала).
Як з неба звалнвся (звалилася) = Як з небав впав (упа-
ла) -  Як з неба звалився (звалилася).
Як зносок молодої курочкы прийшов, так бы за нпм 
каждый день по яйиш прпходило -  Як зносок молодої 
курочки прийшов, так би за ним кожен день но яйдю при- 
ходило.
Як зовуть, так и отзывавуться -  Як зовуть, так і відзива- 
кяься.
Як з ока упав (упала) -  Мов з ока винав (випала).
Як золото масш -  што хочеш, то взнаєш -  Як золото маєш
-  шо хочеш, то взнаєш.
Як з очи, так и з думкы = Чого очи не видятиь, того сер- 
цю не жаль -  Як з очей, так і з думки.
Як зражовати -  то з королевов, як красти -  то міліон -
Як зраджувати -  то з кородевою, як красти -  то мільйон. 
Як зробить (зробиш), так и буде -  Як зробить (зробиш), 
так і буде!
Як з рога изобілія -  Мов з рога достатку.
Як з того світа встав (встала) -  Наче з того світу встав 
(всгала).
Як зубы здорові -  всьо грызти готові -  Якщо зуби здорові
-  всс гризти готові.
Як зумів (зуміла), так и дозрів (дозріла) -  Як зумів (зумі- 
ла), так і дозрів (доспів, доспіла).
Як з хмелю проспався (проспалася) -  за голову взявся 
(взялася) -  Як з хмслга проспався (ттроспалася) -  за голову 
взявся (взялася).
Як з хрсста знятый (знята) -- Мов з хреста знятий (знята). 
Як и было сказано -  Як і було сказано.
Як Ивандень н Тїегра минавугь -  пӱвліта ннс -  Як Іван- 
дель (7 липня) і Петра (12 липня) мшшогь -  півліта нема. 
Як и в предыдуші роки -  Як і в попередні роки.
Як и вс і-Я к  і всі.
Як н всі люде -  Як і всі люди.
Як и в часы застоя -  Як і в часи застоіо.
Як нгла в копиці сіна = Як игла в сіні (в соломі)- Як игла 
(голка) в копиці сіна.
Як игла в сіні (в соломі) = Як игла в копиці сіна -  Як игла 
(голка) в сін (в соломі).
Як и годиться - Як і належить.
Як иде сирота -  запиравуть ворота -  Як іде сирота -  за- 
пирають (зачиняють) ворота.
Як идеш вгору -  не обзирайси назад -  Як ідсш вгору -  не 
обзирайся (не огладяйся) назад.
Як идеш позычати -  не забывай, ош треба буде й отда- 
вати -  Як ідсш позичати (гроші в борг брати) -  не забувйв, 
що треба буде й віддавати.
Як и до того -  Як і до того.
Як идуть наші діла -  Як ідуть наші діла (справи)?
Як из відра ллятн = Як из под водосточної цӱвкы лляти
-  Мов із відра лити.
Як извісно -  Як відомо.
Як из каміня вытесаный (вытесана) = Як статуя - Мов
із камсня витесаний (витесана).
Як из канопа -  Як із гармати.
Як из клочя батуг -  Як із клоччя батіг.
Як из ланца сорвався (сорвалася) -  Мов із ланцюга зі- 
рвався (зірвалася).
Як из-под водоіггиочної цӱвкы лляти = Як из відра лля- 
ти -  Мов з-нід ринви лити.
Як из-под землі вьіыырнув (вынырнула) -  Мов з-під зем- 
лі винирнув (винирпула).
Як из рога пзобілія -  Мов із рога достатку.
Як из хреста знятый (знята) = Гибы з гроба встав (вста-
ла) -  Мов із хреста зиятий (знята).
Як и колиеь -  Як і колись.
Як и має бьгги = Як має бытн -  Як і має (як і повинно) 
бути.

Як именно -  Як сама?
Як-им купив (купила),так продаву -  Як-им купив (купи- 
ла), так продаю.
Як-нм иич не знав, так бы ся со мнов нич и не стало -
Як я нічого пе знав, так би зі мною нічою й не сталося (не 
трапилося)!
Як и належигь = Як и полагаєся -  Як і личить.
Як и ие было (не бывало) -  Наче й не було (не бувало).
Як иншых уважаєш - т а к  от них і маєш = Я кты пншых 
честуєш, так опи й тебе честовати будуть -  Як ішиих ио- 
важаєш -  так від них і маєш.
Як исключеніс -  Як виняток.
Як и полагаєся = Як и належить -  Як і личить (як і на- 
лежить).
Як и раньше -  Як і раніше.
Як исключеніє -Як виняток.
Як и слідовало ожидати -  Як і належало (і слід було) чека- 
ти (сподіватися).
Як и слідує -  Як і належить.
Як итог -  Як підсумок.
Які бы-сь мукы не терпів (ке терпйіа) — рукы не опус-
кай -  Які б муки не терпів (нс терпіла) -  рук не опускай. 
Які в державі порядкы, такі іі податкы -  Які в державі 
порядки,такі й податки.
Які вірникы, така н церьков -  Які вірника, така й цсрква. 
Які ныборы без аґітації -  Які иибори бсз агітації?
Які возможности, такі й услугы -  Які можливості, такі й 
послуги.
Які ворота, такый тин, якый отець, такый сын -  Які
ворота, такий тин, якин отець (батько), такий син.
Які вродили хліба, таіса н молотьба -  Які вродили хліба, 
така й молотьба.
Які гарантії- Які гарантп?
Які гаті, такый и гачник -  Які гаті (білі полотняні шта- 
нй), такий і гачник (і очкур).
Які дары, такі й счоты -  Які дарунки, такі й рахунки.
Які депутаты такі й результати -  Які деігутати -  такі й 
результати.
Які діла, така й хвала -  Які діла (які справи), така й хвапа. 
Які ж то нам рокм вішувуть пророкы -  Які ж то нам 
роки віщують гіророки?
Які заботы -  Які турботи (який клопіт)?
Які кислиці, така й киселиіін -  Які кислиці, така й кисс- 
лиця.
Які літа, такый и розум -  Які літа, такий і розум.
Які люде з нього (з неї) будуть = Шго з нього (з неї) 
выйде -  Які ЛЮДИ 3 нього (3 НЄ'О будуть?
Які люде, такі в них и игры -  Які люди, такі в них і ігри. 
Які люде, такоє й село -  Які люди, таке й село.
Які мама й нянько, такоє й дитятко -  Які мама й нянько 
(й татко), таке й дитятко.
Які наші рочкы, такі й спӱваночкы -  Які наші рочки, 
такі й сніваночки.
Які Покровы -  така зима -  Які Покрови (14 жовтня) -  
така зима.
Які політикы, така й політика -  Які політики, така й по- 
літика.
Які посівы в полю -  такі пак н в коморі (такі пак и в 
сгодолі) -  Які посіви 8 полі -  такі потім і в коморі (такі по- 
тім і в стодолі).
Які Рады, такі й порадм -  Які Ради, гакі й поради.
Як посієш наволоком, так и вродить ненароком -  Як по-
сієш наволоком, так і вродить ненароком.
Які рогы у хмжі, такі и ляпі -  Які роги (крокви) у хати, 
такі і ляці (лати-рейки).
Які роднтелі. такі й діти -  Яхі родитспі (батыаі), такі й діти. 
Які самі, такі й сане -  Які самі, такі й сани.
Які суть, такі суть -  Які є, такі є.
Якісь инші причини -  Якісь інші причини.
Якісь копейкы заробив (заробила) -  и вты пропив (про- 
пила) -  Якісь копійки заробив (заробила) -  і ті пропив 
(пропила).
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Які там сяткы, кіть іцастя -  нн дяткы -  Які там святки, 
якщо шасгя ні цятки (ні краті)\
Якісь темні діла провертав (провертала) -  Яхісь темні 
діла (темні справи) провертаіз (провертала).
Які указы, такі й наказы -  Які укази, такі й накази. 1 
Які фінансы, такі й авансы -  Які фінанси, такі й аваиси. 
Які хворі, такі й дохторы -  Які хворі, такі й лікарі.
Які хліба, така й молотьба -  Які хліби, така й молотьба! 
Які хрестины без гостины -  Які хрестини бсз гостани? 
Які ціяы, така й жизнь -  Які иіии, таке й житгя.
Які часы, такі й обычаї -  Які часи, таісі й звичаї,
Які часы, такі й труды -  Які часи, такі й труди.
Які часы, такос й житя -  Які часи, таке й життя.
Які шісткы ногами не выробляй -  черево не вытяг- 
неш -  Які шістки ногами не виробляй -  черева не витяг- 
неш!
Як їдять и пйугь -  кумами ся величавуть, а як упйуть- 
ся -  помыями си обливавуть -  Як їдять і п’ють -  кумами 
величаються, а як уп’ються -  иомиями обливаються.
Як їсть -  аж упріе, а в роботі -  ледве тліс -  Як їсть -  аж 
упріє {аж спітніє), а в роботі -  ледве тліє.
Якый бирӱв, така в селі й улиця -  Який бирів (староста, 
голова сільради), така в селі й вулиця.
Якый біс -  Який біс (який чорт)\
Якый быв сам покӱйник, прощӱн бы, (яков была сама 
покӱйниця, прощсна бы), така й погода -  Яким був сам 
покійник, прощін би (якою була сама покіііниця, прощен 
б), така й погода.
Якый быв, такый быв, айбо быв (яков была, таков 
была, айбо была) -  Який був, такий був, але був (якою 
була, такою була, але була)!
Якый быв, такый быв (яков была, таков была), айбо 
хліба роздобыв (роздобыла) -  Який був, такий був (якою 
була, такою була), але хліба роздобув (роздобула).
Якый бы не быв (яков бы не была) -  Який би не був 
(якою б не була).
Якый бы не быв жебрак (яков бы не была жебрачка), а 
уважекіє любить -  Який би не був жсбрак (якою б не була 
жсбьрачка), а ііовагу любить.
Якый бы не быв чоловік (челядник), а сяткус Новый
рӱк -  Яка б не була людина, а святкує Новий рік.
Якый бы не быв язык чужинськый, а майліпшмй -  ма- 
теринськый -  Яка б мова не була чужинська, а найкраша
-  материнська.
Якый Бог заяже, такьгй и розяже -  Який Бог зав’яже, та- 
кий і розв’яже.
Якый Бог змочив, такый и высушить -  Який Бог змочив, 
такий і висушить.
Якый важный сись факт -  Який важливий цсй факт. 
Якый великый (яка велика), такый дурный (така дур-
на) -  Який великий (високий, яка висока), такий дурний 
(така дурна).
Якый вихор го (внхор йі) прннӱс = Якым вихром го (ви- 
хром йі) завіяло (занеело) -  Який вітер н о т  (вітер її) при 
ніс?
Якый выгнаный (яка выгнан), такый и впыханый 
(така і впихана) -  Який вигнаний (яка вигнана), такий і 
впиханий (така і впихана). £
Якый выход -  Який вихід?
Якый вопрос -  Яке питашш?
Якый вопрос, такый отвіт -  Яке гштання, така й відпо- 
відь.
Якый втиць, такый и його Гриць -  Який втаць (батько), 
такий і йото Гриць.
Якыи вӱз, такый и привӱз -  Який віз, такий і привіз. 
Якый вӱн, така и виа -  з снного гнізда -  Який він, така й 
вона -  з одного гнізда.
Якый вӱн, такый и уклӱн -  Який він, такий і укліи.
Якый газда, така в нього й кобыла -Який госґюдар, така 
в нього й кобила. ■* ~.
Якый ґазда, такый и двӱр=Якый ґазда, такос Й обшаря
-  Який господар, такий і двір.

Якый газда, такый у дворі й будар -  Який тосподар, та- 
кий у дворі й будар (клозет, туалет).
Якый газда, такое й газдӱвство -  Який госиодар, таке й 
господарство.
Якый газда, такоє й обшаря = Якый газда, такый и двӱр
-  Який господар, таке й обійстя.
Якый газдӱвный(яка газдӱвна), такый у иього (у неї) н 
выходный -  Який ґаздівний (господарьовитий) (яка ґаз- 
дівна (господарьовита), такий у нього (у неї) й вихідаий. 
Якый голос, такый и отголос = Я к гойкавуть, так и от- 
гойкувуться -  Який голос, такий і відголос.
Якый го (якый йі) чорт прннӱс -  Який ЙОП) (який її) чорт 
приніс?!
Якый грӱм? Якый вітер? -Який грім? Який вітер?! 
Якый гӱсть, (яка гостя), така й гостиыа -  Який гість (яка 
гостя), така й гостина.
Якый гӱсть (яка гостя), така му (така ӱв) и честь = Яка 
приправа, така й потрава (така й страва) = Якый гӱсть 
(яка гостя), такый му (такый ӱй) і колач -  Який гість 
(яка гостя), така йому (така їй) і шаыа.
Якый гӱсть (яка гостя), такый му (такый ӱв) і колач = 
Якый гӱсть (яка гостя), така му (така ӱв) и честь = Яка 
прнправа, така й потрава (така й страва) -  Який гість 
(яка гостя), такий йому (такий їй) і калач.
Якый дай Бог, такый и сііаси Бог -  Який дай Бог, такий 
і спаси Бог!
Якый день па Грнгорія 4>дотворця -  така бгае й зима
-  Який день на Григорія Чудотворця (30 листопада) -  така 
буде й зима.
Якый день на зимового Алипія -т а к а  буде й зима -  Який 
день на зимового Алипія (9 грудня) -  така буде й зима. 
Якый дзбаіі, такый и пан -  Який джбан, такий і пан. 
Якый дідо -  такый його плӱд -  Який дід -  такий його шіід. 
Якый добрмй день, такый и бывай здоров (бывай здо- 
рова) -  Який добридень, такий і бувай здоров (бувай здо- 
рова)!
Якый дубок -  такый чубок -  Який дубок -  такий чубок. 
Якый дударь, такый и репертуар -  Який дудар, гакий і 
репертуар.
Якый Дуркота, така його й робота -  Який Дуркота, така 
його й робота.
Якый (яка) с, такый (така) є -  Який (яка) є, такий (така) є! 
Якый жаль (яка жалӱсть) -  Який жаль (яка жалість)! 
Якый же вӱн ловкый (яка ж она ловка) -  Який же він 
спритннй (яка ж вона спритна)!
Якый жснишок, такый у иього й кожушок -  Який жени- 
шок, такий у нього й кожушок.
Якый жнвот, така й смерть -  Яке життя, така й смерть. 
Якый жнець, такый н його снопець (хрестець) -  Який 
жнець, такий і його снопець (хрестець).
Якый жид, така жидка й їх фамілія вшитка -  Який жид 
(єврей), така жидка (єврейка) й їх фамїїш вшитка (фамілія 
вся).
Якый заквас, такый н квас -  Який заквас, такий і квас. 
Якый засів -  такый и врожай -  Який засів -  такий і вро- 
жай.
Якый з нього (з неї) хосен = Яка з нього (з неї) польза = 
Яка з сього польза -  Який з нього (з неї хосен) (яка з нього 
(з неї) користь)?
Якмй зять, так и сидь -  Який зять, так і сядь.
Якый Иван, такый у нього й дзбан -  Який Іван, такий у 
нього й джбан.
Якый иде, таку й веде -  Який іде, таку й веде.
Якын (яка) из себе = Якый (яка) собов -  Який (яка) із 
себе?
Якый ишов, таку найшов -  Який ішов, таку знайшов. 
Якмй Іова, така його й бесіда -  Який Іова, така його й 
мова.
Якый їде, таку й везе -  Який їдс, таку й везе.
Якый їхав, таку й стрів (таку й здыбав) = Якоє їхало, 
такоє й здыбало (такоє й лриїхало) -  Який їхав, таку й 
зустрів (таку й здибав).
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Якый ковач, такый у нього й клепач -  Який ковач (ко- 
ваяь), таішй у нього й клепач (/ молопі).
Якый колодязь, такый и газда -  Який колодязь, такий і 
ґазда (і господар).
Якый корінець проросте -  такоє й дерево зросте -  Який 
корінсць ароросие -  таке й дерево зросте.
Якый корінець -  такый и черенець (пагонсиь) -  Який 
коріиець -  такий і черенець (пагіиець).
Якый коріиь, такоє дерево -  Який коріиь, таке дерево. 
Якып корч -  така й малина, яка мати -  така й дітина -  
Який корч (кущ) -  така й малина, яка мати -  така й дитина. 
Якый корчмарь, така й паленка -  Який корчмар, така й 
паленка (горілка).
Якый кост, така й робота -  Який харч, така й робота. 
Якый крам, такый пан -Який крам, такий пан.
Якый купець-такы й крам = Якый п а н -  іакый крам -
Який купець -  такий крам.
Якын люд, такый и труд -  Який люд, такий і труд.
Якый ляп, такый и хап -  Який ляп, такый и хаи.
Якын Макар, такын и товар -Який Макар, такий і товар. 
Якый март -  такый октовбер -  Який березень -  такий 
жовтень.
Якый мельник -  такый млин = Якый млинарь -  такый 
и млин -  Який мельник -  такий млин.
Якый мельник -  такый млин, якый отеиь -  такый сын 
(якый ґазда -  такый тнн) -  Який мсльннк -  гакий млин, 
який отсць (батько) -  такий син (який господар -  такий 
тин).
Якый ми Бог дав кербач, такым ся муиіу й хосповатн
-  Який мені Бог дав ксрбач (батіг), таким мушу й хоснова 
тнся (користуватися).
Якый міх -  така й плагка -  Який міх таха й латка.
Якый млинарь, такый млин = Якый мельннк, такый 
млин -  Який млинар, такий млин.
Якый млин -  така й мука -  Який млин -  така й мука. 
Якый може быти вопрос -  Яке може бути пнтання? 
Якый монастмрь, така й милостиня -  Який монастир, 
така й милостння.
Якый Мотн, така ііого й К'отя -  Який Мотя, така його й 
ТСотя.
Якый мудрый (нка мудра), а пішо ходить -  Який мудрий 
(яка мудра), а піиіки ходить.
Якый народ, така й власть -  Який иарод, така й влада. 
Якый народ, такі й норядкы -  Який аарод, такі й порвдки! 
Якый народ -  такі н престушшкы -  Який народ -  такі й 
злочинці.
Якый народ, такоє в нього й нравительство -  Який на- 
род, такий у нього й уряд!
Якый (яка) на слові, такос й “Бывай (бывайте) здоро-
ві!”-  Який (яка) на слові, таке н “Бувай (бувайте) здорові!” 
Якый неборак (яка неборачка), такый у нього (у неї) й 
сердак -  Який неборак (яка иеборачка), такий у нього (у 
нсї) й сердак.
Якый не є багуг, а стришить усіх -  Який нс є батіг, а стра- 
шить усіх.
Якый не є гӱсть (яка не є гостя), а хліб ся їсть -  Який не 
є гість (яка ііе є гостя), а хліб їсіься.
Якый не с сякый = такый (яка не є сяка-така), а для 
когось дорогый (дорога) -  Який не є сякий-такий (яка не є 
сяка-така), а для когось дорошй (дорога).
Якый нетерпеливый (яка нерерпелива) -  Який нстерп- 
лячий(яка нетерпляча)!
Якый нечистый вареный, такый и печеный -  Який не- 
чистий (бїс) варений, такий і печений.
Якый-не якый, а все таки шанс -  Який-не який, а всс 
таки шанс.
Якый Новый рӱк, такым буде й цілый рӱк -  Який Новий 
рік (14 січня), таким буде й цілий рік.
Якый нянько, такоє й дитятко -  Який нянько (татко), 
таке й дитятко.
Якый овод го (овод йі) вкусив = Яка муха вкусила го 
(вкусила йі) -  Який овод (ґедзь) його (гедзь їі) вкусив.

Якый октовбер -  такым буде й март -  Який жовтень -  
таким буде й березень.
Якый Опанас, такый його и квас -  Який Оііанас, такий 
його й квас.
Якый оріх розкуснш, такым зернятком и задовольниш-
ся -  Який горіх розкусиш, таким зериятком і задовілышшся. 
Якын осел на селі, такый и в вариши -  Який осел на 
селі, такий і в вариши (і в місті).
Якый отснь -  такый сыи -  Якпіі огець (батько) -  такий 
син.
Якый отець -  такый сьш, якый мельник (млннарь) -  
такый млнн -  Який отець (батько) -  такий син, який мель- 
ник (млинар) -  такий млин.
Якый пан -  такый крам = Якый купець -  такый крам -
Який нан -  такий крам.
Якый пан -  такый му й крам -  Який пан -  такий йому й 
крам.
Якый пан -  гакый у нього й жупан = Якоє їхало, такое й 
здибало -  Який пап -  такий у нього й жупан.
Якый иерстінь на руці -  і без зеркала вндко -  Який пер- 
стень на руці -  і без дзсркала видпо.
Якый пес на рӱст, такмй у пього й хвӱст -  Якнй пес на 
зріст; такий у нього й хвіст.
Якый пес нс є, а челядннка (а чслядину) впознає -  Який 
пес не є, а людииу впізнає.
Якый пес, такый и хвӱст- Який пес, такий і хвіст.
Якый поганяч, такый и кербач -  Який поганяч, такий і 
ксрбач (і батіг).
Якый ногар пйуть от тебе твої родичі, такый й ты  бу- 
деш нити от своїх дїги -  Який иогар (яку чарку) п’ють від 
тсбс твої родичі (рідні), такий (таку) й ти будеш иити від 
своїх дітей.
Якый нодарок не убрав -  даруй -  Який дарунок нс ви- 
брав -  даруй.
Якый податок, такын и доетаток -  Який иодаток, такий 
і статок.
Якый помагай Боже, такый и подай Боже -  Який пома- 
гай Боже, такий і подай Боже.
Якый (яка) попадо -  Який (яка) попало.
Якый иосол, такый от нього й хосен -  Який іюсол, такий 
від нього й хосен (така від пього й користь).
Якый президент. така му й платня -  Який президент, 
така йому й пдатня (зарпната)!
Якый привіт, такый отвіт -  Який привіт, така й відповідь. 
Якый прийшов, такый и “будь здоров!” -Який нрийшов, 
такий і “будь здоров!”
Якый прийшов (яка прийшла), таку знайшов (такого 

знайшла) -  Який прийшов (яка нрийшла), таку знайшов 
(такого знайшла).
Якый пӱп, тка його н парафія = Якыіі пӱп, такын и 
нриход -  Який піп, така його й парафія.
Якый пӱп, такын н приход = Якый пӱп, така його й на-
рафія -  Який піп, такий і приход.
Якый роботяга (яка робӱтниця), такоє й уваженіє -
Якин роботяга (яка робітниця), така й ішвага.
Якый розбишака, така му й подяка -  Який розбишака, 
така йому й иодяка.
Якый розумный (яка розумна), а босый (а боса) хо- 
дить -  Який розумний (яка розумна), а босий (а боса) хо- 
дить!
Якый розум, така й бесіда -  Який розум, така й бесіда. 
Якый розум, гакый з нього н хосен -  Який розум, такий з 
нього й хосен (така з нього й користь).
Якый росток, такый и паросток -  Який росток, такий і 
иаросток.
Якый руноправный (яка руноправна), такый н без- 
правный (така и безправна) -  Який рівнонравний (яка 
рівноправна), такий і безиравиий (така і безправна).
Якый рӱд, такый и плӱд = Якый рӱд, такый його 0Ї) й 
інднвид -  Який рід, такий і плід.
Якып рӱд, такый його (її) й індивид = Якый рӱд, такый 
и плӱд -  Який рід, такий його й індивід.
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Якый Сава, така му й слава -  Який Сава, така йому й 
слава.
Якый сам, такый у нього й крам -  Який сам, такий у 
нього (в продавця) й крам.
Якып сватач, такый му й колач -  Який сватач, такий 
йому й калач.
Якый Свирид, такый у нього й вид -  Який Свирид, такий 
у нього й вид.
Якый світ великый, такый и многоликый -  Який світ 
всликий, такий і багатоликий.
Якый світ, такі й люде -  Яісий світ, такі й люди.
Якый світ, такоє й житя -  Який світ, таке й житгя!
Якый сівач, такый и посів -  Який сівач, такий і посів. 
Якый старый (яка стара), такый дурный (така дурна) -  
Який старий (яка стара), такий дурний (така дурна)!
Якый стрілець, такый и конець -  Який стрілець, такий
І КІНСЦЬ

Якый стрык, такый и втык -  Який стрик (стрий), такий 
і втик.
Якый стром не с, а грӱм у ііього бйе -  Який стром іфрук- 
тове дерево) ие є, а грім у нього б’є.
Якый сукман мас (які пачмагы має)- з такого (з такых) 
не вылізать -  Який сукман (яку сукшо) має (які пачмаі'ы 
(штани) має) -  з такої (з таких) не вилізає.
Якый (ика) сутяга, такоє й уваженіс -  Який (яіа) сутяга, 
така й повага.
Якый (яка) собов = Якый (яка) из себе -  Який (яка) со- 
бою?
Якый стук, такый и гук -  Який стук, такий і гук.
Якыйсь абсурд -  Якийсь абсурд.
Якыйсь кошмар -  Якийсь кошмар.
Якыйсь яенормалыіый (яка нснормальна) -  Якийсь не- 
иормальний (яка ненормальна).
Якыйсь такый (икась така) -  узьми и вирсь -  Якийсь 
такий (якась така) -  ві.зьми і вирсь (і кинь)\
Якыйсь час -  Якийсь час.
Якыйсь такый (якась така) -  ни мсртвый, ни живый 
(ни мертва, ни жива) -  Якийсь такий (якась така) - ні 
мертвий, ні живий (ні мертва, ні жива).
Якый такый (яка така) -  Який такий (якак така).
Якый теля хвостнк мас, такым и махать -  Який теля 
хвостик має, таким і махає.
Якый тссть, така му й честь -  Який тесть, така йому й 
честь.
Якый товарець -  такый и покупець -  Якийг говарець -  
таий і покупець.
Якый ты (яка ты) у мене скучный (скучна) -  Який ти 
(яка ти) у мене нудиий (нудна)!
Якый товар, така му й ціна -  Який крам, така йому й ціиа. 
Якый толк = Яка рація -  Який толк?
Якый то сон, кедь опӱвночи можуть уверичи вои -  Який 
то сон, яісщо опівночі можуть уверичи (викинути) вон. 
Якый тя фрас ухопив -  Який тебе фас (біс, норт) ухопив?! 
Якый (яка) угодно -  Який (яка) завгодно.
Якый ужас = Якоє страхӱтя -  Який жах!
Якый у септембра початок, такым буде й остаток -  Який 
у вересня початок, таким буде й остаиок.
Якый утікав (яка втікала) -  такый и догнав (така й на- 
здогиала) -  Який утікав (яка втікала) -  такий і догнав (така 
й наздогнала).
Якый Федот, такос греба чекати й Юря -  Який Фсдот 
(15 березня),т&кото треба чекати й Юрія (6 піравня).
Якый фрас печеный, такый и вареный -  Який фрас (біс, 
чорт, дідько) цечсний, такий і варений.
Якый хлӱв, такоє й молоко -  Який хлів, таке й молоко. 
Якый церковный приход, такый до нього й подход -  
Який церковний приход, такий до нього й підход.
Якый час, такі й гроші -  Який час, такі й гроші.
Якый час, такоє й настроєніє у нас -  Який час, такий і 
настрій у нас.
Якый чередарь, така й череда -  Який чередар (пастух), 
така й череда (таке й стадо).

Якый чоловік (челядник), така й бесіда -  Яка людина, 
така й бесіда.
Якый чоловік (челядник), такі його й думкы -  Яка лю- 
дина, такі ї ї  й думки. . . і .

Якый чорт печеный, такый и вареный -  Який чорт пече- 
ний, такий і варений!
Якый януар -  такый юній -  Який січсыь -  такий червень. 
Якым бідным (яков біднов) не єси -  у богатого (у бога- 
тої) не проси -  Яким бідним (якою бідною) не єси -  від 
багатого (від багатої) нс проси.
Якым быв сам покӱйник (нков была сама покӱйниця)
-  така й погода при його (при її) погребі -  Яким був сам 
покійник (якок> була сама покійниця) -  така й погода при 
його (при її) погрсбі.
Якым быв (яков была), такым опставсн (таков опста- 
лася) -  Яким був (якою була), таким лишився (такою ли- 
шилася).
Якым бы дн гятко не было, лем бы в чести росло -  Яким 
дитятко б нс було, лише б у честі росло.
Якым бы довгым день ие быв, а раз лем прийде вечӱр -  
Яким би довгим дснь нс був, а раз лиш нрийде вечір.
Якым бы нашоє нрошлоє не было, оно нашоє -  Яким би 
наше минуле не було, воно наше.
Якым бы не быв (не була) -  Яким би нс був (не була). 
Якым бы не быв живот -  не позирай другому в рот -  
Яким не було б життя -  нс позирай (не дивися) другому в рот 
Якым бы не было -  Яким нс було б!
Якым бы челядпик бідным не быв (яков біднов челя- 
дина не была), а свойим дітьом радий (рада) -  Якою б 
людина бідною ие була, а своїм дітям рада.
Якым бы челядннк розумным не быв (яков бы челядн- 
на розумнов не была), ниє такого (такої), вбы вшитко 
збагнув (збагнула) -  Якою б розумпою людина не була, 
нсма такої, щоб усе збагнула.
Якым в Америку пӱшов (яков в Амернку пӱніла), 
такым и прийшов (такою й прийшла) -  Яким в Америку 
пішов (якою в Амернку пішла), таким і нрийшов (такою й 
нрибшла).
Якым вихром завіяло (заііесло) = Якый внхор і о (внхор 
йі) принӱс -  Яким вітром завіяло (занесло)?
Якым воробком з-под стріхы улегів, такым и буде -
Яким горобцсм з-під стріхи вшіетів, таким і буде.
Якым го (якым йі) вітром занесло -  Яким йою (яким їі) 
вітром занесло?
Якым дурным (яков дурнов) не є, а гроші внознає -
Яким дурним (якою дурноє) не є, а гроші впізнає.
Якым є, такым с (якоє с, такоє є), лем бы своє -  Яким є, 
таким є (якс є, таким є), лише б своє.
Якыми грӱшми ты платиш, такыми й тобі опілатять 
(отдадуть) -  Якими грішми ти платиш, такими й тобі от- 
платять (відцадуть).
Якыми ся знаєме -  ни з кым ся не міняєме -  Якими зна- 
ємося -  ні з ким не міняємося.
Якыми судьбами -  Яким побитом (яким чином) ? 
Якым-нсь образом -  Якимось чином.
Якым мати народила, такым н сповнла -  Яким мати ііа- 
родила, таким і сповила.
Якым мечом войовав (войовала), от такого й погыб 
(погыбла) = Тко подняв меча, от меча й погыне -  Яким 
мечем воював (воювала), від такого й загинув (загинула). 
Якым не єси -  надійся на ліпші часи -  Яким ти ие є -  на-
дійся на кращі часи.
Якым образом = Якым світом -  Яким.чином?
Якым оком попозирати (зиркнути) -  Яким оком попози- 
рати (подивитися, піяпути).
Якым пішаком до любаскы прийшов, такым и пӱшов
-  Яким пішаком (пііиником) до любаски прийшов, таким 
і пішов.
Якым правом -  Яким правлом?
Якым путьом болесть прийшла, такым бы пӱшла -
Яким путем (шляхом) болесть прийшла, таким би пішла! 
Якым путьом ити - Яким шляхом іти?
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Якым путьом на тя нрийшло (напало), такым бы й 
пӱшло (проиало) -  Яким иутем (ітяюм) на тебе прийшло 
(нанало, таким би й пішло (пропало)!
Якым путьом прнйшло, такым и пӱшло -  Яким путсм 
прийшло, таким і пішло.
Якым розумным (яков розумнов) не будеш, а из смер- 
тьов не змахлюсш -  Яким розумпим (якою розумною) не 
будеш, а зі смсрпо не змахлюєш.
Якым світом = Якым образом -  Яким сітом (чином)? 
Якым ся вдав (яков ся вдала), такым ся й став (гаков 
ся й стала) -  Яким удався (якою вдалася), таким і стався 
(такою й сталася)!
Якым ся вовк народив, такым и загыне -  Яким вовк иа- 
родився, таким і загинс.
Якым ся пес укптив, такым и здохне -  Яким пес укотив- 
ся, таким і здохне.
Якым угодно б>дь, лем хлібня роздобхдь -  Яким завгодно 
будь, лиш хлібця роздобудь.
Якым уродився (якою уродилася), такым му (таков 
ӱв) и вмерти -  Яким народався (якою народилася), таким 
йому (токою їй) і помсрти.
Якым чудом -  Яким чудом (дивом)?
Якых баранӱв пасеме, з такых и мннсо їме -  Яких бара- 
нів пасемо, з таких і м’ясо їмо.
Якых лп (рокӱв) вӱн номер (она помсрла) -  Яких літ (ро- 
ків) він помер (вона померла).
Якых наплодили, такымн й творіться -  Яких наплодили, 
такими й гворіться (турбуйтесь)\
Як йому (як ӱв) здавалося -  Як йому (як їй) здавалося.
Як каже Гринь: “Тяжко житн тверезому серед пйанинь!”
-  Як кажс Гриць: 'Тяжко жити тверезому серед п’янидь!” 
Як каже Марі а: кожа выділкы не варта -  Як кажс Мар- 
та: шкіра вичинки не варта.
Як каже (як свідчить) народна мудрӱсгь -  Як каже (як 
свідчить) народна мудрість.
Як кажс отець: “Прийде й даваню консць!”-  Як кажс 
отець (баткьо): “Прийде й даванню кінсць!”
Як кажсш (як кажете)- Як кажсш (як кажстс).
Як кажуть = Як ото кажу гь -  Як кажуть.
Як кажуть люде: з того нич не буде -  Як кажуть люди: з 
зого нічого не буде.
Як кажуть старі люде -  Як кажуть старі люди.
Як кажуть, так вари, а в голову не берн -  Як кажуть, так 
вари, а в голову нс бери.
Як кажуть у такых случаях -  Як кажуть у таких випад- 
ках.
Як кажуть цнгане: не мож довго на гнному місті сндіти, 
бо діти почнуть хворіти -  Як кажуть цигани: нс можна 
довго на одному місці сидіти, бо дітн почнуть хворіти.
Як казав класик -  Як казав класик.
Яка матка, така Катка -  Яка матка, така Катка.
Як каменя не вгрызеш, так и діти за ворота не выкинеш
-  Як каменя не вгризеш, так і дітей за ворота нс викинеш. 
Як каміниый (камінна) -  Як камінний (камінна).
Як камінь из серци = Як гора з плеч -  Мов камінь із серця! 
Як камінь на шиї -  Мов камінь на шиї.
Як каміньом у воду -  Мов каменем у воду.
Як кара Божа -  Мов кара Божа!
Як картннка = Як намальованый (намальована) -  Як
картинка.
Як кісто не міситься -  сі.мйа без хліба біситься -  Якшо 
тісто не міситься -  сім’я без хліба біситься.
Як кыпйатком ошпарило -  Мов кип’ятком ошиарило.
Як книжка ппше -  Як книжка пише.
Як когут уміс, так и піс = Каждый молодець на свӱй взо- 
рець -  Як когут (півень) уміє, так і піє.
Як коли = Коли як -  Як коли.
Як колись -  Як колись.
Як колнсь ишли на войну, так товды на Цілину -
Як колись ішли на війну, так тоді на Цілину.
Як колись, так и днесь = Як колнсь, так и теперь -
Як колись, так і днесь (і нині, й сьогодні).

Як колись, так и теперь = Як кодись, так и днесь -
Як колись, так і тепер.
Як колодязь (кырниця) всыхає, го й вода честь має -
Як колодязь (кршшця) всихає, то й вода честь мас.
Як кому заманеся -  Як кому замапеться.
Як комуиісты правду не глушили, а не задушили -  Як 
комуністи нравду не глушили, а не задушили.
Як конець молотьбі -  зерно на поді -  Як кінець молотьбі
-  зерно на поді (иа горищі).
Як коин не годуй -  нигда не наїс'гься (не насытитьсн)
-  Як коня не годуй -  ніколи не наїсться (ие насититься). 
Як корытннця (їхати, йти) -  Як коритниця (черепаха\ 
їхатии, йти).
Як Корнслія скаже, так зима иак н заляже -  Як Корнслія 
(26 вересня) скаже, так зима потім і заляже.
Як корова за телятьом, так и кобыла -  за лошатьом -  Як 
корова за телям, так і кобила -  за лошам.
Як корова языком злизала = Як вӱл лизнув (злизав) -  
Мов корова язиком злизала.
Як краденос не пряч -  от Бога не спрячеш -  Як крадсне 
не иряч (не ховай) -  від Бога не спрячеш (не сховаєш).
Як красше -  Як краще.
Як Кремль нриказовав, так Кієв и завйазовав -  Як
Крсмль приказував, так Київ і зав’язував.
Як критика выйшла з подноля -  всселішнми стали ро- 
бота й наш досуг -  Як кригнка вийшла з піднілляи -  весе- 
лішими стали робота й наиіе дозвілля.
Як кров з молоком = Кров з молоком -  Як кров з молоком. 
Як круто загнуто -  Як круто загнуто!
Як крӱзь землю провалився (прова.іилися) = Як крӱзь 
землю пӱшов (нӱшла) -  Мов крізь землю провалився 
(провалилася).
Як крӱзь землю пӱшов (пӱшла) = Як крӱзь землю 
провалився (нровалиласи) -  Мов крізь зсмлю пішов 
(пішла).
Як крӱзь сон ~ Мов крізь сон.
Як кукла (куколка) -  Мов лялька (лялсчка).
Як купив (купила), і ак ііродав (продала) -  Як купив (ку- 
пила), так продав (продала).
Як кунив (купила), так продав (продала), обы гендель 
не стояв -  Як купив (купила), так продав (продала), щоб 
гсндсль ІІЄ стояв.
Як кури не годуй -  усі вни лем яйця нссуть -  Як курей Ііе 
годуй -  всі вони лиш яйця несуть.
Як курицн зиесеся -  на цілый двӱр озвеся -  Як курка 
знесеться -  иа цілий двір озветься.
Як кӱт наплакав -  Як кіт наплакав.
Як ласиця вйеся -  удкі лем сила береся -  Як ласиця 
в’ється -  звідки лиш сила береіься?
Як ласка -  читайте, авать як хочете -  свӱн розум майте
-  Як ласка -  читайте, або як хочете -  свій розум майтс.
Як легко нажив (нажила), так легко й за вітром пустив 
Опустила) -  Як лсгко нажив (нажила), так легюо й за вітром 
пустив (пустила).
Як лем дочувся (дочулася) -  нараз звихнувся (звихнула-
ся) -Я к  лиш дочувся (дочулася) -  відразу звихнувся (звих- 
иулася),
Як лем листя жовкне, то й робота в полі мовкне ~ Як
лиш листя жовкне, то й робота в полі мовкнс.
Як лем найдеся в нього (у неї) якась копейчина -  нараз 
гостина -Я к  тільки знайдеться в иього (у неї) якась копій- 
чіша -  відразу гостина.
Як лем на нього (на неї) око внало -  нараз серце завйа-
ло -  Як лиш на нього (ис нсї) око виала -  відразу серце 
зав’яло.
Як лем нӱч, вӱн из хыжі -  пріч -  Як лиш ыіч, він із хати -  
пріч.
Як лем показався (показалася) -  нараз нарисовавси (на- 
рисовалася) -  Як лиш показався (показалася) -  відразу на- 
рисовався (нарисовася).
Як лем покличеш (покличете) = Тӱлько поклнчеш 
(нолкличете) -  Як лиш покличеш (покличсте).
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Як лем покличеш -  прийде = Тӱлько покличеш -  при-
йде -  Як ЛИИІ покличеш -  п р и й д е .
Як лем появився (появилася) -  Як лиш з’явивася 
(з’явилася).
Як лем появиться -  Як лиш з’явиться.
Як лем стемиіе -  Як лиш стемніє.
Як лем такых земля держить (носить) -  Як лиш таких 
земля держить (носить)!
Як лем у ньому (у нӱв) душа держиться -  Як лиш у ньому 
(у ній) душа держиться (тримається)\
Як лем язык повертаєся -  Як т лиш язик новертаегься!
Як летів (летіла), то й лопотів (лопотіла), а як упав (упа- 
ла), то й пропав (пропала) -  Як летів (летіяа), то й лопотів 
(лопотігга), а як упав (упавла), то й пропав (пропала).
Як лизун злизав -  Як лизун злизав.
Як личнӱсть = Як персоиа -  Як особа (як особистість). 
Як лиходій (лиходійка) -  Як лиходій (лиходійка).
Як лишка не замітаєся -  єннако попадаєся -  Як лишка 
(лисиця) не замітаєгься -  однаково попадається.
Як ліс близенько -  нараз свіжснько -  Якшо ліс близснько
-  відітазу свіженько.
Як літом збаєш, так зимов и маєш - Як літом дбаєш, так 
зимою й маєш
Як літо навстріч, то й баба серднта иа піч -  Як літо на- 
встріч, то й баба сердита на піч.
Як літо пригріє -  ушитко зеленіє -  Як літо приіріє -  усе 
зеленіє.
Як літус, най так и зимус -  Як літує, хай так і зимує!
Як лыснну не прнкрывай -  все єнно видко -  Як лисину 
ие нрикривай -  всс одно видно.
Як лӱг (як легла) зночи -  до рана не розкрыв (не 
розкрыла) очи -  Як ліг (як легла) зпочі -  до рана не розіфив 
{не розплющив, не розппющила) очі.
Як любиш -  женнся, а не любиш -  отступнся -  Якшо 
любиш -  женися, а не любиш -  відступися.
Як любнш себе, так люби й ближніх своїх -  Як любиш 
себе, так люби й ближніх своїх.
Як любляться, так и розлюбляться -  Як любляться, так 
і розлюбляться.
Як любов зла -  полюбиш и козла -  Якщо любов зла -  по- 
любиш і козла.
Як люде кажуть -  Як люди кажуть.
Як люде не бідувуть, а  до сят ся готувуть -  Як люди нс 
бідують, а до свят готуються.
Як люде, так и я (так и мы) -  Як люди, так і я (так і ми). 
Як люде тебе честувуть, ткк и ты їх честуй -  Як люди 
тебе шанують, так і ти їх шануй.
Як людям личить доброта, то и в хыжи -  чистота -  Як
людям личить доброта, то і в хаті -  чистота.
Як мавуся? Радувусь, ош живый. Повів бы: “Добре!”- 
подумавуть: дурний -  Як маюсь? Радію, що живий. Повів 
би (сказав би): “Добре!”-  подумають: дурний.
Як має быти = Як н має быти -  Як має бути.
Як маетеся = Як ся масга (маєте) -  Як маєтесь?
Як маєш возможнӱсгь -  сам (сама) не пускайся в дорогу
-  Як маєш змогу -  сам (сама) не иускайся в дорогу.
Як маєш кланятися постолови, то ліпше вклонися чобо- 
ту -  Ніж має кланятися постолові (личаку), то краще вкло- 
нися чоботу.
Як маєш пӱлло поповати, волій землю йди орати -  Ніж
маєш пілло (погано) попувати, волій земшо йди орати.
Як майгӱрше -  Як иайгірше.
Як майліпше -  Як найкраще.
Як майпростіше = Як нельзя проще -  Як найпростіше. 
Як маковоє зернятко — Як ньохтик -  Як макове зернятко. 
Як мак розцвӱвся -  Як мак розцвівся.
Як максимум -  Як максимум.
Як макӱв цвіт -  Як маків цвіт.
Як мало прожито и як много пережито -  Як мало про- 
жито і як багато пережито!
Як мало треба дітині для щастя -  Як мало треба (потріб- 
но) дитині для щастя!

Як манна иебесна -  Як манна небесна.
Як март не хмуриться, а веснов жураться -  Як бсрезень 
не ххіуриться, а вссною журигься.
Як маслом по души = Як медом по губах _ Як масиом по 
душі.
Як матеріально, так и морально -  Як матеріально, так і 
морально.
Як мати ласкать, то й серце спӱвать -  Як мати ласкає, то 
й серце співає.
Як мати родила -  Як мати народила.
Як мати рӱдненька, то у дітины й сорочка чистенька -  
Як мати рідненька, то в дитини й сорочка чистенька.
Як мачка из псом = Живуть, як мачка нз псом -Як мачка 
(кішк) із псом.
Як мачка перебігла дорогу снрава наліво -  щастя зраді- 
ло, а як зліва ыаправо -  шастя пропало -Я к  мачка (кішка) 
перебііла дорогу справа наліво -  щастя зраділо, а як зліва 
направо -  щастя пропало.
Як мачков не меч -  усе на ногы впаде -  Як мачков (кіш- 
кою) не меч (не кидай) -  усе на ноги впаде.
Як медом по губах = Як маслом по души -  Як медом по 
губах.
Як мед, то й їсти з ложков = Як мсд, то й ложку -  Якщо 
мсд, то й їсти з ложкою.
Як мед, то й ложку = Як мсд, то й їс ги з ложков -  Якщо 
мед, то й ложку.
Як межи чотырьма стінами -т Мов між чотирьма сгіпами. 
Як мельнику не даш -  и змолоти не проси -  Як мельни- 
кові ие даси -  і змолоти не проси.
Як мені (як нам) здасся -  Як мені (як нам) здається.
Як мсні поступити -  Як мсні поступити?
Як мертвый (мсртва) -  Як мертвий (мертва).
Як мертвын (мертва) не може ногов на зсмлю ступити, 
так бы й ты не мав (не мала) моци мене страшитн -  Як 
мертвий (мертва) ае може ношю на зсмлю стунити, так би 
й ти ііе мав (нс мала) моци (мочі) мене страшити!
Як мертвому (мсртвӱв) кадило=Як мергвому нринаркы
-  Мов мертвому (мертвій) кадило.
Як мертвому (мертвӱв) прнпаркы = Як мертвому кади-
ло- Мов мертвому (мсртвій) аринарки.
Як метелиця мете -  и звірь до хыжі забреде -  Ящо мете- 
лиця мете -  і звір до хати забреде.
Як ми здаєся, так н роблю -  Як мені здається, так и ро- 
блю.
Як миленькый (милснька) -  Як милснькиіі (миленька)! 
Як минув (як минула) -  Як минув (як минула).
Як міряш, так ти и отріжуть -  Як міряєш, так тобі й від- 
ріжуть.
Як мінімум -  Як мінімум.
Як міряш, так назад мірнно й дӱстанеш -  Як міряєш, так 
назад міряно й дістанеш (отримаеш).
Як міхом (мішком) гспну гый, прибитый (гепнута, нри- 
бита) -  Мов міхом (мішком) і-епнутий, прибитий (гепнута-, 
прибита).
Як мы Богови, так Бог нам -  Як ми Богові, так Бог нам. 
Як мы всі знаєме -  Як ми всі зпаємо.
Як мы до люди -  так люде до нас -  Як ми до людей -  так 
люди до нас.
Як мы любовалнся -  сухі дубы розвивалися, а нри тобі, 
шугаю (шугайко), -  й зелені всыхають -  Як ми любова- 
лися -  сухі дуби розвивалися, а при тобі, шугаю (шугайко),
-  й зелені всихають.
Як мыльпа булька -  Як мильна булька (бульбашлка).
Як млнновоє колесо -  Мов млинове колесо.
Як мпого неутішных дум наводнть ЦУМ -  Як багато не- 
втішішх дум наводить ЦУМ!
Як много росы в Юрка -  на тӱлко много буце в коровы й 
молока -  Якшо багато роси на Юрка (Юрія, 6 травпя) -  на 
стільки багато буде в корови й молока.
Як много слӱв -  легко говорити, но тяжко зробити -  Як
багато слів -  легеко говорити, та тяжко зробити.
Якмога ліпше — Якомога краще.
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Як модно днеська казати -  Як модно днеська {нинї) ка- 
зати.
Як мож = Хіба мож -  Як можна?
Як мож бӱлше -  Як можна білыізе.
Як мож дале -  Як можыа далі.
Як мож довже -  Як можна довшс.
Як мож догадоваіися -  Як можна здогадуватися.
Як можеме, так ся й перебнваеме, а на літноє вже й 
надежды не маєме -  Як можемо, так і перебиваємось, а на 
краше вже й не сподіваємось.
Як може, так и гложе -  Як можс, так и гложе {так і гризе). 
Як може, так нромыкать -  Як може, так промикать (так 
ковтас).
Як можеш, так жий, лем Бога не гніви -  Як можеш, так 
живи, лиш Бога нс гніви.
Як можеш, так жий, лем на помӱч не клич -  Як можсш, 
так живи, лиш на поміч не клич (не зови).
Яку можеш, так и жий -  Як можеш, так і живи.
Як мож ліпше -  Як можна кращс.
Як мож скорше -  Якомога {як можна) скоріше.
Як мож, так и роби -  Як можна, так і роби.
Як мож такоє казатн -  Як можна такс казати?
Як можу (можеме) -  поможу (поможеме) -  Як можу (мо- 
жсмо) -  допоможу (доиоможемо).
Як мокра курка (курици) -  Як мокра курка.
Як молодӱсть не купити, так старӱсть не продати -  Як 
молодість не купити, так старість не нродати.
Як молоко білый (біла) = Як голуб білый (сизый) -  Як 
молоко білий (біла).
Як морозы иаступавуть -  білі мухы залітавуть -  Як мо- 
рози наступають -  білі мухи залітають.
Як Москва диктовала, так Кієв и управля» -  Як Москва 
дикгувала, так Київ і керував.
Як мош мішати тому, чого ньіт -  Як можна заважаги 
тому, чого нема?
Як му (як ӱв) дячиться, так и дурачиться -  Як йому (як 
їй) дячиться, так і дурачиться.
Як му (ик ӱв) здається ліпшс, так и чинить -  Як йому (як 
їй) здасггься краще, так і чинитиь (так і робить).
Як му (як ӱв) наказувугь, іак и робить -  Як йому (як їй) 
наказують (велять), так і робить.
Як му (як ӱв) отець помср -  не збереся й дотенерь -  Як
йому (як їй) отець (батьт) помср -  не збереться й до тсгіер. 
Я му розпалив (розпалила) цігарстлик, то й подав (по- 
дала) -  Я йому розпалив {розпалила) ціґаретлик (сигарсту), 
то й иодав (подала).
Як мӱг (як могла), так и спомӱг (так и спомогла) -  Як
міг (як могла), так и споміг (так і сномогла).
Як муха в окропі (вертиться, крутиться) = Як білка в 
колесі (всртиться, крутиться) -  Як муха в окропі {вер- 
титься, крутиться).
Як мӱг (як могла), так и помӱг (так и помогла) -  Як міг 
(як могла), так і допоміі' (так і допомогла).
Як мӱй (твӱй) союзник (моя, івоя союзниця) -  Як мій 
(твій) союзник (моя, твоя союзниця).
Як па бабу колька напала, то й про Бога згадала -Я к  на 
бабу колька напала, то й про Бога згадала.
Як на біду = Як на вту біду -  Як на біду (на лихо).
Як набіжить -  Як аабіжить.
Як набіжнть, так и збіжнть -  Як пабіжить, так і збіжить. 
Як иабыв (набыла), так и збыв (и збыла) -  Як нажив 
(нажила), так и прожив (прожила) = Як нажив (иажи-
ла), так и пропив (нропмла) -  Як набув (набула), так і збув 
(так і збула).
Як наварнме, напечеме, так и поїме -  Як наваримо, па- 
печемо, так і поїмо.
Як наварить, напече -  самоє в рот тече -  Як наварить, 
напече -  само в рот тече.
Як на великі сята (сяткы) -  Як на велшсі свята (свягки). 
Як навесні паутння літать -  горячое літо завітать -
Якщо навесні павутиння літає -  гаряче літо заізітає.
Як на взгляд з боку -  Як на погляд з боку.

Як на выстаці -  Мов на вистаці.
Як на вто -  Як на тс.
Як на вто -  и завто -  Як на те -  і зате.
Як на вто пӱшло -  Як на ге пішло.
Як на вто, то й камінь росте -  Як на те, то й камінь росте. 
Як на вту біду = Як па біду- Як на ту біду (на те ліао).
Як награды -  нро нас забывавуть, а як  бити -  из нас по- 
чинавуть -  Як ыагороди - про нас забувають, а як бити -  із 
нас починають.
Як на грани -  Мов на грані.
Як на гріх -  Мов на гріх.
Як над богатством ся не трясеш -  на тот свіг не по- 
несеш -  Як над багатством не тряссшся -  на гой світ пе 
понссеш.
Як на двох стӱльцях -  Мов на двох стільцях.
Як на дяесь -  Як иа днесь {на сьогоднї).
Як на долопи = Як на тарӱлови (на тарӱлці) -  Мов на
долоні.
Як на долони волося выросте -  Як на долоні волосся ви- 
росте!
Як на дрӱждях (рости) = Як з воды (рости) -  Як на дріж- 
джах (рости).
Як на душу ляже -  Як на душу ляже.
Як надь на крумплях починать всыхатн -  крумплі тре- 
ба братн (выбирати) -  Як надь на крумплях (бадшшя на 
картоплі) почипає всихати -  крумшіі (картоплю) трсба бра- 
ти (вибирати).
Як на єнно лице -  Мов на одне лице {обличчя).
Як пажив (нажнла), так и іірожив (прожила) = Як 
набыв (набыла), так н збыв (и збыла) = Як нажив (на- 
жила), так и пропив (нропила) -  Як пажив (нажила), так 
і прожив (прожила).
Як нажив (нажила), так и нропнв (пронила) = Як нажив 
(ыажила), так и прожив (ирожшіа) = Як набыв (набыла), 
гак и збыв (и збыла) -  Як иажив (нажила), іак і пропив 
(пропила).
Як на забӱй -  Як на забій.
Як на заказ = Як по заказу -Я к  на замовлення.
Як на заріз -  Як на заріз.
Як на земли робиги, тяк буде вна й роднтн -  Як на землі 
робити, так буде вона й родити.
Як на зиму -  кожушину не забудь, як из хыжі вырушагн
-  не страшись, сміливым (сміливов) будь -  Як на зиму
-  кожушину ие забудь, як із хати вирушати -  не страшись, 
сміливим (сміливою) будь!
Як называться, гак го (так йі) й пиши -  Як називається, 
так йош (так її) й пиіпи!
Як на зло -  Як иа зло (на лихо)!
Як на иглах = Як на углях = Як на терню сидіти -  Мов
на голках.
Як на имия -  Як на ім’я.
Як ііаївсн (наїлася) -  ледвы поплӱвся (поплелася) -  Як
наївся (наїлася) -  ледве ноплівся (поплелася).
Як на камняну стіну иадіятися = Як на твердый мур 
надіятися -  Мов иа кам'япу стіну надіятися.
Як на картинці -  Мов на картинці.
Як на крылах -  Мов па крилах.
Як иа курйерськых -  Мов на кур’єрських.
Як належить = Як подобать -  Як иалежить.
Як належить русішови -  Як личить русинові.
Як намагнетизованый (намагнетизована) -  Як намагиі- 
чений (намагнічена).
Як на мене -  Як на мене.
Як наміреглуеся -  тяжко втихомиритьси -  Як намірс- 
глується (роздратується) -  тяжко втихомириться (вгаму- 
егься).
Як намальованый (намальована) = Як картинка -  Як
намальований (намальована).
Як на медвідя маленька галузка впаде -  бурчить, а як 
велика -  мовчить -  Як на ведмедя маленька галузка впаде
-  бурчить, а як велика -  мовчить.
Як на мене -  Як на мене.
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Як нам не спӱватн, кіть свободні Карпатн -  Як нам не
співати, якшо вілыгі Кариати!
Як на моӱв долони волося уросте -  Як на моій долоні во- 
лосся виросте!
Як на мӱй (на його, на ії) взгляд -  Як на мій (на його, на 
їі) погляд.
Як на напгі часы -  Як на наші часи.
Як нанимали -  солонину обіцяли, а як наняли -  й по- 
шохати не далн -  Як наймали -  солонину {сало) обіияли, а 
як найняли — й ношохати не дали.
Як на Новый рӱк -  так буде цілий рік -  Як на Новый рӱк 
(14 січня) -  так буде цілий рік.
Я к  на Новый рӱк, так и на довгый вік -  Як на Новий рік 
(14 січня) так і на довгий вік.
Як на общедержавному, так и на реґіональному уро-
ни -  Як на загальнодсржавному, так і на рєгіональному 
рівпі.
Як напекли, наварилн -  вшиткі столы завалили -  Як
напекли, наварили -  усі столи завалили.
Як на пень стати -  Мов на нень стати.
Як иапиваться -  до всіх ціпляєся -  Як напивасгься -  до 
всіх чіпляється.
Як написано в иравилах -  Як написано в иравилах.
Як написаноє, так и прочитаноє = Як написано, так н 
читай -  Як написане, так і прочитанс.
Як наннсано, так и читай = Як написаноє, так и прочи- 
таноє -  Як написано, так і читай.
Як нанише (нашкрябать) -  и сам чорт не розбере -  Як
напише (нашкрябає) -  і сам чорт не розбере!
Як ианнялися -  удкі й силы взялися -  Як ііагінялися -  
звідки й сили взялися!
Як на подбор -  Як на підбір.
Як на пожар (бігти) -  Як на пожежу (6ііти).
Як на полю робити, так ся буде й родити -  Як на полі 
робити, так будс й родитися.
Як на пороховӱв бочці -  Мов па нороховій бочці.
Як на ночатку, так и в остатку -  Як на ночатку, так і в 
остатку.
Як на поштовых -  Мов на поштових.
Як на продаж -  Мов на продаж.
Як напрягся (напряглася), то лсдвы додому дотягся (до- 
тяглася) = Як напрягся (напряглася), то й простягся (то 
й простяглася -  Як напрягся (иаііряглася), то лсдвс додому 
дотягся (дотяпіася).
Як иапрягся (нанряглася), то й просіягся (то й про- 
стяглася) = Як напрягся (напряглася), то ледвы додому 
дотягся (дотяглася) -  Як напрягся (паііряглася), то й про- 
стягся (простяглася,
Як нарочно -  Як навмисно.
Як напрядеся, так н натчеся -  Як напрядеться, так і 
натчеться.
Як нараз не догадався (не догадалаея) -  Як відразу не 
здогадався (не здогадалася) ?
Як на роду значнться, так судьба й отдячиться -  Як на
роду значиться, так судьба (доля) й віддячиться.
Як на свальбу -  Як на весілля.
Як на свому языку не вдержиш, то на чужому не вта-
йиш -  Якщо на своєму язиці ыс вдержиш (не втримасш), 
то на чужому не втаїш.
Як на свӱй час -  Як на свій час.
Як на селі говорять -- Як на селі говорять.
Як на серцю бісно, то й череву тісно -  Як на серці бісно, 
то й череву тісно!
Як насіння лускати = Як оріхы лускати -  Мов насіння 
лускати (лузати).
Як наслідіє -Я к  спадщина (як спадок).
Як на сміх -  Як на сміх.
Як нас не судять -  усіх не засудить -  Як нас не судять -  
усіх не засудять.
Як на сповіди = Як при сповіди -  Мов на сповіді.
Як на ст аціонарі, так и на выїздї -  Як на стаціонарі, так 
і на виїзді.
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Як на суді бідолаха -  шибеннця авать плаха -  Якшо на 
суді бідолаха -  шибениня або плаха.
Як на тарӱлови (на тарӱлці) = Як на долони -  Мов на
тарілці,
Як на твердый мур надіятися = Як на камняну стіну 
надіятися -  Мов на твердий мур надіятися.
Як натвою (на вашу) думку -Я к  натвою (на вашу) думку? 
Як на теперішньый час (на теперішні часы) -  Як на тє-
перішній час (на теперішні часи).
Як на тенерь -  Як на тепер.
Як на терню сидіти = Як на углях = Як на нглах сидіти
-  Як на терігю сидіти.
Як на тот час -  Як иа той час.
Як на ту бїду -  Як на ту біду!
Як на тя гляне -  аж серцс зовйане (аж мороз по кожи 
побіжить) -  Як на тебе гляне -  аж серце зів’яне (аж мороз 
ію кожі побіжить).
Як на удивленіє -  Як на полив.
Як на углях = Як на иглах = Як иа терню -  Мов на жару. 
Як начальство дикіус, так вӱн (так она) и голосуе -  Як
начальство диктує, так він (так вона) і голосує.
Як начальство каже, так тому й быти -  Як начальство 
кажс, так тому й бути.
Як ііачальство требує, так и выстунать -  Як начальс і во 
вимагає, так і виступае.
Як на чску -  Як на чску.
Як на чий вкус (смак) -  Як на чий смак.
Як иа чудо -  Як на диво.
Як “на” -  чуе, як “дай” -  глухий (глуха) -  Як “на” -  чує, 
як “дай” -  глухий (глуха).
Як на шкоду -  зливай воду -  Якшо на шкоду -  зливай 
воду.
Як на шрубах ходить -  Мов па шрубах (шурупах, гвинтах) 
ходить.
Як ие береш -  против факіӱв не попреш -  Як не береш -  
проти фактів не ноііреш.
Як не бідуй, а икшому біды не вінчуй -  Як не бідун. а 
іншому біди нс вінчуй.
Як нс бідуй, а тілом не горгуй -  Як не бідуй, а тілом не 
торгуй.
Як ие бйуть -  олай не выбйуть -  Як пе б’ють -  олії ие 
виб’ють!
Як не быває, а пӱзного молока ньіт -  Як нс буває, а піз- 
нього молока нсма.
Як небо н земля -  Як нсбо і земля.
Як небо от землі = Як земля от неба -  Як небо від зсмлі. 
Як не буде Йвана -  не буде и иаші -  Як не буде Йваыа -  не 
буде і пана.
Як не будеш хитровати, а довг треба отдати -  Як не бу-
деш хитрувати, а борг треба віддагги.
Як-небудь -  Як-нсбудь.
Як нс вгостити, кедь знає файно просити -Я к  не вгости- 
ти, якщо знає файно (гарно) нросити?
Як ие верти (не крути) -  Як не верти (не крути).
Як не вертися (не крутися) -  Як нс всртися (не крутися). 
Як невзгоды насіли -  всі крыхты іюїли -  Як злшодні на- 
сіли -  всі крихти поїли.
Як не видить го (не видить йі) -  номнраіь, а увидить
-  проганять -  Як нс видить (не бачить його, не бачить її) -  
помирає, а побачить -  проганяє.
Як не вижу -  душа мре, а увижу -  з душі прс -  Як
не вижу (не бачу) -  душа мрс, а увижу(а побачу) -  з душі 
пре.
Як не вирсь, а все д’горі дірков -  Як не вирсь (не кинь), а 
все д горі діркою.
Як не выкручуйся (не всртися) -  Як не викручуйся (не 
вертися).
Як не в люди -  Наче не в людей.
Як не возьми: людс — людьми -  Як не візьми: люди -  
людьми,
Як не ґаздуєме, а вічыо бідуєме -  Як не господарюємо, а 
вічно бідуємо.
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Як ие гримить, то й не блискать -  Як не гримить, то й нс 
блискає.
Як не гӱрко -  Як ііе гірко.
Як не дійствує доброє слово -  жеиять хлопця (отдавуть 
дӱвку) принудительно -  Як ІІЄ діє добре слово -  женять 
хлопця (віддають дівку) примусово.
Як нс діліть -  усе буде мало -  Як не діліть -  усс ізавжди) 
буде мало.
Як неділя -  йде до цсркви й ворожіля -  Як неділя -  ЙДЄ 
до церкви й ворожіля.
Як неділя, то й сорочка біла -  Як неділя, то й сорочка біла. 
Як не днесь, то колись — Як не днссь (не нііні, не сьогодні), 
го колись.
Як не добрс в краю чужому, а вмерти гягне додому -  Як 
не добре в краю чужому, а померти тягнс додому.
Як не добре гостьоваги, но й домашньым ірсба сна- 
ти = Як бы не добре звечера юстьовати, не забывай: 
домашньым треба спати -  Як не добре госповати, та й 
домашиім трсба спати.
Як не довбай -  усе нарубы -  Як ие довби -  завжди наруби. 
Як не досадно -  Як не ирикро.
Як не до тямы, то й не дури нами -  Як нс до тями, то й 
нс дури иами.
Як недружііьын, враждсГшый акт -  Як недружній, воро- 
жий акт.
Як не дячишся -  от нравды не спрачешся -  Як не дя-
чишся (не подобаєіися) -  від правди не снрячешся (не схо- 
васшся).
Як не с = Хоть бы там як -  Як не с
Як не є, а жизнь бере свос -  Як нс є, а життя бсре своє.
Як ни в чому не бывало -  Мов ні в чому не бунало.
Як ни є, а правда усе уйграє (а правда усе пробйе) -Я к  
не є, а правда завжди виграє (а правдазавжди проб’є).
Як не є -  весна возьмс своє - Як нс є -  весна візьме своє! 
Як нс с опія -  не радієш н дшо -  Як пема вогню -  ае ра- 
дієш і дию.
Як ІІС жиеме -  все ближе до смсрги йдеме -  Як не живемо 
-  все ближчс до смерті йдемо.
Як ис жиєш, а мук (а смерти) не минеш -  Як не живеш -  а 
мук (а смсрті) не минсш.
Як не жиєш -  от смерти не В'ГСЧСШ -  Як нс живеш -  від 
смерті не втечеш.
Як не жиєш ты -  не урви другым чести -  Як нс живеш 
ти -  не урви друг им (іншим) чесгі.
Я к не жити -  нигда всім ис догодити -  Як не жити -  ніко- 
ли всім не догодити.
Як не злобляться на правду люде, а правда все буде -  Як 
не злостяться на правду люди, а правда завжди буде.
Як не змагався (не змагалася), а ковдошом опстав- 
ся (онсталаси) -  Як не змагався (не змагалася), а ковдо- 
шом (жебраком, жебрачкою) опстався (лишився, лиши- 
лася).
Як не змагаєшся, а кедь не суждено -  іцастя нс дочекаш-
ся -  Як не змагаєшся, а якщо не суджсно -  щастя не дочека- 
єшся.
Як незмашеный вӱз (незмащене колесо) -  Мов незмаще- 
ііий віз (нсзмащенс колесо).
Як не знаву, так бы ми й не хибило (не шкодило) -  Як
не знаю, так мені б і не хибило (не бракувало. не шкодило) 
Як незнакомі -  Мов незнайомі.
Як не избігай трудностӱв -  они тя єннако найдуть -  Як
не уникай труднощів -  воіш тебе однаково знайдуть.
Як не їсти, а вшиткого хліба никому нс переїсти -  Як нс 
їсти, а всього хліба нікому ие переїсти.
Як не кажи (не каж іть)- Як не говори (не говоріть) -  Як
не кажи (не кажіть)!
Як не кляші, а довгы всрни -  Як не кляни, а борги верни. 
Як не крути - Як ие крути!
Як не круги, а все -  дірка від бублика -  Як не крути, а 
все -  дірка від бублика.
Як не крути, а вӱн (а вна) таки -  свӱй (своя) -  Як не кру- 
ти, а він (а вона) таки -  свій (своя).

Як не крути, а грошикы плати -  Як не крути, а грошики 
плати.
Як не крути, а села без молока ниє -  Як не крути, а села 
без молока нема.
Як не крути- ие верти -  Як не крути не верти!
Як не крути - не верти, а от смерти не втскти -  Як не 
крути ие всрти, а бці смсргі не втекти.
Як не крути-не верти, а порігію заилати -  Як не крути-не 
верти, а порцію (державиий податок) зашіати.
Як не кругися- не вертися, а без бдата ие обыйтнся - Як 
не куругась не вертись, а без блату ие обійтись!
Як нельзя проще = Як майпростіше -  Як найиростіше. 
Як ие маєш моци ногов из могилы на земшо ступити, 
так бы-сь не мав (не мала) моци и мене страшити -  Як 
не маєш мош (сили) иогою з могили на землю ступгити, так 
би ти нс мав (не мала) моци (сили) й мсне страшити!
Як не майся, а на ліншоє надійся -  Як не майся, а на кра- 
ще сподівайся.
Як не майся -  не здавайся -  Як не майся -  не здавайся.
Як не майся, но лем на себе надійся -  Як не майся, та лиш 
иа себе сподівайся.
Як немащеный вуз (скрипить) = Як немащеноє колссо 
(скрипить) -  Як нємазаний віз (скрипить).
Як немащеноє колесо (скрипить) = Як немащеный вӱз 
(скрипить) -  Як немазаноє колесо (скрипить).
Як не мечтаєш -  от мсчты не збогатієш -  Як ие мрієш -  
від мрій не збагатісш.
Як не мож домӱвство взяти з собов у дорогу, гак не мож 
забыти (урвати з серця) й огчыя порӱг -  Як не можна 
домівство ірідну Оомівку) взяги з собою в лороіу, так не 
можиа забути (нирвати з ссрця) й отчий (батьківський) 
поріг.
Як не моє, то ничиє - Як не моє, то нічиє.
Як не мож за когось їсти, так не мож за когось и моли- 
тиси, вбы Богу сподобіптіси -  Як нс можна за когось їсти, 
так нс можна за когось і молитися, шоб Боіу сподобитися 
(задячитися).
Як не мож розбрызгані цяткы позбирати, так бы не мо- 
гла відьма-босоркани от коровы молоко забрати -  Як ие 
можна розбрнзкані цятки (краплі) позбираіи, так би нс мо- 
гла відьма -  босорка від коровп молоко забрати!
Як не молися, не простягай рукы до неба, а їсти греба - 
Як не молися, ис простягай руки до нсба, а їсти треба.
Як не молитися -  Божым Духом не насытитися -  Як нс 
молитися -  Божим Духом не насититися.
Як ие мудровати, а на стӱл иішто ііодати -  Як не мудру- 
вати, а на стіл иічого (нема чого) подати.
Як не навчиш малым, то вже не навчнш и старым -  
Якщо не навчиш малим, то вжс не навчиш і старим.
Як не иа його выгоду -  заперечус сходу -  Як не иа його 
вигоду -  заперечує сходу.
Як ненормальный (неиормальна) -  Як нснормальний 
(неиормальна).
Як не остерігався (не остерігалася), а попався (а нопа- 
лася) -  Як цс остсрігався (нс остсрігалася), а попався (по- 
налася).
Як не охраняй, а лисиця курку вкраде -  Як нс пилыіуй, 
а лисиця курку вкраде.
Як не парадоксалыю -  Як не иарадоксалыю.
Як не нереживай -  надежду не терян -  Як нс псреживай 
-  надію не втрачай.
Як не перервеся- Якщо не перерветься.
Як нс пити -  тяжко житя -  Якшо пе иити -  тяжко жити. 
Як не повернешея -  всяды трудно -  Як не повернешся -  
всюди трудно (важко).
Як не позирай -  того вжс нс буде, што колпсь -  Як нє по-
зирай (не дивись) -  того вже не буде, що колись.
Як не прикладаєшся (не нриобщаєшся) -  з чужого не 
наві'ішасшся -  Як не ирикладаєшся (не ирилучаєшся) -  з 
чужого ие иавтішаєшся.
Як не пряч пӱллоє, а вно на світ гляие -  Як пе иряч (не
ховай) погане, а воно на світ гляие.
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Як не пӱп, то и в ризы не пхайся -  Якщо не піп, то і в ризи 
не ихайся.
Як ие радітн, ксдь учаться дорослі й діти -  Як пе радіти, 
якщо вчаться дорослі й діти!
Як не раз наголошовалося -  Як не раз наголошувалося. 
Як не розвалиться -  Якщо не розвалиться?
Як пе сважатися -  нікому й извинятися -  Як не сважаги- 
ся -  нема кому й вибачатися.
Як не свойими руками -  Мов не своїми руками.
Як ие свӱй (не своя) = Сам не свӱй (сама не своя) -  Як 
не свій (не своя).
Як не сердяться, а на хлібі помпряться -  Як не сердяться 
(не зляться), а на хлібові помиряться.
Як не смішно -  Як не смішно.
Як не спомнити добрым словом -  Як не згадати добрим 
словом?
Як нс старавея (не старалася), а план не вдався -  Як не
старався (не старалася), а план ие вдався.
Як не стараеси -  не получаєся -  Як не старається -  не 
получається.
Як пс стараєшся -  з очей не напозирасшся -  Як не стара- 
єшся -  з очей не напозирасшся {пе падивишся).
Як не старасшся -  от смерти не сирячешся -  Як пе стара- 
єшся -  від смерті не спрячешся (не сховаєшся).
Як не сграпно -- Як ие дивпо.
Як не сгранно ся звідати -  Як не дивно питатися.
Як нс сумно -  Як не смутно.
Як не твӱй (нс твоя) -  за ним (за нив) не дурій = Як не 
твӱй (не твоя) -  лиши го другӱв (лишн йі другому) -  Як 
не твій (не твоя) -  за ним (за нею) ие дурій.
Як не твӱй (не твоя) -  лиши го другӱв (л і іш и  ні другому) 
= Як не твӱй (нс гвоя) -  за ним (за нив) не дурій -  Як не 
твій (не твоя) -  лиши його другій (лиши її друі ому).
Як не тепсрь, ю  в четверь = ІІе геперь, то в четверь -  Як 
нс тспер, то в четвср.
Як не тішнтися -  Як не тішитися?
Як не ГЯЖКО -  Як ІІЄ тяжко.
Як не тяжко вгору йтн, а ходити мушу, як тя, любко, не 
любнти -  зчарилась ми душу -  Як не гяжко вгору йти, а 
ходити муіиу, як тебе, любко, ііе любити -  зчарилась мені 
душу.
Як ис тяжко людям жити, а все мавуть чимось пригос- 
тнти -  Як не тяжко людям жиги, а всс мають чимось при- 
гостити.
Як не тнжко -  жий (терпи), пташко -  Як ие тяжко -  жизи 
(терпи), пташко!
Як не іяжко -  не крадн -  Як нс тяжко -  нс кради!
Як не узьми: люде -  людьми -  Як не візьми: люди -  
людьми.
Як не хнтри, сухым (сухов) не уйдеш из воды -  Як не
хитри сухим (сухою) не вийдсш із води.
Як не хнтруй -  не отвертишся -  Як не хитруй -  не відвср- 
тишся.
Як нечиста сила от соли й чесиока втікаіь, най так и 
молодят оминаіь -  Як нечиста сила від солі й часника ті- 
кає, хай так і молодят миііає!
Як не честовати -  мачеха -  нс мати -  Як не шаиувати -  
мачуха -  не мати.
Як нечиста снла ліщину не занимать, так бм й нас нс 
занимала -  Як нєчиста сипа ліщину не займає, так би й нас 
не займала.
Як нечиста сила от соли й чеснока утікать, так най і 
мепе (и тнбе) обмннає -  Як нечиста сила від солі й часника 
тікає, так хай і мене (й тебе) оминає..
Як не чудно звучить -  Як не дивно звучить.
Як не чус, так бы му (так бы ӱв) не пошкодило -  Як не 
чує, так йому б (так би їй) не зашкодило.
Як не шкодуєш -  усіх жебракӱв не обдаруєш -  Як не шко- 
дуєпі -  усіх жебраків не обдаруєш.
Як не як -  Як ие як.
Як не як, а робити треба, бо нич не падс з неба -  Як не як,
а робити греба, бо нішо не падає з неба.

Як ни в чому не бывало -  Мов ні в чому ые бувало.
Як ннгда -  Як ніколи.
Як ниґда раныые = Як николн раньше -Я к  ніколи раніше. 
Як нигде -  Як ніде.
Як нигде инде -  Як ніде інде.
Як ниґде някого -  радься з Богом -  Як ніде нікого -  радь- 
ся з Богом!
Як ниє балты, то й топорець штось вартый -  Як нема 
балти (сокири\ то й топірець щось вартий.
Як ниє двора без дрыварні, так и бесіды -  без приповідкы
-  Як нсма цвору без дриварыі (бсз повітки), так і бесіди -  
без приповідки).
Як нис друга (подруі ы) -  велика тоска -  Як ііема друга 
Оіодруги) -  велика туга.
Як ниє легіня без реміни, так ичоларя -  без бриля -  Як
нема леґіня {парубка) без реміня, так бджоларя -  без бриля. 
Як ниє на кого -  вали на жону -  Як нема на кого -  вали на 
жінку (на дружину)!
Як ниє поганої погоды, так ниє й нефайної прнроды -
Як нема поганої ирироди, так нема й нефайної (негарної) 
природи.
Як ниє рыбы без кости, так челядника (челяднны) -  без 
злости -  Як нсма рнби без кости {кістки), так людіши -  без 
злости.
Як ниє, так ниє -  Як нема, так нема.
Як ннє, то й напраспо -  Як нема, то й дарма!
Як ииє, то пиє = Якиіто ниє, то ниє -Я к  пема, то нсма. 
Як ігає-то й просити задарь -  Як нема-то й просити дарма! 
Як ние, то нис -  Як нема, то нсма.
Як ниє хащі бсз вопка, так и села бсз злого челядника 
(без злої челядины) -  Як нсма лісу без вовка, так і села без 
злої людини.
Як ниє хыжі без углӱв, так и бесіды -  без мудрых слӱв -
Як нема хати без углів (6ез кутів). так і бесіди -  без мудрих 
слів.
Як ниє щастя змалку, не буде й на останку -  Як нема 
щастя змалку, не буде й на осганку.
Як николи -  Як ніколи.
Як николи переже (раише) -  Як ніколи раніше.
Як николи раныне = Як нигда раныпе -  Як піколи раніше. 
Як ничим не рисковати, і» нич и не мати = Отвага мед
пйе -  Як нічим нс ризикувати, то нічого й нс мати.
Як нич не знаву, так бы ми нич и не было (и не стало-
ся) -  Як нічого не зкаю, твк мені б нічого й нс було (і не 
сталося).
Як нічим зорати -  мусай ариіовати -  Як нічнм зорати - 
мусай аршовати (лопатою копати).
Як нічого казати -  ліпше мовчати -  Як нема чого казати
-  кращс мовчати.
Як нічого людям датн -  розводять дебати -  Як нічого лю- 
дям дати -  розводять дебати.
Як нішто (нічого) казати -  зачим рот розкрывати -  Як
ніщо (нічого) казати -  зачим рот розкривати?
Як нова копейка -  Як иова копійка.
Як ІІовый рік стрітиш -  так го й проведеш -  Як Новий 
рік (14 січня) стрітиш -  так його й проведеш.
Як иоворӱчну нӱч стрітить чоловік (челядник), так про- 
йде цктый рӱк = Як ты стрітиш Новый рӱк -  такым буде 
цілый рӱк -  Як новорічну ніч зустріне людина, так пройде 
увесь рік.
Як ногу зломив (зломила) -  Мов ногу зломив (зломила). 
Як ножом отрізати (одтяло) -  Мов ножем відрізати (від- 
тяло).
Як ножом у серце -  Мов іюжем у серце.
Як нормальнын интеліґент -  Як нормальний інтелігент. 
Як ножом но серцю -  Мов ыожем по серцю.
Я к нуж у спину -  Мов ніж у спину.
Як ня видиш -  так ня бери = Як ня видиш (видите) -  так 
и пиш (так и пишіть) -  Як мене бачиш -так  менс бери. 
Як ня видиш (видите) - т а к  и пиши (так и пишіть) = Як 
ня видиш -  так ня бери -  Як мене бачиш (бачите) -  так і 
шіши (так і пишіть)!
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Як ныі, то ньи -  Як ііі, то ні.
Як ньохтик = Як маковоє зернятко -  Як нігтик.
Як обдаровані люде = Як обдаровані народы -  Як обда- 
ровані люди.
Як обдаровані народы = Як обдаровапі люде -  Як обда- 
роваиі народи.
Як обида не смажить, а правда побіжаає -  Як кривда ие 
смажить, а правда звитяжить.
Як обіцяти -  голосный (голосна), а як давати -  то глу- 
хый (глуха) -  Як обіцяти -- голоснлй (голосна), а як давати
-  то глухий (глуха).
Як обінять -  Хистом-Боюм нрнсягать, а як зробити -  
не доиросити -  Як обіцяє -  Христом-Ьогом присягає, а як 
зробити - не допросити.
Як обычно -  Як звичайно.
Як обычно: жадных слідів -  Як звично: жодних слідів.
Як обйект изслідованія -  Яік об’єкт дослідження.
Як об стінку горохом -  Мов об стінку горохом.
Як обухом но голові -  Мов обухом по голові.
Як общоє правило -  Як загалыіе аравило.
Яков бы дітина ве была, а серце за неї болигь -  Якою б 
дитииа не була, а серце за нсї болиіь.
Яков бы не была своя отцӱвшина, а ліпша, як хвалена 
чужина -  Якою б не була своя отцівщина {батьківщина), а 
краща, ніж хвалсна чужина.
Яков бы-сь не ступав (не ходив, не ходила) тропов -  
мосты не спалюй за собов -  Якою б ие стуиав (не ходив, 
не ходила) тропого -  мости не спалюй за собою.
Яков бы теміюв нӱч ие была, а ранок настане = Яков 
бы темнов нӱч не была -  єинако рано пасгане -  Якою б 
темлою ніч нс була, а ранок настане.
Яков бы темнов нӱч не была -  синако раио иастане. = 
Яков бы темнов иӱч не была, а ранок настане -  Якою б 
темною ніч не була -  однаково раиок насгане.
Яков дружбов жив (жила), такоє й житя прожин (иро- 
жила) -  Якою дружбою жив (жила), таке й жипя нрожив 
(прожила).
Яков-ись міров - Яісоюсь мірою.
Яков малов біда не є, а спокою не дає -  Якою малою біда 
нс є, а спокою не дає.
Яков мірков ты міряш, таков и гобі огмірявуть -  Якою 
міркою ти міряєш, такою й тобі відміряють.
Яков судьбов -  Якою долсю?
Яковсь міров -  Якоюсь мірою.
Як огень дерево палить, так конець ді.чо хвалить -  Як 
вогонь дерсво налить, так кінсць діло (справу) хвалить.
Як огснь з водов -  Мов вогонь з водою.
Якого біса -  Якого біса {чорта)!
Якого народа-племени -  Якого народу-племені?
Якого му (якого ӱв) чорта -  Якого йому (якого їй) чорта? 
Якого (яку) народила мама, такого (таку) прийме й яма
-  Яхого (яку) народила мама, такого (таку) прийме й яма. 
Якого пальця не вріж -  єинако болить -  Якого пальця нс 
вріж -  однаково болить.
Якого (ЯКО0 світ иши ие відів -  Якого (якої) світ ще нс 
бачив!
Якого гти Господа -  Якого тобі Господа?!
Якого чорта = Якої болячкы -  Якого чорта?!
Якого чорта боятися -  Якого чорта боятися?
Якого чорта вӱн (она) нам сліпить очи -  Якого чорта він 
(вона) нам сліпить очі!
Якого чорта журнтися -  Якого чорта журитися!
Якого чорта му (чорта ӱв) треба -  Якого чорта йому (чор- 
та ӱв) треба?
Якого чорта радн нужні ті собранія-нарады -  Якош чор- 
та ради потрібні ті збори-наради?
Якого чорта чиниш туй -  Якого чорта чиниш (робиш) 
тут?!
Як огӱрчик -  Як огірочок.
Як одурілый (одуріла) -  Як очманілый (очманіла).
Якоє бердо, такі й ыичелыішіі -  5!ке бердо, такі й ничсль- 
ниці.

Якоє благосостояніє, такый и быт -  Який добробут, га- 
кий і побут.
Якос Бог уродив, такос й жну (такоє й покоснв)- Яке Бог
уродив, таке й жиу (такс й покосив).
Якоє вто милованя без цюльованя -  Яке то милуваиня 
без цілування?
Якоє газдованя, такоє й питаніє -  Яке господартовання, 
таке й харчуваішя.
Якос гніздо ые є, лем бы своє -  Яке гыіздо нс є, лише б 
своє.
Якоє дсрсво -  такі й цвіты, які родителі -  такі й діти -  
Яке дерево -  такі й квіти, які родителі (баты<и) ~ такі й діти. 
Якоє дерево, такый и клин из нього -  Якс дерсво, такий 
і клин із нього.
Якоє дерево -  такый и плӱд -  Яке дерево -  такий і плід. 
Якос дерево -  такый клин, якый отець -  такыи сын -  
Яке дсрєво -  такий клин, який отець (батько) -  такий син. 
Якоє дитинча бы не было, лем бы в чести росло -  Якс б 
дитятко не було, лише б у честі росло.
Якоє діло, така йому й хвала -  Яке діло, така йому й хвала 
(яка справа, така їй і хвапа).
Якоє дітвача выносить, такоє й народить -  Яке дитинча 
виносить, таке й народить.
Якоє житя не є, а вно моє (а вно твос) -  Якс житгя не є, а 
воно моє (а воно твоє).
Якос житя, така й смсрть -  Яке життя, така й смсрть. 
Якоє жона дитя выносить, такоє й народить -  Яке жінка 
дитя виносить, таке й народить.
Якос звсио, такый и участок -  Яка ланка, така й ділянка. 
Якоє зерно высіваш, такоє иак и збираиі -  Яке зерно ви- 
сіваєш, таке потім і збираєш.
Якоє зерно впаде, такос й проросте -  Яке зсрно впадс, 
таке й нроросте.
Якос зіллячко, такос й насіішячко -  Якс зіллячко, таке й 
насіннячко.
Якос зііакомсгво заведеіи, гакоє й житя провсдеш -  Яке
знакймство заведсш, таке й жигтя провсдеш.
Якос інтереснос -  Якс цікаве!
Якос їхало, іакос іі здибало (акоє й нриїхало) = Якый 
їхав, таку й стрів (таку й зднбав) = Якый пан, гакый у 
нього й жупан -  Яке їхало, гакс й здибало.
Якоє йшло, такоє й найшло -  Яке йшло, такс й найшло. 
Якоє каміия, такоє з нього й ріння (ріиьчя) -  Якс камін- 
ня, таке з ш.ого й ріння.
Якоє кому діло -  Якс кому діло (яка кому справа).
Якоє коріия, такоє й насіня = Якоє коріинячко, такос й 
насішсячко -  Яке коріння, таке й насіння.
Якоє коріннячко, гакос й насіннячко = Якос коріня, та- 
коє й насіння -  Яке коріниячко, такс й насіннячко.
Якос крыло (крылечко), такоє й пірйа (пірйачко) -  Якс 
крило (крилечко), таке й пір’я (пір’ячко).
Якоє мені (йому, ӱв) діло -  Яке мені (йому, їй) діло ?
Якоє мос (твоє) діло -  Яке моє (твоє) діло?
Якоє напрядеся, такоє й натчеся -  Яке напрядеться, таке 
й натчеться.
Якоє иародилося, такос й похрестилося -  Яке народило- 
ся, такс й похрестилося.
Якос насіня, такоє й покольчиться -  Якс насіння, таке й 
покольчиться.
Якоє ие с, завто своє -  Яке ие є, затс своє.
Якос обскакованя, такоє й дякованя -  Яке обскакування, 
таке й дякуваішя.
Якоє писаня, такос й читання -  Яке писання, таке й чи- 
тання.
Якоє посієш, такос й пожнсш = Шго посієш, то й збереш 
-  Яке посієш, такс й пожнеш.
Якоє просило, такоє й писало -  Яке просило, таке й пи- 
сало.
Якоє пряла, такоє пак качулков я катуляла -  Яке пряла, 
таке потни качулкою й катуляла,
Якоє руководство -  такоє й производство -  Яке керівни- 
нгво -  такс й виробництво.
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Якое спраговаия, такос й честованя -  Яке справуваішя, 
таке й шанування (дякуванпя).
Якое спӱваня, такоє й честованя -  Яке співання, таке і 
вшанування.
Якос Стрітеніс -  такос й говіня -  Яке Стрітеішя (15 лю- 
того) -  таке н говіня.
Як ся ставиш до землі, так у гебе й на столі -  Як ставиш- 
ся до землі, так у тебе й на столі.
Якос страхӱтя = Якый ужас -  Яке страхіття!
Якоє ся вродить -  такос й хрестять -  Яке вродиться 
(дитя) -  таке й хрестять.
Якос сято без гостины -  Яке свято без гостини?
Якос-сь ненорозумікіє -  Якесь непорозуміння.
Якоє-сь царставо = Тридссятоє царство -  Якесь царство. 
Якос там -  Яке там!
Якос угощеніе, такоє й дякованіє -  Яке честуваиня, такс 
й дякування.
Якос у пса воспитаніє, така з ним и вадаска -  Яке у пса
виховання, таке з иим і полювання.
Як оженився (отдаласн) -  на лілше (на гӱ'рше) змінився 
(змінилася) -  Як оженився (віддалася) -  на краще (иа гір- 
ше) змінився (зміиилася).
Якої болячкы = Якого чорта -  Якої болячкы ?
Якої не дозулншся темы -  всяды проблсмы -  Якої нс 
дотулишся (не торкнешся) теми -  всюди (скрізь) проблсми. 
Як око в лобі = Як зіницю ока -  Як око в лобі.
Як оком моргнути (зморгнути)- Як оком мигнути (зьшг- 
нути).
Як они нам, так и мы їм -  Як вони нам, так і ми їм.
Як оныт с, то лінше й діло йде -  Як досвід є, то краще й 
діло (справа) йде.
Як опыт подказує = Як оныт показує -  Як досвід півд- 
казує.
Як оныт показус = Як опыт подказує -  Як досвід показує. 
Як орали -  на нечи лежав (лежала), а як їсти давали -  
першым прискакав (псршов прискакала) -  Як орали -  на 
нечі лежав (лежала), а як їсти давали -  першим прискакав 
(першою ирискакала).
Як оріхы лускаги = Як насіння лускати -  Мов горіхи 
лускати.
Якорна (якӱрна) стоянка -  Якорна сгоянка.
Як осиковый лисг дрыжить -  Мов осиковин лист трсм- 
тить.
Якось -Якось!
Якось выкручусмеся (выкрутвмсся) -  Якось викручуе- 
мося (викрутимося).
Якось, десь, колись -  слухай казку й не вертись -  Якось, 
десь, колись -  слухай казку й не вертись.
Якось лем буде -  Якось лиш буде!
“Якось лем буде!” -  як кажуть люде -  “Якось лиш буде!” 
-  як кажуть люди.
Якось мусай жити -  Якось мусай жити.
Якось певыразительно -  Якось невиразно.
Яко-сь не по-нашому -  Якось нс по-нашому.
Якось не по-людськы -  Якось не по-людськи.
Якось ненонятно -  Якось незрозуміло.
Якось неприродньо -  Якось неприродно.
Якось не сложилося -  Якось не склалося.
Якось не туды йде, куды трсба -  Якось нс туди йде, куди 
треба.
Якось не уйшло -  Якось нс вийшло.
Якось обыйшлося (обыйдеся) -  Якось обійшлося (обі- 
йдеться).
Якось оно лем буде (та буде) -  Якось воно лиш будс (та 
буде).
Якось псрсбиваємеся (перебйемеся) -  Якось перебивас- 
мося (переб’ємося)!
Якось пронесе -  Якось пронесе.
Якось раз через якын-ись час -  Якось раз через якийсь 
час.
Якось рано -  Якось уранці фано).
Якось сіро й безнадежііо -  Якось сіро й безнадійно.

Якось странно -  Якось чудно.
Якось-такн -  Якось таки.
Якось то было, якось то й буде -  Якось то було, якось то 
йбуде.
Якось увечері -  Якось увечері івечером).
Як отара овеиь = Як баранячое стадо -  Як отара овець. 
Як отдыхаєме, гак и трудимеся -  Як відпочиваємо, так і 
пращоємо.
Якый ґазда, такый и двӱр = Якый газда, такос й обшаря
-  Який господар, такий і двір.
Як отсць (няньо) каже, так дітина й робить -  Як отепь 
(няпьо, батько) каже, так дитина й робить.
Як отець мався -  и я такый (и я у нього) вдався -  Як 
отепь (6атько) мався -  і я такий (і я у нього) вдався.
Як от каміия хосну, так ог злодія -  віри -  Як від каменю 
хосну (користі), так від злодія -  віри.
Як ото кажуть = Як кажуть -  Як то кажуть.
Як отрізало -  Мов відрізало.
Як отрізана скыбка -  Мов відрізаиа скибка.
Як отрізанос -  Мов відрізане.
Як от цапа молока -  Як від цаііа молока.
Як ошпареный (ошпарена) -  Як ошпарений (ошпа- 
реиа).
Як очманілый (очманіла) -  Як очиманілий (очманіла).
Як очманілый кӱ т-Я к  очманілий кіт.
Як паленку пйуть, то мене лишавуть, а як ся бйу гь, то 
з мсне починавуть -  Як палснку (горілкӱ) п’ють, то мене 
лишакггь, а коли б’ються, то з меие іючинають.
Як палицьов веричи = Палицьов веричи -М ов палицею 
веричи (кинути)
Як памнятаете -  Як пам’ятаєте.
Як паны мсжи собов досудить, так и судять -  Як пани 
між собою досудять, так і судять.
Як наны, так и паненята -  Як пани, так і панснята.
Як паном зробився (панією зробилася) -  зопснвся (зо- 
нсиласн) -  Як паном зробився (панією зробилася) -  зо- 
псився (зопсилася).
Як панӱв не ироси -  они все, як збісні псы -  Як ианів не 
нроси -  вони всс, мов збісні пси.
Як парсна редьков -  Як марена рсдька.
Як Партії заманеся, так народ и гнеся -  Як Гіартії зама- 
иеться, так народ і гнсться.
Як партійці властвовали, так при власти ся й обстали
-  Як партійці владували, так при владі й обсталися (й за- 
лишилися).
Як Партія веде, так народ і йде -  Як Партія веде, так на- 
род і йде.
Як Партія грас, так народ і спӱвать -  Як Партія грає, так 
народ і співає.
Як Партія диктовала, так комсомолія й іюступала -  Як
Паптія диктувала, так комсомолія й поступала!
Як Партія диктує, так власть (народ) и газдус -  Як Пар- 
тія дикгує, так влада (народ) і газдує (господарює).
Як Партія прикаже, так прокурор и скаже (так суд и за- 
йаже) -  Як Партія прикаже, так прокурор и скаже (так суд 
і зав’яже).
Як ГІартія требує, так иарод і поступать -  Як Паргія ви- 
магає, так народ і поступає.
Як Партія учить, так народ ся й мучить -  Як ГІартія 
учить, так народ і мучиться.
Як пень (стояти, сидіти) -  Мов пень (стояти, сидіти). 
Як перед кӱнпьом світа = Як перед сзрашным судом -
Мов перед кіпцем свігу.
Як перед Страшыым судом = Як перед кӱпцьом світа -
Мов перед Страшним судом.
Як перемыті -  Як перемиті.
Як перепив (перепила) -  дурным ся зробив (дурнов ся 
зробила) -  Як перепив (перепила) -  дурним зробився (дур- 
ною зробилася).
Як перестали Бога боятися -  перестали й сповідатися -
Як псрсстали Бога боятися -  псрестали й сповідатися.
Як лерсоыа = Як личнӱсть -  Як персона.
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Як перша мсжи хлібами ншеииця, так межи травами -  
комониця -  Як перша між хлібами пшениця, так між тра- 
вами -  команиця.
Як перші, так и другі ~ Як перші, так і другі.
Як пес -  Мов пес.
Як пес за возом = Як чикӱв за возом -  Як пес за возом. 
Як пес за мачков -  Мов нес за мачков (за кішкою).
Як пес костує, так и слугуе -  Як пес костує, так і слугус. 
Як пес лає, так ся му н отзывать -  Як нес лає, так йому 
й відзиваєгься.
Як псс не крутиться, а хвӱст усе ззаду -  Як пес нс кру- 
титься, а хвіст завжди ззаду.
Як пес палиці бойиться, так и чорт хреста страшиться -
Як пес налиці боїться, так і чорт хреста страшиться.
Як пилп, то гомоиіли, а як розплачоватися -  поніміли 
-  Як пили, то гомоніли, а як розраховуватися -  ноиіміли. 
Як пити дати -  Мое пити дати.
Як піску морського = Як пісок морськый -  Як піску мор- 
ського.
Як нісок крӱзь пальці -  Мов пісок крізь пальці.
Як пісок морськый = Як ніску морського- Як иісок мор- 
ський.
Як піч ся добре напалить, то й хліб ся добре загнітигь -
Як ніч добрс напалиться, то й хліб добре зашітиться.
Як пйац торгус, такі й ціиы диктує -  Як пйап (ринок, ба- 
?ар) торгує, такі й ціии диктує.
Як пйсме, так и трудимеся -  Як п’ємо, так і працюємо. 
Як плавом плыве -  Наче плавом пливе.
Як плавом плысти = Хмаров сунути -  Мов плавом пливти. 
Як плаиы пришшавут ь, так и забывавуть -  Як плани 
приймшоть, так і забувають.
Як плановалося, так и стядося -  Як плаиувалося, так і 
сталося.
Як побсремсся, то будемо газдоваги: ты будеш свині пас- 
ги, а я завертаги -  Як поберемося, то будемо господарюва- 
ти: ти будеш свині пасти, а я завертати.
Як новдовів (новдовіла), то й постарів (носгаріла) -  Як
иовдовів (повдовіла), то й постарів (посгаріла).
Як повім (повіш), гак и буде -  Як повім (скажу, скажеш), 
так і будс.
Як попінь набігас -  всю нечисть змывать -  Як повінь на- 
бігає -  всю печисть змиває.
Як новінь набігає, то й лайно на всрьх сплывас -  Як по-
вікь набігає, то й лаііпо навсрх спдиває.
Як повіш (повісте) -  Як гювіш (скажеш, скажете).
Як повна скриня, то мудра й ґаздыня -  Як повна скриня, 
то мудра й госіюдііня.
Як повні у корӱв годӱвниці, то новні й дӱйннці -  Як по-
вні у корів шдівниці, то повні й дійниці.
Я повторяти не буду -  Я повторювати нс буду.
Як по волшебству -  Нсмов чарами.
Як ногано розумівучый (озумівуча) музику - Як погаио 
розумію музику.
Як под гіпнозом -  Мов під гіпнозом.
Як подказуе опыт -  Як підказує досвід.
Як Подкарпатську Русь до Украйины прикріпили -  
русины десь ся загубили -  Як Підкарпатську Русь до Укра- 
їни ирикрипіли -  Русини десь загубшшся.
Як подневольна пташка -  Як нідневільна птичка.
Як подобать = Як належить -  Як личить (як годиться). 
Як под сонцем цвітам, так з матірьов -  дітям = Як под 
сонцьом цвіток, так для матери -  дітина -  Як иід сонцем 
квітам, так з матір’ю -  дітям.
Як под сонцьом цвіток, так для матери -  дітина = Як 
под соннем цвітам, так з матірьов -  дітям -  Як під сон- 
цем квітам, так для матері -  дитина.
Як по заказу = Як на заказ -  Як на замовлення.
Як позбає.ме самі, так си я погрієме в знмї -  Як нодбаємо 
самі, так і погрімось у зимі.
Як позычив (позычила), так отдай, а мене пе прокли-
най -  Як позичнв (узяв, узяла в борг), так віддай, а менс не 
проклинай.

Як показав (показує) оиыт -  Як показав (показує) досвід. 
Як показав опрос -  Як показало опитування.
Як показала жизнь -  Як показало життя.
Як показали дальніші событія -  Як показали подалыш 
події.
Як показувуть отчоты -  Як иоказують звіти.
Як показувуть подсчоты -  Як показують підрахуыки.
Як показувугь стагистичні дані -  Як иоказують сгатис- 
тичні дані.
Як показус аналіз = Як показус опы т- Як показує аналіз. 
Як показує житя = Як диктує житя -  Як ноказує жштя. 
Як показує опыт = Як показує аналіз -  Як показує досвід. 
Як ноказує практика -  Як показує практика.
Як по команді = Як за комапов -  Мов по команді.
Як но команді “Смірно!” -  Мов по команді “Смірно 
(струнко)\”
Як Покровы за нами -  знма не за горами -  Як Покрови 
(14 жовня) за нами -  зима нс за горами.
Як полагаєся -  Як годиться.
Як нолагаєш -  Як вважаєш?
Як положенія руководителя (руководителькы) добився 
(добилася) -  псом зробився (собаков зробнлася) - Як ио-
сади ксрівника (керівниці) добився (добилася) -  псом зро- 
бився (собакою зробилася).
Як положено -  Як годиться.
Як полотно білый (біла) = Білый (біла), як полотио -  Як
полошо білий (біла).
Як иольові мыши до хыж переселявуться -  от холодної 
зимы прячуться -  Якщо подьові миші до хат перессля- 
вугься -  від холодиої зими гірячуться (ховаються).
Як по маслу -  Як ио маслу.
Як номастиш, так и поїдсш -Я к  помастиш, так і поєдеш. 
Як номер челядник (померла чслядина), то так, якбы й 
не жив (не жила) -  Як померла людина, то так, ніби й не 
жила.
Як помниться -  Як пам’ятається.
Як помре богатый (богата) -  иде всьо село ховати, а як 
бідняк (біднячка) -  лем свои рӱдин -  Як помре багатий 
(багата) -  іде все ссло ховати, а як бідняк (біднячка) -  лиш 
своя рідня.
Як помре дітина -  болесна іцербина, но як помрс іія н ь о  
вать мама -  то велика яма -  Як помре днтина -  болісна 
щербина, та як номрс няньо (тато) або мама -  то велика 
яма.
Як помре дітина- малеііька й ямчина, а нк няньо-мама, 
то велнка й яма -  Як помре дитипа -  мапснька й ямчина, а 
як няньо (тато)-шш, то велика й яма.
Як помреся -  всьо минеся -  Як помреться -  всс минсться. 
Як номрсш ~ нич из собов не возьмеш -  Як помрсш -  ігі- 
чого з собою не візьмеш.
Як помру -  добро з собов не заберу -  Як помру -  добро з 
собов не заберу.
Як по нотах -  Як по нотах.
Як попався (попалася), то й признався (призналася) -
Як нопався (попалася), то й признався (призналася).
Як попало -  Як попало.
Як попа не гостиш -  ниґда го не нагодуєш -  Як попа не 
гостиш (ие частуєш) -  ніколи його не нагодуєш.
Як по писаному -  Як по ішсаному.
Як по Покрові -  то вже й по теплови -  Як по Покрові (14 
жовтпя) -  то вже й по теплові.
Як ію помаху (за помахом) волшебної палочки -  Мов за
помахом чарівної палочки.
Як норобиш, так и зробнш -  Як поробиш, так і зробиш, 
Як поробленоє, то й діло зроблеиоє -  Як пороблсие, то й 
діло зроблене (то й справа зроблена).
Як порожня тапловка, то й нанству конець -Я к  порожня 
тапловка (порожпій гаманець), то й ааііству кінець.
Як посадити челядника (челядину) -  задержкы ниє, а 
як выпустити -  нараз появляєся -  Як посадити (ув'яз- 
пити) людину -  затримки нсма, а як випусгити -  відразу 
з’являється.
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Як посвальбовалн -  жилп-поживали, щи й днесь жи- 
вугь, кіть не повмирали -  Як посвадьбували -  жили-по- 
живали, ше й ииш живуть, якшо не повмирали.
Як по селах Рады стали -  усіх газд у Снбірь забралн (н 
мышн з хыжі повтікали) -  Як по селах Ради стали -  усіх 
ґазд ігосподарів) у Сибір забрали (й миші з хати повтікали). 
Як посієш наволоком, то н вродить нснароком -  Як по- 
сієш паволоком, то і вродить ненароком.
Як посієш, так будеш мати, што посієш -т о  будеш і жати
-  Як посієш, так будсш мати, шо посієш -  тс будсш і жати. 
Як послі бомбардировкы -  Як після бомбування.
Як послі бурі -  Як після бурі.
Як послі нони зоріс розсвіт у оконце, так послі бурі -  
знову соние -Я к  після ночі зоріє досвіт у віконце, так після 
бурі -  знову соіще.
Як послі потопа -  Як після потопу.
Як послухаш -  усе паску сятять -  Як послухаєш -  усе 
ааску святять!
Як поступити з сими книгами -  Як поступити з цими 
кпигами?
Як по сцеиарію -  Мов по сцснарію.
Як поховала мужа -  розивьіа, як ружа -  Як поховала мужа
-  розцвіла, мов ружа (мов косиця).
Як почав (почала) выпнвати -  нияк му (іпіяк ӱв) раду
дагги -  Як почав (иочала) випивати -  годі йому (годі їй) раду 
дати.
Як почав (почала) зночи, щи й досі лопоче -  Як почав 
(почала) зночі, ще й досі лопоче.
Як почав (почала) казаги -  кӱнця-краю не видатн - Як 
почав (почала) казати -  кінця-ісраю не видати.
Як почав (почала) конати -  не мож ся смерти дочекати -  
Як почав (як почала) конати -  годі смерті дочекатися.
Як почав (почала) пити -  перестав (псрсстала) робити
-  Як иочав (почала) пиги -  перестав (перестала) робити 
(працювати).
Як почав (почала) -  щи й діда з бабов сломнив (спомни-
ла) -  Як почав (попочала) -  ще й діда з бабою згадав (зга- 
дала).
Як почали дружнти -  й водов їх не розолляти -  Як по-
чали дружити -  й водою їх нс розлити.
Як почали Совіты в лісах газдовати -  іі заяцьови нис де 
ся спрятати -  Як почали Совіти в лісах господарювати -  і 
зайцеві нема де сховатися.
Як почалося, так и скӱнчилося -  Як почалося, так і скін- 
чилося.
Як починать гриміти -  по хыжах прячуться діти -  Як
почииає гриміти — по хатах прячуться (ховаються) діти.
Як почикать тсмніти -  треба дома сидіти -  Як починає 
темніти -  треба дома сидіти.
Як почне біда тнснути -  псрестанеш кыснути -  Як почне 
біда тиснути -  перестанеш киснути.
Як почне брехати -  не мож рады дати (не мож ся краю 
дочекати) -  Як почне брехати -  годі раду дати (не можна 
краю дочскатися).
Як почые вадитися -  не мож го (не мож йі) остановити 
(хоть біжи топитнся) -  Як почне вадитися (сваригися) -- не 
можна його (не можна її) зупишгги (хоч біжи топитися).
Як почпе выпивати -  пе може перестати -  Як почне ви- 
пивати -  не може перестати.
Як иочне выстунаги -  не мож го (пе мож йі) з трибуыы 
согнати -  Як почне виступати -  годі його (годі їі) з трибуни 
зігнати.
Як почне выступатті -  усі, крім нього (крім неї) виковаті
-  Як почие виступати -  усі, крім ыього (крім неї), винувагі. 
Як почне -  всіх родичӱв помняве -  Як почнс -  всіх роди- 
чів (рідних) пом’яне.
Як почне в спектакльови грати -  любо позирати -  Як
почне в виставі грати -  любо позирати (дивитися).
Як почне в Христа-Бога гнутн -  на третьоє село чуги -  
Як почие в Христа-Бога гнути -  на гретє село чути.
Як почне говорити -  не мож остановити (не переслуха- 
ти) -  Як почне штось казати -  нс може перестаги -  Як

почне говорити -  годі зупинити (нс переслухати).
Як почне громы н блискавкы метати -  не може пере- 
стати (хоть тікай из хыжі) -  Як ночне громи й блискавкн 
метати -  не може перестати(хоч тікай із хяти).
Як почнс жалобиги -  й крнгу може розтопвгги -  Як почнс 
жаиобити -  й кригу може розтогшти.
Як почне збнратися -  нияк не дочекатися -  Як почне 
збиратися -  годі дочскагися.
Як почне майстровати -  любо-дорого позирати -  Як ио-
чне майструвати -  дюдо-дорого позирати (дивитися).
Як почне опгчнтовати -  Як почне відчитувати!
Як почне про бабу-діда -  проговорить до обіда -  Як ио- 
чпе про бабу -діда -  проговорить до обіду.
Як почне спека палити -  й воды ніґде попити -  Як почне 
сльота палити -  й води нема де нопити.
Як почне ся хвалити -  не остаиовнти -  Як иочне хвали- 
тися -  ііе зупинити.
Як почне штось казати -  не можс переетати = Як почне 
говоритк -  не мож остановити (не переслухати) -  Як по-
чпс щось казати -  не може перестати.
Як почие изыком трепати -  усьо б хотів (хотіла) за єден 
раз сказати -  Як почне язиком треиати (тіпати) -  усе б 
хотів (хотіла) за раз (за одии раз) сказати.
Як почнуть из конторы в контору ганяти -  кӱнця краю 
ие видати -  Як почнуть із контори в контору гапяти -  кінця 
краю нс видати.
Як почнуть повчатн -  нияк и правду взнати -  Як по-
чнуть повчати -  годі й иравду взнати.
Як почув (ночула) -  аж кайфанув (кайфанула) -  Як по- 
чув (іючула (музику) -  аж кайфанув (кайфанула)!
Як по шнуркови (по шнуру)- Як но шиуркові (по шнуру). 
Як лоявився (поивиласи),так и огвалився (отвалилася) 
-  Як ноявився (появилася), так і відвалився (відвалилася). 
Як, по-якому говориш (говоритс) -  Як, по-якому говориш 
О'оворите)?
Як правду не скрываєш -  навічно не затайиш (пе спря- 
чсш) -  Як правду не ховаєш -  навік не затаїш (не сховаєш). 
Як правило -  Як правило.
“Як правило” -  и стерпів, и злукавив (і стерпіла, й злу- 
кавила) -  “Як правило” -  і стерпів, і злукавив (і стериіла, 
й злукавила).
Як предуиредительна міра -  Як запобіжний захід.
Як преступннк (як престуішиия) -  Як злочинсць (як зло- 
чинка).
Як прийде внхор у городы -  наробнть мною шкоды -  Як
прийде вітер у городи -  наробить багато шкоди.
Як прийде горе зраиня -  не щезнс й до смеркання - Як
прийде горс зрання (зранку) -  не щезне (не зникне) й до 
смеркання!
Як прийде пӱст, то й нсчениці -  кост -  Як прийде піст, 1 0  

й печениці (сухофрукти) -  кост (іда, харчї).
Як прийдс Спас -  комары утратять (комарам урвеся) 
бас, а прийде Пречиста -  забере їх нечиста -  Як прийде 
Спас (19 серпня) — комари утратять (комарам урветься) бас, 
а прийде Пречиста (28 серпня) -  забере їх нечиста (нечиста 
сила).
Як прийде Спас -  літо йде от нас -  Як прийде Спас (19 
серпня) -  літо йдс від нас.
Як прийдеся -  Як доведеться.
Як прийдеся, так и жиєся -  Як доведеться, так і живеться. 
Як прийнято говорити (казатн) -  Як прийнято гворити 
(казати).
Як прийшла косовипя -  заболіла й поясниця -  Як при- 
йшла косовиця -  заболіла й поясаиця.
Як прийшли до нас “рускі браты ”-д о  всіх заговорили
на “ты”-  Як прийшли до иас “руські брати" -  до всіх за- 
говорили на “ты”.
Як прийшли Совіты -  люде почали звіріти -  Як при- 
йпіли Совіти -  люди почали звіріти.
Як прийшло, так н пӱшло -  Як прийшло, так і пішло.
Як прийшов (прийшла), так и пӱшов (пӱпіла) -  Як прий- 
шов (прийпхла), так і пішов (пішла).
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Як прнкажеш (тебе, вас) розуміти -  Як прикажеш тебс 
(вас) розуміти?
Як прикыпів (прикыпіла) = Як укопаный (укопана) -  
Мов прикипів (прикипіла).
Як прианто -  Як ирийнято.
Як прияято в народі -  Як прийнято в народі.
Як принято казати -  Як прийнято казати.
Як принято в такых случаях = Як водиться в такых 
случаях = Як говориться в такых случаях -  Як прийняю 
в таких вшіадках.
Як приобрів (приобріла), так и збыв (и збыла) -  Як па- 
буз (набула), так і збув (так і збула).
Як прнперло -  аж го (аж йі) в жар верло -  Як приперло -- 
аж його (аж її) в жар верло (кинуло).
Як при пожарі -  Як при гюжежі.
Як при сповіди -  Як на сповіди -  Мов при сповіді.
Як пристав (пристала) -  уха прошіщав (ирошицала) -  
Як пристав (пристала) -  вуха иропищав (иропиідала).
Як приіисне пӱст, то й крумпель печеный -- кӱст (кост)
-  Як притиснс піст -  то й крумпсль печеиий (то й картоппя 
печена) -  кост (Ьіса).
Як притнснс, то й не писнеш -  Як притисне, то й нс писнсш! 
Як приходять жнива -  жона, як не жива, а прийде Ііо- 
крова -  товды вже здорова -  Як приходять жнива -- жінка, 
мов не жива, а прийде Покрова -  тоді вже здорова.
Як приходить сніг з дождьом -  не розлучасшся з плящом
-  Як приходить сніг з дошсм -  не розлучаєшся з илащем. 
Як иричепури гься -  любо глянуги -  Як причепуриться
-  любо глянути.
Як ириятио й успішно, так досадно й смішно -  Як при- 
смно й успішно, так прикро й сміпшо.
Як продовжешія темы -  Мов продовжеішя тсми.
Як проклятый (проклита) -  Мов проюіятий (проклята). 
Як прокольчиш зерно, так оно й зыйде -  Як прокольчиш 
зерно, так воно й зійде.
Як нропозиція -  Як пропозиція.
Як про себе судить, так и другых паскудить -  Як про 
себе судить, так і друі'ых (інших) паскудить.
Як про ся збасш, такоє й здоровля масш -  Як про себе 
дбасш, таке й здоров’я маєш.
Як нрофесіоналы -  Як професіонали.
Як прошлогодньый сніг -  Як торішній (минулорічний) 
сніг.
Як пса годуєш, так ти й сторожить -  Як пса годусш, так 
тобі й сторожує.
Як пса не годун -  солонииы з нього не буде -  Як пса не 
іодуй -  солоншш (сала) з нього нс буде.
Як псови робити нічого, вӱн лабы лиже -  Як псові роби- 
ти нічого, він лагга лиже.
Як путо ие може вӱз лишити, так и нчола не може свӱй 
кымак лишити -  Як путо (гальмо) ие можс віз лишити, 
так і бджола не можс свій кимак (вулик) лишити.
Як пӱде з Петрового дня -  паланиця буде штодня -  Як 
иіде з Петрового дия (12 липня) -  паляниця буде щодня.
Як пӱдеш -  зайди за мнов = Як будеш ити, зайди за мнов
-  Як підеш -  зайди за мною.
Як пӱлло не майся -  не здавайся -  Як погаио ие майся -  
не здавайся.
Як пӱн повінчать -  спаеа вже ньіт -  Як піп повінчає -  
спасу (спасіпня) вже немає.
Як пӱт высыхать на мені, гак бы й ты всыхав (всыхала) 
за мнов -  Як пїт висихае па мені, так би й ти висихав (ви- 
сихала) за мпою!
Як пӱшов (ііӱшла) заморськый хлібепь їсти -  ниє от 
нього (от неї) й вісти -  Як пішов (пішла) заморський хлі- 
бець їстти -  нема від нього (від неї) й вісти.
Як пӱшов (як пӱшла) -  и досі го (и досі йі) ниє = Як 
пӱшов (як пӱшла), то й досі не прийшов (не прийшла) -  
Як нішов (як пішла) -  і досі його (і досі ії) нема.
Як пӱшов (як пӱшла) на собраяіє -  сидів (сиділа) до 
умори -  Як пішов (як пішла) на збори -  сидів (сиділа) до 
умори.

Як пӱшов (як пӱшла), то й досі не прийшов (не 
прийшла) = Як пӱшов (як пӱшла) -  и досі го (и досі
йі) ниє -  Як пішов (як пішла), то й досі не прийшов (нє 
прийшла).
Як пӱшов у світ малым (як пӱшла у світ малов) -  повер- 
нувся вже сгарым (повернулася вже старов) -  Як пішов 
у світ малим (як гіішла у світ малою), повернувся вже ста- 
рим (повернулася вже старою).
Як Рады ведуть, так люде й живуть -  Як Ради ведуть, так 
люди й живуть.
Якраз -  Якраз.
Якраз вчас -  Якраз учас (саме вчас).
Як раз-два -  Як раз-два.
Якраз для нас (для вас) = Иппен для нас (для вас) -
Якраз для нас (для вас)! ,
Якраз лем -  Раз лишс.
Якраз настав час -  Саме настав час.
Як раз плюнути -  Мое раз плюнути.
Якраз своєвременно = Ипнен вовремня -  Якраз вчасно 
(сш іе в час).
Якраз у неділю -  Якраз у ысділю.
Якраз учасио -  Якраз учасно.
Якраз час = Нпнен час -  Якраз час.
Яіс райськым яблоком спокусилися, то й зажурнлися -  
Як райсьюім яблуком снокусилися, то й зажурилися.
Як рак на мілшіі -  Як рак на мілині.
Яіс рак свисие = Коли рак свиснс -  Як рак свисне!
Як рсзулыат -  Як результат (паслідок).
Як репйах цінляєся = Як смола до чобота присгає -  Як 
рси’ях чіпляється.
Як рішив (рішила) -  так зробив (зробила) -  Як рішнв 
(рішила) -  так зробив (зробила).
Як рыба з водов = Водов не розолляти -  Як риба з водою. 
Як рыба в воді -  Як риба в воді.
Як рыбі бсз воды, так челяднику (челядикі) без біды -  
Як рибі без води, так людині без біди.
Як робив дідо, так и нам робити треба -  Як робив дід, так 
і нам робити слід.
Як робити -  Як робнти?
Як робити -  нс зиставляй, а як їсти -  кажс: “Дай!” -  Як 
робита -  не заставляй, а як їсти -  кажс: “Дай!”
Як робнтн -  не слішить, а як їсти -  то біжить -  Як роби- 
ти -  ие сиішить (нс квапиться), а як їсти -  то біжшь.
Як роби гн -  безпаргійні, як ділиги -  то партійні -  Як 
робити -  безпартійні, як ділити -  то партійні.
Як робити -  “ох”, а як плескати -  за двох -  Як робити 
(прицювати) -  “ох”, а як плескати -  за двох.
Як робити -  рукы му (рукы ӱв) трясуться, а як до по- 
гара -  самі рвуткся -  Як робити -  рукы йому (руки їй) 
трясуться, а як до погара (до чарки) -  самі рвуться.
Як робити -  хворый (хвора), а як нити -  скорый (скора) 
-  Як робити -  хворий (хвора), а як пити -  скорий (скора). 
Як робиш, таку й илатню вхопиш -  Як робиш, іаку й 
плату вхопиш.
Як робиш, ю  роби, а не пліткуй = Як робиш, то роби, а 
чесну челядь не злоби -  Як робиш, то роби, а не шііткуй! 
Як робиш, то роби, а чесну челядь не злоби = Як робиш, 
то роби, а не пліткуй -  Як робиш, то роби, а чесну челядь 
не злоби.
Як робота намане -  у пресиодню зажене -  Як робота на- 
мане -  у цресподню зажене.
Як робота, то роби, а як танці -  то таицюй -  Як робота, 
то працюй, а як танці -  то танцюй!
Як робочого вола не годуй, а втӱчнити тяжко -  Як робо- 
чого всша не годуй, а зробити тучним тяжко.
Як родичі робили, так и нас навчили -  Як родичі (рідні) 
робили, так і нас навчили.
Як розжився (розжилася), то н спився (спнлася) -  Як
розжився (розжияася), то й сішвся (спилася).
Як розйажу -  всім покажу -  Як розв’яжу -  всі.ч покажу. 
Як розйажу міх -  буде з того сміх -  Як розв’яжу міх -  буде 
з того сміх.
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Як розйімеся, то й недоброє поїме -  Як роз’їмося, то й 
недобре ІІОЇМО.
Як розобратнся -  Як розібратися.
Як розпався СРСР -  намного легше дыхати тсперь -  Як 
розпався СРСР -  набагато легше дихати тепер.
Як розповісги словами -Я к  розіювісти словами?
Як розп}Ститься на весну лист, то йде природа вся у 
свист -  Як розпуститься на веспу лист, то йде природа вся 
у свнст.
Як розсвіт настає -  вже спати не дає -  Як досвіт настає -  
вже спзти ие дає.
Як розсвіт настає -  добрый газда встає -  Як досвіт настає
-  добрий господар встає.
Як розума мало -  пиши: пропало -  Як розуму мало -  
пиши: пропало!
Як розум дыше, так перо и пише -  Як розум дише (ди- 
хає), так перо й пишс.
Як розум наказує, так рука й показус -  Як розум наказує, 
так рука й показує.
Як розкязувуть старі люде -  Як розповідають старі люди. 
Як роса спаде, косарь додому йде -  Як роса спаде, косар 
додому йде.
Як руков зняло -  Мов рукою зняло.
Як руков подати = Руков подати -  Мов рукою подати.
Як руна з рунов (з руным) = Як руный з руным (з рунов) 
= На рунӱв нозі -  Як рівна з рівною (з рівним).
Як руиый з руным (з рунов) = Як руна з рунов (з руным) 
= На рунӱв нозі) -  Як рівний з рівним (з рівною).
Як руный (руна) серед руных -  Як рівний (рівна) серед 
рівних.
Як руного (руну) собі -  Як рівіюго (рівну) собі.
Як рукозначпоє -  Як рівиозначне.
Як Рябка годувугь, так Рябко й гавкать -  Як Рябка (на- 
зва пса) годують, так Рябко й гавкає.
Ярьованя не сноре, ксдь ся коровамя оре -  Ярювання нс 
спорс, якщо коропами орсться.
Як свальбовалн, то й мы там гулили: їли, нили, ше й на 
потому лншилн -  Як свадьбували, то й ми там гуляли: 'їли, 
пили, ще й на потім лишили.
Як свальбу зробили -  щаслнво зажили -  Як вссілля зро- 
били -  щасливо зажшіи.
Як свідпельствувуіь факты -  Як свідчать факти.
Як свідітельствує опыт -  Як свідчить досвід.
Як свідітельствус статистика -  Як свідчить статистика. 
Як свідітельствувуть факты -  Як свідчать (засвідчують) 
факти.
Як свідітельствувуть результаты -  Як свідчать резуль- 
тати.
Як свідітельствувуть очевидці -  Як свідчать очсвидці.
Як свідчнть результат -  Як свідчить результат.
Як свіжі ружі (розы) -  Як свіжі ружі (квіти, трояиди).
Як свої пйать пальпӱв = Як свої сгарі чоботы -  Як свої 
п’ять пальців.
Як свої старі чоботы = Як свої пйать пальцӱв -  Як свої 
старі чоботи. • н
Як септембріє, то дождьиком сіє -  Як вересіііє, то доши- 
ком сіє.
Як ссрдечко звона бйе собов, так бы й твоє серпе билося
за мнов -  Як сердечко дзвона б’є собою, так і твоє б серце 
билося за мною!
Як серед улшсі -  Мов серед вулиці.
Як сидіня -  не будс їдіня -  Як сидіння -  не буде їдішія.
Як сидітн на двох стільцях -  Мов сидіти на двох стіль-
ЦЯХ. • '  . ” < . ■ ■ ■ •
Як сидорову казу (6ити, лупцювати) -  Як сидорову козу 
(бити, лупцювати).
Як снзый голуб -  Мов сизий голуб.
Як силы аеревелися -  за розум бернся -  Як сили пере- 
велися -  за розум берися.
Як сироті женнтися (отдаватнся), то й нӱч мала = Як 
бідному женнтися (біднӱв отдаватися), то й день малый
-  Як сироті жснитися (віддаватися), то й иіч мала.

Як сися свічка тас, згоравучи, так бы й твоє серце, 
Иванку (Маріко) таяло за минов, милувучи -Я к  ця свіч- 
ка тане, згоравучи, так би й твоє ссрце, Івашсу (Маріко) та- 
нуло за мыою, милуючи.
Як сисю воду из двох потӱчкӱв нико не розлучить, гак 
бы й вас, Иванку й Маріко, нико не мӱг розлучити -  Як
цю воду з двох потічків ніхто не розлучить, так би й вас, 
Іванку й Маріко, ніхто не міг розлучити.
Як сів (сіла) -  вшитко поїв (по'іла) -  Як сів (сіла) — усе 
поїв (поїла).
Як сів (сша) за стӱл, то доти не встав (не встала), докі 
з ушнткого не покоштовав (пе нокоштовала) -  Як сів
(сіла) за стіл -  доти нс встав (ие встала), иоки з усього нс 
покуштував (не покуштувала).
Як сімйа вмісті, то н душа на містї -  Як сім’я вмісті, то й 
душа на місці.
Як сіно косять, то дождӱв не просять -  самі йдуть = Уліт- 
ку дождь иде нс там, дс ждуть, а там, де жнуть = У літі 
дождь иде не там, до просять, а там де косяггь -  Як сіно 
косять, то дощів не просягь -  самі йдуть.
Як сіно косять -  у Бога ногоды просять, а як сіно в обо- 
розі -  забывавуть и о Бозі -  Як сіно косять -  у Бога погоди 
аросять, а як сіно в оборозі -  забувають і о Бозі.
Як сын иароднться, то й углы радувуться -  Як син на- 
родиться, то й радіють.
Як сыр у маслі куплеси = Як вареннк у маслі п.тавать -  
Як сир у маслі капається.
Як сырьова добавка -  Як сировишіий лодаток.
Як сытно пополудекковати -  тіло хоче полежати -  Якщо 
ситно иополуденкувати (пообідати) -  тіло хоче полежати. 
Як скаже -  ги заяже -  Як скажс -  мов зав’яжс.
Як скаже нарторганізація -  така й атестапія -  Як скаже 
парторганізація -  така й атестація.
Як скажеш (скажете) ■ Як скажеш (скажетс).
Як скажуть люде -  най так и буде -  Як скажуть люди -  
хай так і буде.
Як скажуть, так буде: мы -  маленькі лнше -  Як скажуть, 
так буде: ми -  маленькі люди.
Як сказав (сказала), так и занисав (зписала), вбы нс 
забытн й точным (точнов) быти -  Як сказав (сказала), 
так і записав (заішсала), щоб нс забьпи й точним (точпою) 
бути.
Як сказаио -  Як сказано.
Як сказати -  Як сказата.
Як скалка в оці = Як сӱль в оці = Як більмо в оці (на 
оці) -  Як скалка в оці.
Як скельцс (чистий, чисгпа) -  Мов сксльце (чистий, чис- 
та).
Як скипкть, то й піна збіжить -  Як скипить, то й піиа збі- 
жить.
Як скрутно (гижко) челядник (челидина) не почуваєся, 
а на ліпшоє надієся -  Як скрутно (важко) шодина не ао- 
чувається, а на краще сподівається.
Як скіпка (тонкий, тонка) = Як тріска -  Як скіпка (тон- 
кий, тонка).
Як слина на землн пропадать, так бы й зло-горе нропа- 
ло, што тіло доннмать -  Як слюна на землі пропадає, так 
би й зло-лихо пропало, що тіло доймає!
Як слідствіє -  Як наслідок.
Як слід = Як треба = Як годиться -  Як слід.
Як слідовало чекати -  Як слід було (як належало) чекати. 
Як слідствіє -  Як наслідок.
Як слілому без очи, так родпні -  без діти -  Як сліпому без 
очей, так родині — без дітей.
Як слызы ятрівуть -  усі тя жалівуть -  Як сльози ятріють 
-  усі тебе жаліють.
Як слово скаже -  гибы на долони зважить Як слово 
скаже -  мов на долоні зважить.
Як смертиый гріх -  Мов смертиий гріх.
Як смерть -  Мов смерть.
Як смерть го (смерть йі) вхопила -  не иомоглн му (ие 
помоглн ӱв) пи кропнло, ни кадило -  Як смеріь його
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(смерть її) вхопила -  не помогли йому (ыс помогли їй) иі 
кропило, ні кадило.
Як смола до чобота пристає = Як репйах ціплясся -  Як 
смола до чобота пристае.
Як сніг иа голову -  Мов сніг аа голову.
Як сніг упаде, то й череда п р о п ад сЯ к  сніг упаде, то й 
череда {то й стадо) пропаде.
Як снӱп повалнвся -  Мов сніп повалився.
Як собака на сіні = Собака на сіні -  Мов собака на сіаі. 
Як собака на сіні: и сама не їсть, и иншым не дає -  Мов 
собака на сіні: і сама не їсть, і іншим не дає.
Як собі -  Мов собі.
Як собі го не дӱстала -  узяла и счаровала -  Як собі його 
не дістала -  взяла і зчарувала.
Як собі на хоссн, а другым на пӱллоє -  то й на чорнос 
повість: білоє ~ Як собі на хосен (на користь), а іншим на 
погаие {підле) -  то й иа чорне повість (скаже): біпе.
Як собі постелив (посіелила), так и спи (так н успався, 
усиалася) -  Як собі постелив (постелила), так і спи (так і 
ииспався, виспалася)!
Як собі постелиш, так и спати будеш (так и уснишся) -
Як собі иостслиш, так і спати будеш (так і виспишся).
Як собі -  так усім -  Як собі -  так усім!
Як собі хочеш (хочете) = Як хочеш -  Як собі хочеш (хочетс). 
Як соина муха -  Мов сонна муха.
Як сонне встанс, то й туман розтане -  Як сонце встане, 
то й 'іумаи розтане.
Я к сомце не псче, а хл іба тти не сиече -  Як сонце не пече, 
а хліба тобі нс спсчс.
Як сообщалося пережс (раньшс) -  Як повідомлялося ра-
ІІІШ Є.

Як сорока на кӱлку (иа горолині) -  Мов сорока на кілку 
(на городиш, на тині).
Як сотні (тысячі) ииших -  Мов сотні (тисячі) інших.
Як Спаса стрічавуть -  обжинкы снравлявуть -  Як Сгіаса 
стрічають (/9  серпня) -  обжинки справляють.
Як спсчсме, так и зйіме -  Як спсчемо, так і з’їмо.
Як спечемс, то й вам даме -  Як спсчемо, го й вам дамо. 
Як спиііу нс нагнсш, то й і-риба не зорвсш -  Як спииу ие 
нагнеш, то й і-риба пе зірвеш.
Як с і і и т ь , то не їсть, а коли їсть, то не дримле -  Як спить, 
го нс їсть, а коли їсть, то не дрімає.
Як спиця в колесі -  Мов сішця в колесі.
Як споткає біда -  скрутнться й молода -  Як сіііткає біда 
-  скрутиться й молода.
Як став амерічанином -  зробивсн пессьмм сыиом — Як
став амерічанином -  зробився пессім сином.
Як став (як стала) головов -  махнув (махнула) на вшит- 
ко руков -  Як став (як стала) головою -  махнув (махнула) 
ыа всс рукою.
Як став депутатом (стала депутатков) -  перестав быти 
братом (переетала бытн сестров) -  Як став дспутатом 
(стала декпутаткою) -  перестав бути братом (перестала 
бути ссстрою).
Як ставнтися до того, што -  Як ставитися до гого, що.
Як став перший другого чекатн (перша другу чекати), 
почав гадати (почала гадати), як бы й собі пйатами 
накывати -  Як став перший другого чекати (як стала пер- 
ша другу чекати), почав гадати (почала гадати), як би й собі 
іГятами накивати.
Як стадо овець (корӱв) -  Мов стадо овець (корів).
Як стала жонов -  у чоловіка под пйатов -  Як стала жін- 
кою {дружиною) -  у чоловіка (умужа) під п’ятою.
Як стали Совіты -  мусіли говіти (нічим было й говіти) -  
Як стали Совіти -  мусіли говіти (нічим було й говіти).
Як стало извісио -  Як стало відомо.
Як сталося, так принимай -  Як сталося, так сприймай. 
Як стане (як почне) читати -  не одорвати -  Як стане (як 
почне) читати -  не відірвати.
Як стара, то вже зсохшасн шкарлубка, а колнсь назы- 
вали “голубка” -  Як стара, то вже зсохла шкарлубка, а ко- 
лись пазивали “голубка”.

Як старі говорили: не став телігу спсред кобылы -  Як
старі говорили: не став телігу сперед кобили.
Як старі (давні) знакомі -М ов стврі (давні) знайомі.
Як старый пень -  Мов старий пснь.
Як старого дуба не нахылити, так дорослого сына добру 
не навчнти -  Як старого дуба не нахилпти, так дорослого 
сина добру нс навчити
Як статуя = Як из каміпя вытесаный (вытесана) -  Мов
статуя.
Як сгранно не звучить -  Як дивно ае звучить.
Як стрілов летіти (мчати) -  Мов стрілою летіти (мчати). 
Як стӱй -Я к  стій!
Як судя заявляє: “Легкого діла не бываає! -Я к  суддя за- 
являє: “Легкото діча {легкоїсправи) не буває!”
Як судьба не бйе, а вӱн (а вна) -  робить свос -  Як доля нс 
б’є, а він (а вона) -  робить своє.
Як судьба не смыче -  звыкай, чоловіче (звыкай, челя- 
дино) -  Як судьба {доля) нс смиче -  звикай, людино!
Як суждено Богом, так и буде, иеборе (нсбото) -  Як су- 
джеао Бошм, так і буде, неборе (небого)!
Як сӱль в оці = Як більмо в оці (на оці) — Як скалка в 
опі -  Як сіль в опі.
Як сӱль в оці, а колька -  в боці -  Як сіль в оці, а колька
-  в боці.
Як сӱль у воді -  Мов сіль у воді.
Як ся басня бає, так ся н зіває -  Як байка бається, так і 
позіхається.
Як ся в колхозі не стараєш, а ниґда нич не маєш -  Як у
шлгоспі пе стараешся, а иіколи иічого не.маєш.
Як ся гавкать -  так ся отзывать -  Як гавкається -  так 
відгукується.
Як ся гойкаггь, так ся й отзывать (отклнкать) -  Як гойка- 
ється (гукається), так і відзивається (відгукується).
Як ся до ладана нкч не може взяти, так бы ся й моло- 
дятам нич не могло стати -  Як до ладану нііцо не можс 
взятися, так би й молодятам пічого нс мопю статися.
Як ся за ним не ганясш -  и ложков го нс ймиш -  Як за 
ним не ганяєшся -  і ложкою його не впіймаєш.
Як ся заробило, так ся й пропило -  Як заробилося, так і 
ироішиося!
Як ся змагаєш, так ся и маєш -  Як змагаєшся, так і ма- 
єшся.
Як ся каже = Як зныкли кязати -  Як кажсться.
Як ся люде не мавуть, а проблемы все якісь возникають -
Як люди пе маються, а проблсми постійно якісь виникають. 
Як ся масме, так і выпозируєме -  Як маємось, так і вино- 
зируємо {виглядаємо).
Як ся маєш (масге) = Як маетеся -  Як маєшся (маєтсся)? 
Як ся навчили, так і вчииили (зробили) -  Як навчилися, 
так і вчинили (зробили).
Як ся наміреглус -  ши й дітину позбыткус -  Як намірегу- 
ється ірознеркується) -  ше й литину позбиткує.
Як ся ие маєме, а прошлоє свос ие забываємс -  Як не 
маємось, а своє минуле не забуваємо.
Як ся не май, а на сонце не нарікай -  Як ие майся, а на 
сонцс нс нарікай.
Як ся не май, а померлых памнятай -  Як не майся, а по- 
мерлих иам’ятай.
Як ся не мати, но мертвых треба памыятати -  Як пе ма- 
тися, та мергвих треба нам’ятати.
Як ся не поводиш -  усім не догодиш -  Як не поводишся
-  усім не догодиш.
Як ся не пряч, а смерть тя найде -  Як не прячся {неховай- 
ся), а смерть тебе знайде.
Як ся не стараєш, а судьбу навперед не вгадаєш -  Як не
стараєшся, а долю наперед не вгадаєш.
Як ся не стараєш, а пілый хліб у рот не впхаєш -  Як не 
стараєшся, а цілий хліб у рот не вихаєш.
Як ся не стараеш -  ог смерти ся не спрчеш -  Як нс стара- 
єшся -  від смерті ие сирячсшся (не сховасшся).
Як ся не старасш -  чужу думку пе вгадасш -  Як не стара- 
єшся -  чужу думку не нгадаєш.
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Як ся не трудити -  вшиткым ниґда не доюдити -  Як не 
трудитися -  всім ніколи не догодити.
Як ся не хмуриіл, туй не покуриш -  Як не хмуришся, тут 
не покуршп (не припалиш).
Як ся пес годує, так вӱн и слугує -  Як пес годується, так 
він і слуіує.
Як ся потрудиме, так н жнти будеме -  Як потрудимось, 
так і жити будемо.
Як ся просиав <проспала) -  де и хміль пропав -  Як нро- 
спався (проспалася) -  де й хміль пропав!
Як ся пупікач не парадить, а от нього вонить -  Як
пупікач (удод) не парадиться, а від нього вонить (смер- 
дить).
Як ся стараєш -  такоє й здоровля маєш -  Як стараєшся -  
таке й здоров’я маєш.
Як ся судило, гак и жий -  Як судилося, так і живи.
Як снтый Бог -  Як святий Бог.
Як сято, то й гостӱв миого -  Як свято, то й гостей багато. 
Як ся челядник (челядина) нс має, а Вслнкдень без ма- 
льованых яєць (кршиинок и писанок) у нього не быває
-  Як людина ие мається, а Великдень без мальованих яєць 
(крашанок і писанок) у неї не буває.
Як так -  Як так?
Як такый (нк така) -  Як такий (як така).
Як так, то й так -  Як так, то й так.
Як твої (ваші) діла -  Як твої (ваші) справи?
Як твӱй (як ваш) отсць -  Як твін (як ваш) отець (ба/пько). 
Як гебе гостять, з ак и ты чеетуй -  Як тебе гостять, так і 
ти гюважай.
Як теля (як баран) на нові ворота (позирати) -  Мов тсля 
(мов баран) на нові ворота (позирати, диоитися).
Як теперь -  Як зараз.
Як теперь вижу Як тепер бачу.
Як тернець урвеся -  часго й кров проллєся -  Як тергіець 
урветься -  часто й кров проллється.
Як ти дам, аж у пйатах ти постыне -  Як тобі дам, аж у 
п’ятах тобі постиие!
Як ти тяжко, так бы тти легко -  Як тобі тяжко, так би 
тобі легко!
Як ты  Богу до церкви, так Бог тобі до мішка -  Як ти
Богу до церкяи, так Бог тобі до мітка.
Як ты до иншых, так инші й до тебе -  Як ти до іниіих, 
так інші й до тебе.
Як ты до люди ставишся, так они -  до тебе -  Як ти до
людсй ставишся, так вони -  до тебе.
Як ты до людн, так Бог -  до тебе -  Як ти до ліодей, так 
Бог -  до тебе.
Як ты до свойнх родичӱв -  так будуть твої діти -  до тебе
-  Як ти до своїх родичів (рідних) -  так будуть твої діти до 
тебе.
Як ты иншых честусш, так они н тебе честовати будуть 
= Як иншых уважаєш -  так от них 1 маєш -  Як ти інших 
шануєш, так вони й тебе шаііувати будуть.
Як ты коровам у годӱвниці, так они тобі в дӱйвиці -  Як 
ти коровам у годівниці, так вони тобі в дійниці.
Як ты корові кормом, так она тобі молоком -  Як ти коро- 
ві кормом, так вона тобі молоком.
Як ты корові, так корова тобі -  Як ти корові, так корова 
тобі.
Як ты людям, так людн -  гобі (так они й судять) -  Як ти 
люям, так люди -  тобі (так вони й судять).
Як ты мені -  так я тобі -  Як ти мені -  так я тобі!
Як ты міряш -  так отмірявуть и тобі -  Як ти міряєш -  так 
відміряють і тобі!
Як ты почуваєш себе (як почувашся) -  Як ти пучуваєш 
себе (як почуваєшся) ?
Як ты природі, так природа -  тобі -  Як ти природі, так 
нрирода -  тобі.
Як ты стрітиш Новый рӱк -  такым буцс цілый рӱк = Як 
иоворӱчну нӱч стрітить чоловік (челядник), так пройде 
цілый рӱк -  Як зустріиеш Новий рік - таким буде цілий 
рік.

Як ты тшіишся, врагы смутяться, як ты смутишся, 
врагы ся тішать -  Як ти тішишся, вороги смутяться, як ти 
смутишся, вороги тішаться.
Як ты товпі, так товпа тобі -  Як ти товпі (юрбі), так юрба 
тобі.
Як ты (як вы) хочсте, но я зроблю по-свому = Як тобі (як 
вам) угодно, но я зроблю по-свому -  Як ти (як ви хочете), 
але я зроблю по-свєму.
Як ты чорту, так чорт тобі -  Як ти чортові, так чорт тобі. 
Як тко -  Як хто?
Як ткось бідный (як котрась бідна) -  забуде го (забуде 
йі) и брат рӱдный (и сестра рӱдна) -  Як хтось бідний (як 
котрась бідиа) -  забуде його (забуде її) і брат рідний (і се- 
стра рідна).
Як ткось не знає -  календарь нагадать -  Як хтось не знає
-  календар нагадає.
Як ткось хоче котось позбытяся -  глядать случай для 
вады -  Як хтось хоче когось позбутися -  глядає (шукае) 
нагоду для вади (для сварки).
Як то -  Як то?
Як тобі (як вам) ведеся -  Як тобі (як вам) ведеться?
Як тобі (як вам) еее нравиться -  Як тобі (як вам) це по- 
добається?
Як тобі (як вам) жиєся -  Як тобі (як вам) живеться?
Як тобі (як вам) извісно -  Як тобі (як вам) відомо.
Як тобі (ик вам) повісти -  Як тобі (як вам) повісти (ска- 
зати).
Я тобі, ты мені -  й мы обоє на кони -  Я тобі, ти мені -  й 
ми обоє на коні.
Як тобі (як вам) угодно = Як хочеш (як хочете) -  Як тобі 
(як вам) завгодно.
Як тобі (як вам) угодно, ио я зроблю по-свому = Як ты 
(як вы) хочете, но я зроблю но-свому -  Як тобі (як вам) 
завгодио, але я зроблю по-своєму.
Як тобі (як вам) щастить -  Як тобі (як вам) щастить?
Як то было переже -  Як то було раніше.
Як товды, так н теперь -  Як годі, так і теііср.
Як то кажуть -  Як то кажуть.
Як током шарахнуло -  Як током (струмом) шарахнуло. 
Як торішньый сніг -  Як торішній сніг.
Як тоты циганс -  Мов ті цигани.
Як тоты мерці не можуть свойими ногамн порӱі' нере- 
ступити, так бы й ниякі відьмы-босоркы не могли до 
хыжі вступити -  Як ті мерці ие можуть своїми ногами по- 
ріг гіереступити, так би й ніякі відьми-босорки нс могли до 
хати вступити!
Як тоты мыши надоїли: всьо погрызли, всьо поьти -  Як
ті миші надоїли (набридли): всс поіризли, все поїли!
Як тот казав (ик тота казала) = Як говориться -  Як той
казав (як та казала).
Як тот соловей (соловейко) -  Мов той соловсй (соловейко). 
Як трава -  Як трава.
Як трафнться -  Як грапиться.
Як треба = Як слідує- Як треба (потрібно).
Як треба буде = Кіть треба буде -  Як трсба (потрібно) будс. 
Як зривога -  згадує Бога, а тривогы нис -  Бога забывать = 
Як тривога, то до Бога, а минулася -  й про Бога забылося
-  Як тривога -  згадує Бога, а тривоги немає -  Бога забуває. 
Як тривога, то до Бога, а минулаея -  й про Бога 
забылося = Як тривога -  згадуе Бога, а тривогы ннє -  
Бога забывать -  Як тривога, то до Бога, а мииулася -  н про 
Боіа забулося.
Як тріска = Як скіпка (тонкий, тонка) -  Як тріска.
Як трудився (трудилася), так и дӱставай -  Як працював 
(працювала), так і діставай (отримуй).
Як трьонаный (трьонана) -  Як стріианий. (стріпана).
Як туй, так н всяды -  Як тут, так і скрізь.
Як тӱчному вепрьови радуєся газда, так гӱчному бога- 
чови радуєся чорт (біс) -  Як тучному (вгодоваіюму) ве- 
преві (кабану) радіє господар, так тучному (вгодованому) 
багачсві радіє чорт (біс).
Як тӱлько -  Як тільки.
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Як тяжко на войні не быває, а солдаг пайок свӱй має
~ Як тяжко на війні нс буває, а солдат (а воїп) пайок свій 
має.
Як тяжко не жиєся, а всьо перемелеся й нсретовчеся -
Як тяжко не живеться, а все псрсмелетьея і псретовчеться. 
Як тяжко не жиєея, а пӱвлітра в хыжи найдеся -  Як тяж- 
ко не живеться, а півлітра в хаті знайдсться.
Як тяжко не майся -  рода не зрікайся -Я к  тяжко не май- 
ся -  роду не зрікайся.
Як тя нс гостять, но й додому треба йти -  Як тсбс не гос- 
тять, алс й додому треба йти.
Як у басни про лебідь, рак и щуку -  Як у байці про ле- 
бідь, рак і щуку.
Як у безну = Як у прӱрву -  Як у бсзодшо.
Як убитый (убита) -  Мов убитий (убита).
Як у біду впав (упала), то й матірь (то й Бога) згадав 
(згадала) -  Як у біду вгіав (уцала), то й матір (то й Бога) 
згадав (згадала).
Як у Бога залає -  аж грава всыхать -  Як у Боіа залає-  аж 
трава всихає.
Як у Бога за пазухов -  Як у Бога за пазухою.
Як убрали го (убрали ЙІ) у иартком -  нараз став (стала) 
псредовнком (персдовичков) -  Як вибрали його (вибрали 
її) в партком -  відразу став (стала) персдовиком (передо- 
вичкою).
Як у вариши, так и на селі -  Як у вариши (« місті), так і 
на селі.
Як у вас, так и в нас -  Як у вас, так і в нас.
Як у вас, так у нас пила хыжі -  перелаз -  Як у вас, так у 
нас біля хати -  псрслаз.
Як у вас, так у нас пйуть палснку, а не квас -  Як у вас, 
так у нас п’ють аалеику (горіпку), а не квас.
Як увмдиме дале -  Як иобачимо далі.
Як у воду внав (упала) = Як у воду канув (канула) -Як у 
воду впав (угіала).
Як у воду канув (канула) = Як у воду впав (упала) -  Як
у воду капув (канула).
Як у воду онуіцений (онушена) -  Як у воду опущеинй 
(опущена).
Як у воду позирав (позирала) -  Як у воду позирав (дивив- 
ся, дивилася).
Яку г ать не робиги - ріку не сперти (не оетановигн) -
Яку гать ие робати -  ріку не зушшити.
Як уговорювуть -  горы-долы обіцявуть, а иристанеш -  
но ребрах дӱстанеш -  Як умовляють -  гори-доли обіцяють, 
а пристансш -  ію рсбрах дістанеш.
Як уговорювуть -  сто конӱв обіиявуть, а як возьмуть
-  и єнного не дадуть -  Як уговорюють (умовляють) -  сто 
коней обіцяють, а як візьмуть -  і одного не дадуть.
Як угодно = Як вам угодно -  Як завгодно.
Як у годӱвницях -  так и в дӱйницях -  Як у годівницях -  
так і в дійницях.
Як угораздило го (угораздило йі) -  Як надихнуло го (на- 
дихнуло її)?
Як у горшкови кыпіти -  Як у горшкові (горщику) киніти. 
Як у горячці, мече собов, проклинавучи свою хвороту
-  Мов у гарячці, мече (кидає) собою, проклинаючи свою 
хворобу.
Як удар блискавкы -  Як удар блискавки.
Як ударив (ударила) -  аж хряснуло = Як угесав (утесала)
-  аж смолі брызнули -  Як ударив (ударила) -  аж хрясиуло. 
Як ударив (ударила) у губу, го й розбив (розбила) всю 
рахубу -  Як ударив (ударила) у і-убу, то й розбив (розбила) 
всю рахубу (весь рахунок, звіт).
Як >дариш, го й злый -  товариш -  Як удариш, то й злий
-  товариш.
Як удар кленача -  Як удар клепача Ыолота).
Як ударю = Кіть уцарю = Кіть утешу -  світа Божого не 
увидиш -  Як ударю.
Як удень, так и вночи -  Як удень, так і вночі.
Як у детективі -  Як у детсктиві.
Як у добрі старі часы -  Як у добрі старі часи.

Як у допотопні часы -  Як у допотопні часи.
Яку дружбу заведеш, так и житя лрожиєш -  Яку дружбу 
заведєш, та і життя проживеш.
Як у ду рного на дворі -  Мов у дурного на дворі (на подвір ’і), 
Як ужаленый (ужалеыа) -  Мов ужалений (ужалена).
Як уже было сказаио -  Як уже було сказано.
Як уже сказано высше -  Як ужс сказано вище.
Як уже сообщалося -  Як уже иовідомлялося.
Як уздрів (уздріла) -  аж екамнянів (скамняніла) = Як 
уздрів (уздріла) -  аж умлів (умліла) -  Як уздрів (забачш, 
забанша) -  аж скам’янів (скам’яніла),
Як уздрів (уздріла) -  аж умлів (умліла) =Я к уідрів (уздрі- 
ла) -  аж скампянів (скамняніла) -  Як уздрів ізабачив, за- 
бачила) -  аж умлів (умліла).
Яку з дӱвкы жону собі сформуєш, таку й будсиі маппа -  Яку 
з дівки жіику (дружину) собі сформуєш, таку й будеш мати.
Як у зерькалі -  Як у дзеркалі.
Як узявся за гуж, не кажи, ош не дуж -  Як усявся за гуж, 
не кажи, що не дуж.
Як уйде на ноле -  нараз го (нараз йі) колька коле -  Як
вийде на поле -  відразу його (відразу н) колька коле.
Як уйшло, так и пӱшло -  Як вийшло, так і гііішю.
Як уйшло, гак уйшло - Як вийшло, так вийшло.
Як у казці -  Мов у казці.
Як у канчова ухо обырвеся, то й канчӱв розобйеся -  Як у 
канчова (у дзбанка) вухо обірвсться, то й канчів (то й дзба- 
нок) розіб’ється.
Як у кіно -  Мов у кіно.
Як у комара сала -  Мов у комара сала.
Як у комуністичні часи -  Мов у комуністичні часи.
Як уконаный (укопана) = Як прикыііів (ирикып1іа) • 
Мов укогіаний (укоііана).
Як у люди - Як у людей.
Як у люди, так и в нас - Як у людей, так і в нас.
Як умер (умсрла), то й ноіами не дрыгать -  Як помср 
(померла), то й ногами нс дригає.
Як умстено (вымеіено) = Хоть покотись -  Як виметено. 
Як умісме, так и жисме -  Як уміємо, так і живемо.
Як уміс, так и розуміє -  Як уміє, так і розуміє.
Як умієш ся сміити, так пчасно вмій і нсрестати -  Як 
умієш сміятися, так вчасио вмій і нерестати.
Як у нас водигься -  Як у нас заведеио.
Як у нас звыкли казати = Як у нас кажугь -  Як у нас 
звикли казати.
Як у нас кажуть = Як у нас звыкли казатн -  Як у нас
кажуть.
Як у нас колхозы стали -  усі межі розорали -  Як у нас
колгоспи стали -  усі межі розорали.
Я у небі Бог Отець, так у хыжи -  втиць -  Як у небі Бог 
Отець, так у хаті -  втиць ібатько).
Як у нормальных люди -  Як у нормалыіих людей.
Як у парламенг пробирався (пробираласи) -  ангелом 
притворявся (притворялася), а як туды проліз (проліз- 
ла) -  спалив (спалила) крыла, а выставнв (выставнла) 
рыло -  Як у парламснт пробирався (пробиралася) -  анге- 
лом ирикидався (прикидалася), а як туди проліз (пролізла) 
-  спалив (спалила) кршіа, а виставив (виставила) рило.
Як у патиці -  Як в аптеці.
Як у передінфарктному состоянію -  Мов у ііередінфаркт- 
ному стані.
Як упився (упилася) -  мов сказився (сказилася) -  Як
упився (упилася) -  наче сказився (сказилася).
Як унравляли партійці, так и уиравлявуть -  Як уцрав- 
ляли (керували) гіартійці, так і управляють (так і керують). 
Як у преснодній -  Мов у пеклі.
Як у ирошлому, так и днссь: руснакы бідні й голодні -
Як у минулому, так і сьогодні: руснаки бідні й голодні.
Як у прӱрву = Як у йезну -  Як у прірву.
Як у раю -  Мов у раю.
Як уродився (уродилася) -  Як уродився (уродилася).
Як у рот воды набрав (набрала) -  Мов у рот води набрав 
(набрала)!
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Яку рузку добудеш, таку й пахати (нн>хати) будеш -  Яку
ружу (квітку) добудеш, таку й пахати (нюхати) будеш.
Як у світі кривых зирькал -  Мов у світі кривих дзер- 
кал.
Як у світ ся подав (подала) -  без сповіді пропав (про- 
нала) -  Як у світ подався (подалася) -  без сповіді пропав 
(пропала).
Як уее -  Як завжди.
Як у себе дома -  Як у себе дома.
Як усс быває -- Як завжди буває.
Як усе в такых случаях -  Як завжди в таких випадках.
Як у себе дома = Як дома -  Як у себе дома (вдома).
Як усе быває в жнзни -  Як завжди буває в житті.
Як усі -  Як усі.
Як усі нормальні люде -  Як усі нормальыі люди.
Як усі старші люде -  Як усі старші лгади.
Як усі, так и я (так і вна) = Як усі, так и мы -  Як усі, так 
і я (так і вона).
Як усі, так и мы = Як усі, так и я (так і вна) -  Як усі, так 
і ми.
Як у сливах сидить = Ни в сих, ни в тых -  Мов у сливах 
сидить.
Яку смерть глядав (глядала), таку и найшов (и найшла)
-  Яку смерть глядав (шукав, шукала), таку і спіткав (і с іі іт - 
кала).
Як у сиі -  Як у спі {наче у  сні).
Як у собственнӱв коморі -  Як у власній коморі.
Як у Союзі стали жити -  перестали й діти хрестити -  Як 
у Союзі стали жити -  перестали й дітей христити.
Як Успеніє прийшло -  сонце на осінь нӱшло -  Як Уснсніє 
прийшло (28 серпня) -  сонце на осінь пішло.
Як у старі добрі часы -  Як у старі добрі часи.
Як старіє чоловік (челядина) -  стає довгым вік -  Як ста- 
ріє людина -  сгає довгим вік.
Як усе в сӱв порі -  Як завжди в цій норі.
Яку смерть глядаш, таку й пайдеш -  Яку смерть глядаєш 
(шукаєш), таку й знайдеш.
Яку судьбу у Бога собі заслужив (заслужила), таку й 
нрожив (прожила) -  Яку долю у Бога собі заслужив (за- 
служила), таку й прожив (прожила).
Як усяды -  Як повсюди (як скрізьӱ.
Яку-сь воду наносив (наносила), таку й пити будеш -  
Яку ти воду ианосив (наносила), таку й пити будеш!
Якусь мівуту -  Якусь хвилину.
Як усьо -  Як все.
Як усьо запутано -  Як усе заплутаио!
Якусь сорвав (сорвала) косицю, таку й маєш -  Яку ти
зірвав (зірвала) квітку, таку й маєш.
Яку-сь собі убрав (якого-сь собі убрала), з таков (из та- 
кым) и жий -  Яку ти собі вибрав (якого ти собі вибрала), з 
такою (з таким) і живи!
Якусь чічку сорвав (сорвала), таку й пахати (нюхати) 
будеш -  Яку чічку (косичку) ти зірвав (зірвала), таку й па- 
хати (нюхати) будеш.
Як у такых случаях быває -  Як у таких випадках буває. 
Як утверждавуть очевидці -  Як стверджують очевидці. 
Як утверждає світовый опы т- Як стверджує світовий до- 
свід.
Як у тому анекдоті -  Як у тому анекдоті.
Як у хащи -  Як у лісі.
Я к у хворӱсть упав (упала) -  бӱлгае не встав (не вста-
ла) -  Як у хворість упав (упала) -  білыие не встав (не 
встала).
Як у Христа за пазухов -Мов у Христа за пазухою.
Як у цивілізованых люди (державах) -  Мов у цвілізова- 
иих людей {державах, країпах).
Як учора, так и днесь -  Як учора, так і днссь {так і нині, 
й сьогодні).
Як у ямі -  Мов у ямі.
Якӱв матери не шкода свої дітины -  Якій матері не шкода 
своєї дитини?
Якӱсть жизни -  Якість житгя.

Якх

Як файно упйу, файно зйім -  свнщу я товды усім -
Як файно (добре) вип’ю, файно (добре) з’їм -  свищу я тоді 
усім!
Як, фебруарс, не міреглуй, а ца весну брыв не дуй -  Як,
лютий, не міреглуй {не лютуй), а на весну брів не дуй {не 
хмур).
Як фебруару дячиться, так и дурачиться -  Як лютому 
дячиться, так і дурачиться.
Як феиікс из попелу -  Мов фенікс із попелу.
Як у фокусі -  Мов у фокусі.
Як Фома яо Бога, так Фомові Бог -  Як Фома (Хома) до 
Бога, так Фомові (Хомові) Бог.
Як фортуна служить, так челядник (так челядина) н
жис -  Як фортуна служить, так людина й живе.
Як хворота занапастилася -  лем тінь от нього (от неї) 
лишилася -  Як хвороба занапастилася -  лиш тінь від нього 
(від иеї) лишилася.
Як хворота, то й ложка ие проситься до рота -  Як хворо-
та (хвороба), то й ложка не проситься до рота.
Як хліба доста, то пе їсть и короста -  Як хліба дссигь, то
не їсть і короста.
Як хліба ньіт -  не милый світ -  Як хліба иіт- не мнлий 
світ!
Як хліб вымолоченый и провіяный, дорӱжка євиа -  до 
млшіа -  Як хліб вимолочеиий і провіяний, доріжка одна -  
до млина.
Як хліб насущный -  Мов хліб насущний.
Як хмара -  Мов хмара.
Як хміль вйеся = Хмільом вйеся -  Мов хміль в’егься.
Як холод и зла година -бідує челядник (бідує челядина)
-  Як холод і лиха година -  бідує людина.
Як холоднов водов оболляв (оболляла) -  Мов холодною 
водою облив (облила).
Як хотів (хотіла) голова колхоза, такі в колхозникув 
были й права -  Як хотів (хотіла) голова колгоспу, такі в 
колгоспників були й права.
Як хотів (хотіла), так повів (повіла) -  Як хотів (хотіла), 
так повів (сказав. сказала)\
Як хочеш ся добрс матн -  навчися ирощати -  Як хочеш 
добре матися -  навчися прошати.
Як хочете, прозывайте, лем дайге -  Як хочстс, прозивай- 
те, лиш дайтс.
Як хочсш (як хочете) = Як тобі (як вам) угодно -  Як хо-
чеш, як хчете.
Як хочеш -  вадься, сердися, лсм не ложися -  Як хочеш -  
сердься, сварися -  лиш ые ложися (не йди в заклад).
Як хочеш ґаздовати -  з курьми лігай спати, а з когутом 
вставай -  Як хочеш господарювати -  з курми лігай спати. 
а з когутом (із півнсм) вставай.
Як хочеш доброї лозы -  у нилипӱвку вози -  Як хочеш 
доброї лози -  у пилипівку вози.
Як хочеш -  жий, айбо з людьми будь на “вы” -  Як хочеш
-  живи, але з людьми будь на “ви”.
Як хочеш -  лайся, лем не кусайся -  Як хочеш -  лайся. 
лиш не кусайся.
Як хочеш на газдӱвстві штось мати -  старайся не лем 
заробляти, но й заробленоє честоватн (откладати) -  Як
хочеш па господарстві щось мати -  старайся не лиш заро- 
бляти, але й зароблене шанувати (відкпадати).
Як хочеш, обы люде чннили тобі, так чнни й ты їм = 
Як хочеш, обы чесні людн робнли, так и ты роби -  Як 
хочеш, щоб люди робили тобі, так роби й ти їм.
Як хочеш, обы чесні людн робилн, так и ты роби = Як 
хочеш, обы люде чинили тобі, так чини й ты їм -  Як хо- 
чеш, щоб чесні люди робили, так і ти роби.
Як хочеш роби, лем честь не загуби -  Як хочеш роби, лиш 
честь не загуби.
Як хочеш, так жий, лем ТІартію хвали -  Як хочеш, так 
живи, лиш Партію хвали.
Як хочеш, так и воспринимай (так и розумій) -  Ях хо-
чеш, так і снриймай (так і розумій) !
Як хочеш, так робя -  Як хочеш, так роби.
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Якх

Як хочеш хліба -  не чекай з неба, а роби, як треба -Якшо 
хочеш хліба -  не чекай з ііеба, а роби, як треба.
Як хочеш ціиу грошам узнатн -  пӱди нозычати -  Яшо 
хочеш ціну грошам взиати -  піди позичаіи.
Як хочу, так и лопочу: маву право -Я к  хочу, так і лоиочу: 
маю право!
Як хрінь у иосі -  Мов хріп у носі.
Як цариця ступать: сукманами двӱр подмітать -  Як ца- 
риця ступає: сукнями двір підмітає.
Як пиганська кобыла: день біжить, а три лежить -  Мов 
циганська кобила: день біжить, а три лежить.
Як ціпы гомонять -  іумііа дрыжать -  Як ціпи гомошпь -  
гумна дрижать (тремтять).
Як ціиы молотять, то и в гориіку колотять -  Як ціпи мо- 
лотять, то і в торшку (і в горшику) колотять.
Як ціпком не махасш -  ворон не перестріляєш -  Як ціп- 
ком ие махаєш -  ворон не перестріляєш.
Як пуцлик для дітвака -  Мов цуцлик {соска) для ди- 
тини.
Як цятка в морю -  Мов крашія в морі.
Як иятка водм -  Мов крапля води.
Як у цятці росы -  Мов у цятці (у краплині) роси.
Як няцька -  Як цяця (іграшка).
Як час дозволяє, то іі челядник (то й челядина) не но- 
спішає -  Якщо час дозволяє, то й людина не иоспішає (не 
квапиться).
Як часто быває -  Як часто буває.
Як часто случаєея -  Як часто грапляється.
Як челядника (челядипу) поховавуіь -  многі за нього 
(за неі) забывавуть -  >ік людину поховають -  многі за иеї 
забувають.
Як челядник (челядина) за дспь нс уі омлясся -  за нӱч 
забываєся -  Як людина за дснь не натомляється - за ніч 
забувається.
Як челядиик здоровый -  на всьо готовый -  Якщо люди- 
на здорова -  на всс готова.
Як чслидыик (челядина) здоровля втратнть, то мало 
вже чого вӱн вартый (он а варта) -  Яшо людина здоров’я 
втратить, то мало вже чого вона варга.
Як челядннк (челядина) має журу -  не найде собі завгу- 
ру -Я к людина має журу -  нс знайдс собі завгуру {рогвагу). 
Як челядник (челядина) нс жадас -  двічі в році ліга не 
быває -  Як людина ие жадає (не бажає) -  двічі в році літа 
ие буває.
Як челндник (челядина)пӱлло не маєся, а жизни дер- 
житься -  Як людина поіапо не мається, а жиггя держиться 
(тримасться).
Як челядник (челядина) старіє -  вже не росте, а маліє -
Як людина старіє -  вжс нс росте, а маліє 
Я к челядник (челядина) старіє -  до землі тяжіє -  Як лю-
дина старіє -  до землі тяжіє.
Як челядник (челядина) старіс, то й серце благіс -  Як
людина старіє, то й серце благіє.
Як челядник (челядина) старӱсть переступає -  у дітин- 
ство впадас -  Як людина старість переступає -  у дитин- 
ство впадає.
Як челядник (челядина) ся добре мае, то й сусід го наві-
щає -  Як людиііа добре мається, то й сусід її навіщає.
Як челяднику (челядині) не є, а рокы беруть своє -  Як 
шодиыі не є, а роки беруть своє.
Як чсрево дӱсі ане свое, то й челяднику (го й челяднні) 
журы не є -  Як черсво дістаие своє, то й людині журби цема. 
Як черево нс болить, то й фігльовати кортить -  Як чс-
рсво (живіт) не болить, то й фігльовати (жартувати) кор- 
тить.
Як череда без чередаря, так и громада -  бсз вожака -  Як
череда (стадо) без чередаря (пастуха), так і іромада -  без 
вожака.
Як чикӱв за возом -  Як пес за возом -  Мов чиків (лоша) 
за возом.
Як чоловіка (мужа) поховала, то й сідов стала -  Як чоло- 
ізіка (мужа) поховала, то й сивою стала.

Як чорноі’о за ногтьом -  Мов чорного за нігтем.
Як чорт ладана (от ладана) = Як біс ладана (от ладана)
-  Як чорт ладану (від ладану).
Як чорт не взяв, то десь застряв (застряла) -  Як чорт нс 
взяв, то десь застряв (застряла).
Як чував (чувала), так и переказав (переказала) -  Як 
чував (чувала), так і переказав (псрсказала).
Як чуєме, так и пншеме - Як чуємо, так і ішшемо.
Як чуєш веснов зазулю -  сій просо й пасулю -  Як чуєш 
весною зозулю -  сій просо і й пасулю (й квасолю).
Як чуєш звӱн -  перехрестися -  Як чуєш дзвін -  перехрєс- 
тнся!
Як чуєш, так и ниши — Як чуеш, так і пиши.
Як шпор нс напалити -  не буде й варнти -  Як шпор (пли~ 
ту) не напалити -  не буде й варити.
Якшто август і устый на росы -  лен буде сірый н ко-
сый -  Якщо серпень густиий на роси -  лен будс сірий і 
косий.
Якшто арифметичеськы носчіггати -  Якщо арифметич- 
но порахувати.
Якшто бы не так = Якби не так -  Якщо б пе так.
Якшто болить штораз -  най иде в коргаз -  Якщо болить 
щораз -  хай ідс в коргаз (в лікарпю).
Якшто буду мати час = Як буду мати коли = Кедь буде 
коли -  Якщо буду мати час.
Якшто в августі погода стала (устоіічива) -  зима буде 
довготрывала -  Якшо в серпні ногода сгала -  зима буде 
довготривапа.
Якшто п децембрі щи росге трава -  літом у газды буде 
боліти голова -  Якщо в грудні ше росте трава -  літом у 
газди (>’ господаря) буде боліти голова.
Якшто вже падати з коня, то з ведикого -  Якщо вже па- 
дази з коня, то з всликого.
Якшто в июльови дожді іусті -  оріхы будуть пусгі -  
Яісщо в липні доші густї -  горіхи будуть пусті.
Якшто в лпі на вышнп цвіт- тенлу осінь чекати слід -  
Якщо в літі иа випші цвіт -тснлу осінь чекати слід.
Якшто в маю росы снорі, то й хліб будс в коморі -  Якщо 
в травні роси спорі, то й хліб будс в коморі.
Якшто в маш часті зарннці-на врожай пшениці-Якшо 
в травні часті зірниці -  иа врожай пшсниці.
Якшто в новембрі довкола міснци черлсный круг -  че- 
кай иоясленіє білых мух -  Якщо в листопаді навколо мі- 
сяця червоний круг -  чскай лояву білих мух.
Якшто впрягся (впрнглася), то вже тягни -  Якщо впряг- 
ся (впряглася), то вже тягни.
Якшто враг не здасся, його уничтожавуть -  Якщо ворш 
нс здається, його знищують.
Якшто всномнити -  Якщо згадатти.
Якніто вӱн (она) взнає (дознаєся) -  нам не жнти -  Якщдо 
віп (иоііа) взнас (довідається) -  иам не жиги.
Якшто голодуєш -  здоров-ш змарнусш - Якзщо голодуєш
-  здоров’я змарцуєш.
Якшто гримнть и блискать -  страх за серце стискать -
Якщо гримить і блискає -  страх за серце стискає.
Якшто децембер бывас сухым -  літо трывать довго -  
Якщо грудень сухим буває — літо довго триває.
Якшто дождьнк у маю -  буде хліба й гультяю (й гуль- 
тяыці) -  Якщо дощик у травні -  буде хліба й гольтяю (й 
гультяйці).
Якшто до Партії не належный (не належна), то вже й 
ненадежный (ненадежна) -  Якщо до Партії ысналсжний 
(безпартійний) (неналежна, безпартійна), то вже й нснадій- 
ний (ненадійна).
Якшто єнного Бога зрікавутьея, то иншому покло- 
няву'ться -  Якщо одного Бога зрікаються, то іншому по-
К Л О ІІЯ ІО Т Ь С Я .

Якшто жених (отданиця) пессьото рода -  ліпше з моста 
у воду -  Якщо жених івідданлця) пессього роду -  краше з 
моста у воду.
Якшто запешеноє теля, то й вӱл такый буде -  Якщо за- 
пещене тсля, то й віл такий буде.
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Якш

Якшто знмов “чорні морозы”-  слабі у літі иокосы -
Якщо зимою “чорні морози” {морози без снігу) -  слабі у 
літі покоси. .
Якшто змолов (змолола) -  бывай здоров (бывай здоро- 
ва)-Я щ о змолов (змолола) -  бувай здоров (бувай здорова)! 
Якшто июльська диина дождями рясиа -  не буде хліба, 
ни вина -  Якшто лшшева днина дощами рясна -  не буде 
хліба, ні вина.
Якшто й боліло -  кому якоє діло -  Яицо й боліло -  кому 
якс діло?
Якшто й брак, завто свӱй (завто из Знаком качества) -
Якщо й брак {бракований виріб), зате свій (затє зі Знаком 
якості)!
Якшто й засватана -  не сиди запрятана -  Якщо й засва- 
тана -  ые сиди запрятана (захована).
Якшто й знаєш -  мовчи -  Якщо й знаєш -  мовчи!
Якшто й знаєш -  не біда, кедь позвідаш -  Якщо й знаєш, 
не біда, якщо позвідаєш {спитасш).
Якшто й на голові ходить -  мене нс обходить -  Якщо й на 
І'ОЛОВІ ходить -  мене не обходить.
Я кшто й не буде ліпше, лем бы не гӱрше -  Якшо й не буде 
краще, лише б не гірше.
Якшто й »іе пити (кігь н не пити), то іі гак гяжко жи ги
-  Якщо й ііс пити, то й так тяжко жити.
Якшто й неслава -  йсе його (ії) личнос діло -  Якшо й не- 
слава -  це його (її) лична {осибиста) справа.
Якшто й погыбну -  за Верхояину - Якщо й загину -  за 
Верховину!
Якшто нсе тебе (вас) не обтяжить = Якшто гобі (вам) не 
гяжко -  Якшо це тебе (вас) не обтяжить.
Якшто йти, то йти до кӱнця -  Якщо йти, то йти ДО КІНЦЯ. 
Якшто клітку не чнстять, щи не значить, ош усі звірі 
вонять -  Якщо клітку не чистять, ще ие значить, ЩО всі 
звірі вонять ісмердять).
Якшто коротко: як собі хочете, лем бы нам солодко -
Якщо коротко: як собі хочстс, лише б иам солодко.
Якшто леґінь богатый -  легко дӱвку свататн - Якщо лс- 
гінь {парубок) багатий -- легко дівку сватати.
Якшто листя клена нлаче -  скоро дождь прискачс -  
Якщо листя клена плаче -  скоро дощ прискаче.
Якшто літом бурины высокі -  у зимі снігы глубокі -  
Якшо літом бур’яіш високі -  у зимі сиіги глибокі.
Якшто любиш -  люби луже, бо инак не будсш мужом - 
Якщо любиш -  луби дуже, бо інак нс будеш мужем.
Якшто любиш, то женися, а не любиш -  отступися -  
Якщо любиш, то женися, а не любиш -  відступися.
Якщо людс й умиравуть -  новірйа їх персживавуть -  
Якщо люди й помирають -  повір’я їх переживають.
Якшто маєш кендсрицю -  з гатода ііе вспухиеш, Гриию
-  Яюцо маєш кендерищо (кукурудзу), з голоду цс вспухнеш, 
Ірицю.
Якшто майськый дождь на дворі -  буде восени хліб у 
коморі -  Яюцо травыевий дощ на дворі -  буде восени хліб 
у коморі.
Якшто май хмарнын -  врожай буде фаііный -  Якщо тра- 
вень хмарний -  врожай будс файний (гарний).
Якшто март з водов, апріль з травов, то май -  з косов
-  Якщо березеыь з водою, квітень з травою, то травснь -  з 
косою.
Якшто март непогодный -  рӱк буде бідный (голодный)
-  Якщо берсзснь неногідний -  рік буде бідний {голодний). 
Якшто март сухый, а май мокрый -  рӱк буде добрый
-  Якщо берсзень сухий, а травеиь мокрий -  рік буде доб- 
рий.
Якшто мсне не зражує памнить -  Якщо мене не зраджує 
пам’ять.
Якшто милуєш, любуєш -  усьо нрощаєш -  Якшто милу- 
єш, кохаєш -  усе прощаєш.
Якшто мож так высказатися = Якшто мож так повісти
-  Якщо можна так висловитися.
Якшто мож так новісти = Якшто мож так высказагися
-  Якщо можна так повісти (сказати).

Якшто на вто пӱшло = Коли вже не вто пӱшло -  Якщо 
на те пішло.
Якгато на рот ся не бнзугш, міркуй, колн ним ся хосну- 
єш — Якщо ца рот ти не бизуєшся (ые надішіся) -  міркуй, 
коли ним хоснуєшся (користуєілся).
Якшто не зражує памнять -  Якщо нс зраджує иам’ять. 
Якшто не купити -  бодай хоть попозирати -Якщо не ку- 
пити -  бодай хоч понозирати {подивитися).
Якшто не ошпбавуся = Коли не ошибавуся -  Якщо нс 
помиляюсь.
Якшто не повісти бӱлше -  Якщо не повісти (не сказати) 
більше.
Якшто ниє, то ниє = Як ниє, то ниє -  Якщо нєма, то нема 
Якшто нич не вндко, то йсе не значить, ош там ничого 
не было -  Якщо нічого не видно, то це не значить, шо там 
нічого не було.
Якшто иӱч темна й  без росы -  завтра дожцыік заросить
-  Якщо ніч темна й бсз роси -  завтра дощик заросить, 
Якшто памннть не змінює -  Якщо пам’ять не змішоє (нс 
зраджує).
Якшто пан на суді й нрограє, то не своє -  Якщо пан на 
суді й програє, то не своє.
Якшто подитожити -  Якшо підсумувати.
Якшто по дождьови вода не остыла, а паопак, гибы по- 
теилішала,- скоро назад нӱде дождь -  Якщо по дощсві 
вода нс остила, а навпаки, ніби потешіішала,- невдовзі зно- 
ву піде дощ.
Якш го нозирати правді в очи -  Якщо позирати (дивити- 
ся) правді в очі.
Якш го полівнти, то й чссна рука може схыбитн -  Яюцо 
полівити, то й чссна рука можс схибити.
Якшто пофантазоваги -Якшо пофаитазувати.
Якшто рыба весело скаче (сплыває)-добру погоду про- 
віщає -  Якщо риба весело скаче (спливає) -  добру иогоду 
сповіщає.
Якшто собравси (собралася) -  вже не бався -  Якщо зі- 
брався (зібралася) -  вже не бався (не грайся).
Якіито Спасителя глядаєме, лем у цсркви п> стрічаєме
-  Ящо Спасителя глядаємо {шукасмо), лишс в церкві його 
зустрічаємо!
Як штось иіішоє -  Як щось інше.
Як штось когось болнп. -  до дохтора біжить -  Як щось 
когось болить -  до лікаря біжить.
Як штось не знаєш -  ис значить, ош того ниє -  Як щось 
ие знакш -  нс значить, що того нсма.
Якшто твоя (ваша) ласка = Будь ласка -  Якщо твоя (ва- 
ша) ласка.
Якшто ты до природы з теплом, она тобі -  добром -
Якщо ти до природи з тешюм, вона тобі -  добром.
Якшто ты славу любнш сліло -  попрощайся з чесыым 
хлібом -  Якщо ти славу любиш сліпо -  попрощайся з чес- 
ним хлібом!
Якшто тобі (вам) ис гнжко = Якшто йсе тебе (вас) не об- 
тяжить -  Якіцо тобі (вам) нс важко.
Якшто треба = Якшто треба буде -  Якщо потрібно. 
Якшто треба буде = Якшто треба -  Якщо трсба (іюірібно) 
буде.
Якшто хворый плӱд -  червака глядати слід -  Якшо хво- 
рий плід -  черв’яка (хробака) глядати {шукати) слід. 
Якшто хочеш (хочете) = Коли хочеш (хочете) -  Якщо хо- 
чеш (хочете).
Якшто хрестець -  мала копа -  треба зверьхы “попа”-
Якщо хрестець -  мала коиа -  треба зверху “попа ”(назва верх- 
нього торцового снопа).
Якшто чесно = Кіть по-чесному -  Якщо чесно.
Якшто юлій не доварить, то септембер не допарить -
Якщо липень не доварить, то всресень не допарить.
Як шум по воді -  Мов шум по воді.
Як юній росами ряснын -  рӱк буде хлібнин- Як червеиь 
росами рясішй -  рік буде хлібний.
Якшто юлій фанный -  то й рӱк урожайный -  Якшо ли- 
пснь файішй {гарний) -  то й рік урожайний.
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Якщ

Як щезать макова дымова пахучка, так нан щезне й 
хворота -  трясучка -  Як щезає макова димова пахучка, так 
хай щезне й хвороба -  трясучка!
Як я без свої силы не можу быти, так бы й ты  нс мӱг (не 
могла) без мене жити -  Як я без своєї сили не можу бути, 
так би й ти не міг (не могла) без мснс жити.
Як я вас не вижу, так бы курчат ворона, сорока, ястряб 
н мачка не віділи -  Як я вас не вижу (не бачу), так 
би курчат ворона, сорока, яструб і мачка (кііика) не ба- 
чили!
Як языками по-горбачӱвськы перестройилися, так по- 
кравчукӱвськы й розстройилися -  Як язиками по-горба- 
чівськи перебудувалися, так по-кравчуківськи й розбудува- 
лися.
Як языком злизало -  Мов язиком злизало.
Як язык повернеся -  Якшо язик повернсться.
Як я кажу, так і буде -  Як я кажу, так і буде!
Як я кажу, так най буде: розвивайся, сухый дубе -  Як я 
кажу, так хай буде, розвивайся, сухий дубс!
Як якась енідемія -  Мов якась епідемія.
Як якый-сь казав, як якась казала -  Як якийсь казав, як 
якась казала.
Як я нс вижу, так бы й норон (ясгряб) курчат не відів -  
Як я не вижу (не бачу), так би й ворон (ясзряб) курчат не 
бачив!
Як я не можу без воды й хліба жити, так бы й ты не мӱг 
(нс могла) без мене жити • Як я не можу без води й хліба 
жити, так би й ти не міг (не могла) без мене жити!
Як я повів (иовІіа), так най буде, розвиваііся, старый
дубе -  Як я повів (сказав, сказаяа), хай так буде, розвивай- 
ся, старий дубе!
Як я повів (як она повіла), так и буде -  Як я повів (сказав; 
як вона сказала), так і буде!
Як я сись звӱн за мотуз тягну, так бы хлопцӱв (дӱвок) за 
мнов тягло -  Як я цей дзін за мозуз тягну, так би хлопців 
Сдівчат) за мною тягло (примовка при дзвонениі в піч на Во- 
скресіпня Христа).
Ялинкові огні -  Ялшікові вогні.
Ялиикпві украшснія -  Ялинкові ирикраси.
Ялиця круглмй рӱк зслениться -  Ялиця крут/шй рік зс- 
лениться.
Ялиця -  лісова цариця (наших ітр цариця) -  Ялиця -  лі- 
сова цариця (наших гір цариця).
Ялиця -  палиця -  Ялиця -  палиця (стоебур ялипки, очи- 
щенимй еід гілля).
Ялиця росте пила хыжі-палаты -  треба біды чскати -
Ялиця ростс біля хати-палати -  треба біди чекати.
Ялипя цілый рӱк зелена -  Ялиця цілий рік зелсна.
Ялиця -  хащова цариця -- Ялиця -  яісова цариця.
Я ліпше (ти ліпше) свойими словами -  Я краще (ги кра- 
щс) своїми словами.
Ялова земля не погодус, а сама їсти просить -  Ялова 
(безплідна) земля не погодує, а сама їсти просить.
Ялова корова реве майголосно -  Ялова корова рсвс най- 
голосно.
Яловый (пустый) жолоб -  Ялова (пуста) ринва.
Яма на ямі -  Яма на ямі.
Ямка, Йванку, ямка -  ци дома тги мамка? Мамка пӱшла 
в поле, там де ііянько оре -  Ямка, Йванку, ямка -  чи дома 
твоя мамка? Мамка пішла в поле, там де нянько (татко) оре. 
Ямка под грудьмп -  Ямка під грудьми.
Ямковя сівба -  Ямкова сівба.
Я можу тобі (вам) повісти -  Я можу тобі (вам) повісти 
(сказати).
Я на вто плював (плювала), що віи казав (що вна казала)
-  Я на те шповав (плювала), що він казав (що вона казала)!
Я (вӱн) на коньови -  Я (він) на коневі.
Я (мы) на твому боці -  Я (ми) на твоєму боці.
Я на тебе (на вас) зла не держу -  Я на тсбе (на вас) зла не 
дсржу (не тримаю).
Я не боязливый (не боязлива), лем смсрти страшусь -
Я ііе боязкий (не боязка), лнш смерті страшусь.

Я невеликый пан (невелика панія) -  хоть из чим (хоч 
з усім) зайдуся сам (сама) -  Я невеликий пан (певелика 
пані) -  хоч із чим (хоч з усім) зайдуся сам (сама).
Я не вірю своним учпам -  Я не вірю своїм вухам.
Я не гӱршый (она не гӱрша) за иншых -  Я не гірший 
(вона не гірша) за інших.
Я (вӱн) не дурак (не дура) отдагги за так - Я  (вїн) не дурак 
(не дура) віддати за так.
Я (вӱн) не дурак(не дура) робити за так -  Я (він) не дурак 
(не мдура) робити за так.
Я не жалкуву -  всім щастя вінчуву -  Я не жалкую -  всім 
щастя вінчую!
Я не за того, лем за золотоє решето -  Я нс нс за те, лиш
за решето золоте.
Я не знаву ни “аз”, ни “букы”, прийде Наум -  наставить 
до наукы -  Я не знаю иі “аз”, ні “буки”, прийде Наум (14 
грудия) -  наставить до науки.
Я (вӱн, она) не мав возможностн -  Я (він, вона) нс мав 
змоги.
Я не маву часу -  Не маю часу.
Я не хочу вірити ци не вірити, я хочу знати -  Я не хочу 
вірити чи нс вірити, я хочу знати.
Я -  не я -  Я -  не я.
Я -  не я буду = Не я буду -  Я -  не я буду.
Я -  не я, и кобыла не моя -  Я -  не я, и кровця -  не моя = 
Я -  нс я, и хыжа не моя -  Я -  нс я, і кобила не моя.
Я -  не я, и кровця -  не моя = Я -  не я, н хыжа не моя = 
Я -  не я, и кобы.іа не моя -  Я -  не я, і кровия -  не моя.
Я -  не я, и хыжа не моя = Я -  не я, и кровця не моя = 
Я -  не п, и кобыла не моя -  Я -  не я, і хата не моя.
Я ни за кого не отвічаву -  Я иі за кого нс відповідаю.
Я николи никому ничою, я николн никому ништо, а 
коли ж бо я декому дашто, то хіба йсе погано ци што - Я 
ІІІКОЛИ нікому НІЧОІЧ), я ніколи иікому ніщо, а коли ж бо я 
декому дсщо, то хіба це погано чи що?
Я никому свічку ііе дсржав (не дсржала), обы иа віру во- 
спринимав (воспринимала) -  Я иікому свічку не держав 
(не тримав, нс тримала), щоб на віру снриймав (сприймала). 
Я нич не маву против -  Я нічош не маю проти.
Я иичого -  Я нічого.
Януар без сиіговиці -  літо без паланиці -  Січень без сні- 
говиці -  літо без паляниці.
Яиуар без снігу -  літо без хліба -  Січснь без спігу -  літо 
без хліба.
Януар вігром (снігом) січе, а холодом (морозом) пече -
Січень вітром (снігом) січс, а холодом (морозом) нече. 
Януар -  владарь, зимі господарь -  Січень -  владар (воло- 
дар), зимі господар.
Януар зиму січе -  Січень зиму січс.
Януар коварну натуру має: в очи сонцьом смієся, а в 
рукы щнпать -  Січснь підстуниу натуру має: в очі сонцем 
сміеться, а в руки щииас.
Януар лютує, фебруар бушус, а в марті усяко быває: вӱн 
на літо повертать -  Січень лютує, лютий бушує, а в берез- 
ні всяко буває: він на літо иовсртає.
Януар морозами тріщить- ледом рікы мостиіь (лед на 
ріці кріиить) -  Січснь морозами тріщить -  ледом рікн мос- 
тить (лід на ріці кріпить).
Януар мосі ы строить, а фебруар розрушає -  Січень мос- 
ти будує, а лютий руйнує.
Януар мосты стройить, а челядь дразнить -  Січень мос- 
ти будує, а челядь драіує.
Януар нс так метелицьов січе, як в уха пече = Яиуар 
снігом січс, а морозом пече = Янур снігом січе, а фебру- 
ар морозом пече -  Січснь ые гак метслицею січе, як в уха 
псче.
Януар пече, фебруар студить, а март голубить -  Січень 
пече, /иотий студить, а березень голубить.
Януар погодный -  рӱк буде плодпый -  Січень ногодний 
-  рік буцс ГІЛІДНИЙ.
Януар січе й морозить -  газда з хаші дрыва возить -  Сі-
чень січе й морозить — госнодар з лісу дрова возить.
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Януар січе, феОруар сіудить и лем март голубить -  Сі- 
чснь січе, ліотий сгудиіь и лиш бсрезень голубить.
Януар снігом січе, а морозом пече = Янур снігом січе, а 
фсбруар морозом пече = Януар не так метелиньов січе, 
нк в уха пече -  Січень снігом січе, а морозом нече.
Януар снігом січе, а фебруар морозом пече = Януар сні- 
гом січе, а морозом пече = Януар нс так метелицьов 
січе, як в уха псче -  Січень сиігом січе, а лютий морозом 
псче.
Януар снігом стслиться, а фебруар мстелиться -  Січень 
снііом стелиться, а лютий) мегелиться.
Януар -  холоднна: року початок, зимі -  середиііа -  Сі-
чеаь -  холодина: року початок, зимі -  середина.
Януар холодом пече, снігом, вихро.м січе -  Січень холо- 
ДОМ ИСЧС, СНІЇ'ОМ, оізром січе.
Я нутром чувствуву, пітось не так -  Я иутром відчуваю, 
щось не дак.
Я -  нас - Я -  пас!
Я подумкы усе з юбов (усе з вамн) -  Я подумки завжди з 
тобою (завжди з вами).
Я порозумів (моро іуміла), де собака заврыта -  Я аорозу- 
мів (норозуміла), де собака зарита.
Я (вӱи, она) нрогнв -  Я (він, вона) проти.
Ярсмна вена -  Яремна всна.
Ярсмна худоба - Ярсмпа (піднеаіяьна) худоба 
Ярі цвіты -  Яскраві квіти.
Ярый сміх -  Ярий (нестримний) сміх.
Ярка страниця -  Яскрава сторінка.
Яркый примір -  Яскравий приклад.
Яр.іикы віиіадт. Ярлики вішас.
Ярмо -  во.іа. а ліниного -  иаука тискагь -  Ярмо- вола, а 
дінивого -  наука тиснс.
Ярмо и вӱл ие лнібить -  Ярмо і віл ііс любидь.
Ярмо іі батуг у нього с, волӱв лсм нс досгає -  Ярмо й батіг 
у нього е, волів лишс ае достас.
Ярньый мед -  Ярний мед.
Яровый клии -  Яровий клин.
Я розобйуся, а іроблю -  Я розіб’юся, а зроблю.
Яросна атака -  ІІІалсна атака.
Яросиа злӱсть -  Шалсна злість.
Яросна ліогь - Ніалсна лють.
Яросна скорӱсть- Шалсна ишидкість.
Яросні волны -  Шалсні хвилі.
Яросні гроші -  Шалені гроші (кошти).
Яросні оплескы = Яросноє плесканя Шалені оішески. 
Яросиый вітер -  Шалсний вітср 
Яросный день - Ша.зсний день.
Яросный реіӱт -  Шалеиий регіт.
Яросный шгурм -  Шалений шзурм.
Яросноє плесканя = Яросні оплескы -  Шалсне іілескання. 
Яросно залюбятися -  Шалсно залюбитнся.
Я руснн быв, ссмь и буду -  отііӱвщину не забуцу -  Я ру- 
син був, єсмь і буду -  отцівщшіу (6атьківщину) це дабуду! 
Ярь -  жебрачка, а осінь -  богачка -  Яр -  жсбрачка, а осінь 
-  багачка.
Ярь -  наша мати: тко не сіс -  нс буде збнрати -  Яр -  наша 
мати: хдо не сіс- нс буде збирати.
Ярьованя не спороє, кіть коровамм ся оре -  Ярюоання не 
сиоре, яюцо коровами орсться.
Ярь -  то як отеііь и мати, кіть ие посісшь- не будеш іі 
жати -  Яр -  то як отець (батько) й мати, якщо нс посісш -  
не будеш і жати.
Я сам (сама) не з гӱршых -  Я сам (сама) ие з гірших.
Я сам (я сама) по собі -  Я сам (я сама) ио собі.
Я сам (я сама) розуму собі додам -  Я сам (я сама) собі 
розуму додам!
Я свӱй вік уже прожив (прожила) -  Я свій вік уже прожив
(прожіша).
Я сирота й ты снрпга, женім качкы до Сигота -  Я сирота 
й ти сирота, женім качки до Сигота.
Я сів (сіла) на потак -  вгадайтс, ош як. я сів (сіза) на 
повсресло -  мсие сюди пршіесло -  Я сів (сіла) на потак

Ятв

(пристрій дпя намотувчння шпульок) -  шадайте, що як, я 
сів (сіла) на повересло (перенесло) -  менс сіоди иринесло.
Я скажу так -  Я скажу так.
Ясла до конӱв не ходять = Не яс.іа до конӱв ходять, а 
коні до ясель -  Ясла до консй не ходять.
Ясна година -  Ясна година.
Ясна голова = Світла голова -  Ясна голова.
Ясна днина = Ясный день -Ясш дншіа.
Ясна мінута -  Ясиа хвилина.
Ясна правда -Я сна (чиста) правда.
Ясніше ясного — Яснішс ясного.
Ясный взгляд = Світлый взгляд -  Ясннй погляд.
Ясна голова -  Ясна (світла) годова.
Ясна синява - Ясна (ччста) синява.
Ясніше от сонця -Яснішс від сонця.
Ясніше ясного -  Ясніше ясного!
Ясный взгляд -  Ясний погляд.
Ясный двір -  Ясний (чистий) двір.
Ясный дснь = Ясна дыина -  Ясиий день.
Ясный розум = Світлый розум -Яений (світяий) розум. 
Ясный розум, желізні иервы -  Ясиин розум, залізні иерви. 
Яснмй сокӱл -  Яспиіі сокіл.
Ясног будущос -  Ясне (світле) майбутнє.
Ясног діло - Яспа справа (ясна річ).
Яснос лице -  Ясне (світле) обличчя.
Ясноє обшсство -  Ясна іромада.
Ясно сознавучи — Ясііо усвідомлюючи.
Ясноє соиечко -  Яснс сонсчко.
Ясно, як білый дсііь = Я с і і п , нк Ьожый дснь = Ясно: як 
два разы два - чогмрн = Ясно, як на долони -  Ясно, як 
білий дснь.
Ясно, як Ьожмй день = Ясно: як два разы два -  чотыри 
= Ясно, ик на долоііи = Ясно, як білмй лень -  Ясно, мов 
Ьожий дснь.
Ясно: як два разы два -  чотмрн = Ясно, як Божый деиь 
= Ясно, як нп долони » Ясно, як білый дснь -  Ясно, як 
два рази два -  чотнри.
Ясно, як на долони = Ясно, як Божый день = Ясно: ик 
два разы два - чотыри = Ясно, як білый дснь -  Ясно. мов 
на долоііі.
Ястрибе, ястрябе, нди ііридиво нрясти, а нс курчаг (ка- 
чат, гусят) красти -  Яструбе, яструбс, йди пряднво црясти, 
а ііс курчат (качаі; гусят) крастти.
Я счнтаву так = Я думаву гак - Я  ваажаю так.
Я сього ог гсбе не чскак (не чека.за) -  Я цього від тебе нс 
чекав (нс чекала)!
Я так и знав (и знала) -  Я так і знав (і знала).
Я гак ие думаву -  Я так ие думаю.
Я гакого вӱтни, игго пйе до денця -  Я такого отця (бать- 
ка), т о  п’с до денця (до дна).
Я (вӱн, она) такого мнінія = Я (вӱи, она) такої думкы -  
Я (вііі, воиа) такої думки
Я такого от тебс (от вас) не чекав (не чскала) -  Я такого 
від тебе (від вас) не чскав (ііе чекала).
Я (вӱн, она) такої думкы = Я (вӱн, она) такого мніыія -  Я
(віи, вона) такої думки.
Я там быв (была), зак нагулявся (нагуля.іася), онь 
заснув (оиь заснула). Мсні сналося, інто там ушктко 
зо мнов чииилося. Та туй ткось до ня доткнувся -  сои 
минувся, я повериувся (повернулася) горілиць -  и 
казці конець -  Я гам був (була), так нагулхвся (нагуляпа- 
ся), аж заснув (аж заснула). Мені сни.юся, що там усе зі 
мною чинилося. Але тут хтось до мене доторкнувася -  сон 
минувся, я повсрнувся (повернулася) горілиць -  і казці 
кінець.
Я івос богатство іісреживу, а гы моє убожество (мою 
бідиӱсть) -  не зможеш -  Я твос богатство псреживу, а ти 
мою убогість (мою бідність) -  не зможеш.
Я тнӱй (я ваш) довжник (я твоя, я наіна дожниия) -  Я
твій (я ваш) боржішк (я твоя, я ваша боржпиця).
Я -  твӱй союзник (твоя союзниця) -  Я -  твій союзннк 
(твоя союзшшя).
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Я тебе (я вас) без фіґлӱв звідаю -  Я тебе (я вас) бсз фіі'лів 
(без жартів) звідаю {питаю).
Я тебе (я вас) ие розуміву -  Я тебе (я вас) ие розумію.
Я тсбе (я вас) розуміву -  Я тебе (я вас) розумію.
Я тебе породив, я тя и вбйу ~ Я тебе породив, я тебе і 
вб’ю!
Я тебе сто рокӱв знаву -  Я тебе сто років знаю!
Я тсбе умоляву -  Я тебе умоляю.
Я тобі дойду кӱния -  Я тобі дійду кінпя!
Я тобі згадаву йсе -  Я тобі згадаю (пригадаю) це.
Я тобі (я вам) есе припомню -  Я тобі (я вам) це при- 
гадаю.
Я тобі не тӱтка Мотя -  Я тобі нс тітка Мотя!
Я тобі (я вам) не хяопчик (не дӱвочка) на побігеньках 
-  Я тобі (я вам) не хлопчик (не дівчинка) на побігєньках!
Я тобі не шапка слив -  Я тобі не шапка слив!
Я тобі не шапка слив, обы-сь хвалив (хвалила) -  Я тобі 
не шапка слив, щоб тги хвалив (хвалила)!
Я тобі (я вам) нич не винный (не винна) -  Я тобі (я вам) 
нічого не вшший (нс виіша).
Я тобі (я ва.м) у наймы не нанимався (не ианималася) -
Я тобі (я вам) у найми нс наймався (не наймалася).
Я того мнінія -  Я тої лумки.

Я того мнінія, што й вӱн (піто й она, піто й вы) -  Я тої
думки, що й він (іцо й вона, що й ви).
Ятрити (ятрить) рану = Ятрити серцс -  Ятрити (ятрить) 
раиу.
Ятрити серце = Ятритн рану -  Ятрити серце.
Ятриться бӱль -  Ятриться біль.
Я тти щи задам чортӱв -  Я тобі ше задам чортів!
Я тги покажу: будеш знати, што вто Бог на небі -  Я тобі 
покажу: будещ знати, шо то Бог на небі!
Я тги (я вам) припомню -  Я тобі (я вам) нригадаю.
Я іуй, ти (вы) -  там -  Я тут, ти (ви) -  там.
Я убіждсный (убізкдена) -  Я переконаний (переконана). 
Яфина-чарӱвницн, от бід спасателыіиця -  Яфина (чор- 
ниця) -  чарівниця, від бід рятівниця.
Я щн дурных грибӱв не їв (не їла) = Я щи не здурів (не 
здуріла) -  Я ще дураих грибів не їв (не 'іла).
Ящик для смітя -  Яшик для смітгя.
Я щи не здурів (не здуріла) = Я ши дурных грибӱв не їв 
(не ша) -  Я щс не здурів (не здуріла).
Я щн раз хочу подчеркнути -  Я ще раз хочу підкреслити. 
Я щи тти покажу, де раки знмують -  Я юбі ще покажу, 
де раки зимують!
Яіцӱрна інфскнія -  Ящуриа іифскція.
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