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З біографії Петра Пиртея
Петро Семенович Пиртей народився

1919

26

червня

року в селі Смерековець Краківського воєвод

ства в Польщі. Здобувши початкову освіту в рідному

селі, а середню -в Горлицькій rімназії (мешкав у Русь
кій бурсі},

1937

року вступив до Кроснянського пе

дагогічного ліцею. Друга світова війна стала на зава
ді дальшому навчанню. Скінчивши однорічні курси
при вчительській семінарії в Криниці, Петро Пиртей

з 1941по1945 рік вчителював у початкових школах
в лемківських селах Фльоринці й Перунці.

1945 року П. Пиртея разом із дружиною депорту
вали в Україну, в село Федорівку Харцизького райо
ну Сталінської (тепер Донецької) області. Заробляв
на життя, працюючи бухгалтером у Харцизькій ма

шинно-тракторній станції.

1946 року сім'я

переїжджає до Станіслава (тепер

Івано-Франківськ). Лише в січні 49-го Петро Пиртей
знаходить роботу за фахом: вчителює у Крихівецькій

семирічці та Станіславській школі №6, пізніше пра
цює завучем у школах приміських сіл Павлівки та
Угринова. Водночас студіює українську мову й літе

ратуру в Станіславському педагогічному інституті.
З

1961

року

вчитель-словесник. По закінченні фа

культету іноземних мов у Львівському й Київському
університетах аж до виходу на пенсію (l 973 рік) ви

кладав німецьку в селі Загвіздя поблизу Івано-Фран
ювська.

Помер педагог і мовознавець Петро Семенович
Пиртей

24 листопада 1999 року. Похоронні Богослу

жіння відправив отець Іван Репела, уродженець лем
ківського села Розтока, що біля Криниці.
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Автор цієї книги Петро Семенович Пиртей

-

людина

творча, працьовита і непосидюча. Усе своє життя він при
святив рідній Лемківщині, всі сили і знання, .весь запал

душі віддавав для блага своїх краян-лемків. Його внесок
І

у відродження на теренах України лемківської пісні, традицій та звичаїв був воістину неоціненним.
Відчувши поклик до педагогічної роботи, Петро Пиртей
у нелегких воєнних умовах здобув фах учителя. В роки

німецької займанщини навчав грамоти лемківських дітей,
прищеплював їм любов до свого краю, до рідного слора
й культури. Крім педагогічної праці, активно допомагав

підпіллю, брав участь у партизанській боротьбі з німецьки
ми окупантами.

Після війни Петро Пиртей вчителює в селах Івано-Фран
ківської області. Одночасно проводить тут велику громад

ську роботу зі своїми краянами, насильно репатрійовани
ми з рідних земель і розкиданими малими групками по те
ренах УРСР, прагнучи, аби вони усвідомили себе спіль
нотою, що має самобутню культуру, давні звичаї й обряди.
Власне, завдяки йому започатковано культурно-освітній

рух серед лемків на Прикарпатті. З ініціативи Петра Пир
тея в Івано-Франківську

1990

року був заснований осере

док товариства «Лемківщина». Він же став першим голо
вою цього осередку й опрацював його статут. Ще одна

заслуга Петра Семеновича в тому, що він організував для
своїх краян перші екскурсії-відвідини рідної Лемківщи

ни. Зайве й казати, що це вимагало від нього неабияких
організаторських здібностей і коштувало чимало зусиль
та

часу.

Щире бажання прислужитися своєму народові, якому
загрожувала втрата духовної спадщини, надихнуло нашо

го краянина до наукової діяльності. За багато років він

по крупинці зібрав величезний матеріал до словника лем-
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ківських говірок та сумлінно опрацював кожне зафіксова
не слово. Слід також відзначити, що на початковому етапі
роботи над словником авторові надали відчутну допомо
гу в опрацюванні картотеки студенти філологічного фа

культету Івано-Франківського педагогічного інстнтуту
ім. В. Стефаника (нині

Прикарпатський університет

ім. В. Стефаника).
Дуже багато часу й енергії затратив Петро Семенович,

щоби здати підготовлені матеріали на рецензування в Ака
демію наук України. Він мусив довести важливість даної
праці для української науки і культури, що було надзвичай
но складним завданням за радянського режиму, який про

повідував зречення всього національного. Тож ухвала про
прийняття рукопису Інститутом мовознавства ім. О. Поте
бні АН України для його доопрацювання й підготовки до
друку стала справжньою перемогою автора. Однак за жtп
тя йому не судилося побачити власної книги

-

у держави

не знайшлося відповідних коштів для її видання.

Лише тепер завдяки внескам ентузіастів і справжніх
патріотів Лемківщини Ореста Хом'яка, Ярослава Громка,
Івана Фіголя, Ярослава Кобиліва, Михайла Маркуца та

інших і за сприяння Зіновія Буця вдалося зібрати необхідні
кошти для виходу в світ цієї унікальної книги. Не пропала

довголітня праця дорогої нам людини. «Короткий слов
ник".» є дуже потрібною книжкою для лемківського люду,

самобутні говірки якого хоч і повільно, але невідворотно
розчиняються у словесному морі інших етнографічних груп
українців. Стане він і вагомим внеском в українську куль
туру, а головне- найкращим пам'ятником своєму авторові
Петрові Семеновичу Пиртею

гідному й вірному синові

Лемківщини.
Андрій Комара

Краяни

Степан Валевський

\Олександр Копистянський І
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Пропонуємо Вашій увазі доробок учителя-словесника
Петра Семеновича Пиртея

-

«Короткий словник лемківсь

ких говірок», укладений автором і свого часу переданий

до відділу діалектології Інституту мовознавст~а ім. О. По
тебні Академії наук України.
У даній праці відбито лексику найзахіднішого українсь
кого діалекту

лемківського, зокрема північнолемківсь

ких говірок, які до

1944

південно-східної Польщі

року функціонували на теренах
1
,

а в наш час, розчинившись в ін

ших говорах української мови, поступово нівелюються.

Унікальність цих говірок полягає в тому, що, відділив
шись від загальноукраїнського мовного континууму, вони

зберегли ряд архаїчних рис, які давно вже втрачені інши
ми українськими діалектами і не стали надбанням україн

ської літературної мови. З іншого боку, лемківські говірки
зазнавали потужного впливу сусідніх польської та слова
цької мов.

Природно, що лемківський говір став предметом дослі

дження багатьох учених - етнографів, лінrвістів, серед яких
І. Верхратський, І. Панькевич, З. Штібер, І. Зілинський,

Й. Шемлей, В. Латта, М. Лесів, Я. Pirep, З. Ганудель та ін.
Особливості лемківських говірок фіксуються на різних
мовних рівнях. Зокрема вартий уваги постійний наголос

на передостанньому складі, притаманний більшості лемків
ських говірок, у тому числі й тим, які досліджувалися ав
тором словника. Звернемо увагу на збережений архаїчний

1
У 1944-1946 роках більшу частину лемків (понад 200 ООО осіб)
було переселено з Польщі в Україну (у Львівську, Тернопільську,
Івано-Франківську, Миколаївську, Сталінську (тепер Донецька) об

ласті), а тих, що залишилися, з метою швидшої асиміляції розселили
малими групами на західних і північних землях Польщі (Красовсь
кий І., Солинко Д. Хто ми, лемки ...
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Львів,

1991.

С.
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звук [ь1] (бьікь~, рукь~, брьlдк~'(й), вьійти), який в українсь

кій літературній мові (і в більшості діалектів також) злився
з [и] (відповідно бики, руки, бридкий, вийти); сполуку -ь1р
(гьІрмит

-

«гримить», дьірва

«дрова», хьірбет

«хре

бет»). Серед приголосних слід відзначити у ряді говірок
вимову [л] у позиції перед голосними непереднього ряду як

звук [в] (вава - «лава», цfви(й)

<щілий», жь'іва- «жила>>).

З морфологічних особливостей

наявність флексії -ом

в орудному відмінку однини іменників жіночого роду та
узгоджуваних із ними прикметників і деяких займенників
(рукшн

-

«рукою», добром

-

«доброю», собом

-

«собою»);

збереження старих форм називного відмінка множини імен

ників чоловічого роду (пар{бци, пастуси, вовци); наявність
колишнього прийменника к та його варіантів: ік,

t,

ку, l}'

(к лісу, iy иам) та ін.
Зрозуміло, що духовні надбання лемків заслуговують
на шану й докладне вивчення. Передусім необхідно якнай

повніше зафіксувати традиційну лексику та фразеологію
лемківського говору, щоби врятувати цей безцінний ма.;
теріал від забуття, зберегти його для науки.
Діалектний матеріал, що має непересічну наукову цін
ність, зібраний П. С. Пиртеєм на основі власних спостере
жень та записів від кількох інформаторів

-

лемків-пересе

ленців (ці дані в публік~цїї позначені за допомогою скоро
чень Пр., Пт., Ре., Св.), із залученням записів Любомира

Олександровича Олесневича
ла Івановича Пенгрина

- 5 ООО слів
760 слів (Пн.).

(Ол.) та Михай

Рукопис книги при подачі автором до відцілу діалекто
логії мав вигляд короткого загальномовного словника,

фонетично й акцентуаційна оформленого з урахуванням
типових для лемківських говірок рис. Поряд із багатим
власне діалектним матеріалом у ньому також було відо

бражено загальномовну і навіть термінологічну лексику,
зокрема й іншомовного походження: наприклад, ампута
l(ія, апеидицит, апетит, барвиик, бато11, довжииа, кальку-
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ляція, кріпаччина, оплески, ординарець, орел тощо. Отже,
рукопис вимагав доопрацювання, а сам автор

-

підтримки

та кваліфікованих консультацій фахівців-діалектологів.
Упорядкування «Короткого словника лемківських гові
рою> в Інституті мовознавства ім. О. Потебні ,АН України

(згодом - Інститут української мови НАН Уt<раїни) здійс
нено відповідно до вироблених у відділі діа.Лектології за
сад редагування й публікування діалектних словників ди
ференційного типу 1 з максимальним збереженням тексту
оригіналу.

При підготовці до друку «Короткого словника лемків
ських говірою> П. Пиртея упорядником внесено до нього
таю змши:

1.

Скорочено реєстр праці, з якого вилучено:
а) слова, що зафіксовані у словниках української

літературної мови як загальномовні; виняток станов

лять ті, які відрізняються від поданих у нормативних
лексикографічних працях своєю семантичною струк
турою чи формальними ознаками: морфемною будо
вою, граматичними характеристиками і т. ін. (иапр.:

бес{да у лемківському говорі означає не лише традиці
йне «розмова з ким-небудь», а ще й «мова, мовлення»;
слово бась1, крім значення «найнижчі лади музичного

інструмента», вживається зі значенням «контрабас»;
дезінфекційний лікарський засіб йод у досліджуваних

говірках має назву йодuна тощо);
б) загальновживані слова, оформлені з урахуван
ням характерних для лемківських говірок регулярних

діалектних рис, зокрема сталого наголосу на передо-

1

Див.: Корзонюк М. М. Матеріали до словника західноволин

ських говірок І Підготовка до друку П. Гриценка, Н. Прилипко //
Українська діалектна лексика: Зб. наук. праць. - К.: Наукова дум
ка,

1987. -

С.

62-267.
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станньому складі (рука, в{дро, дотепер, давнuна, кума),
ствердіння давніх м'яких приголосних у суфіксах та
в кінці слів (багатоженец, хлопец, добрuден) та ін.;

в) іншомовні запозичення, які не зазнали структур
ної адаптації в говорі (антрекот, аркш1, беко11, імбир,
інстинкт, іподром, іхтіол, какаду, калим тощо);

г) словниковий матеріал уже опублікованих лекси
кографічних та фольклорних джерел

2.

1
•

Доопрацьовано тлумачення лексики: розгорнуті де

фініції, в яких автор нерідко використовував діалектні,

застарілі або кальковані слова, замінено на стислі тлума
чення відповідно до прийнятих лексикографічних норм ..

З. Упорядковано, а в разі відсутності

-

подано при реєс

трових словах граматичні форми, зокрема вказівки на на
лежюсть до певних частин мови тощо.

4.

Словосполучення і фразеологічні одиниці розміщено

за їхніми опорними словами, після двокрапки.
Реєстрові слова подано за чинним на час упорядкуван

ня словника алфавітом

2

,

в їх вихідних формах, українсь

кою літературною транслітерацією зі збереженням основ

них говіркових фонетичних, акцентуаційних і граматич
них особливостей. В авторському трактуванні збереже
но деякі фонетичні риси, як от: нерозрізнення в окремих

говірках опозиції [л]-[в] (лабудати

вакоми, лапати

1

-

-

вабудати, лакоми

вапати); наявність/відсутність кінцевого

Йдеться про праці: Верхратський І. Г. Про говір галицьких лем

ків.
Львів, 1902; Лизанець П. М. Атлас лексичних мадяриз:м.ів та
їх від11овідників в українських говорах Закарпатської області
УРСР. - Ужгород, 1976; Украіі1ські иародн.і пісні з Лемківщини І Упор.
О. Гижа.
К., 1972; Лемківські співаики І Упор. М. Соболевський,
В. Соболевський. - К., 1967.
2 Додана до алфавітного ряду літера ЬІ на позначення згаду
ваного вище архаїчного звука, умовно вміщена після літери И.
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[й] у прикметникових закінченнях (дзюравий

-

дзюрави);

непослідовний перехід прийменника та префікса в перед

приголосним у г або х, ф (в лfсі - г лfсі, впакуватися фпакуватися, втечьt

-

фтечw., вчера

-

фчера, в ко..~ори

.
Структура статті включає реєстрове словр', елементи

х комори) та ін.

граматичної характеристики, опис семантики, контекст
ілюстрацію й паспортизацію матеріалу: Пр.
вець Горлицького повіту; Пр., Пт.
твина, Ол.

-

-

с. Смереко

с. Тилич, Ре.

с. Соло

с. Богуша Новосанчівського повіту Краків

ського воєводства; Св.

Пн.

-

-

-

с. Тилява Кроснянського повіту;

села Душа тин, Прилуки, Команча, Миків, Смільнwк,

Кам'янка, Туринське й Репідь Сяноцького повіту.
Словотвірні варіанти оформлені як окремі статті. Омо

німи подаються серед значень полісемічного слова.
Коротка граматична характеристика виражена в тому,

що при іменниках наводяться закінчення родового відмін

ка однини (іноді

-

форма називного відмінка множини),

вказується належність до граматичного роду. При прик

метниках, дієприкметниках та порядкових числівниках,

які традиційно подаються в формі чоловічого роду, наве
дено закінчення жіночого й середнього родів. При дієсло
вах наводяться форми

l

та

2

особи однини, а в окремих

випадках, для повнішої інформації про говір,

повна пара

дигма (напр.: БАДАТИ, ба.дам, -аш, -ат; -аме, -ате, -ают;
н. сп. 63.дай, -айме, -айте).

Усі наведені слова лемківських говірок, у тому числі
в ілюстративному матеріалі (крім односкладних), подано
з наголосами. Наголоси позначені й у скорочених формах

відмінюваних слів, якщо вони містять наголошений склад

(напр.: ВРАЗЙТИ, -іжу, -З.Зиш, -ит; ЗfАДАТИСЯ, -Здамся,
-ашся; ЗАБЙВАЧ, -ача).
Реєстрове слово супроводжується відсиланнями до лек
сичних синонімів, наведенням латинських відповідників
до ботанічних назв лише тоді, коли такі помітки зроблено
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самим автором. У тексті збережено авторські ілюстрації,

навіть якщо вони не несуть нової інформації для розкриття
значення реєстрового слова.

Сподіваємося, що самовіддана праця нині вже покійного
Петра Семеновича Пиртея та його щедрих душею одно
думців заохотить до подібної роботи нових ентузіастів,

а запропонована читачеві книга, як і низка інших тематич
них праць, опублікованих в Україні, Словаччині, Польщі,

США, Канаді, стане важливим внеском у створення пов
ного словника лемківських говірок на зразок «Словника
бойківських говірою> М. Онишкевича (К.,

1984) або «Слов

ника гуцульських говірок», над яким працюють науковці
Інституту українознавства ім. І. Крип'якевича Національ

ної АН України у Львові.
Упорядкувала й підготувала до друку «Короткий слов
ник лемківських говірок» кандидат філологічних наук
Є. Д. Турчин, відповідальне редагування здійснив доктор

філологічних наук, професор П. Ю. Гриценко, технічне
оформлення рукопису

А. С. Мішура, Л. М. Вихір.
Євгенія Турчин
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ПРІЗВИЩ
Ол.

-

Олесневич Любомир Олександрович,

1925

р. нар.;

с. Богуша Новосанчівського повіту (Західн~ ·Лемківщи
на). Зібрав понад

6

ООО тис. слів. У «КороткЬму словни

ку ... » наводиться близько

5

ООО тис. лексем. Записи пере

дала авторові дружина Олесневич Меланія Степанівна.
Пн.

-

Пенгрин Михайло Іванович,

тин Сяноцького повіту. Зібрав

760

1937

р. нар.; с. Душа

слів у селах Душатин,

Прилуки, Команча, Миків, Смільник, Кам'янка, Туринсь
ке, Репідь Сяноцького повіту (Східна Лемківщина).
Пр.

-

Пиртей Ольга Томів11а,

1925 р.

нар.; с. Тилич Но

восанчівського повіту, вчителька початкових класів
Пт.

-

Петришак Гаина Аполі11арів11а,

1898

1

•

р. нар.; с. Ти

лич Новосанчівського повіту, домогосподарка.
Ре.

-

Русиняк Петро Григорович,

1909 р.

нар.; м. Крини

ця Новосанчівського повіту, водій-автомеханік;
Русиняк Стефанія Теодорівна,

1899 р.

нар.; с. Солотви

на Новосанчівського повіту, домогосподарка.
Св.

-

Свягла Семен Васильович,

1899

р. нар.; с. Тилява

Кроснянського повіту, будівельник.

1

Під скороченням Пр., окрім того, подані матеріали Петра Се

меновича Пиртея

-

автора «Короткого словника лемківських го

вірою>.
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СПИСОК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ
безос.

безособове

вет.

ветеринарне

виг.

вигук

вищ. ст. п.

вищий ступінь порівняння

див.

дивіться

дит.

дитяче

дієпр. акт. мин. час)'

дієприкметник активний минулого

дієприсл.

дієприслівник

дієпр. пас. мин. часу

дієприкметник пасивний 11-шнулого

діє сл.

дієслово

док. вид

доконаний вид

експр.

експресивне

:не., жін.

жіночий рід

жарт.

жартівливе

часу

часу

заг. иазва

загальна назва

за зиач.

за значенням

займ.

займенник

заст.

застаріле

збірн.

збірне

згруб.

згрубіле

здрібн.

здрібніле

зменш.

зменшене

з.~tеuш. -пестл.

зменшено-пеС1-ливе

знев.

зневажливе

лайл.

лайливе

мед.

медичне

Mll.

множина

11апр.

наприклад

нар. пісня

народна пісня

невід,;~.

невідмінюване

неозн.

11.

сп.

неозначене

наказовий спосіб

оди.

однина

однокр.

однократне
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ос.

особа

перен.

переносне

під сил.

підсилювальне

пор.

порівняйте

прийм.

прийменник

пр икм.

прикметник

при сл.

прислівник

присудк. сл.

присудкове слово

прот.

протиставне

реліг.

релігійне

рідковжив.

рідковживане

с.

середній рід

сл.

слово

сп ол.

сполучник

спонук.

спонукальне

теп.

теперішній час

час.

у знач.

у значенні

церк.

церковне

ч.

чоловічий рід

ча ст.

частка

числ.

ЧИСЛІВНИК
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АБЬІКАди

СЛОВНИК ДІАЛЕКТНОЇ ЛЕКСИКИ

А
АБЬІКАДИ, присл. Куди-небудь, будь-куди. - Піду од вас
абь1юіди, в сьвіт за очь~ (Пр.).

АБСОЛІОТНІ, присл. Абсолютно, цілковито; безумовно,
- Він абсолЮтні нич не зна о ть~х справах (Пр.).

безсумнівно.

АВАНТУРА, -ЬІ, ж. Авантюра, пригода, халепа (Ре.).
АВАНТУРЙСТА, -ьх, ч. Авантюрист; пройдисвіт (Ре.).
АВАНТУРУВАТИ, -ую,-єш. Скандалити, бешкетувати (Ре.).
Аво, присл. Ану ж, а може (Пн.).
АВСТРАЛІЙЧЬІК, -ь'ІКа, ч. Австралієць, житель Австралії
(Ол.).

АВСТРЙЄЦ, -йця, ч. Австрієць, житель Австрії (Пт.).
АВСТРЙЙСКЬІЙ, -а, -е. Австрійський (Пт.).
АВСТРЙЯК, -Яка, ч. Вояк австрійського війська (Пт.).

АВСТРИsІЦКЬІЙ, -а, -е. Прикм. до АВСТРЙЯК (Пт.).
Авто, -а, с. Автомобіль (Пр.).

АВТОМОБІЛІСТА, -ь1, ч. Автомобіліст.
автомобіліста (Ол.).

Йбrо брат д6брий

А-ГУ СЬ! виг. Те саме, що А-ГУЦЬ! (Ол.).
А-ГУЦЬ! Вигук, яким відганяють гусей (Ол.).
АІ'РАФ, -афа, ч. Оздоблена пряжка (Пр.).
АrРАФКА, -ьх, ж. Запонка, шпю1ька (Пр.).
AJPECT, -есту, ч. 1. Arpyc, кущова рослина родини ломи
каменевих

(Grossularia). 2. Збірн. Ягоди atpycy (Пр.).
АІ'РЕСТОВИЙ, -а, -е. Приюн. до АІ'РЕСТ. Аrрусовий. - Аr

рестбвм конфітурм сут барз смачнь~ (Пр.).

АІ'У! 1. Вигук до немовляти: «Ary!;;. -

Ary,

Мелю, ary, не

плач!

2. Вигук, яким відганяють птахів (Ре.).
АДВУКАТ, -ата, ч. Те саме, що АДУКАТ (Пр.).
АДЗНМКА, -ь1, ж. Корж із вівсяного або кукурудзяного бо

рошна (Пр.).
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Ади! Вигук здивування: «Ади!», «Дивись!>>, «Гляньте лиш!»
(Пн.).

АДОПТАЦЙЯ, -Иї, ж. Усиновлення чужої дитини (Пт.).
АДУКАТ, -ата, ч. Адвокат (Пр.).
АДУКАЦКЬІЙ (СКІ), -а, -е. Адвокатський. -Але то бЬша цє
кава адукацка промова (Пр.).

АКАЦИЙОВИЙ, -а, -е. Акацієвий (Пр.).

і

АКАЦЙЯ, -Иї, ж. Акація. - При дорогах зацвн~и акацнї
Й каштанм (Пр.).

А КОНТО, невідм. На рахунок (Пт.).
АКОРДЕОНІСТА, -ьr, ч. Акордеоніст (Ре.).
АКСАМІТКА, -ьr, ж. Оксамитова хустка (Ол.).
АКСАМІТНИЙ, -а, -е. Оксамитовий (Пр.).

АКСАМІТУВАТИЙ, -а, -е. Шовковистий, м'який на дотик'
(Ол.).

АКТИВ, -Иву, ч. Усе майно, без урахування боргів (Пр.).
АКТИВІСТА, -ьr, ч. Активіст, прихильник активних дій (Пр.).
АКУРАТ, прuсл. Якраз, саме, точнісінько, справді. - Я прншов до школь~, а його акурат там не бь'шо (Ол.).

АКУРАТНІ, прuсл. Пунктуально, совісно. - Він робит свою
роботу акуратні (Пр.).

АКЦЕПТАНТА, -ьr, ч. Той, хто приймає вексель і зазначає на
ньому термін його сплати (Пр.).

АКЦЕПТАЦЙЯ, -Иї, ж. Прийняття векселя; ствердження
(Пр.).

АКЦЙЗА, -ьr, ж. Акциз, податок від горілчаних напоїв (Пр.).
АЛЄБАСТЕР, -стру, ч. Алебастр, гіпс, вживаний для худож
ніх виробів.

-

Тот алєбастер придатний лем для тинкуваня, а не

для взорів (Пр.).

АЛЮМІНЬОВИЙ, -а, -е. Алюмінієвий. - Тоть1 лЬ1жкь1 сут
алюміньовь1 (Пр.).

АЛЯРМ, -Ярму, ч. Сполох, тривога, заклик до зброї. - Пре
страшений генерал оголосив алярм (Ре.).

АЛЯРМІСТА, -ь1, ч. Людина, що здіймає тривогу, поширює
тривожні вісті (Ре.).

АЛЯРМОВИЙ, -а, -е. 1. Тривожний. 2. Швидкий (Ре.).
АЛЯРМУВАТИ, -ую, -єш. Бити на сполох, здіймати тривогу
(Ре.).
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АЛЬБАНЬЧЬІК
АЛЬБАНЬЧЬІК, -ь'1ка, ч. Албанець, житель Албанії (Пр.).
АЛЬБІ ЙКА, -ь1, ж. З.иеr1ш. до АЛЬБІ Я (Пн.).
АЛЬБІ Я, -ії, ж. Корито для поросят (Пн.).
АЛЬБУМ, -ума, ч. Альбом (Пт.).
АЛЬКОВА, -ь1, ж. Альков, маленька спальна кімнатка за пе
регородкою або завісою; ніша, заглибина у стіні для ліжка (Пт.).

АЛЬПА(А, -ь1, :ж. Альпака, злиток міді, цинку й нікелю.
Ко.~нси жь'щі бЬши з дерева, а тераз з альп:іrь1 (Пт.).

АЛЬТЙСТА, -ь1, ч. Альтист, музикант, що грає на альті або
співак із голосом «альт» (Пр.).

АЛЬФАБЕТ, -ету, ч. Алфавіт (Пр.).

АМАРЙЛЬКА, -ь1, ж. Амариліс, декоративна рослина з чер
вонуватими квітами (Св.).

АМБОНА, -ь1, ж. Амвон {Пр.).
АМЕН, невідх Амінь («Нехай так станеться, хай так буде!»);
завершальне слово в молитвах (Пр.).

АМНЕСТЙЯ, -Иї, ж. Амністія {Пт.).
АМПЛЯ, -і, ж. Висяча лампа, закрита знизу (Ре.).
АМФІЛЯДА, -ь1, ж. Анфілада, ряд суміжних кімнат, розташованих в одному напрямку (Пр.).

АНАЛіЗА, -ь1, ж. Аналіз, метод наукового дослідження. Чув-єм про аналізу фільозбфску, математЬ:1чну, rраматЬ1чну, хе
міч11у (Пн.).
АНАЛЬФАБЕТА, -ьr, ч. Неписьменна людина, яка не знає
грамоти; неук, невіглас (Пр.).

АНАТОМУВАНИЙ, -а, -е. Препарований (Пт.).
АНІ'АЖУВАНИЙ, -а" -е. Запрошений, замовлений на певний
стро.к на основі договору (Пт.).

АН(ЕЛЬКА, -ь1, ж. Жі11. до Лнrлик. Англійка (Ол.).
АНІ"ЕЛЬСКЬІЙ (СЮ), -а, -е. Англійський. Іршілдці не ста
раются анrельском бідом (Ол.).
АНfЛИК, -йка, ч. Англієць, житель Англії (Пр.).
АНfЛІКЬІ, -ів, .ш~. Чоботи із твердою задньою частиною ха
ляв. - Ц1.бця Тоня ма аншікь1, привезенм з ГамерІfкь1 (нар. пісня)
(Ол.).

АНДРУТ, -ута, ч. Вафля. - Я нич так не лЮб'ю і'сти, як тбть1
андруть1 (Ол.).

АНЕКДОТА, -ь1, ж. Анекдот (Ол.).
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Ани, спол. Ані. Не хтів ани ся женити, ани дома сідйтп.
Ани РАЗ. Ані разу. -Ани раз мене мама не бнли (Ол.).
АНІЖ, спол. Аніж, ніж. Міг бь1 веце зробйти, аніж зрбб11В
(Пр.).

АНКРА, -ь1, ж. Залізна скоба з вісьмома гачками, яку засто
совують у будівництві для з'єднування дерев'яних,' конструкцій,
стін (Св.).

Ано, част. Ану. Ано заберайся до роббть1! (Ол.).
АНОТУВАНИЙ, -а, -е. Записаний коротко, тезами (Пр.).
АНТИК, -Ика, ч. 1. Старовинний предмет, що має художню
цінність.

2. Людина-дивак, прихильник давніх мод і звичаїв (Пр.).
АНТРА.МЕНТ, -енту, ч. Чорнило (Пн.).
АНТРАША, -ь1, ж. Антресолі (Св.).
,
АНЦЙКРИСТ, -Иста, ч. 1. Безбожник. 2. Чорт, злий дух (Св.).
АНЦЙХРИСТ, -Иста, ч. Те саме, що АНЦЙКРИСТ (Пи.).
АПАРАТ, ч. l. -ата. Фотоапарат. 2. -ату. Державна влада.

Апарат паиьствбвий (Пр.).

АПАLП, -аша, ч. Жорстока людина, ·здатна на вбивство; ху
ліган, бандит (Пр.).

АПЕЛЬ, -елю, ч. 1. Заклик, лозунг. 2. Перекличка.

На

аПС.'ІЬ ВМШ.'ІИ ВШhІТКЬІ гарештаНТІ>І (Пр.).

АПТLІКА, -ь1, ж. Аптека (Пт.).
АПТЬІКАР, -аря, ч. Аптекар, працівник або власник аптеки
(Пт.).

АПТЬІКАРСКЬІЙ (СКІ), -а, -е. Аптечний (Пр.).
АРИСТОКРАТА, -ь1, ч. Аристократ, представник знаті (Пр.).
АРИСТОКРАТЙЧНІ, присл. Аристократично (Пр.).
АРИСТОКРАЦЙЯ, -Иї, ж. Аристократія (Пр.).

АРИТМЕТLІКА, -ь1, ж. Арифметика (Пр.).
АРМА.ТА, -ь1, ж. Гармата (Пр.).

АРМАТНИЙ, -а, -е. Гарматний (Пр.).
АРТИЛЄРЙСТА, -ь1, ч. Артилерист, гармаш (Ол.).
АРТЙСТА, -ь1, ч. Артист (Пр.).
АРЦИБЙСКУП, -упа, ч. Архієпископ(Ол.).
АСЕКУРАЦЙЙНИЙ, -а, -е. Страховий (Ол.).
АСЕКУРАЦЙЯ, -Иї, ж. Страхування (Св.).
АСЕКУРУВАТИ, -ую, -єш. Страхувати від нещасного випадку (Ол.).
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АСЕНТЕРУВАНИЙ
АСЕНТЕРУВАНИЙ, -а, -е. Дієпр. пас. ,wuн. часу до АСЕН
ТЕРУВАТИ. Забраний на військову службу (Ол.).
АСЕНТЕРУВАТИ, -ую, -єш. Проводити військовий набір
(Ол.).

АСЕНТЕРУНОК, -нку, ч. Військовий набір.

Пішов Ште-

фан до асентерунку, бо юж му час nрйшов (Ол.).

АСЕСОР, -бра, ч. Молодший суддя (у Польщі) (Пр.).
АСИІ'НАТА, -ьr, ж. Асигнація (Св.).
АСИ(НУВАНИЙ, -а, -е. Виділений у грошах або цінних па
перах (Пр.).

АСЙСТА, -ьr, ч. 1. Помічник під час Богослужіння в церкві.
2. Асистент, нижча викладацька посада у вузі. 3. Група людей,
що супроводжує поважну офіційну особу (Ре.).

АСПЕРЙНА, -ь1, ж. Аспірин (Пр.).
А.СТРА, -ьr, ж. Айстра (Св.).
АСФАЛЬТУВАНИЙ, -а, -е. Асфальтований (Ре.).
АСЦЕТА, -ьr, ч. Аскет, людина, яка з релігійних переконань
веде суворе життя, відмовляючись від світських утіх (Пр.).

АТАК, -аку, ч.

1. Атака, навальний напад на ворога; вирі
2. Рішуча дія, спрямована проти кого-не

шальний етап наступу.

будь або на досягнення якоїсь мети.

Муж бЬІв радий, же так

ш!rко ся бдбив од женинбrо атаку (Пр.).

АТРАМЕНТ, -енту, ч. Те саме, що АНТРАМЕНТ (Пр.).
АТУТ, -ута, ч. Козир (Ол.).

АТУТОВИЙ, -а, -е. Козирний (Ол.).
АУКЦЙЯ, -Иї, ж. Аукціон (Пр.).
А ЧЕЙ, част. А можливо, може бути (Ол.).
АЧ-УРДА-ШИ! Вигук, яким завертають барана. - Клнче на
барана, кед 11авертат: «Ач-урда-ши!» (Ол.).
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БАДЙЛЯ

Б
БАБ' ЯР, -Яра, ч. Бабій, чоловік, що дуже упадає за жінками
(Ре.).

БАВЙТИСЯ, бав'юся, -ишся. 1. Гратися (про дітей). - Діти
бав'ятся од рана. 2. Весело проводити час, розважат~ся (на заба
ві, весіллі). 3. Баритися, гаятися, засиджуватися десь. - Не бався
довго! (Пр.).

БАВІНЯ, -я, с.

Бавлення, забави, безтурботне проведення

часу (Пр.).

БАВН.ЙНИЙ, -а, -е. Бавовняний (Пт.).

БАГНЙСКО, -а, с. Згруб. Багнище (Ол.).
БАГНІТКА, -ь1, ж. Вербова гілка зі цвітом. - Багніткь1 лом'
ят на Квітну неділю (Пт.).
БАГРЙТИ, багрю, -иш. 1. Витягати з води багром (довгою
палицею з металевим гаком). 2. Багряню::и, надавати чомусь ба
гряного відтінку (Св.).

БАГРО, -а, с. 1. Частина обода дерев'яного колеса. - Єдно
2. Багор, довга дерев'яна тичка

багро з'єднує дві шпИці в колесі.
з металевим гаком (Пр.).

БА(АТЕЛІЗУВАТИ, -ую, -єш. Нехтувати, легковажити (Пр.).
БА(АТЕЛЯ, -і, ж. Дрібниця, нічого важливого (Пр.).
БА(АТЕЛЬКА, -ь1, ж. J,иенш. до БА(АТЕЛЯ. Дрібничка
(Пр.).

БА(АТЕЛЬНИЙ, -а, -е. Малоцінний, неважливий, незначний
(Пр.).

БА(ЕТА, -ьr, ж. Багет, планка з тисненим візерунком для ви
готовлення рамок, оздоблення стін.

-

Тоть1 баrеть1 треба позо

лотити (Пр.).

БАДАНЯ, -я, с. Дія зазнач. БАДАТИ. Лікарський огляд (Пт.).
БАДАти, бадам, -аш, -ат; -аме, -ате, -ают; н. сп. бадай, -айме,
-айте.

1.

Мед. Обслідувати, оглядати, слухати.

-

Дохтор збадав

го і повів, же він хворий на червінку. 2. Випитувати, ДОХОДИТИ
правди.

- Я вибадала го, же він нич не вартат(Пт.).
БАДЙЛЯ, -я, с. Бадилля, зів'яле стебло рослини, засохла би

лина без листя (Св.).
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БАЗІ'РАНЙНА
БАЗrРАНЙНА, -ьІ, ж. Мазанина, невмілий, неакуратний за
пис чи малюнок (Пр.).

БАЗІ'РАНЯ, -я, с. Дія зазнач. БАЗІ'Р Ати. Мазюкання (Пр.).
БАЗ(РАГИ, базrрам, -аш, -ат; -аме, -ате, -ают.

Мазюкати,

погано, неакуратно писати або малювати (Пр.).

БАЗЮ, БЕ! Вигук, яким підкликають овець (Ол.).
БАЗЯ, -Яти, с. Ягня (Пр.).

БАЗНТКО, -а, с. З)1ш-1ш.-пестл. до БАЗЯ. Ягнятко (Пр.).
БАЙ-БАЙ! невід:«. Дит. Люлі-люлі! (Св.).
БАЙІ'ЕЛЕ, невідм. Круглий єврейський бублик. -Йосько дав
мі істи байrе.11е (Ре.).
БАЙДАК, -ака, ч. 1. Байдарка, вид річкового судна. 2. Не
роба, гульвіса.

-

Ть1, байдаку, нич не робиш, лем дармо хліб їш!

(Пр.).

БАЙКА, -ьІ, ж. 1. Байка, вид алегоричної поезії; вигадка. Тбта байка несе з собом мудру мораль.

2. Дрібниця,

не біда. -То

байка, же він стратив піннзі, добрі, же ся зостав здрав!

бавовняна тканина.

-

3.

М'яка

Купнла-м у склепі штьІрі метрм байкь1 на

кошелі (Пн.).

БАЙОЧКА, -ь1, ж. 1. Зменш. до БАЙКА 1. Баєчка. 2. Побрехенька (Пр.).

БАЙСЙІ'ЕЛЬ, -rля, ч. Велосипед (Пр.).
БАЙСТРУК, -ука, ч. Знев. Байстрюк, безбатченко (Пр.).
БАЙТЛЮВАТИ, -Юю, -єш. Плести нісенітниці, патякати
(Пн.).

БАЙТУЛЯ, -і, ч. Недотепа (Пн.).
БАЙЦ, -у, ч. Хімічний розчин, яким протравлюють шкіру,
тканину, дерево, метал перед фарбуванням (Пр.).

БАЙЦУВАНЯ, -я, с. Дія зазнач. БАЙЦУВАТИ (Пр.).
БАЙЦУВАТИ, -ую, -єш. Протравлювати матеріал перед
фарбуванням (Пр.).

БАЙЧАР, -ара, ч. Пліткар (Ре.).
БАЙЧАРСТВО, -а, с. Пліткування, розпускання пліток (Ре.).
БАкАЛЯВР, -Явра, ч. 1. Бакалавр, найнижчий академічний
ступінь.

2. Учитель. -

ЗанЯтя бакалЯвра барз тЯжке, але rонорове

(Пр.).

БАКЕН[ЦЬІК, -ь'ша, ч. Заст. Людина, яка запалювала освіт
лювальні гасові лампи на вулицях (Пр.).
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БАНДАЖУВАТИ
БАКСА, -ьr, ж. Поштова скринька.

Шмарив лИстм до бак

см (Пр.).

БАКУН, -уну, ч. Тютюн найнижчого сорту (Пр.).
БАЛА(УВАТИ, -ую, -єш,-є; -Єме, -Єте, -уют; н. сп. -аrуй, -уйме,
-уйте. Дармувати, нічого не робити (Пр.).

БАЛАrУЛА, -ьr, ч. 1. Єврейська накрита підвода~ якою вози2. Візник-єврей. 3. Гульвіса, недб*ець (Пр.).
БАЛВАН, -ана, ч. Дурень, недоумок (Ол.).
'

ли подорожніх.

БАЛВАНЙСКО, -а, ч. Ідіот, кретин (Ол.).
БАЛВАНЬСКЬІЙ (СЮ), -а, -е. Ідіотський (Ол.).
БАЛВАНЬСТВО, -а, с. Ідіотизм, кретинізм. То істно балваньство

БАЛія,

сьміЯтися з чуджого нещtkтя (Ол.).

-f'i, :ж:.

Балія, низька широка діжка з дерев'яних кле-

пок, що служить для прання білизни (Пр.).

'

БАЛЯНДРАСИТИ, -ашу, -асиш. Балансувати, утримувати
рівновагу (Пр.).

БАЛЬ. 1. -і, ж. Балка. З той балі неє жадного хісна (Пр.).
2. -ю, ч. Бал. На тім балю бь'іло дуже молодfжь1 (Ол.).
БАЛЬДАХІМ, -1 ма, ч. Балдахін, вид заслони або накриття. Ксьондз Ишов під бальдахfмом (Пр.).
БАЛЬЗАМУВАНИЙ, -а, -е. Дієпр. пас. мин. часу до БАЛЬ
ЗАМУВАТИ. Миропомазаний (Пр.).

БАЛЬЗАМУВАТИ, -ую, -єш. Реліг. Мирувати, малювати вмо
ченим у миро пензликом знак хреста на чолі людини (Пр.).

БАЛЬКОНИК, -Ика, ч. Зменш. Балкончик (Ол.).
БАЛЬОН, -бна, ч. 1. Балон, скляна або металева посудина
кулястої форми.

2.

М'яч.

3.

Аеростат, .повітряна куля, вид літа

льного апарата (Ол.).

БАЛЬОНИК, -Ика, ч. Зменш. М'ячик; кулька (Ол.).
БАМБУХ, -уха, ч. Шлунок рогатої худоби (Ол.).
БАНДАЖ, -ажу, ч. 1. Мед. Пов'язка з бинта, марлі й вати.

2.

Сталевий обруч, натягнутий як обід на колеса вагонів і локо

мотивів (Пр.).

БАНДАЖЬІСТА, -ь1, ч. Людина, що накладає пов'язки пора
неним і хворим (Ол.).

БАНДАЖУВАНЯ, -я, с. Дія зазнач. БАНДАЖУВАТИ (Ол.).
БАНДАЖУВАТИ, -ую, -єш. Бинтувати, перев'язувати рани
(Ол.).
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БАНдУРЬІ
БАНДУРЬІ, бандур, мн. Те саме, що БАНДУРКЬІ (Оп.).

БАНДУРКЬІ, -рок, м11. Картопля (Ол.).
БАНДУРЙНКА, -ь1, ж. Картоплиння (Ол.).
БАНКЕР, -ера, ч. 1. Банкір, фінансист. 2. Гравець, що три
має банк у картярській грі (Ре.).

БАНКЕТ, -ету, ч. І. Бенкет, учта, гостина. 2. Край битої до
роги.

3.

Перша верства муру при його закладанні (Пр.).

БАНТ.

1.

-а, ч.

Полиця, на якій сплять кури.

2.

-у, ч.

По-

перечна балка, що скріплює крокви даху (Ол.).

БАНУВАНЯ, -я, с. Туга. - Бануваня за старьrм крайом (Ол.).
БАНЮР, -Юра, ч. Ковбаня, глибока яма в річці (Пр.).
БАНЯК, -Яка, ч. Чавунна посудина, в якій варять картоплю. Постав там баняк з комперЯми до пеца! (Ол.).

БАНЙСТО, присл. Куполоподібно, опукло (Ол.).
БАРАК, -ака, ч. Барак, тимчасове одноповерхове дерев'яне
приміщення для солдатів, хворих тощо (Св.).

БАРА.НИК, -Ика, ч. 1. Баранець, молодий шестимісячний баран.

2. Жарт.

Наївна, простодушна людина (Ре.).

БАРАНІЙ, -я, -є. Баранячий (Пр.).

БАРАНІТИ, -fю, -єш. Чманіти, дурманіти (Ол.).
БАРАНКА,-ьІ, ж. 1. Бараняча шапка. 2. Груба велика вовняна хустка (Пр.).

БАРВЕНИЙ, -а, -е. Фарбований, забарвлений (Ре.).
БАРВЙТИ, барв'ю, барвиш. Фарбувати (Ре.).
БАРВІНЯ, -я, с. Дія зазнач. БАРВЙТИ. Фарбування (Ре.).
БАРЖЕ, присл. Вищ. ст. п. від БАРЗ. Більше, дужче, сильніше. - Вчера ІІЯ барже голова боліла, як rнеска (Ол.).
БАРЗ, присл. Дуже, сильно.

-

В тій салі бьІло барз лірді (Пр.).

БАРЙВКА, -ь1, ж. 1. Барилко, невелика дерев'яна опукла ді
жечка для рідини.

2.

Перен. Товстун (Пр.).

БАРЙГА, -ь1, ч. 1. Спекулянт. 2. Помічник купця (Пр.).
БАРЛОГА, -ь1, ж. 1. Підстилка для худоби, переважно із со
ломи.

2.

Барліг, лігво ведмедя.

на пості,1ь.

4.

3. Перен. Бідна, нужденна, бруд
- То чь"~ста барлога в тій хьІжи!

Неприбрана хата.

(Пр.).

БАРНЙХА, -ь1, ж. Кличка корови коричневої масті (Ол.).
БАСАЛЬП'А, ·ЬІ, ж. 1. ерлиrа, палиця чабана. 2. Батіг з оло

r

в'яною кулькою на кінці (Пр.).
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БЕЗВАРУНКОВО
БАСАМУНКА, -ь1, ж. Стрічка (Ол.).

БАСАМУНЧА, -ати, с. З,>tети. до БАСАМУНКА. Стрічечка
(Ол.).

БАСЕН, -ену, ч. І. Басейн, наповнене водою бетоноване при
міщення для плавання.

2.

Місцевість із річкою та її притоками.

В басені рlкь1 Ропа є лем Єдно невелйке місто

-

Горлйці (Пр.).

БАСЬІ, -ів, мн. Контрабас, великий струнний с\мичковий му
зичний інструмент (0'1.).

БАСЬІСТА, -ь1, ч. Контрабасист (Ол.).
БАТЕРЙЄЦ, -Ийця, ч. Солдат, що служить при важкій арти
лерії (Пр.).

БАТКАТИ, баткам, -аш, -ат; -аме, -ате, -ают. Дзьобати; ударяти чимось гострим.

Кура баткат, кед іст (Ол.).

БАТНАР, -аря, ч. Довгий грубий залізний цвях (Пр.).
БАТІОШКА, -ь1, ч. Священик православної церкви (Пр.).
БАТЯР, -Яра, ч. Вуличний хлопчисько, хуліган, шибайголова
(Ол.).

БАХкАНЯ, -я, с. Дія зазнач. БАХКАТИ (Ре.).
БАХкАТИ, бахкам, -аш, -ат; -аме, -ате, -ают. Гупати, завда
вати сильних ударів (Ре.).

БАХОР, -6ра, ч. 1. Байстря, позашлюбна дитина. 2. Бахур,
вередлива дитина (Пр.).

БАЮСАТИЙ, -а, -е. Прикм. до БАІ6СЬІ. Вусатий (Пр.).
БАІОсЬІ, -ів, мн. Вуса (Пр.).
БАЯНfСТА, -ь1, ч. Баяніст (Ол.).
БВАЗЕН, -зна, ч. 1. Блазень, клоун. 2. Немовля. З. Знев. Мо
локосос, молода, життєво не досвідчена людина (Св.).

БВАНЦАР, -аря, ч. Мідне кільце, що прикріплюється до кін
ської упряжі як прикраса (Пт.).

БЕ! виг. Те саме, що БАЗЮ, БЕ! (Ол.).

БЕВХНУТИ, бевхну, -еш. 1. Сильно вдарити, бухнути, вгатити.

2. Гепнуrn, впасти. -

Бевхнув собом на постіль і заснув (Ол.).

БЕДРО, -а, с. Деталь ткацького верстата (Пн.).

БЕДУІНА, -ьІ, ж. Жіночий довгий плащ із відлогою (Пр.).
БЕЗ, б6зу, ч. Бузок (Пн.).

БЕЗВАРУНКОВИЙ, -а, -е. Безумовний, беззастережний, пев
ний (Ол.).

БЕЗВАРУНКОВО, присл. Безумовно, беззастережно (Ол.).
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БЕЗВІСТ

БЕЗВІСТ, -fсти, ж. Безвість; невідання, незнання, відсутність
відомостей (Пр.).

БЕЗВЛАДНИЙ, -а, -е. Безсилий, паралізований, не спроможний поворухнутися (Пр.).

БЕЗВСТЙДНИЙ, -а, -е. Безсоромний (Пн. ).
БЕЗВСТЙДНИК, -Ика, ч. Безсоромник (Пн.).
БЕЗГРАНЙЧНИЙ, -а, -е. Безмежний, нескінченно великий
(Пр.).

БЕЗКАРНІ, присл. 1. Безкарно. 2. Зухвало, не боячись кари
(Пр.).

БЕЗКОНКУРЕНЦЙЙНІ, присл. Поза конкуренцією (Ол.).
БЕЗЛІКУ, присл. Безліч, без ліку (Пр.).
БЕЗНАМЙСЛУ, присл. Не задумуючись (Ол.).
БЕЗПАМ'ЙТНИЙ, -а, -е. Зомлілий, який знепритомнів (Ол.).
БЕЗпАНЬСКЬІЙ (СЮ), -а, -е. Нікому не належний, який не
має господаря; беззахисний (Ол.).

БЕЗПОТРЕБЬІ, присл. Не потрібно, ні до чого (Ол.).
БЕЗПРЕСТАНШ, присл. Безперестанку, безугавно (Ол.).
БЕЗПРИТОМНИЙ, -а, -е. Непритомний (Ол.).
БЕЗПРОЦЕНТОВИЙ, -а, -е. Безвідсотковий (Ол.).
БЕЗРАдНИЙ, -а, -е. Безпорадний, безпомічний (Ол.).
БЕЗРАДНІСТ, -бети, ж. Безпорадність, безпомічність (Ол.).
БЕЗСЕНСОВНІ, присл. Безглуздо (Ол.).
БЕЗСПОРНИЙ, -а, -е. Безперечний, незаперечний (Пн.).
БЕЗТЕРМІНОВИЙ, -а, -е. Безстроковий (Ол.).
БЕЗХОСЕННИЙ, -а, -е. Безкорисний (Пн.).
БЕКАТИ СЯ, бекашся, '-атся. Брикатися. - Теля ся бекат (Пр.).
БЕКСА, -ЬІ, чі ж. Плакса (Ол.).
БЕЛЬВЕДЕР, -ера, ч. 1. Презентабельна, розмальована бу
дівля.

2.

Альтанка (Пр.).

БЕЛЬКА, -ЬІ, ж. Балка, обтесана з чотирьох боків (Св.).
БЕЛЬКНУТИ, белькну, -еш. Бовкнути, крикнути щось не
зрозуміле (Пр.).

БЕЛЬКУВАНЯ, -я, с. Паралельне укладання балок між дво
ма поверхами будівлі (Св.).

БЕЛЬФРУВАТИ, -ую, -єш. Знев. Учителювати (Пр.).

БЕНЕДЙКТИН, -йна, ч. 1. Чернець польського монастиря
св. Бенедикта.

2.

Лікер марки бенедиктина (Пр.).
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БЗЬІНЧАТИ
БЕНЕФІС, -Ісу, ч. Бенефіс, концерт, збір від якого йде на
користь артиста (Пр.).

БЕНЗ.ЙНА, -ьr, ж. Бензин (Ре.).
БЕНКАРТ, -арта, ч. Байстрюк, безбатченко; бездоглядний
хлопчик (Пр.).

БЕНЦВАЛ, -ала, ч. Вайло, незграба, неповорQ>тка людина
(Пр.).
~.
БЕНЦНУТИ, бенцну, -еш. Бебехнути, гепнути, несподівано
впасти. -Але він ся бёнцнув з того дерева! (Пр.).
БЕРЕЗЙНА, -ьІ, ж. Різка, березовий прут (Пр.).
БЕРНАНДИН, -Ина, ч. Чернець польського монастиря св. Бернарда (Пр.).

БЕСІДА, -ьr, ж. 1. Бесіда, розмова. 2. Мова, діалект (Пн.).

БЕСІДНИК, -Ика, ч. Співрозмовник, співбесідник (Пн.).'

БЕСІДУВАТИ, -ую, -єш. 1. Балакати, гомоніти. 2. Розмовляти якоюсь мовою. - Она знає бесідувати по-иімецкь~ (Пр.).

БЕСТ.ЙЙКА, -ьr, ж. Шельма (Пр.).

БЕТАШУВАТИ, -ую, -єш. Волочитися, байдикувати (Пр.).
БЕтЕГА, -ь1, ч. Нероба, волоцюга (Пр.).
БЕТЯР, -Яря, ч. Див. БАТЯР (Пр.).

БЕчАНЯ, -я, с. 1. Бекання (про овець). - Не можу ч;Утп тОго
бечаня овец.

2.

Переи. Голосний плач, рев (Ре.).

БЕчАТИ, бечу, -ьrш, -ьп; -ь'1ме, -ь'пе, бечат; н. сп. БЕЧ! 1. Бе
кати (про овець).

-

Баран бечьп, а коза мечьІТ.

2.

Перен. Ревти,

голосно плакати (про дитину) (Ре.).

БЕШТАНЯ, -я, с. Дія зазнач. БЕШТАТИ (Пр.).
БЕШТАТИ, бештам, -аш. Лаяти, сварити, вичитувати (Пр.).

БЗДЬІКАТИСЯ, -ь'1камся, -ашся, -атся; -амеся, -атеся, -аются.
Перекидатися. - Стрілец ВЬІстрілив, а заяц лем ся бздь"1кнув (Ол.).
БЗДЬІРКА, -ь1, ж:. Дрібна риба (Пн.).
БЗДУРА, -ЬІ, ж. Дурниця, нісенітниця, річ, не варта уваги
(Пн.).

БЗДУР.ЙТИ, -урю, -иш. Верзти нісенітниці, городити дурни
ці (Пн.).

БЗЬІКАТИ, бзь'~кат. Бриніти (Ол.).
БЗЬІНчАНЯ, -я, с. Дія за знач. БЗЬІНЧАТИ. Дзижчання,
.гудіння (Ол.).

БЗЬІНЧАТИ, бзь'1нчит. Дзижчати, гудіти (Ол.).
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БЗІК

БЗІК, -а, ч. Псих, неврівноважена людина (Ол.).

БЗІКУВАТИ, -уєш, -є. Дуріти, психувати (Ол.).

БЗІКУВАТИЙ, -а, -е. Пришелепкуватий, дивакуватий (Ол.).
БЙСКУП, -упа, ч. Єпископ римо-католицької церкви (Ол.).
БИСКУПСТВО, -а, с. Римо-католицьке єпископство (Ол.).
БЙТИ, б'ю, б'єш, б'є; б'Єме, б'Єте, б'ют. 1. Товкти, забивати
(про цвяхи). 2. Рити. Керпіця б'є купкь1. БЙТИ В ДЗВОНИ.
Дзвонити. БЙТИ ГОДЙНЬІ. Видзвонювати години (про годин
ник). {- БЙТИ ГОЛОВОМ ДО СТІНЬІ. ПерЄІ-1. Бути в розпачі.
{- БЙТИ ДОРОГУ. Прокладати дорогу (Пр.).
БЙТКА, -ьr, ж. Бійка (Ол.).
БЙТНИК, -Ика, ч. Розбишака, забіяка (Пр.).
БИЯТЬІКА, -ьr, ж. Колотнеча, бійка (Пи.).
БЬІДЛЯ, -Яти, с. Худобина; бидло, велика рогата худоба (Ре.).
БЬЩЛ.ЙЧИЙ, -а, -е. Тваринний; коров'ячий (Ре.).
БЬІДЛ.ЙЧКА, -ь1, ж. Лайно, екскременти корови (Ре.).
БЬІ, част. Щоб. БЬІ-ЗМЕ, част. Щоб ми". - Нам віншували,
бь'і-зме дббрі жь'ши (Ол.).

БЬІЛА, бьш, мн. Дерев'яні поперечки борони, в які вмонтовують зубці (Св.).

БЬІЛЕ. Аби, тільки б (Ол.).
БЬІЛЕ-ДЕ, присл. Будь-де (Ол.).
БЬІЛЕ-ХТО, займ. Будь-хто (Ол.).
БЬІЛЕ-ШТО, займ. Будь-що (Ол.).
БЬІЛЕ-ЯК, присл. Абияк, недбало. Він рббит бь'ше-як (Ол.).
БЬІЛЯ, -я, с. Картоплиння. - Бандурка пустнла бьІля (Пр.).

БЬІЛЯнКА, -ь1, :не. Те.саме, що БЬІЛЯ (Ол.).
БЬІРВЬІ, -ів, мн. Брови. Ма бь'ірвЬІ чорІІЬІ, як шпурбчкЬІ

(Ол.).

БЬІРДА, -ьr, ж. Сокира з довгим вістрям для тесання будівельної деревини (Св.).

БЬІРЬКА, -ь1, ж. Суцвіття лози чи верби (Ол.).

БЬІСТРЙНА, -ь1, ж. Бистрина, дуже швидка течія в ріці (Пр.).
БЬІСТРЙЦЯ, -і, ж. Сорт сливи.

Бwстрнці - то слйвкь1 по-

довгасть1, мбжут бьІти па дереві аж до морбзів (Пр.).

БЬІТИ, теп. час ЄМ, ЄС, ЄСТ; СМЕ (ЗМЕ), СТЕ, СУТ; мин.
час БЬІВ-ЄМ, БЬІВ-ЄС, БЬІВ; БЬІЛИ-СМЕ (-ЗМЕ), БЬІЛИ-СТЕ
(-ЗТЕ), БЬІЛИ. Бути (Пр.).
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БЛЙЗНА
БhІТЯ, -я, с. Буття, існування; перебування. - Ту мі не бь"пя!
(Ол.).

БhІЦОК, -цка, ч. Бичок (Св.).
БЬІЧ, -а, ч. Батіг (Ол.).

БЬІЧУВАНЯ, -я, с. Бичування, батоження, шмагання бато
гом (Ол.).

БІБКОВИЙ, -а, -е. Див. БОБКОВИЙ (Пн.). ~
БІБУЛА, -ьr, ж. 1. Промокальний папір. 2. Підпільна, нелегальна література (Пн.).

БІБУЛКА, -ьr, ж. Тоненький папір для цигарок (Пр.).
БІБ'ЯчКЬІ, -чок, Mfl. Овечий послід (Ол.).
БІВАК, -ака, ч. Бівуак, привал, місцина в полі або лісі, де за
звичай зупиняються на відпочинок, розкладають намети (Пр.).

БІГУН, -уна, ч. 1. Бігун, спортсмен, який займається бігом.

2.

Фігура слона у шахах. З. Залізний прут, що з'єднує два била

в бороні (Пр.).

БІДАК, -ака, ч. Бідняк, убога людина; нещасливець (Пр.).
БІДАЦКЬІЙ (ЦЮ), -а, -е. Бідняцький (Ол.).

БІдАЦТВО, -а, с. 1. Бідолаха (про людину). 2. Убозтво, злид
ні (Ол.).

БІДАЧОК, -чка, ч. Нещасна, мізерна, бідна людина (Ол.).
БІЖЕНЕЦ, -нця, ч. Біженець, утікач із постійного місця проживання (Пр.).

БІЗНІС, -fcy, ч. Бізнес, справа, дохід (Св.).
БІЛУНА, -ьr, ж. Кличка корови білої масті (Св.).
БІМБАТИ, бf мбам, -аш. 1. Байдикувати. 2. Легковажити, Він си бімбат з тбrо, што му бтец повідат (Ол.).
БІНОКЛІ, -ів, JИN. Окуляри, що тримаються на носі за допо
могою пружинки (Пр.).

БІСІДУВАТИ, -ую, -єш. Див. БЕСІДУВАТИ (Пн.).
БЛАГОВІЩЬІНЯ, -я, с. Благовіщення, релігійне свято. - На
Благовіщь"шя не ма сьніr поміщь'шя (прислів'я) (Пр.).

БЛАГОСЛОВЕНЬСТВО, -а, с. Благословення (Пн.).
БлАЗЕН, -зна, ч. Див. БВАЗЕН (Св.).
БЛЕКОТА.ТИ, -бчу, -еш. Белькотіти, невиразно говорити,
заїкатися (Св.).

БЛЙЗНА, -ьr, ж. Шрам, знак на тілі після загоєння рани; слід
після удару на дереві, яке росте (Пр.).
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БЛИЗЬ

БЛИЗЬ, -і, ж. Близькість, мала відстань (Пр.).

БЛИЗЬНЯТ А, блИзьнят, м11. 1. Близнята, двоє або більше ді
2. Два

тей однієї матері, що народжені під час одних пологів.

глиняні горщечки, з'єднані ручкою, в яких носили страву на поле
(Пр.).

БЛИЩАЧИЙ, -а, -е. Блискучий (Пн.).
БЛЬІХА, -ь1, ж. Блоха (Пн.).
БЛІХ, -а, ч. Вибілювання полотна на сонці.

ВьІнес полотно

на бліх (Пр.).

БЛІШЬІТИ, блfшу, -ь1ш. Вибілювати полотно; періодично по
ливати водою полотно, яке вибілюється на сонці.

Тбть1 лЮде,

што блішат по.~бтно, мусят дббрі уважати, жебь1 бно ся не спаші
ло на сонци (Пр.).

БЛУДНЕ, -бго, с. Місцевість, де часто блудять люди (Пр.).
БЛУДНИК, -Ика, ч. Лабіринт у вусі, внутрішня частина вуха
(Пн.).

БЛІОВАК, -ака, ч. 1. В'язень-бунтівник (Пн.). 2. Отруйний
гриб (Ол.).

БЛІОЗКА, -ь1, ж. Блузка, легкий верхній жіночий одяг до по
яса (Пт.).

БЛІОЩЬІК, -Ь1ка, ч. Рослина з фіолетово-голубими квітка-·
ми, листя якої має різкий неприємний запах (Св.).

БЛ.sіНЦАР, -аря, ч. Див. БВАНЦАР (Пт.).
1. Плита, тонка тахля, бляха, дощечка. 2.

БЛЯТ, -а, ч.

хня стола, плоска частина.

Повер

З. Плоский бік леза гострих пред

метів (сокири, ножа) (Пт.).

БЛЯХАР, -аря, ч. 1. Бляхар, ремісник, що виготовляє бляша
ні вироби, вкриває бляхою дахи.

2.

Бляшаний баняк (Пт.).

БЛЯШКА, -ьr, ж. Блискітка, мал:енька кругла кольорова пла
стинка для оздоблення одягу.

-

Бляшками обшьшали rорсетм

(Пт.).

БОБАЛЬКЬІ, -льок, /ИН. Вид галушок, традиційна страва на
Святвечір.

Бобалькь1 з ярчаной мукь1 ци з вівсЯной смакуют 11а

Святий Вечер найліпше (Пт.).
БОБАС, -аса, ч. Мала дитина, що має гарний, здоровий ви
гляд (Пт.).

БОБКОВИЙ, -а, -е. Лавровий. - Бобк6ве лйстя ма кажда
rаздь"шя (Пт.).
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БОМБОНЬІ
БОВАН, -ана, ч. Сніговик, снігова баба (Ре.).
БОВВАН, -ана, ч. Недотепа, вайло; чоловік, який не знає норм
поведінки, з якого часто глузують (Ре.).

БОВТУН, -уна, ч. Бовкало, базіка, язикатий чоловік (Ре.).
БОГАТЙТИСЯ, -ачуся, -атишся. Збагачуватися, багатіти
(Пр.).

БОГАЦТВО, -а, с. Багатство, добробут (Пр.).

;
БОГ АЧ, -З.ча, ч. Багач, багатій (Пр.).
'
БОГАЧКА, -ь1, ж. Жін. до БОГАЧ. Багачка. - Она ся зробИла боrачком, бо барз скупа {Пр.).

БОІ'АНЦІ (БОfА.НЧІ), -ів, мн. Черевики.
підеш до ліса (Пт.).

Обуй боrанці, бо

БОДАЙ, част. Хай, нехай, щоб. БОДАЙ ТЯ ПОРАЗЙЛО!
Щоб тебе грім ударив! (проклін). БОДАЙ ТЯ ПОРИНДАЛЬ.
Щоб тобі добре було (побажштя) (Пт.).

БОДАЙ-ДАfДЕ, присл. Будь-де, де-небудь (Пр.).
БОДАЙ-ЯК, присл. Як-небудь (Пр.).
БОДАЙ-ЯКЬІЙ, -а, -е, займ.. Всякий, будь-який (Пр.).
БОЖЕНКАТИ, -енкам, -аш, -ат; -аме, -ате, -З.ют. Бідкатися
(Пн.).

БОЖОК, -жка, ч. Божок, дерев'яний язичницький ідол (Ре.).

БОІСКО, -а, с. Тік, приміщення для обмолоту зерна (Пр.).

БОЙКОТ, -6ту, ч. Страйк, бунт через невихід на роботу (Ре.).
БОЙКОТЙСТА, -и, ч. Страйкар (Ре.).
БОКСЕР, -ера, ч. 1. Боксер. 2. Кастет, холодна зброя у ви
гляді залізної пластини з отворами для пальців, що служить для
оборони в рукопашному бою (Пр.).

БОЛЯК, -Яка, ч. Виразка, болячка, нарив (Пт.).
БОЛЯЧИЙ, -а, -е. Болючий, вразливий (Пт.).
БОМБЕЛЬ, -еля, ч. Пузир, пухир, булька, банька (Пн.).

БОМБЕЛЬОК, -лька, ч. Див. БОМБУЛЬКЬІ (Пи).
БОМБЕТЕЛЬ, -тля, ч. Лавка-ліжко, яка при потребі розкладається і служить для спання (Пр.).

БОМБЙСТИЙ, -а, -е. Пухирчастий, булькатий (Пт.).
БОМБОНЄРКА, -ь1, ж. Художньо оформлена паперова ко
робка для цукерок (Ре.).

БОМБОНЬІ, -ів, мн. Карамель, дешеві цукерки переважно
округлої форми; драже (Ре.).
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БОМБУЛЬКЬІ
БОМБУЛЬКЬІ, -льок, м11. Плоди картоплі, що з'являються
на стеблі після її цвітіння (Пт.).

БОМК, -а, ч. Див. БОНК (Пн.).

БОМКАНЯ, -я, с. Буркотіння, мимрення, невиразне мовлен
ня (Ол.).

БОМКАТИ, б6мкам, -ащ -ат; -аме, -ате, -ают. Мимрити, не
виразно говорити (Пр.).

БОН, -а, ч. Талон.
БОНК, -а, ч.

1.

За окупацнї згорілка бьІла на б6нь1 (Ол.).

Овід, rедзь.

зашлюбна дитина, байстря.

- Бонкь1 літают коло конів. 2. По
- 3 таКЬІМ бонком ТЯЖКО ЖЙТИ (Ол.).

~ БОНКЬІ ЗБИВАТИ. Бити байдики (Пр.).
БОРІВКА, -ьr, ж. Чорниця, кущова ягідна рослина {Vaccinium myrtillus L.).Див. ще ЯФЬІРА (Пр.).
БОРОВИЙ, -а, -е. Лісовий, із хвойного лісу (Пр.).
БОРОВЙНА, -ьr, ж. Грязі, торф'яний rрунт, що має лікува
льні властивості (Пт.).

БОРОЗДА, -ь1, ж. l. Борозна, виораний плугом рівець у землі.

2. Перен.

Зморшка, складка на шкірі обличчя старої людини (Ол.).

БОРОНИТИ, -6ню, -иш. Обороняти кого-небудь перед кимось або чимось (Пр.).

БОРТАК, -ака, ч. Дурень, недотепа (Ол.).

БОРТУЛЯ, -і, ж. Дурепа, дурна жінка (Ол.).
БОРУВАНЯ, -я, с. Дія за знач. БОРУВАТИ. Буріння, сверд
ління.

Боруваня на тім шЬ1бі ннч 11е дало, бо ропа ве появнлася

(Ол.).

БОРУВАТИ, -ую, -єш. Бурити, свердлити (Ол.).
БОСКИЙ (СКІ), -а, -е. Божий. - Трудно жнти на тім боскім

сьвіті (Ре.).

·

БОСОРКА, -ьІ, ж. Відьма, чарівниця. - БосоркЬІ отбирают
од корів молоко (Ол.).

БОСОРКЬІНЯ, -і, ж. Те саме, що БОСОРКА (Ол.).
БОСТОН, -ону, ч. 1. Вид картярської гри. 2. Вид танцю.
З. Сорт високоякісної вовняної тканини (Пр.).

БОСЯК, -Яка, ч. 1. Людина, що ходить босоніж. 2. Босяк,
бідний міський хлопчик (Пт.).

БОЦЯН, -Яна, ч. Чорногуз, лелека (Пн.).

БОЦЙНИЙ, -а, -е. Чорноrузячий, лелечий. - БоцІіне гніздо,
зроблене 11а колесі от воза, стоїт на дасі (Пн.).
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БРИШЬІСКО
БОЧЬІТИСЯ, ббчуся, -ь1шся, -ьпся. Цуратися людей, трима
тися осторонь (Пн.).

БОЧОНЬ, -бня, ч. Відлюдько (Пн.).
БОЩЬІ, -ів, мн. Тік, майданчик у стодолі, на якому молотять
збіжжя (Пн.).

БРАДРУРА, -ь1, ж. Духовка (Пр.).
БРАНДЗОЛЯ, -і, ж. Устілка у взутті (Пр.).

1

БРАНЗОЛЄтА, -ь1, ж. Браслет, прикрашений візерунками
(Ре.).

БРАТИ, беру, -еш, -е. 1. Брати. 2. Одержувати, отримувати.
~БРАТИ ДО СЕРЦЯ. Перейматися чимось, болісно пережи
вати. БРАТИЖЕНУ(БРАТИШЛЮБ). Одружуватися. ~БРА
ТИ ЗА ЗЛЕ. Вважати поганим. ~БРАТИ НА ЗУБЬІ. Крити
кувати. ~БРАТИ НА РОЗУМ. Обмірковувати. ~БРАТИ'
НА .ЙЗЬІК. Обмовляти когось. ~БРАТИ СОЙ ДО ГОЛОВЬІ.
Запам'ятовувати; замислюватися (Пр.).

БРАТИСЯ, беруся, -ешся, -еся. Боротися, змагатися у кла
сичній або вільній боротьбі (Св.).

БРЕВЕРіЯ, -Ії, ж. Буча, колотнеча, авантюра (Ол.).
БРЕЗКНУТИ, брезкне. Скисати (про молоко). - в теплій ХЬІ
жі молоко скбро брезкне (Пр.).

БРЕЗ.ЙСТИЙ, -а, -е. Чорно-білий, плямистий. - БрезІfсть1 ко
рбвЬІ дббрі ся дбят (Ол.).

БРЕНЬКАТИ, бренькам, -аш, -ат; -аме, -ате, -ают. 1. Брень
кати, грати на щипковому музичному інструменті (Пр.).

2. Бряж

чати (Ре.).

БРЕНЬчАдЛО, -а, с. Брязкало, брязкальце (Ре.).
БРЕНЬчАНЯ, -я, с. Дія зазнач. БРЕНЬчАТИ (Ре.).
БРЕНЬчАТИ, бреньчьп. Дзень1<ати, бряжчати (Ре.).
БРЕСК, -у, ч. Світанок, світання (Ол.).

БРЕСкАТИ, брескат. Світати, розвиднюватися. - Юж сябре
скат

-

буде скбро ден (Ол.).

БРИЗ(АЛКА, -ь1, ж. Маленька посудина, з якої поливають
лляне полотно, що вибілюється на сонці (Пр.).
БРИХ, -а, ч. Черево, живіт (Ол.).

БРИХАТИЙ, -а, -е. Череватий, пузатий (Ол.).
БРЙХА Ч, -ача, ч. Черевань, пузань (Ол.).

БРИШЬІСКО, -а, с. Пузо, великий живіт (Ол.).
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БРЬІдАС

БРЬІДАС, -аса, ч. Нечистоплотний, неохайний чоловік. - то найвекший брьІдас, якого я знам (Ол.).
БРЬІДНУТИ, брЬщну, -еш. 1. Поганіти, ставати негарним.

Тот комнняр

2.

Обридати (Ол.).

БРЬІДУЛЯ, -і, ж. Бруднуля, нечупара (Ол.).

БРЬІзЯстий, -а, -е. Те саме, що БРЕзЯстий (Св.).

БРЬІЛКА, -ь1, ж. Плескатий камінець (Ол.).
БРЬІНДЗЯ, -і, ж. Бринза, солоний овечий сир. - Брь'пщзю
тримают в плясканках або в бочілках (Ол.).
БРЬІТВАнкА, -ь1, ж. Сковорода з листового заліза для ви
пікання тіста (Пт.).

БРІФТАШКА, -ь1, ж. Гаманець для грошей (Св.).
БРІХОМОВЦЯ, -і, ч. Черевомовець, людина, що вміє подавати звуки животом, не ворушачи rхбами (Пр.).

БРО1НЯ, -я, с. Дія зазнач. БРО1ТИ (Ол.).
БРОІТИ, бр6ю, -їш. Пустувати, бешкетувати (Ол.).
БРОНЗОВИЙ, -а, -е. Коричневий (Ол.).
БРОСКВЙНА, ·ЬІ, ж. Персик (Persica Mill.) (Пр.).

БРОШУРУВАНКА, -ь1, ж. Записник, блокнот (Пр.).

БРУДЙТИ, бруджу, брудиш. Бруднити (Ол.).
БРУДЙТИСЯ, бруджуся, брудишся. Забруднюватися (Ол.).·
БРУНЧАня, -я, с. Дія зазнач. БРУИЧАТИ. Дзижчання,
гудіння (Ол.).

БРУИчАТИ, брунчу, -ЬІщ -ьп. Дзижчати, гудіти.

Пчоль1

брунчат, чміль тіж брунчьп (Ол.).

БРІОМЕР, -ера, ч. Ремісник, який покриває металеві вироби
.

золотом (Пр.).

БР'.ЙЧКА, ·ЬІ, ж. Пряжка, застібка, що скріплює кінці реме
ня, пояса і т. ін. (Пт.).

БУБЕНЕЦ, -нця, ч. Дзвіночок у святковій упряжі коней для
катання на санях (Пр.).

БУБЕЧКА, -ь1, ж. Овечий послід (Пн.).
БУДА, -ь1, ж. 1. Бідна, збита з дощок тимчасова хата. 2. По
криття над сидінням у фаетоні.

3. Намет,

використовуваний для

засідки під час полювання (Ол.).

БУдЕНКА, -ь1, ж. Дерев'яний пристрій для збивання масла. Жебм правнти масло, треба мати буденку (Пн.).

БУДЗІК, -Іка, ч. Будильник (Пн.).
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БУХТА

БУДИНЬ, -Иня, ч. Вид солодкого печива, яке готують на парі
(Пт.).

БУДОВЛЯНИЙ, -а, -е. Будівельний, призначений для бу
дівництва, придатний до будови (Св.).

БУДУЛЕЦ, -льця, ч. Будівельний матеріал із дерева (Св.).
БУЙДА, -ьr, ж. Брехня, вигадка, нісенітниця. - Тр вшь"'пко
буйда, што він оповfдат о роботах в копальнях (Ол.). і

БУЛАВОНОСЕЦ, -сця, ч. Срібна травка, вид трав'янистої

рослини (Пр.).

БУЛЯК, -Яка, ч. Залишок вічка на очищеній картоплині (Пн.)
БУЛЬ(ОТІТИ, -очу, -еш. Белькотіти, невиразно говорити
(Пр.).

БУМБЕТИЛЬ, -тля, ч. Те саме, що БОМБЕТЕЛЬ (Пн.).

БУНДА, -ьr,

J1c.

Тепле пальто з хутряною підкладкою (Пн.).'

БУРА, -ьr, ж. Бур, свердло для буріння землі (Пр.).
БУР АК, -ака, ч. Буряк (Ол.).
БУРАчАНИЙ, -а, -е. Буряковий (Ол.).
БУРАЧЬІСКО, -а, ч. Бурячище, великий буряк (Ол.).
БУРАЧКОВИЙ, -а, -е. Бордовий, темно-червоний (Ол.).
БУРАЧОК, -чка, ч. 1. Зменш. до БУРАК. Бурячок. 2. Бородавник

(Alyssum L.)

(Ол.).

БУР(Р АБ'Я, бурграбйого, ч. Комендант замку (Ре.).

БУРДА, -ьr, ж. 1. Буча, колотнеча, бійка. 2. Несмачний ка
ламутний напій (Пр.).

БУРІНЯ, -я, с. Руйнування; куйовдження (Ол.).
БУРМІСТЖ, -fстжа, ч. Бурrомістр, голова міського само
врядування (Пт.).

БУРОХА, -ьr, ж. Кличка корови бурої масті (Ол.).
БУСОЛЯ, -і, ж. Геодезичний прилад для вимірювання ази
мутів (Пр.).

БУСУРКЬІНЯ, -і, ж. Див. БОСОРКЬІНЯ (Пн.).
БУСУРМАН, -ана, ч. 1. Іновірець. 2. Лайл. Поганець, нечес
тивець.

-

ТЬІ, бусурмане, ид мі гет з хь"'rжЬІ! (Пр.).

БУТВІТИ, -Іє. Трухлявіти (Ол.).
БУТЛЯ, -і, ж. Бутель. - Треба оплести тбту бутлю лозИном
(Пт.).

БУХТА, -ьr, ж. 1. Вид білого печива. 2. Скручений колом
і укладений у формі циліндра канат, дріт чи трос (Ол.).
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БУ ЧАК
БУЧАК, -ака, ч. Букова палиця (Пт.).
БУЧАНЯ, -я, с. Дія зазнач. БУЧА ТИ (Ол.).
БУЧАТИ, бучу, -ь1ш. Гудіти, ревти, видавати довгий глухий
звук (Ол.).

БУЧЬlНА, -ь1, ж. Буковий ліс, букова деревина; буковий го
ріх (Ол.).

БУЧНІТИ,

-f є.

Набрякати, розбухати, бубнявіти від води

(Ол.).

Б'ЯЗНИК, -Ика, ч. Бузина (Ол.).
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ВАРЙХА

в
ВАБЕЦ, -бця, ч. Сопілка для приваблювання птахів звуками,
що наслідують їх голоси (Ре.).

,
ВАБЛІНЯ, -я, с. Мистецтво наслідування голос!в птахів та

диких тварин; здатність приваблювати (Пт.).

ВАГОВІЗ, -бза, ч. Вантажівка, вантажний автомобіль (Пр.).

ВАДЙТИСЯ, в8джуся, в8дишся. Сваритися, сперечатися (Ол.).
ВАЙБІЙКА, -ьх, ж. Зменш. до ВАЙБІЯ (Пр.).
ВАЙБІЯ, -Ії, ж. Корито, з якого годують свиней (Пр.).
ВАйчАти, вайчу, -ь1ш,-ьп; н. сп. ВАЙЧ, вАйЧМЕ, вАйчТЕ. Плакати, голосити. - Не вайч поза уха! (Пр.).
'
ВАКЬІЛЙЯ, -Иї, ж. Губка на стовбурі бука; гриб-паразит,
який росте на буці (Ол.).

ВАЛ.ЙТИСЯ, в8.лямся, -яшся. І .. Поневірятися (про людину);
2. Забруднюватися

валятися, бути не на своєму місці (про речі).
(Пр.).

ВАЛЬБІЙКА, -ь1, ж. Див. ВАЙБІЙКА (Ол.).
ВАЛЬБіЯ, -Ії, ж. Див. ВАЙБІЯ (Ол.).
ВАЛЬОР, -бру, ч. Значення, вартість (Пр.),
ВАЛЬОРНИЙ, -а, -е. Якісний, вартий, гідний уваги. - Не
вальбрний тот парббок, што не ма дfвкw (Пр.).
ВАЛЬЦ, -у, ч. Вальс, вид бального танцю (Ре.).

ВАЛЬЦОВНЯ, -і, Ж'. Фабрика, на якій виготовляють залізничні рейки або бляху (Пр.).

ВАНЄНКА, -ь1, ж. Ванночка для купання немовлят (Ол.).
ВАНІЛІЯ, -Ії, ж. Ваніль (Пт.).
ВАНКЕРИК, -Ика, ч. Невелика кімната; маленька спальня,
ванькирчик (Пн.).

ВАНТАлОК, -лка, ч. Дубова бочка для вина або пива місткістю

25 літрів

(Ре.).

ВАПНИК, -Ика, ч. Ручне свердло для дерева (Пн.).
ВАП'.ЙРНЯ, -і, ж. Піч для випалювання вапна (Ре.).
ВАРА! виг. Геть! Не смій! - Бара од тбго старого хлопа!
(Пн.).

ВАРЙХА, -ь1, ж. Велика дерев'яна розливна ложка (Пн.).
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ВАРИЮВАТИ
ВАРИЮВАТИ, -Юю, -єш. Божеволіти; шаленіти (Пн.).
ВАРЙЯТ, -Ята, ч. Божевільний, несповна розуму (Пн.).
ВАРИЯТСТВО, -а, с. Божевілля (Пн.).
ВАРК, -у, ч. Бурчання, гиркання.

-

Чути якьІсий варк зо дво

ру (Пн.).

ВАРКОЧ, -6ча, ч. Коса, волосся, заплетене в косу (Ол.).
ВАРТАТИ, вартам, -аш. Бути вартим, мати цінність. -Не вар
тат 11нч тото весілнско (Пр.).

ВАРУВАТИ(СЯ), -ую(ся), -єш(ся), -є(ся); н. сп. ВАРУЙ(СЯ)!
Берепи(ся), остерігати( ся).

Най тя Бог варує од т6го!-Варуйся

того чловека, бо він злий (Ол.).

ВАРУНОК, -нку, ч. Умова, домовленість. - При Єднім варун
ку піду з ним (Пр.).
ВАРЦАБ, -аба, ч. 1. Підвіконня, віконний короб. 2. Шашка,
фігура для гри (Пн.).

ВАРЦАБЬІ, -ів, МІІ. Шашки, вид настільної гри.

Грати в вар

цабw-то rарднй одnочннок (Пн.).

ВАРчАТИ, варчу, -ь1ш, -ьп. Сваритися, буркотіти. - Не варч
па пя! (Пт.).

ВАРППАТ, -ату, ч. Верстат; майстерня (Ре.).
ВАРЯНКА, -ьr, ж. 1. Переварений квас із капусти. 2. Виваре
на сіль. З. Юшка з грибами (Ол.).

ВАСЕРВА(А, -ь1, ж. Ватерпас, прилад для перевірки гори
зонтального положення лінії, площини при будівництві (Пр.).

ВАСЙЛЬКИ, -ів,

)WH.

Волошки, польові трав'янисті рослини

із синім цвітом, що ростуть серед озимих зернових культур (Пр.).

ВАСИРВАГА, -ь1, ж. Те саме, що ВАСЕРВАІ'А (Пн.).
ВАТРА, -ьr, ж. 1. Вогнище, багаття. 2. Місце для вогню або
на якому горіло вогнище. З. Черінь у печі (Ол.).

ВАХЛЮВАТИ, -Юю, -єш. Навівати прохолоду віялом (Ре.).
ВАХЛЯР, -Яра, ч. Віяло, предмет із легкого матеріалу для на
вівання прохолоди в обличчя під час спеки (Ре.).

ВГЛУБЛІНЯ, -я, с. Заглиблення (Пр.).
ВГЛУБ'.ЙТИСЯ, -уб'ямся, -яшся. Заглиблюватися. -Не мам
памfру ся вrлуб'Яти в тоту невмразиу справу (Пр.).
ВДЗІОПАК, присл. У протилежний бік; проти різьби. - Ва11ьо
крутит корбу вдзЮпак {Ол.).

ВДРАБ'ЙТИ, -аб'ям, -яш. Кришити, подрібнювати (Ол.).
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ВЗДЬІХНУТИ
ВДРОБЙТИ, вдроб'ю, -иш. Док. вид до ВДРАБ'НТИ. На
кришити.

Вдроб-ле стеранкЬІ на rорЯчу вбду до горця (Ол.).

ВЕІ'ЕТУВАТИ, -ую, -єш. Животіти, ледве виживати (Пр.).
ВЕКШІСТ, -ости, ж. Більшість, більша частина. - Векшіст

моїх оповідань перекладена на рfж1ш мбвЬІ (Пт.).
ВЕЛЕБНИЙ, -а, -е. Реліг. Преподобний, превелебщ1й (Св.).
ВЕЛЙЯ, -Иї, ж. Святвечір (у православних христЦЯн) (Пт.).

ВЕЛЬОН, -ону, ч. Фата, весільний головний убір 'нареченої
(Ре.).

ВЕНДЗАРНЯ, -і, ж. Приміщення для вудження м'яса, риби
(Пр.).

ВЕНДЗОНКА, -ьІ, ж. Вуджениця, шинка (Ре.).
ВЕНДКА, -ь1, ж. Вудка, рибальський інвентар (Пр.).

ВЕПЕР, -пря, ч. Вепр, кабан, кастрований самець свині (Пр.).'
ВЕПРИК, -Ика, ч. Кастрований кабанчик, підсвинок (Ол.).
ВЕРА, присл. Справді, дійсно (Пр.).
ВЕРАБОЖЕ, невідм. Клянуся Богом, присягаюся (Ре.).
ВЕРБУВАНЕЦ, -нця, ч. Завербований рекрут. - Вербуванец то молбдий члбвек, што завербувався до вбйска (Пт.).

ВЕРТЕПА, -ь1, ж. Яма, бездоріжжя (Ре.).
ВЕРТІЖ, -fжу, ч. Вертіння, свердління (дірок) (Пр.).
ВЕРТЛИК, -Ика, ч. Катеринка, шарманка, вид музичного інструмента. - Грає на вертлнку през uілЬІ дим (Ол.).
ВЕРХНЙНА, -ь1, ж. Вершки, сметана (Ол.).
ВЕРХНИнКА, -ь1, ж. Зменш. до ВЕРХНИнА. Сметанка (Ол.).
ВЕРХНЯК, -Яка, ч. Верхній камінь у жорнах (Ол.).
ВЕРШ, -а, ч. Вірш, поетичний твір (Пр.).

ВЕРШЬІК, -Ьrка, ч. З;иен~и. до ВЕРШ. Віршик (Пр.).
ВЕСЬ, -и, ж. Село.

-

Нбва Весь

-

назва села на ЛемківщьІні

{Ол.).

ВЕЦЕ, присл. Більше. - Не мам веце што вам повісти (Ол.).
ВЕЧЕРНИЙ, -а, -е. Вечірній (Ол.).
ВЕЧІРКЬІ (Ол.), ВЕЧЙРКЬІ (Пр.), ВЕЧУРКЬІ (Св.), -рок,
.м11. Вечорниці.

ВЖЙЦЯ, -і, ж. Ложка (Ол.).
ВЗДЬІХАТИ, -Ь1хам, -аш. Зітхати (Ол.).

ВЗДЬІХНУТИ, -Ьrхну, -еш. Одиокр. до ВЗДЬІХАТИ. Зітхну
ти. - ВздЬі.хнув си 11еб6рак і пішов rет (Ол.).
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ВЗдРіти
ВЗДРІТИ, вздрю, -иш. Угледіти, побачити. - Кед го вздриш,
пбвідж му, жебь1 до мене прншов (Пт.).

ВЗДУВАТИ, -уват. Здувати, наповнювати повітрям або га
зами (про здуття живота) (Ол.).
ВЗІР, -6ру, ч. Візерунок (Пт.).

ВЗІРНИК, -йка, ч. Малюнок якого-небудь візерунка, зроблений за певними правилами на папері в клітинку (Св.).

ВЗОРЕЦ, -рця, ч. Взірець (Ре.).
ВЗОРОВИЙ, -а, -е. Взірцевий (Св.).
ВЗОРУВАТИ, -ую, -єш. 1. Робити що-небудь за певним взір
цем.

2.

Прикрашати візерунками (Св.).

ВЗРЙТИ, взрю, -иш, -ит. Помітити (Ол.).
ВИДЖЕНИЙ, -а, -е, Бачений, побачений. Виджений сон не
могла Параска вкоси добрі розповісти (Пр.).
ВИДОКІВКА, -ьr, ж. Листівка, поштова картка з ілюстрацією (Пр.).

ВИнfВКА, -ЬІ, ж. Дерев'яна бочка для вина (Пн.).
ВЙНКЕЛЬ, -кля, ч. Див. ВІНКЕЛЬ (Пн.).
ВИНОВАЙЦЯ, -і, ч. Винуватець (Пт.).

ВИРЬrАти, вИрьrат. Див. ВІРІ'Ати (Пн.).
ВИТАТИ, вйтам, -аш, -ат; -аме, -ате, -ают; н.. сп. витай, -айме,
-айте. Вітати, поздоровляти. ВЙТАЙ! ВИТАЙТЕ! Вітання гос
подаря, який заходить до своєї хати, з гостем. -Витайте, повіджте,
ци-сте здравь1 (Пр.).

ВЬІБАВЙТИ, -авлю, -авиш. 1. Виховати, вигодувати, випле
кати.

ВЬІбавйла мі мамка сім сь'шів.

2. Виручити, порятувати. -

ВЬ1бав го з бfдь1, а він до тя 11е хлібом, але юімньом (Пн.).
ВЬІБАГЛЙВИЙ, -а, -е. Вередливий, перебірливий (Пр.).
ВЬІБАДУВАТИ, -ую, -єш. 1. Розслідувати, докладно вивідувати.

2.

Перебирати в їжі (Пт.).

ВЬІБЕШТАТИ, -ештам, -аш. Вилаяти, висварити (Ол.).
ВЬІБЙТИ, вЬrб'ю, -єш. Вибити (напр., клин із дерева} (Пр.).
ВЬІБІЛЕНИЙ, -а, -е. Побілений вапном (Пт.).
ВЬІБЛАГАТИ, -агам, -аш. Виблагати, вимолити {Пт.).
ВЬІБРОСТЙТИ, -Ило. Швидко розкритися (про бруньки навесні) (Ол.).

ВЬШАДжАТИ, -~іджам, -аш. Випрягати (Ол.).
ВЬІВИВАТИ, -Ивам, -аш. Звивати, плести (про вінок) (Ол.).
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ВЬІfАДУВАТИ

ВЬШЙГИ, вЬІВ'ю, -єш, -є. Док. вид до ВЬІВИВАТИ. Звити,
сплести. дівча вь1вІіло віночок (Ол.).
ВЬІВІДКЬІ, -доІ<, ми. Перші відвідини церкви матір'ю з ново
народженою дитиною. - До церквм fде родильнІіця на вмвfдкь1
(Ол.).

вЬm1з, -бзу, ч. 1. Польова дорога, якою возили сільськогос
подарські продукти. 2. Вузький і глибокий рів чи яр.[ 3. Загальна
кількість товарів, що вивозяться за кордон (Пр.).

ВЬІВОДЙНЬІ, -6дин, мн. Те саме, що ВЬІВІДКЬІ (Ол.).
ВЬІВОНІТУВАТИ, -ую, -єш. Док. вид до БОНІТУВАТИ.
Виблювати (Пр.).

ВЬІВОРОЖЬІТИ, -бжу, -ь1ш. Напророкувати, навіщувати
(Ол.).

ВЬІВОСКУВАТИ, -ую, -єш. Натерти воском (Ре.).
ВЬІВ'ЯВКУВАТИ, -ую, -єш. Дзвінко викрикувати (Пр.).
ВЬІГАРМЕ(АТИСЯ, -еrамся, -ашся. Вирватися, виборсатися
з біди чи небезпеки (Пн.).

ВЬІГАФТОВУВАТИ, -ую, -сш. Вигаптовувати, прикрашати
одежу вишивкою (Пр.).

ВЬІГАФТУВАНИЙ, -а, -е. Дієпр. пас..'«ин. часу до ВЬІГАФ
ТУВАТИ. Вигаптуваний (Пр.).
ВЬІГАФТУВАТИ. Док. вид до ВЬІГАФТОВУВАТИ. Вигап
тувати (Пр.).

ВЬІГВАРКА, -ь1, ж. Відмова, відповідь про неможливість
виконати прохання чи наказ (Ол.).

ВЬІГВАРЙТИ, -арям, -яш. Вимовляти, передавати голосом
слова рідної або чужої мови (Ол.).

ВЬІГЛЯД, -Яда, ч. Вікно (Ол.).
ВЬІГЛЙДЧЬІК, -Ьrка, ч. Зменш. до ВЬІГЛЯД. Віконечко (Ол.).
ВЬІГОДЖУВАТИ, -ую, -єш. Догоджати (Ол.).

ВЬІГОДУВАНЕЦ, -нця, ч. Добре доглянута, відгодована
дитина (Пт.).

ВЬІrАДАти, -адам, -аш, -ат; -аме, -ате, -а.ют. Виказати таєм
ницю (Ол.).

ВЬІ(АДА ТИСЯ, -адамся, -ашся. Виговоритися, набалакатися
(Ол.).

ВЬІ(АДУВАНЯ, -я, с. Дія зазнач. ВЬІ(АДУВАТИ (Ол.).
ВЬІ(АДУВАТИ, -ую, -єш, -є. Дорікати комусь (Ол.).
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ВЬІІ'АПЙТИ(СЯ)
ВЬІІ'АПМТИ(СЯ), -ап'ю(ся), -иш(ся). Док. вид до ВЬІІ'АП'Й
ТИ(СЯ). Вирячити( ся).

Што-с вь1rапив бчь1 на мня? (Ол.).

ВЬІfАП'ЯТИ(СЯ), -ап'ям(ся), -яш(ся). Вирячувати(ся), витрі
щати очі (Ол.).

ВЬІ(МАТВАТИСЯ, -атвамся, -ашся. Виплутатися зі скрутно
го становища (Пт.).

ВЬІ(МЕРАТИ, -ерам, -аш. Винишпорити, нишком все обшу
кати (Пт.).

ВЬІІ'РАМОЛЙТИСЯ, -6люся, -ишся. Видертися, видряпати
ся.

-

Хлбпец ледво ся ВЬІІ'рамолив на того велькоrо коня (Ол.).

ВЬІГУЗДРАТИСЯ, -уздрамся, -ашся. Вибратися нарешті, на
силу зібратися (Ол.).

ВЬІДАВАТИ, -авам, -аш. Віддавати здачу при розрахунку
грошима (Пт.).

ВЬІДАНЯ, -я, с. Видання (заміж). -<} НА ВЬІДАНЮ. На ви·
данні, готова до заміжжя. -Дівча на вьщаню юж давненько (Ол.).
ВЬІДАРЙТИСЯ, -арится. Дак. вид до ВЬІДАРЙТИСЯ. Ста
тися, трапитися, випасти на долю (про яку-небудь подію). -ВЬІДа

рив мі ся вьшадок, же-м перевернув фуру на рівній дорозі (Ол.).
ВЬІДАРЯтИСЯ, -арятся. Ставатися, траплятися. ВЬІДарят
ся, што росне на тjрні дерево (Ол.).

ВЬІДАТИСЯ, вЬщамся, -ашся. Вийти заміж (Ол.).

ВЬІДАТКУВАТИ, -ую, -єш. Витрачати гроші, мати видатки
(Ре.).

ВЬІДА ЧА, -ь1, ж. Здача, решта, різниця між виданою сумою
грошей і вартістю товару, яку продавець повертає покупцеві (Пт.).

ВЬІДЕРЖАВЙТИ, -ав'ю, -иш. Дак. вид до ВЬІДЕРЖАВ'ЯтИ
(Ол.).

ВЬІДЕРЖАВ'ЯтИ, -ав'ям, -яш. Здавати в оренду (Ол.).
вьщив•Яти, -Ив'ям, -яш. 1. Витівати. - Што не ВЬІдНв'яв
Ваньо на сцені в клЮбі.

2.

Знущатися, глузувати, збиткуватися.

Што тм вьщйв'яш з тмм бідаком? (Ол.).

ВЬІДЙТИСЯ, безос. Здаватися. - Вьщится мі, же з той мукь1
хліба не буде (Ол.).

ВЬІДРЬІЛЙТИ, -Ьrлям, -яш. Виштовхати, вигнати стусанами
(Ол.).

ВЬІДРІЖНЯтИСЯ, -fжнямся, -яшся. Кривлятися, перекрив
ляти, передражнювати когось (Пн.).
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ВЬІКРАВОК
ВЬІЕЛЄ(АНТУВАНИЙ, -а, -е. Гарно вдягнений, причепуре
ний (Ол.).

ВЬІЕЛЄ(АНТУВАТИСЯ, -уюся, -єшся.

Гарно одягнутися,

причепуритися (Ол.).

ВЬІЄДНАТИ, -Єднам, -аш, -ат. Найняти, запросити когось
для допомоги в роботі. Вь1Єднав-єм сусіду до молочь'іня (Пн.).

ВЬІЄНКАТИ, -Єнкам, -аш, -ат. Вистогнати, зі СІjогонами пе-

ретерпіти. - Ледво ВЬІЄнкав т6то з себе (Ол.).

'

ВЬІЖЕРКА, -ь1, ж. Жарт. Безкоштовна їжа (Пр.).
ВЬІЖЕРТИ, вЬ1жру, -еш. Перен. Вигнати з насидженого місця
(Ре.).

ВЬІЖЬІВЙТИ, -Ьш'ю, -иш. Прохарчувати, прогодувати (Ол.).
ВЬІЖЬІВінЯ, -я, с. Харчування, харчі (Ол.).

ВЬІЗДРАВІНЯ, -я, с. Стан зазнач. ВЬІЗДРАВ'ЙТИ. Видужання, одужання (Ол.).

ВЬІЗДРАВ'ЯТИ, -ав'ям, -яш. Одужувати після хвороби (Ол.).
ВЬІЗЕРАТИ, -ерам, -аш. Виглядати, очікувати когось. - K6ro
там вьпераш на дорозі? (Пр.).

ВЬІЗЛОСТЙТИСЯ, -6щуся, -6стишся. Вилити злість, пересердитися (Пр.).

ВЬІКАЗ, -азу, ч. Накладна, звіт, письмова інформація (Пн.).
ВЬІКАЛАЧКА, -ь1, ж. Зубочистка (Пр.).
ВЬІКАЛІ(РАФУВАТИ, -ую, -єш. Виписати, каліграфічно
написати (Ол.).

ВЬІКАРАТИСЯ, -арамся, -ашся. Вдатися. Гарде ся у сусіда
дfвча ВЬІкарІіло, є на кбrо посмотрнти (Ре.).
ВЬІКЄРУВАТИ, -ую, -єш. Спрямувати виховання у певному
напрямку.

-

На што-с

ro, Ваню, вь1кєрував? (Ол.).

ВЬІКЬІВАТИ, -ьІвам, -аш. Виманити, вивести. - Але-с вь1кьІвав т6rо барнrу (Пр.).

ВЬІКІНЧАЛЬНЯ, -і, ж. Цех на фабриці, в якому завершу
ється обробка виробів (Св.).

ВЬІКОВТАТИ, -бвташ, -ат. Видзьобати, видобути.

Жовна

вьJковтат хробаків з дерева (Ол.).

ВЬІКОРМІНЯ, -я, с. Відгодівля.

кfльо ТО коштує тбто ВЬJ

кормfня! (Ол.).

ВЬІКРАВОК, -в:ка, ч. Вирізка, відкраяна частина чого-небудь
(Ол.).
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ВЬІКРАЧАТИ

ВЬІКРАчАТИ, -ачам, -аш, -ат. Виходити, виступати, вида
ватися вперед (Ол.).

ВЬІКРОЧЬІТИ, -6чу, -ьrщ -ьп. 1. Переступити. 2. Перен.
Порушити закон (Ол.).

ВЬШАДОВУВАТИ, -ую, -єш. Вивантажувати (Ол.).
ВЬІЛАДУВАНЯ, -я, с. Те саме, що ВЬІЛАДУНОК (Ол.).
ВЬІЛАДУВАТИ, -ую, -єш. Док. вид до ВЬШАДОВУВАТИ.
Розвантажити, вивантажити (Ол.).

ВЬІЛАДУНОК, -ику, ч. Вивантаження, розвантаження (Ол.).
ВЬІЛАІІАТИ, -апам, -аш. Док. вид до ВЬІЛАПУВАТИ. Ви
ловити, половити всіх (Ол.).

ВЬІЛАПУВАТИ, -ую, -єш. Виловлювати, відловлювати для
знищення (Ол.).

ВЬІЛУДЖУВАТИ, -ую, -єш. Випрошувати, виканючувати
(Пр.).

ВЬІЛУДЙТИ, -уджам, -аш. 1. Док. вид до ВЬІЛУДЖУВАТИ.
2. Покрити полудою (про посуд) (Пр.).
ВЬІЛУЩhІНЯ, -я, с. Видобування зернят із лушпиння (Пр.).
вьшяпАти, -Япам, -аш. Док. вид до ВЬІЛЯПУВАТИ (Пр.).

Виканючити.

ВЬІЛЯПУВАТИ, -ую, -єш. І. Розхлюпувати воду довкола себе.

2. Перен.

Розголошувати таємницю; розносити плітки {Пр.).

ВЬІМАЗКАТИ, -азкам, -аш. Вибрати залишки жирної їжі. Вь1мазкав 11ательню (Пт.).

ВЬІМАРШ, -аршу, ч. Початок походу (Пр.).
ВЬІМАШЕРУВАНЯ, -я, с. Те саме, що ВЬІМАРШ (Пр.).
ВЬІМАШЕРУВАТИ, -ую, -єш. Вирушити маршем (Пр.).
ВЬІМЕДИТУВАТИ, -ую, -єш. Вирішити, постановити. - Вь1медитував сипіти на роб6ту мййтком на шь'1фу (Пр.).
ВЬІМЕЛЬДУВАНЯ, -я, с. Дія зазнач. ВЬІМЕЛЬДУВАТИ
(СЯ). Виписка з місця проживання (Пр.).

ВЬІМЕЛЬДУВАТИ(СЯ), -ую(ся), -єш(ся). Виписати(ся) із
місця проживання. - Як вьаіжджав, то ся вь~мельдував (Пр.).
ВЬІМЕТАТИ, -ечу, -еш. Док. вид до ВЬІМПУВАТИ. Вики
нути.

-

ВьІмеч вшь'1тко зо ста61кь1 (Пр.).

ВЬІМИrАТИСЯ, -Иrамся, -ашся. Док. вид до ВЬІМИrУВА
ТИСЯ (Пр.).

ВЬІМИІ'УВАТИСЯ, -уюся, -єшся. Викручуватися, знаходити
вихід зі скрутного становища (Пр.).
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ВЬІПР АЖЬІТИ
ВЬІМЬІкАТИСЯ, -Ь1камся, -ашся. Вислизати, зникати (Пр.).

ВЬІМІНА, -ьr, ж. Обмін, викуп (Пр.).
ВЬІМІТУВАТИ, -ую, -єш. Викидати (Пр.).
ВЬІМОРДУВАТИ, -ую, -єш. 1. Вимордувати, повбивати, перебити багатьох.

2.

Пере11. Вимучити, фізично втомити когось

(Пр.).

ВЬІМЬОТЬІ, -ів, 1dн. Блювота (Пр.).
\.
ВЬІМЬОТУВАТИ, -ую, -єш. Блювати (Пр.).
ВЬІНИЩЬІНЯ, -я, с. Винищення (Ре.).
ВЬІОБРАЖЬІНЯ, -я, с. Уявлення, уява (Ре.).
ВЬІОБРАЗЙТИ, -ажам, -аш. Уявити, відтворити подумки
(Ре.).

ВЬІОНАчЬІТИ, -ачу, -ЬІш. Вияснити; здійснити, викона,ти
(Ре.).

ВЬІПАД;\ТИ, -адат. 1. Випадати, падати на землю. - Того
року вьшало дост снігу. 2. Траплятися. 3. Годитися, личити.

~ ВЬІПАДАТИ З ГОЛОВЬІ. Забуватися (Пр.).
ВЬШАПЛЙТИ, -аплям, -яш. Знев. Вибовкати таємницю (Пр.).
ВЬІПАЧАТИ, -ачам, -аш. Викривляти, перекручувати (Пр.).

ВЬІПАЧЕНИЙ, -а, -е. Дієпр. пас. мин. часу до ВЬІПА ЧЬІТИ.
Викривлений, перекручений (Пр.).

ВЬІПА ЧЬІНЯ, -я, с. Дія зазнач. ВЬІПА ЧЬІТИ (Пр.).
ВЬІПАЧЬІТИ, -іічу, -ь1ш. Док. вид до ВЬІПАЧАТИ. Викри
вити, перекрутити (Пр.).

ВЬІПЛЕКАТИ, -екам, -аш. Вигодувати дитину молоком ма
тері (Пт.).

ВЬІПЛЕніНЯ, -я, с. Викорінення, знищення в зародку (Пт.).
ВЬІПОМПОВУВАТИ, -ую, -єш. Викачувати воду або якусь
рідину (Ре.).

ВЬІПОМПУВАТИ, -ую, -єш. Док. вид до ВЬІПОМПОВУ
ВАТИ. Викачати (Ре.).
ВЬІПР АВУВАТИ, -ую, -єш. Відсудити, домогтися чогось
через суд (Пр.).

ВЬІПРАВ'ЙТИ, -ав'ям, -яш. Виряджати кого-небудь кудись
(Пр.).

ВЬІПРАжАТИ,-ажам, -аш. Висмажувати, випалювати (Пр.).
ВЬІПРАЖЬІТИ, -ажу, -ь1ш. Док. вид до ВЬІПРАЖАТИ. Ви
смажити, випалити (Пр.).
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ВЬІПРАКТИКУВАНИЙ
ВЬШРАКТИКУВАНИй, -а, -е. Випробуваний, перевірений
(Пр.).

ВЬІПРОЦЕСУВАТИ, -ую, -єш. Домогтися чого-небудь у су
ді (Пр.).

ВЬІПР'ЯТАТИ, -Ятам, -аш, -ат; н. сп. вь'шр'яч, -Ячме, -Ячте.

Док. вид до ВЬІПР'ЯТУВАТИ. Прибрати. - Но-ле, вь'шр'яч тотЬІ
ЛаХЬІ З ХЬІЖЬІ (Пр.).

ВЬІПР'ЯТУВАТИ, -ую, -єш. Прибирати, наводити чистоту
і порядок (Пр.).

ВЬІПУЦУВАТИ, -ую, -єш. Вичистити до блиску. - Вьшуцу
вав скfрні, же аж ся сьвfтят (Пр.).
ВЬІПУЧАТИ, -учам, -аш. Випинати, робити шо-небудь опу
клим, вигинаючи його в один бік.

-

Вьшучь~в бріх, а з нього лем

сьміх (Св.).

ВЬІПУЧЬІТИ, -учу, -ьхш. Витиснути, випхнути. - Сів на стf
лец коло ВЬІГЛВда іі ВЬІНj'чьtв шЬібу (Св.).

ВЬІРЕКТИ, -ечу, -еш, -е; мин. час ВЬІРЮК. Вимовити, ска
зати. - Никь"І:фор міг вь1ректи вьtразьні лем дакілька слів (Пр.).
ВЬІРЕКТИСЯ, -!камея, -ашся. Зректися, відмовитися від чо

гось. - дfдо вьІрюкся маєтку (Пр.).
ВЬІРЕЧЬІ, -ечу, -ещ -е. Те саме, що ВЬІРЕКТИ (Ре.).
ВЬІСЛИЗІ'УВАТИ(СЯ), -ую(ся), -єш(ся). Вислизати, виходи
ти непомітно звідки-небудь (Ол.).

ВЬІСМАРкАТИСЯ, -аркамся, -ашся. Висякати носа (Ол.).
ВЬІСМАРУВАТИСЯ, -уюся, -єшся. Вимаститися, забрудни
ти одяг (Ол.).

ВЬІСМОТРЮВАТИ, -Юю, -єш. Виглядати, визирати, чекати
когось (Ре.).

ВЬІСПА, -ь1, ж. Острів посеред річки (Ре.).
ВЬІСПАЦЕРУВАТИСЯ, -уюся, -єшся. Нагулятися, повільно
проходжуючись (Ол.).

ВЬІСТАВАТИ, -аю, -єщ -є. 1. Виступати назовні, не вміща

тися. - Штоси ВЬІстає з тоrо мішка. 2. Втомлюватися; відстава
ти.

Нwстаю rет на тій роботі (Ол.).

ВЬІСТАРМТИСЯ, -арюся, -ишся. Постаріти (Ол.).
ВЬІСТАРІЛИЙ, -а, -е. Постарілий (Ол.).
ВЬІСТАРЧАТИ, -арчат. Вистачати, бути в достатній кілько
сті (Ол.).
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ВЬІФЬІРКНУТИ

ВЬІСТАРЧЬІТИ, -арчьп. Док. вид до ВЬІСТАРчАТИ. Ви
стачити (Ол.).

ВЬІСТРАШАТИСЯ, -ашамся, -ашся. Лякатися, полохатися
(Ол.).

ВЬІСТРАШЬІТИСЯ, -ашуся, -ьrшся. Док. вид до ВЬІСТРАШАТИСЯ. Перелякатися, сполохатися (Ол.).
:•

ВЬІСТРОІТИСЯ, -бюся, -їшся. Док. вид до В~ІСТРОЮ

ВАТИСЯ (Ол.).
ВЬІСТРОЮВАТИСЯ, -:Ююся, -єшся.

Чепуритися, пишно

одягатися (Ол.).

ВЬІТАРГАти, -арrам, -аш. Висмикати, позривати.

Вьпар-

rай тот пь'1рей (Ол.).

ВЬІТЕРАЧКА, -ь1, ж. Ганчірка для витирання взуття (Ол.}.
ВЬІТЕЧИ, -ече. Витекти (про рідину) (Св.).
ВЬІтинАТИ, -:йнам, -аш, -ат. 1. Вирізати шо-небудь із па
перу, бляхи тощо, 2. Вирубувати, вирізувати (иапр., дерева в лі
сі) (Ре.).

ВЬІТЬІчАТИ, -:Ь!чам, -аш. Позначувати, зазначати, накрес
лювати (трасу) (Ол.).

ВЬІТЬІЧЬІТИ, -ь'1чу, -ьrш. Док. вид до ВЬІТЬІчАТИ. Позначити, накреслити (Ол.).

ВЬІТЛІТИ, -Іє. Витліти, вигоріти повністю (Пр.).
ВЬІТОК, -бку, ч. Витік, місце, звідки бере початок ріка (Пр.).
ВЬІТОЧКЬІ, -чок, мн. 1. Металеві відходи з-під долота токарного станка.

2.

Висвердлена заглибина в деталі (Пр.).

ВЬІТРИСКУВАТИ, -ую, -єш. 1. Бризкати. 2. Виляскувати
батогом (Ол.).

ВЬІТРОПНТИ, -бп'ю, -иш. Вистежити (Ол.).
ВЬІТРУТЙТИ, -учу, -утиш. Док. вид до ВЬІТРУЧАТИ. Ви
трутити, випхати (Ол.).

ВЬІТРУчАТИ, -учам, -аш. Виштовхувати, випихати за двері
стусанами (Ол.).

ВЬІТХНУТИ, вь'пхну, -еш. Перепочити, передихнути. - Му
шу кус ВЬІТХНУrН (Ол.).

ВЬІФАСУВАТИ, -ую, -єш. Одержати за рознарядкою пайок,
отримати регулярно виплачувану пенсію (Св.).

ВЬІФЬІРКНУТИ, -Ь1ркне. Випурхнути (про птахів). - Птах
вwфЬ1ркнув з гнізда (Ол.).
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ВЬІХАПУВАТИСЯ

ВЬІХАПУВАТИСЯ, -уєся. Відлунювати. - Вь1хапуєся в усі
(Пн.).

ВЬІХВОРІТИСЯ, -!юся, -єшся. Довго нездужати. -Хлопец ся
вЬІхвбрів цілий рік (Св.).
ВЬІХЬІХРАТИСЯ, -Ь1храмся, -ашся. Помаленьку видужати,
оклигати (Пр.).

ВЬІХЛЯПАТИ, -Япам, -аш. Док. вид до ВЬІХЛЯПУВАТИ
(Пр.).

ВЬІХЛЯПУВАТИ, -ую, -єш. Вихлюпувати (про рідину) (Пр.).
ВЬІХЛЯтИ, -Яєщ -є. Згруб. Вижлуктити, видудлити. - Ци
мусив-єс тото ВЬІХЛЯ'ти? {Ол.).

ВЬІХ6ДОК, -дка, ч. Туалет (Пн.).
ВЬІХРАПАТИСЯ, -апамся, -ашся. 1. Виплутатися з халепи.

2.

Видужати. -Добрі, же-м ся вЬІхрапав з той хворбтЬІ (Ол.).

ВЬІЦИ(АНЙТИ, -аням, -яш. Док. вид до ВЬІЦИ(АНЮВА
ТИ. Вициганити, видурити (Ол.).

ВЬІЦИfАНЮВАТИ, -:Юю, -єш. Вnдурювати, виманювати
(Ол.).

ВЬІЦОФАНЯ, -я, с. Відхід, відступ (Пт.).
ВЬІЦОФАТИСЯ, -офамся, -ашся. Док. вид до ВЬІЦОФУ
ВАТИСЯ. Відступити, відійти (Пт.).
ВЬІЦОФУВАТИСЯ, -уюся, -єшся. Відступати, відходити
(Пт.).

ВЬІШАЛІТИСЯ, -!юся, -єшся, -єся. Напустуватися, перека
- Може, юж-єс ся дост вЬІшІілів? (Ол.).
ВЬІШМАРЙТИ, -арю, -иш. Док. вид до ВЬІШМАРЙТИ.

зитися.

Викинути, позбутися (Ол.).

ВЬІШМАРЙТИ, -арям, -яш. Викnдати, позбуватися чогось
(Ол.).

ВЬІШПЕКУЛЮВАТИ, -:Юю, -єш. Придумати щось із виго
дою для себе (Ол.).

ВЬІШПЕРАТИ, -ерам, -аш. Викопирсати (Ол.).
ВЬІШПУРЯтИ, -урям, -яш. Вижбурювати, жбурляти геть
(Ол.).

ВЬІШТУРкА ТИ, -уркам, -аш. Виштовхати, вигнати штур
ханами (Ол.).

вь1щАти, вь'хщу, ·ЬІШ.

1. Верещати, пищати. 2. Перен.

природно співати у високому регістрі (Пт.).
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Не

ВШШУВАТИ
ВЬІЩЬІПАТИ, -Ьшам, -аш.

Виполоти, висмикати із землі

(Пр.).

ВЬІЩЬІРЙТИСЯ, -Ь1ришся, -ится. Вищиритися, оскалитися.

4 ВЬІЩЬІРЙТИ ЗУБЬІ. Знев. Широко усміхнутися. - Што-с так
вь~щьІрив зубь~? (Ол.).

ВЬІЩЬІРЯтИ, -ь'~рям, -яш. Вищиряти (зуби) (Ол.) .. ,
ВЬІЩУВАТИ, -увам,-аш. Виганяти, цькуючи соба~фми (Ре.).
ВЬІЩУПЛЯтИ, -уплям, -яш. Худнути, зменшувати'ся в об'ємі (про людей, тварин) (Ол.).

ВЬІЩУТИ, -ую, -єш. Док. виддоВЬІЩУВАТИ(Рс.).
ВІВАТ-ВІВАТ! Віват! Хай живе! (заздравний вигук) (Св.).
ВІДБЙВАЧ, -ача, ч. 1. Частина прицілу на гарматі. 2. Чоловjк, який відбив чужу дружину (Св.).

ВіДБОЙ, -бю, ч. Відбій (Св.).
ВІДМІНА, -ь1, ж. Виродок, потворна людина (Пн.).
ВІДМІНОК, -нка, ч. Те саме, що ВІДМІНА (Пн.).
ВІДМІНЬЧА, -ати, с. Те саме, що ВІДМІНА (Пи.).
ВІЗИТАТОР, -бра, ч. Ревізор (Ре.).
ВІЗИТАЦЙЯ, -йї, ж. Обслідування, обстеження; інспекція
(Ре.).

ВіЗЛЯ, присл. Біля, поруч. - Куля впала візля нього (Св.).
ВІКТ, -у, ч. Харч (Пт.).

ВІКТУВАТИ, -ую, -єш. Утримувати когось на своїх харчах
(Пт.).

ВІКТУВАТИСЯ, -уюся, -єшся. Харчуватися (Пт.).

ВіЛЬГИЙ, -а, -е. Теплуватий, літній. - В6да вільга д6бра для
купелі (Ол.).

ВіЛЬНО. Можна, дозволено, не заборонено (Пр.).
ВІНДА, -ЬІ, ж. Ліфт. - На четвертий поверх fздят вfндом (Ре.).
ВІНДЯР, -Яра, ч. Ліфтер (Ре.).
ВІНЕЦ, -нця, ч. Вінок, вінець (Пн.).
ВІНКЕЛЬ, -кля, 11. Інструмент, яким вимірюють прямий кут
(Пр.).

ВІННіВКА, -ьr, ж. Велика дерев'яна бочка для квашення
капусти (Пр.).

ВінСКИЙ, -а, -е. Торішній. - Вfнска бсін бьша тепла й суха
(Пр.).

ВІНШУВАТИ, -ую, -єш. Вітати зі святами (Пр.).
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ВІНЬЄТА

ВІНЬЄТА, -ьr, ж. Графічний малюнок, який прикрашає об
кладинку книги або альбома (Ол.).

ВІОЛЬОНЧЕЛІСТА, -ь1, ч. Віолончеліст (Ре.).
ВІР(АТИ, вfрrат. Недбало висіти, звисати; теліпатися в по
вітрі.

Лем торбкь1 вірrают з хусткь1 (Пр.).

ВіР(ОНЬ, -6ня, ч. Неестетично звислий клапоть тканини
(Ол.).

ВІРИЙ, -а, -е. Косоокий (Пн.).
ВІСТУВАТИ, -ую, -єш. Зобов'язатися взяти певну кількість
лев (взяток) під час гри у преферанс; сказати: «Віст!» («Граю!»)
(Пр.).

ВІТЕРНЙЦЯ, -і, ж. Завірюха, вітер із дощем або снігом (Ол.).
ВІТРЙВКА, -ьr, ж. Вітрівка, легка спортивна куртка (Ол.).
ВІТЦівСКИЙ (СЮ), -а, -е. Батьківський. - Вітцfвске б.~а1·ос.rювеньство потрібне дітям (Ол.).
ВІТЦІВСТВО, -а, с. Батьківшина, вітцівщина (про спадок)
(Ол.).

ВІХА, -ьr, ж. 1. Віха отруйна, а:бо цикута (Cicuta L.), отруйна
рослина, що росте на болотах.

2. Пучок зв'язаних зелених гілок
над шинком. - Йти під віху, nИти палінку. 3. Тичка з віхтем на
кінці як попереджувальний знак, що туди їхати не можна.

Бо

рода як віха розтрешіна (Пр.).
ВІЧКЬІ, -чок, JІm. Віжки, довгі ремені з кінської упряжі.
-1- ВічКЬІ В РУКАХ ТРИМАТИ. Зосередити керівництво у сво
їх руках (Пр.).

ВіШАК, -ака, ч.

2.

1. Вішалка, плечики для вішання одягу.

Петля у верхньому одя;зі, за яку його вішають (Пр.).

ВІШЕЛЯК, -Яка, ч. 1. Вішальник, кат, який вішає на шибе
ниці засуджених до страти.

2.

Повішеник, людина, що повіси

лася (Ол.).

ВІШТА! Вигук, яким завертають коней: «Наліво!)) (Пр.).
ВІЯЧКА, -ьІ, ж. Віялка, великий совок або лопата для про
віювання зерна. - На вінчку можна набрати 10-12 кільо зерна
(Пн.).

ВКА-ЛЕ! н. сп. Вкажи-но!

-

Вка-ле, де rрИбЬІ рбснут (Пр.).

ВКОПАНЬ, присл. Швидко, бігом (Пн.).
ВЛАДУВАТИСЯ, -уюся, -єшся. Зиев. Упхатися, нахабно за
лізти кудись.

-

У фбтель ся владував и не хбче встати (Оп.).
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ВО КОРОНКА
ВЛЕЧЬІ, влечу, -еш. Тягти, волокти (Ол.).
ВМАВ'ЙТИ, вмав'ям, -яш. Замовляти, заговорювати. - Она
зна вмав'Яти хворобу (Ол.).

ВНИ: ВНИ МІ СЯ ЗА ТОБОВ. Сумую за тобою (Пн.).
ВНИМАТИСЯ, внИмамся, -ашся. Соромитися, ніяковіти
(Ол.).

,

ВНУВАТИ, внувам, -аш. Нудьгувати, нудитися (Цн.).

ВНУКА, присл. Всередині.

Внука м'я бблит юж да'вно (Пт.).

ВОБІЧ, присл. Збоку (Ол.).
ВОБРІГ, -Ога, ч. Стіжок, стіг соломи або сіна (Пн.).
ВОБРІК, -оку, ч. Фураж для коней у дорозі (Пн.).
ВОБРОЧНЙЦЯ, -і, ж. Торба для фуражу коням (Пн.).
ВОБЦАС, -асу, ч. Див. ОБЦАС (Пн.).
ВОВАД, -ада, ч. Овід (Пи.).
ВОВЛЕЧЬІ, -ечу, -еш. Док. вид до ВОВЛІКАТИ. Втягти, за
тягнути (Ол.).

ВОВЛІКАТИ, -fкам, -аш. Затягати, втягувати щось важке
(Ол.).

вовнЯнкА, ·ЬІ, ж. 1. Велика хустка з чистої вовни розміl,5x 1,5 м. 2. Вовняна спідниця або сукня (Ре.).

рами

ВОВЦЬІ, -ів, мн. Вовки (Пн.).
ВОВ'ІОРКА, -ЬІ, ж. Білка, вивірка (Ре.).
ВОГЕН, -гня, ч. Див. ОГЕН (Пн.).
ВОГІНЕЦ, -нця, ч. Ворота, вхід на подвір'я (Пн.).
ВОДИТИСЯ, в6дится. Діятися. Што ся вбдит? (Ол.).
ВОДІЙ, -fя, ч. Хлопчик-проводир, який водить сліпого (Пр.).
ВОЄВУДСТВО, -а, с. Воєводство, адміністративна одиниця
в Польщі (Пр.).

ВОЗДУХ, -уха, ч. Повітря (Ре.).
ВОЗНУ, вознеш, -е;-еме, -ете, в6знут. Візьму. -Старий я, ста
рий, не хтят мня дівчата, вбзну басальІrу, буду пас телІіта (нар.
пісн.я) (Ре.).

ВОЗОК, візка, ч. 1. Тачка. - Вбзок тЯшут вручну, без кбня.

2.

Сузір'я Малої Ведмедиці (Пр.).

ВОКАМ(НІНЮ, присл. Мигцем, миттю, як оком змигнути
(Ол.).

ВОКОРОНКА, -ьr, ж. Отвір на горищі для вентиляції хат
нього повітря (Ол.).
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ВОКША
ВОКША, -ьr, ж. Сокира (Св.).
БОЛЕН, ВОЛЬНА, вольно. Форма 3-їос. одн. від вільно.
(Він, вона, воно) може, має право. Каждий волен си мЬІсьлfти,
што хце (Пр.).

ВОJПНЬ, -еня, ч. Олень (Пн.).
воліти, волю, ·ИШ. Воліти, вімавати чому-небудь перева
гу. - Я волю Ити до театру, як на весіля (Ре.).
ВОЛОЦІП, -ів, NJІ. Дерев'яне пристосування для транспор
тування плуга (Пн.).

ВОЛОЧКА, -ь1, ж. Волічка, високоякісна вовна для плете
них виробів (Пн.).

ВОЛЯ:СТИЙ, -а, -е. Той, хто має збільшену щитоподібну
залозу, хворий на зоб {Ол.).
ВОЛЬ ...

, ВОЛЬ"., спол. Або ... , або ... (Ол.).
БОНІТУВАТИ, -ую, -єш. Див. ВЬІМЬОТУВАТИ (Ол.).
ВОНКА, присл. Зовні (Ол.).
ВОНУЧА, -ь1, ж. Онуча, прямокутний відріз тканини, яким
обмотують ноги перед взуванням (Пи.).

ВОРГАТИЙ, ·а, -е. Губатий (Ол.).
БОРГАЧ, -ача, ч. Губань, людина з товстими губами (Ол.).

ВОРОЖБ'.sіРСКЬІЙ (СКІ), -а, -е. Ворожбитський (Ол.).
ВОРОЖЬІЛЬ, -ьіля, ч. Ворожбит, чаклун (Ол.).
ВОРОЖЬlНЯ, -я, с. Ворожіння, чаклування (Пт.).
ВОРЧИК, -Ь1ка, ч. Дерев'яний валок, до якого прикріплюють посторонки в упряжі (Пн.).

ВОЧЕМІНЮ, присл. Те саме, що BOKAMlliIHIO (Ол.).
ВПАКУВА.ТИСЯ, -уюся, -єшся. Див. ВЛАДУВАТИСЯ (Ре.).
ВПЕРЕД.ЦЕН, присл. Напередодні (Пт.).
ВПИС, -у, ч. Запис, внесення в реєстр.

Впне до школи буде

зара11 (Ол.).

ВПИСОВЕ, -бго, с. Вступний внесок при включенні до спис
ку (Ол.).

ВПЛАЧАТИ, -ачам, -аш. Оплачувати, вносити плату (Ол.).
ВПРОСТ, присл. Прямо, відверто, щиро.

-

Повім му в11рост,

што о нім думам (Ре.).

ВРАЖАТИ, вражам, -аш, -ат. Устромляти, запихати (Ол.).

ВРАЗЙТИ, вражу, вразиш, -ит. Док. вид до ВРАжАТИ. За
пхнути, устромити.

Вразив руку до кмшені (Ол.).
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ВТРАЧАТИСЯ
ВРЕщАНЯ, -я, с. Дія зазнач. ВРЕЩАТИ. Верещання (Ол.).
ВРЕЩАТИ, врещу, -ьІш. Верещати, пронизливо кричати
(Ол.).

ВРІТИ, врfю, -єш. Дорікати комусь, сварити когось (Пр.).
ВРОЧЬІТИ, врбчу, -ьrш. Урікати, зурочувати (Ол.).
ВРУЧЬІНЯ, -я, с. Вручення (Пр.).
l
ВРЙВА, -ь1, ж. Вереск, крик, галас (Ре.).
~·
ВСЕ, присл. Завжди, постійно (Ол.).

ВСЕМЕРО, присл. Усемеро, в сім разів (більше або менше)
(Пр.).

ВСКОК, присл. Ускок, скачучи (Пр.).

ВСТЕКЛЙЗНА, -ьr, ж. Сказ, інфекційна хвороба собак, ко
тів та диких тварин, яка передається людям (Пр.).

ВСТЕКЛИЙ, -а, -е. Скажений, хворий на сказ. - Всrекл6rо'

пса треба ся боЯти (Ре.).

ВСтЕКЛІ, присл. Перен. Скажено, шалено, дуже люто (Ол.).
ВСтЕКЛІСТ, -бети, ж. Перен. Лють, шаленство, шал (Ол.).
ВСТЕКЛО, присл. Те саме, що ВСТЕКЛІ (Пр.).
ВСТЕКТИСЯ, встечуся, -.ешся. 1. Сказитися (про тварин).

2.

Перен. Розлютитися, осатаніти (про людину) (Пр.).

ВСТЕЧЕНИЙ, -а, -е. 1. Те саме, що ВСТЕКЛИЙ. 2. Переп.
Лютий, шалений, осатанілий (про людину) (Пр.).

ВСТЕЧЬІСЯ, -ечуся, -ешся. Те саме, що ВСТЕКТИСЯ (Пр.).

ВСЙДИ, прuсл. Скрізь, всюди (Ол.).
ВСЙДИЙ, присл. Те саме, що ВСЙДИ (Ол.).
ВСЙДИЛЬ, присл. Те саме, що ВСЙДИ (Ол.).

ВСЬЦІКАТИСЯ, -fкамся, -ашся. Лютувати, шаленіти (Ол.).
ВТАчАТИ, втачам, -аш. Вкотити. Треба втачати тоту бочку до ком6рь1 (Ол.).

ВТЕЧЬІ, втечу, -еш, -е. 1. Утекти. - Втечу з ХЬІЖЬІ, жебьt нИ
хто о мі нич не знав. 2. Натекти (про рідину). кільо мбже втечь1
ропЬІ нафтбвой до той ббчкм за ніч? (Пр.).

ВТІЛінЯ, -я, с. Втілення (Ре.).
ВТОЧЬІТИ, вточу, -ЬІШ. 1. Те саме, що ВТАчАТИ. - Колоду
вточьіли до боі'ска. 2. Налити рідини з бочки. - Вточ там rальбу
пйва! (Ол.).

ВТРАчАТИСЯ, -ачамся, -ашся. Витрачатися, мати витрати
(Пр.).
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ВУАЛЬКА
ВУ АЛЬКА, -ьr, ж. Вуаль (Пт.).
ВУГЛІЯРКА, -ьr, ж. Маслянка (Ол.).
ВУГЛО, -а, с. Ріг хати (Ол.).
ВУДЖЕН:ЙНА, -ь1, ж. Те саме, що ВЕНДЗОНКА (Пр.).
ВУЗДЯНЙЦЯ, -і, ж. Вуздечка (Ол.).
ВУЙКО, -а, ч. Дядько, брат матері (Ол.).
ВУЙНА, -ьr, ж. Див. УЙНА (Ол.).
ВУЙЧЬІНА, -ьr, ж. Дружина вуйка. Див. УЙЧЬІНА (Ол.).
ВУПАВКА, -ьr, ж. Підвісний, подібний до колиски продовгуватий кошик, з якого годують коней (Ол.).
ВЧАС, присл. Вчасно, своєчасно, точно, якраз (Ол.).

ВЧАСНИЙ, -а, -е. Ранній. - Вчасньа rрушкЬІ сут юж на початку червця (Пт.).

ВЧЕРА, присл. Вчора (Ол.).

ВЧЕСНИЙ, -а, -е. Те саме, що вчАсний (Ол.).
ВЧЕСНІ, присл. Рано. Прид, але вчесні! (Ол.).
ВШЬІТКО Єдно, присл. Однаково, все одно. Вшьітко Єдно
не піду за неrо! {Ол.).
ВШЬІТОК, ВШЬІТКА, ВШЬІТКЕ (ВШЬІТКО); мн. вшЬІ
ТКЬІ, зай.м.

Увесь {весь), уся {вся), усе (все); усі (всі).

У тес

таменті записав внукови вшь'іток маєток. - ВшьІткЬІ дівкм до
нього, же чуганя не його (Ол.).
ти.

ВШТУРЙТИ, -урям, -яш, -ят. Увіпхнути, втиснути, захова
- Вштjрив голову медже плечь1, бо хтів ся стеречм, жебЬІ нй

хто го не познав (Пт.).

в•ЯНо, -а, с. Віно, посаг дружини (Пр.).
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ГАНЬБіня

г
Г, прийм. У, в. - Вчера я бЬІв г лісі (Ол.).
ГАВК, -у, ч. Гавкіт, гавкання (Ол.).

ГАВУШКА,-ьr,ж. Галушка. ГАВУШКЬІМЕТАЦЬІ,-шок ...

-ьrх, мн. Галушки з тіста, які кидають ложкою в окріп (Св.).
ГАЗАРДУВАТИ, -ую, -єш. Ризикувати (Пр.).

ГАІНЯ, -я, с. Прикрашання хати зеленню в Русальну неділю
(Ол.).

ГАІТИ, гаю, -їш. Прикрашати зеленню (Ол.).

ГАЙДУК, -ука, ч. Поліцай в Австро-Угорській імперії (Пр.).

ГАКС-ГАКС! Вигук, яким відганяють свиней (Пт.).

'

ГАЛА, -ь1, ж. Гірське пасовисько, полонина, лиса гора (Ре.).
ГА-ЛЕ! (ГО-ЛЕ! ГОЛЕ-ГЕВ!). Ходи-но сюди! (Пр.).
ГАJlьКА, -ЬІ, ж. Нижня спідниця (Пт.).
ГАМАН, -ана, ч. Шибеник, хуліган. - ТЬІ гамане, тЬІ лайдаку!
(Пр.).

ГАМЕРЙКАН, -ана, ч. Чоловік, що проживав деякий час
в Америці (Ол.).

ГАМУВАТИ, -ую, -єш. Гальмувати, стримувати рух транс
порту за допомогою гальма (Ре.).

ГАМУЛЕЦ, -льця, ч. Гальмо, пристрій для гальмування руху
транспорту (Ре.).

ГАМУЛЬЦЬОВИЙ, -а, -е. Прикм. до ГАМУЛЕЦ (Ол.).
ГАНІ'АР, -ара, ч. Анrар, крите приміщення для літаків (Ре.).
ГАНДЕЛЬ-МАНДЕЛЬ. Торгувати як-небудь (Пр.).
ГАНДЛЮВАТИ, -16ю, -єш. Гендлювати, торгувати, перепродувати (Пр.).

ГАНДЛЯР, -Яра, ч. Гендляр, торгаш, спекулянт (Пр.).
ГАНДЛЯРКА, -ь1, ж. Перекупка (Пр.).
ГАНДЛЬОВЕЦ, -вця, ч. Комерсант, продавець (Ол.).
ГАНДЛЬОВИЙ, -а, -е. Комерційний, сrіекулятивний (Ол.).
ГАНЬБЙТИ, ганьб'ю, -иш. Ганьбити, соромити (Пр.).
ГАНЬБЙТИСЯ, ганьб'юся, -ишся. Соромитися, ніяковіти
(Пр.).

ГАНЬБІНЯ, -я, с. Дія зазнач. ГАНЬБЙТИ (Ре.).
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ГАРАП
ГАРАП, -а.па, ч. Гарапник, довгий батіг із коротким пужал
ном (Ол.).

ГАРАТАТИ, -атам, -аш. І. Лупцювати, немилосердно бити.

2.

Нищити, товкти, розбивати (Пн.).

ГАРАТАТИСЯ, -атамся, -ашся. Лупцюватися, битися (Пн.).
ГАРБАТКА, -ЬІ, ж. Скромна вечірка, часто з танцями (Пр.).
ГАРДІ, присл. 1. Гарно. 2. Багато, значна кількість чогонебудь (Пр.).

ГАРЕНДА, -ьІ, ж. 1. Оренда. 2. Викуп у держави й використання права на продаж спиртного (Пр.).

ГАРЕНДАР, -аря, ч. Орендар (Пр.).
ГАРЕНДНИЙ, -а, -е. Прикм. до ГАРЕНДА. Орендний (Пр.).
ГАРЕНДУВАНИЙ, -а, -е. Дієпр. пас. мин. часу до ГАРЕНДУВАТИ. Орендований (Пр.).
ГАРЕНДУВАТИ, -ую, -єш. Орендувати. - Ваньо загарендував в тим році два гектарЬІ поля (Пр.).

ГАРЕШТ, -ешту, ч. 1. Арешт, затримання. 2. В'язниця (Пт.).
ГАРЕШТАНТ, -анта, ч. Арештант, в'язень (Пт.).
ГАРЕШТУВАТИ, -ую, -єш. Ув'язнити, позбавити волі (Пт.).
ГАРІВКА, -ь1, ж. Гарування, безпросвітна мозольна праця
(Ол.).

ГАРКУШЕР, -ера, ч. Акушер (Св.).
ГАРКУШЕРКА, -ьІ, ж. Акушерка (Св.).

f'АРМЕТІТИ, -ечу, -етиш. Гримати (Пн.).
ГАРМfдЕР, -еру, ч. Гармидер, галас, метушня, безладдя. В такім страшнім гармідері не годен робнти (Пн.).

ГАРНАСЙТИСЯ, -аш~ся, -асишся. Змагатися, борюкатися. Хлопці гарнасятся цілнма днями на пасовнску (Пн.).

ГАРНА.СЯ, -я, с. Змотлошене сіно або солома (Св.).
ГАРФА, -ь1, ж. Знаряддя у вигляді дерев'яної рамки з на
п'ятою дротяною сіткою для очищення збіжжя, щебеню (Св.).

ГАРЦЕР, -ера, ч. Член гарцерськоі польсько] молодіжної
організації; скаут (Ре.).

ГАФТ, -у, ч.

Вишивка гладдю різнокольоровими нитками

(Пр.).

ГАФТКА, -ь1, ж. Гачок, металева застібка (Пр.).

ГАФТУВАНИЙ, -а, -е. Дієпр. пас. мин. часу до ГАФТУВА
ТИ. Гаптований (Пр.).
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гьшкАти
ГАФТУВАНЯ, -я, с. Дія зазнач. ГАФТУВАТИ (Пр.).
ГАФТУВАТИ, -ую, -єш. Гаптувати, вишивати шовком (Пр.).
ГАЧА, -ати, с.; мн. ГА ЧАТА. Лоша (Ол.).
ГАчАТКО, -а, с. 3.JИенш.-пестл. до ГАЧА. Лошатко (Ол.).
ГАЧЬІК, -Ьrка, ч. Гачок (Пр.).
ГАЧЬІКУВАТИЙ, -а, -е. Гачкуватий, закручщшй гачком

(Пр.)
~
ГБИВАТИ, гбИвам, -аш. 1. Забивати що-небудь (напр., у сті
ну). 2. Убивати когось, позбавляти життя (Ол.).
ГВАДЖЕНЙЦЯ, -і, ж. Терлиця, дерев'яний пристрій для об
робки льону.

-

Лен ламают ламаннцьом і гвадят гвадженнцьом

(Пр.).

ГВАДЙТИ, гв<іджу, гвадиш. Тіпати, очищати від термітт;r,
вигладжувати (про льон) (Пр.).

ГВАРЙТИ, гварю, -иш. Говорити, казати. - Гварят вшь"пкь1
лЮде, же в6йнЬІ не буде (нар. пісня) (Пр.).

ГВАСТЙТЕЛЬ, -еля, ч. Власник (Ол.).
ГВОНИ, присл. Торік, минулого року (Ол.).
ГЕВ, присл. Тут.

-

Гев м'я пошкрЯбай, бо там м'я б6лит (Ол.).

ГЕВА.ди, присл. Сюди, в цей бік. -Йдте rевади, де єст стежка
(Ол.).

.
1. Геть, цілком, зовсім. - Гет-єм захрип! 2. Ген
далеко, rен-rен. - Поіхав rет за м6ре (Ол.).
ГЕЦА, -ЬІ, ж . .Комедія, пустощі, жарти. - То бь"ша допіро rе
ГЕТ, присл.

ца, як й6му в6ди до рукава налЯли (Ол.).

ГЕЦУВАТИ, -ую, -єш. Пустувати, жартувати (Ре.).
ГЙДРА, -ьr, ж. 1. Перен. Гадина, зміюка (про людину).

2.

Злий дух, біда.

-

Гндра бЬІ тя взяла к ч6ртам! (Ре.).

ГЙКА, -ьr, ж. Картопляне бадилля. - Гнка комперЯна д6бра
єст для печь"шя компери (Пр.).

ГИЦЛІВКА, -ьr, ж. 1. Господарство гицля (собаколова).

2.

Дружина гицля.

3. Перен. Лайдачка (Пр.).
гЬІБАЙ, н. сп. Ходи, йди. - Гь"1бай ск6ро домів, бо ніч над

хбдит (Пт.).

ГЬІБНУТИ, гь'rбну, -еш. Гинути. - Корбвь1 rь"1бнут без пашЬІ
(Пр.).

ГЬІВкАТИ, гь'rвкат. Гукати: «Y-ry!», кричати совою. - Сова
rь"ІВкат ГНОЧЬІ (Ол.).
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ГЬІ

ГЬІД, -у, ч. Гидь, гидота, нечисть, бруд (Ол.).

ГЬІН, присл. Там; rен. - Пішов гьш за ліс іі не дає про себе
знати (Ре.).

ГЬІнАдИ, присл. Туди, в той бік, тією дорогою (Ре.).
ГЬІРкАТИ, гь'rркам, -аш. Сердито гримати на когось, по
крикувати. Не лЮбит невіста свекрови, rЬ1ркат на ню (Ол.).
ГЬІРКЬІНЯ, -і, :не. Скрип (Lactaria piperata), гриб із роду
хрящів-молочників (Св.).

ГЬІРЛЙ.ЦЯ, -і, ж. Див. ГРЕБЛЙЦЯ (Св.).
гЬІРТАН, -ани, ж. Гортань (Пр.)
ГЬІЦ! Вигук, яким відганяють кота. - Гьщ
ГЬІЦКАТИ, rЬщкам, -аш. Підстрибувати.

із пеца! (Ол.).

Заяц п.Іцкат по

стер1ш (Ол.).

ГЬІЦКАТИСЯ, гЬщкамся, -ашся. Скакати, перекидатися. Дітй11а ся rь'іцкат 11а постели (Пр.).

rhIЧA, -а, с. Бадилля; ботвина.

ГЬ1ча з бураків лЮбнтся

худобі (Ре.).

rhІЧАЛЬ, -tілі, ж. Те саме, що rhlЧA (Ол.).
ПВКАТИ, rfвкам, -аш, -ат; н. сп. гfвкай! -айме! -айте! Голос
но кричати, гойкати, вигукувати: «Ю-гу-гу!» (Ол.).

ГШОТЕКА, -ь1, ж. Архів, де зберігаються права на землю
й будинки (в Польщі) (Пр.).

ГПІОТЕЧНИЙ, -а, -е. Записаний у судових книгах (Пр.).
ПСТОРЙЧНИЙ, -а, -е. Історичний; справжній, дійсний (Ре.).
ПСТОРЙЯ, -Иї, ж. Історія (Ре.).
ПЦ, -у, ч. Розпечене, нагріте до білого кольору залізо {Пр.).

ПЦУВАТИ, -ую, -єш .. Розпікати залізо до білого. 2. Сильно
напалювати в печі, підкидаючи дрова чи вугілля (Пр.).
ГЛА, -и, ж. Голка (Ол.).

ГЛАДЖЕНЙЦЯ, -і, ж. Те саме, що ГВАДЖЕНЙЦЯ (Ол.).

2.

ГЛАДЙТИ, гладжу, гладиш, -ит. 1. Те саме, що ГВАДЙТИ.
- ВЬІгладив дошкь1 (Ол.).
ГЛАПАТИ, глапам, -аш, -ат. Те саме, що ГЛАПЙТИ (Ол.).
ГЛАПЙТИ, глап'ю, -иш, -ит. Спіймати, схопити, зловити. -

Вирівнювати що-небудь.

Глапив птаха й дав го дітнні (Ол.).

ГЛАСкАНЯ, -я, с. Дія зазнач. ГЛАСКАТИ (Пр.).
ГЛАСк.А ТИ, гласкам, -аш. Гладити, пестити, голубити (Пр.).
ГЛАСкА.ТИСЯ, rласкамся, -ашся. Гладити себе руками (Пр.).
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ГНІЗДОВИСКО
ГЛИВА, -ьІ, ж. Глива, вид їстівних грибів (Ол.).
ГЛИНЯСТИЙ, -а, -е. Кольору глини (Пт.).
ГЛИЦЯ, -і, ж. Спиця для плетення (Пт.).
ГЛОБОК, -бка, ч. Плішка, кілок. - Глобок гбивают медже
обручку коси а кіся (Св.).
ГЛОНИ, присл. Див. ГВОНИ (Ол.).
ГЛУБІН, -Іни, ж. Глибінь (у воді). - Глубін така, што дна не
водно (Пр.).

ГЛУБОКИЙ (КІ), -а, -е. Глибокий. - На nодвірци вмкоnали
глубоку стjдню (Ол.).

ГЛУБОКІСТ, -бети, ж. Глибина (Ол.).
ГЛУБОКО, присл. Глибоко (Ол.).
ГЛУПАВИЙ, -а, -е. Дурнуватий (Ол.).
ГЛУПАВО, присл. Дурнувато (Ол.).

ГЛУПИЙ, -бго, ч. Неїстівний (про гриби). - Глупого гроба
або блювака часто можна знайти в лісі (Ол.).
ГЛУПІТИ, -Ію, -єш. Дурнішати, втрачати розум, розсудливість (Ол.).

ГЛУПКУВАТИЙ, -а, -е. Придуркуватий, дурненький (Ол.).
ГЛУПТАЧОК, -чка, ч. Дурень, нерозумна людина (Ол.).

ГЛУХІ, -ого, ч. Глухий, людина, яка нічого не чує (Ре.).
ГЛУШЕЦ, -шца, ч. Глухар, птах родини тетеревових (Св.).
глядАня, -я, с. Дія зазнач. глядАти (Пр.).
ГЛядАТИ, гnЯдам, -аш. Шукати (Пр.).
ГЛЯЗУРА, -и, ж. 1. Емаль або тонкий шар скла. 2. Глазур,
цукрова маса для оздоблення тістечок (Пр.).

ГМЕРАТИ, гмерам, -аш. Умирати, помирати. - Як няньо
гмерали, то перед смертьом тестамент написали (Ол.).

ГМЕРЛИЙ, -ого, ч. Покійний, небіжчик (Ол.).
ГМЕРТВЕЦ, -рця, ч. Мрець (Ол.).
ГМЛИСТІ (ГМЛИСТО), присл. Туманно, імлисто (Ол.).
ГНАТКЬІ, -ток, мн. Передня частина саней, на яких перевозять будівельні матеріали (дерево) (Ол.).

гнийнИця, -і, ж. Бічна дошка саней або підводи, якими
возять гній (Пт.).

ГНИЛИЦІ, гнйлиц, мн. Гнилички, сорт груш (Ре.).
ГНІЗДОВИСКО, -а, с. Місце гніздування птахів, де вони ви
водять пташенят (Ол.).
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гноІвня
гноІвня, -і, ж. Гноєсховище (Св).
гноІня, -я, с. Дія зазнач. гноІти (Пр.) .

..

ГНОІТИ, гною, -їш.

Гноїти, вносити в rрунт органічні до-

брива (Пр.).

ГНОЧЬІ, присл. Вночі. - Сова пол:Ює на мь'і.шь1 лем rnочм (Ол.).
ГНУВАТИ, гную, -єш. Набридати, канючити. - Він гнував,
жебЬІ му дали хліба (Ол.).
ГНЯДИЙ, -бго, ч. Гнідий (кличка коня темно-коричневої
масті) (Пр.).

ГОБЕЛЬ, -бля, ч. Рубанок, столярний прилад для вирівню
вання поверхні дощок (Пр.).

ГОБЛИК, -йка, ч. Зменш. до ГОБЕЛЬ (Пр.).
ГОБЛівКИ, -вок, мн. Тріски, що залишаються після стругання рубанком (Пр.).

ГОБЛЮВАНЯ, -я, с. Дія зазнач. ГОБЛЮВАТИ (Пр.).
ГОБЛЮВАТИ, -Юю, -єш. Стругати дошки рубанком (Пр.).
ГОБЛЯР, -Яра, ч. 1. Тесля. 2. Столяр (Ол.).
ГОБЛЯРКА, -ьІ, ж. 1. Стругальний верстат. 2. Теслярство,
столярство.

На гобшfрці Ваньо зараб'ят мізернЬІ грбшь1 (Пр.).

ГОБЛЯРНЯ, -і, ж. Столярня (Ол.).
ГОВЕДА, -ЬІ, ж. Паскуда, мара.

Ть1, говедо, не маш ту нич

до роб6ть1! (Ол.).

ГОДЙНА, -ь1, ж. 1. Настінний годинник. - Тота годнна, што
вfсит на стіні, ма юж 150 років. 2. Година, одиниця виміру часу.
З. Час, пора дня. То юж пізна годнна, треба спати (Пр.).
ГОДИНКА, -ь1, ж. Ручний годинник (Ол.).
ГОДУВАНКА, -ьr, ж.· Дівчинка, взята на утримання (Пт.).
гоІтися, гбїтся. гої тися, зарубцьовуватися. - Рана ся добрі
гбїт (Пт.).

ГОЙНИЙ, -а, -е. Щирий, щедрий (Пт.).
ГОЙНУВАТИ, -ую, -єш. Розкидатися чимось, щедро роз

давати.

Марно не гбйнуй хлібом (Ол.).

ГОКУС-ПОКУС. Фокус-мокус (фраза фокусників) (Ол.).
ГОЛОВА, -ьІ, ж. Голова. АДАМОВА ГОЛОВА, -ой." -ь1, ж.
Великий нічний метелик із родини сфінксів (Пр.).

ГОЛОВ:ЙСКО, -а, с. Головище (Ол.).
ГОЛОСнАвО, присл. Досить голосно, голосисто (Ол.).
ГОЛОтіЧА, -ьr, ж. Голе місце (Пн.).
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ГОРЯЧКУВАТИ
ГОJІУБНИК, -йка, ч. Голубник, будиночок для голубів (Пр.).
ГОЛУЗ, -узи, ж. Гілляка, галуза (Ол.).
ГОЛУЗКА, -ь1, ж. Зменш. до ГОЛУЗ. Гілка, галузка (Ол.).
ГОЛУЗОЧКА, -ь1, ж. Пестл. до ГОЛУJКА. Гілочка, галузочка (Пт.).

ГОЛЯ, -і, ж. Гола вершина; галявина, полонина;~ол.).
ГОЛЯР, -Яра, ч. Перукар (Ол.).

.

ГОМАР, -ара, ч. Омар, великий морський рак (Св.).
ГОМБИК, -Ика, ч. rудзик (Ре.).
ГОМІВКА, -ЬІ, ж. Грудка сиру з м'ятою (Пр.).
ГОНІР, -6ру, ч. l. Честь, почесті. - Оддай му гонір, як го
споткаш.

2.

Чванькуватість, пиха.

-

Задуже гонору в тім чловеку

сfдит (Ол.).

ГОНОРОВИЙ, -а, -е. 1. Чесний, який не хоче чужого. 2. Гоноровий, чванькуватий, пихатий (Ол.).

ГОНОРОВО, присл. З честю, без винагороди (Ол.).
ГОНЧАК, -ака, ч. Мисливський собака (Св.).
ГОРЕЧ, -ечи, ж. Гіркота.

- llіюірство; зробене з полuну - то

єст велька гореч (Пр.).

ГОРИЛЬ, -Иля, ч. Горила, найбільша з людиноподібних мавп
(Ре.).

ГО РІЗНА Ч, присл. Горілиць, лежачи на спині. - Хлопец пшіне горfзнач (Пр.).
ГОРНЯ, -Яти, с. Горня, чашка (Пн.).

ГОРНЯТКО, -а, с. Здрібн. до ГОРНЯ. Горнятко (Ре.).
ГОРОХОВ'ЯНКА, -ь1, ж. Стебло і листя гороху (Св.).
ГОРСГКА, -ЬІ, ;ж. В'язка льону. - з каждой горсткЬІ можна
зробuти Єдно повісмо, а з дванадцетьох повісем -Єдну кь"пку (Св.).
ГОРЦІ, -ів, м11. Горшки (Пн.).
ГОРЧАР, -аря, ч. Неїстивний гриб (Пт.).
ГОРЧЬІСКО, -а, ч. Великий або незугарний горщик (Ол.).
ГОРЩА, -і, ж. Пригорща, кількість, яка вміщується у жмені
(Пт.).

ГОРЯ.ЧИЙ, -а, -е. Гарячий. - Молоко бь"шо горІіче (Ол.).
ГОРЙЧКА, -ь1, ж. Гарячка, підвищена температура людсь
кого тіла (Пт.).

ГОРЯЧКУВАТИ, -ую, -єш. Температурити, мати гарячку
(Пт.).
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господАРКА

господАРКА, -ЬІ, ж. 1. Господарство. 2. Господарюван
- То кепска гос
подарка, як бракfє істи (Ол.).
ГОЦКЬІ-КЛЬОЦКЬІ, мн. Дурниці, нісенітниці. - Што мі
оповfдаш rоцкьншьбцкЬІ? (Ол.).
ГРАБАНКА, -ь1, ж. В'язка сіна або соломи (Пн.).
ГРАБАР, -аря, ч. Чоловік, який громадить сіно. - Грабарі
rрабают сіно і складают го в кіпкм (Пн.).
ня, хазяйнування, спосіб ведення господарства.

но.

2.

ГРАБАТИ, грабам, -ащ -ат; -аме, -ате, -ают. Громадити сіСіно треба грабати тбвщ.1, як єст дббра хвнля (Пт.).
ГРАБАЧКА,-ь1, ж. Жін. до ГРАБАР (Пт.).
ГРАБІНА, -ь1, ж. Графиня, дружина графа (Ол.).
ГРАБСТВО, -а, с. 1. Графство, володіння, маєток графа.

Графський титул (Ол.).

ГРАБ'Я, грабйбго, ч. Граф (Ол.).
ГРАБ'ЯНКА, -ьІ, ж. Донька графа (Ол.).
ГРАБЬОВСКИЙ (СКІ), -а, -е. Графський (Ол.).
ГРАЙКА, -ь1, ж. Див. ОРfАНКЬІ (Св.).
ГРАНЬ, грани, ж. Жар. Компері найліпше ся печут в грани
(Ре.).

ГРАЦАТИ, градам, -аш. Див. БОНІТУВАТИ (Пн.).
ГРЕБАНЯ, -я, с. Дія зазнач. ГРЕБАТИ. Розгрібання (Ол.).
ГРЕБАТИ, гребам, -аш. Розгрібати щось, гребтися, длубатися в чомусь (Св.).

ГРЕБЛЙЦЯ, -і, ж. Залізна щітка для чесання худоби (Пр.).
ГРЕЦКИЙ (КІ) ОРІХ, -ого". -fxa, ч. Волоський горіх (Пр.).
ГРЙВА Ч, -ача, ч. Порода голуба, який має на шиї своєрідну
маніжку з пір'я (Ре.).

ГРИВКАСТИЙ, -а, -е. Приюw. до ГРЙВА Ч. - То єст грив
юістий rблуб (Ре.).

ГРИНАДЙЄР, -Єра, ч. Гренадер, жовнір відбірних загонів
піхоти в австрійській армії (Св.).

ГРОБАР, -аря, ч. Гробар, людина, що копає могили (Св.).
ГРОБОВЕЦ, -вця, ч. Гробниця, споруда, в якій ховають по
мерлих (Ре.).

ГРОМАДЖЬІНЯ, -я, с. Збір, зосередження, скупчення в од
ному місці (Ол.).

ГРУБА, -ой, ж. Вагітна (Ол.).
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ГУЛЬТАйский (СКІ)
ГРУБАВО, присл. Товстувата (Ол.).

ГРУБАС, -аса, ч. Товстун, черевань (Ре.).
ГРУБАСКА, -ЬІ, ж. Товстуля, гладуха (Ре.).
ГРУБИЙ, -а, -е. Товстий, грубий. {>ГРУБИЙ ПІНЯЗ. Ве
ликі гроші (Ре.).

ГРУДИ, м11. 1. Грудна клітка в людини. 2. Молочні залози
жінки (Пт.).

і

ГРУжАТИ, гружам, -аш. М'яти, роздавлювати щ~сь. -- б11а

гружат в г6рци rрулі (Ол.).

ГРУНИК, -1іка, ч. Горбок (Пн.).
ГРУЩАНКА, -ьІ, ж. Компот із сушених груш (Ол.).
ГРЯДКА, -ЬІ, ж. 1. Дрючок у хаті під стелею, на який вішали
прядиво. - ГрЯдкь1 бьіли розміще11ь1 од траrаря до стіни або до,
комИна. 2. Грядка, невелика ділянка землі, де вирощували го
родні культури (Св.).

ГУБА, -ьІ, :ж. 1. Заг. 11азва. Їстівний гриб. Назберав-єм п6в2. Гриб, що росте на дереві (Fomes) (Ол.).
rУДАК, -ака, ч. Музикант, музИІ<а (Пр.).
ГУдАЧОК, -чІ<а, ч. З:иени1.-пестл. до ГУДАК. Заграй мі,

11ий к6шЬІк губ.

гудачку, на дуду, най я своє гбре-лнхо забуду (нар. пісня) (Пр.).

ГУДЛЮВАТИ, -Юю, -єш. Бідувати, капарити (Ол.).
rУДЛЯ, -і, ж. 1. Безладдя; біднота. 2. Погана, фальшива гра
на музичних інструментах (Ол.).

rУЖВА, -ьІ, :ж. Короткий ланцюг з обручем на кінці, що
з'єднує гряділь плуга з коліщатами (Св.).

rУЗЯ! Вигук, яким нацьковують собак: «Гужжа!» (Ол.).
ГУК, -у, ч. Гул (відголос труби, грому, гарматних пострілів)
(Ре.).

ГУКАТИСЯ, rукатся. Бути у стані тічки (про свиню).

Свн

ня ся rукат, треба єй до кнура (Св.).

rУЛЯ-ГУЧ! Вигук, яким відганяють гусей: «Гиля!» (Ол.).
ГУЛЯЙДУША, -ьr, ч. Гуляка, гультяй. - Гуляйдуша без кон
туша не може жьіти без П8ЛІОНКЬІ (Ре.).

ГУЛЯКАТИ, -Якам, -аш. Галайкати, голосно і безладно викрикувати (Пр.).

ГУЛЯТЬІКА, -ь~, :ж. Пиятика, веселе гуляння з випивкою (Ре.).
rУЛЬТАЙ, -ая, ч. Гультяй, нероба (Ол.).
ГУЛЬТАЙСКИЙ (СКІ), -а, -е. Прuкм. до ГУЛЬТАЙ (Пр.).
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ГУНЯ
rУНЯ, -і, ж. Верхній вовняний чоловічий одяг у формі накидки (Пн.).

ГУНННКА, -ьr, ж. Пальто з чистої овечої вовни (Пр.).
rУНЬКА, -ь1, ж. Короткий піджак з овечої вовни (Пр.).
rYPA! Ура! (бойовий заклик або вигук радості) (Пн.).
ГУРА(АН, -ану, ч. Ураган; сильний вітер (Пр.).
ГУРВАТИ, rурву, -еш. 1. Урвати, відірвати від цілого; пе
рервати надвоє.

2.

Перен. Ушкварити, сильно вдарити.

-

Як-єм

го rурвав, то він гпав (Пн.).

ГУРКА.НЯ, -я, с. 1. Гуркіт, гуркотіння, відлуння грому.

2.

Стукіт, звуки від ударів (Пн.).

rYPMA, -ь1, ж. Юрба, натовп (Ол.).
rYPMOM, присл. Гуртом, громадою.

Підеме на забаву

гурмом (Пр.).

ГУРТОВНИК, -Ика, ч. Купець, що скуповує або продає товари гуртом (Пр.).

ГУСЕЛЬКЬІ, -льок, мн. Скрипочка (Ол.).
ГУСЛЙЧКЬІ, -чок, мн. Те саме, що ГУСЕЛЬКЬІ (Ол.).
rУСЮ-ГУСЮ! Вигук, яким кличуть гусей: «Гусю-гусю!>>
(Пр.).

rУСЯР, -Яра, ч. Гусій, хлопець, який пасе гусей (Св.).
rУСЯЧ, -Яча, ч. Те саме, що rУСЯР (Ол.).
ГУСЬТАВКА, -ЬІ, ж. Гойдалка (Ол.).
ГУСЬТАНЯ, -я, с. Дія зазнач. ГУСЬТАТИ (Ол.).
ГУСЬТАТИ, rусьтам, -аш. Гойдати, колисати (Ол.).
rYTA, -ь1, ж. Фабрика, на якій переплавляють метал або
виготовляють скло та вироби з нього (Пт.).

гУтник, -И:ка, ч. Робітник, що працює на гуті (Пт.).

rУХНАЛЬ, -З.Ля, ч. Вухналь, цвях, яким прибивають підкову
до кінського копита (Пр.).

rУЦУЛ, -упа, ч. 1. Гуцул, житель Східних Карпат. 2. Гуцуль
ський низькорослий кінь, дуже витривалий і невибагливий (Св.).

ГУЦЙТИ, rуцям, -яш. Гуцикати, колихати дитину на колінах чи на руках (Пт.).

ГУЧАНЯ, -я, с. Дія зазнач. ГУЧАТИ. Гудіння (Ол.).
ГУЧАТИ, rучьп. Гудіти. Штбси в тім пецу барз rучwт (Ол.).
rУЧНІ, присл. Гучно, голосно, дзвінко (Ол.).
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І'Айови

fАБіНЕТ, -ету, ч. 1. Кабінет, окрема кімната. 2. Рада мініст
рів (Пр.).

(АБЛЬОТКА, -ь1, ж. Засклена шафка, малий серв~нт (Ре.).
(А(АТЕК, -тка, ч. Задавака. - З тебе добрий rаrатек, мій кон:rо (Ол.).

І'АІ'Ати, raraш, -ат. Геrати (про гусей) (Ол.).
(АДАНМНА, -ь1, ж. Базікання, балачки (Ол.).

( АДАНЯ, -я, с. Говоріння, балакання (Ре.).
(АДАТЛМВИЙ, -а, -е. Балакучий (Пт.).
(АДАТЛМВІСТ, -бети, ж. Балакучість (Пт.).
І'АДАЧ, -ача, ч. Балакун, базіка (Ол.).
І'АДУ-І'АдУ, невідм. Галай-балай (про довгу розмову). - Вь1
сббі rаду-rаду, а там дзецко плаче (Ол.).

(АДУЛА, -ь1, ч. Те саме, що ГАДАЧ (Ре.).
ГАДУЛЬСТВО, -а, с. Те саме, що (АДАТЛЙ:ВІСТ (Ре.).
(АЗ, -у, ч. Газ, речовина, що не має ні форми, ні об'єму (Ре.).
І'д

lA, -ь1, ж.

Вид дуже рідкої і прозорої тканини; марля (Пт.).

ГА ·щА, -ь1, ч. Господар (Пр.).

ГАJДЬШЯ, -і, ж. Господиня (Пр.).
( АЗДіВКА, -ь1, ж. Господарство (Пр.).
(АЗДіВСКИЙ (СКІ), -а, -е. 1. Прикм. до ГАЗДІВКА. Госпо
дарський. 2. Прикм. до І'АЗДА. Господарів. - На rаздівці лншав
ся все найстарший rаздfвский сь~н (Пр.).
(АЗЕТЯР, -Яра, ч. 1. Хлопець, який розносить і продає rа"Jс
ти.

2.

Газетяр, репортер (Пр.).

(АЗОВИЙ, -а, -е. -Прикм. до (АЗ (Ре.).
(АЗОВНЯ, -і, ж. Фабрика газу, який використовується для
освітлення або опалювання (Пр.).

(АЗОМІР, -Іра, ч. Прилад для вимірювання об'єму викори
станого газу (Ре.).

І'АІВКА, -ь1, ж. Хатка лісника (Св.).
І'АЙДА, -ь1, :ж. 1. Кобза, дуда. 2. Польова колиска на дрюч

ках (Пр.).

І'АЙОВИ, -ого, ч. Гайовий, лісник (Св.).
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fАЙС
fАЙС, -у, ч. Гас, продукт переробки нафти, який вживається
для освітлення приміщень (Св.).

f AЛfAH, -ана, ч. 1. Пустун, збитошник (про неслухняну ди
2. Негідник, поганець. З. Лахман, ганчірка; знищений ста
рий костюм. 4. Нічого не варта річ (Ол.).
fАЛfАНЙСКО, -а, ч. 1. Хуліган. Ть1, rалrаннску, я ТЬJ дам,
я тя вьшеру, як тя гвап'ю! 2. Мерзотник, ледащо, пияк (Ол.).

тину).

fАЛfАНЯР, -Яра, ч. Міняйло, людина, що вимінює макула
туру, ганчірки («rалrаньш) на дрібну галантерею (Пр.).

fАЛfАНЬСТВО, -а, с. 1. Ганчір'я, лахміття, макулатура.

2.

Паскудство, мерзотність, безпринципність (Ол.).

fАЛЄРЙЯ, -И1, ж. Галерея, замкнутий коридор; довгий зал із
колонадою (Пр.).

f АЛЄТА, -ь1, :ж. 1. Галета, сухий коржик із прісного тіста.

2.

Діжечка для вершкового масла (Пр.).

fАЛКА,-ьr,ж. Кулька, ролик. fАЛКАМУШКАТ6ВА. Мус
катний горіх (Пт.). fАЛКА 6ЧНА. Очне яблуко (Пр.).
fАЛЯНТЕРЙЯ, -Иї, ж. Галантерея, дрібні предмети, що служать доповненням до одягу (rудзики, стрічки, мереживо) (Пр.).

fАЛЯНТУВАТИСЯ, -уюся, -єшся. Вишукано вдягатися (Пр.).
fАЛЯРЕТА, -ь1, ж. Желе, драглі. - ТрЯсеся, як rалярета (Пт:).
fАЛЯРЕТКА, -ьr, ж. Те саме, що fАЛЯРЕТА (Пт.).
fАЛЯРЕТУВАТИЙ, -а, -е. Драглистий (Ол.).
rАльоп, -опу, ч. Галоп, швидкий біг коня (Пр.).
fАЛЬ6ПОМ, присл. 1. Галопом. 2. Перен. Швидко. - Прид
ту, але rальбпом! (Пр.).

f АЛЬОПУВАНЯ, -я; с. 1. Швидкий біг коня. 2. Поспіх (Пт.).
fАЛЬОПУВАТИ, -ую, -єш. 1. Гнати коня галопом. 2. Пере11.
Квапитися з роботою (Пт.).

fАЛЬОШ, -оша, ч. Див. КАЛЬОШЬІ (Ол.).
Ма rамбу ОД уха до

f АМБА, -ЬІ, ж. 1. Рот. 2. Знев. Пащека.
уха (Ол.).

І'АМБАЛЬКА, -ь1, ж. 1. Жінка з великим ротом або товсти2. З11ев. Пащекуха (про язикату жінку) (Ол.).
( АМБЙСКО, -а, ч. Згруб. Морда, пелька (Ол.).
(АМБУЛЯ, -і, ж. Те саме, що І'АМБУСЯ (Ол.).
(АМБУСЯ, -і, ж. Пестл. Ротик, губки (Пр.).
fАНЙТИ, rаню, -иш. Гудити (Пр.).

ми губами.
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rвАЛТОВНІ

rАНІНЯ, -я, с. Осудження (Ол.).

r АНЦ, присл. Зовсім, цілком. -Тот члбвек rанц обдертий (Пн.).
r АНЧ, -у, ч. 1. Недолік в організмі. - Кін ма rанч, бо він ма
фусблят. 2. Помилка, недоробка, брак у роботі (Пр.).
rАНЧУВАТИ, -ую, -єш. Критикувати, вказувати на недоліки (Пр.).

І

rАПА, -ь1, ч. 1. Той, хто бездумно задивляється на Що-небудь.

2. rава-роззява, той, хто проrавив що-небудь (Пр.). '

rАПНТИСЯ, rап'юся, -ишся. Згруб. Бездумно задивлятися,
витріщатися на що-небудь (Пр.).

rАРБАР, -аря, ч. 1. Кожум'яка, ремісник, який вичиняє шкіру.

2.

Власник фабрики-rарбарні (Пт.).

r АРБАРКА, -ЬІ, ж. Дружина rарбаря (Пт.).
rАРБАРНЯ, -і, ж. Фабрика, на якій вичиняють шкіру (Пт.).
rАРБАРСТВО, -а, с. Ремесло вичинювання шкіри (Пт.).
rАРБНИК, -Ика, ч. Одержувана з кори дерев речовина, яка
служить для вичинювання шкіри (Пр.).

rAPrAлo, -а, с. Те саме, що rАРДЛО (Пр.).
rАРІ'ЕЦКЬІ, -цок, мн. 1. Arpyc; ягоди arpycy. 2. Смородина
(Пн.).

І' АРІ'ОТАТИ, -отам, -аш. Торохтіти, говорити дуже швидко
й нерозбірливо (Пт.).

І' АРДЕРОБА, -ь1, ж. Роздягальня, кімната для перевдягання
акторів; склад театральних костюмів (Пр.).

ГАРДЛО, -а, с. Горло (Ре.).
rАРДЛОВИК, -Ика, ч. Лікар, який лікує горло (Пр.).
І' АТУНКОВИЙ, -а, -е. Якісний, сортовий. - То rатункбва
порода бвец (Ре.).

І'АТУНКУВАТИ, -ую, -єш. Сортувати, ділити на види, сор
ти; групувати, класифікувати (Ре.).

rАФА, -ь1, ж. Невдалий виступ; невміле поводження в товаристві; недоречний вчинок (Пр.).

ГАЧЬІ, -ів, мн. Кальсони (Пн.).
rБУР, -а, ч. Простак, безкультурна, неосвічена людина (Пр.).
ГВАЛТ, -у, ч.

1.

Гвалтування.

2.

Несамовитий крик, лемент

(Пр.).

fВАЛТОВНІ, присл. 1. Галасливо. 2. Силоміць, застосовую
чи силу.

3.

Швидко, несподівано, раптово (Пр.).
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rвАЛТУ!
rвАЛТУ! «Гвалт!», «Пробі!» (волання про допомогу J.

ЛЮде,

rвалту, ратуйте! (Пр.).

rвАЛТУВАТИ, -ую,-єш. Лементувати, голосно кричати (Пр.).
(ВАРАНТУВАТИ, -ую, -єш. Гарантувати, давати запоруку
(Пр.).

(ВАРАНЦЙЙНИЙ, -а, -е. Гарантійний (Ол.).
(ВАРАНЦЙЯ, -Иї, ж. Гарантія, запорука чого-небудь (Пр.).
1ВЬІЧ, -а, ч. Риба з великою головою (Ол.).

(ДЕРА.НЯ, -я, с. Дія зазнач. (ДЕРА.ТИ. Буркотіння (Ол.).
1ДЕРАТИ, rдерам, -аш. Надокучливо і довго буркотіти (Пр.).
rEвrАти, rевrаш, -ат. елrати (про гусей). - Гуси rевrают або
rfвджут (Ол.).
1Е1АдЗЬІ, -ів, мн. Ягоди arpycy (Ре.).
ГЕrАдзкь1, -дзок, мн. Зменш. до ГЕrАдзь1 (Св.).
(Е1АдКЬІ, -док, мн. Те саме, що (Е(АДЗКЬІ (Св.).
rtлДА, -ЬІ, ж. Біржа (Пр.).
rЕМАЙН, -айна, ч. Рядовий жовнір австрійської армії (Пр.).
(ЕМАЙНЕР, -ера, ч. Те саме, що І':ЕМАЙН (Пр.).
rЕОР(ІНІЯ, -11, ж. Жоржина, декоративна квіткова рослина

r

(Dahlia)

(Св.).

(ЕСГ, -у, ч. Жест, рух рукою як вияв емоції (Пр.).

1ЕСТИКУЛЮВАТИ, -Юю, -єш. Жестикулювати, вимахува
ти руками (Пр.).

(ЕСТИКУЛЯЦЙЯ, -Иї, ж. Жестикуляція (Пр.).
(ЕФРЕЙТЕР, -ера, ч. Капрал, старший жовнір австрійсько
го війська, який розводить вахту, навчає рекрутів (Св.).

(ЕШЕФТСМАН, -ана, ч. Торгівець, гендляр (Пр.).
І'ЕШЕФТЯР, -Яра, ч. Спекулянт, шахрай, ділок; торгівець
незаконними товарами (Ре.).

І'ЗЙТИСЯ, rжуся, rзИшся, -Ится. 1. Гедзатися, збуджено біга
ти, брикати від укусу rедзя (про тварин).
худбба rзИтся.

2.

Кед мухь1 кусают, то

Пере11. Вередувати, комизитися, перебирати.

-·

Чом же Гриц не вИдів, же дfвка rзИтся з парібками? (Пр.).
fЬІЛТАТИ, п:штам, -аш, -ат. Ковтати (Ре.).
(hІРІ'ЬІ, мн. Горrоші, плечі. - Брати дзіщко на rь'1рrь1 (Ол.).
fЬІТКАТИ, rЬпкам, -аш, -ат;-fіме, -ате, -ают. Лоскотати (Пн.).
1ЛЕЙТА, -ь1, ж. Емаль, склоподібна блискуча полива; окис
олова (Пр.).
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r6зьдзrк

rлfтА, -ЬІ, ж. Полива, емаль на горшках (Ре.).
(ЛУПЬО, присл. 1. По-дурному. 2. Ніяково. - ЗробИло мі ся
Іупьо (Ол.).

fЛЯНЦ, -у, ч. (лянц, лиск, блиск начищеної шкіри (Ре.).

(ЛЯНЦПАПІР, -еру, ч. Наждачний папір (Пт.).
fЛЯНЦУВАНИЙ, -а, -е. Дієпр. пас. мин. часу др• (ЛЯНЦУАТИ (Ол.).
~
(ЛЯНЦУВАНЯ, -я, с. Дія зазнач. (ЛЯНЦУВАТИ (Ол.).
rлянцУвА ти, -ую, -єш. rлянцувати, наводити лиск (Ол.).
(ЛЯУБЕРСКА СІЛЬ. Глауберова сіль, сіль сірчанокислого
атрію (Пр.).

(МАТВАНЙНА, -ь1, ж. Плутанина (Св.).
(МАТВАТИ(СЯ), rматвам(ся), -аш(ся). Плутати(ся), запл,Уувати(ся) (Св.).

(МАХ, -у, ч. Дуже великий будинок (Пр.).

fМЕРАНЙНА, -ь1, ж. Повільна, марудна робота (Ол.).
fМЕРАНЯ, -я, с. Дія зазнач. fМЕРАТИ. Длубання, копиршня (Ол.).

(МЕР.АТИ, rмерам, -аш. Длубатися, повільно робити (Ол.).
fМЕРАТИСЯ, rмерамся, -ашся. Перен. Копирсатися, длуба-~:ся.

-

Што ся rмераш в ТЬІХ паперах? (Ол.).

(МЕРА Ч, -ача, ч. Маруда, повільна, забарна людина (Ол.).

fМЕРЙЛО, -а, ч. Те саме, що (МЕРАЧ (Ол.).
(МІНА, -ь1, ж. Районна адміністративна управа в Польщі
lт.).

rнtцюх, -Юха, ч. Вигадана істота, ЩО сковує рухи людини
сні.

-

Яr зіш тбто, то тя буде (НОЧЬІ rнецюх дусив (Ре.).

rньІП, -а, ч. Дрючок, кийок.

Як вбзму rньш, ТО ти НОГЬІ

-

щеребИвам! (Ол.).

(НІТ, -ота, Ч. rніт, стрічка, ЩО ВИКОрИСТОВУЄТЬСЯ ДЛЯ горіння
гасових лампах. -Треба вставити ибвий rніт до шімпьІ (Пн.).

fНОТОК, -тка, ч. Зменш. до (НІТ (Ол.).
(О, прuйм. До. (О МІ. До мене.

-

Зайдте же

ro мі, свату (Ол.).

(О(ОЦ, -оца, ч. Брусниця (Vaccinium); ягода брусниці. - В rб1.х рбснут й rоrбць1, й яфь"1рь1 (Ре.).

fОЗЬДЗІК,

-f ка,

ч. Гвоздика, декоративна квіткова росли-

(Dianthus). - В нашім селі назнвают тбть1 квfткь1 rозьдзfкь1,
в сусіднім - rвозьдзікь1 і rвоздИкь1 (Ол.).

1
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rбляс

(ОЛЯС, -Яса, ч. Голяк, людина без одягу (Ол.).
(ОЛЯСОК, -ска, ч. Здрібн. до (ОЛЯС. Голий хлопчик (Ол.).
(ОНОТ, -нта, ч. Те саме, що (ОНТ (Пр.).
rонт, -а, ч.

r онт,

покрівельний матеріал у вигляді тонких

дощечок (Пт.).

(ОНТАЛЬ, -аnя, ч. rонтовий цвях (Пн.).
(ОНТАР, -аря, ч. Ремісник, що виготовляє rонти (Ол.).
(ОНТИК, -й.ка, ч. Здрібн. до (ОНТ (Пн.).
(ОНТВНИЙ, -а, -е. Прикм. до (ОНТ. rонтовий (Пн.).
!ОНТЯНЙЦЯ, -і, ж. Ялинове дерево для виготовлення rонтів.

!онтянйця

то ялйця, што з нєй rбнть1 нароб'Яют (Пр.).

(ОРДОН, -она, ч. Мисливський собака (Пр.).
rосп6ДА, -ЬІ, ж. Заїжджий двір, корчма (Св.).
(РАЙЦАРІВКА, -ь1, ж. Велика товста голка для шкіряних
виробів (Пн.).

(РАЛІ, -ів, мн. Вила для накидання картоплі (Св.).
!РАМОЛА, -ьr, ч. Вайло, незtраба (Ол.).
(р АМОЛЙТИСЯ, -6люся, -ишся. Незrрабно вмощуватися
(Ол.).

!РАТ, -а, ч. Заг. назва. Кухонна посудина: каструля, тарілка, чашка тощо (Ол.).

(РАТЙСКО, -а, ч. Знев. Велика або стара посудина (Ол.).
(РАПС, прuсл. Задарма, безкоштовно (Пр.).
(РАПСОВИЙ, -а, -е. Безкоштовний (Пр.).
(РАТУЛЮВАТИ, -Юю, -єш. Вітати, поздоровляти (Пр.).
(РАЦА, -ьr, ж. Господарське знаряддя для очищення стежок
від бур'янів (Св.).

(РЕЧНИЙ, -а, -е. Слухняний, покладистий (Пт.).
!РИБ, -а, ч. Боровик, білий гриб (Пр.).

fРИБЙСКО, -а, ч. Великий старий гриб (Пр.).
fРИБОВЙСКО, -а, с. Грибне місце (Пр.).
!РИЗМОЛА, -ьr, ч. і ж. 1. Мазій, мазійка. 2. Писанина, ма
занина, карлючки, кривульки (Ол.).

!РИЗМОЛЙТИ, -олю, -иш. Писати кривульками, нерозбір
ливо (Ол.).

(РИМАСНИЙ, -а, -е. Вередливий, примхливий {Ол.).
(РИМАСНИК, -й.ка, ч. Вереда, комиза, примхлива людина. Він д6брий rримйс11ик в їджьіню (Ол.).
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(РИМАСЬНІ, присл. Вередливо, примхливо (Ол.).

І'РЙПА, -ь1, ж. Грип, гостра інфекційна хвороба (Ол.).

ГРИПОВИЙ, -а, -е. Грипозний (Ол.).
(РЙСЬІ, -ів, мн. 1. Висівки. 2. Грубо змелена мука.

Дав-єм

змолоти Ярец на rрйсЬІ (Пт.).

ГРЙСІК, -іка, ч. Манна крупа (Пт.).
(РОШ, -а, ч. Гріш, копійка.

·'
- Не мам юж ани ~роша.

ВьІ-

дав-єм до остатнього rрбша (Ол.).

fРУЛЙСКО, -а, с. Поле, з якого вибрали картоплю (Пт.).
(РУЛЯ, -і, :ж.; мн. (РУЛІ. Картоплина (Пт.).
ГРУХНУтИ, rрухну,_-еш. Гепнути, впасти. Але-м rрухнув
з пбда! (Ол.).

ГУ, прuйм. До (Ол.).
ГУДЗ, -а, ч. Вузол (Ол.).
ГУз, -а, ч. fуля на тілі людини (Св.).

ГУЗДРАЛА, -ьr, ч. Повільна, лінива людина (Ол.).
(УЗДРАНЙНА, -ь1, ж. Дія зазнач. ГУЗДРАТИСЯ {Ол.).
ГУЗДРАТИСЯ, rуздрамся, -ашся. Ліниво, повільно робити
що-небудь.

Штоси там ся rуздрат, не мбже ся вибрати, а мьr не

маме кбли (Ол.).

fУЛЬГОТАТИ, -6чу, -еш. 1. Булькотіти, п'ючи рідину із пля
2. f елrотіти, rелrотати (про гусей) (Ол.).
ГУЛЬДНУТИ, rульдну, -еш. Хильнути, ковтнути із пляшки

шки.

(Ол.).

(УМА, -ЬІ, ж. fума (Ре.).
ГУм6вий, -а, -е. Прик.и. до (УМА. Гумовий (Ре.).
(УРАЛЬ, -мя, ч. Житель гір, горянин, верховинець (Пр.).
ТУРАЛЬНЯ, -і, ж. Горілчана фабрика (Пт.).
fУРАЛЬСКИЙ (СКІ), -а, -е. Прuк.н. до fУРАЛЬ (Пр.).
fУРБЙТИСЯ, rурбится. Збиратися в складки внаслідок невдалого пошиття (про одяг) (Ол.).

(УРМАН, -ана, ч. Вид верхнього літнього одягу (Ол.).
(УСТ, -у, ч. 1. Смак, відчуття краси (Ре.).
ГУСТАЦЙЯ, -Иї, ж. Дегустація, спроба на смак.

ВИ110 му

сит прейти rустацйю (Пр.).

fУСТУВАТИ, -ую, -єш. Дегустувати, пробувати на смак (Ре.).
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д
ДАВЛЕНИ, -а, -е. Тиснений, вичавлений. - Давленм малИнь1
потребуют дуже цукрю (Ре.).

ДА-ЄДЕН. Деякий, поодинокий (Пт.).
ДА.ЗРАЗ, присл. Часом, деколи, зрідка; якось, коли-небудь. Дазраз прндте на гостИ11у! (Ол.).

дАКУС, присл. Трохи, ненадовго. - СЯдте си дакус! (Пр.).
дАЛЕ, присл. Далі, дальше. - Йдте дале, там найдете тбто,
што глядате (Ол.).

дАНЄ, -я, с. Окремий вид страви, що подається на стіл. - Обід
із трьох дань: перше данє
рнми, третє данє

-

-

зупа, друге данє

-

кеселнця з компе

щава (Ол.).

дАНЦІНГ, -fнгу, ч. Вечірка, невеликий бал у ресторані (Ол.).
дАРМО, присл. 1. Даремно, безпідставно. 2. Задарма, без
платно (Пр.).

ДАРОВЙЗНА, -ь1, ж. Дар, дарчий запис. - То вітцьбва даровИзна (Ол.).

дАХАР, -аря, ч. Див. ДЕКАР (Пр.).
ДАХАРСТВО, -а, с. Див. ДЕКАРСТВО (Пр.).
ДЛ.хто, дак6го, зай.м. Дехто, хтось, хто-небудь (Пр.).
дАшок, -шка, ч. 1. Козирок, щиток головного убору, який
виступає над чолом.

2.

Зjиенш. Дашок, покрівля (Св.).

ДА.ШТО, дач6го, зай.м. Дещо, щось, що-небудь (Пр.).
ДВАДЦЕТ, -етьох, числ. Двадцять (Пр.).
ДВАДЦЕТЕРО, -ерь1х, числ. Двадцятеро. - Двадцетеро курят
вивела квб~са (Пр.).

ДВАНАДЦЕТ, -етьох, числ. Дванадцять. - Дванадцет тані
рив стонло на стблі (Пр.).

ДВАНАСТИЙ, -а, -е, числ. Дванадцятий. - Хлопцю Ишов
дванастий

piic

(Пр.).

ДВИГАТИ, двИгам, -аш. Піднімати (Пр.).
ДВІЙЧАКЬІ, -ів, м11. Дерев'яні вила з двома дерев'яними
зубцями, якими витрясають солому при молотьбі (Св.).

ДВІРНИК, -:Ика, ч. Економ у великому сільському госпо
дарстві (Св.).
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ДВІРНЯК, -Яка, ч. Дворовий собака (Пт.).
двtст А, двохсот, числ. Двісті (Пр.).
ДВОКЛЯСІВКА, -ь1, ж. Двокласна школа (Пр.).
ДВОКОЛЄЙКА, -ь1, ж. Залізнична колія із двома рейками
(Ре.).

ДВООСОБ6ВИЙ, -а, -е. Двомісний, на дві особи (Ол.).
двопокой6вий, -а, -е. Двокімнатний (Пр.). t
ДВОРЕЦ, -рця, ч. 1. Вокзал, залізнична станція. - До дворця
колєйового дорога бь'1ла добра.

2. Невеличкий палац. -

В селі СЯ

рь1 стоїт дворец польского магната (Ол.).

ДВОТОРfВКА, -ь1, ж. Залізниця з двома коліями (Ол.).
ДВОТОР6ВИЙ, -а, -е. ПриІU>t. до ДВОТОРІВКА {Ол.).
ДВОЦАЛІВКА, -ь1, ж. Дводюймова дошка (Пр.).
ДВОЦАЛЬ6ВИЙ, -а, -е. Завтовшки у два дюйми (Пр.).
ДВОНЧКЬІ, ми. 1. -ів. Два горіхи, що зрослися. 2. -чок. Дві
дівчинки-близнючки (Пр.).

дЕБОШ, -бша, ч. Гульвіса, розпусник (Пр.).
ДЕБОШУВАТИ, -ую, -єш. Жити безтурботно, розпусно (Ре.).
ДЕВІЗА, -ь1, ж. 1. Напис на гербі або медалі. 2. Гасло запланованого заходу. З. Іноземна валюта, що є в обігу держави
(Ре.).

ДЕВ'ЯТДЕСЯТ, -Ятох, числ. Дев'яносто.

Двістадев'ятдесят

шть"1рі (Пр.).

ДЕВ'ЯтЕРНИЙ, -а, -е. Який складається з 9-х частин (Пр.).
ДЕВ'ЯТПЛЯНТРОВИЙ, -а, -е. Дев'ятиповерховий. Дев'ят
плянтрбвий будннок ма дев'ят пшfнтер і Єден партер (Пр.).

ДЕКА, -ь1, ж. Попона, покривало для коней (Ол.).
ДЕКАН, -ана, ч. 1. Декан, керівник факультету у вузі. 2. Сан
у церковній ієрархії; старший над священиками повіту (Пр.).

ДЕКАР, -аря, ч. Ремісник, який покриває дахи rонтом, бляхою або черепицею (Св.).

ДЕКАРСТВО, -а, с. Ремесло накривання дахів (Св.).
ДЕКО, -а, с. Десять грамів якоі-небудь рідини (Ре.).
ДЕН, дня, ч. День.

Ден за диьом минают рбкЬІ (Пр.).

ВА

СЙЛІВ ДЕН, Васильовбго дня, ч. Новий рік, день св. Василія
Великого (Пн.).

ДЕНАТА, -ь1, ч. Самовбивця (Пт.).
ДЕНЕРКА, -ьr, ж. Бідончик (Пи.).
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ДЕНКО, -а, с. Дно малої бочки (Св.).
ДЕНЦЕ, -я, с. Дерев'яна покришка від бочки (Св.).
ДЕПТ АК, -ака, ч. Центр міста або курортної місцевості,
призначений для прогулянки пішоходів.

-

На дептаку в Кри11Иці

ест все барз весело (Ре.).

ДЕПУТАТ, ч. 1. -ата. Депутат, людина, вибрана народом
в органи державної влади.

2.

-ату. Законний додатковий дохід,

окрім пенсії (н.апр., дерево, даване на основі привілею) (Пр.).

ДЕРГА, -ь1, ж. Див. ДЕРКА (Пн.).
ДЕРЕВКО, -а, с. Новорічна ялинка (Пт.).
ДЕРЕВЦЕ, -я, с. Кусок деревини для різьблення (Св.).
ДЕРЕВ'ЙНЕЦ, -нця, ч. Черевик із дерев'яною підошвою (Ол.).
ДЕРЕВ'ЙНКА, -ЬІ, ж. Деревний спирт (Пн.).
ДЕРЕШ, -еша, ч. Кличка коня сивої або сірої масті (Ре.).

дЕРЗКІ (КЬІЙ), -а, -е. Грубий, невихований (Св.).
ДЕРКА, -ьх, ж. Накриття для коней після їзди (Пр.).

ДЕРМА'І'ЙНА, -ь1, ж. Дерматин, замінник шкіри (Ре.).
ДЕРНІВКА, -ь1, ж. Лопата для дерну (Пр.).
ДЕРТИСЯ, друся, -ешся. 1. Дертися, лізти вгору.
на комин.
ся друт.

2. Рватися,

зношуватися (про одяг).

3. Кричати, плакати. -

-

Кіт ся дре

Туні шіхь1 скоро

Чого т6то дзецко так ся дре? (Ол.).

ДЕСЕНЬ, -еня, ч. Візерунок (Ре.).
ДЕСИ, присл. Десь, кудись. - Та втекло зайче11я деси в кр'ЯкЬІ
(Ол.).

ДЕСИК, присл. Десь. - Нашов Фецко на ярмаку десик нового
колЄгу (Ол.).

ДЖАЗ-ОРКЕСТРА, ~ь1, ж. Оркестр, який виконує легкий
жанр музики (Пр.).

ДЖWУН, -уна, ч. l. Хлопець, що вміє поводитися з холод
ною зброєю.

2.

Баламут, легковажний чо,1овік.

-

Ой джиrу11е,

джиrуне, Який ти ледащо! (нар. пісня) (Пр.).

ДЖ6КЕЙ, -ея, ч. 1. Жокей, професійний вершник. 2. Карта
у грі (Пр.).

ДЖУМА, -ь1, ж. Чума (Пр.).
ДЖЯВОР6НОК, -нка, ч. Жайворонок (Пр.).
ДЗБАН, -а, ч. Глиняний глечик для молока (Пт.).

ДЗВАРКА, -ЬІ, ж. 1. Жлукто, посудина, в якій золять білизну.

2.

Процес зоління білизни (Ол.).

74

ДЗЯВКНУТИ
ДЗВЕНК, -у, ч. Дзенькіт, голосний звук від удару металевим
предметом (Ол.).

ДЗВЕНКНУТИ, -енкне. Дзенькнути, дзвякнути (Ол.).
ДЗВЕНЬЧАТИ, -еньчьп. 1. Звучати, бриніти (про струни).
2. Дзенькати, брязкати. - Підк6вЬІ дзвеньчат по бруку (Ол.).
ДЗВОНАР, -аря, ч. 1. Майстер, що виливає дзвони. 2. Служитель, який дзвонить у церковні дзвони (Пр.).

1

ДЗЕЛЕНИЙ, -а, -е. Зелений. - Дзелена ліщьІна орfшкЬІ зро

дІіла, молода дівчь'ша козака любІіла (нар. пісня) (Пт.).

ДЗЕРКАЙЛО, -а, с. Дзеркало (Ол.).
ДЗЕЦКО, -а, с. Мале дитя, немовля.

Маденьке дзецко сце

мамИне молоко (Ол.).

ДЗЕЦЯК, -Яка, ч. Дитина, підліток.

Тот дзецяк юж може

'

ходІіти до школь~ (Ре.).

ДЗЙНДЗИК, -Ика, ч. Те, що гойдається в повітрі; дрібний
предмет, який висить для забави над колискою дитини (Пр.).

ДЗЬІГАР, -аря, ч. Сигарета (Ол ..).
ДЗЬІГАРОК, -рка, ч. Наручний годинник (Ол.).
дзідзюсь, -Юся, с. ПесnUІ. Дитятко (Пр.).
ДЗЮБЙНКА, -ьr, ж. Шкіряна торбина лісника (Пр.).
ДЗІОБОК, -бка, ч. 1. Видовжений кінець збанка або іншого
кухонного посуду, який полегшує виливання з нього рідини.

2.

Трубка, крізь яку виходить газ.

3.

ПереN"

necml/.

Ротик, усто

нька (у дівчини). -Дала мі дзЮбка (Ол.).

ДЗІОРА, -ьr, ж. 1. Діра, щілина, отвір у чому-небудь; розі
рване місце на одежі або взутті; нора, заглибина.

риферія, глуха місцевість.

-

2.

Переп. Пе

Наше седо -то правдйва дзЮра (Пр.).

ДЗЮР АВИЙ, -а, -е. Дірявий. - Мої холош1Іі rет дзюравм
(Ол.).

ДЗЮР АВЙТИ, -ав'ю, -авиш. Дірявити, робити дірки (Пр.).

ДЗІОРКА, -ьr, ж. Зменш. до ДЗІОР А. Дірка.

Юіждий хце

керувати, хто лем ма дзЮркь~ в носі (Пр.).

ДЗЮРОЧКА, -ь1, ж. Зменщ. до ДЗІОРКА. Дірочка (Ол.).
ДЗЯВКАТИ, дзЯвкащ -ат. 1. Дзявкати, верескливо гавкати
(про малих собак).

2.

ПереN" знев. Пискливо викрикувати (про

людей) (Пр.).

ДЗЯВКНУТИ, дзЯвкне. 1.Док. вид до ДЗЯВКАТИ. 2. Переи.
Сказати щось недоречне (Пт.).
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дзЯдзьо
дзЯ:дзьо, -я, ч. Пестл. Дідусь (Пр.).
дзядИrА, -ь1, ч. Старий, немічний дід; слаба, немічна людина (Ре.).

ДЗЯДЙХА, -ЬІ, ж. Жебруща баба, старчиха (Ре.).
ДЗЯДІВКА, -ь1, ж. Жебрачка (Ре.).
ДЗЯДІВСТВО, -а, с. 1. Жебракування. 2. Злидота, бідацтво,
запущене нужденне господарство (Пр.).

ДЗЯДОВЙНА, -ь~, ч. 1. Дідок. 2. Занедбане злиденне господарство (Пр.).

ДЗЯДУВАТИ, -ую, -єш. Бідувати, злидарювати (Пр.).
ДЗЙЛКА, -ь1, ж. Ділянка, частина грунту (Пр.).
ДЗЬВЯНДАТИ,-Яндам, -аш. 1. Буркотіти. 2. Невиразно, незрозуміло говорити.

Дзецко зачьшат дзьвяндати (Ол.).

ДЗЬОПКА, -ь1, ж. Пляма, цятка (Пр.).
дивАник, -Ика, ч. Килимок (Ол.).
ДИВОТА, присл. Дивно (Ол.).
ДЙКТАТ, -ату, ч. Диктант, вид письмової роботи (Пр.).
ДЙЛІ, м1-1. Балки, витесані й укладені в підлогу (Св.).
ДИПЛЬОМАТА, -ьт, ч. Дипломат, службова особа, що має
урядові повноваження для зносин з іноземними державами (Ре.).
ДИЧ, -ЬІ, ж.

1.

Дичина, дикі тварини і птахи, на яких полю~

ють. ~ Страву з днчьr треба знати приправйти.

невиховані люди.

Тбть1 хJ10пчь1ска

-

2.

ПереІl. Дикуни,

то дич (Пр.).

ДИЧАТИ, дйчат. Дичавіти, ставати диким (Ол.).
ДЬІБАТИ, дЬrбам, -аш. 1. Дибати, тюпати. 2. Стежити за ки
мось (Пр.).

ДЬІГАНЯТИСЯ, -анямся, -яшся, -ятся; -Ямеся, -Ятеся, -Яются.

Ганятися, бігати один за одним. - Хлопці дмrанЯются по подвір
ци (Ол.).

ДЬІКТА, -ь1, ж. Фанера (Св.).
ДЬІЛЙНА, -ь1, ж. Брусок, груба дошка для підлоги (Ол.).
ДІ>ІЛЙНЬІ, дь'шин, ми. Підлога (Ол.).
ДЬІЛЮВАНЯ, -я, с. Дія зазнач. ДЬІЛІОВАТИ (Ол.).
ДЬІЛЮВАТИ, -16ю, -єш. Настеляти підлогу (Ол.).

ДЬlЛЯ, -і, ж. Брус, дерев'яна балка (Св.).
ДЬІМКА, -ь1, ж. 1. Цибуля-сіянка для садження. 2. Сорт бі
лого полотна для постільної білизни (Пр.).

ДЬlМНА, -ь1, ж. Скороспілі маленькі круглі сливи (Ол.).
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ДЬІНАРОК, -рка, ч. Чавунний триніжок, на якому варили
страву (Св.).

дЬІНЯ, -і, ж. Гарбуз (Ол.).

ДhІРВА, дров, мн. Дрова. - Дь"1рва до паліня мусят бь"пи су
хь1 (Пн.).

ДЬІРrАти, дЬ1рrат.

Трясти, підкидати (під час,'Ївди). - На

t

тім вбзі страшні дмрrало (Пр.).

ДЬІРКАТИ, дЬ1ркат. Те саме, що ДЬІРrАТИ (Пн.).
дЬІСТАНС, -ансу, ч. Дистанція, відстань між двома предметами, що рухаються (Ре.).
ДЬІХ, -у, ч. Віддих, дихання (Св.).

ДЬІХАВМЦЯ, -і, ж. Астма (Ол.).
ДЬІХАВМЧНИЙ, -а, -е. Астматичний (Пн.).
ДЬІХАВМЧНИК, -Ика, ч. Астматик (Ол.).
ДЬІХЛМВИЙ, -а, -е. Із задишкою. - Дь1хшівим кбньом не
мож нич заробнти (Ол.).

ДІВЧАТМСКО, -а, с. Згруб. Дівчатко (Пт.).
ДІВЧЬІТИ, дfвчу, -ь1ш, -ьп. Дівувати, не виходити заміж (Ол.).
ДІГОНМТИ, -6ню, -иш. Доганяти (Св.).
ДІДМЦТВО, -а, с. Спадщина. - Тбта хьІжа - то мбє діднцтво
(Пт.).

ДІДИЧЬІТИ, -Ичу, -ь1ш. Успадковувати (Ол.).
ДІДО, -а, ч. Дід, батьків або материн батько. - Пам'Ятам, же
мій дfдо 11бсив дбвrЬІ баЮсь1 (Пр.).
ДІДОВИЙ, -а, -е. Дідусів, дідів (Ол.).
ДІЙНИК, -Ика, ч. Дійниця, посуд, у який доять корів (Ол.).
ДІЛ, -у, ч.

1.

Поле на вершинах гористих місцевостей.

2.

Ча-

стина місцевості, по якій проходить межа між селами (Пр.).

діньчок, -Ь1ка, ч. Див. дійник (Пн.).
ДІТМНА, -ь1, :ж. Дитина, маля; син або донька незалежно від
їхнього віку відносно своїх батьків (Пр.).

ДІТННКА, -ьr, ж. Зменш.-пестл. до ДІТННА (Ол.).
ДІТМСКА, дfтиск, мн. Згруб. Діти (Ол.).
ДІЯмЕНТ, -енту, ч. Діамант, штучно огранений алмаз (Пр.).
ДІЯ:ТЕЛЬ, -еля, ч. Суспільний діяч (Пр.).
ДНЕШНІЙ, -я, -є. Сьогоднішній, теперішний; сучасний (Ол.).
ДНІВКА, -ьr, ж. 1. Робота за денну плату. 2. Денний відпочинок.війська в поході (Пр.).
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ДОБАНЙ:НА, -ь1, ж. Перен. Копітка робота (Ол.).
ДОБАНЯ, -я, с. Дія зазнач. ДОБАТИ. Довбання (Ол.).
ДОБАТИ, добам, -аш. Довбати, колупати, робити в чомусь
отвір або заглиблення (Ол.).

ДОБЕРАТИ, -ерам, -аш. Підбирати, добирати. -Доберав-єм
си довго таку файну жену (Пт.).

ДОБЬША Ч, -ача, ч. Добувач; той, хто добуває що-небудь із
надрів землі (Пр.).

ДОБОШ, -бша, ч. Солдат, який б'є в бубон під час військо
вого ноходу (Св.).

ДОБРА, част. Гаразд, згода. -Добра єст, 11е повім а11и слова
(Ол.).

ДОБРИ, присл. Див. ДОБРІ (Ре.).
ДОБРИВЕЧЕР! вuг. Доброго вечора! (привітання) (Пр.).
ДОБРИЙ, -а, -е. Добрий, гарний. 4 З ДОБРА ДЙВА. Ні
з ТОГО ні З СЬОГО. - З добра дйва хце мене бнти! (Ол.).

ДОБРІ. 1. Присл. Добре, гарно, хороше. 2. Те саме, що ДОБ
РА. 4 ДОБРІ НЕ." Ледве не"., мало не"., трохи не". -Добрі не
зrь"шу з жалю велькоrо (Ол.).

ДОВГА.ВИЙ, -а, -е. Доволі довгий; продовгуватий (Ол.).
ДОВЖЬІЗНА, -ь1, ж. Довжина (Ол.).
ДОВЖНИЙ, -а, -е. Винен; заборгований. Ваньо бь~в довжний в склепі велькь1 rр6шЬІ за Ярец (Пр.).

ДОВЖНИК, -Ика, ч. Боржник (Ол.).

ДОВЖНЙЧКА, -ЬІ, ж. Жіп. до ДОВЖНИК. Боржниця (Ол.).
ДОВІД, -оду, ч. Документ, обставина або предмет, які засвідчують особу.

Без особистого дов6ду неє што пущатися в да

леку дорогу (Ре.).

ДОВЛЕЧЬІ, -ечу, -еш. Доволокти, з великими труднощами
донести щось чи доставити когось до місця призначення (Пр.).

ДОВЦІП, -fпу, ч. Дотеп, влучний жарт (Пр.).
ДОВЦІПНИЙ, -а, -е. Дотепний, жартівливий {Пт.).
ДОВЧЕРА, присл. До вчора (Ол.).
ДОГВАРЙТИСЯ, -арямся, -яшся. 1. Сваритися, сперечатися.

2.

Домовлятися про щось (Пт.).

ДОГРАБАТИ, -абам, -аш. Догребти (сіно, солому або сміт
тя) (Пт.).

ДОГРАБКЬІ, -ів, м11. Завершення сінозбирання (Ол.).
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ДОГРАМОЛЙТИСЯ, -6люся, -ишся. Дотягтися, доплента
тися, долізти (Ол.).

ДОГРЕБАТИСЯ, -ебамся, -ашся. 1. Докопатися до чогось.

2.

Дійти правди (Ол.).

ДОІ'АДЬІВАТИ, -ую, -єш. Дошкуляти комусь словами (Ре.).
ДОІ'АДУВАТИСЯ, -уюся, -єшся. Домовлятися пр91щось (Ол.).

ДОДОК, -6ка, ч. Австрійська монета (Св.).

'

ДОДУСЙТИ, -ушу, -усиш. Задушити зовсім. -Гет-єсдодусив
тбто кбтя! (Ол.).

ДОЖЬІВЙТИ, -Ь1влю, -Ьшиш. Док. вид до ДОЖЬІВ'JІТИ (Ол.).
ДОЖЬІВОТНІ, присл. Довічно. -Йбго засудИли на дожь1вбтні (Пр.).

ДОЖЬІВОТНІЙ, -я, -є. Довічний, на все життя (Пр.).
,
ДОЖЬІВОТНЬО, присл. Те саме, що ДОЖЬІВОТНІ (Пт.).
ДОЖЬІВОТЯ, -я, с. Присл. На довічне користування, назавжди (Пр.).

ДОЖЬІВ'JІНЯ, -я, с. Підгодовування, догодовування (Пр.).
ДОЖЬІВ'ЙТИ, -ь'ш'ям, -яш. Підгодовувати, догодовувати
(Пр.).

ДОЗАР АН, присл. До завтра. - Мбжу пожь1чьпи вам грбшь1
дозаран (Пр.).

ДОЗАРАНЯ, присл. Дуже рано. - Жебьн встав, бо ідеме до
зараня до міста (Пт.).
ДОЗЕРАЧ, -ача, ч. Наглядач (Пр.).
ДОЗРІТИ, д6зрю, -иш. Побачити, угледіти. - Там дбзрів-єм
го, але юж пізно бьшо го кликати (Пр.).
ДОЇЗД, -ізду, ч. Шлях, яким слід під'їхати куди-небудь (Пр.).

ДОЇЗДЙТИСЯ, -fжджуся, -fздишся. Доїздитися, мати неприємності від частих поїздок куди-небудь (Ре.).

ДОЙДЖ, -у, ч. Дощ. - ЗахмарИлося, то буде дойдж (Пр.).

ДОЙДЖІВКА, -ьr, ж. Дощова вода (Пр.).
дойджfвник, -Ика, ч. Саламандра (Пр.).
ДОКАЗАТИ, -ажу, -еш. Домогтися, настояти на своєму (Пр.).
ДОКАЗУВАНЯ, -я, с. Дія зазнач. ДОКАЗУВАТИ (Пр.).
ДОКАЗУВАТИ, -ую, -єш. Пустувати, жартувати. - Там він
таке доказував, што не дай Бог (Пр.).

ДОКАЛЬ, присл. До якого часу, місця. -Дбкаль Идсш? (Пт.).
ДОКАПАРЙТИ, -арю, -иш. Покінчити з бідою (Пн.).
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ДОКАРМ'J.і:НЯ, -я, с. Дія зазнач. ДОКАРМ'ЙТИ (Пт.).
ДОКАРМ'ЙТИ, -арм'ям, -яш. Догодовувати. - Мушу до
карм'Яти дзецко, бо кволе (Пт.).

ДОКЛАДКЬІ, -ів, .мн. Допоміжний матеріал для пошиття
одягу (підкладка, rудзики) (Пр.).

ДОКЛЯ, прuсл. Доки, як довго. -Дбкля буду тя чекала? (Пт.).
ДОКОНУВАТИ, -ую, -єш. Доробляти, завершувати (Пр.).
ДОЛАДОВУВАТИ, -ую, -єш. Докладати, довантажувати
(Пр.).

ДОЛАДУВАТИ, -ую, -єш. Док. вид до ДОЛАДОВУБАТИ.
Докласти, довантажити (Пр.).

ДОЛЕГЛЙВІСГ, -бети, ж. Біль, слабість, недуга (Пр.).
ДОЛЙХА, прuсл. На лихо. Долнха, што ся стало? (Ол.).
ДОЛІГАТИ, -fгат. Боліти, турбувати, мучити. Доліrат мі
штоси внука (Пт.).

ДОЛіЗНА Ч, прuсл. Долілиць, ниць, донизу животом (Ол.).
ДОЛІП'ЮВАТИ, -Юю, -єш. Доліплювати (Ол.).
ДОЛІП'ЙТИ, -Іп'ям, -яш. Див. ДОЛІІІ'ЮВАТИ (Ол.).
д6ло, прuсл. Уздовж.

Доло сЄ..11ом невеличка ріка плнла

(Пр.).

ДОЛОТКО, -а, с. Долітце, різьбярський інструмент (Ол.).

ДОМАВ'НТИСЯ, -ав'ямся, -яшся. Домовлятися (Ол.).
ДОМА.ТОР, -бра, ч. Домосід (Пт.).
ДОМАТОРКА, -ьr, ж. Жіп. до ДОМАТОР. Домосідка (Пт.).
домИско, -а, ч. Хатише, великий старий дім (Пр.).
ДОМЬІСЬЛЮВАТИСЯ, -Ююся, -єшся. Додумуватися, міркуючи, доходити певної думки (Ол.).

ДОМІНО, -а, с. 1. Вид плаща з відлогою. 2. Доміно, настільна гра (Ре.).

донИця, -і, ж. Макітра (Ол.).
ДОНЙЧКА, -ьІ, ж. Горщик для кімнатних рослин, вазон (Ол.).
ДОНИЧОГО, займ. Ні до чого (Ол.).
донищЬпи, -Ищу, -ь1ш. Донищити, знищити вкінець (Ол.).

ДОНОВЙНКЬІ, -нок, мтt. Переднівок, час перед новим уро-

жаєм (зазвичай голодний) (Пр.).

ДОНОШАти, -6шам,-аш. 1. Закінчуватиносити.-Донбшам
2. Додирати, доношувати за кимось старий одяг,

компері з пбля.
взуття (Пр.).
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ДОПЕЧИ, -ечу, -еш, -е; н. сп. ДОПЕЧ!; мuн. час ДОП'ЮК,
ДОПЕКЛА. 1. Досмажити до готовності. 2. Словами або діями
вивести когось із рівноваги.

-

Доп'юк мі до живого! (Пр.).

ДОПИЛУВАТИ, -ую, -єш. Допиляти (Ре.).

ДОПОВНА, присл. До країв, по .вінця, вщерть (Ол.).
ДОПОЖЬІЧАТИ, -ь'1чам, -аш. Допозичати, дода~;ково позичати (Пр.).
;

допожь1ч:Ьпи, -Ьхчу, -ьrш, -ьп. Док. вид до дбпожьІ-

чА ти. - Допожь'1чь1в-єм си кус пінЯзи (Пр.).
ДОПОТЬІЛЬ, присл. До цього місця, доси, доти (Пт.).
ДОПОТЛЯ, присл. Те саме, що ДОПОТЬІЛЬ (Пт.).
ДОПРАВДЬІ, присл. Справді, направду. -Доправдь1 не знам
нич о свбїм сусіді (Пр.).

ДОПРОВАДЖАТИ, -аджам, -аш. 1. Допроваджувати, до:
2. Під
водити, проводити щось. - До мбйой хьІжь1 допроваджают юж
водити до місця призначення. -Допровадив 11-1'я аждбмів.

елєктрнку (Пр.).

доптАти, діючу, -еш. Топтати, місити ногами (Ол.).
ДОПУКАТИСЯ, -укамся, -ашся. Достукатися. Не міг-єм ся
допуюіти до тебе (Ол.).

ДОПх.АТИ, д6пхам, -аш. Проштовхнути, пропхати (Ол.).

ДОРАБ'НТИ, -аб'ям, -яш. Припасовуючи, виготовляти що
небудь.

-

Дораб'ят клЮчЬІ до замків (Пт.).

ДОРАБ'НТИСЯ, -аб'ямся, -яшся. Дороблятися, наживати
достатку своєю працею (Ол.).

ДОРАДЖАТИ, -аджам, -аш. Радити (Св.).
ДОРАдЦЯ, -і, ч. Порадник (Пр.).

ДОРАДЧЬІНЯ, -і, ж. Жін. до ДОРАдЦЯ. Порадниця (Ол.).
ДОР АЗ, присл. Негайно (Ол.).
ДОРАЗІЦЬКО, присл. Див. ДОРАЗ (Ре.).
ДОР.АНА, присл. До світанку, до рання. Бавйли-змс ся аж
дорана (Ол.).

ДОРАСТАНЯ, -я, с. Дія зазнач. ДОРАСТАТИ (Пт.).
ДОРАСТАТИ, -іістам, -аш. Дорослішати. -Дівка мі юж до
растат, треба вwдавати (Пт.).

ДОРИСУВАНИЙ, -а, -е. Домальований (Пр.).
ДОРОБЙТИСЯ, -6блюся, -ббишся. Док. вид до ДОРАБ'Я
ТИСЯ. Доробитися.

-

Дорббив-єм ся сам того мастку (Ол.).
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ДОРОЖАТИ, -6жат. Дорожчати, зростати в ціні (Ол.).
ДОРОЖЬІЗНА, -ь1, ж. Дорожнеча (Пр.).
ДОРОЖКА, -ь1, ж. 1. Здрібн. Доріжка. - През ліс вела узка
дорожка.

2.

Легкий візок (Пн.).

ДОРУчАТЕЛЬ, -еля, ч. Подавець (Ол.).
ДОСТ.АВНЕ, -бго, с. Оплата за доставку чого-небудь (Ол.).
ДОСТАТОЧНО, невід,11. Задовільно; оцінка «3» у школі (за
5-бальною системою) (Пр.).

ДОСТЙЧЬІ, -Игну, -еш. Досягти чогось, дійти до мети (Пр.).
ДОТАЛЬ, присл. Доти, до якогось часу або мі~ця (Пн.).
ДОТЕР АЗ, присл. Досі, дотепер (Ол.).
ДОТЙ:НКА, -ь1, ж. Вразливе слово (Пн.).
ДОТЛЯ, присл. Те саме, що ДОТАЛЬ. - Дотля дзбанок воду
носит, покля ся му ухо не урве (Ол.).

ДОТОВЧЬІ, -бвчу, -еш. Дотовкти (Ол.).
ДОХОВАТИСЯ, -6вамся, -ашся. Виростити, виплекати (про
дітей, тварин). - Доховатися діти - то вельке щесця (Св.).
ДОХОВОК, -вку, ч. Приплід худоби, приріст (Св.).

ДОХОДЖЬІНЯ, -я, с. Слідст.во (Ол.).
ДОХРАПАТИСЯ, -апамся, -ашся. Насилу домогтися чогось,
дорватися до чогось (Ол.).

ДОХТІР, -6ря, ч. Лікар (Ол.).
ДОХТОРСКЬІЙ (СКІ), -а, -е. Лікарський (Пр.).
ДОЦИГАНЙ:ТИ, -аню, -иш. Прибрехати (Ол.).
ДОЦНА, присл. До кінця, зовсім; геть чисто. - Забь1в-єм до
цна купнти в місті rазету (Ре.).
ДОШКВЕРЙГИ, -ерям, -яш. Дошкуляти. - Гаряч му барз
дошкверЯла кбло пеца (Ол.).

ДОШКЬІНТАТИ, -ь'1нчу, -еш. Док. вид до ШКЬІНТАТИ.
Дошкандибати, доплентатися.

-

Якбси дошкьштала-м ДО склепу'

а Ищь1 ся треба вернути домів (Пр.).

ДОШМАРЙ:ТИ, -арю, -иш. Док. вид до ДОШМАРЙГИ. До
кинути, додати.

-

Та дошмарте мі НЩЬІ кусцьок зерна до той ваrь1

(Пр.).

ДОШМАРЯТИ, -арям, -яш. Докидати, додавати. - Дошма
рям галузя до огня (Пр.).

ДОШПЕРАТИСЯ, -ерамся, -ашся. Докопатися; наполегливо
шукаючи, довідатися щось; докладно проаналізувати (Ол.).
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ДОШТУКОВУВАТИ, -ую, -єш. Доточувати (Ре.).
ДРАБ, -а, ч. Гультяй, ледащо, волоцюга, поганець (Пр.).

ДРАБНЯК, -Яка, ч. Віз із полудрабками, яким перевозять сіно або солому (Пр.).

ДРАГЛІ, -ів, мн. Слизиста неприємна субстанція; виділення
з носа, шмарклі. Бідибму дітЯті вfсят драглі з носа (fc.).
ДРАГОМАН, -ана, ч. Порода одногорбого вербрюда (Пр.).

ДРАrон, -бна, ч. 1. Лайл. Незrрабна, довготелеса людина.
2. Нараменник у військово

Ти, драrбие, зам'юв бь1-с ХОЦ хьІжу!

му мундирі, на який нашивають відзнаки військових чинів (Ре.).

ДРА(ОНСКЬІЙ (СКІ), -а, -е. Нещасливий, сумний; нелегкий
(Пт.).

ДРАНЧЬІТИСЯ, дранчуся. Дрочитися (Ре.).
ДРАНЬ, -я, ч. Нікчема, нероба, людина без визначених За
нять. - Пішов до мfста і ся зрббив драньом, бо НИЧ 11е Jіббит (Пр.).
ДРАПАК, -ака, ч. Дряпак, знаряддя для дряпання шкіри,
спушування зораної землі тошо (Св.).

ДРАПАЧ, -ача, ч. 1. Той, хто дряпає, 2. Вид столярського
струганка.

3.

Хмарочос, висотний будинок.

4.

Вид коренеплід

ної рослини (Пр.).

ДРАПАЧКА, -ЬІ, ж. 1. Старий віник. 2. Щітка для шкіряних
виробів (Пр.).

ДРАПЕЖНИЙ, -а, -е. Хижий. - Орел - то є драпежний птах
(Ол.).

ДРАПЕЖНИК, -Ика, ч. Хижак. - Вовк є 11айвекший драпежник з нашь1х ліс6вь1х звірів (Ол.).

ДРАПМНА, -ь1, ж. Подряпина (Пт.).
ДРЕВЛЕ, присл. Давно (Ол.).
ДРЕВУТНЯ, -і, ж. Дровітня, приміщення на дрова (Пт.).
ДРЕЛІХ, -fxa, ч. Домоткане грубе фарбоване полотно. - Купив-см си 11оrавкь1 з дреліху (Ол.).
ДРЕЛІХОВИЙ, -а, -е. Прикм. до ДРЕЛІХ (Ол.).
ДРЕН, -а, ч. Підземний водостік, труба для осушування rру
нту (Пр.).

ДРИМАТИ, дрИ:мам, -аш. 1. Дрімати, перебувати в напівсні.

2.

Надто повільно, мляво робити що-небудь (Пр.).

ДРЬІЛЯТИСЯ, -Ьшямся, -яшся. Штовхатися, збивати когось
із ніг (Пр.).
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ДРЬІндА

ДРЬІНДА, -ЬІ, ж. Тарадайка, старий візок (Ол.).
ДРЬІНДАТИ, дрь'1ндам, -аш. Трястися, їдучи по нерівній
дорозі (Ол.).

ДРЬІНДОМ, присл. Риссю (Ол.).
ДРЬІНДУЛЯ, -і, ж. Драндулет, старий розхитаний візок (Ол.).
ДРІБНІЙШАТИ, -1йшам, -аш. Дрібнішати, зменшуватися
(Пр.).

ДРІБНІСІЦЬКЬІЙ, -а, -е. Дрібнесенький (Пр.).
ДРІБНЮСЕНЬКО, присл. Дрібнесенько (Пр.).
ДРІБОК, -бка, ч. Дрібка; трішки (про малу кількість чогось)
(Пт.).
ДРІК, -а, ч. Низ сорочки (Пр.).

ДРІТУВАТИ, -ую, -єш. Дратувати, в'язати дротом; скріплю
вати дротом (Пр.).

ДРІЧОК, -чка, ч. Здрібн. до ДРІК (Ол.).
ДРОБЕЛЙВА, -ЬІ, ж. 1. Дріб'язок, дрібні речі. 2. Домашні
тварини, птиця (Ол.).

ДРОБЕЛЯЧІВ'Я, -я, с. Дрібнота.Див. ще ДРОБЕЛЯВА (Ол.).
ДРОВНО, -а, с. Кусень деревини (Ол.).
ДРОВНЯК, -Яка, ч. Предмет, виготовлений із дерева (напр"
дерев'яний черевик) (Ре.).

ДРОІ'ЕРМЯ, -Иї, ж. Склад або крамниця аптечних товарів
(Пт.).

ДРОТАР, -ара, ч. Мандрівний ремісник, який лагодить гли
няний посуд, скріплюючи його дротом (Ол.).

ДРОТЯР, -Яра, ч. Те саме, що ДРОТАР (Ол.).
ДРУЖБМТИ, дру:Жб'ю, -иш. Дружбити, виконувати обов'яз
ки весільного дружби (Пр.).
ДРУК, -а, ч. Дрюк.

-

Ть1м друком піднесеш тот кбнец дерева

(Пр.).

ДРУКВАНЙЦЯ, -і, ж. Синя в білі квіти полотняна спідниця
(Св.).

ДРУЦкАТИ, друцкам, -аш. Легко штовхати (Ол.).
ДУБЕЛЬТОВИЙ, -а, -е. Подвійний (Ол.).
ДУБЕЛЬТОВО, присл. Подвійно (Ол.).

ДУБЛіНЯ, -я, с. Виправлення шкіри розчином дубового фар
бника (Пр.).

ДУГАН, -ану, ч. Тютюн (Пр.).
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ДЯРЙЦЯ

ДУДРАВЕЦ, -вuя, ч. Буркотун (Пт.).
ДУДРАТИ, дудрам, -аш. Бурмотіти, говорити незрозуміло
(Ол.).

ДУКТ, -у, ч. Рівно прокладена дорога в лісі; гранична лінія
(Пр.).

ДУЛЯР, -Яра, ч. Долар, грошова одиниця в США (Ол.).

ДУМНІ, присл. Гордо, згорда, гордовито (Ол.).

t

ДУНДЕР, -дра, ч. Грім. Най го дундер свнсне (Ол.).
ДУПА, -ЬІ, ж. Сідниці (Св.).
ДУПАК, -ака, ч. Гра на відгадування того, хто ляснув по
сідницях (Св.).

.

ДУПКАНЯ, -я, с. Дія зазнач. ДУПКАТИ. Тупання (Ол.).
ДУПКАТИ, дупкам, -аш. Тупати ногами (Ол.).

ДУПЛЄТ, -Єта, ч. Дублікат, другий екземпляр (Ре.).
ДУПНУТИ, дупну, -еш. Док вид до ДУПкАТИ. Тупнути
ногою (Ре.).

ДУРАНКА, -ь1, ж. Кругла біла слива (Ол.).
ДУРБАК, -ака, ч. 1. Брусок для коси. 2. Перен. Тупа, нездібна людина (Пр.).

ДУРЙЦЯ, -і, ж. Дурман, отруйна рослина (Пр.).
ДУРкАТИ, дуркам, -аш. Стукати, гримати (Пр.).
ДУРНАС, -аса, ч. Дурник (Ол.).
ДУСЙТИ, душу, дусиш. Душити (Ол.).
ДУЦА, -ь1, ж. Знев. Низькоросла огрядна жінка. -Ть1, дуцо
з курной хьіжь1! (Пт.).

ДУША, -ь1, .ж. 1. Внутрішній психічний станлюдини. 2. Спра
вді, повірте. - На мой душу, там бь'іло полно ЯфЬІр в тім місци.

3.

Вставка у скрипці, що з'єднує верхню деку з нижньою (Св.).

ДУШЕГУБ, -уба, ч. Злочинець, вбивця, душогуб (Ол.).
ДУШЬІЧКА, -ь1, ж. Пестл. до ДУША 1. (Св.).
ДЙБЕЛ, -бла, ч. Диявол, чорт, сатана (Ол.).
ДЯБЕЛОК, -лка, ч. Чортик, чортеня, бісеня (Пт.).
ДЯБЕЛЬСКЬІЙ (СЮ), -а, -е. Прик.м. до ДЙБЕЛ. Чортівський, бісівський (Ол.).

ДЯБЕЛЬСКО, присл. Страшенно погано, диявольськи (Ол.).
ДЙБОВ, -бва, ч. Те саме, що ДЙБЕЛ (Пр.).
ДЙРА,-ь1, ж. Див. ДЗІОРА (Ол.).
ДЯРЙЦЯ, -і, ж. Анальний отвір (у людини) (Ол.).
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ЕВАКУЮВАНИЙ

Е
ЕВАКУЮВАНИЙ, -а, -е. Евакуйований, переселений (Пт.).
ЕrЗАМІН, -Іну, ч. Іспит, екзамен (Пр.).
ЕГ3АМІНУВАТИ, -ую, -єш. Екзаменувати (Пр.).
ЕrзАРХ, -арха, ч. Екзарх, один із найвищих чинів церковної
влади (Пт.).

ЕrоІстА, -ЬІ, ч. Егоїст, самолюб (Пр.).
ЕДЕН, -ену, ч. Едем, рай, небеса; щастя, розкіш (Пр.).
ЕЙЖЕ, вuг. Та невже ж? Ейже він rмер? (Св.).
ЕКВІПУНОК, -нку, ч. Екіпіровка, спорядження (Пр.).
ЕЛЕ(АНТ, -анта, ч. Чепурун, франт, модно вдягнений чоловік (Ол.).

ЕЛЄtАНТКА, -ь1, ж. Чепуруха, модниця (Ол.).
ЕЛЄfАНЦКЬІЙ (ЦКІ), -а, -е. Елегантний, вишукано вдяг
нений, модний (Ол.).

ЕМАЛІЯ, -Ії, ж. 1. Емаль, тверде непрозоре склоподібне по
2. Тверде покр!fТТЯ

криття металевого або керамічного посуду.

зуба. З. Художні вироби, покриті емаллю (Ол.).

ЕМЕРЙТКА, -ь1, ж. Вдовиця, яка одержує пенсію по чоловікові (Пр.).

ЕПИСКОПАТ, -ату, ч. Служба і права єпископа (Пт.).
ЕРОПЛЯН, -Яна, ч. Літак (Пт.).
ЕРУДИТ А, ·ЬІ, ч. Ерудит, розумна людина, яка має глибокі
різнобічні знання (Ол.. ).

ЕРУДУВАНИЙ, -а, -е. Ерудований, обізнаний (Ол.).
ЕТИКЕТА, -ь1, ж. Етикет, певні установчі норми поведінки;
церемонія (Пр.).

ЕХО, -а, с. Луна, відголос, відлуння.
Як rівкнула, ТО ехо
11fшло 1ю лfсі (Ре.).
ЕШЕЛОНУВАНИЙ, -а, -е. Розміщений по ешелонах (Ре.).
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ЄДНАКОВО

є
Є. 1. Форма З-і· ос. одн. теп. часу від дієсл. БЬІТИ. (Він, вона,

- Петро є добрий чл6век, треба го послухат;и. 2. Присл.
Так, справді. - Є, а може, і добрі бм бь'шо, кедбЬІ /т6то зробили
(Пт.).
'
ЄВАНГЕЛ:ЙСТА, -ь1, ч. 1. Один із 4-х визнаних церквою ав
торів Євангелія. 2. Член євангельської громади. 3. Баптист (Пр.).
воно) є.

ЄВАНГЕЛ:ЙЯ, -йї, :ж. Євангеліє, головна частина Нового
завіту (Пр.).

ЄВАНrЕЛЬСКЬІЙ (СКІ), -а, -е. Євангельський (Пр.}.

ЄІ'ОМОСЦЬ, -6сця, ч. Панотець (шаноблива фор,wа зверп1ш1ня до священика) (Пн.).

ЄдЕН, єдн6rо, ч.; ЄдНА, Єдной, ж.; Єдно, єднбго, c.;.im. Єд
НЬІ, ЕДНЬІХ, числ.

Один, одна, одне, одні.

Гей, КЬІЙ мі параль

по трьох ковалях на знму?! Єден лем кує, другий любує rаздьі ню
(нар. пісня) (Пр.).

ЄДЕНАДЦЕТ, -етьох, числ. Одинадцять (Пр.).
ЄДЕНАДЦЕТЕРО, -ерьтх, •шел. Одинадцятеро (Пр.).
ЄДЕНАДЦЕТИЙ, -а, -е, числ. Одинадцятий (Пр.).
ЄДЕНАСТЕРО, -ерь1х, числ. Те саме, що ЄДЕНАДЦЕТЕРО
(Пр.).

ЄДЕНАСТИЙ, -а, -е, числ. Те саме, що ЄДЕНАДЦЕТИЙ
(Пт.).

ЄДЕНАСТКА, -ь1, :ж. Одинадцятка, цифра 11 (Пт.).
ЄДЕНАСТОРОЧНИЙ, -а, -е. Одинадцятирічний (Пт.).
ЄД:ЙНАК, -ака, ч. Одинак, єдиний син (Пр.).
ЄДИНАЧОК, -чка, ч. Пестл. до ЄД:ЙНАК. Одиначок (Пр.).
ЄДЙНІ, прuсл. Лише. тільки, винятково, особливо (Пр.).
ЄДЙНКА, -ь1, ж. Одиниця, цифра І (Пт.).
ЄдНАК. l. Присл. Однаково, усе одно, так чи сяк. 2. Спол.
Однак, одначе (Пр.).

ЄДНАКЬІЙ {КІ), -а, -е. Однаковий (Пр.).
ЄДНАКО, присл. Однаково (Ол.).
ЄДНАКОВИЙ, -а, -е. Те саме, що ЄДНАКЬІЙ (Пр.).
ЄДНАКОВО, присл. Те саме, що ЄДНАКО (Ол.).

87

ЄДНО(АТУНКОВИЙ

ЄДНО(АТУНКОВИЙ, -а, -е. Однорідний, одного сорту й ви
ду (Ол.).

ЄДНОДНЬОВИЙ, -а, -е. Одноденний (Ол.).
ЄДНОІМЕННИК, -Ика, ч. Тезко, друга особа з таким самим
ім'ям (Ол.).

ЄДНОЛІТОК, -тка, ч. Одноліток, ровесник (Ре.).
ЄДНООСІБНЙЦКЬІЙ (ЦКІ), -а, -е. Одноосібницький (Св.).
ЄДНОПЛАТОВЕЦ, -вця, ч. Літак, що має лише два крила
й один мотор (Пр.).

ЄДНОПЛЕМІННЙЦЯ, -і, ж. Жінка, що належить до одного
з ким-небудь роду, племені (Пр.).

ЄДНОПОКОЙОВИЙ, -а, -е. Однокімнатний (Пр.).
ЄДНОРіЧНЯК, -Яка, ч. Однорічна тварина (Пр.).

ЄДНОРУР:КА, -ьІ, ;ж. Рушниця-одностволка (Пр.).
ЄДНОРУЧ, прuсл. Однією рукою (Пр.).
ЄДНОСТАЙ, прuсл. Одностайно; завжди те саме (Ол.).
ЄДНОСТРІЙ, -ою, ч. Однострій, військова уніформа (Св.).
ЄДНОТОРОВИЙ, -а, -е. Одноколійний (Ре.).
ЄДНОЧАСНО, прuсл. Одночасно, рівночасно (Ре.).

"
ЄЗУІТА,
-ь1, ч. Єзуїт, чернець із ордену єзуїтів (Ол.).

ЄЗУІТ:КА, -ьІ, ж. Фальшива жінка, лицемірка, інтриганка
(Ол.).

ЄЛЕНЙНА, -ь1, :ж. Оленина, оленяче м'ясо (Пн.).
ЄЛЙНКА, -ь1, ж. Рільничий хвощ, сосонка (Equisetuш orvense L.) (Пр.).
єлИця, -і, ж. Див. ялИця (Ол.).
ЄЛЙЧНИК, -Ика, ч. Ялиновий ліс (Ол.).
ЄЛЙЧНЯК, -Яка, ч. Птах, що живе в ялиновому лісі (Ол.).
ЄЛІТА, Єліт, м11. Кишки, нутрощі (Пн.).
Єнк, -у, ч. Стогін (Ол.).
ЄНКНУТИ, Єнкну, -еш. Крикнути з болю, застогнати (Ол.).
єнчАня, -я, с. Дія зазнач. ЄНЧАТИ. Стогони, плач. Чути
бь'~ло єнчаня й поєнкуваня (Ол.).

ЄНЧАТИ, Єнчу, -ь1ш. Стогнати, плакати (Ол.).
ЄРИХОНЬСКЬІЙ: {- ЄРИХОНЬСКЬІ ТРУБЬІ. Знищення,
загибель; нестерпний шум {Пт.).
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ЖВІРУВАТИ

ж
ЖАБЙСКО, -а, ж. Велика жаба, жабище (Пр.).
ЖАБ6ЇД, -Іда, ч. Чорногуз, лелека. Прилеті~·юж жабоїд, то
й щесця буде (Пр.).

~

ЖАБОТ, -ота, ч. Жабо, нашивка або прикраса з мусліну, яку
носять на грудях (Пр.).

ЖАБ'ІОРКЬІ, -рок, ,wн. Жабуриння (Пт.).
ЖАГА, -ьr, ж. 1. Спрага. 2. Велика пила для зрізання дерев
(Пр.).

жАrш. -ів, мн. Парус, вітрила (Пр.).
,
жАдЕН, -дна, -дно, зай.;11. Жоден, ані один, ніхто. - В жаде11
сп6сіб не можу си тото припомнути. - Жадном міром. - ЖаднЬІм
способом (Пт.).

ЖАДіБНІ, присл. Жадібно (Ре.).
ЖАКіВКА, -ьr, :ж. 1. Хата й усе господарство дяка. 2. Дяківство, виконування обов'язків дяка (Пт.).

ЖАЛіБНІ, присл. Жалібно, сумно, тужливо (Пр.).
ЖАЛОБНИК, -Ика, ч. Скаржник, позивач до суду (Пр.).
ЖАЛОБНЙЦЯ, -і, ж. Жін. до ЖАЛ6БНИК. Скаржниця,
позивачка (Пр.).

ЖАЛУВАТИ, -ую, -єш. 1. Жаліти кого-небудь, співчувати;
уболівати за кимось.

2.

Шкодувати, жалкувати за чимось.

Не

жалую піюізи на тбту будову (Пр.).

ЖАЛЮЗЙЯ, -Иї, ж. Жалюзі, заслони на вікнах або дверях
для регулювання світла й повітря у приміщенні (Ре.).

ЖАРівКА, -ьr, :ш:. Електролампочка (Ре.).
ЖАРТОВНИК, -Ика, ч. Жартівник, веселун (Пр.).
ЖАТКАР, -аря, ч. Танок, який виконують на святі обжинків
(Ре.).

ЖБЬІР, -а, ч. Схил гори, вкритий дрібним камінням; крутий
берег (Пр.).
ЖВІР, -у, ч. Гравій, жорства, щебінь (Ол.).

ЖВІРОВИЙ, -а, -е. Прuюt. до ЖВІР. Гравійний, щебеневий
(Ол.).

ЖВІРУВАТИ, -ую, -єш. Посипати гравієм (Ол.).
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жrьІРтАти

Ж(ЬІРТАТИ, -ь'1рчу, -еш. Скрекотати, видаючи звук «жrр».
Пташок жrь'1рче в кр'Яках (Ол.).

ЖЕГНАНЯ, -я, с. Прощання, розлука (Пр.).
ЖЕГНАТИ, жегнам, -аш. 1. Благословляти, хрестити когось.

2.

Прощатися, розставатися (Пр.).

ЖЕЛІЗКО, -а, с. 1. Праска. 2. Плойка для підкручування
волосся (Ре.).

ЖЕЛІЗНИЙ, -а, -е. Прик;и. до ЖЕЛІЗО. Залізний (Ре.).
ЖЕ.Лізо, -а, с. Залізо (Ре.).
ЖЕНА, -ь1, ж. Дружина, заміжня жінка стосовно свого чоло
віка (Пн.).

ЖЕНАТИЙ, -6ro, ч. Жонатий, одружений (Пи.).
ЖЕНЙЧКА, -ьr, ж. Здрібн.-пестл. до ЖЕНА. Дружинонька
(Ол.).

ЖЕРОВ:ЙСКО, -а, с. Місце, де охоче годуються дикі птахи чи
звірі (Пр.).

ЖЕРТЯ, -я, с. Їжа, корм для тварин.

Овес-то найліпше жер

ти коням (Ол.).

ЖЬІВЙТЕЛЬ, -еля, ч. Годувальник, людина, яка утримує, хар
чує когось (Пр.).

ЖЬІВЛЕНЯ, -я, с. Харчування. - Вшьітко сьвідчьіло в тій
хь'1жи, же барз снте ту жьrвленя (Пт.).

ЖЬІВНІ, присл. Саме, тільки; дуже.

Сьпівам си, што мі ся

жьівні подабат (Пр.).

ЖЬІВНІСТ, -ости, ж. Продукти харчування, харчі, пожива. ЖЬівніст в тім краю бь'ша барз добра, й нйхто там не голодував
(Ре.).

ЖЬІВЦЬОМ, присл. Живцем. - Мало не жЬівцьом го їв (Пр.).
ЖЬІГАЛЬ, -а.ля, ч. Дерун, паляничка з потертої картоплі (Пн.).
ЖЬІЛЄТКА, -ЬІ, ж. 1. Лезо. - НайліпшЬІ жь~лЄткьr до голіня
сут шведскм.

2. Жилетка,

вид чоловічої одежі без коміра й рука

вів, яку одягають під піджак (Пн.).

ЖЬІТЕЦ, -тця, ч. Житель якоїсь місцевості (Пр.).
ЖЬІТНЯК, -Яка, ч. Житній хліб (Пр.).
жьпнЯний, -а, -е. Житній, спечений із житнього борошна
(Пр.).

ЖЬІЧЬІНЯ, -я, с. Побажання (Ол.).
жь1чЬ1ти, жь'rчу, -ЬІШ. Зичити, бажати добра або зла (Ол.).
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ЖУТЯ
ЖЬІЧЛЙВЕЦ, -вця, ч. Доброзичливець (Пр.).
ЖЬІЧЛЙВІ, присл. Зичливо, доброзичливо, прихильно (Пр.).
ЖЬІЧЛЙВІСТ, -бети, ж. Доброзичливість, прихильність (Ол.).
ЖМУДНИЙ, -а, -е. Клопіткий, марудний. - Пряджь'шя - то
барз жмудна робота (Ол.).

ЖОВТЯК, -Яка, ч. Сорт гриба (Ре.)

ЖОІАТИ, жбrам, -аш. Шпигати, колоти (Пн.}.
ЖОЛД, -у, ч. 1. Платня вояків найманих військ. 2.

Пенсія за

військову службу (Св.).

Ж6ЛДАК, -ака, ч. Зиев. Вояк-найманець (Св.).
ЖОЛУДКОВИЙ, -а, -е. Прик,11. до ЖОЛУДОК Шлунко
вий.

-- Жолудковий сок бЬІв темний

(Пр.).

ЖОЛУДНЯК, -Яка, ч. Порося, годоване жолудями (Св.}.

ЖОЛУДОК, -дка, ч. Шлунок.

Збnсув-єм си жолудок тьш

м'Ясом (Пр.).

ЖУГРАНЯ, -я, с. Сварка, дорікання. - Він мав все штбси до
жуrраня (Ол.).

ЖУГРАТИ, жуграм, -аш. СваритиGя, дорікати комусь. - Він
завше жуrрат до матери (Ол.).

ЖУЖЛЯ, -і, :ж:. Жужелиця, відходи при виплавці металу
в доменній печі (Св.).

ЖУТЯ, -я, с. Жування (Ол.).
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ЗААВАНЗУВАТИ

з
ЗААВАНЗУВАТИ, -ую, -єш. Дістати підвищення у військовій
службі (Пр.).

ЗААЛЯРМУВАТИ, -ую, -єш. Здійняти тривогу (Пр.).
ЗААПЕЛЮВАТИ, -Юю, -єш. Зробити відкликання, внести апе
ляцію (Пр.).

ЗААСЕКУРУВАНЯ, -я, с. Дія зазнач. ЗААСЕКУРУВАТИ
(Ол.).

ЗААСЕКУРУВАТИ, -ую, -єш. Док. вид до АСЕКУРУВАТИ.
Застрахувати когось або щось на випадок нещастя, катастрофи.

-

Заасекурував-єм хь1жу і статок на вшелький вьшадок (Ол.).

ЗАБАБРАТИСЯ, збабрамся, -ашся. Забруднитися, заляпати
ся (Ол.).

ЗАБАНДАЖУВАНИЙ, -а, -е. Дієпр. пас. мин. часу до ЗАБАН
ДАЖУВАТИ. Забинтований, перев'язаний (Пр.).
ЗАБАНДАЖУВАТИ, -ую, -єш. Забинтувати, перев'язати рану
(Пр.).

ЗАБЕЧАТИ, -ечу, -ьrш. 1. Забекати (про вівцю). 2. Перен. За
ревти, голосно заплакати (про дитину). З. Фальшиво заспівати
(Пт.).

ЗАБЙВА Ч, -ача, ч. Убивця, душогуб (Св.).
ЗАБЙЯК, -Яка, ч. Забіяка (Ол.).
ЗАБЬШАТИ, -Ь1вам, -аш,-ат;-аме, -ате, -ают; н. сп. ЗАБЬШАЙ!

1.

Забувати, переставати пам'ятати.

знаємого.

2.

-

Забьш-єм адрес до свого

Робитися байдужим ДО когось, розривати стосунки

або зв'язки з ким-небудь, втрачати почуття кохання, перестава

ти відчувати вдячність, пошану тощо. З. Не брати з собою, зали
шати через неуважність; не виконувати чого-небудь через свою

недбалість (Ол.).

ЗАБЬІТИ, забуду, -еш, -е. Док. вид до ЗАБЬІВАТИ. Забути
(Ол.).

ЗАБЬІТЛЙВИЙ, -а, -е. Забудькуватий (Св.).
ЗАБЬІТЯ, -я, с. 1. Втрата згадки про когось або щось. 2. За
буття, стан глибокої задуми, повного відключення від щоденних
турбот, думок, переживань (Пр.).
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ЗАБЕдіНЯ
ЗАБІГ, -ігу, ч. Медичне втручання. - Якь1х .1ем забігів він не
ужьшав, нич не помагало, голова все боліла (Пр.).
ЗАБІДУВАНИЙ, -а, -е. 1. Виснажений, вимучений. 2. Дуже
бідний (Пр.).

ЗАБІЛЮВАТИ, -Юю, -єш. 1. Забілювати, покривати вапном
2. Заправляти вершками каву (Пт.).
,
ЗАБІЛЮВАТИСЯ, -Ююся, -єшся. ЗабруднюватиdJІ чим-небудь

що-небудь.

білим (Пт.).

ЗАБІЛЯТИ, -1лям, -яш. Те саме, що ЗАБІЛЮВАТИ (Пт.).
ЗАБЛИЗНЙТИСЯ, -Изнится. Док. вид до ЗАБЛИЗЬНЯТИ
СЯ. Загоїтися, зарубцюватися (Ол.).

ЗАБЛИЗЬНЙТИСЯ, -Изьнятся. Загоюватися, зарубцьовуватися (про рану) (Ол.).

ЗАБЛУДЖЬІНЯ, -я, с. Втрата людиною орієнтації (Ол.).'

ЗАБЛУкАнЕЦ, -нця, ч. Приблуда, заброда, волоцюга (Ре.).
ЗАБОРrУВАНІСТ, -бети, ж. Заборгованість (Ре.).
ЗАБРУДЙТИ, -уд:жу, -удиш. Забруднити. -Забрудив-єм кошелю й тераз не мам в ЧІ.ІМ вьlйти меджьr ЛІОДИ (Ол.).

ЗАБУБНУВАТИ, -ую, -єш. Забарабанити, забубнити (Ол.).

• ЗАБУЖАН, -ана, ч. Забужанець, виходець із Забужжя (ліво
бережжя ріки Буг) (Ре.).

ЗАБУЖАНЬСКИЙ (СКІ), -а, -е. Той, що проживає за Бугом
(Ре.).

ЗАВАДЖА ТИ, -аджам, -аш. Заважати, перешкоджати.

Йди,

Иди, чорна куро, додому, не зав~іджай, ІІе заваджай по дорозі ни
кому (нар. пісня) (Ол.).

ЗАВАЛІОХА, -ь~, ж. Замазура (Ол.).
ЗАВАЛЙНИЙ, -а, -е. Дієпр. пас. мин. часу до ЗАВАЛ.ЙТИ.
Виваляний, забруднений (Ол.).

ЗАВАЛЙТИ, -аnям, -яш. Виваляти, забруднити (Ол.).
ЗАБАЛЯтиСЯ, -алямся, -яшся. Вивалятися, вкритися брудом
(Пр.).

ЗАВАРОВУВАТИ, -ую, -єш. Застерігати, боронити, оберіга
ти (Ол.).

ЗАВАРУВАТИ, -ую, -єш. Док. вид до ЗАВАРОВУВАТИ.

Наіі

тя Бог заварує! (Пн.).

ЗАБЕДІНЯ, -я, с. Організація, заклад.
діти, што не посідают род1ічів (Ре.).
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В тім заведf11ю жь'1ют

ЗАВЕндЖАТИ
ЗАВЕНДЖАТИ, -енджам, -аш. Вудити, закопчувати м'ясні
або рибні продукти (Ол.).

ЗАВЕНДЖЕНИЙ, -а, -е. Дієпр. 1iac. ,иuн. часу до ЗАВЕН
ДЖАТИ. Завуджений, закопчений (Ол.).

ЗАВЕНДИТИСЯ, -ендится. Завудитися, закоптитися. - Треба
чекати зо дві ГОДUНЬІ, ПОІШЯ ся м'Ясо завендит (Ол.).

ЗАВЕРШЬІНЯ, -я, с. Завершення, доведення до кінця (Пт.).
ЗАВЗЙТЕЦ, -тця, ч. Впертюх {Пр.).
ЗАВИДЛИВІ, присл. Заздрісно, заздро. - Ци не завидлІіві ти
па сусідскь1 маЄткь1? (Пт.).
ЗАВИДУВАТИ, -ую, -єш. Заздрити. - Матрона нехтІічЬІ за
видувала щесцш молодят (Пр.).

ЗАВИХРІНЯ, -я, с. Завихрення, розруха (Ре.).
ЗАВЬІЩЬІНЯ, -я, с. Завищення, необrрунтоване підняття цін
(Пр.).

ЗАВІЗУВАНИЙ, -а, -е. Завізований, затверджений вищою вла
дою {Пр.).

ЗАВІРІНЯ, -я, с. Запевнення, підтвердження (Ре.).
ЗАВІРУХА, -ь1, ж. 1. Завірюха, заметіль, хуртовина. 2. Бунт
(Ре.).

ЗАВІСИТИ, -!шу, -1сиш. Док. вид до ЗАВІШУВАТИ. 1. ПіД
вісити.

2.

Завісити. З. Завішати (Пр.).

ЗАВІШАТИ, -fшам, -аш. Те саме, що ЗАВІШУВАТИ (Пр.).
ЗАВІШЕНИЙ, -а, -е. Дієпр. пас. мии. часу до ЗАВІСИТИ.
І. Підвішений.

2.

Завішений.

3.

Завішаний (Пр.).

ЗАВІШЬІНЯ, -я, с. Засудження умовно (Пн.).
ЗАВІШУВАТИ,-увам, -аш. 1. Підвішувати який-небудь пред
мет, зачіпляючи за щось.

2.

Завішувати, затуляти що-небудь, по

вісивши перед ним шматок тканини чи паперу. З. Заповнювати
великою кількістю навішаних, почеплених предметів (Пр.).

ЗАВОДНИК, -Ика, ч. Учасник спортивних змагань (Ре.).
ЗАВОДОВЕЦ, -вця, ч. Фахівець, професіонал; людина, що
присвятила себе певній спеціальності (Ре.).

ЗАВОІНА, -ь1, ж. Рубель, гнучка жердина завдовжки близько

З метрів, якою закріплювали вантаж (деревину) на підводі (Пр.).

ЗАБОРА, -ь1, ж. Засувка, пристрій для закривання (Пр.).
ЗАВОРОЖЬІТИСЯ, -ожуся, -ь1шся. Підкріпитися. - Дітнна
заворожь"шася молоком й затихла (Ре.).
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ЗАГЛУБЙНА
ЗА.ВСЕ, присл. Завжди, завсіди, повсякчас. - Ци даш мі тбто
на завсе? (Ол.).

ЗАВЧАСУ, присл. Завчасно, передчасно, раніше строку (Пр.).

ЗАВ'ЯЗОК, -зка, ч. Зав'язь насіння (Св.).
ЗА.ГА, -ь1, ж. Спрага, печія (Ре.).
ЗАГАКЛЙВИЙ, -а, -е. Заїкуватий (Ол.).
,
ЗАГАКУВАТИСЯ, -уюся, -єшся. Заїкатися. - ]jJiн ся загакує
од дітннь1 (Пн.).
'
ЗАГАМУВАТИ, -ую, -єш. Загальмувати, сповільнити рух чо
го-небудь, зупинити за допомогою гальма (Св.).

ЗАГАНДЛЮВАТИ, -Юю, -єш. Перепродуючи товар, одержа
ти зиск на різниці в ціні (Пр.).

ЗАГАНЬБЙТИ, -аньб'ю, -иш. Присоромити когось, осоромити (Пр.).
'
ЗАГАРЕШТУВАНИЙ, -а, -е. Дієпр. пас. мин. часу до ЗАГА
РЕШТУВАТИ. Заарештований (Пр.).
ЗАГАРЕШТУВАТИ, -ую, -єш. Заарештувати (Пр.).
ЗАГАРТАТИ, -артам, -аш. Засипати, закидати чим-небудь. Позагарташ сьніг по дорозі й підеш дбмів (Ол.).

ЗАГАРУВАНИЙ, -а, -е. Спрацьований, втомлений важкою
працею.

-

Тот члбвек барз загаруваний (Ол.).

ЗАГАРУВАТИ, -ую, -єш. Заробити тяжкою працею. - То треба бь"шо загарувати днЯми і ночами (Пр.).

ЗАГАТИТИ, -ачу, -атиш. Загородити, перекрити (Пр.).
ЗАГА ЧАТИ, -ачам, -аш. Чіпляти що-небудь за гак (Ол.).
ЗАГА ЧЕНИЙ, -а, -е. 1. Дієпр. пас. ;иuн. часу до ЗАГА Чь'ІТИ.
Зачеплений. 2. Дієпр. пас. дшн. часу до ЗАГАТЙТИ. Загородже
ний, перекритий (Пр.).

ЗАГАЧЬІТИ, -ачу, -ьтш. Док. вид до ЗАГА ЧАТИ. Зачепити. Загачь1в-єм о штбси (Пр.).

ЗАГІПНОТИЗУВАНИЙ, -а, -е. Загіпнотизований (Ре.).

ЗАГЛАДЦЯ, -і, ч. Марнотратник (Ре.).
ЗАГЛОБЙТИ, -6б'ю, -иш. Док. вид до ЗАГЛОБЛЮВАТИ.
Заплішити. - Жебм кбса дббрі коснла, треба міцно заглобнти
(Св.).

ЗАГЛОБЛЮВАТИ, -Юю, -єш. Плішити, ставити плішку, за
кріплювати за допомогою дерев'яного клина (Св.).

ЗАГЛУБЙНА, -ьт, ж. Заглибина, ямка на поверхні (Пр.).
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ЗАГЛУБЙТИ
ЗАГЛУБЙТИ, -уб'ю, -иш. Док. вид до ЗАГЛУБЛЮВАТИ.
Занурити (Пр.).

ЗАГЛУБЛЕНИЙ, -а, -е. Дієпр. пас. мин. часу до ЗАГЛУБЙ
ТИ. Заглиблений (Пр.).

ЗАГЛУБЛЮВАТИ, -Юю, -єш. Заглиблювати, занурювати
ЩОСЬ углиб (Пр.).

ЗАГОЛЕНИЙ, -а, -е. Порізаний бритвою під час гоління (Пр.).
ЗАГОЛОВОК, -вка, ч. Подушка (Пн.).
ЗАГОЛОВОЧОК, -чка, ч. З;ненш. до ЗАГОЛОВОК. Подуше
чка (Пн.).

ЗАГОРідкА, -ьr, ж. Обгороджена ділянка землі біля хати,
на якій вирощують городину, квіти (Св.).

ЗАГОРНЕНИЙ, -а, -е. 1. Одягнений.
бок, загорнений в rуню, холбшні й чугу.
ваний.

-

На дорозі стояв парб

2.

Обгорнений, запако

Парббок трймав в руці штбси округле, загорнене в папір

(Пр.).

ЗАГОРНУТИСЯ, -орнуся, -ешся. Одягнутися (Пр.).
ЗАГОРОДА, -ь1, ж. Поле за садибою. - Загорода капустм
бь"ІЛа над рfком (Пр.).

ЗАГОРОДЖЬІНЯ, -я, с. Огорожа, пліт; ділянка, обгородже
на разом із садибою (Пр.).

ЗАГОРОДКА, -ь1, ж. Відгороджене місце для птиці у хліві,
курник (Пр.).

ЗАГУСЬТАТИ, -усьтам, -аш. Заколихати, загойдати (Ре.).
ЗАІ'АДАТИ, -Здам, -аш. Док. вид до ЗАІ'АДУВАТИ. Загово
рити, обізватися (Пт.).

ЗА(АД_АТИСЯ, -Здамся, -ашся.

Забалакатися, захопитися

розмовою (Пт.).

ЗА(АДУВАТИ, -ую, -єш. Обзиватися, починати розмову (Пт.).
ЗА(АЗУВАНИЙ, -а, -е. Дієпр. пас. мин. часу до ЗМАЗУВА
ТИ. Насичений отруйними газами (Ре.).

ЗА(АЗУВА ТИ, -ую, -єш. Напустити отруйних газів; отруїти
газом (Ре.).

ЗАfАЛЬОПУВАТИСЯ, -уюся, -єшся. Задалеко зайти; необ
думано поквапитися.

-

Чбго-с ся заrальопував з том справом так

далеко? (Пр.).

ЗМАП'ЯТИСЯ, -ап'ямся, -яшся. Задивлятися на щось бездум
но, витрішки продавати, ловити rав (Ре.).
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ЗАЗДРІ СТ
ЗАППСУВАНИЙ, -а, -е. Заrіпсований, заліrmений rіпсом (Пт.).

ЗА(МАТВАНИЙ, -а, -е. Заплутаний, нерозбірливий (Ре.).
ЗА(МАТВАНІ, присл. Заплутано (Ре.).
ЗММАТВАТИСЯ, -атвамся, -ашся. Заплутатися, безладно пе
реплестися; утрачати здатність вільно рухатися (Ре.).

ЗА(МЕРАТИ, -ерам, -аш. Закинути щось, невідомо де поді'~

ти. -Де-с тотЬІ документа заtмерав? (Ол.).

ЗА(УДЗЛЕНИЙ, -а, -е. Завузлений (Ол.).

ЗА(УДЗЛЙТИСЯ, -удзлится, безос. дієсл. Завузлитися, взя
тися вузлами (Св.).

ЗМУЗДРАТИСЯ, -уздрамся, -ашся. Забаритися, затримати
ся через свою неорганізованість (Св.).

ЗАДАТОК, -тка, ч. Завдаток, наперед видана частина тіd
грошової суми, яка має бути виплачена за що-небудь (Пр.).

ЗАДВІЧКА, -ь1, ж. Устілка в постолах (Св.).
ЗАДЕР А, -ь1, ч. 1. Задирака, людина, яка до всіх чіпляється. Але ж і задера тот хл6пец, каждого зачепит. 2. Скалка, скіпка. Влетіла мі під н6гот задера, й не м6жу єй вьщерти (Ол.).

ЗАДЕРТЯ, -я, с. Подряпина (Пр.).
ЗАДhІМКА, -ь1, ж. Сніговій (Пр.).
ЗАДЬІндАТИ, -ь'шдат. Зависнути, повиснути, гойдаючись
у повітрі (Св.).

ЗАдьІХ, -ь'1ху, ч. 1. Часте, утруднене дихання внаслідок хво
роби, втоми. 2. Астма. - Хворий нарікав на задwх (Пр.).
ЗАДЬІХЛЙВИЙ, -а, -е. Із задишкою, астматичний (Пр.).
ЗАДІВАТИ, -!вам, -аш. Всиляти, протягати нитку через вуш
ко голки (Пр.).

ЗАДіТИ, -Ію, -єш. Док. вид до ЗАДІВАТИ. Всилити. -Я м6жу
легко й скоро задіти нитку до ігль1 (Пр.).
ЗАДОВЖАТИ, -бвжам, -аш. Брати в борг, позичати (Пр.).
ЗАДОВЖЕНИЙ, -а, -е. Обтяжений боргами (Пр.).
ЗАДОВЖhІНЯ, -я, с. Заборгованість (Пр.).
ЗАДОВЖhІТИ, -бвжу, -ь1ш. Док. вид до ЗАДОВЖАТИ (Пр.).
ЗАДОВЖhІТИСЯ, -бвжуся, -ь1шся. Заборгувати (Пр.).
ЗАДОВОЛІНЯ, -я, с. Задоволення (Пт.).
ЗАДУ.ЯВА, -ь1, ж. Хуртовина. -Треба посіднти в хь1жь1, п6кля задуЯва не прейде (Пр.).

ЗА.ЗДРІСТ, -бети, ж. Заздрість (Св.).
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ЗАЗЕРАТИ, -ерам, -аш. Заглядати, зазирати (Пр.).
ЗАЗНАЧКА, -ЬІ, ж. Позначка, зроблений знак (Пр.).
ЗАЗРЙТИ, зазрю, -иш. І.Док. вид до ЗАЗЕРАТИ. Зазирнути,
заглянути. 2. Відвідати кого-небудь. - Зазрий до хворо1·0 в шпи
тали! (Пр.).

ЗАІНДИЧЬІТИСЯ, -Ичуся, -ь1шся. Набундючитися; набурмо
ситися, зробити невдоволене обличчя (Ре.).

ЗАІНКАСУВАТИ, -ую, -єш. Відібрати в когось гроші готів
кою (Ре.).

ЗАІНСТАЛІОВАТИСЯ, -Ююся, -єшся. Знайти собі помешкан
ня, влаштуватися у квартирі (Пр.).

ЗАІНТЕБЕЛЮВАТИ, -Юю, -єш. Вписати нерухоме майно
в судові книги (Пр.).

ЗАЇЗД, -1зду, ч. Приміщення для зупинки подорожніх із дво
ром для машин або підвод (Пр.).

ЗАКАЛЕЦ, -льця, ч. Закалець, непористий, глевкий шар хлі
ба або печива (Пт.).

ЗАКАЛЬ, присл. Доки, заки. - Не в~.'1йду на двір, закаль не буду здравий (Пр.).

ЗАКАМЕНУВАТИ, -ую, -єш. Убити (Пт.).
ЗАКАРЛЮЧАТИ, -Ючам, -аш. Незвично вигинати (Пр.).
ЗАКАТАРЕНИЙ, -а, -е. Застуджений, який має нежить. Я
такі закатарений, же 11е мам чь1м дь1хати (Ре.).

ЗАКАТАРЙТИСЯ, -арямся, -яшся. Підхопити нежить, за
студитися (Ре.).

ЗАКАТРУПЙТИ, -уплю, -упиш. Забити, знищити, стратити
.
ЗАКАТУВАНИЙ, -а, -е. Закатований, замучений (Пр.).
ЗАКАЧУРЕНИЙ, -а, -е. Діспр. 1zac. мит1. часу до ЗАКАЧУ
РЙТИ. Зігнений, закручений; закочений (Пр.).
ЗАКАЧУРНТИ, -урю, -иш, ит. Док. вид до ЗАКАЧУР.ЙТИ.
Зігнути, закрутити; закотити. - Треба закачурнти ногавкь1, бо ся
(Ре.).

барз стелебают (Пр.).

ЗАКА ЧУРНТИСЯ, -урится. Завитися в кільце, у локон (Пр.).
ЗАКА ЧУР.ЙТИ, -урям, -яш. Згинати, закручувати; закочува
ти (Пр.).

ЗАКВАСЬНІЛИЙ, -а, -е. Перекислий; дуже кислий (Пр.).
ЗАКВИЧАТИ, -Ичьп. Закувікати (про порося) (Пт.).
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ЗАКЬІРВАВЕНИЙ, -а, -е. Закривавлений. - Різшікм хбдят
все закь1рвавень1 й кь"1рви ся не ббят (Пр.).

ЗАКЬІРВАВЙТИ, -ав'ю, -иш. Док. вид до ЗАКЬІРВАВ'Ю
ВАТИ. Закривавити (Пр.).
ЗАКЬІРВАВЙТИСЯ, -ав'ямся, -яшся. Док. вид до ЗАКЬІРВАВ'ЮВАТИСЯ. Закривавитися (Пр.).
,

ЗАКЬІРВАВ'ЮВАТИ, -ав'ям, -яш. Заливати або ~абризкува

ти кров'ю (Пр.).

ЗАКЬІРВАВ'ЮВАТИСЯ, -Ююся, -єшся. Забризкуватися кров'ю (Пр.).

ЗАКЬІСКА, -ьІ, :ж. Закваска (Св.).
ЗАКЬІСНУТИ, -ь'1сне. Почати киснути; скисати (Св.).
ЗАКІТУВАТИ, -ую, -єш. Заліпити замазкою щілини (Пр.).

ЗАКЛАДАТИ, -адам, -аш, -ат. Закладати. ~ЗАКЛАДАТИ

СПідКЬІ. Класти фундамент під хату (Ол.).
ЗАКЛАДІНЯ, -я, с. Закладання (будинку, підприємства) (Пт.).
ЗАКЛАДНИК, -Ика, ч. Заручник у часі війни (Пр.).
ЗАКЛИНУВАТИ, -ую, -єш. Заклинювати, закріпляти що-небудь, вбиваючи клин (Пт.).

ЗАКЛИНУТИ, -Ину, -еш. Затиснути. - Закшіне руку в шпарі
(Ре.).

ЗАКЛЯТИЙ, -а, -е. Зачарований (Ол.).
ЗАКНЕБЛЮВАТИ, -Юю, -єш. Затикати рота кляпом (Пр.).
ЗАКОНСПІРУВАНИЙ, -а, -е. Законспірований, затаєний
(Пр.).

ЗАКОНТРАКТУВАНИЙ, -а, -е. Законтрактований, зобов'я
заний виконати щось згідно з контрактом (Пр.).

ЗАКРИСТЙЯ, -Иї, :ж. Ризниця, місце в церкві за вівтарем
(Ол.).

ЗАКРЬ°ІТЯ, -я, с. Закриття (Ре.).
ЗАКУКАТИ, -укат. Закувати (про зозулю). - Як кукавка за
кукала

-

то й яр настала (прислів'я) (Пр.).

ЗАКУЛЙТИ, -улям, -яш. Закульгати, припадаючи на ногу
(Пр.).

ЗАЛАДОВУВАТИ, -ую, -єш. Завантажувати, заповнювати
що-небудь (Ол.).

ЗАЛАДУВАНЯ, -я, с. Дія зазнач. ЗАЛАДУВАТИ (Ол.).
ЗАЛАДУВАТИ, -ую, -єш. Док. вид до ЗАЛАДОВУВАТИ (Ол.).
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ЗАЛАСКОТАТИ, -отам, -аш. Залоскотати, викликати від
чуття лоскоту (Ол.).

ЗАЛЮТУВАТИ, -ую, -єш. Запаяти, полагодити що-небудь
способом паяння.

-

Залютував-єм вшь'іткь1 дзЮрь1 в горцях (Ол.).

ЗАЛЯЖЕНИЙ, -а, -е. Улежаний. - ЗаляжеtІЬІ грушкь1 (Ол.).

ЗАЛЯННОРЙТИ, -брю, -иш. Затужити (Ре.).
ЗАЛЙТИЙ, -а, -е. Залитий рідиною (Пр.).
ЗАМАfАЗИНУВАТИ, -ую, -єш. Зберепи на складі (Ол.).
ЗАМАЗУРЙТИСЯ, -урюся, -ишся. Вимаститися, забруднитися (Ол.).

ЗАМАМРОТАТИ, -отам, -аш. Забурмотіти, забурчати (Ол.).
ЗАМАРИНУВАНИЙ, -а, -е. Замаринований (Пр.).
ЗАМАРУДЙТИ, -уджу, -удиш. Згаяти комусь час, заморочити комусь голову (Ол.).

ЗАМАРУДЙТИСЯ, -уджуся, -удишся. Загаятися, забаритися
{Ол.).

ЗАМАСКУВАнИй, -а, -е. Замаскований; закритий маскою,
схований (Ре.).

ЗАМАХЛЮВАТИ, -Юю, -єш. Привласнити собі обманом (Ре.).
ЗАМАчАТИСЯ, -ачамся, -ашся. Замочитися (Ол.).
ЗАМГЛЙТИ, -нло. Затуманити (Ол.).
ЗАМГЛЙТИСЯ, замглится. Затуманитися, укритися мрякою,
імлою (Ол.).

ЗАМГЛІНЯ, -я, с. Затуманення (Ол.).
ЗАМДЗЮРЙТИ, -Юрю, -иш. Заплющити, зажмурити (очі). ЗамдзЮрив бчь1 (Пр.).

ЗАМЕЛЬДУВАНЯ, -я, с. Прописка; заява, повідомлення про
прибуття (Ол.).

ЗАМЕЛЬДУВАТИ, -ую, -єш. Прописати, повідомити, заяви
ти (Ол.).

ЗАМЕЛЬДУВАТИСЯ, -уюся, -єшся. 1. Зголоситися, повідо
мити про себе.
рапорту.

4.

2.

Повідомити про своє прибуття.

3.

З'явитися до

Прописатися (Ол.).

ЗАмЕРЗЛЯК, -Яка, ч. Мерзляк, той, хто швидко мерзне (Пт.).
ЗАМЕРЗНУТИ, -ерзну, -еш, -е; мин. час ЗАМ'ЮРЗ. Замерз
нути, померти від переохолодження (Пр.).

ЗАМЕШкАЛИЙ, -а, -е. Замешканий, який постійно прожи
ває в даному місці (Пр.).
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ЗАМЬІСЬЛЯТИСЯ, -Ь1сьлямся, -яшся. Замислюватися, заду
муватися (Пр.).

ЗАМіСТНИК, -йка, ч. Заступник, замісник (Пр.).
ЗАМІТ, -ети, ж. Замет, кучугура снігу. - Ид рбзмеч заміт,
жебь1 мож бь'іло прейти (Пр.).

ЗАМІШАНЄ, -я, с. Сум'я7гя, збентеження (Ол.).

ЗАМОВЕЦ, -вця, ч. Замовник (Ре.).

[.

ЗАМОРДУВАНИЙ, -а, -е. Замордований, замучений (Ол.).
ЗАМОТЕЛИЧЕНИЙ, -а, -е. Заражений хворобою «мотьшиці» (про овець) (Ол.).

ЗАМУЛЙСКО, -а, с. Мулистий rрунт, мулисте місце (Ол.).
ЗАМШЬІТИ, замшу, -ЬІШ. Заповнити мохом (про щілини у де
рев'яному будинку) (Св.).

ЗАНЕВИДНІТИСЯ, -Иднится. Потемніти, посутеніти (Пр.).
ЗАНЕВОЛЙТИ, -блям, -яш. Неволити, узалежнювати від ко
гось (Пр.).

ЗАНЕСТИ, -есе.

1. Доставити, принести що-небудь. 2. Заси
Занесло сьніrом по самь1 стрfхь1. 3. Запи
4. Тривати, відбуватися упродовж якогось

пати чимось сипким.
сати щось у книги.

терміну. - Штьіри дньr занесе весfля (Ол.).
ЗАНЕХУВАТИ, -увам, -аш. Занедбувати (Св.).
ЗАНЕЧЬІЩАТИ, -Ь1щам, -аш. Забруднювати, занечищувати
(Ол.).

ЗАНИЖАТИ, -Ижам, -аш. Занижувати, робити нижчим, ніж
треба (Пт.).

ЗАНИЧ: --} ЗАНИЧ МАТИ. Мати когось ні за що (Ол.).
ЗАНОТУВАНИЙ, -а, -е. Занотований, записаний (Ре.).
ЗАНОШАТИ, -6шам, -аш. 1. Відносити. - Будеме заношати
зерно до сьшанця.

2. Заношувати, забруднювати (про одяг) (Пр.).

ЗАНОШУВАТИСЯ, -уюся, -єшся. Гонорово, пихато трима
тися, зверхньо ставитися до інших (Ол.).

ЗАНТУС, -уса, ч. Упертюх (Ол.).
ЗАНУдж.А ТИСЯ, -уджамся, -ашся. Страждати від бездіяльності (Пт.).

ЗАНУМЕРУВАНИЙ, -а, -е. Пронумерований (Ре.).
ЗАНЮРЕНИЙ, -а, -е. Занурений у рідину (Пр.).

ЗАНЮРЙТИСЯ, -Юрямся, -яшся. Занурюватися, опускатися
у воду чи іншу рідину (Пр.).
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ЗАНЮхАТИ, -Юхам, -аш. 1. Почути нюхом. 2. Переп. Виві
дати якусь таємницю, дізнатися про щось (Пр.).

ЗАОСТРЕНИЙ, -а, -е. Дієпр. пас. ,иuн. часу до ЗАОСТРЙТИ.
Загострений (Ре.).

ЗАОСТРЙТИ, -бстрю, -иш. Док. вид до ЗАОСТРЯТИ. Загос
трити (Ре.).

ЗАОСТР.ЙТИ, -бстрям, -яш. І. Загострювати, робити гострим.
2. Робити витонченішим, чутливішим, сприйнятливішимдо чого
небудь (про органи чуття) (Ре:).

ЗАОЩАДНІНЯ, -я, с. Заощадження (Пт.).
ЗАПАЖЕРЙТИ, -ерю, -иш, -ит. Покалічити. - Запажернла-м
страшні нбrу (Пр.).

ЗАПАЛЕНИЙ, -а, -е. 1. Запалений, підпалений. 2. У стані
достигання (про зерно). -Я:рец юж запалений (Пр.).
ЗАПАСКУДжАТИ, -уджам, -аш. Загиджувати, занечищува
ти (Пр.).

ЗАПАЦЬкАТИ(СЯ), -ацькам(ся), -аш(ся). Закаляти(ся),дуже
вимастити(ся). Але-м ся запацькала, же тераз не можу вьІйти
медже лЮди (Ол.).

ЗАПЕВНІНЯ, -я, с. Запевнення в чому-небудь (Св.).
ЗАПЕРАТИ, -ерам, -аш. Зачиняти, замикати ключем або за
сувом (Ол.).

ЗАПЕРТИ, запру, -еш. Док. вид до ЗАПЕРАТИ. Зачинити,
замкнути. -Дітйска заперли старого дзЯда в хь'1жь1 (Ол.).

ЗАПЕЦОК, -uка, ч. Запічок, лава за піччю.

сfдит сой стари

на запецку й к:Урит файку на довгім цибуху (Пр.).

ЗАПЕЧЬІ, -ечу, -еш. -Запекти в печі або духовці (про страву)
(Пр.).

ЗАПЙНКА, -ь1, ж. Запонка (Ол.).

ЗАПІДПАЛЙТИ, -аnям, -яш. Запідпадьомкати (про перепе
ла) (Пт.).

ЗАПІНЙТИСЯ, -інямся, -яшся. Запінюватися (Св.).
ЗАПЛІСЬНІЛИЙ, -а, -е. Запліснявілий, покритий цвіллю
(Пр.).

ЗАПЛІСЬНІТИ, -Іє. Запліснявіти, покритися цвіллю (Пр.).
ЗАПЛЯНТАТИ, -Янтам, -аш; 1. Заплутати, безладно позви
вати (про нитки, волосся). 2. Перен. Втяrнути когось у неприєм
ну справу (Ол.).
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ЗАПЛЯНУВАНИЙ, -а, -е. Запланований (Пр.).
ЗАПЛЬОМБУВАНИЙ, -а, -е. Запломбований (Пр.).
ЗАПНЕНИЙ, -а, -е. Застібнутий; з'єднаний чимось (Пр.).

ЗАПОВЩ, -І.ди, ж. 1. Оповіщення священика про намір одруження когось зі своїх парафіян. - В тоту неділю буде перша запо
від.

Біблійне повчання морально-релігійного хараюrеру (Ол.).

2.

ЗАПОВщАТИ, -ідам, -аш. 1. Оповіщати в церкJj про одру

ження.

2.

Висловлювати свою передсмертну волю; передавати

ЩОСЬ у спадок.

3.

Передбачати, віщувати.

-

слухам раднйо, же

бь1 чути, Яку погоду заповідают на заран (Ол.).

ЗАПОЖЬІЧАТИ, -Ь1чам, -аш. 1. Довго не віддавати позиченого.

2.

Запозичати, наслідувати (Пр.).

ЗАПОЗНАВАТИ(СЯ), -аю(ся), -єш(ся). Знайомити(ся) (Ол.).
ЗАПОЗНАНЯ, -я, с. Знайомство (Ол.).
ЗАПОЗНАТИ(СЯ), -6знам(ся), -аш(ся). Док. вид до ЗАПО
ЗНАВАТИ(СЯ). Познайомити(ся) (Ол.).
ЗАПОЛОКА.ТИ, -6кам, -аш. Виполоскати, змити водою. Як ся в болоті забабреш, то в теплій воді заполокаш и будеш

чь"1стий (Пр.).

ЗАПОПАДЛЙВІСТ, -ости, ж. Запопадливість; жадібність
до чого-небудь (Пр.).

ЗАПРАВЙТИ, -ав'ям, -яш. 1. Заправити, призначити за що
небудь ціну.

2.

Розчинити тісто, брагу (Пн.).

ЗАПРАжЬІТИ, -ажу, -ь1ш. Засмажити (Ол.).
ЗАПРАЖКА, -ь1, ж. Пасероване з жиром борошно як за
правка до страви (Пр.).

ЗАПРЕНУМЕРУВАТИ, -ую, -єш. Передплатити друковані
видання (Ол.).

ЗАПРИСКАТИ, -Искам, -аш. Забризкати, покрити бризка
ми; почати бризкати (Ол.).

ЗАПРОВАДжАТИ, -~іджам, -аш. Вести, проводити когось
до певного місця (Пр.).

ЗАПРОВАДжЬ'ІНЯ, -я, с. Запровадження (Пр.).
ЗАПРОдАНЕЦ, -нця, ч. Запроданець, зрадник (Пр.).
ЗАПРОПАСТИСЯ, -6пався. Запропаститися, згинути, зникнути безвісти (Ол.).

ЗАПРОТИВЙТИ, -Ивит. Зашкодити. - ВьІпий тото лікарст
во, оно ти не запротнвит (Ол.).
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ЗАПРУТ.ЙТИ
ЗАПРУТЙ.ТИ, -учу, -утиш. Закріпити деревину на возі до
обертня (передньої частини воза) за допомогою ланцюга й руб
ля (Пр.).

ЗАПУКАТИ, -укам, -аш. Постукати (Ол.).
ЗАП'ЯСТКОВИЙ, -а, -е. Зап'ястний, належний до зап'ястя
(Пр.).

ЗАП'ЯСТНЙ.КЬІ, -ів, мн. Манжети до рукавів; нарукавники
з чистої вовни (Пн.).

ЗАРАДНИЙ, -а, -е. Меткий, спритний, винахідливий (Ол.).
ЗАРАдНІСТ, -бети, ж. Меткість, спритність, вміння заради
ти собі (Ол.).

ЗАРАЗІЦЬКЬІ, присл. Здрібн. Зараз же, відразу, негайно (Ол.).
ЗАРАН, присл. Завтра. ЗА.РАН РАНО. Завтра вранці. - Кед
буде хвн.1я, заран ра110 будете косИти (Ол.).

ЗАРДЖАВЕНИЙ,-а,-е. Те саме, що ЗАРДЖАВІЛИЙ (Пр.).
ЗАРДЖАВІЛИЙ, -а, -е. Дієпр. аюп. мш1. часу до ЗАРДЖА
ВІТИ. Заіржавілий, вкритий іржею (Пр.).
ЗАРДЖАВІТИ, -Іє. Заіржавіти (Пр.).
ЗАРЕЧЬІСЯ, -ечуся, -ешся. Док. вид до ЗАРІКАТИСЯ. За
ректися, дати обіцянку не робити чого-небудь (Пр.).

ЗАРИІ'ЛЮВАТИ, -Юю, -сш. Засунути засувку в замку, зачи
нити на засув (Ол.).

ЗАРИЗИКУВАТИ, -ую, -єш. Ризикнути (Ол.).
ЗАРІБКЬІ, -ів, м11. Заробітки. - Треба піти на зарfбкь1, заро
бнти кjсцьок гроша (Ол.).

ЗАРІБКУВАНЯ, -я, с. Дія зазнач. ЗАРІБКУВАТИ. Заробіт
чанство (Ол.).

ЗАРІБКУВАТИ, -ую, -єш. Ходити на заробітки (Ол.).
ЗАРІКАТИСЯ, -!камея, -ашся. Зарікатися, обіцяти не робити
чогось, відхрещуватися від чого-небудь.
чь'іла

-

-

Зарію'шася жаба мо

сама перша до нього ВСКОЧЬІЛа (прислів'я) (Пр.).

ЗАРІНОК, -нка, ч. Рівна місцина над річкою (Пн.).
ЗАРОБОК, -бку, ч. І. Заробіток. -Ци велькь1й заробок в тбrо
rаздь1 за Єден ден? 2. Зиск, користь. - На ть1м мав д6бр11й заробок
(Ол.).

ЗАРОДЖЬІНЯ, -я, с. Зародження, початок життя (Пр.).
ЗАРУБЙТИ, -уб'ю, -иш. Док. вид до ЗАРУБ' ЯТИ. Підруби
ти, прошити.

-

Зарубте мі тоту хусточку (Пт.).
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ЗАСМОТРЯтися
ЗАРУБЙТИСЯ, -убится. Зарубцюватися.

Рана юж ся кус

зарубнва (Пт.).

ЗАРУБ'ЙТИ, -уб'ям, -яш. Підрублювати, прошивати, підги
наючи край тканини (Пт.).

ЗАРЦІ, -ів, мп. Деталь воза, що з'єднує його задню частину
з передньою (Пн.).

·

ЗАРЯД, -Яду, ч. 1. Управа, влада, керівництво. 2. Певна кількість вибухової речовини до патрона (Пр.).

ЗАСАДЙСТИЙ, -а, -е. Присадкуватий (Ол.).
ЗАСАПАНИЙ, -а, -е. Засапаний, задиханий (Ре.).
ЗАСАПАТИСЯ, -апамся, -ашся. Док. вид до ЗАСАПУВАТИСЯ. Засапатися, задихатися (Ре.).

ЗАСАПУВАТИСЯ, -уюся, -єшся. Засапуватися, важко дих<~.
ти (від ходіння, бігу, важкої роботи) (Ре.).

ЗАСВИНЙТИ, -Иню, -иш. Згруб., зиев. Занечистити, загиди
ти (Ол.).

ЗАСЕ, присл. Зась, не можна. ~ Засе вам, дітИчкь1, од елєктрйч11ь1х дрбтив! (Ол.).

ЗАСЕЛІНЯ, -я, с. Заселення, обживання вільних земель (Пр.).
ЗАСЙВКА, -ь1, ж. Сильце, петля, зашморг (Ол.).
ЗАСІЛА.НИЙ, -а, -е. Зашарпаний, засмиканий (Пр.).
ЗАСІПАТИ, -1пам, -аш. Зашарпати, різко засмикати (Пр.).
ЗАСКАРАТИСЯ, -арамся, -ашся. Побожитися, заклястися
(Ол.).

ЗАСКОРУПЕНИЙ, -а, -е. Зашкарублий (Ол.).

ЗАСКОРУПіТИ, -упне. Зашкарубнути, взятися твердою
кіркою, стати шкарубким, жорстким (Ол.).

ЗАСЛИМА ЧЬІТИСЯ, -ачьпся. Ослизнути, стати слизьким,
мов слимак; заслинитися, замочитися слиною; забруднитися чи
мось слизьким.

Рукь1 заслимачь'іJІися в Штефана, кед переберав

зоr11Иль1 компері (Ол.).

ЗАСЛОНКА, -ьІ, ж. l. Заслінка. 2. Вуаль, фата (Ре.).
ЗАСМАЛЬЦЮВАНИЙ, -а, -е. 1. Вимащений жиром. 2. Пе
реи. Засмальцьований, дуже брудний (Ре.).

ЗАСМОТРЙТИСЯ, -бтрюся, -ишся. Док. вид до ЗАСМО
ТРЯТИСЯ. Задивитися (Ол.).
ЗАСМОТРЯТИСЯ, -6трямся, -яшся. Задивлятися на щось
чи когось (Ол.).
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ЗАСНУВАНИЙ
ЗАСНУВАНИЙ, -а, -е. Заснований, закладений (Ре.).
ЗАСТАВАТИ, -авам, -аш. 1. Зупиняти, перепиняти; заважати,
перешкоджати рухові.

кому (нар. пісня).

2.

-

Не заставай, не заставай по дорозі ни

Заступати, затуляти своїм тілом (Ол.).

ЗАСГАВ'ЯТИСЯ, -ав'ямся, -яшся, -ятся; -Ямеся, -теся, -ются.

1.
2.

Заступатися.

Дмнтро застав'явся в суді на розправі за кума.

Сперечатися, битися об заклад.

-

Я ся з т6бом застав'ю, же

Михава дома не застанеме. З. Затулятися.

-

Вов'Юрка застав'ятся

хвостом (Пр.).

ЗАСТАНАВЛНТИСЯ, -іівлямся, -яшся. Замислюватися (Ол.).
ЗАСГАНОВЙТИСЯ, -овлюся, -овишся. Док. вид до ЗАСТА
НАВЛЙТИСЯ. Задуматися, замислитися. ЗАСТАНОВСЯ! н. сп.
Подумай! (Ол.).

ЗАСГЕЛЕНИЙ, -а, -е. Застелений, покритий чимось (Пр.).
ЗАСТЕРЕЖЬІНЯ, -я, с. Застереження, пересторога (Св.).
ЗАСГЬІДАТИСЯ, -ь'щамся, -ашся. Засоромитися (Ол.).
ЗАСГЬІДЖЕНИЙ, -а, -е. Засоромлений, збентежений, зніяковілий (Ол.).

ЗАСГІГАТИ, -Ігам, -аш. Застібати, з'єднувати частини, вило
ги одягу чи взуття за допомогою 1удзиків, кнопок, гапликів (Пр.).

ЗАСТОСУВАНИЙ, -а, -е. Застосований, вжитий, викори- ·
станий, запроваджений у вжиток (Пр.).

ЗАСТРАШЕНИЙ, -а, -е. Заляканий; переляканий, настра
ханий (Пр.).

ЗАСГРИК, -Ика, ч. Мед. Укол, ін'єкція (Ре.).
ЗАСУВКА, -ЬІ, ж. Засув, дерев'яний пристрій для замикання
дверей, брами, хвіртки (Пр.).

ЗАСЬВІДчАТИ, -Ідчу, -ьrш. Засвідчувати, бути свідком чого
небудь; підтверджувати правильність, правдивість чогось (Пр.).

ЗАСЬМІчАТИ, -1чам, -аш. Засмічувати, накидати сміття;
забруднювати, занечищувати (Ре.).

ЗАСЬМІЧЕНИЙ, -а, -е. Засмічений, занечищений (Пр.).
ЗАСЬМІЧУВАТИ, -ую, -єш. Те саме, що ЗАСЬМІчАТИ (Пр.).
ЗАТАРГАТИ, -аргам, -аш. Засмикати, зашарпати (Пр.).
ЗАТАЧАТИ, -іічам, -аш. Вкочувати. - Перед змерком затачают віз до колешні (Ол.).

ЗАТВЕРДжАТИ, -ерджам, -аш. Затверджувати, схвалювати
(Ол.).
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ЗА ФАСУВАТИ

ЗАТВЕРДЖ.ЬІНЯ, -я, с. 1. Затвердження, юридичне, остато
2. Мед. Закреп (запор) (Ол.).
ЗАТЕРКА, -ь1, ж. Затирка, рідка страва зі щипаних шматоч

чне схвалення чого-небудь.
ків тіста (Ре.).

ЗАТЙЛЬНИК, -:йка, ч. Фіксатор, який гальмує задню час
тину воза (Св.).

ЗАТЙРКА, -ьr, ж. 1. Шпатель, дощечка з ручкоІр, якою ви
гладжують штукатурний розчин на стіні. 2. Те саме, що ЗАТЕР
КА (Пр.).

ЗАТИРКОТАТИ, -бтам, -аш. Зацокотіти, заторохтіти (Ол.).
ЗАТЛУСТЙТИ, -ущу,-ь1ш. Док. вид до ЗАТЛУщАТИ (Ол.).
ЗАТЛУщАТИ, -ущам, -аш. Заяложувати, засмальцьовувати,
забруднювати чимось жирним (Ол.).

,
ЗАТЛУЩЕНИЙ, -а, -е. Заяложений, засмальцьований (Ол.).
ЗАТЛЯ, присл. 1. За той час, упродовж якогось часу. 2. До
ти. - Затля ти пожь'1чу, закля мі не треба буде (Ол.).
ЗАТО, присл. За те, тому. - Зато-м го вЬІбнла, бо не слухав
(Ол.).

ЗА.ТОР, -бру, ч. 1. Затор, нагромадження великої кількості
2. Мед. Тромбоз, заку

льоду, що призводить до розливу річок.
порення судин {Ол.).

ЗАТРУБІТИ, -уб'ю, -иш. Заграти на трубі (духовому музич
Варта затрубfла, бо вв6чЬІ бЬІв пожар (Пт.).
ЗАТРУТИЙ, -а, -е. Отруєний, затруєний (Ол.).
ЗАТЯТИ, зaruy, -еш. 1. Зарубати, відітнути голову. -Затяв-см
куру. 2. Закарбувати, зробити сокирою або ножем позначку на
ному інструменті); затрубити, подати сигнал сурмою чи рогом.

дереві (Пр.).

ЗАУВАЖЬІНЯ, -я, с. І. Заувага, примітка, коротке судження
2. Зауваження, вказівка на помилки (Пр.).
ЗАУЗдАТИ, -уздам, -аш. Загнуздати, накласти вуздечку на

з якогось приводу.

коня (Ол.).

ЗАУЗЛЯТИСЯ, -узлятся. Завузлитися, позав'язуватися вуз
- Барз мі ся заузлнло при розмотуваню 11Иток (Ол.).

лами.

ЗАФАСТРИП'ВАТИ, -ую, -єш. Позначити лінію шва, про
шиваючи тканину великими стібками (Пр.).

ЗА ФАСУВАТИ, -ую, -єш. Безкоштовно одержати матеріаль
ні цінності (Пн.).
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ЗАФП'лювАти

ЗАФІ[ЛЮВАТИ, -Юю, -єш. Пожартувати, покепкувати (Ол.).
ЗАФРАСУВАНИЙ, -а, -е. Зажурений, стурбований (Ол.).
ЗАФУГУВАТИ, -ую, -єш. З'єднати фугами; з'єднати дві деталі за допомогою виїмки й випуклості (Ол.).

ЗАФУНДУВАТИ, -ую, -єш. Зафундувати, віддати щось без
коштовно, побудувати своїм коштом; пригостити когось (Ре.).

ЗАФУЧАТИ, -учит. 1. Засопіти. 2. Невдоволено забуркотіти
(Пт.).

ЗАХВАЛЙТИ, -Алям, -яш. Вихваляти, надміру хвалити; роби
ти комусь рекламу (Ол.).

ЗАХВАЩЕНИЙ, -а, -е. Забур'янений, зарослий бур'янами
(Ол.).

ЗАХВІЙТИ, -Ію, -єш. Захитати (Пр.).
ЗАХЛІОСТАТИСЯ, -Юстамся, -ашся. Обхлюпатися, облити
ся водою (Пр.).

ЗАХЛЯСТАТИ, -Ястам, -аш. Забризкати.

Машь'ша захляс

тала мпя бощ)том (Ол.).

ЗАХЛЙТИСЯ, -Яюся, -єшся. Зиев. Надудлитися, нализатися,
напитися спиртного до безтями (Ол.).

ЗАХОВАНЯ, -я, с. Поведінка, спосіб поводження (Пр.).
ЗАХОВУВАТИСЯ, -уюся, -єшся. Добре поводитися, дотри
муватися правил поведінки (Пр.).

ЗАХОД.ЙТИСЯ, -бджуся, -бдишся. Захлинатися (від плачу
або сміху). - Хлбпец аж захбдився от сьмfху, як rвндів, же кбза
ВЬІrанЯла непрошенбrо пса (Ол.).

ЗАХУДЖЕНИЙ, -а, -е. Виснажений, заморений, сухоребрий
(Ол.).

ЗАХЦЯнКА, -ь1, ж. Забаганка, примха (Ре.).
ЗАЦЕМБРУВАТИ, -ую, -єш. Викласти камінням або дере
вом стінки криниці (Ол.).

ЗАЦЕРУВАТИ, -ую, -сш. Заштопати (Пр.).
ЗАЦИГАН.ЙТИ, -аню, -иш. 1. Почати настирливо випрошу
вати що-небудь.

2.

Обдурити, збрехати (Пр.).

ЗАЦІНЙТИ, -1ню, -иш. Завищити ціну чого-небудь (Ре.}.
ЗАЦОФАНЕЦ, -нця, ч. Зпев. Відстапа людина, яка стримує
прогресивний поступ, консерватор (Ре.).

ЗАЦОФАНИЙ, -а, -е. Від<.,"Галий, консервативний (Ре.).
ЗАЦОФАНІСТ, -ости, :ж. Відсталість, консерватизм (Ре.). ·
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ЗБА!АТЕЛІЗУВАТИ

ЗА ЧАДЖЬІНЯ, -я, с. Вчадіння, отруєння чадом {Ол.).
ЗАЧАРУВАНИЙ, -а, -е. 1. Зачарований, який перебуває під
дією закляття.

2. Заворожений, захоплений (Пр.).
ЗА ЧЕРВЕНіТИСЯ, -1.юся, -єшся. 1. Почервоніти, спаленіти
від сорому. 2. Зачервонітися, виділитися своїм червоним ко

льором (Пт.).

ЗАЧОПУВАТИ, -ую, -єш. Заткнути дірку '-юно~ (Пр.).
ЗАШАМОТАТИСЯ, -бтамся, -ашся. Заборсатися, запруча
пкя, заметатися. - Заяц зашамотався в еfтці, але вь1скочь'1п1 не
міг (Ол.).

ЗАШВАР(ОТІТИ, -бчу, -еш. Зашваркотіти, швидко й нероз
бірливо заговорити чужою мовою (Пр.).

ЗАШЬІТЯ, -я, с. Закладання якогось отвору. - Зашь'пя д~1Ьрь1в1~окрь1тю кь1чюіми ть1рвало дві годйнь1 (Пр.).

ЗАШКЬІНТАТИ, -Ьштам, -аш. Зашкутильгати (Пр.).
ЗАШКЛЕНИЙ, -а, -е. Засклений (Пр.).
ЗАШМАРЙТИ, -арю, -иш. Закинути (Пр.).
ЗАШПОРТАТИСЯ, -6ртамся, -ашся .. Спіткнутися (Пр.).
ЗАШПУНТУВАНИЙ, -а, -е. З'єднаний за допомогою пазів
і виступів на ребрах дощок (Пр.).

ЗАШРУБУВАТИ, -ую, -єш. Загвинтити (Ол.).
ЗАШТРИХУВАНИЙ, -а, -е. Заштрихований (Пр.).
ЗАШТУРКАНИЙ, -а, -е. Заштовханий (Пр.).
ЗАЩУТИ, -ую, -єш. 1. Зацькувати собаками. 2. Пере11. За
мучити когось постійним переслідуванням (Ол.).

ЗАЯЦ, -Яця, ч. Заєць (Пр.).
ЗАЯЧИЙ, -а, -е. Прик.и. до ЗАЯЦ. Заячий. -ЗаЯче футро барз
не цfнится. ЗАЯЧА БОРГА. Заяча губа, роздвоєння верхньої
губи. -<} НА ЗАЯЧИЙ СКОК. Дуже мало. -<} ЗАЯЧА ДУША.
Несмілива, безхарактерна людина; боягуз. ЗАЯЧИЙ к6нич.
Заяча конюшина

(Anthyllis L.)

(Пр.).

ЗБАБРАТИ(СЯ), -абрам(ся), -аш(ся). Забруднити( ся), вимас
тити(ся).

- Збабрався в болоті, як дик (Ол.).
ЗБАВ'НТИ, -ав'ям, -яш. Збавляти, зменшувати (швидкість,
ціну тощо). -<} ЗБАВ'ЯТИ ЧАС. Марнувати час, байдикувати
(Пр.).

ЗБА(АТЕЛІЗУВАТИ, -ую, -єш. Знехтувати, злегковажити. Збаrателізував си кашель, а потим мусjв лежати в шпитали (Пр.).
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ЗБАРАНІТИ
ЗБАРАНІТИ, -Ію, -єш. Очманіти, розгубитися. - ГрИцо гет
збаранів од той велькой кількости дерев і не знав, кбтре си вЬІ
брати (Ол.).

ЗБАРШЬІТИСЯ, збаршьпся. Поморщитися, зів'янути (про
овочі, фрукти) (Ол.).

ЗБАРШНІТИ, -fє. Зіпсуватися від довгого зберігання (Ол.).
ЗБЕСІДУВАТИСЯ, -уюся, -єшся. Домовитися, дійти згоди
(Ол.).

ЗБЕЧАТИСЯ, збечьпся. Виплакатися, сплакатися (Ол.).

ЗБЕШТАТИ, збештам, -аш. Вилаяти, насварити (Ол.).
ЗБЗІКУВАНИЙ, -а, -е. Пришелепкуватий, дивакуватий; гарячковий, неврівноважений (Ол.).

ЗБНЙСЬВІТ, -fта, ч. Пройдисвіт, волоцюга (Ол.).
ЗБЬІВАТИ, збЬ1вам, -аш. 1. Збувати, швидко й дешево про
давати що-небудь.

2.

Позбуватися когось, відсилати геть (Ол.).

ЗБЬІТ, -у, ч. Збут, продаж (Ре.).

ЗБЬІТКЬІ, -ів, мн. l. Збитки, втрати. Хов:іия старбrо коня
2. Збиткування, кепкування. - Часто

принесло мі лем збь'іткь1.

збьІткь1 парббків над ст:ірь1м дзйдом приводнли до т6rо, же він

гірко плакав (Ол.).
ЗБЬІТНІЙ, -я, -є. Надмірний, зайвий, непотрібний (Пт.).
ЗБЛАЗННТИСЯ, -азнюся, -ишся. Пошитися в дурні, виста
вити себе на посміховисько (Ол.).

ЗБОГАЧЕНИЙ, -а, -е. Розбагатілий, який збагатився (Пр.).
ЗБОР(УВЛТИ, -ую, -єш. 1. Дати що-небудь у кредит; пози
чити.

2.

Взяти в борг (Пр.).

ЗБОРІВСКЬІЙ (СКІ), -а, -е. Виборний, той, кого обирають
всенародним голосуванням (Пр.).

ЗБОСТИ, зббде. Побити рогами (про корову) (Ол.).
ЗБОЧЬІНЯ, -я, с. Збочення, відхилення (Пр.).

ЗБОЧЬІТИ, збочу, -ьrш. Збочити, зійти з дороги (Пр.).
ЗБРЕСКЛИЙ, -а, -е. Який почав скисати (про молоко).
ЗбрескJІе молоко не треба рушати, пбкJІя добрі зквасьніє (Пн.).
ЗБРЕСКНЕНИЙ, -а, -е. Прокислий (Ол.).
ЗБУРИТИ, збурю, -иш. Зруйнувати, розвалити (про будів
лю); скуйовдити (волосся, шерсть) (Ол.).

ЗБУТВІЛИЙ, -а, -е. Дієпр. акт. мин. часу до ЗБУТВІТИ.
Зотлілий, спорохнявілий (Ол.).
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ЗВІЛЬГНЕНИЙ
ЗБУТВІТИ, -Іє. Зотліти, спорохнявіти (Ол.).
ЗБУТЕЛЬКУВАТИ, -ую, -єш. Розлити рідину з бочки у пляшки чи в бутлі (Пр.).

ЗБУТНІЛИЙ, -а, -е. Те саме, що ЗБУТВІЛИЙ (Пт.).
ЗБУТНІТИ, -fє. Те саме, що ЗБУТВіТИ (Пт.).
ЗВАДЖhІНЯ, -я, с. Дія зазнач. ЗВАДЖУВАТИ. :-•Сусід дав
кб11і на зваджьіня на еден ден (Пр.).

~·

ЗВАДЖУВАТИ, -ую, -єш. 1. З'єднувати, зчіплювати. 2. Спря
гати, об'єднувати робочу худобу кількох господарів (Пр.).

ЗВАЛМЕН, -ени, ж. Жлукто, дерев'яна посудина, в якій золять білизну (Св.).

ЗВАЛЯРНИК, -Ика, ч. Виварка для білизни (Ол.).
ЗВАЛЯТИСЯ, звмямся, -яшся. Забруднитися (Ол.).

ЗВАРИІОВАНИЙ, -а, -е. Божевільний, несповна розуму; навіжений, який не відповідає за свої вчинки (Пр.).

ЗВАРИЮВАТИ, -Юю, -єш. Збожеволіти, з'їха111 з глузду (Пр.).

ЗВАРWrИ, зварям, -яш. Золити.

Позваряй ленЯне полотно,

то пбтим вьшереме го 11а рfці (Пр.).

ЗВЕКШhІНЯ, -я, с. Збільшення (Ол.).
ЗВЕКШhІТИСЯ, звекшьпся. Док. вид до ЗВЕКШУВАТИСЯ.
Збільшитися (Ол.).

ЗВЕКШУВАТИСЯ, -уєся. Збільшуватися (за кількістю, тривалістю, розміром тощо) (Ол.).

ЗВЕЧЕРА, присл. Звечора, у вечірній час (Пр.).
ЗВИДжАТИ, звйджам, -аш. 1. Оглядати. 2. Відвідувати (Ол.).
ЗВИКЛАНИЙ, -а, -е. Сплутаний, поплутаний (Ол.).
ЗВИКЛАнЯ, -я, с. Дія зазнач. ЗВИКЛАТИ (Ол.).

ЗВИКЛАТИ(СЯ), -Иклат(ся). Сплутати(ся), поплутати(ся).
Гет мі ся нйткь1 звиклали (Пр.).

ЗВИСНУТИ, звйсну, -еш. Повиснути, гойдаючись у повітрі
(Ол.).

ЗВЬІМЬІСЬЛЯТИ, -ь'rсьлям, -яш. 1. Вилаяти, висварити когось.

2.

Навигадувати (Ол.).

ЗВЬІРУБЛ.ЙТИ, -ублям, -яш. Повирубувати (Ол.).
ЗВІЗДЬІ, -ів, мн. Зерна колоскових рослин (Св.).
ЗВіЗДЯ, -я, с. Збірн. Вусики на колосках злакових рослин (Св.).
ЗВІЛЬГВИЙ, -а, -е. Відволожений, який став вогким (Ол.).
ЗВІЛЬГНЕНИЙ, -а, -е. Те саме, що звільгвий (Ол.).
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ЗВІЛЬНЙТИ
ЗВІЛЬНИТИ, звільню, -иш. Сповільнити. <.>- ЗВІЛЬНИТИ
КРІК. Іти повільніше (Пи.).

звшьніня, -я, с. Дія зазнач. ЗВІЛЬНИТИ (Пр.).
ЗВІНУВАТИ, -ую, -єш. Видати заміж із посагом (віном) (Пн.).
ЗВІРЕНИЙ, -а, -е. Скривлений (Пн.).
ЗВІРИТИСЯ, зв.ірится. Викривитися, покривитися (про дошки) (Пн.).

ЗВІРНИК, -Ика. Звіринець (Ол.).
ЗВЛЕЧЬІ, -ечу, -еш. Стягти (Ол.).

ЗВЛЕЧЬІСЯ, -ечуся, -ешся. 1. Насилу встати, підвестися.
2. Згруб. Злигатися з кимось, завести небажане знайомство. Тот
хлопчь'іско звлЮкся з батярами (Ол.).

ЗВОДИТИСЯ, -6джуся,-6дишся. 1. Сходитися для спільного
подружнього життя.

2.

Зводитися, підводитися, вставати.

Медвід зв'Ювся на задні лапь1 і зарь'ічав (Ре.).

ЗВОЖУВАТИ, -ую, -єш. Звозити, доставляти транспортом
до місця призначення велику кількість чого-небудь (Пр.).

ЗВОНІТУВАТИ, -ую, -єш. Виблювати (Ол.).
ЗВОНКА, присл. Ззовні, зверху (Ол.).

ЗБОРА, -ь1, ж. Пристрій у задній частині воза, що кріпить її
постійне положення (Ол.).

ЗГАДЖАТИСЯ, згаджамся, -ашся. Погоджуватися. - Я ся
З ТЬІМ не згаджам (Ол.).

ЗГАМАЖЛЯНИЙ, -а, -е. Пом'ятий, зіжмаканий. - Але зга
мажшіний капелюх в парібка! (Пн.).
ЗГАНЯТИ, зганям, -яш. Будити, піднімати зі сну. -Зараи тре
ба мня вчас зганяти, бо-ся спізню до фабрнкь~ (Пр.).

ЗГАРМАСЙТИ, -ашу, -асиш. Зім'яти, поламати (Пн.).
ЗГАРМАШЕНИ, -а, -е. Зім'ятий, змотлошений.

ну солому треба порізати 11а сfку і попарИти (Пн.).

Згармаше-

·

ЗГАРТАТИ, зrартам, -аш. Згортати, згрібати. - Треба згар
тати гній с-під коров, жебь1 бьІли ЧЬІСТЬІ (Пр.).

ЗГАРУВАНИЙ, -а, -е. Спраuьований, вимучений важкою
працею.

-

Ваньо добрі згаруваний на тій господарці (Ол.).

ЗГАРУВАТИСЯ, -уюся, -єшся. Вимучитися від важкої праці,
напрацюватися, натрудитися (Ол.).

ЗГАЦЬкАТИ, згацькам, -аш. Вимучити, виснажити (Пр.).
ЗГЬІБ, -а, ч. Суглоб (Ол.).
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ЗГЬІРЕНИЙ, -а, -е. Скуйовджений (Пр.).
ЗГЬІР:ЙТИ, згь'1рю, -иш. Скуйовдити волосся, наїжачитися
(Пр.).

ЗГЬІРЧАТИ, згь'1рчу, -ь1ш. 1. Загарчати (про собаку). 2. Пе
реи. Буркнути, гиркнути (Ол.).

ЗГЛУПІТИ, -Ію, -єш. Здуріти, втратити голову, розгубитися
'·

(Пн.).

ЗГЛЯД, -у, ч. Прихильність, милість, ласка до когось (Пн.).

ЗГОБЛЮВАТИ, -Юю, -єш. Зістругати рубанком (про дошки)
(Пр.).

ЗГОДЛЙВИЙ, -а, -е. Згідливий, з яким легко дійти згоди (Ол.).
ЗГОДУВАНИЙ, -а, -е. Згодований, пущений на корм (Пр.).
ЗГОЙНіТИ, згбйню, -иш. Занадто розщедритися, розпусп~ти майно (Ре.).

ЗГРАБКЬІ, -ів, мн. Згромаджені залишки зернових або сіна
(Ол.).

ЗГРЕБАТИ, -ебам, -аш. Згребти, зібрати докупи (Пр.).
ЗГР:ЙЗТИСЯ, -Изуся, -ешся. Змарніти від журби, гризоти,
перейнятися клопотами (Пр.).

ЗГРЬІЗ, -у, ч. Те саме, що ЗГРЬІЗОТА (Ол.).
ЗГРЬІЗОТА, -ь1, ж. Гризота, клопіт, журба (Ол.).
ЗГРУПУВАНИЙ, -а, -е. Згрупований (Пр.).
ЗГУБЛЕНИЙ, -а, -е: 1. Втра'Іений (загублений або забутий).

2.

Убитий, зниклий (Пт.).

ЗГУКАТИСЯ, зrукатся. Очманіти від гуку, крику; розшумі
тися, розгулятися. -Кін ся зrукав і п6нюс (Св.).

ЗГУРТУВАНИЙ, -а, -е. Об'єднаний, зібраний у гурт (Ре.).
З(АД.АТИСЯ, зrадамся, -ашся. Зговоритися, випадково завести про щось розмову (Ол.).

З(АНЙ.ТИ, зrаню, -иш. Скритикувати, згудити (Ре.).

З(АНЧУВАТИ, -ую, -єш. Те саме, що ЗfАНЙТИ (Пн.).
З(ВАЛТУВАТИ, -ую, -єш. 1. Зrвалтувати, вчинити наругу.

2. З'Іинити rвалт, здійняти галас, голосно закричати «(валт!})
(Пр.).

З(МАТВАТИ, -атвам, -аш. Заплутати (Ол.).
З(РАБЛО, -а, с. Металевий гребінь для 'lищення худоби (Св.).
З(РАБНІ, присл. Зграбно; вправно. Хл6пец сів зrрабні на
рбвер (Ол.).
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ЗІ'УРБЙТИСЯ
ЗІ'УРБЙТИСЯ, згурбится. Зморщитися, зібгатися (про пога
но пошитий одяг) (Пт.).

ЗДАБАТИ, здабам, -аш, -ат, -аме, -ате, -ают. Бути подібним;
нагадувати когось або щось. - Оркіш здабат до Ярцу (Пр.).

ЗдАТИСЯ, здамся, -ашся, -атся. 1. Придатися, знадобитися,
стати у пригоді.

подібним.

-

2.

Здатися, піддатися комусь.

3.

Удатися, бути

На Єдно ся здаме: ч6рнь1 очка маме. На друге ся зда

ме: ж:ідно ннч не маме (нар. пісня) (Пр.).

ЗДАТНІ, присл. Добре, спритно, звично, талановито (Пр.).

ЗДВОІТИ, -ою, -їш. Док. вид до ЗДВОЮВАТИ. Подвоїти
(Пт.).

ЗДВОЮВАТИ, -Юю, -єш. Подвоювати, збільшувати вдвічі
(Пт.).

ЗДЕВАСТУВАТИ, -ую, -єш. Знищити, опустошити (Пр.).
ЗДЕЛІКАТНІТИ, -Ію, -єш. Зніжитися, стати дуже слабоволь
ним, кволим, нездатним зарадити собі (Пр.).

ЗДЕНЕРВУВАТИ, -ую, -єш. Знервувати, розсердити, вивес
ти з рівноваги; зіпсувати комусь настрій (Пр.).

ЗДЗЯДЙТИ, -Яджу, -Ядиш. Насилу, невдало виконати якусь
роботу.

-

Як6си здзІіднв-єм ТОТЬІ керпці (Пр.).

ЗДЗЯДІТИ, -Яджу, -Ядиш. Постаріти. - Гет-єм юж здзІідів
(Пр.).

ЗДИВАЧАТИ, -ачам, -аш. Химерити, поводитися чудно, незвично (Ол.).

ЗДЙВО, -а, с. Диво, дивина. - То зднво, як ся удав Ярец! (Пт.).
ЗДИВУВАНИЙ, -а, -е. Здивований (Пр.).
ЗДЬІГАНЯтИ, -~ням, -яш. Сильно гнати, мучити швидким
бігом (про коней) (Ол.).

ЗДЬІГАННТИСЯ, -анямся, -яшся. Гасати, ганяти (Ол.).
ЗДЬІХ, -у, ч. Скон, останній подих. - Сьміявся до здь"1ху (Пр.).
ЗДІВАТИСЯ, здІвамся, -ашся. Знущатися (Пр.).
ЗДОБНІ, присл. Гарно, красиво (Ре.).

ЗДОБРЙТИСЯ, здобрюся, -ишся. Подобрішати; змилосер
дитися (Ол.).

ЗДОГАдАТИ, -З.Дам, -аш. Згадати, пригадати (Ол.).
здоймАти, здоймам, -аш. 1. Знімати, брати що-небудь зго
ри. 2. Скидати (про одяг). ~ ЗДОЙмАТИ РУКЬІ ДО БОГА.
Молитися (Пр.).
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ЗДОЛЬНІ, присл. Талановито, розумно, вміло (Пр.).
здоптАти, здбптам, -аш. Потоптати ногами, порозчав
лювати (Ре.).

ЗДОХЛЯК, -Яка, ч. Хирлявець, людина або тварина, що має
поганий, хворобливий вигляд (Пр.).

ЗДРАВИЙ, -а, -е. Здоровий (Пт.). ЗДРАВЬІ!•виг. Здорові
були! (вітання при зустрічі). БУДТЕ ЗДРАВЬІ! (1. Будьте здо
рові! (ввічливе побажання).

2. Бувайте здорові!

(усталена форма

прощання з І{і.дьІ{ома особами або з однією при звертанні до неї

на ((ви»). ХОДТЕ ЗДРАВЬІ! Ідіть здорові! (форма прощання гос
подаря з гостями) (Пр.).

ЗДРАВіЧКО, -а, с. Здрібн. до ЗДРАВ'Я. Здоров'ячко (Пт.).
ЗДРАВНЙЦЯ, -і, .ж. Пансіонат, відnочинково-оздорщ1чий
заклад (Пр.).

ЗДРАв'Я, -я, с. Здоров'я. - Дай, Боже, здрав'я! -- Дай і вам!
(Пт.).

ЗДРАдА, -ь1, .ж. 1. Зрада, перехід до ворога. 2. Подружня
невірність (Ре.).

ЗДРАДЖАТИ, -Зджам, -аш. Зраджувати (Ре.).
ЗДРАДжЕНИЙ, -а, -е. Зраджений (Ре.).
ЗДРАдниК, -:йка, ч. Зрадник, відступник (Ре.).
ЗДРІТУВАНИЙ, -а, -е. Дієпр. пас. мин. часу до ЗДРІТУВАТИ. Скріплений дротом (Ол.).

ЗДРІТУВАТИ, -ую, -єш. Скріпити, стягнути дротом. - Гли
нІfнь1 горці треба здрітувати, жебЬІ довше служьіли (Ол.).

ЗдУ'тиСЯ, здуєся. Вет. Захворіти на здуття й непрохідність
- Корова ся здува от коннчу (Ол.).
ЗДУшЬІТИСЯ, здушуся, -ЬІшся. Перегрітися, спітніти (Ол.).

кишківника (про худобу).

ЗЕJІІН, зелені, ж. Зелень, зелені насадження (Ол.).

ЗЕJП6НКА, -ь1, .ж. 1. Недостигле, зелене яблуко; сорт зимо2. Дизентерія (Пр.).
ЗЕМЛЕКОПАЧ, -ача, ч. Землекоп (Пр.).
ЗЕМЛЕТРЯСіНЯ, -я, с. Землетрус (Пр.).
ЗЕМ'ЯК, -Яка, ч. Картопля (Ол.).
ЗЕМ'ЯЧАНИЙ, -а, -е. Прикм. до ЗЕМ'ЯК Картопляний

вих яблук.

(Ол.).

ЗЕРО, -а, с. Нуль, нульове значення у числах (Ол.).
ЗЕЦИРУВАТИ, -ую, -єш. Муштрувати (Пр.).
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ЗЖЕРТИЙ, -а, -е. Пожертий, розірваний хижаками; rюжадливо з'їдений (Ол.).

ЗЖУВАНИЙ, -а, -е. Зжований (Пр.).

ЗЗЯЙНИЙ, -а, -е. Задиханий, засапаний (Ол.).
ззяЯтися, ззЯямся, -яшся. Задихатися, засапатися.

Але-м

ся ззЯяв, закля-м ся вьщрапав на тбту гору (Пр.).

ЗИЙС, присл. Знову (Св.).
ЗИМНА.Вий, -а, -е. Холоднуватий (Ол.).
ЗИМНА.ВО, присл. Холоднувато (Ол.).

ЗЬІ(АР, -аря, ч. Годинник настінний або настільний (Ол.).
ЗЬІ(АРОК, -рка, ч. Годинник наручний (Ол.).
ЗЬІЗ, -а, ч. Косоокість.

-

Што смбтрнш на мня зь'ізом? (Ол.).

ЗЬІЙТИСЯ, зь'~йдуся, -ешся. Зійтися, зібратися разом (Ол.).
ЗЬІРК, -у, ч. Погляд, миттєве споглядання (Ол.).

ЗЬІРкАТИ, зЬ1ркам, -аш. Зиркати, позирати час від часу (Ол.).
ЗЬІСКАТИ, зЬ1скам, -аш. Док. вид до ЗЬІСКУВАТИ. Здобути, скористати, отримати зиск. -Він на ть1м дуже не зь'~скав (Пр.).

ЗЬІСКУВАТИ, -ую, -єш. Користати з чогось, мати зиск, ви
году (Пр.).

ЗІДНАТИ, зіднам, -аш. Найняти когось.

Штефан зіднав си

слугу на рік (Пр.).

ЗІЙТИ, зfйду, -еш. {>ЗІЙТИ НА БЛАЗЕНЬСКЕ. Поводити
ся безглуздо, нерозумно; дістати склероз або старечий маразм
(Ол.).

ЗІЛЯ, -я, с. Зілля, дикоростучі трав'яні рослини (Пт.).
зільско, -а, с. Бур'ян (Ол.).
ЗІМАТИ, зfмам, -аШ. Схопити, спіймати (Пр.).
ЗІПАТИ, з!пам, -аш. Ледве дихати, важко віддихати, хапати
ротом повітря (Ол.).

ЗІПНУТИ, зfпну, -еш. Однокр. до ЗІПАТИ. Дихнути, зроби
ти різкий вдих. Як ти дам, то анн не зіпнеш! (Ол.).
ЗІСТАТИСЯ, -ануся, -ешся. Зостатися, залишитися (Ол.).

ЗІХАБЙТИ, -аб'ю, -иш. Залишити, покинути.

Пожартував

и зіхабив дівку (Ол.).
З'ЇСТЙТИСЯ, з'fстится. Здійснитися, справдитися (Пр.).
З'ЇХАТИ, з'Іхам, -аш. З'їхати з обраного шляху (Пр.).

ЗКОЧЕНІТИ, -1ю, -єш. Задубіти, промерзнути до кісток. Зкочеиів-єм добрі на тім морозі (Пр.).
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ЗЛАГОДЖЕНІ, присл. Дружно, злагоджено, одностайно
(Пр.).

ЗЛАЙДА чЬпися, -ачуся, -ЬІШСЯ. Розбеститися, розледа
щитися (Ре.).

ЗЛІТАТИ, злfтам, -аш, -ат; н. сп. ЗЛЕТ! (ЗЛІТАЙ!). 1. Збіга
ти, побігти швидко кудись.

- Злет-ле до склепу і куп м,и бомбонів.
2. Оббігати, обійти багато різних об'єктів (Ол.).
і
ЗЛІТАТИСЯ, злfтамся, -ашся. Набігатися. - До'брі-м ся злі

тав за том коровом! (Ол.).

ЗЛІЦИТУВАТИ, -ую, -єш. Продати з торгів, з аукціону, пус
тити на ліцитацію (Ре.).

ЗЛОІТИ, злою, -їш. Відлупцювати. - Злоїв-єм пса кЬ1йом, бо

хтів мня вжерти (Ол.).

ЗЛУДЖАТИ, злуджам, -аш. Обдурювати, зваблювати (ОЛ.).
ЗЛУДЙТИ, злуджу, злудиш. Док. вид до ЗЛУДжАТИ. Об
дурити, звабити (Ол.).

ЗЛЮЗУВАТИ, -ую, -єш. 1. Змінити когось. 2. Відпустити
щось міцно загвинчене. З. Звільнити місце (Ре.).

ЗЛЮЗЬНЙТИ, злЮзьню, -иш. Попустити, зробити вільні
шим хід або рух (Ол.).

ЗЛЮПАТИ, злЮпам, -аш. Заляпати, забруднити одяг болотом (Ол.).

ЗЛЮТУВАТИ, -ую, -єш. Спаяти два кусні металу (Ре.).
ЗМАІ'ЛЮВАТИ, -Юю, -єш. Скачати білизну рублем (Пт.).
ЗМАЗУРЙТИСЯ, -урюся, -ишся. Замазуритися, забруднити
обличчя (Пр.).

ЗМАЛЙТИСЯ, змалюся, -ишся. Зменшитися (Пр.).
ЗМАЛЮВАНИЙ, -а, -е. Намальований; змальований із чо
гось, перемальований (Пр.).

ЗМАРКОТНіТИ, -fю, -єш. Засумувати, зажуритися (Ол.).
ЗМАРНУВАНИЙ, -а, -е. Змарнілий, виснажений; знищений
(Пр.).

ЗМАРТВЕНИЙ, -а, -е. Зажурений, заклопотаний (Ре.).
ЗМАРТВЙТИСЯ, змартвлюся, змартвишся. Зажуритися (Ре.).

ЗМАРТВІНЯ, -я, с. Журба, клопіт. - Мам вельке змартвіня
(Ре.).

ЗМАСАКРУВАТИ, -ую, -єш. Вибити, вирізати до решти; по
вбивати всіх (Ол.).
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ЗМАСТЙТИСЯ, змащуся, змастищся. Оскоромитися, з'їсти
під час посту жирну страву.

-

В піст скламати або ся змастйти

-

то вшь'Ітко Єдно (Св.).

ЗМАТЛАШhІТИ, зматлбшу, -ьrш. 1. Змотлошити, сильно
Побити когось.

2.

Змішати, перемішати все разом (Пр.).

ЗМАХАТИСЯ, змахамся, -ашся. Втомитися. - Але-м ся змахав! (Ол.).

ЗМЕДЖЕ, прий.м. З-поміж. -Змедже rip показ:ілася рfка (Пр.).
ЗМЕЖЕ, прийм. Те саме, що ЗМЕДЖЕ (Ол.).
ЗМЕРК, -у, ч. Сутінки, присмерк.

-

Прйдеш до мня о змерку

(Пр.).

ЗМЕРКАНЯ, -я, с. Смеркання (Пр.).
ЗМЕРкАТИСЯ, змеркатся. Сутеніти. - Юж ся зачало змер
кати (Пр.).

ЗМЕРКНУrИСЯ, змеркнеся. Док. вид до ЗМЕРКАТИСЯ.
Посутеніти, стемніти. - Як ся змеркне, то вйдно зьвfздм (Пр.).
ЗМЕТАТИ, зметат. 1. Народити передчасно (про корів, овець,
кіз). - Уцв ся зметала. 2. Скинути, поскидати. -Прйв'юз-єм сно
пь1, треба їх зметати з воза (Пр.).

ЗМЬІДЛЕНИЙ, -а, -е. Змилений, спінений (Пр.).
ЗМЬІДЛЮВАТИ, -Юю, -єш. Змилювати (мило) (Пр.).
ЗМЬІЛЙТИСЯ, змь'шюся, -ишся. Помилитися в чомусь, схибити.

Змь'шив-єм ся в дорозі (Пр.).

змь1сьліти, змь1сьлю, -иш. док. вид до змь1сьлЯти.
Збрехати, вигадати нісенітницю (Ол.).

ЗМЬІСЬЛЙНЯ, -я, с. Вигадка, брехня, побрехенька (Ол.).
ЗМЬІСЬЛЙТИ, змь'1сьлям, -яш. Вигадувати, брехати {Ол.).
ЗМІШАНІ, присл. Ніяково, збентежено (Ре.).
ЗМ6РА, -ьr, ж. Привид, мара (Ол.).
ЗМУЧhІНЯ, -я, с. Втома (Св.).

ЗМ'ЯЖДЖhІНЯ, -я, с. Дія зазнач. ЗМ'ЯЖДЖЬІТИ (Ол.).
ЗМ'ЯЖДЖЬІТИ, зм'Яжджу, -ь1ш. Розчавити, роздавити, роздушити (Ол.).

ЗМ'ЯКЧЬІНЯ, -я, с. Дія зазнач. ЗМ'ЯКЧЬІТИ (Ре.).
ЗМ'ЯКЧЬІТИ, зм'Якчу, -ь1ш. Док. вид до ЗМ'ЯКЧУВАТИ.
Пом'якшити (Ре.).

ЗМ'ЯКЧУВАТИ, -ую, -єш. Пом'якшувати, зм'якшувати (Ре.).
ЗНАліЗНЕ, -ого, с. Винагорода за знайдену річ (Ол.).
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ЗНАХОДКА, -ь1, ж. Знахідка (Пр.).
ЗНАХОРСТВО, -а, с. Знахарство, ворожбитство (Пр.).
ЗНА ЧЬІНЯ, -я, с. Значення; авторитет, повага (Пр.).
ЗНАЧЬІТИ, значу, -ь1ш. 1. Значити, класти позначку на чомусь.

2.

Мати авторитет; мати якийсь зміст, свідчити про щось

(Пр.).

.

ЗНАЧОК, -чка, ч. 1. Поштова марка. 2. Зна'§ОК, маленька
пластинка з якимось зображенням, пришпилена до одягу (Ол.).

ЗНЕРВУВАНИЙ, -а, -е. Знервований, роздратований; збу
джений, схвильований (Пр.).

ЗНЕСОК, -ска, ч. Перше або останнє яйце, знесене куркою,
зазвичай мале за розміром (Пр.).

ЗНЕЦІНІНЯ, -я, с. Знецінення, позбавлення чогось вартрсті
(Пр.).

ЗНЕШКОДжАТИ, -6джам, -аш. Знешкоджувати (Пр.).
ЗНИМАТИСЯ, знИмамся, -ашся. Фотографуватися (Св.).
ЗНІЧ, -а, ч.
події.

2.

1.

Вечірнє вогнище, присвячене якійсь урочистій

Прикрашений палаючий факел, яким запалюють уро

чисте вогнище (Ре.).

ЗОБАР.ЙНИЙ, -а, -е. Зварений у лушпинні. - Зобарsінь1 ком
пері ПОЖЬІВНfщь1, ЯК скрептаНЬІ (Пр.).

ЗОБАРЯТИ, -арям, -яш. Зварити в лушпинні (про картоп
лю).

-

Компері треба зобарЯтн в желізьнЯку (Пр.).

ЗОБлЕЧЬІ, -ечу, -еш. Роздягнути, скинути з когось одяг (Пр.).
ЗОБРАНИЙ, -а, -е. 1. Зібраний у певній кількості. 2. Одягнений, вбраний (Пр.).

ЗОВС.sіди, присл. Звідусіль, звідусюди (Пр.).
ЗОВ'ЯНУТИ, -Яну, -еш. Зів'янути, стати сухим, в'ялим (Пр.).

ЗОГНАТИ, зожену, -еш. 1. Док. вид до ЗГАН.ЙТИ. Розбудити.

-

Жебь1-с МІІЯ вчас збгнав заран.

2.

Вигнати, прогнати.

-

З6-

жен корбву з коннчу, бо ся здує (Пр.).

ЗОЗА, прийм. Із-за, з-за. - Вь'шяв збза поsіса сокь'1ру (Ол.).
ЗОЗАДУ, присл. Ззаду. - Зозаду, за хь'Іжом, бЬІв сад (Ол.).
ЗОЗНАВАТИСЯ, -авамся, -ашся. Зізнаватися (Пр.).
ЗОЛІ, -ів, мн. Підметки (Пр.).
ЗОЛІВКА, -ьr, ж. Підметка (Ол.).
ЗОЛІНЯ, -я, с. Зоління, виварювання лляного полотна у во
ді з попелом (Пр.).
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ЗОЛОТАР, -аря, ч. Асенізатор, людина, яка займається очи
щенням нечистот (Пр.).

ЗОЛОТНИК, -Ика, ч. 1. Ремісник, який виготовляє золоті ви
роби, вкриває позолотою різні предмеru.

2. Частина венruля (Пр.).

ЗОСЕРЕДЖАТИ, -еджам, -аш. 1. Зосереджувати, сконцентро
вувати увагу на чомусь.

2.

Скупчувати, збирати докупи (Пр.).

ЗОСКРЕПТАТИ, -епчу, -еш. Почистити (про картоплю).
Зоскрепч там кус комперь1 (Ол.).

ЗОШВАЙСУВАТИ, -ую, -єш. Спаяти, з'єднати способом па
яння (Пр.).

ЗОШКАРАДНІТИ, -Ію, -єш. Споганіти, стати бридким (Ол.).
ЗОШКРЕБАТИ, -ебу, -еш, -е; н. сп. ЗОШКРЕБ!; :мип. час
ЗОШКРЮБ. Зішкребти, зняти верхню частину з чогось. Треба
зошкребати стару фарбу з вь1rлЯдів (Пр.).

ЗОШПЕТЙТИ, -ечу, -етиш. Док. вид до ШПЕТЙТИ. 1. Спо
творити, споганити.

му твар.

2.

Куля попала Петрови в лнце і зошпетИла

Перешкодити (Ол.).

ЗОШПЕТНІТИ, -Ію, -єш. Те саме, що ЗОШКАРАДНІТИ
(Ол.).

ЗОШТЬІВНіТИ, -Ію, -єш. Затужавіти, задубіти (Ол.).
ЗОШТУКОВУВАТИ, -ую, -єш. Складати, зшивати з куснів,
клаптів (Ол.).

ЗОШТУКУВАТИ, -ую, -єш. Док. вид до ЗОШТУКОВУВА
ТИ (Ол.).

ЗОЩУЛЙТИСЯ, -улюся, -ишся. Док. вид ДО ЗОЩУЛЯтися
(Пр.).

ЗОЩУЛНТИСЯ, -улямся, -яшся. 1. Зіщулюватися, скулюва
тися; згортатися клубком; притискати вуха до голови (про тва
рин).

2.

Мружитися, примружувати очі (Пр.).

ЗОЩУПЛІТИ, -fю, -єш. Схуднути, стати щуплявим (Пт.).
З-ПОМЕДЖЕ, прuйм. З-поміж, з-проміж (Пр.).
З-ПОПЕРЕДУ, прийм. Поперед, спереду (Пр.).

ЗРАБУВАНИЙ, -а, -е. Награбований, відібраний силоміць
(Ре.).

ЗРЕВАНЖУВАТИСЯ, -уюся, -єшся. Відплатити, віддячити;
взяти реванш (Ол.).

ЗРЕВІДУВАТИ, -ую, -єш. Док. вид до РЕВІДУВАТИ. Обшу
кати, ревізувати (Ол.).
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ЗУФАЛЬСТВО
ЗРЕПЕРУВАТИ, -ую, -єш. Док. вид до РЕПЕРУВАТИ. Поправити, налагодити (Ол.).

ЗРЕЧЬІНЯ, -я, с. Зречення, відмова від чого-небудь (Пт.).
ЗРЕШТОМ, присл. Зрештою, врешті (Пр.).
ЗРЬІХТУВАТИ, -ую, -єш. Приготувати, зготувати (Ол.).
ЗРІДЖУВАТИ, -ую, -єш. Проріджувати, робити рід(.Uим (Пр.).
ЗРІЗАНИЙ, -а, -е. Зрізаний, підрізаний.
ЗрізЦне дерево
в лісі (Пр.).
ЗРІЗУВАНЕЦ, -нцю, ч. Дрібнолиста салатна цибуля (Allium

Schoenoprasum L.) (Пр.).
ЗРОБА ЧНІЛИЙ, -а, -е. Дієпр. акт. мин. часу до ЗРОБАЧНІТИ (Ол.).
ЗРОБАЧНІТИ,
Зчервивіти (Ол.).
ЗРОСТИ, зростам, -аш. Зрости, підрости (Ре.).
ЗРУЙНУВАНИЙ, -а, -е. Зруйнований, знищений, розбитий
(Пт.).

ЗРУШАТИ, зрушам, -аш. Зрушувати з місця, переміщувати,
пересувати (Пр.).

ЗСАДЖАТИ, зсаджам, -аш. Зсаджувати, знімати щось або
когось із сидіння (Пр.).

ЗУБАдлО, -а, с. Вудила для гнуздання коня (Пр.).
ЗУБЕЦ, -бця, ч. Зубець, зубок, деталь інструмента. Зубці на
граблях з дубового дерева (Пр.).

ЗУБРУВАТИ, -ую, -єш. Грубо молоти; молоти на крупу (Ол.).
ЗУВЕРЙТИСЯ, -ерится. Погнутися, повигинатися. - Дошкь1
ся зуверИли на сонци (Ол.).

ЗУЖВАТИ, зужвам, -аш. Зім'яти (про одяг) (Пр.).
ЗУЗЙТИ, зужу, зузиш. Звузити (Пр.).
ЗУМОВЙТИСЯ, -6влюся, -6вишся. Док. вид до ЗУМОВЛЯ
ТИСЯ. Домовитися. Юж зме ся зумовили на заран піти до ліса
(Св.).

ЗУМОВЛЯТИСЯ, -6влямся, -яшся. Домовлятися (Св.).
ЗУНОВАТИСЯ, -бвамся, -ашся. Нудитися (Ол.).
ЗУНОВНИЙ, -а, -е. Нудний, занудливий (Ол.).

ЗУПА, -ь1, ж. Юшка (Пр.).
ЗУФА.ЛЕЦ, -льця, ч. Зухвалець (Пр.).
ЗУФАЛИЙ, -а, -е. Зухвалий, непоштивий (Пр.).
ЗУФАлЬСТВО, -а, с. Зухвалість (Пр.).
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ЗХІСНУВАТИ

ЗХІСНУВА ТИ, -ую, -єш. Скористатися, вжити з користю (Ол.).
ЗЦАПІТИ, -Ію, -єш. Одуріти. Ть1 rет зцапів ОТ якогоси часу
(Ол.).

ЗЧЕПЛІОВА Ч, -ача, ч. Залізничник, який зчіплює вагони
(Пр.).

ЗЯ.ЙНЯ, -я, с. Позіхання (Ол.).
ЗЯЯТИ, зЯям, -яш. Дихати відкритим ротом; позіхати. - Пес
вь1валЮє ЯзЬІк і зЯят (Ол.).

зьвлндАти, -андам, -аш. Набридливо, занудливо буркотіти
(Пр.).

ЗЬВІДАТИСЯ, -!дамся, -ашся. Док. вид до ЗЬВІДУВАТИСЯ.
Запитатися (Пр.).

ЗЬВІДУВАТИСЯ,-уюся, -єшся. Питатися, розпитувати (Пр.).
ЗЬВІЗДА, -ь1, ж. Зірка, зоря, зірниця (Ол.).
ЗЬВІЗДАР, -аря, ч. Астроном, вчений, що спостерігає за зо
рями, небесними тілами і явищами (Пр.).

ЗЬВІЗДОЧКА, -ь1, ж. Здрібн. до ЗЬВІЗДА. Зірочка, зіронька
(Ол.).

ЗЬВІР, -а, ч. Звір, дика тварина (Ре.).

ЗЬВІРНИК, -Ика, ч. Звіринець, зоопарк (Ре.).
ЗЬВІСТ, зв6сти, ж. Злість, злоба, недоброзичливість (Ол.).

ЗЬДЗІВАТИСЯ, -Івамся, -ашся. Див. ЗДІВАТИСЯ (Пр.).
ЗЬЛІ, присл. Зле, погано, кепсько, недобре (Ол.).
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ЙЩЬІ

и
ИНДЙЧА, -ати, с. Індиченя, пташеня індика (Ре.).
ИНДИЧЬІНА, -ь1, :не. Індичина, м'ясо індика абq індички.
ИндичьІна - то найліпше м'Ясо (Пр.).
t
ИНДИЧЬІТИСЯ, -йчуся, -ь1шся. Бундючитися {Ре.).
ЙНДОР, -ора, ч. Індик (Ре.).
ЙСТІ, присл. Істинно, справді, направду (Св.).
ЙСГЬЇ, присл. Те саме, що ЙСТІ. - Йстьї, вам повім, так бьі
ло (Пт.).

Ити, Иду, Идеш, Иде. Див. іти (Пр.).
ЙЩЬІ, присл. Ще, іще (Ол.).
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іВАН-ПОКЬІВАН

І
іВАН-ПОКЬІВАН, -ана ... -ана, ч. Іванець-киванець, лялька
хиталка (Пр.).

ІГРЙСКО, -а, с. Ігрище, грище (Пр.).
ІfНОРУВАНИЙ, -а, -е. Ігнорований, відчужуваний, нехтуваний (Ре.).

ІДІЙОТ, -ота, ч. Ідіот, психічно хвора людина (Св.).
ІЗДЕБКА, -ь1, ж. Маленька кімнатка (Ол.).
ІЛЬНЯНИЙ, -а, -е. Лляний, виготовлений із льону (Ол.).
ІЛЬН.ЙНКА, -ь1, ж. Одяг із лляного полотна (Ол.).
Ім.А ТИ, fмам, -аш, -ат; -аме, -ате, -ают; 11. сп. ІМАЙ! Ловити,
хапати.

Імати птахів

то дост трудна справа (Пр.).

ІМАТИСЯ, імамся, -ашся. Братися. - Вmьпкоrо ся імав (Ол.).
ІМЕНО, -ени, с. Ім'я, ймення (Пр.).
ІМіfРАНТ, -анта, ч. Імміrрант, переселенець (Св.).
ІНАКШЬІТИ, -акшу, -ьІШ. Змінювати, робити по-іншому (Ол.).
ІНВАЛІДА, -ьr, ч. Інвалід (Пт.).
ІНВЕНТУР А, -ьІ, ж. Інвентаризація, перевірка наявності матеріальних цінностей, майна якого-небудь господарства (Ол.).

іНдЕ-кАдИ, присл. Подекуди, де-не-де (Пр.).
ІНДЗІМІР, -f pa, ч. Землемір, землевпорядник (Ре.).
ІНЖЙНЄР, -Єра, ч. Інженер, фахівець із вищою освітою в якійнебудь галузі техніки (Ол.).

ІНЖИНЄРЙЙНИЙ, -а, -е. Інженерний, технічний (Ол.).
ІНЖИНЄРСКЬІЙ (СКІ), -а, -е. Інженерський. - Мій СЬІН ма
інжинЄрскі дИпльом (Ол.).

ІНЖИНЄРСТВО, -а, с. Фах інженера (Ол.).
ІНОЗЕМЛЕЦ, -емця. Іноземець, чужинець (Пт.).
ІНОШІ, -ів, мu. Весільні старости (Пр.).
ІНТЕРЕС, -есу, ч. Справа; інтерес, цікавість, увага до когось
або чогось (Ол.).

ІНШПЕКТОРАТ, -ату, ч. Інспекторат, установа, що керує
навчально-виховним процесом у якомусь районі (Пр.).

І СКАТИ, Іскам, -аш. Ськати, шукати вошей у волоссі (Ол.).
ІСКЄРКА, -ь1, ж. Іскорка, іскринка (Ол.).
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ІШАК

ІСТІ, присл. Див. МСТІ (Пр.).
ІСТНИЙ, -а, -е. Справжній, дуже подібний до когось. - То
істний нЯньо з тбго хлопця (Ол.).
ІСТНІ, присл. Те саме, що і СТІ, МСТІ (Пр.).
ІСТОТНІ, присл. Вагомо, значно (Пр.).
ІТ АЛЙЯН, -Яна, ч. Італієць (Св.).
.
'
:
:
'
· ·
· •
'
' І ЩМЕ.,
''
І ІДТЕ.
'
І
ІТИ,
щу,
щещ,
ще;
щеме,
щете,
щут;
н. сп. ІД.,

1. Іти. -ід домів! 2. Їхати. - Ішов розбійник верхом на кони (Пр.).
іШАК, -ака, ч. Ішак, віслюк (Ол.).
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Ї

••

І

!Р· fди,, ж. Їдь~. отрута. - ЗмІія ма смертел~ну їд (Ол.).
ІДЕЦ, їдця, ч. Ідець. - Мій внук кеПСКЬІЙ їдец (Пт.).
ЇДЖЬІНЯ, -я, с. 1. Їжа, харч. - Щжьіня в лісі на сьвfжім повітрю бь'шо барз смачне. 2. Процес споживання їжі (Пр.).

ІДЛО, -а, с. Те саме, що ЇДЖhІНЯ 1. Їжа (Ол.).

ЇДНАТИ, fднам, -ащ -ат. Наймати. - Слуrів їднают 11а Новий
рік (Ол.).

ЇДОВЙТИЙ, -а, -е. Отруйний. - В горах можна часто видіти
ЇДОВUТЬІХ гадів (Пр.).

ІДОК, -ока, ч. Те саме, що ІДЕЦ (Пр.).
"

.

/

..

ІЖ, їжа, ч. Іжак (Ол.).

ЇЖДЖАТИ, fжджам, -аш, -ат. Їздити час від часу, вибиратися. - Ци часто іжджат твій отец до міста? (Ол.).
ЇЖДЖЬІНЯ, -я, с. Їзда (Ре.).
ЇЗДЕБКА, -ьr, ж. Див. ІЗДЕБКА (Пр.).

ІЗДЕЦ, -дця, ч. Їздець, вершник. - Іздец з тебе добрий! (Ол.).
ЇМАТИ, імам, -аш. Те саме, що ІМАТИ (Пр.).

.
ІМОСЦЬ, -беці, ж. Їмость (~ианоблива назва попаді й форма
зверташ1я до неї) (Ол.).

.•

ІСТИ, їм, їщ їст; 11. сп.

ЇДЖ

!,

.•

.•

у

ІДЖМЕ!, ІДЖТЕ! 1сти, спожи-

вати їжу (Пр.).

'
'
'
'
•
rи-МЕ'.,
ІХА
ТИ, .iІХам, -аш, -ат,· "~хаме,
-ате,
-ают,
н. сп. ·•
ІХА Й'., v..,.
ІЛА

••

їхАйТЕ! Їхати (Пр.). ·
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ЙОТА
~

и
ЙОДЙНА, -ь1, ж. Йод, розчин хімічного елемента йоду в спирті, вживаний для медичних потреб (Ре.).

.

ЙОДИНУВАНЯ, -я, с. Дія за Знач. ЙОДИНУВ~ТИ (Ол.).
ЙОДИНУВАТИ, -ую, -єш. Змащувати йодом (Ре.).
ЙОЙКАНЯ, -я, с. 1. Зойки, стогони. 2. Заїкання (Ол.).
ЙОЙКАТИ, й6йкам, -аш, -ат. Ойкати, кричати від болю:
«Йой!» (Ол.).
ЙОЙЧАТИ, й6йчу, -ь1ш, -ьп. Плакати. -Дзецко йбйчь1т, треба

ro

втишь"пи (Пр.).

,

йонкАти, й6нкам, -аш, -ат. 1. Заїкатися. 2. Перен. Погано
читати (Пр.).

ЙОНКА Ч, -ача, ч. Заїка, людина з дефектом вимови (Пр.).
ЙОРДАН, -ану, ч. Йордан, церковне свято Водохрестя (Пт.).
ЙОТА, -ьr, ж. Назва літери алфавіту на позначення звука «Й».
~ЙОТА В ЙОТУ. Стисло, точно (Пр.).
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к

к
К, прий:w. До.

-

Прйдте к нам rвечь1р на rербатку (Ол.).

КАБАлА, -ь1, ж. 1. Кабалістика, містична філософія часів Се
редньовіччя, в основі якої лежить символічне тлумачення єврей
ських священних текстів.

2.

Кабала, боргова залежність (Пр.).

кАБАН, -ана, ч. Дикий кабан, дик (Св.).
КАБАНЙНА, -ЬІ, ж. М'ясо дика (Св.).
кАБАТ, -ата, ч. 1. Довга широка спідниця. 2. Каптан. - Мам
кабат з червеним ковнfром (Ол.).
кАБЗЛЯ,-і, :ж. І. Капсула, оболонка. 2. Капсуль, металевий
ковпачок з вибуховою речовиною, що запалює заряд у набої (Ре.).

КАВАЛЕЦ, -льця, ч. Кавалок, шматок (Ол.).
КАВАЛЄР, -Єра, ч. 1. Кавалер, молодий чоловік або юнак,
що супроводить жінку.

2.

Нежонатий парубок (Пн.).

КАВАЛЄРЙСТА, -ь1, ч. Кавалерист, кіннотник (Пн.).
КАВАЛЄРЙЯ, -:Иї, ж. Кавалерія, кіннота (Св.).
КАВАЛЬЦЮВАТИ, -Юю, -єш. Кавалкувати, шматувати (Ол.).
КАВАЛЬЧЬІК, -Ь1ка, ч. З,1-1енш. до КАВАЛЕЦ. Кавалочок,
шматочок. - Дай мі кав:ільчь1к хліба (Ол.).
кАВКА, -ьr, ж. Галка, птах родини воронових. - Кавка кав
чь1т (Пр.).

КАВЦЙЙНИЙ, -а, -е. Прик,и. до КАВЦЙЯ. Завдатковий
(Ол.).

КАВЦЙЯ, -Иї, ж. Завдаток, частина грошової суми, що ви
плачується наперед як запорука виконання всіх зобов'язань (Пр.).

кАВЧУК, -ука, ч. Каучук, смолиста речовина, що використо
вується для виготовлення rуми (Ре.).

КАДЕНЦЙЯ, -йї, ж. Період урядування членів суду й рад
(Пр.).

КАДЙСИ, присл. Десь, кудись (Ол.).
кАдОБ, -бба, ч. Кадіб, велика діжка для збіжжя (Пр.).
КАДРИЛЬ, -Иля, ч. l. Кадриль, французький танець і музика
до нього.

2. Найгірший сорт м'ясного

виробу- сальтисону (Ре.).

кАДУБ, -уба, ч. Бочка без дна і покришки, видовбана з ціло
го обрубка деревини, яка слугує цямриною колодязя (Ре.).
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:кАльвrn
кАдУК, -ука, ч. Спадок, залишений людиною без кровних
спадкоємців, який переходив у власність держави (Пр.).

КАдУчНИК, -1Іка, ч. Людина, що привласнила чуже майно
(Пр.).

кАдь, -і, ж. Величезна бочка без покришки, що розширюється донизу (Пн.).

.

кАЖД.ИЙ, -а, -е, займ. 1. Кожний, кожен. 2. Всякий (Ол.).
КАЖДОРАЗОВИЙ, -а, -е. Щоразовий (Ол.).
КАЗАНЯ, -я, с. Казання, проповідь священика в церкві.
Сідит, як на німецкім казаню (Пр.).
КАЗАНЯР, -Яра, ч. Проповідник (Пр.).
КАЗЙЛЕН, -ену, ч. Зілля з голубим цвітом (Пт.).
КАЗЙТЕЛЬ, -еля, ч. Шибеник, бешкетник, урвитель {Ол.).
КАЗИТЕЛЬКА, -ЬІ, ж. 1. Жін. до КАЗЙТЕЛЬ. Бешкетниця,
пустунка.

2. Вередлива, примхлива жінка (Ол.).
КАЗЙТИСЯ, кажуся, казишся. Бешкетувати, пустувати (Ол.).
КАЗІМІРКА, -ь1, ж. Кашмірова хустка з тороками (Пр.).
КАЙДА.НКЬІ, -ів, мн. Наручнщш (Пр.).

:кАйЗЕР, -ера, ч. Кайзер, цісар (титул німецьких імперато
рів) (Пр.).

кАйФАС, -аса, ч. Велика переносна скриня для гашення вап
на (Пр.).

КАЛАМУТ, -ути, ж. Каламуть, брудна стояча вода у ставку,
калюжі (Пр.).

КАЛАПІЖНИК, -Ика, ч. Нездара, недоріка, нетіпаха (Ол.).
КАЛЕНЙЦЯ, -і, ж. Гребінь (верх) на даху (Ол.).
КАЛЄНДАР, -аря, ч. Календар (Пр.).
КАЛІБЕР, -бру, ч. Калібр, діаметр труби або каналу дула
вогнепальної зброї (Пр.).

КАЛІЙОВИЙ, -а, -е. Калійний (від хімічного елемента калію )(Пр.).

КАЛІСОНЬІ, -ів, мн. Підштанки, кальсони (Ол.).

КАЛІОГА, -ЬІ, ж. Нечистоти, фекалії (Ре.).
КАЛЯРЕПА, -ьІ, ж. Кольрабі, вид капусти (Ол.).
КАЛЯФІОРЬІ, -ів, мн. Цвітна капуста (Ол.).
КАЛЯФІОРОВИЙ, -а, -е. Прикм. до КАЛЯФІОРЬІ.

Гнес

мали-зме каляфіор6ву зупу (Ол.).

КАЛЬВІН, ·Іна, ч. Лайл. Безбожник.
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Ть1, кальвіне! (Ол.).

КАЛЬКУВАНИЙ
КАЛЬКУВА.ний, -а, -е. Калькований, копійований за до
помогою :кальки (Пр.).

КАЛЬОРЙФЕР, -ера, ч. Калорифер, батарея для нагрівання
приміщення (Ре.).

КАЛЬОРЙЯ, -Иї, ж. Калорія, одиниця міри тепла, потріб
ного для нагрівання

1 л води до ] 0 С.

КАЛЬОШЬІ, -ів, мн. Калоші, вид гумового взуття. СЕНДЗЯ
к.АльОШ! Гнівний вигук на адресу футбольного судді (Пр.).
КАЛЬФИС, -Иса, ч. Див. КАЙФ АС (Пр.).
КАМ, част. Чим, як, що. КАМ ДУХ. Чимдуж, щодуху, як

найшвидше. КАМ дАЛЬШЕ. Якнайдальше, чимдалі. ~ КАМ

ХВЙЛЬКА. Щохвилини (Ол.).
КА.МАШ, -аша, ч. 1. Вид верхньої сукняної панчохи, застібнутої на rудзики.

2.

Взуття з короткою сукняною халявою (Пр.).

КАМЕНЙСКО, -а, ч. Каменюка (Пр.).
КАМЕНЙСГИЙ, -а, -е. Кам'янистий (Пр.).
КАМЕРА, -ь1, ж. Ліси разом із навколишніми селами, що
належали державі.

Наш сусід прйшов з камери (Пр.).

КАМЕРАЛЬНИЙ, -а, -е. Державний. КАМЕРАлЬНЬІ Лf
СЬІ. Державні ліси (Пр.).

КАМІЗtлЬКА, -ь1, ж. Камізелька, жилетка як частина чоловічого костюма-трійки (Пр.).

КАМІН, -еня, ч. Камінь (Пр.).

КАМінНИК, -:йка, ч. Кам'яниста річкова долина (Ол.).
КАМІНЯК, -Яка, ч. Керамічний горщик для кислого молока
(Пр.).

КАМРАТНИЙ, -а, -е. Товариський, дружній (Ол.).
КАМРАЦТВО, -а, с. Дружба, побратимство (Ол.).
КАМФІНА, -ь1, ж. Те саме, що І'АЙС. Гас (Пн.).
КАМФІНОВИЙ, -а, -е. Прикм. до КАМФіНА. Гасовий. Камфінова лЯмпа кепско сьвітйла (Пи.).

КАНАЛЯР, -Яра, ч. Робітник, який чистить :канали (Пр.).
КАНАПКА, -ь1, ж. Канапка, намащена масляно-сирною па
стою маленька скибка хліба чи булки з оселедцем або чимось
м'ясним (Пр.).

КАНАРОК, -рка, ч. 1. Канарка, співочий птах родини горо
биних із жовтим оперенням.

2.

Перен" :жарт. Людина в жовто

му вбранні. З. Агент таємної жандармерії (у Польщі) (Пр.).
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КАПАРИТИ
кАНВА, -ьr, ж. 1. Коновка, дерев'яне відро для питної води.
2. Канва, рідке полотно, що служить основою для вишивання (Пр.).
КАНОВЦЯ, -і, ж. Здрібн. до КАНВА 1. (Пт.).
КЛ.нон, -она, ч. 1. Те саме, що КАНОНА. 2. Канон, релігій
ні правила і закони римо-католицької церкви. 3. Вид хорового
співу; пісня на честь святого. 4. Вид великого друку {Пи.).
КАНОНА, -ьr, ж. Гармата (Пр.).
\
КАНОНЄР, -Єра, ч. Гармаш, артилерист, канонір (Ол.).

КАНОНЄРСКЬІЙ (СКІ), -а, -е. Прикм. до КАНОНЄР (Ол.).
КАНОНІЗАЦНЯ, -Иї, ж. Канонізація, урочисте зарахування
до числа святих (Пр.).

КАНТ, -у, ч. Ребро, край, грань чого-небудь (Пр.).

КАНТЙВКА, -ЬІ, ж. 1. Гранчаста лінійка. 2. Теслярськцй
брус (Ол.).

КАНТННА, -ьr, ж. Буфет на території військової частини
(Ол.).

кАнтКА, -ьr, ж. Складка, стрілка. - Вьшрасуй спбдні так,
жебЬІ бьІли КВНТКЬІ (Ре.).

кАНТОМ, присл. Поверхнево, неrрунтовно (Ре.).
КАНТОніСТА, -ьr, ч. Рекрут (сирота або з бідної сім'і), ви
хований у війську (Ре.).

2.

КАНТУВАТИ, -ую, -єш. 1. Обшивати, облямовувати кантом.
3. Перен. Вичитувати мораль,

Обтісувати краї дошки, бруса.

сварити. -Але-м го ВЬІкантував (Ол.).

КАНТУВАТІСТ, -ости, ж. Гранчастість, вугластість; неоте
саність (Ол.).

КАНЦFЛЯРЙЯ, -Иї, ж. 1. Гміна, районна управа. 2. Канцелярія, бюро, що займається діловодством (Пр.).

КАНЦЯР, -Яра, ч. Брехун, ошуканець (Ре.).
КАНЦНСТИЙ, -а, -е. Гранчастий, ребристий (Ол.).
КАНЦНСТО, присл. Гранчасто, вуглувато (Ол.).
КАПА, -ьr, ж. 1. Покривало на ліжко. 2. Попона, накидка на
спину коневі (Пр.).

КАПАНЙНА, -ьr, ж. 1. Бідування, бідацтво, злидні. - Мам
дост той капанннЬІ, пfду заробляти піняз. 2. Капання рідини (Ол.).
КАПАРЙТИ, -арю, -иш. 1. Тяжко бідувати. 2. Жити в нехлюй
стві, бруді.

3. Погано, невміло виконувати роботу. -Він не робит,

лем капарит (Пр.).
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КАПЕЛІХ
КАПЕЛІХ, -fxa, ч. Бриль, солом'яний капелюх (Пн.).
КАПЕЛЮШ, -Юша, ч. Капелюх, чоловічий і жіночий голов
ний убір (Ол.).

КАПЕЛЯ, -і, ж. Сільські музиканти (Св.).
КАПЕЛЯН, -Яна, ч. Капелан, священик у польському війську
(Ре.).

КАПЕРА, -ь1, ж. Лучок із грабельками на косі, шо служить
для рівного укладання скошеного у валки (Ол.).

КАПЕЦ, -пця, ч. 1. Тапочок; черевик, викладений повстю.

2.

Кінець, капут.

Скоро мі буде капец, скоро помру (Ре.).

КАПЙЦЯ, -і, ж. 1. Частина колеса у возі. 2. Ремені, що зв'я
зують бияк із держаком ціпа (Св.).

КАПІТАЛіСТА, -ЬІ, ч. Власник капіталу (Ре.).
кАПКА, -ь1, ж. Крихта, дрібка (у знач.: трішки, ледь-ледь). Дайте іщм капку цукрю (Ол.).
КАП6СТНИК, -Ика, ч. Капосник, поганець (Пр.).
КАПОТА, -ь1, ж. Чоловіча куртка з домотканого сукна (Пр.).
КАПРАВЕЦ, -вця, ч. Хворий на кон'юнктивіт, людина із закислими очима; людина, що має грубі й червоні повіки (Пр.).

кАПТУР, -ура, ч. Капюшон (Пт.).
КАПУСТЙСКО, -а, с. Поле, де росла капуста (Пр.).
КАПУСЦЙНИЙ, -а, -е. Капустяний (Пр.).
КАПУСЦЯНИк, -Ика, ч. Білан капустяний, метелик, який від
кладає яєчка на листках капусти (Пр.).

КАПУСЦ.ННКА,-ь1, ж. І. Капустяний сік. 2. Капусняк, юш
ка з капустою (Пр.).

кАПЦЮХ, -Юха, ч. Капшук, торбинка для тютюну (Ре.).

КАРАБінЄР, -Єра, ч. Озброєний карабіном вояк добірних
військових частин (Ре.).

КАРАвАН, -ана, ч. Катафалк (Пр.).

КАРАВАНА, -ь1, :ж. Караван, валка в'ючних тварин, що перевозять по бездоріжжю вантажі й людей (Пр.).

КАРАлюХ, -Юха, ч. Тарган (Ре.).

КАРАМБОЛЬ, -6лю, ч. Несподівана бійка, колотнеча (Ре.).

КАРАНТЙНА, -ь1, ж. Карантин, тимчасова ізоляція інфек-

ційних хворих (Пр.).

КАРАТИСЯ, кареея. Щастити, таланити. - Каре му ся на но~
вім місци (Ол.).
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КАТУЛЙТИ
кАРБОЛЬ, -олю, ч. Карболка. - Карболь добрі дезинфекує
(Ол.).

КАРВАТКА, -ьr, ж. Галстук, краватка (Пн.).

кАРЕЛ, -рла, ч. Карлик (Пр.).
КАРмАЗИН, -йну, ч. Насичений темно-червоний колір (Св.).

КАРМАК, -ака, ч. Див. КЬІРМАК (Пн.).
,'
КАРМЕЛЬКОВИЙ, -а, -е. Прикм. до КАРМЕЛІЮК. Карамельний (Ол.).

КАРМЕЛЬОК, -лька, ч. Карамелька (Ол.).
КАРП, -а, ч. Короп, прісноводна ставкова риба (Ол.).

КАРПЕЛЬОВИЙ, -а, -е. Прикм. до кАРПІЛЬ. Бруквяний
(Ол.).

кАРПІЛЬ, -еля, ч. Ріпа, бруква (Св.).
КАРП'ЙЧИЙ, -а, -е. Прикм. до КАРП. Короповий (Ол.).
КАРУЗЕЛЯ, -і, ж. Карусель (Ол.).
КАРХ, -а, ч. Карк, верхня частина шиї (Пн.).

КАСАРНЯ, -і, ж. Казарма, приміщення для солдатів (Пр.).
кАС'ЄР, -Єра, ч. Касир, той, хто завідує касою (Ол.).

КАС'ЄРКА, -ь1, ж. Жін. до кАС'ЄР. Касирка (Ол.).
КАС'ЄРСКЬІЙ (СКІ), -а, -е. Прикм. до кАс•єр (Ол.).
КАСЙЄР, -Єра, ч. Те саме, що кАс•єр (Пр.).
кАслик, -йка, ч. Тумбочка при ліжку (Св.).
кАСЛІК, -іка, ч. Те саме, що кАслик (Ол.).
КАСОВИЙ, -а, -е. Касовий (Ре.).
кАСЯР, -Яра, ч. Злодій, що спеціалізується на грабуванні кас
(Пр.).

КАТАСТЕР, -стра, ч. Кадастр, податок (Ол.).
КАТАСТРАЛЬНИЙ, -а, -е. Прикм. до КАТАСТЕР. Кадаст
ровий, податковий (Ол.).

КАТЕХІЗМ, -fзму, ч. Катехізис, релігійна книга, що містить
короткий виклад догматів християнської віри у формі запитань
і відповідей {Пр.).

КАТРУПЙТИ, -уп'ю, -иш. Знищувати, вбивати (Пр.).
КАТУлЕЧКО, -а, с. Дитяча іграшка з довгою ручкою й одним
коліщатком (Ол.).

КАТУЛЯ, -і, ж. Валок (Ол.).
КАТУЛЙТИ, -улям, -яш. Котити, пересувати круглий пред
мет у певному напрямі.

-

Хлбпец кат)'лят колесо по дорозі (Ол.).
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КАТУЛЬКА
КАТУЛЬКА, -ь1, ж. Очищений від кори відрізок стовбура
смереки завдовжки

1 метр, що використовується для виробницт

ва паперу (Пн.).

КАФЕЛЬНИК, -:Ика, ч. Кахляр, майстер, який виготовляє кахлі (Пр.).

КАФЛЯ:РСГВО, -а, с. Виробництво кахлів (Пр.).
КАФЛЬОВИЙ, -а, -е. Кахельний, кахляний (Ол.).
кАФТАН, -ана, ч. Каптан, чоловічий верхній одяІ· без рукавів (Пр.).

КАФТАНИК, -Ика, ч. Зменш. до кАФТАН. Каптанець (Пр.).
КАЧУРЙВИЙ, -а, -е. Кучерявий (Пн.).
КАІІШ:ЙСКО, -а, ч. Згруб. Дошкульний кашель (Ол.).
КАШТРОЛЯ, -і, ж. 1. Каструля. 2. Перен. Високий капелюх
(Пр.).

КЛ.як, -Яка, ч. Байдарка, вузький одномісний човен з одним
веслом {Пр.).

КАЯКОВЕЦ, -вця, ч. Весляр на байдарці (Ол.).
КАЯКОВИЙ, -а, -е. Прикм. до КЛ.як (Ол.).

КАЯНКА, -ЬІ, ж. Каяття, шкодування з приводу певного вчи
нку. -Зьлі-м купив корову-мушу піти па каЯнку (Пр.).
КВАДРАНС, -{шеа, ч. Чверть години, 15 хвилин (Ол.).
квАРА, ·ЬІ, ч. Той, хто нишком ЩОСЬ краде, робить недозволене (Ол.).

КВАРНИК, -Ика, ч. Те саме, що КВ.АРА (Ол.).
КВАРУВАТИ, -ую, -єш, -є. Брати щось недозволене (Ол.).
КВАС:ЙТИ, -ашу, -асиш, -ит. Квасити, піддавати бродінню.

КВАСЙТИ ЖЕЛІЗО. Гартувати залізо (Пр.).

КВАСКУВАТИЙ, -а, -е. Кислуватий, кисло-солодкий, винний (Ол.).

КВАСКУВАТІСТ, -ости, ж. Кислуватість (Ол.).
КВАСНИЙ, -а, -е. Квасний, кислий (Ре.).
КВАСОТА, ·ЬІ, ж. Кислятина, що-небудь дуже кисле (Ол.).

КВАСІОРА, -ь1, ж. Те саме, що КВАСОТА (Ол.).
КВАСЬНІТИ, -Іє. Киснути (Ол.).
КВАТЕРА, -ь1, ж. Квартира (Пт.).
КВАТЕРАНТ, -анта, ч. Квартирант (Ол.).
КВАтЕРКА, -ьІ, ж. Посудина місткістю 1/4 літра (Пн.).
КВАТЕРКОВИЙ, -а, -е. Прик,w. до КВАТЕРКА (Пн.).
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КЕРОВЦЯ
КВАТЕРУВАТИ, -ую, -єш. Квартирувати, винаймати у ко
гось кімнату або квартиру (Пр.).

КВАТЕРУНОК, -ику, ч. Плата за проживання на квартирі
(Ол.).

КВЕНкАЛА, -ьr, ч. Той, хто стогне; скиглій (Ол.).
КВЕНКАТИ, квенкам, -аш. Стогнати; нездужат\1 1 (Ол.).
КВЕНКНУтИ, квенкну, -еш. Одтюкр. до КВЕНкАТИ (Ол.).
КВИКНУТИ, квйкнеш, -е. Кувікнути (про свиню) (Пр.).
КВИТНУТИ, квйтне. Квітнути, цвісти (про рослини) (Пр.).
КВІТ, -а, ч.

2.

1.

Квитанція, посвідка про оплату чого-небудь.

Квит, край, кінець.

-

Хь"1жу збудував-єм порЯдні

-

і квіт (Пн.).

КВІТОК, -тка, ч. Квітка (Пр.).
КВІТУВАТИ, -ую, -єш. Видавати квитанцію чи розписку (Ол.).
КВОКА, -ь1, ж. Квочка, курка, що виводить курчат (Пр.).
КЕЛ, кла, ч. Ікло, зуб між різцями і передньокореневими зубами (Пр.).

КЕЛЙЙКА, -ь1, ж. Маленька кімната самотньої людини (Пр.).
КЕЛішОК, -шка, ч. Чарка (Пр.).
КЕЛЮХ, -Юха, ч. Келих, велика чарка (Ре.).
КЕЛІОШОК, -шка, ч. Те саме, що КЕЛіШОК (Ре.).
КЕЛЬГАМЕР, -ера, ч. Ковальський молот для виготовлення
підків (Пр.):

к:ЕЛЬНЕР, -ера, ч. Офіціант, працівник ресторану або їдаль
ні, який розносить відвідувачам страви (Ре.).

КЕЛЬОРО. 1. Числ. Кілька. 2. Присл. Скільки. - Кельбро
статку мате на господарці? (Ол.).

КЕЛЬТУВАТИ, -ую, -єш. Витрачати гроші, робити покупки
(Ол.).

КЕНДЕРЙ:ЦЯ, -і, ж. Рідковжив. Кукурудза (Св.).
кЕРА, -ь1, ж. Поворот на дорозі (Пр.).
кЕРАТ, -ата, ч. Кінський привід, яким приводяться в дію
сільськогосподарські машини: молотарка, січкарня (Ре.).

к:ЕРДЕЛЬ, -еля, ч. Стадо овець або кіз (Пр.).

кЕРНОЗ, -оза, ч. Те саме, що КОРНАС (Пр.).
КЕРОВНИК, -йка, ч. Керівник, директор; наставник (Пр.).
КЕРОВНЙ:ЦЯ, -і, ж. Кермо (в автомашині, велосипеді) (Пр.).
КЕРОВНЙЧКА, -ьr, ж. Жін. до КЕРОВНИК (Пр.).
КЕРОВЦЯ, -і, ч. Водій автомашини, шофер (Пр.).
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КЕРПЦІ

КЕРПЩ, -ів, мн.; одн. кЕРПЕЦ, -пця, ч. Постоли.

Керпці

поскли з паволоками і без паволок (Пр.).

КЕРТЙ.ЦЯ, -і, ж. Кріт (Пн.).
КЕРТОЧЬІНЬІ, -бчьш, мн. Кротовина, вирита кротом земля
(Пн.).

КЕРУВАНИЙ, -а, -е. Керований, спрямований у бажаному
напрямі (Ре.).

КЕСЕЛМЦЯ, -і, ж. Кисіль із вівсяного борошна (Ол.).
КЬІЙОК, -йка, ч. Кийок, палиця, на яку спираються при хо
дінні (Пр.).

кЬІМСИ, займ. Кимось, кимсь. - Видіва-м ro, же з кьІмси
бесідував на дорозі (Пт.).

КЬІРВА.вИй, -а, -е. 1. Кривавий, залитий кров'ю. 2. Кров'я
ний {Пр.).

КЬІРВАВЙ.ЦЯ, -і, ж. Перен. Кривавиця, тяжка робота; доробок важкої праці (Ол.).

КЬІРВАВіня, -я, с. Кровотеча (Ол.).
КЬІРВАВТТИ, -авлю, -З.виш. Кривавити, кровоточити (Ол.).
КЬІРВАВНИК, -Ика, ч. Деревій (Пр.).
КЬІРВА.вО, присл. Криваво (Ол.).
КЬІРВЙСТИЙ, -а, -е. Повнокровний, рум'яний, «кров з мо
локом». - Сусfдска дівка ма кЬІрвИсть1 лнця (Ол.).
кЬІРМАК, -ака, ч. Грубий відламок палиці. КЬІрмаком збивают Ябка (Ол.).

КЬІРНАК, -ака, ч. Те саме, що КЬІРМАК (Ол.).
КЬІРНАЧА, -а, с.; збірн. Патиччя (Пр.).
КЬІРТОЧОВЙНА, -ь1, ·ж. Те саме, що КЕРТОЧЬІНЬІ (Ол.).
КЬІРЧ, -а, ч.

1. Трухлявий, прогнилий сук. 2. Знев.

Недорос-

ток, недомірок (про низькорослу людину) (Пн.).

КЬІРШЬІНА, -ь1, ж. Окрушина, крихта (Пн.).
КЬІРШЬІТИ, кЬ1ршу, -ь1ш. Кришити, дробити (Пн.).
КЬІСЛЯК, -Яка, ч. 1. Кислятина, щось дуже кисле. 2. Кисляк,
загусле кисле молоко (Ре.).

КЬІТЙ.ЦЯ, -і, ж. Суцвіття вівса, проса (Св.).

КЬІТКА, -ь1, ж. Дванадцять повісем льону, зв'язаних докупи
(Пт.).

КЬІХАВКА, -ь1, ж. 1. Чхання. 2. Нежить (Пр.).
КЬІхАНЯ, -я, с. Дія зазнач. КЬІХАТИ (Пр.).
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ІОРЧЬІК
КЬІХАТИ, кь'rхам, -аш. Чхати {Пр.).
КЬІХНУТИ, кь'rхну, -еш. Однокр. до КЬІХАТИ. Чхнути (Пр.).
КЬІЦКАТИСЯ, кЬщкамся, -ашся. Беркицяти, перекидатися
через голову; падати (Пр.).

кЬІІllІНЬ, -ени, ж. Кишеня. - Не має ани rрбша в кьrшени
(Пт.).

кЬІІІІКА, -ь1, ж. Кишка, один із ві;:щілів травної системи.
СЬЛЄПА КЬІШКА. Апендикс (Ол.).
КЬІЯНКА, -ьr, ж. Довбня, великий дерев'яний товкач. Кь~Янком товчут запаренw компері для шіцят (Пн.).

КІБІЦ, -Іца, ч. Непрошений порадник у грі (Пр.).
КІЗІЙ, -я, -є. Козячий (Ол.).
КІЗЛЯКЬІ, -ів, лtн. Послід тварин (Св.).
КІЗЙКЬІ, -ів, мн. Юхтові робочі чоботи (Ол.).
ІОЗЯР, -Яра, ч. Козяр, пастух, який пасе кіз (Св.).
КІКС, -а, ч.

1.

Фальшива нота у співі.

2.

Невдалий удар

у більярдній грі (Ре.).

КіКУТ, -ута, ч. Кукса, залишок ампутованої руки або ноги
(Пр.).

КІЛКУВАТИ, -ую, -єш. Вбивати дерев' яні кілки-цвяшки в пі
дошву взуття (Пр.).

КІЛЬКАНАДЦЕТ, -етьох, числ. Кільканадцять, кількість
у межах від

11 до 19 (Пр.).

КІЛЬКАНАДЦЕТ:ЕРО, -ох, збірн. числ. Кільканадцятеро
(Пр.).

КІЛЬО. 1. -я, с. Кілограм. - Куп'ю два кіля м'Иса - і буде того
дост на гостнну (Пр.). 2. Прuсл. Скільки. - кільо то коштує?
КілЬО РАЗ? Скільки разів? (Ол.).
КіЛЬО-БУД, прuсл. Скільки-небудь, будь-скільки (Ол.).
КІЛЬОМЕТЕР,-тра, ч. Кілометр (Пр.).

ІОЛЬОФ, -бфа, ч. Кайло, вид загостреного молота, призна-

ченого для розбивання мурів або копання землі (Пр.).

КІМЕЛЬ, -елю, ч. Горілка, заправлена кмином (Св.).
КІНЧАСТО, прuсл. Загострено, дзюбкасто (Ол.).

КІПКА, -ь1, ж. Копиця сіна або соломи (Пр.).
KfPKYT, -ута, ч. Єврейський цвинтар (Ре.).

КіРЧЬІК, -ьі:ка, ч. Міра об'єму сипких речовин, що стано
вить чверть кірця (Ол.).
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КІСЕЛЙ:ЦЯ
КІСЕЛЙ:ЦЯ, -і, ж. Див. КЕСЕЛЙ:ЦЯ (Пи.).
КІСТ, кости, .ж. Кістка, кість, складова частина кістяка лю

дини та хребетних тварин (Пр.).

кісто, -а, с. Тісто (Пт.).
кіСЯ, -Яти, с. Держак коси.

До кісЯти потрібні тіж іщьr об

ручка і rлобок (Св.).

КІТ, -у, ч. Замазка для вікон та дверей, виготовлена з крейди
й оліфи (Ол.).

КІТУВАТИ, -ую, -єш. Замазувати щілини між склом і рамою
у вікні (Ол.).

кітя, -і, ж. Хліб, призначений на церковний парастас (Ол.).
КІЧКА, -ь1, ж. Гра в палки: підбивання однієї палички іншою
(Пр.).
КЛАК, -а, ч. Волосина у страві (Пт.).

клАКЬІ, -ів, Mfl. Третій, найгірший сорт льону (Св.).

КЛАНЙЦЯ, -і, ж. Ручиця, один із похило укріплених у насаді воза кілків, які підтримують драбини або бічні дошки у возі.
Передні клашіці закріпенЬІ на рухомім обертни, а зІідні закріпенм

наглухо (Пр.).

КЛАПА ЧЬІК, -Ь~ка, ч. Складаний кишеньковий ножик (Пн.).
КЛАТИК, -Ика, ч. Невеликий обрізок дошки; дерев'яна заготовка (Пн.).

КЛА ЧОК, -чка, ч. Жмут скуйовдженого волосся (Ол.).
КЛЕУК, -fка, ч. Клейкий відвар крупи, рису, вівса (Пр.).

КЛЕІНЯ, -я, с. Клеєння (Пр.).

КЛЕЙМУВАНИЙ, -а, -е. Клеймований, позначений клеймом
(Пт.).

КЛЕКАЦКЬІ, -цок, мн. Arpyc (Ре.).
КЛЕПАЛО, -а, с. Весь інструмент, необхідний для клепання
коси (Пт.).

КЛЕПАЧ, -ача, ч. 1. Дерев'яний молот у сукновальні (фолю
ші), який приводиться в дію силою води, що падає на млинове
колесо.

2.

Чоловік, який клепає косу.

3.

Жарт. Лелека (удари

дзьобом якого нагадують клепання) (Пр.).

КЛЄРИК, -йка, ч. Клерикал, прихильник влади духовенства
(Пр.).

КЛЄРУВАТИ, -ую, -єш. Очищати, робити світлим, прозорим;
рафінувати.

-

Вйно ся юж склєрувало (Пт.).
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кляпкАти

КЛИІСТИЙ, -а, -е. Клейкуватий, липкий (Ол.).
КЛИЙ, клйю, ч. Клей (Ол.).
КЛ:ЙНИЦ, -нця, ч. Вішак (Пн.).
КЛІЄНТЕЛЯ, -і, ж. Клієнтура (Ре.).
КЛІЧКА, -ь1, ж. Петля (Св.).
КЛІЩЬІКЬІ, -ів, мн. Маленькі плоскогубці (Ол).,
КЛОКЬІ, -ів, мн. Клоччя льону (Пр.).
КЛУСАК, -ака, ч. Рисак, кінь, що бігає риссю (Пр.).
КЛУСОВНИК, -Ика, ч. Браконьєр (Пр.).
КЛУСОВН:ЙЦТВО, -а, с. Браконьєрство (Пр.).
КЛІОБАК, -ака, ч. Гачок для вішання одягу (Пн.).
КЛІОБИК, -Ика, ч. Пасмо льону (Ол.).
КЛІОКА, -ь1, ж. І. Довга жердина в колодязному журав~і,

t

яка слугує важелем для витягування відра з водою.

2.

Жердина

з гаком на кінці (Пр.).

КЛЮПНТТИ, клЮпну, -еш. Кліпнути (Св.).
КЛІОСКА, -ь1, ж. Галушка (Пр.).
кляrАний, -а, -е. Дієпр. пас. мин. часу до кляrАти (Пр.).

кляІ'Ати, кюІrам, -аш. Переробляти молоко в сир за допомогою клягу (Пр.).

КЛНЙСТЕР, -стру, ч. Клейстер, клей, виготовлений із муки
(Ол.).

КЛЯЙСТРУВАТИ, -ую, -єш. Клеїти клейстером; замазува
ти, заліплювати (Ол.).

КЛЯЙСТРУВАТИЙ, -а, -е. 1. Клейкий. 2. Глевкий (про хліб)
(Ол.).

КЛЯкАТИ, кл.Якам, -аш. Клякати, падати на коліна (Пр.).
КЛЯМБЕРКА, -ь1, ж. Застібка, пряжка (Ол.).
КЛ.ЙМБРА, -ь1, ж. Скоба (Ол.).
КЛЯМБРУВАТИ, -ую, -єш. Закріпляти скобою (Ол.).
КЛЯНЦЙТИ, клЯнцям, -яш. Клацати зубами (Пр.).

КЛ.ЙПА,-ьІ, ж. l. Кляп; накривка, що закриває отвір. 2. Знев.

Стара корова (Пр.).

КЛЯПА.ТИ, кляпам, -аш. Плескати, ляскати (Ол.).
клЯплч, -ача, ч. Складаний ніж із дерев'яною колодкою
(Ол.).

КЛЯПАЧЬІК, -Ь1ка, ч. Див. КЛАІІАЧЬІК (Ол.).
КЛЯПкАТИ, клЯпкам, -аш. Те саме, що КЛЯП.АТИ (Ол.).
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кляпс

КЛЯПС, -а, ч. Ляпанець, легенький ляпас (Ол.).

КЛЯСА, -ьІ, ж. Клас (Пр.).
КЛЯСКАНЯ, -я, с. Оплески, аплодисменти (Пр.).

кл.Я.сти, кь'шьну, -еш, -е; -еме, -ете, кЬшьнут; н. сп. КЬІЛЬ...
НЬІ!, КЬІЛЬНЙЙТЕ! Клясти, проклинати. - Прокь'ільну го 11а
вікь~ за його жад6бу! (Пр.).
КЛЯУБЗЕfА, -ь1, ж. Велика пила із двома ручками (Пр.).

КЛЯУЗУЛЯ, -і, ж. Застереження, спеціальна умова в докумен
ті з вимогою обов'язкового її дотримання (Пр.).

КЛЯЧАНЯ, -я, с. Дія зазнач. клячАти (Пр.).
КЛЯЧАТИ, клЯчам, -аш, -ат. Клячати, колінкувати, стояти
на колінах (Пр.).
КЛЬОЦ, -а, ч. Брус, дерев'яна колода (Ол.).

КЛЬ6ЦОК, -цка, ч. 1. Здрібн. до КЛЬОЦ. Брусок. 2. Груд
ка.

-

Кльоцок соли (Ол.).

КНАЙПА, -ьr, ж. Харчевня, трактир (Ол.).
кнАйПКА, -Ьl, ж. Здрібн. ДО КНАЙПА. Невеликий буфет
(Ол.).

.

КНАЙП'ЯР, -Яра, ч. Власник трактиру (Ре.).
КНАП, -а, ч. Ткач {Пр.).

КнАПКА, -ЬІ, ж. Жін. до КНАП. Ткаля (Пр.).
КНЕДЕЛЬ, -для, ч. Кнель, галушка з потертої картоплі й борошна (Пт.).

КНЬІДЕЛЬ, -для, ч.; мu. -длі. Те саме, що КНЕДЕЛЬ (Пт.).
КНЬІДЛИК, -Ика, ч. Лінивий вареник (Пт.).
КНЬІДЛЙЧОК, -чка, ч. Зменш. до КНЬІДЛИК (Пт.).
К6БАН, -ана, ч. Рівний обрубок деревини, на якому можна
що-небудь тесати (Пр.).

КОБАНЯ, -і, ж. Пристрій, на якому роблять колеса (Пр.).
КОБАСА, -ь1, ж. Ковбаса. Дав мі путо кобась~ (Пр.).

КОБАСКА, -ь1, ж. Здрібн. до КОБАСА. Ковбаска (Ол.).
КОБАСН:ЙЦЯ, -і, ж. Спеціально підготовлена кишка для
ковбас (Ол.).

КОБАСЙНИЙ, -а, -е. Приюи. до КОБАСА. Ковбасний (Ре.).
КОБАЦКАТИСЯ, -ацкамся, -ашся. Беркицяти, перевертати
ся через голову. Див. ще КЬІЦКАТИСЯ (Св.).
КОБЬІЛЙЦЯ, -і, ж. 1. Те саме, що КОБАНЯ. 2. Жеребна
кобила (Св.).
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кокосовий
КОБhІЛКА, -ьІ, ж. 1. Здрібн. Кобилка, маленька самка коня.

2.

Підставка у скрипці, на якій натягнуті струни.

-

Кобь'шка в гУ

сьлях мусит бьіти міцна. 3. Петля в одежі, на яку застібають гап
лик (Пр.).

КОБЬІЛЙНКЬІ, -нок, мн. Кінський гній (Пн.).
КОБіТА, -и, ж. Жінка (Пн.).
КОВНІР, -іра, ч. Комір (Пр.).
КОВТА ти, кбвтам, -аш. Стукати, монотонно ударяти в одне
й те ж місце (Пн.).

КОВТАЧ, -ача, ч. Грубий металевий прут із гачком на кінці
для роздроблення розпеченого вугілля (Пн.).

КОГОТ, -ота, ч. Кіготь у пернатих (Св.).

КОГУТЙ:СКО, -а, ч. Вели~ий старий півень, когутисько (OJ.I.).
KOrYTOK, -тка, ч. Здрібн. Півник (Ол.).
КО(УЦІК, -fка, ч. Назва порошку від головного болю (Пр.).

КОДКОДЬІКАТИ, -Ь1каш, -ат. Кудкудакати.

Кура кодко-

дьІкат (Ол.).

КОЄЦ, койця, ч. Клітка для квочки з курчатами (Ол.).

КОЖІВКА, -ь1, ж. Див. КОЗіВКА (Св.).
КОЗАК, -ака, ч. 1. Запорізький козак; вільна людина в Укра
їні. 2. Те саме, що КОЗАР 2. (Пн.).
КОЗАР, -аря, ч. 1. Пастух, який пасе кози. 2. Підберезник,
їстивний гриб (Пн.).

козівКА, -ЬІ, ж. Металевий або дерев'яний футляр, напов
нений водою, в якому носять брусок для клепання коси (Пр.).

КОЗЛЬІ, -ів, мн. Крокви, що ними кріплять гребінь солом'яної покрівлі (Св.).

КОЗУБ, -уба, ч. Козуб, луб'яний кошичок для суниць (Ре.).
КОЗЙЧКЬІ, -чок, мн. Послід кіз (Пт.).
КОЙ, присл. Якщо, коли.

Кой бестня мудра, не даст ся об

циrанйти (Пр.).

КОКАРДА, -ьІ, ж. Банr, зав'язана стрічка, що прикрашає во
лосся або одяг (Ол.).

КОкАРДКА, -ь1, ж. Здрібн. до КОкАРДА. Бантик, стрічеч
ка (Ол.).

КОКЕТЕРЙ:Я, -йї, ж. Кокетство, залицяння (Пр.).
КОКОСОВИЙ, -а, -е. Дуже корисний, досконалий, вдалий,
прибутковий.

-

КокосбвЬІ інтересм в гандлю (Ре.).
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КОКОШКА
КОКОШКА, -ь1, ж. Молода курка, що несеться перший рік
(Ол.).

КОКСОВНЙЦЯ, -і, ж. Піч для коксування вугілля (Пр.).
КОКСОВНЯ, -і, ж. Підприємство, де коксують вугілля (Пр.).
КОЛАЧ, -З.ча, ч. Калач, булка з білої муки (Пр.).
КОЛАЧhІКЬІ, -ів, мн. Лісова мальва (Пр.).
КОЛЕНИЙ, -а, -е. Колений, розтятий на частини (Пр.).
КОЛЕЦ, -льця, ч. Колючка (Ол.).
КОЛЕЧКО, -а, с. Здрібн. Кільце; коліщатко (Пр.).
КОЛЕШНЯ, -і, ж. Возівня, приміщення для зберігання возів,
саней (Пр.).

КОЛЄІ'А, -ь1, ч. Товариш (Ре.).
КОЛЄrУВА1И, -ую, -єш. Товаришувати, приятелювати (Ре.).
КОЛЄЙ, -Єї, ж. 1. Колія, залізниця. 2. Черга. - По колЄі треба йти за білЄтом (Пр.).

КОЛЄЙКА, -ь1, ж. 1. Вузькоколійна залізниця. 2. Те саме,
що кблєй 2. (Ол.). колЄйкА л1н6вА, -ь1." -ой, ж. Фуніку
лер, підвісна дорога (Ре.).

КОЛЄЙННЦТВО, -а, с. Господарювання на залізниці (Ре.).
КОЛЄЙОВИЙ, -а, -е. Прикм. до КОЛЄЙ 1. Залізничний (Пр.).
КОЛЄНДРА, -ь1, ж. Коріандр, рослина родини зонтичних,
насіння якої додають як приправу до м'ясних страв, печива (Св.).

КОЛЄЯР, -Яра, ч. Залізничник, працівник залізниці (Ол.).
КОЛЄ.ЙРКА, ·ЬІ, ж. Жін. ДО колЄяР (Ол.).
КОЛЄНРСКЬІЙ (СЮ), -а, -е. Прикм. до КОЛЄЯР (Ол.).
КОЛИ-БУД, присл. Коли-небудь, будь-коли (Пр.).
КОЛЙСИ, присл. КоЛиеь (Пт.).
КОЛНСКО, -а, с. 1. Велике коло. 2. Грубий ідовrий кіл (Ол.).
КОЛНСТИЙ, -а, -е. Колоподібний (Ол.).
КОЛЙСТІ, присл. Колоподібна (Пт.).
КОЛИШУЧЬІ, дієприсл. теп. часу. Колишучи, хитаючи колискою (Св.).

КОЛідОР, -бра, ч. Коридор (Ре.).
КОЛЩУВАТИ, -ую, -єш. Не погоджуватися, перечити (Св.).
КОЛОДІЙСКЬІЙ (СКІ), -а, -е. Колодійський, пов'язаний із
виготовленням коліс (Пр.).

КОЛОДіЙСТВО, -а, с. Колісництво, виготовлення коліс, ре
месло колодія (Ол.).
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КОМПАНІЯ
КОЛОМАЗ, -ази, ж. Коломазь, мастило для коліс, виготовлене з дьогтю і смоли (Ол.).

КОЛОМАЗНЙЦЯ, -і, ж. Мазниця, посудина для дьогтю (Ол.).
КОЛОТЯ, -я, с. Колення, коління (Ол.).
КОЛІОМНА, -ЬІ, ж. Колона, високий стовп, що є частиною
архітектурної споруди (Ол.).

.

колюмнАдА, -ЬІ, ж. Колонада, ряд колон (q,11.).
КОЛЮМНОВИЙ, -а, -е. Прикм. до КОЛІОМНА. Колонний
(Ол.).

КОЛІОШНЯ, -і, ж. Те саме, що КОЛЕШНЯ (Св.).
КОЛЯЦЙЙКА, -ь1, ж. Вечеря з музикою й танцями, урочис
те прийняття (Пр.).

КОЛЬБА,
-ь1, ж. Приклад рушниці
(Пн.).
,
,
~

КОЛЬОНСКЬІИ, -а, -е:

,

t

КОЛЬОНСКА ВОДА, -ой ... -ь1, ж.

Одеколон (Пр.).

КОЛЬОР, -6ру, ч. Колір, забарвлення (Пр.).

КОЛЬОРОВО, присл. Барвисто (Ол.).
КОЛЬОС, -6са, ч. Колос, статуя чи обеліск гігантських роз
мірів; велет, що-небудь надзвичайно велике. 1- КОЛЬОС НА
глинЯнь1х НОГАХ. Зовні величне, а насправді слабе (Ре.).
КОМАНДЕР, -ера, ч. Командир, керівник (Пр.).
КОМБІНУВАНИЙ, -а, -е. Комбінований, який становить
комбінацію чого-небудь (Пр.).

КОМЕДЙЯ, -Иї, ж. 1. Комедія, драматичний твір із веселим
сюжетом.

2.

Кумедія, смішний випадок, курйоз (Пр.).

КОМИН, -Ина, ч. Комин, димар (Ол.).
коминовий, -а, -е. Прикм. до комин. - Саджу комн
нову вммітают комннЯре (Ол.).

КОМЙНЯР, -Яра, ч. Сажотрус (Ол.).
КОМИНЯРКА, -ь1, ж. 1. Дружина сажотруса. 2. Спеціальний вовняний головний убір (Ол.).

КОМИНЯРСКЬІЙ (СКІ), -а, -е. Прикм. до КОМЙНЯР (Ол.).
КОМИНЯРСТВО, -а, с. Ремесло сажотруса (Ол.).
КОМИНЯРЧЬІК, -ь'1ка, ч. Учень сажотруса (Ол.).
КОМІРНИК, -:И:ка, ч. Той, хто винаймає собі квартиру в когось, квартирант (Пр.).

КОМПАНія, -Ії, ж. 1. Військова частина, що налічує 100120 солдатів. 2. Компанія, гурт, товариство (Пр.).
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комплєт

КОМПЛЄТ, -Єту, ч. Комплект, повний набір предметів, які
становлять щось ціле або мають однакове призначення (Ре.).

КОМПЛЄтНИЙ, -а, -е. Повний, цілковитий (Ол.).
КОМПЛЄтНІ, присл. Цілком, цілковито, повністю (Ол.).
КОМПЛЄтШСГ, -бети, ж. Повна кількість, вичерпність (Ол.).
КОМПЛЄТУВАТИ, -ую, -єш. Комплектувати, набирати потрібну кількість чого-небудь (Ол.).

конАРА, -ЬІ, ж. Гілка, гілляка, галуза. - Будеме ламати, будеме таргати з конарами, з конарами (нар. піси.я) (Пн.).

КОНВОЄНТ, -Єнта, ч. Конвоїр (Ре.).
КОНЕЦ, кfнця, ч. Кінець (Ол.).
КОНЕЧНІ, присл. Обов'язково, неодмінно.

Конечні мусиш

прйти до мни (Ол.).

КОНЗУЛЯТ, -Яту, ч. Консульство, представництво однієї дер
жави в іншій (Пр.).

КОНЗУЛЬ, -уля, ч. Консул, урядова особа, що представляє
й захищає в іншій країні інтереси своєї держави та її громадян
(Пр.).

КОНЙСКО, -а, ч. Коняка, великий худий кінь (Св.).
КОНИЧ, -йча, ч. Конюшина. - Вьінес коням коийчу! (Пт.).
КОНІР, -Іра, ч. Див. КОВНІР (Св.).
КОНКОЛЬ, -олю, ч. Рідковжив. Кукіль, бур'ян родини гвоз
дикових із темно-рожевими квітками й отруйним насінням, який
росте серед хлібних злаків

(Agrostemma L.)

(Ол.).

КОНОСТАС, -аса, ч. Іконостас (Св.).
КОНТЕНТ, дієпр. Задоволений, вдоволений (Ре.).
КОНТРА, -ь1, ж. 1. Гальмова педаль у велосипеді.
мі ся ко11тра в ровери.

2.

Зопсува

Заперечення, проти, наперекір (Ре.).

КОНТРОЛЯ, -і, ж. Контроль, нагляд, перевірка когось (Ре.).
КОНТРУВАТИ, -ую, -єш. 1. Гальмувати (під час їзди на ве
лосипеді).

2.

Перечити, суперечити (Ре.).

КОНТЯ, -і, ж. Заплетена і закручена на голові коса в заміж
ньої жінки (Пр.).

КОНФІТУРА, -ьr, ж. Варення {Пр.).
КОНШАХТЬІ, -ів, мн. Таємні зносини. - Они мают медже с6бом якfсЬІ коншахтьt (Пт.).
КОНЙРКА, -ьr, ж. Конюшня, стайня для коней (Пр.).
КОпАЛЬНЯ, -і, ж. Соляна або кам'яновугільна шахта (Пр.).
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КОПАльНЯК, -Яка, ч. Шахтовий стояк, кріпильний ліс (Пр.).
КОПАНЙНА, -ь1, ж. Невмілі удари ногами по м'ячу; безлад
ні удари ногами (Пр.).

КОПАНЙЦІ, -аниц, ,wн. 1. Маленькі дитячі санки. 2. Саморобні сани для перевезення товарів (Пн.).

КОПЕЛЯК, -Яка, ч. Те саме, що КОПЬІЛЯК (Пн,),
КОПЕР, -пру, ч. Кріп, городня рослина (Ол.).
~
КОПЕРАТЬІВА, -ь1, ж. Магазин, крамниця (Ре.).

КОПЕР А ТhІВНИЙ, -а, -е. Магазинний (Ре.).
КОПЕРТА, -ь1, ж. Конверт (Пр.).
КОПЕЦ, -пця, ч. Бурт, кагат, копець.

К6пец компери або

бураків пакрь~вают чатнном і шістьом (Ол.).

копИ:сто, присл. з верхом. - Насйпте мі соли ДО rорнЯта,
але копйсто {Пр.).

'

КОПЙТКО, -а, с. Здрібн. Копитце (Пр.).
КОПИТКОВЕ, -ого, с. Шляхове мито; мито, яке брали при
в'їзді на торговицю зі свійськими тваринами (Пр.).

КОПЬІЛЙТИ, -Ьrлищ -ит. Привести на світ позашлюбну дитину (Св.).

КОПЬІЛЯ, -Яти, с. Знев. Копил, байстря (Пр.).
КОПЬІЛЯК, -Яка, ч. Хлопець-безбатченко (Ре.).
КОПЬІРТАТИСЯ, -~::1ртамся,-ашся. Те саме, що КЬІЦкАТИСЯ (Пр.).

КОПНЯК, -Яка, ч. Копняк, удар верхньою частиною ступні,
стусан ногою (Пр.).

КОПРЙВНЯК, -Яка, ч. Кропив'яник, мішок із грубого до
мотканого полотна, виготовленого з найнижчого сорту прядива

або із кропивових рослин (Пр.).

:,КОПРИВНЯ:НИЙ, -а, -е. Прик,w. до КОПРЙВНЯК (Пр.).
КОПРОВИЙ, -а, -е. Прикм. до КОПЕР. Кроповий (Пр.).
КОПчАСТИЙ, -а, -е. Насипаний із вершком (Пр.).
КОРГЕЛЬ, -еля, ч. Шульга, лівша (Пр.).
КОРДУПЕЛЬ, -пля, ч. Знев. Курдупель {про людину малень
кого зросту) (Ре.).

КОРЕНЙСКО, -а, ч. Коренище, великий корінь (Пт.).
КОРЕЦ, кірця, ч. Корець, давня міра ваги та об'єму сипких
тіл, що дорівнює 100 кг.
Корец має 32 горці або 128 кварт. Чверт корця має 8 r6pцw, rорнец- 4 кварТЬІ (Пр.).
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КОРЬІТКО, -а, с. З;иети. Коритце, дерев'яний кухонний по
суд, у якому місять тісто на хліб (Пр.).

КОРЬІТ.sі:ТКО, -а, с. Зменш.-пестл. до КОРЬІТКО (Пн.).
КОРМЙЛЕЦ, -льця, ч. Годувальник, той, хто утримує, годує
когось (Пр.).

КОРМІНЯ, -я, с. Годування, годівля (Пт.).
КОРНАС, -аса, ч. Кнур, некастрований самець свині (Св.).
КОРОВЙСКО, -а, ж. Погана корова (Пт.).
КОРОВКА: БОЖА КОРОВКА, -ой ... -ь1, ж. Сонечко, мала
комаха з червоними в чорні цятки крильцями (Пн.).

КОРОВ'.sі:РНЯ, -і, ж. Корівник, стайня для корів (Пт.).
КОРОНКА.РКА, -ьr, ж. Жінка, що виготовляє мереживо (Пт.).
КОРОНКОВИЙ, -а, -е. Мереживний, мережаний (Пт.).
КОРОНУВАНИЙ, -а, -е. Дієпр. пас. мuн. часу до КОРОНУВАТИ. Коронований (Св.).

КОРОНУВАТИ, -ую, -єш. Коронувати, увінчати короною на
царювання (Св.).

КОРОПАТВА, -ь1, ж:. Куріпка (Пт.).

КОРУГОВ, -гви, ж. Церк. Хоругва (Ол.).
КОРЧ, -у, ч. Судома. - ВзЯли го кбрчЬІ в нбзі, бо пішов до
студеной вбдь1 (Пр.).

КОСАК, -ака, ч. Великий ніж, яким ріжуть капусту (Пр.).
КОСЕЦ, -сця, ч. Косар (Пр.).
КОСЙСКО, -а, ж. Згруб. Косище, велика або незручна в роботі коса (про сільськогосподарське знаряддя) (Пт.).

КОСМИК, -Ика, ч. Пучок, пасмо (волосся або вовни) (Ре.).
КОСТЙСКО, -а, Ж. Костомаха, велика кістка (Пр.).
КОСТКА, -ь1, ж. Брущатка кубічної форми для брукування
вулиць; що-небудь у формі куба (Пр.).

КОСТКОВИЙ, -а, -е. Прuкм. до КОСТКА. - Я купую все лем
косткбвий цукер (Св.).

КОСТНЙЦЯ, -і, ж. Трупарня, морг (Пр.).
КОСТРУБЬІ, -ів, мн. Збита в жмутки вовна на вівці (Пр.).
КОСТУР, -ура, ч. Милиця (Пн.).
КОСЦ.sі:НИЙ, -а, -е. Кістяний, виготовлений із кості (Пр.).
КОСЯР, -Яра, ч. Те саме, що КОСЕЦ (Пр.).
кос.ЯРКА, -ЬІ, ж. Косарка, машина для косіння (Св.).
КОСЬЛ.sі:вЕЦ, -вця, ч. Клишоногий чоловік (Пр.).
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косьлЯвий, -а, -е. Кривий, викривлений; клишоногий
(Пр.).

КОСЬЛЯВИТИ, -Я.в'ю, -иш. Кривити, викривляти (Пр.).
КОСЬЛЯвІСТ, -бети, ж. Викривлення, сутулість, горбатість
(Пр.).

КОСЬЛЯвО, прuсл. Викривлено, сутуло (Пр.). · ,
КОСЬЦІЛ, костела, Ч. Костьол, римо-католицьки,й храм (Пт.).
КОСЬЦІЛЬНИК, -Ика, ч. Церковний прислужник, паламар
(Пт.).

КОТВИЦЯ, -і, ж. Див. АНКРА (Св.).
КОТ:ЙСКО, -а, ч. Котище, котюга (Ол.).
КОТЬІ, -ів, мн. Вечір біля покійного (Пн.).
КОФЛЯ, -і, ж. Черпак, велика розливна ложка (Пт.).
КОХАН, -ана, ч. Коханець, любас (Ол.).
КОЦЕНІТИ, -fю, -єш. Коцюбнути, дубіти від холоду (Св.).
КОЦУР, -ура, ч. Кіт-самець (Пр.).
КОЦУРИНЦІ, -ів, мн. Пахуча листяна рослина, що викори
стовується як приправа до розсолу (Пт.).

КОЦЮБИТИСЯ, -Юблюся, -Юбишся. Коцюрбитися, скручу
ватися, гнутися, кривитися (Ол.).

КОЦЯК, -Яка, ч. Мала кішка; породиста кішка (Пр.).
КОЧАН, -ана, ч. Качан, твердий стрижень всередині голівки
капусти, який їдять сирим (Пр.).

кочАня, -я, с. Збірн. ДО КОЧАН. - Сол6дке КQЧаJІЯ в капус
ті (Пр.).

КОЧКА, -ь1, ж. Мурашник (Св.).
КОШ,-а, ч. Кошик (Ол.). ~ДІСТАТИ КОША. Дістати гарбуза, одержати відмову при сватанні (про парубка) (Пр.).

КОШАЛКА, -ь1, ж. Кошіль (Пр.).
КОШЕНЯ, -і, ж. Кишеня (Пр.).
КОШЕРНИЙ, -а, -е. Реліг. Кошерний, чистий, чистокровний
(згідно з релігійними приписами іудаїзму) (Пр.).

КОШЬІКАР, -аря, ч. Кошикар, майстер, що плете кошики
(Пр.).

КОШЬІкАРНЯ, -і, ж. Фабрика, де виробляють кошики (Пр.).
КОШЬІківКА, -ЬІ, ж. Баскетбол, спортивна гра (Пр.).
КОШЬІНЯ, -я, с. Косіння, косовиця (Пр.).
КОшЬІРНИЙ, -а, -е. Те саме, що КОШЕРНИЙ (Св.).
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КОШТОВНІ, присл. Дорого (Ре.).
КОШУЛЯ, -і, ж. Чоловіча сорочка (Ол.).

КПЙНЬІ, кпин, мн. Кпини, жарти, кепкування, висміювання
(Пр.).

КРАВЕЦ, -вця, ч. Кравець, майстер, який шиє одяг (Пр.).
КРАВЧАТИ, кравчьп. Клекотати (про орла). - Орел крав
чьп, бо штоси гвйдів (Пр.).

КРАЇК, -fку, ч. Крайчик, кінчик. - Сfджу лем на самім краfку
лавкь1 (Пр.).

·'

,

..

КРАІЧОК, -чка, ч. Зменш.-пестл. до КРАІК. Краєчок (Пр.).

КРАЙКА, -ь1, ж. Крайка, жіночий пояс (Пн.).
КРАЙ ОВИЙ, -а, -е. Вітчизняний (Пр.).
КРАКАТИ, кракаш, -ат. Каркати (Пр.).
КРАКОВ'ЯК, -Яка, ч. 1. Житель міста Кракова. 2. Крако
в'як, польський народний танець (Пр.).

КРАПАТИ, крапат. Крапати, падати краплями. - Дойджу
велькбго неє, але пбкус крапат (Пр.).
КРАС, иевідм.

Дуже гарний.

-

Такьr крас тоть1 гбрьr, же їх

нйrда не забуду (Пр.).

КРАСАВЙЦЯ, -і, ж. Красуня, вродлива жінка (Пр.).
КРАСИЙ, -а, -е. Рябий, строкатий (Пт.).
КРАСІтЕЧНИЙ, -а, -е. Гарнесенький (Пт.).

КР АСІТНИЙ, -а, -е. Надзвичайно вродливий, прекрасний,
чудовий (Пт.).

КРАСНОЛІОДОК, -дка, ч. Карлик, гном (Ре.).
КРАСУЛЯ, -і, ж. Кличка рябої корови (Пт.).
КРАСЬНІТИ, -fю,'-єш. Гарнішати; поправлятися (Пр.).
КРАТА, -ь1, ж. 1. fрати, решітка. 2. Візерунок у вигляді клітинок (Ол.).

КР АТКУВАНИЙ, -а, -е. У клітинку. - Купив си краткуваний
папір (Пр.).

КР АТУВАТИ, -ую, -єш. Заrратовувати, встановлювати rрати
на чомусь (Пт.).

КРАЦЙСТИЙ, -а, -е. Картатий (Ол.).
КР А ЧАТИ, крачам, -аш, -ат; и. сп. КРА ЧАЙ! Ступати, кро
кувати (Пр.).

КРАІОХА, -ь1, ж. Окраєць. -Тота краЮха хліба затверда на
мої зубь1 (Пр.).
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КРАЯН, -Яна, ч. Краянин, співвітчизник (Пр.).
КРАНИКА, -ьr, ж. Жін. до КРАЯН (Пр.).
КРЕВНА, -ой, ж. Родичка (Пр.).
КРЕВНИЙ, -а, -е. Споріднений (Пр.).
КРЕГКИЙ, -а, -е. Крихкий, який легко кришиться, ламається (Пт.).

.

КРЕДЕНСИК, -Ика, ч. Зменш. до КРЕДЕНЦ (~в.).
КРЕДЕНЦ, -енца, ч. Буфет для посуду (Св.).
КРЕДКА, -ьr, ж. 1. Пастель. 2. Кольоровий олівець (Пр.).
КРЕМПАЧ, -ача, ч. Кирка, ручне знаряддя у вигляді молота
із загостреним кінцем, яким розбивають камінь, лід і т. п. (Пр.).

КРЕМПЛЯ, -і, ж. Металева щітка для вирівнювання волокон вовни.

-

На кремплях ся чухре вовну (Пр.).

,

КРЕМПУВАТИ, -ую, -єш. 1. Умовно зв'язувати, обмежувати
в діях, пригнічувати.
хь"1жн.

2.

-

Тот чуджнй чловек кремпує мня в моїй

Обтяжувати, завдавати клопоту. -То вас не буде крем

пувало, як я помешкам г вас Єден ден? (Пр.).

КРЕМПУВАТИСЯ, -уюся, -єшся. Соромитися, бентежитися,
почуватися ніяково; бути скованим у діях.

-

Ть1 ся го не кремпуй,

а повідж му просто в ОЧЬІ (Пр.).

КРЕПА, -ьr, ж. Креп, легка й цупка прозора шовкова ткани
на чорного кольору, з якої шиють траурний одяг (Пт.).
КРЕС, -у, ч.
смуга.

2.

1.

Лінія, що обмежує якийсь простір; кордонна

Кінець чомусь, край.

-

Повів-єм тн вшь'пко, што-м ти

мав повісти, і на тьrм крес (Пр.).
КРЕСАТИ, крешу, -еш. 1. Кресати, добувати вогонь. - Кре
ше патьІчка і сьвітит лЯмпу. 2. Обрубувати. -Треба мі кресати
чатнну, жебЬІ бь'ІВО ЧЬІМ ПОСТСЛНТИ В СТаЙИИ (Пт.).

КРЕСЕЛКО, -а, с. Стільчик зі спинкою (Пр.).
КРЕСЬ!, -ів, мн. 1. Оборонна лінія проти нападів татар на
сході території давньої Польщі.

2.

Українські землі на окраїнах

давньої Польщі {Пр.).
КРЕСТ, -а, ч. Хрест (Пр.).

КРЕСТЙТИ, крещу, крестиш. Хрестити (Св.).
КРЕСЬНЯ,.-Яти, с. Похресник, похресниця (Пр.).
КРЕТ, -а, ч. Кріт, невеликий сліпий комахоїдний ссавець (Пр.).

КРЕТЕС: З КРЕТЕСОМ. Цілком, начисто, дощенту. - Зннщив го з кретесом (Пр.).
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КРЕЩЕНИЙ, -а, -е. Хрещений (Ол.).
КРЕЩЬІНЯ, -я, с. Хрещення. - Крещь"шя Русі бь"шо в 988 році
(Ол.).

КРИВАВИЙ, -а, -е. Трохи кривий, кривуватий (Ол.).
КРИВАВО, присл. Трохи криво, кривувато (Ол.).
КРИВДЙТЕЛЬ, -еля, ч. Кривдник, той, хто робить комусь
кривду (Ол.).

КРИВДИТЕЛЬКА, -ь1, ж. Жін. до КРИВДЙТЕЛЬ (Ол.).
КРИВІНЯ, -я, с. Невдоволення (Пт.).
КРИВУЛЕЦ, -льця, ч. Криве дерево (Пр.).
КРЙЖЬІ, -ів, м11. 1. Поперек, нижня ділянка спини у людини.

2.

Кінський круп (Св.).

КРИЖІВКА, -ь1, ж. 1. Перехрестя, схрещення доріг. 2. Голівка заквашеної капусти (Пр.).

КРИЗИСОВИЙ, -а, -е. Кризовий (Св.).
КРИЛЬ, кроля, ч. Кріль, свійська тварина родини заячих (Ол.).

КРимінАЛ, -сілу, ч. В'язниця (Пн.).
КРИМІНОЛЬО(, -6ra, ч. Кримінолог, фахівець із криміно
логії (Ре.).

КРИПЙТИ, крИп'ю, -иш. Укріплювати. - Тбту стіну треба
кришіти (Ол.).

КРИСАКЬІ, -ів, м11. Два менші обручі колодки колеса, що
служать для кріплення кінців колодки (Пр.).

КРИСАНЯ, -і, ж. Капелюх, чоловічий і жіночий головний
убір; крисаня, капелюх із широкими крисами (Пт.).

КРЙСКА, -ь1, ж. 1. Риска. 2. Черга. - Прнде крнска на Ма
тнска (прислів'я) (Ол.).·

КРИСКУВАНИЙ, -а, -е. 1. Позначений рискою, підкресле
ний.

2.

Заштрихований (Ол.).

КРИСКУВАТИ, -ую, -єш. 1. Проводити риски. 2. Заштрихо
вувати (Ол.).

КРИСОЧКА, -ь1, ж. Зменш.-пестл. до КРЙСКА 1. Рисочка
(Ол.).

КРЬІТНИК, -Ика, ч. Шнурок для підперізування кальсонів
(Пр.).
КРІК, кроку, ч. Крок (Пр.).

КРікВА, -ь1, ж. Кроква, одна з опор покрівлі, зроблена із
трьох брусків у вигляді літери «А» (Пр.).
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КРУПНЯК
КРІСЕЛКО, -а, с. Те саме, що КРЕСЕЛКО (Св.).

КРОМКА ти, крбмкаш, -ат. Крякати (Ол.).
КРОПЕЛЬКА, -ьr, ж. Крапелька, краплина (Ол.).

КРОПЙТИ, кроплю, кропиш. Кропити, оббризкувати дрібними краплями.

Кс1.ондз кропив кропйлом вшь'1ткЬІх баб (Пр.).

КРОПЙТИСЯ, кроплюся, кропишся. Битися.
кропнли! (Ол.).

·Але они ся
1,

КРОПІТИ, крбпле. Крапати, капати (про дощ) (Ол.).
КР6ПКА, -ь1, ж. 1. Крапка, цятка. 2. J,ие11ш. до КР6ПЛЯ 2.
(Пр.).

КРОПК6ВИЙ, -а, -е. Прик;и. до КР6ПКА (Пр.).
КРОПКУВАНЯ, -я, с. Дія зазнач. КРОПКУВАТИ (Ол.).
КРОПКУВАТИ, -ую, -єш. Пунктирувати, класти крапки, щткувати (Пр.).

КРОПКУВАТО, присл. Пунктиром (Пр.).
КРОПЛіНЯ, -я, с. Дія зазнач. КРОПЙТИ. Кроплення, збриз
кування (Ол.).

КРОПЛЯ, -і, ж. 1. Крапля.
з пов:ілм.

2.

Вода крбпля по крбплі капала

Ефір, органічна сполука у вигляді безбарвної леткої

рідини з характерним різким запахом, яка використовується

в медицині, а також як алкогольний напій (Пр.).

КРОПНУтИ, крбпну, -еш. 1. Скропити, бризнути. 2. Упері
щити, вгатити кулаком. - Усупся, бо як тя кр6ш1у! 3. Випити по
чарці. - Крош1еме си по ЄднЬІм келfшку (Пр.).

КРОПНУТИСЯ, крбпнуся, -ешся. Ударитися (Ол.).
КРОЧАЙ, -аю, ч. Те саме, що КРІК. Крок (Ол.).
КРОЧЬІНЯ, -я, с. Дія зазнач. КРОчЬІТИ. Крокування (Ол.).
КРОч'ЬІТИ, крбчу, -ьrш. Крокувати (Пр.).
КРУГ, -а, ч. 1. Відріз домотканого лляного полотна завдовжки 8 метрів. 2. Коло, rшощина, обмежена замкненою дугою (Пр.).
КРУГЙНЯ, -і, ж. Кругла чорна слива, гіркувата на смак (Ол.).
КРУМПЛЯ, -і, ж. Картопля. Див. ще КОМПІР (Св.).
КРУМчАТИ, крумчь1т. Видавати тихий звук «.крру)) (про кролів, зайців, жаб, дрібних гризунів) (Ол.).

КРУПЬІ, -ів, мн.. 1. Рідка молочна каша з неподрібнених яч
2. Ракова ікра. Крупь~ під шййком рачйці (Пт.).
КРУпнЯК, -Яка, ч. 1. Оселедець з ікрою. 2. Крупник, юшка

мінних круп.

з крупою (Пт.).
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КРУтАК
КРУТАК, -ака, ч. Крутій, дурисвіт, брехун (Ол.).
КРУТАНННА, -ь1, ж. Метушня, безладний рух (Пр.).
КРУТАЦТВО, -а, с. Крутійство (Пр.).
КРУТА ЧКА, -ь1, ж. Жін. до КР'УтАК. Крутійка, пройдисвіт
ка {Пр.).

КРУХ, -а, ч. Грудка. КРУХ Ц'УкРУ. Грудка цукру на 3-5 кг
(Пр.).

КРУХИЙ, -а, -е. Крихкий, ламкий. - КрухЬІ цЯстка дббрЬІ при
гербаrі (Пр.).

КРУХО, присл. 1. Крихко. 2. Погано, зле, недобре. - Крухо
з хвбрwм при такій високій горЯчці (Ол.).

КРУчОК, -чка, ч. Гачок (Пр.).
КРУШЬІНА, -ь1, ж. Крихта, окрушина (Ол.).
КРЯВчАТИ, крЯвчьп. Крякати {від звуконаслідування «крякря>>); каркати (Пр.).
К С6БІ! Вигук, яким завертають волів: «До себе! Вліво!» (Пт.).
КУГИК, -:Ика, ч. Сова (Ол.).
КУГИкАТИ, -Икат. Кричати совою; кричати: «Куги! Куги!»
(Ол.).

КУДЕРЙВИЙ, -а, -е. 1. Кучерявий. 2. Нечесаний (Ол.).
КУДНЛЯ, -і, ж. Куделя, кужіль (Пн.).
КУДЛАЙ, -ая, ч. Кудлань, патлань (той, хто має довге ску
йовджене волосся або патлату шерсть) (Пр.).

КУДРЯВНТИ, -Явлю, -Явищ-ит. Завивати кучері, кучерявити (Ол.).

КУДРЯВНТИСЯ, -Явится. Витися, завиватися кучерями (Ол.).
КУЖЬІВКА, -ЬІ, ж. Див. КОЗІВКА (Ол.).
КУЖівКА, -ЬІ, ж. Див. КОЗівКА (Пн.).
КУКАНЯ, -я, с. Дія зазнач. КУкАТИ (Ре.).
КУкАТИ, кукам, -аш, -ат. 1. Кувати (про зозулю). - Куюівка
кукат. 2. Заглядати, зазирати кудись. - Ваньо кукнув през вь"1гляд
і rвндів свою мнлу (Пр.).

КУКЕЛКА, -ьr, ж. Плетена булка з білої муки (Ол.).
КУКЕЛОЧКА, -ь1, ж. Пшенична шабасова булка (з єврей
ської кухні) (Ол.).

КУКУРЙДЗЯ, -і, ж. Кукурудза (Ол.).
КУКУРИДЗЯ:нИй, -а, -е. Прикм. до КУКУРЙДЗЯ. Куку
рудзяний (Ол.).
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КУПЧЬІТИ
КУКУРИДЗЯІІКА, -ь1, ж. 1. Кукурудзяне бадилля. 2. Кукурудзяна крупа (Ол.).

КУКУРИКАНЯ, -я, с. Дія зазнач. КУКУРИКАТИ (Пт.).
КУКУРикАТИ, -Икаш, -ат. Кукурікати (Пт.).
КУКУРЙЦЯ, -і, ж. Те саме, що КУКУРЙДЗЯ (Св.).
КУКУРУДЗ, -удза, ч. 1. Шишка хвойного дер~ва. 2. Качан
кукурудзи (Ол.).

КУЛАчАНИ: КУЛАЧАНЕ ПОЛОТНО, -ого ... -а, с. Домо
ткане полотно із конопляних або лляних ниток (Пн.).

КУЛЕм:ЕТЧЬІК, -Ь1ка, ч. Кулеметник (Ре.).
КУЛІ(, -lra, ч. Зимова забава у М'ясниці. Танці, катання на
санях, ковзанах (Пр.).

КУліІА, -ь1, :не. Кулик, дика водоплавна птиця (Пт.).
,
КУЛУБАНЬ, -ані, ж. Місце падіння води у водоспаді (Пн.).
КУЛЯвІСТ, -ости, ж. Кульгавість (Ол.).
КУЛЙВО, присл. Кульгаючи, припадаючи на одну ногу (Ол.).
КУЛЬБАСТИЙ, -а, -е. Загнутий. - Кульбастий дзЮбок у малого орлЯти (Пт.).

КУЛЬКЬІ, -ів, мн. Картопляні галушки кулястої форми (Ре.).
КУЛЬЧЬІК, -Ь~ка, ч. Сережка, жіноча прикраса у вусі (Пр.).
КУмнАТА, -ь1, ж. Кімната (Св.).
КУНУПЕВКА, -ьr, ж. Підсніжник (Пн.).
КУПЕНИЙ, -а, -е. Куплений (Пт.).
КУnЕРДА, -ь1, ж. Конверт (Пн.).
КУnЕЦ, -пця, ч. Купець; торгівець; власник торговельного
підприємства (Пр.).

КУПЛЄТ, -Єта, ч. Куплет, строфа вірша (Ре.).
кУпля, -і, ж. 1. Велика металева пряжка з емблемою (на
військовому ремені). 2. Купівля (Пр.).

КУПНИЙ, -а, -е. 1. Купівельний, пов'язаний із процесом ку
2. Купований, придбаний за гроші (Ол.).
КУПНО, -а, с. 1. Купівля, придбання товарів. - Заран підеме
до мfста на купно. 2. Куплені речі, покупки (Ол.).
КУПЧИЙ, -а, -е. Фабричний. - Купче полбтио (Пн.).
КУПЧЬІНЯ, -я, с. Дія зазнач. КУПЧЬІТИ. Купування, тор
півлі-продажу.

гівля (Пт.).

КУПЧЬІТИ, купчу, -ьzш, -ь1т. Торгувати, купувати або про
давати що-небудь (Пр.).
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КWАЖ

КУРАЖ, -ажу, ч. Відвага, сміливість, загонистість {Пр.).
КУРАЖЬПИСЯ, -ажуся, -ь1шся. Виставляти напоказ свою
сміливість, вдавати відважного (Пр.).

КУРАСГРА, -ь1, ж. Молозиво, перше молоко після отелення
корови (Пи.).

КУРАЦЙЯ, -Иї, ж. Лікування; курс лікування (Пр.).
КУРДІЛЬ, -Іля, ч. Курдюк, жирове відкладення біля хвоста
у деяких порід овець (Пр.).

КУРЕВО, -а, с. Куриво, тютюн (Пр.).
КУРЙЄР, -Єра, ч. 1. Кур'єр, розсильний. 2. Скорочена назва
газети «Куриєр цоджєнню> (у Польщі) (Ре.).

КУРОК, -рка, ч. 1. Курок, спусковий гачок, частина удар
ного механізму в ручній вогнепальній зброї.
чна втулка для затикання пляшки.

3.

2. Корок, циліндри

Водопровідний кран (Пр.).

КУРТАК, -ака, ч. Куртка із саморобного сукна (Пи.).
КУРТИЙ, -а, -е. Короткий. - Кtртий ніж (Пи.).
КУРЧАТИ, курчьп. Бурчати в животі (Ол.).
КУРЯ, -Яти, с. Курча (Ол.).
КУРЯЧКЬІ, -чок, мн. Курячий послід (Пт.).
КУСЙТЕЛЬ, -еля, ч. Спокусник (Ол.).
КУСИТЕЛЬКА, -ь1, ж. Жін. до КУСЙТЕЛЬ. Спокусниця'
(Ол.).

КУСИТЕЛЬСКЬІЙ (СЮ), -а, -е. Спокусницький (Пт.).

КУСЙТИ, кусит. Спокушати; кортіти. - Кусит ня з"істи тото
(Ол.).

КУСіСЬКА (КУСІСЄРКА, КУСЦІНЬОК, КУСЦІНЬКА,
КУСЦЄНКЬІ), присл. Трішечки (Ол.).
КУСО, присл. 1. Коротко, обмежено. 2. Погано, кепсько. Кусо з ним на робоrі в копальнях (Пр.).

КУСГРЙЦЯ, -і, ж. Низька і дрібна сухостійка гірська трава
(Пр.).

КУСГРЙЧКА, -ь1, ж. Здріби. до КУСТРЙЦЯ. - На полЯні,
окрім бlдной кустрЙЧКЬІ, НИЧ не росло (Пр.).
КУСЬНІР, -Іра, ч. Кушнір, ремісник, що вичиняє шкіру і шиє
хутряні вироби (Пр.).

КУСЬНіРКА, -ьІ, ж. Кушнірство, ремесло кушніра (Пр.).

КУСЬНІРСКЬІЙ (СКІ), -а, -е. Прикм. до КУСЬНІР. Куш
нірський. - Кусьнfрскі фах високо ся цfнит (Пр.).
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КШТА

КУСЬТЬІКАТИ, -ь'1кам, -аш. Кульгати, шкутильгати (Пт.).

KYrBA, -ьr, ч. Скупердяй (Ол.).
КУТЕРНОГА, -ь1, ч. Клишонога людина (Ол.).

КУrЕЦ, -щя, ч. Свинарник, хлів для свиней (Ол.).
КУrИ, кую, -єш, -є; -Єме, -Єте, куют. Кувати, обробляти розпечений метал молотом (Ол.).
·,
КУrЯ. 1. -і, ж. Кутя, обрядова страва з вареної ~1шениці, го
ріхів, маку й меду, яку готують на Святвечір (Пр.). 2. -я, с. Дія за
знач. КУrИ. Кування (Ол.).
КУТЯРЬІ, -ів, мн. Частина населення, що жила по кутках на
Лемківщині (Ре.).

КУФА, -ь1, ж. І. Велика бочка з покришкою. 2. Знев. Товпи
га, товста жінка (Пн.).

КУФЕЛЬ, -фля, ч. Кухоль (Ол.).
КУФЕР, -фра, ч. Велика обкована скриня для святкового одягу (Пр.).

КУФЕРОК, -рка, ч. Скринька, чемодан (Пн.).
КУФЕРОЧОК, -чка, ч. Здріб11. до КУФЕР, КУФЕРОК (Пп.).
КУХАРЙТИ, -арю, -иш. Куховарити, готувати їжу (Ол.).
КУЧАН, -ана, ч. Див. КОЧАН (Пн.).

КУчАня, -я, с. Дія зазнач. КУЧАти. Присідання (Ол.).

КУЧАРУrА, -ьІ, ж. Кочерга (Пн.).
КУЧАТИ, кучам, -аш. Присідати (Ол.).
КУЧНУrИ, кучну, -еш. Однокр. до КУЧАТИ. Присісти (Ол.).
КУЩЙНЬКА, присл. Трішки. Пор. КУСіСЬКА (Пн.).
КЦЮК, -а, ч. Великий палець на руці (Пр.).
кштА, -ЬІ, Ж'. Крихта, мізерна частина.
ани КШТЬІ ораВДЬІ (Ол.).
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-

в ТЬJХ словах неє

ЛАБУдАти

л
ЛАБУдАТИ, -удам, -аш. Заледве придбати щось, робити що
небудь із великими труднощами.

-

Та якоси злабудав-єм тоту

хьІжу за п'ят років (Пр.).

ЛАГОДЖЬІНЯ, -я, с. Погодження, примирення (Пр.).
ЛАДЖЕНИЙ, -а, -е. Дієпр. пас. мин. часу до ЛАДЙТИ. - Коні
юж ладженм і треба скоро вьйжджати (Пр.).

ЛАДЙТИ, ладжу, ладиш. 1. Запрягати коней. 2. Жити в злагоді (Св.).

ЛАДОВНИК, -Ика, ч. Вантажник, такелажник (Ол.).
ЛАДОВНЙЦЯ, -і, ж. Патронташ (Ол.).
ЛАДОВНЯ, -і, ж. Місце вантаження або розвантажування
товарів (Ол.).

ЛАДУІІОК, ч. 1. -нка. Набій, заряд для зброї. 2. -ику. Вантаж,
товар (Пн.).

ЛАЖЬІНЯ, -я, с. Лазіння (Пт.).
лАЗАР, -аря, ч. Чоловік, тіло якого вкрите задавненими рана
ми, струпами; злидар, нужденна людина (Ре.).

ЛАЗЄНКА, -ьr, ж. Невелике домашнє приміщення з ванною
(Ре.).

лАйдАК, -ака, ч. Лайл. Нікчема, негідник. - Ть1, лайдаку
проклятий, не показуй мі ся до хь'rжи! (Пр.).

ЛАЙДЛ.ЦКО, присл. Негідно, мерзотно. - Тота робота вь1глЯдат лайдацко (Ол.).

·

ЛАЙДАЦТВО, -а, с. 1. Мерзенність. 2. Збірн. Мерзотники,
негідники (Ол.).

ЛАЙДА ЧЬІНА, -ьr, ч. Негідник, мерзотник (Ол.).
ЛАЙДА ЧЬІТИ, -ачь1ш, -ьп. Бути негідником, неробою (Пр.).
лАйнО, -а, с. Екскременти корови (Пн.).
ЛАКНУrИ, лакну, -еш. Хотіти їсти, відчувати голод (Пр.).
ЛАКОМИЙ, -а, -е. 1. Жадібний до їжі, ненаситний (про людину).

2.

Апетитний, ласий (про їжу) (Пр.).

ЛАКОМЙТИСЯ, -бм'юся, -ишся. Ласувати; їсти (Пр.).
ЛАКОМО, присл. 1. Пожадливо, ненаситно. 2. Апетитно, ла
со (Пр.).
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ЛЕГОВЙСКО
ЛАмАНЧАК, -ака, ч. Вечірка по закінченню вечорниць, ко
ли вдавано ламають засоби прядіння, звичайно куделі (Пр.).

ЛАНОЛІНА, -ь1, ж. Ланолін, дезинфікаційна мазь із жиру,
який одержують під час промивання овечої вовни (Пр.).

ЛАНЦОК, -цка, ч. Невеликий ланцюг (Пн.).
ЛАНЦУrnОК, -шка, ч. Ланцюжок для годинни~а або як прикраса на шию (Ол.).

ЛАІІАнкА, -ь1, ж. 1. Дитяча гра у квача. 2. Облава (Пт.).
ЛАПА.НЯ, -я, с. Дія зазнач. ЛАПАТИ (Ол.).
ЛАnАТИ, лапам, -аш. Ловити, хапати. - «Лапай злодія!» крнчав Олег (Пр.).
ЛАПІВКА, -ь1, ж. Хабар (Ол.).
JІАПСКО, -а, с. Лапище, велика лапа (Пт.).
JІАПУ-цАПУ, присл. Абияк (Пр.).
JІАПЦЮХ, -Юха, ч. Обшарпанець, злидар, волоцюга; люди
на в обдертому брудному одязі (Пр.).

ЛАСКОТАНЯ, -я, с. Дія зазнач. ЛАСКОТАТИ (Ол.).
ЛАСКОТАТИ, -отам, -аш. Лоскотати, подразнювати шкіру,
викликаючи нервове збудження, супроводжуване сміхом (Ол.).

ЛАСКОТКЬІ, -ток, мн. Властивість легко піддаватися лос
котанню.

-

Не зпав-єм, же маш такь~ снльнw ласкоткь~ (Пр.).

ЛАСКОТЛЙВИЙ, -а, -е. Лоскітливий, вразливий до лоско
ту (Ол.).

JІАТВИЙ, -а, -е. Зрозумілий, легкий, доступний (Ре.).
ЛАТкАТИ, латкам, -аш. Ладкати, співати ладканок (обрядових весільних пісень) (Пн.).

JІАХМАН, -ана, ч. Старий поношений одяг; лахміття (Ол.).
JІАЦНИЙ, -а, -е. Легкий, вигідний, зручний (Ол.).
JІАЦНІ (О), присл. Вигідно. - У вагоні бьІло лацні, бо бь"шо де
спати (Ол.).
ЛЕ, част. Но, же.

-

Подте-де домів!

-

Чекай-ле на ня! (Ол.).

ЛЕБЩ, -едя, ч. Лебідь, великий водоплавний птах (Св.).
ЛЕБ'ІОДКА, -ь1, ж. Лебідка, самка лебедя (Св.).

лЕвиш, -йша, ч. Юшка (Пн.).
ЛЕГКОВАЖЬІНЯ, -я, с. Легковажність, нехтування чимось
(Ол.).

ЛЕГКОМЬІСНІ, присл. Легковажно (Ол.).
ЛЕГОВЙСКО, -а, с. Лігво, лігвище (Ол.).
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ЛЕ(ІНЬ

ЛЕ(ІНЬ, -fня, ч. Леrінь, парубок (Ол.).
ЛЕД, -у, ч. Лід, замерзла вода, що перейшла у твердий, кри

сталічний стан (Ол.).

ЛЕДАЧ, -ача, ч. Ледар, ледащо. - з ледачом ани ся не наїш,
ани нич не зробиш (Ол.).

ЛЕДАЧНЙЦЯ, -і, ж. Ледарка, ледащиця (Пр.).
ЛЕДА ЧСТВО, -а, с. Ледарство, лінивство (Пр.).
лЕДА-ЙКО, присл. Як-небудь, абияк, сяк-так (Ол.).
ЛЕДОВИЙ, -а, -е. Льодяний (Ол.).
ЛЕДОВЙСКО, -а, с. Льодяне поле, каток (Ол.).
ЛЕДОВНЯ, -і, ж. Склад льоду, льодовня, холодильник. В хЬ1жи знмно, як в ледбвни (Ол.).

ЛЕДУВАТИЙ, -а, -е. Льодовитий (Ре.).

ЛЕЖАК, -ака, ч. Лежанка, шезлонг (Пт.).
лЕЙБА, -ь1, ж. 1. Незручний, завеликий одяг. 2. Розхриста
ний, розлізлий (про людину) (Св.).
ЛЕМ, част. Лише, лиш, тільки.

-

Лем ть1 си, мбя мнла, спб-

мни си (нар. пісня) (Пн.).

ЛЕМ-БЛИС, присл. Дуже швидко (Пн.).

ЛЕМОНЙДА, -ь1, ж. Лимонад (Ол.).
ЛЕМ-СЬВІТ, присл. Раненько, вдосвіта.

-

Стан заран лем-сьвіт

(Пн.).

ЛЕН.

1.

-у, ч. Льон.

2.

Част" рідковжив. Те саме, що ЛЕМ

(Ол.).

ЛЕНАРСТВО, -а, с. Льонарство (Ол.).
ЛЕНЙСКО, -а, с. 1. Поле, засіяне льоном. 2. Місце, що залишилося після вибрано·го льону (Пр.).

ЛЕНійКА, -ь1, ж. Лінійка (Пр.).
ЛЕНЮХ, -Юха, ч. Те саме, що лінюх (Ол.).
ЛЕНJі:нКА, -ь1, ж. Лляна хустина (Пр.).
ЛЕП, -у, ч. 1. Мухоловка, густа липка рідина, якою навесні
змащують стовбури дерев, щоб до них прилипали комахи. 2. Лип
ка глина (Ол.).

ЛЕПАРКА, -ь1, ж. Глина, з якої виготовляють цеглу (Ол.).
ЛЕПОВАТЙЦЯ, -і, ж. Липка глиниста земля (Ол.).
ЛЕП'ЙРКА, -ь1, ж. Те саме, що ЛЕПАРКА (Ол.).
ЛЕТАТИ, летам, -аш. Літати. - Летают rуси през цілий ден
(Св.).
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ЛИХ ОТА
ЛЕЩЕТ, -ета, ч. Тонка дощечка, що використовується для
з'єднування поламаних частин чого-небудь (Пн.).

ЛСВА, -ь1, ж. Взятка у грі в преферанс (Пр.).
ЛЄВАРОК, -рка, ч. Медичний інструмент для видалення зу
бів (Пр.).

ЛЄВАТЬІВА, -ь1, ж. Клізма, клістир (Пр.).
,
ЛЄ(АЛІЗУВАНИЙ, -а, -е. Дієпр. пас. MUll. часу! ДО лєrлшЗУВАТИ. Лега.,1ізований (Пр.).
'
ЛЄfАЛІЗУВАТИ, -ую, -єш. Переводити на легальне стано
вище, узаконювати (Пр.).

ЛЄfАЛЬНО (І), присл. Легально, законно, узаконено (Пр.).

ЛЄ(ІЙОН, -6ну, ч. 1. Сила-силенна (про дуже велику кіль
кість кого- або чого-небудь). - В тій купі бь"шо лєrійбнь1 мур'Я
нок. 2. Леrіон, назва військових частин у деяких країнах (Пр:).
ЛЄfІйОНІСГА, -ЬІ, ч. Леrіонер, вояк польського леrіону (Пр.).
ЛЄ(ІТИМАЦЙЯ, -:Иї, ж. Паспорт; довідка про особу (Ре.).
лєnтимУвА тися, -уюся, -є.шся. Представлятися, пред'являти особисті документи (Ре.).

ЛЄrУМіНА, -ь1, ж. Ласощі, смакота, смачна їжа (Ол.).
лєrУмінкА, -ь1, ж. Здрібн. до лєrУмінА (Ол.).
ЛЄТАР1, -apry, ч. Летаргія, глибокий довготривалий сон,
подібний до смерті (Пр.).
ЛЄЩ, -а, ч. Лящ, риба родини коропових (Пр.).

ЛЄЩОТЬІ, лЄщот, мн. Дві дощечки, якими спресовували са
ло, призначене для тривалого зберігання (Пр.).

ЛЙВЧА, -ЬІ, ж. Ручиця-підпора у возі для перевезення снопів
(Пн.).

ЛЙПЕЦ, -пця, ч. Липень. - В лйпци юж дозерат зерно (Пр.).
ЛИПЦЬОВИЙ, -а, -е. Прuкм. до ЛЙПЕЦ. Липневий (Пр.).
ЛЙСЕЦ, -сця, ч. Галявина в лісі; оголена, безліса вершина
гори (Св.).

ЛЙСГА, -ь1, ж. Список осіб, реєстр (Ол.).
ЛЙСТВА, -ь1, ;ж. 1. Лиштва, обшивка одягу (зазвичай ниж
ньої частини). 2. Наличник, планка на вікнах або дверях (Пр.).
ЛИСТОВКА, -ьІ, ж. Дерев'яна обшивка (Ол.).
ЛИТ, -ь1, ж. Злива.

У нас бьіла с-rрашна лит, затопйло вшьі

ткм п6ля і дорогь1 (Пр.).

ЛИХОТА, -ьІ, ч. 1. Бідак, злидар. 2. Маловартісна річ (Пр.).
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ЛЙШКА
ЛЙШКА, -ь1, ж. Лисиця (Ол.).
ЛЬІБАТИ, лЬ1баш, -ат. Хлебтати, хлиськати молоко або воду (про кота) (Пт.).

ЛЬІЖЕЧКА, -ьr, ж. Здрібн. до ЛЬІЖКА. Ложечка (Ол.).
лЬІЖКА, -ь1, ж. Ложка (Ол.).
ЛЬІЖНИК, -Ика, ч. Полиця для ложок (Ол.).
ЛЬІКАТИ, льrкам, -аш, -ат. Ковтати (Ол.).
ЛЬІКНУrИ, лЬ1кну, -еш. Однокр. до ЛЬІКАТИ. Ковтнути
(Ол.).

лЬІСТА, -ьr, ж. Литка, частина ноги нижче коліна. -Бблят
ня льІсть1, же не мбжу ходнти (Ол.).

ліІ'АР, -аря, ч. Обтесаний чотиригранний брус, який кладуть
під підлогу (Пн.).

ЛІІ'ІТИМАЦЙЯ, -Иї, ж. Те саме, що ЛЄfіТИМАЦЙЯ (Пн.).
ліє, безос. дієсл. Ллє (про дощ) (Пр.).
ЛІК, -у, ч. Ліки (Ол.).

ЛІЛІЙОВИЙ, -а, -е. Бузковий, кольору бузку або фіалки (Ол.).

ліМБРА, -ь1, ж. Металева або фаянсова тарілка на лампі,
що відбиває промені світла всередину приміщення (Св.).

ЛІНЙТИСЯ, л!нишся, -ится. 1. Лінуватися, не мати бажання
працювати.

2. Линяти, поновлювати оперення, шерсть або шкіру

(про плазунів) (Пт.).

ЛІНіня, -я, с. Линяння, поновлення шерсті, пір'я, шкіри (Ол.).
ЛІНІЮВАНИЙ, -а, -е. Лінійований (Пр.).
ЛfНЮХ, -:Юха, ч. Лінюх, ледар (Пр.).
ЛІНЬСКЬІЙ (СКІ), -а, -е. Торішній (Ол.).
ЛІПШАТИ, л{пшат. Кращати, легшати (про стан). - Хворому ліпшало з дня на ден (Пр.).

ЛІП'ЙНКА, -ь1, ж. Ліп'янка, мазанка (Ол.).
ЛІСіВКА, -ьr, ж. Лисичка, їстивний гриб (Ол.).
ЛІТАНЙНА, -ь1, ж. Біганина (Ол.).
ЛІТАРНЯ, -і, ж. Ліхтар (Пн.).
літник, -Ика, ч. Спідниця (Пн.).
ліТНІЙ, -я, -є. Теплуватий. - Найздорfвше ся мьІти лfтньом
вбдом (Ол.).

ЛІТОІ'РАФУВАНИЙ, -а, -е. Віддрукований літографічним
способом, при якому роблять відбиток із малюнка, вирізьблено

го на плоскому камені (Пр.).
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ЛУБІН6ВИЙ
ЛІТ6РКА, -ь1, ж. Полудрабки, малі драбини до воза (Ол.).
ЛІТ6РОСТ, -бети, ж. Паросток, лоза (Ол.).
ЛІТОЧЬІСЛІНЯ, -я, с. Літочислення (Пр.).
JitrpА, -ь1, ж. Літр, міра об'єму рідин або сипких речовин (Пр.).
ЛІТТШНІЙ, -я, -є. Літній (Пт.).
ЛІХТАРКА, -ь1, ж. Ліхтарик (Пт.).
,
ЛІХТАР6ЧКА, -ь1, ж. Здрібн. до ЛІХТАРКА (01!.).
ліЦА, -ЬІ, :ж:. Віжка, повід, за допомогою якого керують запряженими кіньми під час їзди (Пр.).

ЛІЦЕАЛЬНИЙ, -а, -е. Прикм.. до ЛІЦЕУМ. Ліцейний (Пр.).

ЛІЦЕ1сТА, -ь1, ч. Ліцеїст, учень ліцею (Пр.).

ЛІЦЕУМ, -уму, ч. Ліцей (Пр.).
ЛІЦИТАТОР, -бра, ч. Аукціоніст (Ол.).
ЛІЦИТАЦЙЙНИЙ, -а, -е. Прикм. до ЛІЦИТАЦЙЯ (Ол.).'
ЛІЦИТАЦЙЯ, -:Иї, ж. Аукціон, публічні торги. -Його маєток пустнли на ліцитацн10 (Ол.).

ЛІЦИТУВАТИ, -ую, -єш. Продавати з молотка (Ол.).

ЛІЧ.ЬІНЯ, -я, с. Лікування, догляд за хворим (Пр.).

Л6ВЕЦ, -вця, ч. Ловець, мисливець (Пр.).
лож:Ь1ти, лбжу, -ЬІШ. Витрачати гроші на кого-небудь або
що-небудь. - Вісем років лбжьrв-єм на науку 11а 11ьбго (Ол.).
ЛОЗИН6ВИЙ, -а, -е. Лозовий (Ол.).
ЛОЗЙНЯК, -Яка, ч. Соловей (Пр.).

ЛОІВКА, -ь1, ж. 1. Свічка з лою. 2. Волове м'ясо із прошар

ками жиру (Пр.).

Л6КОТ, -ктя, ч. 1. Вісім пасом напрядених ниток. 2. Лікоть,
давня міра довжини, що дорівнює довжині ліктьової кістки лю
дини.

3.

Лікоть у людини (Пн.).

Л6КША, -ь1, ж. Локшина (Пн.).
ЛОНЬСКЬІЙ (СЮ), -а, -е. Див. ЛІНЬСКЬІЙ (Ол.).
Л6ТЕР, -тра, ч. Негідник, бандит (Ол.).
ЛОТРЙСКО, -а, ч. Бандюга (Ол.).
ЛОТРЙЦЯ, -і, ж. Жін. до Л ОТЕР. Бан,цитка, розбійниця (Ол.).

ЛОТРfвСКЬІЙ (СЮ), -а, -е. Бандитський (Ре.).
ЛУБИНЬ, -йню, ч. Люпин, рослина родини бобових (Пн.).
ЛУБЬІ, -ів, мн.. Закаблуки (Пр.).
ЛУБІН, -{ну, ч. Те саме, що ЛУБИНЬ (Ол.).
ЛУБІНОВИЙ, -а, -е. Прикм. до ЛУЕІН. Люпиновий (Ол.).
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ЛУГОВИЙ

ЛУГОВИЙ, -а, -е. Лужний, із водного настою попелу (Пр.).
ЛУЖЬІТИ, лужу, -ь1ш. Лужити, виварювати в лужному роз
чині, в попелі (Св.).

ЛУПЬІ, луп, мн. Лушпиння з картоrші (Ол.).
ЛУПКАТИ, лупкам, -ащ -ат; -аме, -ате, -ают. Ляскати (бато
гом). - Лупкат бИчом, як жене кбні (Пт.).
ЛУЧКА, -ЬІ, ж. Лужок. Хто тя, дучко, буде косив, як я шаб
лю буду носив? {нар. пісня) (Ре.).

ЛУЧОК, -чка, ч. Частина пристрою в косі для косіння зерно
вих (Пр.).

ЛУЩЬІНЯ, -я, с. Лущення, очищення від лушпиння (Пр.).
ЛІОБОСТ, -ости, ж. Кохання, любов. До чого ня гвела шО
бост пренещесна! (Ол.).

ЛЮБУВАнЯ, -я, с. Те саме, що ЛІОБОСТ (Ол.).
ЛЮБ'ЯНкА, -ь1, :ж:. 1. Люпинова солома. 2. Кошик, сплетений із цієї соломи (Пр.).

ЛЮД, леду, ч. Лід, крига (Пр.).

ЛІОДЕ, -ий, ми. Люди (Оп.).
ЛЮДЙСКА, -ів, JІШ. Згруб. до ЛІОДЕ (Ол.).
ЛІОДОВЕЦ, -вця, ч. Прихильник народовладдя (в Польщі)
(Пр.).

ЛЮДОЖЕРЦЯ, -і, ч. Людожер, канібал (Пр.).
ЛЮЗ, -у, ч. Вільне місце у строю (Ре.).

лЮЗОМ, присл. Вільно, нічим не обмежено.

Мале гача хо

дит лЮзом при кобь'ші (Ол.).

ЛЮЗУВАТИ, -ую, -єш. Заміняти, заступати. - Хворого злю
зував на варті молодий парббок (Ол.).

лЮзьний, -а, -е. 1. Слабо закріплений чи забитий. 2. Не
3. Вільний, просторий (про одяг) (Пт.).
лЮЗЬНІ (0), присл. Слабо, вільно. - Кмесо на ровери кру-

запряжений (про коня).

тится лЮзь11і, бо недокрученм сьрубкЬІ (Пт.).

ЛІОКЄР, -кру, ч. Глазур (Ол.).
ЛЮКРУВАНИЙ, -а, -е. Глазурований (Ол.).
ЛЮКРУВАТИ, -ую, -єш. Глазурувати (Пр.).
ЛІОКСУС, -уса, ч. Вищий сорт, щось надзвичайно смачне,
вигідне, якісне (Ре.).

ЛЮКСУСОВО, присл. Відмінно, дуже гарно, вигідно, доб
роякісно (Ре.).
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ЛЯЛЬОЧКА

ЛЮНЕТА, -ьr, ж. Підзорна труба (Пр.).
ШОПА, -ЬІ, ж. Лупа, збільшуюче скло (Пр.).

ЛІОРА, -ьІ, ж. Бурда. - То не зупа, а лЮра (Ол.).
ЛЮСТЕРКО, -а, с. Люстерко, дзеркальце.

Ой венrерко,

венrерко, ПОЖЬІЧ мені люстерко (нар. пісня) (Пн.).

ЛІОСТРО, -а, с. Дзеркало (Пн.).
JІІОСЬНЯ, -і, ж. Лушня (люшня), дрючок, яки~ опирається
на вісь і підтримує драбину воза (Пр.).

ЛІОТАФ, -афа, ч. Цебрик на трьох ніжках (Св.).
JІІОТІСТ, -бети, ж. Лють, гнів (Св.).
ЛІОФТ, -а, ч. Вільний доступ повітря, отвір у димарі для
продування (Св.).

ЛІОФТИК, -Ика, ч. Кватирка у вікні (Св.).
JІІОФТЬІ, -ів, мн. Отвори у фундаменті будинку, що служать
для вентиляції (Св.).

ЛЮФТУВАТИ, -ую, -єш. Провітрювати, продувати (Св.).
ЛЯБдАТИ, шібдам, -аш. Знев, Говорити нісенітниці (Пт.).
ЛЯВЕТА, -ЬІ, ж. Лафет, підставка під гармату з приладами
для наведення її на ціль (Пр.).

ЛЯВІРУВАНЯ, -я, с. Лавірування, пристосування до певних
обставин, крутійство (Пр.).

ЛНІ'ЕР, -rря, ч. Табір (Ре.).
ЛЯ!ЕРНИЙ, -а, -е. Прикм. до ЛНІ'ЕР. Таборовий (Ре.).
лЯдА, -ь1, Ж. Прилавок у магазині; касовий прилавок (Пт.).
ЛНДІК, -Іка, ч. Кукіль, зернові відходи у вигляді горошку
(Ол.).

лЯ:дник, -Ика, ч. Те саме, що лЯЩк (Св.).
лЯЖКА, -ь1, ж. Стегно у людини (Пр.).
ЛЙЙБИК, -Ика, ч. Каптан, чоловічий верхній одяг без рукавів (Пт.).

ЛЯК, -у, ч. Сургуч (Ол.).

ЛЯКЕРНЯ, -і, ж. Фабрика, на якій виготовляють лак (Ре.).
ЛЯКСУВАТИ, -ує, безос. дієсл. Проносити (мати понос). Чоrоси го ляксує: певні, наївся ЗеJІЄНЙІІЬІ (Ол.).

ЛЯКУВАНИЙ, -а, -е. Заклеєний сургучем (Ре.).
ЛЯЛІОСЯ, -і, ж. 1. Гарно прибрана дівчина. 2. Здрібн. Ляля,
маленька лялька {Ол.).

ЛЯЛЬОЧКА, -ьх, ж. Лялечка (Ол.).
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Л.ЯМЕНТ
Л.ЯМЕНТ, -енту, ч. Лемент, голосний плач, нарікання (Ре.).
ЛЯМЕНТУВАТИ, -ую, -єш. Лементувати, голосити, наріка
ти (Ре.).

Л.ЯМПАШ, -аша, ч. Каганець, вогонь якого захищений скля
ним циліндром (Пт.).

лЯМПКА, -ь1, ж. Електричний кишеньковий ліхтарик (Пр.).
ЛЯМУВАНИЙ, -а, -е. Дієпр. пас. мин. часу до ЛЯМУВАТИ.
Обшитий тасьмою (Пр.).

ЛЯМУВАТИ, -ую, -єш. Обшивати тасьмою краї тканини чи
одягу (Пр.).

ЛЯндА.вЕЦ, -вця, ч. Базіка, балакун (Пт.).
ЛЯНДЙТИ, шінджу, шІндиш. Теревенити, розводити пустопорожні балачки (Пт.).

ЛЯНИЙ, -а, -е. Литий. - ЛЯне кісто дают з росолом (Ол.).
тінник, -Ика, ч. Те саме, що лЯ:дІк, лЯ:дник (Св.).
ЛЯНЯ, -я, с. 1. Лиття дощу. - Набрндло мі тото шfня. 2. Перен. Прочуханка; догана. -Але-с rнеска достав лЯня от нЯня! (Ол.).
л.sіпА, -ЬІ, :ж. Плітка, чутка, поголос (Пн.).
ЛЯПАТИ. 1. шіпат. Капати, падати краплями; ляпати, рони
ти краплі на що-небудь.

2.

лЯпам, -аш. Перен. Оббріхувати, на-

говорювати на когось (Пр.).
·
ЛЯПКА, -ь1, ж. Здрібн. до ЛЯПА (Пн.).
ЛЯПкАТИ, лЯпкам, -аш. Плескати в долоні, аплодувати (Пр.).
лЯти, лію, -єш, -є. 1. Лляти, лити (про рідину). - Налієш
молока в тоть1 два дзбанкь1. 2. Падати (про дощ). -Дойдж ліє юж
два дни. ~ ЛЯТИ В rАРДЛО. Напиватися (Пт.).
ЛЯТРЙНА, -ь1, ж. :Яма для фекаліїв (Ре.).
ЛЯУБЗЕfА, -и, :ж. Лобзик, ручний інструмент для фігурного
пиляння (Ол.).

ЛЯУБЗЕr6вий, -а, -е. Приюи. до ЛЯУБЗЕrА. Лобзиковий
(Пр.).

ЛЯ:УФЕР, -ера, ч. Шахова фігура слона; бігун (Пн.).
ЛЯФІРЙНДА, -ь1, ж. Знев. Жінка, що дбає лише про свій зовнішній вигляд і не доглядає дому й господарства (Пр.).

ЛЯЦКЬІЙ (ЦКІ), -а, -е. Польський, католицький (Св.).
ляш6ТА, -ЬІ, ж., збірн. Знев. Ляхи, ПОЛЯКИ (Св.).
ЛЬВЙЦЯ, -і, ж. Левиця, самка лева (Св.).
льв•Я:чий, -а, -е. Лев'ячий (Св.).
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льотнйско
ЛЬОДЬІ, -ів, мн. Морозиво (Пт.).
ЛЬОК, -а, ч. Локон, кучерик.

-

Ч6рне вол6ся вйлося льоюіми

по плечах (Пт.).

ЛЬОКАЙ, -ая, ч. Лакей, панський слуга (Ол.).
льокАйкл, -ЬІ, ж. 1. Покоївка, служниця. 2. Дружина ла-

,

uя (~J.

ЛЬОкАЙСКЬІЙ (СЮ), -а, -е. 1. Лакейський;щакеїв, який

належить слузі. 2. Принижений, позбавлений люд~ької гідності
(Пр.).

ЛЬОкАЙСТВО, -а, с. 1. Робота лакея. 2. Приниження, за
побігання перед кимось (Пр.).

ЛЬОКАЙЧЬІК, -ь'Іка, ч. Козачок, хлопчик до послуг (Ре.).
ЛЬОКАЛЬ, -аnю, ч. Квартира, приміщення; частина будин-

ку, що становить певну цілісність (Ре.).

'

ЛЬОкАТОР, -ора, ч. Квартирант, той, хто винаймає квартиру (Пр.).

ЛЬОКАТОРКА, -ь1, ж. Жін. до ЛЬОкАТОР (Пр.).
ЛЬОКАТОРСКЬІЙ (СКІ), -а, -е. Квартирний (Ре.).
ЛЬОКОМОТЙВА, -ь1, ж. Локомотив, паровоз (Ол.).
ЛЬОМПА, -ь1, ж. Базікало, бовкало (Пн.).
ЛЬОНОК, -нка, ч. Заколесник у возі (Пн.).
льонт, -у, ч. rют, шнур, насичений легкозаймистою речо
виною, який служить для запалювання вибухових матеріалів:
бомб, мін, феєрверків (Пр.).

ЛЬОРКА, -ь1, ж. Вагонетка (Пр.).
ЛЬОРНЕТА, -ь1, ж. Те саме, що ЛЮНЕТА (Ре.).
ЛЬОС, -у, ч.

1. Доля; пригода. 2. Лотерейний білет (Ре.).
ЛЬОСОВИЙ, -а, -е. Прикм. до ЛЬОС. Залежний від випадку
(Ре.).

ЛЬОСУВАНЯ, -я, с. Жеребкування (Ол.).
ЛЬОСУВАТИ, -ую, -єш. 1. Тятти жеребок. 2. Грати в лоте
рею (Ре.).

ЛЬОТЕР.ЙЯ, -Иї, ж. 1. Лотерея. 2. Ризикована, непевна справа
(Ре.).

ЛЬОТНИК, -йка, ч. Льотчик, пілот (Пр.).
ЛЬОТНЙСКО, -а, с. Летовище, аеродром (Пр.).
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МАВКАти

м
МАВКАТИ, мавкаш, -ат. Нявкати (про кота) (Пн.).

мАГОНЬ, -6ня, ч. Сорт дуже твердого коричневого дерева,
з якого роблять фурнітуру (Пр.).

МАrАзин, -Ину, ч. Склад (збіжжя, продовольчих товарів,
- В маrазнні б.Ьало зобране войскове обмун

боєприпасів тощо).
дуруваня (Пр.).

МАІ'АЗЙНЄР, -Єра, ч. Комірник (Пр.).
МАІ'АЗИНУВАТИ, -ую, -єш. Переховувати на складі; зво
зити на склад (Пр.).

мАІ'ЕЛЬ, -rля, ч. Рубель, дерев'яний валик, яким качають
випрану суху білизну з домотканого лляного полотна (Пр.).

МАІ'ЕЛЬНЙЦЯ, -і, ж. Те саме, що мАІ'ЕЛЬ. - В маrельнйци
є рамак и катjлька (Ол.).

МАnСТЕРСТВО, -а, с. Міська рада (Пр.).
МАnстРАЛЯ, -і, ж. Магістраль, головна дорога (Пр.).
МАІ'ЛЮВАТИ, -Юю, -єш. Валкувати, качати рублем (Пр.).
мАІ'НЕС, -есу, ч. Магніт (Пр.).
МА(УРА, -ь1, ж. Назва високої гори, вкритої лісом (Пр.).
мАдРАС, -асу, ч. Напівшовкова тканина (Ол.).
МАЗ, -и, ж. Див. КОЛОМАЗ (Пт.).
МАЗАЛЬНИК, -Ика, ч. Щітка для вапна (Пт.).
МАЗАЛЬНИЦЯ, -і, ж. Горщик із білою глиною для підмазування печі після щоденного палення (Пт.).

МАЗfЛНВИЙ, -а, -е. Плаксивий, вередливий (Ол.).
мАЗЯР, -Яра, ч. Дігтяр, людина, що виготовляє і продає дьо
готь (Пр.).

МАЗЯРКА, -ь1, ж. 1. Жіп. до МАЗЯР. 2. Мазниця, посудина
для дьогтю. З. Ремесло дігтяра (Ол.).

млзЯРня, -і, ж. Фабрика, де зі смоли соснового дерева або
нафти й воску виготовляють різні мазі (Ол.).

МАЗЯРСКЬІЙ (СКІ), -а, -е. Прикм. до МАЗЯР. Дігтярський.

МАЗЯРСКІ ВІЗ. Спеціально підготовлений до далекої подорожі
віз зі всіма можливими зручностями. МАЗЯРСКІ ПУТ. Коротші
за відстанню польові дороги, якими користувалися дігrярі (Пр.).
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МАМКА
МАй, -ая, ч. Травень. - Май - найгардший мfсяц в році (Пр.).
МАЙЗЕЛЬ, -зля, ч. Зубило, сталеве долото для розрізання
металевих листів (Пр.).

МАЙКА, -ьr, ж. 1. Кульбаба. 2. Майка, вид одежі без коміра
й рукавів (Пн.).

МАЙКЕТКЬІ, -ток, мн. Мереживо (Пт.).
МАЙКУТ, -Ута, ч. Див. МАНЬКУТ (Пт.).
~мАйНА, -ьr, ж. 1. Шахта. 2. «Майна!», команда під час бу
дівельних або вантажних робіт, яка означає: «Опускай!», «До
низу!)) (протилежне «Віра!))) (Св.).

МАЙОВИЙ, -а, -е. Травневий. - Сонцьом майовим забшісло
на сьвfті. - Майовий хрущ (Св.).
МАЙОНТОК, -тку, ч. Маєток, нерухома власність: земля,
будинки і т. п. (Ре.).

мАйСКЬІЙ (СЮ), -а, -е. Те саме, що мАйбвий (Ре.).
МАЙСТЕРКА, -ьr, ж. Праця ремісника (Ол.).
мАйТЕК, -тка, ч. Матрос (Ре.).
мАйТКЬІ, -ток, мн. Жіночі панталони (Св.).
МАКЕТА, -ьт, ж. Макет; зразок первинної різьблярської роботи (Пр.).

МАКОГОН, -она, ч. Макогін (Пр.).
МАКУТРА, -ьт, ж. Макітра (Пр.).
МАКУХ, -уха, ч. Макуха, залишки після вичавлення олії
з насіння олійних культур (Пр.).

МАЛЕНЬСТВО, -а, с. 1. Малятко. 2. Дитинство, дитячі роки.

-

З маленьства вчь"1вся він барз добрі (Ол.).

МАЛЙНЯК, -Яка, ч. Малинник (Ол.).
МАЛЮСЄНЬКЬІЙ (КІ), -а, -е. Малюсінький (Пр.).
МАЛНСА, -ьr, ж. Меляса, залишки після переробки цукрових буряків на цукор (Пр.).

МАЛЬОВЙДЛО, -а, с. 1. Малюнок, картина. 2. Косметика
(Ол.).

МАМЙДЛО, -а, с. Примара, мара, мана, міраж (Пр.).
МАМЙТЕЛЬ, -еля, ч. Звабник (Ол.).
МАМИТЕЛЬКА, -ьr, ж. Звабниця (Ол.).
МАМКА, -ьr, :ж. Мамка, годувальниця, жінка, яка годує
грудьми чужу дитину. ШТУЧНА мАМКА. Пляшечка, з якої
годують немовлят (Пр.).
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МА МЛ ЙТИ
МАМЛЯТИ, мамлям, -яш. 1. Знев. Мимрити, говорити не
2. Плямкати губами. З. Робити щось по

виразно, незрозуміло.

вільно.

-

Што ТЬІ мамляш то так довго? (Пр.).

МАМРАЙ, -3.я, ч.

2.

1. Той, хто бурмоче, невиразно говорить.

Буркотун (Ол.).

МАМРАТИ, мамрам, -еш, -е. 1. Бурмотіти, бубоніти, неви
разно говорити.

2. Буркотіти, сердитися (Пр.).
МАМРОТАНЯ, -я, с. Дія зазнач. МАМРАТИ, МАМРОТА-

ТИ (Пт.).

МАМРОТАТИ, -6чу, -еш,-е. Те саме, що МАМРАТИ (Пт.).
МАмУнКА, ·ЬІ, ж. Лялечка, дитяча іграшка (Пт.).
МАмУнЬКА, -ьІ, ж. Пестл. Матуся, мамця (Пр.).
мАМУТ, -ута, ч. Мамонт, слон льодовикового періоду (Пр.).
МАМУТОВИЙ, -а, -е. Прикм. до МАМУТ (Пр.).

МАНДАЛЯЦЙЯ, -Иї, ж. Завивка волосся (Пн.).
МАНЄБРЬІ, -ів, мн. Маневри, переміщення військ із тактичною або навчальною метою (Ре.).

МАНЄРКА, -ь1, ж. Похідна металева фляга, що загвинчуєть
ся кришкою (Ре.).

МАНКЄТ, -Єта, ч. Манжет, вилога рукава (Ол.).
МАНКО, иевідм. 1. Нестача в касі. 2. Сума, що її наперед
визначають касирам, комірникам на покриття неминучих втрат
при виплатах, зважуванні, вимірюванні тощо (Пр.).

МАНЛІХЕР, -ера, ч. Гвинтівка, карабін з укороченим дулом
(від прізвища винахідника Манліхера) (Пр.).

МАНТЕЛЬ, -тля, ч. 1. Мантія, довгий плащ. 2. Вид пелерини
(Св.).

.

МАНТ.Й:ЛЯ, -і, ж. Відріз білого лляного полотна, який жінки, йдучи до церкви, накидають на голову (Ол.).

МАНЬКУТ, -ута, ч. Лівша, шульга (Ол.).
МАНЬЯ, -ї, ж. Манія, хворобливий стан психіки (Ол.).
МАНЬЯК, -.Яка, ч. Маніяк, психічно хвора людина (Пт.).
МАРrлнць6вий, -а, -е. Марганцевий (Пр.).

МАР(АРЙНА, -ь1, ж. Маргарин (Пт.).

МАРЕНКА, -ьІ, ж. Медальйон (Пн.).
МАРЕЦ, -рця, ч. Березень. - Як настане марец, то замерзне
під плотом старец (прислів'я) (Ол.).

МАРИКУВАТИ, -ую, -сш. Вважати кривдою для себе (Пн.).
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МАСА.РСТВО
МАРИНА.РКА, -ьІ, ж. 1. Морський флот. 2. Маринарка, чо
ловічий піджак (Пр.).

МАРИНАРСКЬІЙ (СКІ), -а, -е. Моряцький, морефлотський
(Пр.).

МАРЙНДЯ, -і, ж. Суха їжа, яку беруть із собою в дорогу, на
роботу (Пн.).

МАРИНУВАНИЙ, -а, -е. Маринований, заправлений оцтом
та спеціями для тривалого зберігання (Пт.).

МАРІМ'ЙТА, -ь1, ж. Зілля кашмір (Tanacetum bulsemita L.)
(Ол.).

МАРКІЗЕТА, -ь1, ж. Маркізет, тонка напівпрозора шовкова
біла тканина (Пт.).

МАРКСЙСТА, -ЬІ, ч. Марксист (Пр.).
МАРКУВАТИ, -ую, -єш. Робити маркером невеликі борозни
для садіння картоплі, буряків та інших просапних культур (Св.).

МАРМУЛЯ,дА, -ь1, ж. Повидло (Ол.).
мА.РНІ, присл. 1. Марно, даремно. 2. Мізерно, дуже мало.
Марні зароб'ям (Ол.).

МАРНОВІР, -fра, ч. Забобонна людина (Св.).
МАРНОТРАВНИЙ, -а, -е. Марнотратний (Ол.).
МАРНОТРАВСТВО, -а, с. Марнотратство (Ол.).
МАРНОТРАВЦЯ, -і, ч. Марнотратник (Ол.).
МАРУДЕР, -ера, ч. 1. Маруда, солдат, який на марші зали
шається позаду загону; людина, що запізнюється. 2. Мародер,
вояк, що грабує вбитих і поранених після бою або мирне населен
ня під час війни (Пр.).

МАРУЗІАТИ, -узrам, -аш. Мазати, розмазувати (Пн.).
МАРУчАТИ, -учу, -ь1ш. Буркотіти, бубоніти під ніс (Ол.).
МАРЦИПАНОВИЙ, -а, -е. Вишуканий, з особливим смаком
(Пр.).

МАСА.КРА, -ь1, ж. Різня, бійка (Ол.).
МАСАКРУВАТИ, -ую, -єш. Бити, вибивати, різати (Ол.).
мАСАР, -аря, ч. Ковбасник, майстер м'ясних виробів (Пт.).

МАСАРНЯ, -і, ж. Ковбасний цех (Пт.).
МАСАРСКЬІЙ (СКІ), -а, -е. Ковбасний, м'ясний. В масар
скім склепі треба купнти мішанЙНЬІ до хлfба (Пт.).
млсАРство, -а, с. Переробка м'ясних продуктів; ковбасне
виробництво (Пт.).
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МАСЕЛЬНЙЦЯ

МАСЕЛЬНЙЦЯ, -і, ж. 1. Масниця, посудина, в якій збива
ють масло.

Як не бь'іло в хьІжм боденкм, то масло збивали

в веnькі флЯшці

-

масельнвци.

2.

Посудина, в якій подають мас

ло (Ол.).

МАСЕСА, -ь1, ж. Повільна, безпомічна жінка (Ол.).
МАСКОТКА, -ьr, ж. Особа або предмет, присутність якого,
за повір'ям, приносить комусь щастя (Пр.).

МАСЛЯ'РНЯ, -і, ж. Маслозавод (Ол.).
МАСТИТИ, мащу, мастиш. 1. Приправляти жиром їжу; зма
щувати частини механізмів.

2.

Давати хабарі (Ол.).

м:Асьляк, -Яка, ч. Маслюк, їстивний гриб.

МасьлЯкм на

зивали тіж сосняками (Ол.).

МАТЕРАЦ, -аца, ч. Матрац {Ре.).

МАТЕРЙЙКА, -ь1, ж. Легка шовкова тканина найнижчого
сорту (Пт.).

м:Ати, мам, маш, ма (має); маме, мате, мают;мuи. час мав-єм,
мав-єс. Мати, володіти чимось, посідати щось. "}-МАТИ дЯ:кУ.
Хотіти, мати охоту до чогось. МАШ РЕХТ. Маєш рацію, твоя
правда (Пр.).

:МАТИСЯ, мамся, машся. Почуватися. ЯК СЯ МАШ? Як
живеш? Як ся маєш? (прuвітающ) - Як ся мате, сусfдо? (Ол.).
МАТКА, -ь1, ж. 1. Матка, бджола-розплідниця у вулику.
2. Плідна самиця у тварин. 3. Мама, мати. МАТКА БОСКА.
Мати Божа, Богоматір. мАТКА ЖЙТНА. Житні спори, голо
вня (грибок на житніх колосках) (Пр.).

:МАТОЛОК, -лка, ч. Кретин, ідіот, недоумок (Пр.).
МАТРАлЬКА, -ьІ, ж: Гачок, яким розгортають жар (Пн.).

МАТУРА, -ьr, ж. Іспит на атестат зрілості (Ол.).
МАТУРЙСТА, -ь1, ч. Юнак, який склав іспит на атестат зрілості, випускник навчального закладу (Пр.).

МАТУРЙСТКА, -ь1, ж. Жін. до МАТУРЙСТА (Ре.).
МАХЕР, -ера, ч. Ділок, торгаш, спекулянт (Ол.).
МАХІНАТОР, -бра, ч. Те саме, що МАХЕР (Св.).
:мАхлЯР, -Яра, ч. Те саме, що мАхЕР, МАХІНАТОР (Св.).
МАЦЕРА, -ьr, ж. Зиев. Мати (Ре.).
МАЦЩЬКЬІЙ (КІ), -а, -е. Маленький (Ре.).
МАЦКАТИ, мацкам, -аш. Мацати, доторкатися руками чи
ногами до когось або чогось (Ол.).
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мrніня
мАЦКЬІ, -ів (-цок), мн. Орган із чотирьох відростків у слимаків, що служить для дотику (Пр.).

МАЦЮСЕНЬКЬІЙ (КІ), -а, -е. Малесенький (Ре.).

МАЦІОСЬКЬІЙ (КІ), -а, -е. Те саме, що МАЦіцьКЬІЙ (Ол.).
МАЦЬОРА, -ь1, ж. Маленькі поросята зі свиноматкою (Пр.).
МА ЧА, -ати, с. Кошеня, котеня (Пн.).
,
МА ЧАЛКА, -ьr, ж. Полотняна шматина, яку ~мочують у рідину й використовують як компрес (Пт.).
'

МА ЧАНКА, -ь1, ж. Приправа до хліба. - Мачанка з олію
и цебулі (Пр.).

МА ЧАТА, мачат, мн. Зернята маку. - БьІло того, як мачат
(Ол.).

МА чАТИ, мачам, -аш. Мачати, вмочувати. - Мачат хліб до

меду. 4 МАчАТИ пАЛЬЦІ В ЧУДЖІМ. Користати з чуЖого
(Пр.).

МА ЧАТИ СЯ, мачамся, -апіся. Замочуватися, зволожуватися
(Пр.).

мА ЧКА, -ЬІ, ж. Кішка (Пн.).
МА ЧУrА, -ь1, ж. Булава; палиця із заокругленим кінцем (Пт.).
МАЧУРА, -ь1, ж. Яма з водою, мочар (Св.).
МАШЕРУВАНЯ, -я, с. Дія зазнач. МАШЕРУВАТИ (Ол.).
МАШЕРУВАТИ, -ую, -єш. Марширувати, іти розміреним
кроком (Ол.).

МАШИНІЗУВАНИЙ, -а, -е. Машинізований (Ре.).

МАШИНІСТА, -ь1, ч. Шофер, водій (Ре.).
МАШкАРА, -ь1, .ж. 1. Потвора, чудовисько. 2. Маска; за
маскована людина (Пр.).

мАшля, -і, ж. Галстук (Пн.).

МАШЛЯНКА, -ь1, .ж. Маслянка, сироватка, що залишилася
після збивання масла (Пр.).

МАЩhІНЯ, -я, с. Дія зазнач. МАСТЙТИ. Змащування (Ол.).
МВАКА, -ь1, ж. Калюжа, млака, мочар (Пт.).
МГЛА, -ьr, :ж. Імла, туман (Ол.).

МГЛЙСТИЙ, -а, -е. Імлистий, туманний (Ол.).
МГЛЙСТІСТ, -бети, ж. Туманність (Ол.).
МГЛЙСТО, присл. Імлисто, туманно (Ол.).
MffiiHЯ, -я, с. Мить. 4 В МІ'Ніню ОКА. Миттю, мигцем
(Пт.).
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мдлий
МДЛИЙ, -а, -е.

Млосний, нудотний.

- Якь'1се тбто їджь'шя

мдле (Пр.).
МДЛІСТ, -бети, ж. Млість, нудота (Ре.).

МДЛО, присл. Млосно, нудотно.

-

Єст мі мдло (Ре.).

МЕ(АЛЬОМАН, -ана, ч. Людина з манією величі; психічно
хворий (Пр.).

МЕДВЕДЖИЙ, -а, -е. Прикм. до МЕДВІД. Ведмежий (Пр.).
МЕДВЕД:ЙХА, -ьr, ж. Ведмедиця (Ре.).
МЕДВЕД:ЙЦЯ, -і, ж. Те саме, що МЕДВЕД:ЙХА (Пр.).
МЕДВЕДОК, -дка, ч. Рослиноїдна комаха, що підгризає корені городніх рослин (Пр.).

МЕДВІД, -едя, ч. Ведмідь (Пр.).
мЕДЖА, -ь1, ж. Межа; лінія поділу території; границя зе
мельного володіння. -ЛЮде за меджЬІ жерлися медже сббом (Ол.).

МЕджівНИК, -Ика, ч. Межувальник, землемір (Ре.).
МЕДЖУВАТИСЯ, -уюся, -єшся. Відділятися, відмежовува
тися, встановлювати межі земельних ділянок (Пр.).

МЕЛЙВО, -а, с. Мливо, збіжжя для перемелення на борошно
або крупу (Пр.).

мЕЛІС, -Ісу, ч. Те саме, що МАЛЙСА (Пр.).
МЕЛЬДУВАТИ, -ую, -єш. 1. Ознайомлювати, повідомляти,
доносити.

2. Сповіщати про своє прибуття (Пр.).
МЕЛЬДУНОК, -ику, ч. 1. Повідомлення, донесення, спові

щення.

2.

Прописка (Пр.).

МЕЛЬОНИК, -Ика, ч. Чоловічий фетровий капелюх чорного
кольору з напівкруглим верхом (Пр.).

МЕНАЖЕРЙЯ, -Иї, ж. Зоопарк (Пр.).
МЕНАЖКА, -ьr, ж. Двійнята, з'єднані між собою два гор
щики, в яких носили страву на поле (Пр.).

мЕНДАЛЬ, -З.Лі, ж. Медаль (Св.).
мЕНДЕЛЬ, -для, ч. П'ятнадцять штук; п'ятнадцять снопів
збіжжя, укладених навхрест колоссям угору (Пр.).

мЕно, -а, с. Ім'я. - 611а ма ме110 Євка (Пт.).
МЕНТРЙКА, -ь1, ж. Метрика, свідоцтво про народження
(Ре.).

мЕНТУС, -уса, ч. Вугор, в'юн; вуж (Пн.).

МЕНШАТИ, -еншам, -аш, -ат. 1. Ставати меншим, зменшу
ватися. 2. Давати менше, зменшувати. - Ме11шам му fсти (Пр.).
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милИ:йон
мЕРВА, -ь1, ж. М'ята солома; залишки згромадженої граб
лями соломи (Пр.).

МЕРВЙТИ, мерв'ю, -иш. М'яти, бгати, толочити (про соло
му) (Пр.).

МЕРЗЙТИ, мерз{ю, -єш. Викликати роздратування, огиду;
бути гидким (Ол.).

,

МЕРЗЛЯТЙНА, -ь1, ж. Мерзлі продукти (Пр.)\
МЕРЙНДЯ, -і, ж. Те саме, що МАРЙНДЯ (Ол.).
МЕРТВЕЦ, -еця, ч. Мрець (Ре.).
МЕСІЯНіСТА, -ьr, ж. Сповідник месіанізму - містичного
вчення про знаменну роль вибраних Богом людей і народів (Пр.).

МЕТАЛІСТА, -ьr, ч. Людина, що працює з металом (Пр.).
МЕТАЛЬ6Вий, -а, -е. Металевий; такий, як метал (Ре.),
МЕТАТИСЯ, мечуся, -ешся, -еся. Кидатися, кидати ОДИН
в одного чим-небудь.

-

Хбдме ся метати бальбном! (Пн.).

МЕТЕР, -тра, ч. 1. Метр, основна одиниця довжини в метрич
ній системі мір.

2. Центнер,

міра ваги, що дорівнює

100 кг (Пн.).

МЕЦЕНАС, -аса, ч. 1. Меценат, багатий протектор. 2. Судо
вий захисник, адвокат (Ре.).

МЕшкАлЬНИЙ, -а, -е. Житловий. - Мешкальний дім взнмі
ся опалював (Ол.).

МЕШКА.НЯ, -я, с. 1. Квартира, помешкання, житло. 2. Проживання, мешкання (Пт.).
МЕШТ, -а, ч. Туфля (Ре.).

МЙГЦЬОМ, присл. Мигцем, миттю (Пр.).
МИ(, -у, ч. Мить.

- Лем на миr єм го лишьіва, а він скочив до

водь1 и пропав. {>- В ЄДЕН МИ(. Миттю, вмить (Пр.).
миtАВКА, -ь1, ж. Блискавка (Пр.).
миrАти, м:Иrам,-аш,-ат. 1. Блимати, миrrіти; блискати (про
блискавку).

2.

Кліпати очима (Пр.).

МИ(дАлкЬІ, -ів, мн. Мигдалики, гланди (Пр.).
МЙ(ДАЛЬ, -алю, ч. Мигдаль (Св.).
миrнУти, мйrну, -еш,-е. Док. виддомиrАти. 1. Блимну
ти, мигнути; блиснути.

2.

Кліпнути (Пт.).

МЙ(ОМ, присл. Умить, швидко, зараз же (Пр.).
миrотАня, -я, с. Миготіння, мерехтіння, поблискування
(Ол.).

МИЛЙЙОН, -6на, ч. Мільйон (Пр.).
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мильхАвий
МИЛЬхАвИЙ, -а, -е. Полохливий (Пн.).

МИМОХТЙЧЬІ, присл. Мимоволі, мимохіть (Ре.).
МИНУВШЬІНА, -ь1, ж. Минувшина, минуле (Пр.).

МИНУТА, -ЬІ, ж. Хвилина. - Стан десят мннут ПО шестій
(Ол.).

МЬІДЕЛЬНЙЦЯ, -і, ж. Мильниця, коробка для мила (Ол.).
МЬЩЕЛЬНЙЧКА, -ьr, ж. Здрібн. до МЬЩЕЛЬНЙЦЯ. Мильничка (Ол.).

·

МЬІДЛЙНА, -ь1, ж. Мильна вода, піна з мила й води (Ол.).
МЬІДЛЙТИ, мь'щлю, -иш. Милити, намилювати (Пр.).
мЬщло, -а, с. Мило (Пр.).
МЬІДЛОВАР, -ара, ч. Миловар, фахівець, що виробляє мило
(Пр.).

МЬІДЛОВАРЕНЯ, -я, с. Миловаріння (Пр.).
мьщлЯРство, -а, с. Ремесло миловара (Пр.).

МЬІДНЙЦЯ, -і, .ж. Таз, велика миска для вмивання, миття
посуду (Ол.).

МЬІДНЙЧКА, -ь1, ж. Здрібн. до МЬІДНЙЦЯ. Тазик (Ол.).
МЬІЙНЙЦЯ, -і, ж. Те саме, що МЬІДНЙЦЯ (Пт.).
МЬІЙНЙЧКА, -ь1, ж. Те саме, що МЬІДНЙЧКА (Пт.).
МЬІКЬІТЙТИ, -ь'1чу, -ь'пиш. Микитити, метикувати, міркувати (Св.).

МЬІЛЙТИ, мь'шю, -иш. Плутати. - Як вь"~йду з ліса, то все
мь'шю дорогу (Ол.).

МЬІЛЙТИСЯ, мь'шюся, -ишся. Помилятися, збиватися. - Моя
внучка мь'шится в рахунках до сто (Пт.).

МЬІМРАНЯ, -я, с. Дія зазнач. МЬІМРАТИ. Мимрення (Пр.).
МЬІМРАТИ, мь'1мрю, -еш, -е. Мимрити, тихо, невиразно го
ворити {Пр.).

МЬІРКАТИ, мь'1ркам, -аш. Невдоволено бурчати (Пт.).

МЬІРКНУтИ, мь'1ркну, -еш. Буркнути, сказати щось неясно,
нерозбірливо. - Мь'1ркнув штоси старий та й пішов гет (Пт.).
мЬІСЕЛЬ, -ели, ж.; мн. мЬІСЛЬІ, -ів. Думка, гадка. - Прн
шло мі на мь'1сель, як бь'шо красьні на концерті.

-

Приходят мі до

голови ріжиь1 мь'1сль1 (Ол.).
мЬІСЯ, -Яти, с. 1. Мишеня. - В кублі бь'шо п'ятеро мь'1сят.

2. Мала миска. -( аздІіня поставила на стіл мь'1ся з огурками (Пр.).
МЬІСЙТКО, -а, с. Маленька мисочка (Пт.).
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МІСЙЧОК

МЬІСЬЛІНЯ, -я, с. Мислення, думання, міркування; здатність
людини мислити (Ол.).

МЬІСЬЛІТИ, мЬ1сьлю, мЬ1слиш. Думати, мислити (Ол.).
МЬІШ, -ь1, ж. Миша (Пр.).

МЬІША ЧИЙ, -а, -е. Прикм. до МЬІШ. Мишачий (Пр.).

МЬІШЕНЯ, -Яти, с. Те саме, що МЬІСЯ 1. Мищеня (Пр.).
МЬІШОВІЙ, -Ія, ч. Канюк, мишоїд, хижий птаОІ.
,. родини яструбиних (Пр.).

МЬІШОКРІЛИК, -Ика, ч. Морська свинка (Ол.).
МЬІШПЕРГАЧ, -ача, ч. Кажан (Ол.).
міЗДРА, -ь1, ж. Міздря, нижній шар шкіри тварини (Пр.).
МІЗДРУВАТИ, -ую, -єш. Знімати міздрю спеціальним ножем,
очищати шкіру від міздрі (Пр.).

МІЗЕРАК, -ака, ч. Злидар, бідолаха, неборак (Пр.).
МІЗЕРАЧОК, -чка, ч. Здріб11. до МІЗЕРАК (Ол.).
МІЗЕРНЯ, -Иї, ж. Мізерія, огірковий салат, заправлений оцтом, сіллю й перцем (Пт.).

МІЗЕРКА, -ь1, ж. Положення при грі у преферанс: зобов'я
зання не брати леви (Ре.).

МІЗЕРНИЙ, -а, -е. 1. Змарнілий, слабкий. 2. Жалюгідний,
нікчемний; злиденний, нужденний. З. Незначний, не вартий уваги
(Ол.).

МІЗЕРНІ. Присл. до МІЗЕРНИЙ (Ол.).

міКРУС, -уса, ч. Малюк (Пр.).
МІЛ, -у, ч. Пилюка, порох (Ол.).

МІЛКО, присл. Дрібно. - Лем на пьІтлі можут мfлко змолоти
муку (Ол.).

МІЛЬ, моля, ч.

1.

Міль, невеликий метелик, гусінь якого то

чить вовняні вироби, зерно злакових культур.

2. Пере11. Клопіт,
- Каждий ма свого мбля, што го грь"ве (Пр.).
міНЄР, -Єра, ч. Мінер, військовослужбовець, який встанов-

гризота.

лює або знешкоджує міни (Ре.).

МІНІСТЕР, -стра, ч. Міністр (Ре.).
МІНУВАНИ, -а, -е. Мінований, із закладеними мінами (Пр.).
MIHYrKA, -ь1, ж. Здріб11. до МИНУrА. Хвилинка (Ре.).
МІС.ЙЧКА, -ь1, ж. Менструація (Ол.).
МІСЙЧНІ, прuсл. Місячно (Пт.).
МІС.ЙЧОК, -чка, ч. Пестл. Місяченько (Ол.).
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МІТИІУВАТИ
МІТИІУВАТИ, -ую, -єш. Роздумувати, міркувати, ламати голову над чимось (Пр.).

МІТЛИСКО, -а, ж. Мітлище, велика або стара мітла (Ол.).
МІТР,-у, ч. Миртове дерево, рослина родини миртових (Св.).

МІТРЕН(А, -ьr, ж. 1. Втрата часу, гаяння часу; тяганина, морока.

2.

Маруда, забарна людина; волоцюга (Ол.).

МІЦ, невідм. Дуже сильний.

-

Він бЬІв такі міц, што ВЬІрь"шав

дерева з коріньом (Пт.).
МІЧ, мочьr, ж. Сеча (Ре.).

МІШАНЕЦ, -нця, ч. Гібрид; метис (Ол.).
МІШАНИНА, -ьr, ж. Різні види м'ясних виробів укупі. - Ид
мі куп кільо мішаюінь1 (Пт.).
МІШАНКА, -ьr, ж. 1. Різні рослини, засіяні на одній ділянці;
змішане насіння різних трав.

2.

Мікстура, суміш рідких ліків (Пр.).

МІШКАР, -аря, ч. Ветеринар, який каструє домашніх тварин
(Пр.).

МІШКАРСКЬІЙ (СЮ), -а, -е. Ветеринарський (Ол.).
МІШКУВАНИЙ, -а, -е. Дієпр. пас. лшн. часу до МІШКУВА
ТИ. Кастрований (Ол.).

МІШКУВАНЯ, -я, с. Дія зазнач. МІШКУВАТИ (Ол.).
МІШКУВАТИ, -ую, -єш. Каструвати, видаляти статеві зало
зи у тварин (Пр.).

МЛИНАР, -аря, ч. Мельник, мірошник (Пт.).

МЛИНАРСКЬІЙ (СЮ), -а, -е. Приюи. до МЛИНАР. Мірошницький. ~ МЛИНАРСКА КУРА. Ситий, угодований (Пт.).
МЛИНЕЦ, -нця, ч. Жорна (Пн.).
МЛИНКУВАТИ, -ую, -єш. Провіювати, очищати зерно (Ол.).
МЛИНОК, -нка, ч. 1. Пристосування для очищення зерна.

2.

Кухонна машинка для мелення кави і перцю (Пр.).

МЛИНСКЬІЙ, -а, -е. Млиновий. - Мшінскь1 камені треба те
сати (Ол.).

МЛИНЧАРКА, -ь1, ж. Ручка в жорнах, якою приводиться
в рух камінь.

-

Ой, як в6з11у на тя млинчарку, то будеш ня слухав!

(Ре.).

МЛИЧІВКА, -ь1, ж. Те саме, що МЛИНЧАРКА (Пн.).
МЛІЧАК, -ака, ч. Самець у риб (Ре.).
МЛіЧНЯК, -Яка, ч. Оселедець із молочком (чоловічим сім'
ям) (Ол.).
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МОЛ ОДІЖ

МЛОДИЙ, -а, -е. Молодий, юний (Ол.).
МЛОіТИ, -6іт, безос. дісс1. Млоїти, нудити.

Млбіт ня в се

редИні (Ол.).

МЛОКОС, -оса, ч. Молокосос., зарозумілець (Пр.).
МЛОЦКАРНЯ, -і, ж. Молотарка, машина для молочення
збіжжя (Пр.).

МЛЯСКАТИ, -Яскам, -аш. Плямкати губами, ц~іокати (Ол.).

МНЯСАРГ, -арга, ч. Різник (Ре.).

'

мнЯ:ско, -а, с. Здріб11. до ми.Ясо. М'ясuе (Ре.).
МНЙСО, -а, с. М'ясо, частини туші забитої тварини, а також
приготовлена з них їжа (Ре.).

МОБІЛІЗУВАНИЙ, -а, -е. Мобілізований (Пр.).
МОВ.ЙТИ, м6в'ю. -иш. Говорити, казати, промовляти вго

лос.

Кажд11й вечер ~овИла молИтвь1, але то НІtЧ не помагало 'єй

біді (Пр.).
МОВОКО, -а, є. Молоко. ВАРЕНЕ МОВОКО, -ого." -а.
Пряжене молоко (Ол.).

МОДРЕНЬ, -еня, ч. Модрина, дерево родини соснових із м' я
кою хвоєю, шо на зиму опадає (Пр.).

МОДРЕНЬОВИЙ, -а, -е. Пршси. до МОДРЕНЬ. Модрино
вий.

В Карпатах часто гвИдиш модре11ьбвь1 J1fcь1 (Ол.).

МОЗАІКОВИЙ, -а, -е. Мозаїчний, прикрашений мозаїкою
(Ол.).

МОЗДЗІР, -Іра, ч. 1. Бронзова ступка для товчення або роз
тирання маку, перцю, кави, горjхів тощо.

2.

Жарт. Гармата,

з якої стріляють у дні урочистих подій (Св.).

МОЗОЛЬНІ, прuсд. Власними мозолями, завдяки важкій праці
(Ол.).

МОЗЬДЗІР, -Іра, ч. Те саме, що МОЗДЗІР (Ол.).
МОКРЙНА, -ь1, ж. Вогка земля. На мокрІІні б11ру•1 гороху
нич не хце рбсп1 (Пт.).

МОЛіБДЕН, -ену, ч. Молібден, твердий метал, широко за
стосовуваний у техніці (Ре.).

моліТБА, -ЬІ, ж. Молотіння, молотьба; пора, коли моло
тять збіжжя (Св.).

МОЛОДЕЦ, -дця, ч. Молодець, козак (про статного, бадьо
рого, здорового юнака або чоловіка) (Пн.).

МОЛОДІЖ, -1жь1, ж. Молодь, юнь (Ол.).
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МОМЕНТ
МОМЕНТ,
ч. Мить, ;-.юмепт (Пр.).
МОНДЕЛЬ, -еля, ч. Див. МЕНДЕЛЬ (Ол.).

MOPt, -а, ч. Mopr, земельна міра, що дорівнює 0,56 гектара
(Пр.).

МОРД, -у, ч. Вбивство з тортурами, закатування (Ол.).

МОРДЕНf Л, -ьr, ж. Морока, мука, виснажлива праця. -- Робота в лісі то чь1ста морден(а (Пр.).
МОРДЕРСТВО, -а, с. Те саме, що МОРД (Пт.).

МОРДОБЙТЯ, -я, с. Бійка; мордобій, биття по обличчю (Ол.).
МОРДОВНЯ, -і, :ж. Катівня, каторга. - Робота в майнах-то
fсп1а мордовпя (Пр.).
МОРЕС,
ч. Дисципліна, порядок; субординація. - НафчЬ1ти дакого моресу. {>-ЗНА.ТИ МОРЕС. Бути дисциплінова
ним (Пр.).

МОРКОВ, -квьr, ж. Морква (Ол.).
МОРОВИЙ, -а, -е. 1. Меткий, сильний, відважний; козак хоч
куди. -Але з тебе моровий хлоп! 2. Заразний, зачумлений (Ол.).
МОРФіНА, -ЬІ, ж. Морфій, витяжка з польового маку, яка
заспокоює біль, викликає сон (Пт.).

МОСКАЛЙКЬІ, -ів, мн. Івасі, сорт дрібного оселедця (Пр.).
МОСТОВЕ,
с. Оплатазаправопереїздучерезміст(Пр.).
МОТЬІКЛ, -ьr, ж. Сапа. - ЦИrаи-кбваль зрббит моть'1ку найліпше (Пт.).
МОТЬІЛЬ, -1;шя, ч. Метелик (Ол.).
МОТhІЛЬОК, -лька, ч. 1. Здріби. до МОТЬІЛЬ. Метеличок.

2.

Чоловіча краватка у формі метелика (Ол.).

МОТЛОШЬІНЯ, -я, с. Вовтузіння, тяганина (Ол.).
МОТЛОШЬІТИСЯ, -ошуся, -ьrшся. Вовтузитися, борюкати
ся (Ол.).

МОТОРИЗУВАНИЙ, -а, -е. Моторизований, оснащений
військовим автотранспортом (Ре.).

МОТОРЙСТА, -ьr, ч. Людина, що обслуговує мотори, двигуни (Ре.).

МОТОЦЙКЕЛЬ, -кля, ч. Мотоцикл (Ре.).
МОТОЦИКЛІСТА, -ьr, ч. Мотоцикліст (Пт.).
МОЦ, присл. Багато.

-

Онуфер, мій кум, ма моц піюізи (Ол.).

МО ЦАР, -аря, ч. Силач, моцак (Ол.).
МОЦАРСТВО, -а, с. Сильна, могутня держава (Пр.).
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МУЦЙКЬІ
МОЦУВАТИСЯ, -уюся, -є:шся. Змагатися (Пр.).
МОЧ, -ьr, ж. Те саме, що МІЧ (Ол.).

МОЧЬІ, можу, -еш, -е. Могти, бути спроможним (Ол.).
МОЧЬІВО, -а, с. Калюжа, багнюка; стояча вода (Св.).
МОЧОВИЙ, -а, -е. Приюt. до МІЧ (МОЧ). Сечовий. МОЧОВИЙ МІХЬІР. Сечовий міхур (Пт.).
МРУЧАТИ, -учьп. Видавати закритим ротом~rрізний звук,
який виражає: незадоволення.

·-

Медвід мручьп, аж мброз пбза

скбру Иде (Ол.).

МУДРАГЕЛИК, -Ика, ч. Зарозумілий чоловік (Пт.).
МУЗЙКА, -ьr, ж. 1. Музика, інструментальний вид мистецт
ва. 2. Музики, група людей, що грають на музичних інструмен
тах. З. Танцювальний вечір на селі (Пр.).

МУЛЙТИ, мулит. Замулювати, наносити мулу (Св.).
МУМІФІКУВАНИЙ, -а, -е. Муміфікований, перетворений
у мумію (Пр.).

МУНДУР, -ура, ч. Мундир, одяг військовослужбовця (Ол.).
МУНДУРКОВИЙ, -а, -е. Пршсн. до МУНДУРОК (Пр.).
МУНДУРОК, -рка, ч. Учнівська форма (Пр.).
МУРАЛЬ, -аля, ч. Мурах. Те саме, що МУРННКА (Пн.).
МУР!А, -ьr, ч. Лай.1. Грубіян. -Ть1, мурrо, ид гет бтталь! (Ол.).
МУР ДА, -ь1, ж. Біла вівця з чорними плямами біля очей (Пр.).
МУРДЗНСТИЙ, -а, -е. Чорно-сірий (про овець). - Уця мурдзЯста (Пр.).

МУРКАНЯ, -я, с. Дія зазнач. МУРКАТИ (Ол.).
МУРКАТИ, муркаш, -ат. Муркотіти (про котів) (Ол.).
МУРННКА, -ь1, ж. Мурашка, мураха (Ол.).
МУРЯНЧИЙ, -а, -е. Прuk.'м. до МУРЯНКА. Мурашиний.

МУРЯНЧА КУПА, -ой". -ьr, ж. Мурашник (Пр.).
МУРЯНЧЬІТИ, -Янчу, -ь1ш. Тяжко гарувати, працювати, як
мураха (Ол.).
МУС, -у, ч. Примус, насилля (Ол.).

МУСКАТИ, мускам, -аш. Ніжно, злегка доторкатися, гладити (Ре.).

МУТ АЛЬ, -аля, ч. Те саме, що МОТЬІЛЬ (Пн.).
МУТЕРКА, -ь1, :ж. Гайка (Ре.).
МУТЬІКА, -ьr, ж. Те саме, що МОТЬІКА (Пп.).
МУЦЙКЬІ, -ів, мн. Бакенбарди (Пн.).
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МУЧЙТИ
МУЧИТИ, мучу, -иш. Посипати борошном (Пр.).
МУЧИТИСЯ, мучуся, -ишся. Вивалюватися в борошні (Пр.).
МУЧЬІНЯ, -я, с. Мука (дія зазнач. МУЧЬІТИ і стан зазнач.
МУчЬІТИСЯ) (Пр.).
МУЧЬІТИ, м,Учу, -ьхш, -ьп. Мучити, завдавати комусь фізич
них або моральних мук, страждань (Пр.).

мУчЬ1тися, мучуся, -ЬІШСЯ. Мучитися, страждати (Пр.).
мУШКАТ, -ата, ч. Мускатник, тропічне вічнозелене дерево
або кущ, жовті м'ясисті плоди якого містять ароматне насіння
мускатний горіх, що використовується як прянощі (Пр.).

МУШКАТОВИЙ, -а, -е. Прик,и. до мУшкл.т. Мускатний. Мушкат6ва rалка (Пр.).

МУШТАРДА, -ь1, ж. Гірчиця (Пр.).
МУШТАРДОВИЙ, -а, -е. Прикм. до МУШТАРДА. Гірчич
ний (Пр.).

МШhІТИ, мшу, -ЬІШ, -ь1т. Забивати мохом щілини в дерев'яній хаті. ЗамшЬІв вшьІткь1 wnapьi в стіні (Пр.).
МІ.ІІЬІця, -і, ж. Комаха, щu живиться нектаром рослин (Пр.).
М'Юд, меду, ч. Мед.

Рушашся, як мjха в меді! (Пр.).

М'ЯВч.АТИ, м'Явчу, -ь1ш. Нявкати; наслідувати голос кота
(Ол.).

М'ЯТКЬІЙ (КІ), -а, -е. 1. М'який, поверхня якого від дотику
прогинається; шовковистий, приємний на'дотик. 2. Свіжий, не
черствий. 3. Приємний для слуху. 4. Поступливий, податливий,
чуйний (про людину); несуворий (про клімат) l ОЛ).
М'ЯТКІСf, -ости, ж. М'якість (якість і властивість зазнач.

м•ЯгкьІй) (Ол.).
м•Я:гко, присл. М'яко, не твердо на дотик; ніжно, лагідно
(Ре.).

М'ЯГКОСЕРДЯ, -я, с. Душевність, чуйність (Ре.).
М'ЯГКУВАТИЙ, -а, -е. М'якуватий, трохи м'який (Ре.).
М'ЯЖДЖhІТИ, м'Яжджу, -ьrш. Роздушувати, розчавлювати,
розтрощувати (Пр.).

М'ЙЗІ'А, -ь1, ж. 1. Вичавки, заболонь. 2. М'яка подрібнена
плодоовочева маса.·- Я тя з6б'ю на м'Язrу! (Ол.).

МЬОд,\РКА, -ь1, ж. Центрифуга для викачування меду (Пр.).
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НАБЛУД:ЙТИСЯ

н
НАБАБРАТИ, -абрам, -еш. Намазюкати, напаскудити (Пт.).
НАБАВ:ЙТИСЯ, -авлюся, -авишся. Досхочу порозважатися,
побенкетувати (Ол.).
~·
НАБАКЕР, присл. Набакир, зсунувши набік. - Він носит ка
пелюх набакер (Пт.).

НАБАЛЮВАТИСЯ, -Ююся, -єшся. Те саме, що НАБАВ:ЙТИ
СЯ (Ол.).

НАБАЛЬЗАМУВАНИЙ, -а, -е. Набальзамований, підготов
лений для довгого збереження (про труп) (Пр.).

ПАБА.ЯТИ, набаю, -єш (-аям, -яш). Навигадувати, наплести,
наговорити нісенітниць (Ре.).

НАБЕРАТИ, -ерам, -аш. 1. Набирати, брати певну кількість
чогось.

Набер сн в коморі повний КОШЬІК грушок.

2. Обдурюва

ти когось. -Але-м ro набрав! (Пр.) ..
НАБЕШТАТИ, -ештам, -аш. БІіllаяти, насварити (Ол.).
НАБЗДУР:ЙТИ, -урю, -иш. Наверзти дурниць (Пт.).

НАБЬІВЦЯ, -і, ч. Набувач, той, хто придбав що-небудь (Ол.).
НАБЬІРмfЛИЙ, -а, -е. Дієпр. акт. мин. часу до НАБЬІРмfТИ. Набряклий, опухлий (Ол.).

НАБЬІРМіТИ,

-f є.

Набрякнути, опухнути. - НабЬІрмfли мі

ногь1 от довrоrо ходжь'1ня (Св.).

НАБLІТИ, набуду, -еш. Набути, купити, придбати. Набмв
єм на rаздfвку дві коровw, а Ищьх треба набьітн сн коня (Пр.).

НАБЬІТИЙ, -а, -е. Дієпр. пас. мин.. часу до НАБЬІТИ. Набу
тий, придбаний (Пр.).

НАБЬІТОК, -тка, ч. Набута річ, покупка; приріст, користь,
здобуток (Пр.).

НАБІЛЕНИЙ, -а, -е. Побілений повторно вапном (Св.).
НАБілО, присл. Набіло, в білий колір. - Побілнла-м комірку
набіло (Св.).
НАБЛИЖЬІНЯ, -я, с. Наближення (Пр.).
НАБЛУД:ЙТИСЯ, -уджуся, -удишся. Наблукатися, находи

тися, збившись із дороги.

Наблуднвся по лісі през цілий ден, же

терас ледво н6rь1 волочьп (Пт.).
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НАБОЖНІ
НАБОЖНІ, прuсл. Набожно (Ол.).
НАБОКУ, npucл. Осторонь. - Над ріком, 11аббку, бав~Ілися
діти (O.:i.).
НАБРЬІЗrАти, -Ьrзrам, -аш. Набризкати (Ол.).
НАБРЬІКАТИСЯ, -Ьншмся, -ашся. Напустуватися, наскака
тися (Пн.).

НАБРОІТИ, -ою, -їш. Нашкодити (Пт.).

НАБРУДНО, прuсл. У чорновому варіанті. - Найперше 11а
пншу лист набрудно, а потім го перепншу (Ол.).

НАБУБНМТИ, -убню, -иш. Наторохкотіти, нацокати; наба
рабанитися, uабитися в бубон (Пр.).

НАБУНТУВАТИ, -ую, -єш. Намовити, збунтувати (Ол.).
НАБУХАТИ, -ухам, -аш. 1. Набити когось, наrамселити кулаками.

2.

Налити без міри якої-небудь рідини (Пр.).

НАВАКСУВАНИЙ, -а, -е. Наваксований, начищений (Пт.).
НАВЗНАКЬІ, присл. Горілиць, навзнак (Пр.).
нАВЗОР, присл. На зразок, на взірець (Ол.).
НАВиджАти, -Иджам, -аш. Відвідувати, навідуватися (Ол.).
нлвидіти, -Иджу, -Идиш. док. вид до нлвиджАти. Відвідати, навідатися (Ол.).

НАВЬІЛУДЖАТИ, -уджам, -аш. Повиманювати, повидурювати (Ол.).

·

НАВЬІЛЬОТ, присл. Наскрізь (Ол.).
НАВЬІМЬІСЬЛНТИ, -Ь1сьлям, -яш. Навигадувати, нафшпа
зувати (Пт.).

НАВЬІРЬІВКЬІ, присл. Вибірково (Пр.).
НАВЬІРІСТ, прuсл: На виріст, завеликий з розрахунку на по
дальший ріст (про одяг, взуття) (Ол.).

НАВІЛЯ, -я, с. Кількість, яку можна за один раз набрати на
вила (Ол.).

НАВОДнінЯ, -я, с. Повінь (Ре.).
RАВПА, -ь1, ж. Мавпа (Ол.).

нАВСЕ, прuсл. Назавжди, навічно (Ол.).
НАВllкАЧА, прuсл. Навтікача, навтіки (Пт.).
НАГАНЯЧ, -Яча, ч. Нагонич, учасник облави, який гонить
звіра на мисливця (Ол.).

НАГАРБАТИ, -арбам, -аш. Награбувати, захопити чуже май
но (Пр.).
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НАДАРМО
НАГАРУВАТИСЯ, -уюся, -єшся. Тяжко наробитися (Ол.).
НАГО БЛЮВАТИ, -Юю, -єш. Настругати рубанком певну кіль
кість дощок або іншого матеріалу з дерева (Ол.).

НАГОДУВАНИЙ, -а, -е. Нагодований; забезпечений їжею
(Пр.).

НАГОЛОШАТИСЯ, -бшамся, -ашся. Давати ;знати, нагадувати про себе (Ол.).

\.

НАГОНКА, -ЬІ, ж. 1. Догана, осуд, виражений у різкій формі.

2.

Люди, які під час полювання женуть звіра на мисливця (Пр.).

НАГРАБАТИ, -абам, -аш. Нагромадити (сіна або соломи).
Ид на луку й награб трав'Янку сіна (Пр.).
НАГУЦкА ТИ, -уuкам, -am. Нацькувати, напустиnІ на когось собак (Ол.).

,

НА(АДАТИ, -мам, -аш. Наговорити на когось, обмовити ко
го-небудь.

-

Наrадав-єс rлуnств на честноrо чловека (Ол.).

НА(АНА, -ь1, ж. Догана, осуд, докір (Ол.).

нлrАпУ, присл. Без квитка, зайцем. - ПроїхаJІа-м 11аrапу
в автобусі (Ре.).

нАrnАЛТ, присл. 1. Поспіхом, поквапом, швидко.

ідте-ле

шіrвалт!

2. Украй необхідно, до зарізу (Ол.).
НА(ЬІВТАТИСЯ, -ь'1втамся, -ашся. Наковтатися. Наrь'1в
тав-єм ся пороху при млоцкарни за цілий ден (Ол.).
НА(ЛЯНЦУВАНИЙ, -а, -е. Дієпр. пас. ,~tин. часу до НА
(ЛЯНЦУВАТ:И. Наrлянцований, начищений (Пр.).
НА(ЛЯНЦУВАТИ, -ую, -єш. Наrшrнцувати, начистити до
блиску (Пр.).

НАfМАТВАТИ, -атвам, -аш. Наплутати.

Наrматвав-єс мі

в ТЬІХ нІітках (Пт.).

НАrРЬІЗМОЛЙТИ, -блю, -иш. Неакуратно написати, надря
щпи, нашкрябати (Ол.).

·' нА.(УС, -уса, ч. Гола людина, голяк (Пт.).
HAfYCOK, -ска, ч. 1. Дитя. 2. Пупс, маленька фаянсова ля
лька без одягу (Пт.).

НАДА.ВЦЯ, -і, ч. Адресат листа або посилки на пошті {Пр.).
НАДА.НИЙ, -а, -е. Висланий поштою. Лист бь1в наданий
ть'1жден тому назад, а прйшов лем вчера (Пр.).

НАДАРЕМНІ, при~л. Даремно, марно, надаремне (Ол.).

НАДАРМО, присл. Задарма (Ол.).
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НАДАРУВАНИЙ
НАДАРУВАНИЙ, -а, -е. Обдарований подарунками; пода
рований у великій кількості (Пт.).

НАДБУДУВАНИЙ, -а, -е. Надбудований, добудований до
основи (Пр.).

НАДБУТВіЛИЙ, -а, -е. Дієпр. акт. мин. часу до НАДБУТВіТИ. Трохи струхлявілий, надгнилий (Ре.).

НАДБУТВіТИ, -fє. Трохи струхлявіти, надгнити (Ре.).
НАДВЕЧЕР, присл. У надвечір'я, надвечір (Пр.).

НАДГРАНЙЧНИЙ, -а, -е. Прикордонний (Пт.).
НАДЗВИч.АйНІ, присл. Надзвичайно (Ол.).
НАДЗОРУВАТИ, -ую, -єш. Наглядати, слідкувати (Ре.).
НАДІВАТИ, -fвам, -аш. Начиняти. - Надівати кЬ1шку м'Ясом
(Ол.).

НАДІrінЦІ, присл. Навздогін (Ре.).
НАДКВАСЬНІЛИЙ, -а, -е. Дієпр. акт. мин. часу до НАДКВАСЬНІТИ. - Надквасьніле молоко (Пр.).
НАДКВАСЬНітИ, -fє. Прикиснути, підкиснути (Ол.).
НАДМАНУrИСЯ, -8.нуся, -ешся. Несподівано з'явитися (Ол.).
НАДМІРНІ, присл. Надміру (Пр.).
НАДМОРОЖЕНИЙ, -а, -е. Дієпр. пас. мин. часу до НАДМОРОЗЙТИ. Підморожений (Ол.).
'
НАДМОРОЗЙТИ, -бжу, -бзиш. Підморозити, приморозити
(Ол.).

НАДМОЧУВАТИ, -ую, -єш. Підмочувати (Пт.).
НАДОБhІТИ, -уду, -еш. Придбати, добути (Ол.).
НАДОКАЗУВАТИ, -ую, -єш. Напустуватися, набешкетуватися (Пн.).

.

НАДОКУЧЛЙВИЙ, -а, -е. 1. Надокучливий, набридливий.

2.

Нав'язливий, настирливий (Пн.).

НАДОПТАТИ, -бпчу, -еш. Притиснути ногою, наступити
(Пр.).

НАДОСЛАНИЙ, -а, -е. Надісланий, присланий пізніше (Ре.).
н.АдОСТ, присл. Досить, доволі багато. - Народу бь'іло надост (Пр.).

НАДПСУВАТИСЯ, -уєся. Припсуватися, надгнити (Ол.).
НАДПСУТИЙ, -а, -е. Дещо зіпсований, надгнилий (Ол.).
НАДРАБЛНТИ, -абпям, -яш. 1. Доробляти. 2. Надолужувати (Ол.).
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НАЗБЬІТКЬІ

НАДРА1ти, -аю, -їш. Док. вид ДО НАДРАЮВАТИ. Надраї
ти, натерти до блиску. - Майтек дав мі швабру и казав надраіти
ДИЛННЬІ (Св.).

НАДРАНОМ, присл. Під ранок. Прйwов аж надраном (Ол.).
НАДР АПАНИй, -а, -е. Дієпр. пас. JUWІ. часу до НАДРАПАТИ
{Пр.).

НАДРАпАТИ, -аnам, -аш. 1. Надряпати, зроб,,ити подряпи
ни.

2.

Зиев. Нашкрябати, написати нерозбірливо, недбало (Пр.).

НАДРАЮВАТИ, -Юю, -єш. Начищати, натирати до блиску
(Св.).

НАДРОБ:ЙТИ, -бб'ю, -иш. Накришити. -Треба надробнти
к}'рам хліба (Пр.).
НАДСКАКУВАТИ, -ую, -єш. 1. Швидко наближатися, ,під
бігати.

2.

Прислужуватися, підлабузнюватися.

3.

Залицятися

(Пр.).

НАДСЛУХАТИ, -ухам, -аш. Док. вид до НАДСЛУХУВАТИ.
Прислухатися (Ол.).

НАДСЛУХУВАТИ, -ую, -є.ш. Прислухуватися (Ол.).

НАДТ6ВЧЬІ, ·бвчу, -еш. Надтовкти, відбити частину (Ол.).
НАДТРІСНЕНИЙ, -а, -е. Надтріснутий, який має неглибоку
трішину (Пр.).

НАДУБАСИТИ, -ашу, -асиш. Надубасити, набити палицею
(Пр.).

НАДШТУКОВУВАТИ, -ую, -єш. Надточувати (Ол.).
НАДШТУКУВАНИЙ, -а, -е. Дієпр. пас. мин. часу до НАД
ШТУКУВАТИ. Надточений (Ол.).
НАДШТУКУВАТИ, -ую, -єш. Док. вид до НАДШТУКОВУ
ВАТИ. Надточити (Ол.).
НАЕЛЄКТРИЗУВАНИЙ, -а, -е. 1. Наелектризований. 2. Перен. Надзвичайно збуджений, знервований (Ре.).

НАЄДНАТИ, -Єднам, -аш. Найняти (Ол.).
нлєнчАтися, -Єнчуся, ·ЬІШСЯ. Настогнатися (Пт.).
нАЖДАК, -аку, ч. Те саме, що (ЛЯНЦПАПІР (Св.).
НА ЗАБИЙ (у знач. прuсл.). На смерть, до смерті (Ол.).
НАЗАГАЛ, прuсл. Загалом (Ол.).
НАЗАдгУЗ, присл. Назад (Пт.).
НАЗАРАН, присл. Назавтра. - т ото сп лншу назаран істи (Пт. ).
НАЗБLІТКЬІ, присл. Навмисне (Ре.).
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НАЗВЙСКО
НАЗВЙСКО, -а, с. Прізвисько (Ол.).
НАЙ, част. Хай, нехай. - Най знає паньство ненавИстне, же

наша армія як мур! НАЙ ЖЬІЄ! Хай живе! НАЙ-ЛЕ, част. Хай
же, нехай же. НАЙ ТО ПЕРОН ВСТРІЛИТ! Хай то грім поб'є!
(Ол.).

НАЙВЕКШИЙ, -а, -е. Найбільший (Ол.).
НАЙВЕЛИЧНІЙШИЙ, -а, -е. Найвеличніший (Ре.).
НАЙВЕСілЬШИЙ, -а, -е. Найвеселіший (Св.).
НАЙВЕЦЕ, прuсл. Найбільше (Пр.).
НАЙДА.ЛЕ, прuсл. Найдальше (Пр.).
НАЙПЛАНЬШИЙ, -а, -е. Найгірший, найслабший, найхуд
ший (Ол.).

НАЙПОВАЖНІЙШИЙ, -а, -е. Найповажніший (Пр.).
НАЙСКОРЕ, присл. 1. Найшвидше. 2. Найімовірніше, най
правдоподібніше.

-

Найскбре то буде йбrо сестра, а не якаси фра

fрка (Пр.).
нАйТИ, найду, -ещ -е. Знайти, відшукати, виявити (Пр.).
НАкАСЛИК, -Ика, ч. Тумбочка біля ліжка (Пр.).

НАКАТУЛНТИСЯ, -улямся, -яшся. Накотитися; накачатися. -Діти иакатушілися дост з ть1м колесом през цілий ден (Пр.).
НАКЬІДАТИ, -ь'щам, -аш. Наслідити під час їди. - Не накЬ.-1дай на етил, як їш! (Пр.).

НАКЬІДА Ч, -ача, ч. 1. Вила, що ними накидають гній на віз.

2.

Конвеєр при молотарці, що подає снопи (Пт.).

НАКІНЦИ, присл. Наприкінці, вкінці (Ол.).
НАКЛАД, -аду, ч. 1. Леміш у плузі. 2. Видаток, грошовий
розхід (Пр.).

·

НАКЛЕПУВАТИ, -ую, -єш. Клепаючи, загострювати різні
металеві інструменти: коси, ножі, сокири і т. п. (Пр.).

НАКЛНТЯ, -я, с. Проклін, сварка з прокльонами і лайливи
ми словами (Пр.).

НАКОНЕЦ, прuсл. Нарешті, врешті (Ол.).
НАКОПАНИЙ, -а, -е. 1. Викопаний із землі в певній кількості (про городину).

2.

Вдарений багато разів ногами (Пр.).

НА.КРЕСТ, присл. Навхрест (Ол.).
НАКРОХМАліНЯ, -я, с. Накрохмалювання (Пт.).
НАКРУrКА, -ьr, ж. Гайка (Ол.).

НАКРУШЬІТИ, -ушу, -ьrш. Накришити (Ол.).
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НАМУШТРУВАНИЙ
НАЛАГОДЖЬІНЯ, -я, с. Налагодження (Пр.).
НАЛАПАТИ, -:іпам, -аш. Наловити. - Маленька ОJІя налаші
JІа мотЬшів повну баньку (Ол.).

НАЛіЗНЕ, -ого, с. Див. ЗНАЛІЗНЕ. Винагорода.

Хто чепец

мі найде, налfзне буде (нар. пісня) (Пр.).
НАЛУЩАТИ, -ущам, -аш. Очищати від шкарМІупи, лушпини певну кількість чого-небудь (Пр.).

\.

НАЛЯни:й, -а, -е. Налитий, розлитий; змочений дощем (Пр.).

НАЛЙТИ, -Яю, -сш (-Ію, -сш). Налити, наповнити що-небудь
рідиною (Пр.).

нАЛЬОТ, -оту, ч. 1. Раптовий напад із метою пограбування
або знищення.

2.

Наліт, шар речовини, що осіла чи з'явилася на

якій-небудь поверхні (Пр.).

НАМАВ'.sіТИ, -ав'ям, -яш. Підмовляти, підбурювати (Ол\
НАМАСJІЕНИЙ, -а, -е. Змащений маслом (Пт.).
НАМАСЛМТИ, -аслю, -иш. Покрити шаром масла або жиру
(Пт.).

НАМАЦЮВАТИ, -Юю, -сш. Намацувати, нащупувати паль
цями (Пр.).

НАМАЦЯТИ, -ацям, -яш. Знайти на дотик у темряві; вияви
ти в результаті пошуків (Пр.).

НАМАЧАТИ, -ачам, -аш. Намочити, замочити. - Намачав
єм черевfкь1 по росі (Пр.).
НАМЕЛЕНИЙ, -а, -е. Намелений, змелений у млині {про
зерно) (Ол.).

НАМЬІДЛМТИ, -ь'щлю, -иш. Док. вид до НАМЬІДЛЯТИ.
Намилити (Ол.).

НАМЬІДЛЯТИ, -ь'і:длям, -яш. Намилювати (милом) (Ол.).

НАМІТАТИ, -fтам, -аш. Док. вид до НАМІТУВАТИ (Пи.).
НАМІТУВАТИ, -ую, -сш. Накидати що-небудь у певній кількості (Пн.).

НАМОЛОТИЙ, -а, -е. Те саме, що НАМЕЛЕНИЙ (Св.).
НАМОРДУВАТИ, -ую, -сш. Повбивати чимало; наморити,
намучити (Ол.).

НАМУЛНСКО, -а, с. Великий нанос намулу (Ол.).
НАМУШТРУВАНИЙ, -а, -е. Вишколений, навчений вій
ськової виправки, дисципліни; навчений чогось, що увійшло
у звичку (Пр.).
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НАМ'ЙГКО
НАМ'ЯгкО, присл. Некруто, рідко (про зварене яйце) (Ол.).
НАНАДЙТИ, -аджу, -!І.диш. Насталити і загартувати; нава
рювати сталлю.

Тра ианадИти сокору (Ол.).

RАНИЧ, присл. Нанівець.

Павльо вЬ.в'юв rазднвку панич

(Ол.).

НАНИЩhІТИ, -Ищу, -ь1ш. Напсувати (Ол.).
НАОКЛЕП, присл. Охляп, без сідла верхи на коні (Ол.).
НАОКОЛО, присл. Довкола, довкруг, зі всіх боків (Ол.).
НАОЛИВЙТИ, -Ив'ю, -иш. Док. вид до НАОЛИВ'ЙТИ (Пр.).
НАОЛИВ'НТИ, -Ив'ям, -яш. Змащувати оливою або олією
(Пр.).

НАОМАЦКЬІ, присл. Навпомацки (Ол.).
НА О ПАШ, присл. Наопашки, не впихаючи рук у рукави (Пт.).
НАОСТАТКУ, присл. Наприкінці, наостанку (Пр.).
НАОСТАТОК, присл. Насамкінець, під кінець (Ол.).

НАОСТІЖ, присл. Навстіж; на всю широчінь. -{-ДУША НАОСТІЖ. Відверта, щира людина. -{-ДВЕРІ НАОСТІЖ. Гостин
ні господарі в хаті (Пр.).

НАОСТРЕНИЙ, -а, -е. Нагострений (Пр.).

НАОСТРЙТИ, -6стрю, -иш. Док. вид до· НАОСТРЮВАТИ.
Нагострити, загострити (Пр.).

НАОСТРЮВАТИ, -16ю, -єш. Нагострювати, загострювати
(Пр.).

НАОСЬЦЄЖ,присл. Рідковж:ив. Тесаме,щоНАОСТІЖ(Ол.).
НАПАКУВАНИЙ, -а, -е. Напакований, щільно заповнений
(Пр.).

НАПАЛЮВАТИ, -Юю, -єш. 1. Напалювати, нагрівати при
міщення, спалюючи дрова, rаз або вугілля.

2. Дражнити когось,

доводячи до злості (Пр.).

НА ПАМ'ЯТКУ, присл. На спомин, на згадку (Ол.).
НАПАНЬк.АТИСЯ, -анькамся, -ашся. Наморочитися з ки
мось даремно (Пр.).

нАпАР, -ару, ч. Настій; витяжка з листя чи цвіту рослин (Пр.).
ні.

НАПАРЙТИСЯ, -арюся, -ишся. 1. Досхочу попаритися в лаз
2. Переп. Довго попрацювати під пекучим сонцем (Пр.).
RАПАСТ, -асти, ж. Напасть, нещастя, неприємність (Пр.).
НАПАСТЛ:ЙВИЙ, -а, -е. Нав'язливий, надокучливий, напас

ний (Ол.).
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НАПЛЕЧНИК
НАПАСТНИК, -Ика, ч. Грабіжник; напасник, агресор (Ол.).
НАПАСТУВАТИ, -ую, -єш. 1. Натерти пастою. 2. Нападати,
присікуватися, зачіпати когось (Пт.).

НАПАЦЬКАТИ, -ацькам, -аш. Намазюкати, наробити плям
(Пт.).

НАПЕРАТИ, -ерам, -аш. Натискати, пхати (Пр~.).
НАПЕРЕБІЙ, присл. Навперебій; намагаючись<;зробити щось
першим (Пр.).

НАПЕРЕД, npua Уперед, у напрямку перед собою (Пр.).
НАПЕРЕДІ, присл. Пuнереду, на першому плані, спереду (Ол.).
НАПЕРЕКІР, присл. Наперекір, всупереч (Св.).
НАПЕРЕМіНУ, присл. Позмінно, по черзі (Пр.).
НАПЕРСТНЙЦЯ, -і, ж. Наперстянка, трав'яниста лікарська рослина

(Digitalis L.)

(Ол.).

НАПЕРФУМУВАТИ, -ую, -єш. Напарфумити, обприскати
духами або чимось пахучим (Пр.).

НАПЕРФУМУВАТИСЯ, -уюся, -єшся. Напарфумитися (Ол.).
НАПЕЧЬІ, -ечу, -еш. Напекти (про страви) (Пр.).
НАЛИВОК, -вка, ч. Гроші, заплачені за яку-небудь послугу
(Пр.)

НАПЙЛЬНИК, -йка, ч. Терпуг, напилок, стальний різальний
інструмент у формі бруска з насічкою (Ре.).

НАПЬІРСкАТИ, -Ьlрскам, -аш. Обприскати, покрити бризками (Пр.).

нАПІВ, присл. Напів, наполовину (Ол.).
НАПІВдАРМО, присл. Півдарма (Ол.).
НАПІХОТУ, присл. Пішки (Ол.).

НАПІЧНіЛИЙ, -а, -е. Дієпр. акт. мш1. часу до НАПІЧНІТИ.
Набухлий, набряклий, набубнявілий (Пт.).

НАПІЧНіТИ, -fє. Набухнути, набрякнути, набубнявіти (Пт.).
НАПІШЕ, присл. Те саме, що НАПІХОТУ {Пт.).
НАПЛАКАНИЙ, -а, -е. Заплаканий (Пт.).
НАПЛАкА ТИ, -ачу, -еш. Наплакати, пролити багато сліз
(Пт.).

нАПЛАСК, присл. Плазом (Ол.).
НАПJІЕСТИ, -ету, -еш. Наплести, наговорити багато зайво
го, навигадувати (Пр.).

НАПЛЕЧНИК, -Ика, ч. Рюкзак (Пр.).
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НАПЛЬОТКУВАТИ, -ую, -єш. Нарозпускати пліток (Ол.).

НАПОЗІР, присл. Здається, начебто, на перший погляд.

На

позір Сонце крутится 11аоколо Землі, а оно то не так, бо Зеl\шя
крутится наоколо Сбнця (Пр.).

НАПОЛЄОНОК, -нка, ч. «Наполеон», вид торта, перекладе
ного кремом або варенням {Пт.).

НАПОмАЦКЬІ, прuсл. Навпомаuки, за дотиком (Пр.).
НАПОМИRАТИ, -Инам, -аш. Нагадувати, бути схожим на
когось або на щось (Ол.).

НАПОМНУТИ, -бмну, -еш. Нагадати, пригадати комусь щонебудь (Ол.).

НАПОПЕРЕК, прuсл. Упоперек, поперек чогось (Пр.).
НАПОПРЕНИЙ, -а, -е. Наперчений (Пр.).

НАПОПРЙТИ, -бпрю, -иш. Наперчити. - Нап6прий, Петре,
вепра попрьом (скоро.мавка) (Ол.).

НАПОРЙСТІ, присл. Рішуче, завзято (Пр.).
НАПОРЙСТІСТ, -ости, ж. Рішучість, завзятість у досягнен
ні мети (Пт.).

НАПОРОШУВАТИ, -ую, -єш. Натрушувати, розсипати щось
сипке (Ол.).

НАПОСІДJІЙВИЙ, -а, -е. Настирливий, надокучливий (Пр.).
НАПОТЙТИСЯ, -очуся, -бтишся. Попітніти над чимось, на
працюватися (Ол.).

НАПОХВАТ, присл. Напохваті, під рукою, у стані готовності
(Пр.).

НАПОЧАТОК, присл. Для початку, спочатку (Ол.).
НАПОЧЕКАНІО, прuсл. Терміново, негайно, відразу. - На
прав мі напочекашо черевfкь1 (Ол.).
НАПРАВА,-ьІ, ж. 1. Ремонт, лагодження. -НЯньооддалидо
направм об;Утя. 2. Начинка (Ол.).

НАПР АВЙТИ, -авлю, -авиш. Відремонтувати, полагодити
(Ол.).

НАПРАвця, -і, ч. Ремонтник (Ол.).

НАПРАВ'ЙТИ,-ав'ям, -яш. 1. Ремонтувати, лагодити. 2. На
чиняти, наповнювати начинкою.

-

Кь'1шкь1 наnрав'Яют кашоl\І

з кь'ірвйом (Ол.).

НАПРАКТИКУВАНИЙ, -а, -е. Досвідчений, який добре на
практикувався (Пр.).
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НАПРАСНИЙ, -а, -е. Гнівний, сердитий, гарячковий. - То
напрасний паробок, з ним ся не набесідуєш (Пт.).

НАПРАСУВАНИЙ, -а, -е. Випрасуваний (Ре.).

НАПРИКІНЦИ, присл. Під кінець, вкінці (Пр.).
НАПРИКЛНЧКЬІ, присл. Навколішки, уклякши на коліна
(Пр.).

НАПРИСНДКЬІ, присл. Навприсядки (Пр.).

1

НАПРЬІСКАТИ, -ь'rскам, -аш. Док. вид до НАТТРЬІСКУВА
ТИ. Набризкати (Ол.).

НАПРЬІСКУВАТИ, -ую, -єш. Набризкувати; наливати та
ким чином, щоб рідина розліталася дрібними краплями (Ол.).

НАПРОВАДЖАТИ, -аджам, -аш. Наводити, спрямовувати
кого-небудь на щось (Пт.).

,

НАПРОДАЙ, присл. На продаж. - ( азднньо, што мате напродай?

-

Мам напрбдай масло, Яйця, молоко (Пр.).

НАПРОЛОМ, присл. Напролом, незважаючи ні на що (Ре.).
нАПРОСТ, присл. Прямо, навпростець (Ре.).
НАПРОТИВ, присл. Навпроти, із протилежного боку (Пр.).
НАПРУГО, присл. Враз, раптово (Ол.).
НАПУШЕНИЙ, -а, -е. Зарозумілий, неприступний (Св.).
НАП'ЯТНУВАНИЙ, -а, -е. Затаврований, із клеймом на
обличчі (Пр.).

НАРАБУВАТИ, -ую, -єш. Награбувати (Ол.)
нАРАЗ, присл. Раптом, враз, зненацька, несподівано (Пр.).
НАРАЗІ, присл. Поки що, тим часом (Ол.).
НАРВАНЕЦ, -нця, ч. Неврівноважена, непевна людина, на
яку не можна розраховувати (Пр.).

НАРВАНИЙ, -а, -е. Запальний, неврівноважений; непевний
(Пр.).

НАРЕКТИ, -ечу, -еш, -е. Назвати (Пр.).
НАРЕЧИ, -ечу, -еш. Те саме, що НАРЕКТИ (Пр.).

НАРЬІБОК, -бка, ч. Молодий приплід у риб (Пр.).
НАРЬІСУВАНИЙ, -а, -е. Намальований звичайним (не кольоровим) олівцем (Пр.).

НАРЬІХТУВАТИ, -ую, -єш. Наготувати (Ол.).
нАРЩ, -оду, ч. Народ, жителі країни (Св.).
НАРОДжЬІНЯ, -я, с. Народження (Пт.).
НАРОДОВЕ, -ого, с. Подарунок новонародженому (Ол.).
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НАРОСТОК, -гка, ч. Наріст, ге, що наросло, утворилося на
якійсь поверхні (Пр.).

НАРОСЦІЖ, присл. Навстіж. -6твор там двері нарбсціж (Ол.).
НАРОЩЬІНЯ, -я, с. Нарощення (Пн.).
нАРТЬІ, нарт, мн. Лижі (Ре.).
нАРТЯР, -Яра, ч. Лижник (Пр.).
НАРУБЬІ, присл. Навиворіт. -Облюк-єм кошелю нарубь1 (Ол.).
НАРУЧА, -ати, с. Оберемок. - Прннес мі наруча дров (Ол.).
НАРУШАТИ, -ушам, -аш. Порушувати (Пр.).
НАРУШЬІТЕЛЬ, -еля, ч. Порушник (Ол.).
НАРУШь'ІТИ, -ую, -єш. Док. вид до НАРУШАТИ. Поруши
ти (Пр.).

НАСАДЖЬІНЯ, -я, с. Посадка, посаджені дерева або городні
рослини (Пр.).

НАСАДЖУВАТИ, -ую, -єш. 1. Висаджувати, садити певну
кількість чого-небудь.

2.

Класти квочку на яйця, щоб висиділа

курчат. З. Настромлювати на що-небудь (Пр.).

НАСАМКОНЕЦ, присл. Насамкінець, наостанок (Пр.).
НАСЬША, -ьІ, ж. Земля, насипана вздовж зовнішньої стіни
хати (Св.).

НАСІДКА, -ьr, ж. Самка птаха, що висиджує потомство (Пр.).
НАСІДОК, -дка, ч. Засиджене квочкою яйце (Ре.).
НАСІНЯ, -я, с. 1. Насінина, окреме зерно плоду. 2. Насіння,
велика кількість насінин (Св.).

НАСІНЬОВИЙ, -а, -е. Прикм. до НАСІНЯ. Насіннєвий (Св.).
НАСКРЕБЧЬІ, -ебчу, -еш. Док. вид до СКРЕБЧЬІ. Начис
тити картоплі.

-

Наскребч rруль на вечерю (Он.).

НАСМАРУВАНИЙ, -а, -е. Дієпр. пас. мин. часу до НАСМАРУВАТИ. Намащений (Ол.).
НАСМАРУВАТИ, -ую, -єш. Намастити жиром (Ол.).

НАСМОТРЙТИСЯ, -бтрюся, -ишся. Надивитися (Ол.).
НАСНОВУВА.ТИ, -ую, -єш. 1. Намотувати нитки. 2. Робити
основу полотна (Ол.).

НАСНУВАТИ, -ую, -єш. Наснувати, намотати на що-небудь
(напр" нитки або павутину).

-

Пайонк наснує пайончьІну за пару

rбдин (Ол.).

нАСПАК, присл. Навиворіт, по-іншому, з протилежного бо
ку (Ол.).
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НАСПІЛКУ, присл. Спільно, дпя спільного обробітку (про
землю) (Пн.).

НАСПРОВАДЖАТИ, -аджам, -аш. Наскликати, понаводити
(напр., гостей) (Ол.).

НА СТАЛО, присл. Назавжди, посrійно (Ол.).

НАСТИЛКА, -ь1, .ж. Настил, поверхня, утворе~а з настелених дощок чи іншого матеріалу (Св.).

•,

НАСТОЯТЕЛЬ, -еля, ч. 1. Ігумен чоловічого монастиря.

2.

Керівник бурси або інтернату для учнів середніх шкіл (Ол.).

НАСТРАШЕНИЙ, -а, -е. Наляканий, настраханий (Ол.).
НАСТРЙЧЬІ, -:Ижу, -еш. Настригти певну 1<ількість (иапр"
вовни з овець) (Пр.).

нАСТРІТ, присл. Назустріч, навстріч; навпроти (Ол.).
НАСЯкАТИ, -Якат. Вбирати в себе, насичуватися (Ол.).
НАСЯКНУТИ, -Якне. Просякнути (Ол.).
НАТВЕРДО, присл. Круто (про зварене яйце).

- Зварнла мі

Яйця натвердо (Ол.).

НАТЕСУВАТИ, -ую, -єш. Тешучи, виготовляти певну кількість чогось (Св.).

НАТЕЧЬІ, -ече. Натекти в певній кількості (про рідину) (Пр.).

НАТИНА, -ь1, ж. Бадилля, гичка (Пт.).
НАТЬІЛЬО, присл. Настільки, до такого ступеня.

Накfльо

ТЬІ вчера бь~в ВССМИЙ, 11ать"шьо fІІСС ХОДИШ СМУТНИЙ (Пт.}.

НАТІВКО, присл. Стільки, в такій кількості. - Єст іх натівко,
же сами можут то закінчь"1ти (Ол.).

НАТОВЧЕНИЙ, -а, -е. Дієпр. пас. мин. часу до НАТОВЧЬІ.

1.

Натовчений.

2.

Напханий, напакований.

3.

Побитий (Пр.).

НАТОВЧЬІ, -овчу, -еш. 1. Натовкти певну кількість; товчу
чи, виготовляти щось.

но наповнити чимось.

-

Нат6вчь1 лену в стУпі.

3.

2. Напхати, щіль

Відпупцювати когось (Пр.).

НАТОТЧАС, присл. Тоді, в цей час (Пр.).
НАТРАФЙТИ, -афлю, -афиш. Док. вид до НАТРАФЛЯТИ
(Ол.).

НАТРАФЛ.ЙТИ, -афлям, -яш. 1. Натрапляти, наштовхувати
ся на кого-небудь; випадково, несподівано перестрівати когось.

2.

Зустрічати перешкоди на шляху (Ол.).

НАТРЕЗВО, присл. У тверезо}.{у;стані; розважливо, без упе
редження.

-

Розсудме-ле тото натрезоо (Ол.).

JЯЗ

НА ТРЕП.АТИ

НАТРЕПАТИ, -епу, -еш. 1. Набити.
ка, жебь1 ся не надив на чуджь1 Ябка.

Натрепав-єм хлопчЬ1с

2.

Накласти забагато.

-

Натрепав СОВОМЬІ до драбинка до самого верха (Ол.).

нАТРИСК, -Иску, ч. Обливання водою з лікувальною метою
{Пр.).

НАТРИСКУВАТИ, -ую, -єш. Обливатися водою за допомо
гою спеціального пристрою, під тиском (Пр.).

НАТРОЩ'ЬІТИСЯ, -6щуся, -ь1шся. Натурбуватися, накло
потатися; пам'ятати із сердечністю (Ол.).

НАТРУТИ, -ую, -єш. Натруїти, знищити отрутою певну кіль
кість когось (Пт.).

НАТРЯСАТИ, -Ясам, -аш. Натрушувати певну кількість чо
гось; збивати плоди з дерев (Пр.).

НАТРЯСТИ, -Ясу, -еш. Док. вид до НАТРЯСАТИ. Натруси
ти (Ол.).

НА-ТУ-НА! Вигук, яким підкликають собаку: «На-на!» (Ол.).
НАТУРА, -ьІ, ж. Вдача, характер. - В него така натура, же
все ся зо ВШЬІТКОГО сьміє (Ол.).
НАТХНІНЯ, -я, с. Натхнення; творче піднесення душі (Пр.).
НАТЯГНІНЯ, -я, с. Набирання рідини трубами (Пр.).
НАТЯГУВАТИ, -ую, -єш. 1. Тягнучи, робити пружним; розтЯгуючи, прикривати, затуляти що-небудь; витягувати в якому-не

будь напрямку, випростувати (про шию).

2.

Одягати, вбирати

щось. З. Усмоктувати в себе рідину, вологу.

4. Кепкувати з ко
гось. - Натягали дівкь1 спокійного Ваня, чом він ся не женит (Пр.).
НАТЙТИ, нагну, -еш. Нарізати ножицями або якимсь ріжу
чим інструментом (Пр.).·

НАУДОКЛА, присл. Навколо (Ол.).

НА УШНИК, -Ика, ч. 1. МаJrесенька подушка. 2. Виплетене
накриття на вуха, що оберігає їх від морозу (Пт.).

НАФТАЛІНА, -ьr, ж. Нафталін. - Нафталіну вживают проти
мб.1ів (Пн.).

НАХАРКАТИ, -аркам, -аш. Наплювати (Пт.).

НАХЬІБ-ТРАФ (у з11ач. присл.). Навмання (Ол.).
НАХОДЖhІНЯ, -я, с. Знаходження, місце перебування (Ре.).
НАХРАМУВАТИ,-ую,-єш. Накульгувати;шкандибати(Ол.).
НАЦЕХУВАНий, -а, -е. Дієпр. пас. .:ии11. часу до НАЦЕХУВАТИ. Затаврований, позначений клеймом (Ол.).
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НАЦЕХУВАТИ, -ую, -єш. Затаврувати, заклеймувати (Ол.).
НАЦИrАНЙТИ, -аню, -иш. Набрехати (Пт.).
НАЦІХУВАТИ, -ую, -єш. Позначити ціхою (Пн.).
НАЦЯПкАТИ, -Япкат. Накрапати, повільно натекти. - Нацяпкало повний горнец водь1 (Пр.).

НА ЧАС, присл. Вчасно, рано (Ол.).
НАЧЕЛЬНИК, -Ика, ч. Начальник (Св.).

1,

НАчЬ°ІНКА, -ь1, ж. І. Начинка (переважно м'ясо). 2. Здобна
великодня булка (Пр.).

НАчЬ°ІНЯ, -я, с. Посудина, кухонний посуд (Ол.).
НАЧЬІПЙТИ, -Ьш'ю, -иш. Док. вид до НАЧЬІП'.ЙТИ (Ол.).
НА ЧЬІП'.ЙТИ, -ь'ш'ям, -яш. Начіплювати, чіпляти (Ол.).
НА ЧОРНО, присл. Не викінчуючи остаточно, в чорново,му
варіанті (Пт.).

НАЧУхАТИ, -ухам, -аш. Натерти, намуляти (Пн.).
НАШЕПТАТИ, -епчу, -еш. Док. вид до НАШЕПТУВАТИ.

1.

Нашептати, сказати пошепки.

2.

Наворожити.

-

Нашептала

му штоси (Пр.).

НАШЕПТУВАНЯ, -я, с. Дія зазнач. НАШЕПТУВАТИ (Пр.).
НАШЕПТУВАТИ, -ую, -єш. 1. Говорити пошепки; таємно
наговорювати.

2.

Промовляти заклинання, чаклувати.

-

То чь'1с

та ворожка, знає нашептувати й на добрі, й на зьлі (Пр.).

НАШЕПТУRА Ч, -ача, ч. Той, хто нашіптує, наговорює (Пр.).
НАШИКУВАТИ, -ую, -єш. Наготувати, багато чого приготу
вати (Ол.).

НАШКІЦУВАТИ, -ую, -єш. Накреслити; приблизно накида
ти; запланувати (Ол.).

НАШКРЕБАТИ, -ебу, -еш. Переu. Нашкребти, зібрати певну
кількість чогось (Ол.).

НАШПИЛ.ЙТИ, -Илям, -яш. Нашпилювати, приколювати
шпилькою (Пт.).

НАШТО, присл. Нащо, навіщо. - Нашто мі то rнес даєш? (Пт.).
НАШТОДЕН, присл. На щодень, для буднів. - Тото убраня
мам наштоден (Ол.).

НАШТОРЦ, присл. Сторч, сторчма (Ре.).
нАЩЕ, присл. Натще, на голодний шлунок (Пн.).
ПАЩЕКА, -ь1, ж. Гак на кінці дишла (Пр.).
НАЩЕСЕРЦЯ, присл. Натщесерце. Те саме, що нА.ЩЕ (Пн.).

195

НАЯВ
нАяв, присл. Не приховуючи, не криючись, явно (Ол.).
НЕБА ЧНІ, присл. Необачно, необережно. ~ Небачні став-см
му на нбrу (Ол.).

НЕБ'ЄСКАВИЙ, -а, -е. Голубуватий (Пт.).
НЕБ'ЄСКЬІЙ (СКІ), -а, -е. Голубий, блакитний (Пт.).
НЕБ'ЄСКО, присл. Блакитно (Ол.).
НЕ БЬІЛЕ-ЯК, присл. Неабияк, непогано (Ол.).

НЕ БЬІЛЕ-ЯкЬІЙ (КІ), -а, -е. 1. Незвичайний, не такий, як
2. Видатний, який виділяється з-поміж інших

усі; не який-будь.
(Ол.).

НЕБЬІТЯ, -я, с. Небуття, смерть. ~піти (ОДІЙТИ) в НЕ
БЬІТЯ. Відійти у вічність, перестати існувати, померти (Пр.).
НЕБО, -а, с. 1. Небо, видимий над поверхнею землі повітря
ний простір.

2.

Склепіння печі (Пр.).

НЕБОЖА, -ати, с. Бідолашка, бідна дитина (Пн.).
НЕБОРАК, -ака, ч. Неборак, бідолаха, сарака (про нещасну
або немічну людину) (Ол.).

НЕБОРАЦТВО, -а, с. Бідацтво (співчутливе звертання до
11ещас11ої людини) (Ол.).

НЕБО РАчЬ1ско, -а, ч. Те саме, ЩО НЕБОРАК (Ол.).
НЕБОРАЧОК, -чка, ч. Зменш. до НЕБОРАК (Ол.).
НЕВЬІВЧАСУВАНИЙ, -а, -е. Невідстояний, недостиглий
(Ол.).

НЕВЛІОДНИЙ, -а, -е. Нелюдимий, який сторониться людей,
відлюдько (Ол.).

НЕВЛІОДНО, присл. Самотньо (Ол.).
НЕГЛУБОКИЙ, -а," -е. Неглибокий, мілкий (Пр.).
НЕГОДМВИЙ, -а, -е. Негідний, поганий, підлий (Ол.).
НЕГОДНИЙ, -а, -е. Непридатний (Ол.).
НЕГОЛТИЙ, -а, -е. Неповороткий, повільний, незrрабний
у рухах (Пр.).

НЕ(УСТОВНИЙ, -а, -е. 1. Несмачний. 2. Некрасивий, по
збавлений художнього смаку (Пр.).

НЕДБАЛЕЦ, -льця, ч. Недбайливець. Див. ще НЕДБАЛЮХ
(Ол.).

НЕДБАЛЮХ, -Юха, ч. Недбайло, людина, яка байдуже ста
виться до своїх обов'язків (Пт.).

НЕДИСЦИПЛІНУВАНИй, -а, -е. Недисциплінований (Пр.).
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НЕНДЗА
НЕЖЬІЗНИЙ, -а, -е.

Неврожайний, неродючий. - На не-

жь"пнь1х грунтах тЯжко бь"шо чогбси доробнтися (Пр.).

НЕЗАРАдНІСГ, -бети, ж. Безпорадність, безпомічність (Ол.).
НЕЗДАРНІ, присл. Невміло, незграбно (Пн.).
НЕЗд.АРНІСТ, -бети, ж. Неповороткість, незrрабність (Пн.).
НЕЗЛІОДНИЙ, -а, -е. Те саме, що НЕВЛІОДНЦЙ (Ол.).
НЕЗНАЛИЙ, -а, -е. Незнаний, невідомий, не і.ластивий комусь (Св.).

НЕКОНЕЧНИЙ, -а, -е. Необов'язковий, не конче потрібний
(Пт.).

НЕКОНЕЧНІ, присл. Необов'язково, без потреби (Пт.).
НЕКОРИСТ, -Исти, ж. Невигода, шкода, збитки (Ол.).
НЕКОРЙСТНІ, присл. Невигідно, некорисно (Ол.).
НЕКОРОНУВАНИЙ, -а, -е. Некоронований, який фактично
має владу, але офіційно нею не наділений (Ре.).

НЕКРАЙОВИЙ, -а, -е. Нетутешній, закордонний (Пр.).
нЕЛАдний, -а, -е. Негарний, некрасивий, невродливий (Ол.).
НЕЛАДНІ, присл. Негарно, некрасиво, недобре. - Неладні,
Петре, з твбйой странь1 (Ол.).

НЕМЕШк.АЛЬНИЙ, -а, -е. Нежитловий (про будинок або
квартиру) (Ол.).

НЕМЙЛІ, присл. 1. Прикро, неприємно. 2. Незичливо, непри
хильно (Пн.).

НЕМИЛОСЕРНИЙ, -а, -е. Безсердечний, безжалісний (Пр.).
НЕМИЛОСЕРНІ, присл. Немилосердно, суворо, жорстоко,
безсердечно (Пр.).

НЕНАВЙСТНИК, -Ика, ч. 1. Людина, яка всіх ненавидить,
нікого не любить.

2.

Чоловік, якого ніхто не любить (Пр.).

НЕНАВИСТНЙЦЯ, -і, ж. ЖіІl. до НЕНАВЙСТНИК (Пр.).
НЕНАЖЕРТИЙ, -а, -е. Ненажерливий (Ол.).
НЕНАЙГІРШИЙ, -а, -е. Не зовсім поганий; досить добрий,
добродушний (Пр.).

НЕНАЙЛІПШЕ, присл. Не найкраще; не найкращим чином
(Пт.).

НЕНАЙЛІПШИЙ, -а, -е. Не найкращий, поганий (Пт.).
НЕНАНДЛИЙ, -а, -е. Ненаситний, ненажерливий (Пт.).
НЕНДЗА, -ь1, ж. 1. Біда, нужда, злидні. - Нендза бь1 тя з'"іла!

2.

Воші.

-

Кусат тя нендза (Пн.).
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НЕОБ(РУНТУВАНИЙ

НЕОБ(РУНТУВАНИЙ, -а, -е. Необrрунтований, позбавлений доказів (Пр.).

НЕОБ(РУНТУВАНІ, присл. Необrрунтовано (Пр.).

НЕОГРАНИЧЕНИЙ, -а, -е. Необмежений (Пр.).
НЕОГРАНИЧЕНІ, присл. Необмежено (Пр.).
НЕОКРЕСАНИЙ, -а, -е. 1. Необтесаний, необроблений.

2.

Перен. Некультурний, неосвічений, невихований (Пр.).

НЕОМАЛЬ, присл. Майже, мало не ... (Ол.).
НЕОМЬІЛЬНИЙ, -а, -е. Непогрішний, непогрішимий (Ол.).
НЕОМЬІЛЬНІ, присл. Непогрішно, безпомилково (Ол.).
НЕОМ:ЬІЛЬНІСТ, -6сти, ж. Непогрішність (Ол.).
НЕОПІРЕНИЙ, -а, -е. Неоперений (Пр.).
НЕОСВОЄНИЙ, -а, -е. Неприручений (Ол.).
НЕОСТАТНІЙ, -я, -є. Не найгірший, ще чогось вартий (Пр.).
НЕОФІТ, -!та, ч. 1. Кожний новонароджений. 2. Єврей, що
прийняв християнство (Пр.).

НЕОЧІКУВАНИЙ, -а, -е. Неочікуваний, несподіваний (Пн.).
НЕОШАЦУВАНИЙ, -а, -е. Неоцінений (Ре.).
НЕПАМ'ЯТНИЙ, -а, -е. Дуже древній, який походить із незапам'ятних часів (Пр.).

НЕПАРЙСТИЙ, -а, -е. Непарний; який не ділиться на дві рівні
частини (Пр.).

НЕПЛАТНИЙ, -а, -е. Безплатний, який не потребує оплати;
який не одержав винагороди (Пр.).

НЕПОВОДЖЬІНЯ, -я, с. Невезіння, невдача (Ол.).
НЕПОЗІРНИЙ, -а, -е. Негарний, неприємний на вигляд (Пр.).
НЕПОКІЙ, -6ю, ч. Неспокій, відчуття тривоги (Пт.).
НЕПОКОНАЛЬНИЙ, -а, -е. Непереможний (Пр.).
НЕПОНЯТЛЙВИЙ, -а, -е. Нетямущий, тупий; нерозвинутий,
розумово відсталий (Пр.).

НЕПОПЛАТНИЙ, -а, -е. Неприбутковий, невигідний (Ол.).
НЕПОЧТЙВИЙ, -а, -е. Непоштивий, невихований (Св.).
НЕПРЕДВИДЖЕНИЙ, -а, -е. Непередбачений (Пт.).
НЕПРОСЬВІчЕНИЙ, -а, -е. Неосвічений, неграмотний (Пт.).
НЕПУНКТУ АЛЬНІ, присл. Неточно (Ол.).
НЕПУНКТУАЛЬНІСТ, -6сти, ж. Неточність (Ол.).
НЕР АД, -ада, -аде. Який не виявляє радості, задоволення від
чого-небудь (Ол.).
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НИНА.ШТО

НЕРВЙЦЯ, -і, ж. Нервове захворювання (Ол.).
НЕСВОЙО, присл. Ніяково. Чуюся ту несвбйо (Ре.).
НЕСЬЛІОБНИЙ, -а, -е. 1. Позашлюбний. 2. Неодружений
(Ре.).

RETAKT, -акту, ч. Нетактовність, відсутність такту в пове.

дінці (Пр.).

НЕТОЛЄРАНЦЙЯ, -Иї, ж. Нетолерантність; невизнання ін
ших релігійних переконань, фанатизм (Пр.).

НЕТРАФНИЙ, -а, -е. 1. Невправний, невлучний. - Нетраф
2. Невдалий. - Нетрафна назва (Ол.).
НЕТРАФНІ, присл. 1. Невправно, невлучно. 2. Невдало, по-

ний вьkтріл.

милково (Ол.).

НЕТРАФНІСТ, -бети, ж. Невправність, неміткість (Ол.).,

НЕТРУДНІ, присл. Неважко, досить легко (Пр.).
НЕУЦТЙВИЙ, -а, -е. Невихований, нечемний (Ре.).
НЕУЦТЙВІСТ, -бети, ж. Невихованість, нечемність (Ре.).
НЕУЦТЙВО, присл. Невиховано, нечемно, непоштива (Ол.).
НЕФАРБУВАНИй, -а, -е. Непофарбований (Пр.).
НЕХЛЮЙ, -16я, ч. Неохайний чоловік, нечупара (Ол.).
НЕХЛІОЙКА, -ь1, ж. Жін. до НЕХЛЮЙ {Ол.).
НЕХЛІОЙНІ, присл. Неохайно, нечупарна (Ол.).
НЕХТЙЧЬІ, присл. Нехотячи, ненавмисно, ненароком (Ол.).
НЕЦКА, -ь1, :не. Видовбане із пня корито для купання дітей
(Пр.).

НЕЦЮП.АНИЙ, -а, -е. Нецілований (Пт.).
НЕЧАС: ПО НЕЧАСІ. Згодом, через якийсь час. - Вшь"1тко
6ЬІ-М ЗfІала ПО нечасі (Пн.).

НИ, част.

Ні.

Глін:скоrо року не бьІло ни кашьа, ни шішь1.

~ НИ СЛУХУ, НИ ДУхУ. Нема звістки. ~ НИ С ТОГО, НИ
с сього. Несподівано, нежданно. ~ НИ тот, НИ тАмтот.
Ні цей, ні той (Ол.).

НИВЕЧЬІТИ, -ечу, -ь1ш. Руйнувати, нищити (Ол.).
НЙГДА, присл. Ніколи (Пт.).
ниж, ножа, ножам, ч. Ніж. -Тот ІШЖ ма бстре лезо (Ол.).

НЙКУС, присл. Нітрішки (Св.).
НИМ, пор. спол. Доки, перш ніж, перед тим як.

-

Ним то зро

бІіти, то краще добрі подумати (Ол.).

нинАшто, присл. Нінащо, нанівець.Див. ще нАНИЧ (Пр.).
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нйхто
НЙХТО, никого, -ому, -ого, нИкь1м, на ннкь1м, зай:и. Ніхто
(Пр.).

НИЧ, зай.и. Ніщо, нічого.

Не мам нич, не дбам нич, вшьпко

мі в6да забрала (нар. пісня) (Ол.).

НЙЧЬІЙ, ничь'1я, ничь'rє; -йбrо, -ь'rйой, -його, зайді. Нічий, ні
чия, нічиє (Пр.).

НЙШТО, ничоrо, -ому, нйчь1м, на нйчьrм, зай.м. Ніщо (Пр.).
НИщЬІТИ, нИщу, -ьrш. Нищити; убиваючи, топчучи, лама
ючи, позбавляти когось життя, припиняти чиєсь існування (Пр.).

НЙЯК, прuсл. Ніяк, жодним способом (Пр.).
НИНКЬІЙ (КІ), -а, -е; -ого, -Якой, -бrо, займ. Ніякий, ніяка,
ніяке; ні той, ні цей (Пр.).

НИЙКО, прuсл. Ніяково, незручно (Пр.).
НІВ, нбв'я, ч. Фаза місяця, коли його освітлена частина має
вигляд вузького серпа (Св.).

НІІ'ДА, прuсл. Ніколи (Пн.).
НІКЕЛЮВАНИЙ, -а, -е. Нікельований, покритий нікелем
(Ре.).

НІКЕЛЬОВИЙ, -а, -е. Нікелевий, виготовлений із нікелю (Ре.).
НІМА, прuсудк. сл. Нема, немає. німа татця дома (Ре.).
НО.

1. Прот.

спол. Але; тільки.

2.

Прот. част. Ні.

3.

Споиук.

част. Ну! (Пт.). НО-ЖЕ! Ну ж бо! (Ол.).

НОЖ:ЕНЬКЬІ, -ньок, мн. Зд-1енш.-пестл. Ніженьки (Пр.).
НОМІНАЦНЯ, -Иї, ж. Призначення на високу службову посаду (Пр.).

НОНАШКА, -ь1, ж. Хресна мати (Пр.}.
НОНАШКО, -а, ч. Хресний батько (Пр.).
НОНЬІ, -ьrх, м11" займ. Ті, тамті. - Н6нь1 дерева, што лежат

під лісом, треба звезти до села (Пр.}.
НОНІЮШ, -Юша, ч. Ноніус, прилад із допоміжною шкалою
на рухомій лінійці для точнішого вимірювання довжини (Пр.).

НОНШАЛЯНЦЙЯ, -Иї, :ж. Недбалість, брак уваги, безцеремонна свобода в одежі чи поведінці в товаристві (Ре.).

НОРМАЛІЗУВАНИЙ, -а, -е. Нормалізований (Пт.).
НОРМУВАНИЙ, -а, -е. Визначений за певною нормою (Пт.).
НОСАЛЬ, -аля, ч. Носач, людина або тварина з великим носом (Пт.).

НОСА.ЛЬКЬІ (НОСУЛЬКЬІ), -льок, мн. Ніздрі (Пр.).
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няньо
НОСЕЦ, -сця, ч. Носій, людина, що несе якусь ношу (Пн.).
НОТ АРНЮШ, -Юша, ч. Нотаріус (Пр.).

НОТА.РУШ, -уша, ч. Те саме, що НОТАРНЮШ (Пр.).
НОТЕС, -еса, ч. Записна книжка, блокнот (Пр.).
НОТЕСИК, -Ика, ч. Здрібн. до НОТЕС. Блокнотик (Ол.).
НОЦНИК, -Ика, ч. Нічний горщик (Пт.).
НОШЬІ, нош, мн. Ноші (Пр.).
НОШЬІНЯ, -я, с. Носіння, ношення (Ол.).
н6шти, спо11ук. С1. Ану! Прошу. - Нбшти, вбзте дакус тбго!
(Ол.).

НУДА, -ьr, ж. Нудьга. -Што за нуда без роббть1 сідИти! (Св.).
НУДЯР, -Яра. Зануда, прикра людина (Св.).
НУЖДА, -ьr, ж. Те саме, що НЕНДЗА (Пр.).
НУМЕРОК, -рка, ч. Номерок, номерна перепустка на фабриці чи заводі (Пн.).

НУМЕРУВАНИЙ, -а, -е. Нумерований (Пр.).
НУМІЗмАТА, -ьr, ч. Нумізмат, колекціонер монет (Пр.).
НУРКУВАТИ, -ую, -єш. Пірнати, занурюватись у воду, плавати під водою.

- Николай нуркує r воді
НУРОК, -рка, ч. Водолаз (Пр.).

праві Єдну минуту (Пр.).

НУРЦЮВАТИ, -Юю, -єш. Те саме, що НУРКУВАТИ (Ол.).
НУТА, -ьr, ж. 1. Нота, музичний звук певної висоти і графічний знак на його позначення. 2. Мелодія. - Василь все сьпіват
лем на Єдну нуту (Ол.).

НЮТ, -а, ч. Заклепка; гвіздок, за допомогою якого, клепаю

чи з двох боків, скріплюють дві металеві речі (Пр.).

НЮТАРКА, -ь1, ж. Пристрій для виготовлення заклепок; при
стрій для зварювання металу з допомогою заклепок (Пр.).

НЯ. 1. Зай;и. Мене. - Як він ня почує, то він сой так рече: «Яке
ж ТО дівчатко по горах щебече?» (нар. пісня).

2.

Част. Ні.

-

Не

знаш того зfля? - Ня! Не знам (Пн.).
НЯНІОСЬО, -я, ч. Зменш.-пестл. до НЯНЬО. Татусь, татуньо
(Пр.).

НЯньо, -я, ч. Батько, тато (Ол.).
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ОБА

о
ОБА, ббох, -ом, -бма, на ббох, числ. Обидва. - По ббох бере
гах рfкь1 рбсла rуста лознна (Ол.).
ОБАЛЙТИ, -алю, -иш. Док. вид до ОБАЛЯТИ. Струсити, зва
лити, скинути. - Обаль мі пару Яблок (Ол.).
ОБАЛЯТИ, -і:\лям, -яш. Струшувати, скидати (Ол.).
ОБАНДАЖУВАНИЙ, -а, -е. Дієпр. пас. мш1. часу до ОБАН
ДАЖУВАТИ. Забинтований (Пт.).
ОБАНДАЖУВАНЯ, -я, с. 1. Матеріал для перев'язки: бинти,
вата і т. п. 2. Дія зазнач. ОБАНДАЖУВАТИ. Перев'язка (Пт.).
ОБАНДАЖУВАТИ, -ую, -єш. Забинтувати (про рану) (Пт.).
ОБАРЧАТИ, -арчам, -аш. Обтяжувати, перевантажувати
(Ол.).

ОБАРЧЕНИЙ, -а, -е. Дієпр. пас. мин. часу до ОБАРЧАТИ.
Обтяжений (Ол.).

ОБАРЯНИЙ, -а, -е. Дієпр. пас. мин. часу до ОБАРЯТИ. Зва
рений у лушпайці.
бандурка

-

-

ОбарЯний кбмпір, обарЯна rруля або обарЯна

то єст вшь'пко Єдно (Пн.).

ОБАРЯНОК, -нка, ч. Бублик (Пн.).
ОБАРЯТИ, -арям, -яш. Варити в лушпині (про картоплю)
(Пн.).

ОБАТУРЙТИСЯ, -урюся, -ишся. З11ев. Прийти до тями, про
кинутися, збудитися (Пр.).

ОБВАЛЯТИ, -і:\лям, сяш. Див. ОБАЛЯТИ (Ол.).
ОБВИНЙТЕЛЬ, -еля, ч. Обвинувач, людина, шо звинувачує
кого-небудь чи що-небудь у чомусь (Пт.).

ОБВИНИТЕЛЬКА, -ьr, ж. Жін. до ОБВИНЙТЕЛЬ. Обви
нувачка (Пр.).

ОБВІДОК, -дка, ч. Ободок, лінія, яка окреслює або обрам
лює що-небудь. - Оrолошь'шя з чбрнь1м обвідком, або клєпсндра,
што вісит приклеєна на дбшці (Ол.).
ОБВІТРНТИ, -!трям, -яш. Обвітрювати, обдувати, обвівати
свіжим повітрям (Ре.).

ОБГОВОРІНЯ, -я, с. Обговорювання (Ре.).
ОБГОН, -бну, ч. Дія зазнач. ОБГОН.ЙТИ. Обгін (Ре.).
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ОБГОНЙТИ, -бням, -яш. Обганяти, залишати когось позаду
(Ре.).

ОБГОРОДЖЬІНЯ, -я, с. Огородження (Пт.).
ОБrАДАти, -адам, -аш. Док. вид до ОБ(АДУВАТИ (Ол.).
ОБ(АДУВАТИ, -ую, -єш. 1. Обговорювати щось. 2. Обмов-

.

ляти когось (Ол.).

ОБfРУНТОВУВАТИ, -ую, -єш. Обrрунтовувати, висувати
на підтвердження чого-небудь переконливі факти, докази (Пт.).

ОБfРУНТУВАНИЙ, -а, -е. Дієпр. пас. JvtUІt. часу до ОБ
І'РУНТУВАТИ. Обrрунтований (Пт.).
ОБfРУНТУВАТИ, -ую, -єш. Док. вид до ОБfРУНТОВУВАТИ. Обtрунтувати, аргументувати (Пт.).

ОБДАРУВАНИЙ, -а, -е. Наділений подарунками (Пт.).,
ОБДАХ, -аху, ч. Дашок над дверима (Св.).
ОБДАШН.ЙЦЯ, -і, ж. Дахова ринва (Св.).
ОБДЕРАТИСЯ, -ерамся, -ашся. Обдиратися, зношувати до
краю свій одяг (Пр.).

ОБДЕРТИСЯ, -еруся, -ешся. До/\. вид до ОБДЕРАТИСЯ. Ваньо ся дочь'1ста обдер на тій службі (Пр.).

ОБДУКЦ.ЙЯ, -ІЇЇ, ж. Судово-лікарське обстеження помер
лого (Пр.).

ОБЕЗБАРВН.ЙТИ, -арвню, -иш. Док. вид до ОБЕЗБАРВ
НЙТИ. Обезбарвити (Св.).
ОБЕЗБАРВНЙТИ, -арвням, -яш. Обезбарвлювати, позбавля
ти кольорів; робити щось однотонним, безбарвним, невиразним
(Св.).

ОБЕЗВЛАДНЕНИЙ, -а, -е. Дієпр. пас. мuн. часу до ОБЕЗ
ВЛАДН.ЙТИ (Пр.).
ОБЕЗВЛАДНЙТИ, -адню, -иш. Док. вид до ОБЕЗВЛАднЯ
ТИ (Пр.).

ОБЕЗВЛАДНЙТИ, -3дням, -яш. Позбавляти влади, сили, міцності (Пр.).

ОБЕЗЗАРАЖАТИ, -ажам, -аш. Знезаражувати (Пр.).
ОБЕЗКЬІРВЛЙТИ, -ь'1рвлям, -яш. Обезкровлювати (Ре.}
ОБЕРАК, -ака, ч. Назва чоловічого верхнього одягу (Ол.).
О БЕРАТИ, -ерам, -аш. 1. Обирати у виборний орган, вибирати. 2. Чистити картоплю. - Обер пару rруль (Ол.).

ОБЕРЛІХТ, -!хта, ч. Кватирка (Св.).
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ОБЕРОК, -рка, ч. Народний танець, який танцюють у про
тилежному, ніж звичайно, напрямку (Пр.).

ОБЕРТАНИЙ, -6го, ч. Лемківський народний танок (Ол.).
ОБЕРТЕН, -тня, ч. Передня частина воза, яка забезпечує
поворот дишла.

-

В обертен вбнватся кланнці (Пр.).

ОБЕТОНУВАТИ, -ую, -єш. Забетонувати, покрити бетоном
(Ре.).

ОБЗЕРАТИ, -ерам, -аш. Оглядати, приглядатися до чогось
(Ол.).

ОБЬІВАТЕЛЬ, -еля, ч. Громадянин (Ре.).
ОБЬІВАТЕЛЬКА, -ь1, ж. Громадянка (Ре.).
ОБЬІВАТЕЛЬСТВО, -а, с. Державна власність (Ре.).
ОБЬІРВУС, -уса, ч. Обідранець (Ол.).
ОБЬІСХЛИЙ, -а, -е. Дієпр. акт. мин. часу до ОБЬІСХНУТИ.
Обсохлий (Пт.).

ОБЬІСХНУТИ, -Ьхсхну, -еш. Обсохнути, стати сухим (Пт.).
ОБІБРАНИЙ, -а, -е. 1. Очищений, обібраний, із якого все
знято. -Не вИдно ани Єдной rрушкь1 на дереві, вшь"пкь1 обібра11ь1.

2.

Пограбований (Пр.).

ОБІД, -Іду, ч. Сніданок, перше споживання їжі вранці (Пн.).
ОБІДАТИ, -fдам, -аш. Снідати, споживати їжу вранці (Пр.).
ОБІЗР:ЙТИСЯ, -fзрюся, -ишся. Озирнутися, подивитися назад
(Ол.).

ОБІЛЕНИЙ, -а, -е. Дієпр. пас. мин. часу до ОБІЛЙТИ. 1. По
білений.

2. Вибілений (про полотно).

З. Перен. Виправданий (Св.).

ОБІЛ:ЙТИ, -fлю, -иш. Док. вид до ОБІЛЯТИ (Св.).
ОБІЛЯТИ, -fлям, -яІіІ. 1. Білити вапном або крейдою (хату,
припічок).

2.

Вибілювати полотно на сонці.

З. Пере11. Виправ

довувати, доказувати чиюсь невинність (Св.).

ОБІРУчНИЙ: ОБІРУЧНИЙ НІЖ, -6го." -6жа, ч. Ніж із дво
ма ручками.

-

Обіручний ніж до струrаня rбнтів (Ол.).

ОБ'ЇЖДЖАТИ, -fжджам, -аш. 1. Їздячи, побувати в багатьох
місцях. 2. Їхати дорогами, призначеними для об'їздів. З. При
вчати коня ходити в запряжці або під сідлом (Пр.).

ОБЛАДУВАТИ, -ую, -єш. Навантажити надміру, переванта
жити (Ре.).

ОБлАКЬІ, -ів, ми. Хмари (Пн.).
ОБЛАП, -апу, ч. Метод укладання дерев'яної стіни (Ол.).
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ОБЛЕЧЕНИЙ, -а, -е. Одягнений (Ол.).

ОБЛЕЧЬІНЯ, -я, с. Білизна (Св.).
ОБЛИЦІВКА, -ьх, ж. Вибірна цегла, призначена для викла
дання стін без штукатурення (Пр.).

ОБЛИЦЮВАНИЙ, -а, -е. Облицьований, покритий шаром
іншого матеріалу для оздоблення або надання міµ~ності (Ре.).

ОБЛІГ, -огу, ч. Переліг, поле, не оране й не оброблюване про
тягом кількох років (Пр.).

ОБЛІГАТИ, -fгат. Облягати, щільно прилягати. - Сукенка
м'я барз облігат (Ол.).
ОБЛlГАЦЙЯ, -Иї, ж. Облігація, лотерейний білет або цінний
папір, який дає прибуток у вигляді процентів (Ре.).

ОБЛІкА ТИ, -fкам, -аш. Одягати, вбирати. - Гнат як нщов на
весіля, то бблюк нбве убраня (Ол.).
ОБЛУПЛЯТИ, -уплям, -яш. Очищати від верхнього шару,
покриття; обдирати, облущувати; чистити яйце (Ре.).

ОБЛУщАТИ, -ущам, -аш. Очищати від лушпиння (Пр.).
ОБЛЮБЛJlТИ, -Юблям, -яш. Вибирати собі що-небудь до
вподоби, відповідно до своїх бажань, до смаку (Пт.).

ОБЛЮЗУВАТИ, -ую, -єш. Попустити, ослабити; звільнити
що-небудь сильно зв'язане (Ол.).

ОБЛЮЗУВАТИСЯ, -уюся, -єшся. Ослабнути, послабшати
(Ол.).

ОБЛЙДЕР, -ера, ч. Перекинутий через хребет коня ремінь
з упряжі (Пр.).

ОБЛЙДРА, -ьх, .JІС. Бічна дошка, з одного боку плоска, а з іншого напівкругла (Св.).

ОБЛЙДРО, -а, с. Те саме, що ОБЛJlдЕР (Св.).
ОБЛЯМКА, -ьх, ж. Облямівка, кайма (Пт.).
ОБЛЯМУВАНИЙ, -а, -е. Облямований, оздоблений каймою
(Пт.).

ОБМАКАТИ, -акам, -аш, -ат. Мокнути зі всіх боків (Пр.).
ОБМАЦЮВАТИ, -Юю, -єш. Обмацувати, щупати з усіх боків,
по всій поверхні (Пр.).

ОБМАЦЯНИЙ, -а, -е. Дієпр. пас. ми11. часу до ОБМАЦЯТИ
(Пр.).

ОБМАЦЯТИ, -ацям, -яш. Док. вид до ОБМАЦЮВАТИ. Об
мацати, прощупати (Пр.).
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ОБОЙЧЬІК, -ь'~ка, ч. Ключиця у людини (Пр.).
ОБОЛОЧЬІНА, -ь1, ж. Пішва на перину (Пр.).
ОБОРОГ, -6гу, ч. Оборіг, накриття для зберігання сіна, збіжжя
у вигляді чотирьох вкопаних у землю дерев'яних стовпів з рухо

мим дахом, який можна піднімати або опускати (Пр.).

ОБОЯТНИЙ, -а, -е. Байдужий (Ол.).
ОБО.sіТНІ, присл. Байдуже (Ол.).
ОБПЕЧИ, -ечу, -еш. Обпекти, завдати опіків (Пр.).
ОБРЬІДЖАТИ, -ь'щжаш, -ат. Викликати відразу, огиду (Ол.).
ОБРЬІДЖЬІНЯ, -я, с. Відраза, огида (Ол.).
ОБРЬІДЙТИ, -ь'щиш, -ит. Док. вид до ОБРЬІДЖАТИ (Ол.).
ОБРЬІХТУВАТИ, -ую, -єш. Обдурити когось (Пр.).
ОБРОДЙТИ, -6дит. Рясно вродити, дати багатий урожай
(Пт.).

ОБСАдА, -ЬІ, ж. 1. Прикріплення когось на постій у якомусь
місці.

2.

Надання акторові ролі у п'єсі.

3.

Загал акторів театру,

зайнятих у виставі (Пт.).

ОБСКУРНО, присл. Підло, марно, погано (Пр.).
ОБТ АРГА ти, -аргам, -аш. Обірвати, обскубти. - ОбтаргЗли
праві ВШЬІТКЬІ теркь1, не дали ся дочекати морозу (Пт.).

ОБТЙСЛО, присл. Щільно (Ол.).
ОБУВАТИ, -увам, -аш. Взувати (Св.).
ОБУВОК, -вка, ч. Взуття. - Треба купИти на зИму дакий обу
вок, жебь1 бь'шо в чім ходuти (Пр.).

ОБУГЛЙТИ, -углит. Док. вид до ОБУГЛНТИ. Обвуглити,
обпалити (Ре.).

ОБУГЛЙТИСЯ, -углится. Обвуглитися, обгоріти (Ре.).
ОБУГЛЯТИ, -углям, -яш. Обвуглювати, обпалювати (Ре.).
ОБУК, -ука, ч. Вигнутий над возом дугою ліщиновий прут,
на який натягувалося шатро (Пр.).

ОБУТЯ, -я, с. Те саме, що ОБУВОК (Ол.).
ОБУЧОК, -чка, ч. Широкий дерев'яний обруч у ситі, обідок
(Пт.).

ОБХУДНИЙ, -а, -е. Схудлий, змарнілий (Ре.).
ОБЦАС, -асу, ч. Каблук (Пр.).
ОБЦЕНЬ(ЬІ, -ів, мн. Обценьки, знаряддя для витягування
цвяхів (Ре.).

ОБЧИЙ, -а, -е. Чужий, не свій (Пр.).

206

ОГРІВАЧ
ОБЧЬ'ІЗНА, -ь1, ж. Все те, що є чуже, що не належить своєму
народові (Пр.).

ОБ'ЯВЛІНЯ, -я, с. Об'ява, оголошення (Пр.).
ОВАРУНКУВАня, -я, с. Дія зазнач. ОВАРУНКУВАТИ (Ол.).
ОВАРУНКУВАТИ, -ую, -єш. Обумовити, зумовити; поставити свої умови (Ол.).

.
ОВЙЯЧ, -Яча, ч. Обмотка, довга смуга цупкоїtтканини, якою

солдати обмотували ноги від черевиків до колін (Ол.).

ОВІЧЕНЬКЬІ, присл. Зовсім (Пт.).
ОВІЯтИ, -іям, -яш. Віянням відділяти зерно від полови, лушпиння, пилу (Св.).

ОВОЦ, -бцу, ч. Те саме, що ОВОЧ (Ре.).
ОВОЧ, -бча, ч. Фрукт, плід садового дерева або куща (J;Іт.).
ОВОчАРНЯ, -і, ж. Крамниця з фруктами (Пт.).
ОВОчАРСКЬІЙ (СКІ), -а, -е. Садівницький (Пт.).

ОВОЧАРСТВО, -а, с. Садівництво (Ол.).
ОВТАР, -аря, ч. Вівтар (Св.).
ОВЧАР, -аря, ч. Вівчар (Пн.).
ОГАР, -аря, ч. Недопалок цигарки. - Дай мі потягнути раз
ог:.іря (Ол.).

ОГАРОК, -рка, ч. Недогарок (Ол.).
ОГВАРЙТИ, -арю, -иш. Док. вид до ОГВАРНТИ. Обмовити
когось. - Сусfда огварнла мня по селі (Ол.).
ОГВАРКА, -ь1, ж. Обмова (Пр.).
ОГВАРНТИ, -арям, -яш. Обмовляти.Див. ще ОБ(АДУВАТИ
(Ол.).

ОГЕН, бгня, ч. Вогонь (Ол.).

ОГЬЩЛЙВИЙ, -а, -е. Огидний (Св.).
ОГОРОД, -бду, ч. Город (Пт.).
ОГОРОДЕЦ, -дця, ч. Зменш; до ОГОРОД. Городчик (Пт.).
ОГОРОДЙНА, -ь1, ж. Городина (Св.).
ОГОРОДНЙЦТВО, -а, с. Городництво (Св.).
ОГОРТАТИ, -ортам, -аш. Підгортати (картоплю). - Треба
юж огортати бандуркЬІ (Пр.).

ОГРЬ'ІЗОК, -зка, ч. Недогризок (Пр.).
ОГРІБАТИ, -Ібам, -аш, -ат. Те саме, що ОГОРТАТИ (Пн.).
ОГРІВАЧ, -ача, ч. Залізна піч, з якої нагріте повітря трубами
надходить до квартир (Пр.).
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ОГРОМ, -ому, ч. Велич, великі розміри (Пр.).
ОГУРКОВИЙ, -а, -е. Огірковий (Ол.).

OrYPOK, -рка, ч. Огірок. - Квашений оrурок (Ол.).
ОГУРОЧОК, -чка, ч. Зменш. до ОГУРОК. Огірочок (Ол.).
ОГУРЧhІНА, -ь1, ж. Огірчиння, огіркове бадилля (Пт.).

OfEP, -ера, ч. Огир, некастрований кінь (Пр.).
6ГІН, -она, ч. Хвіст. - Пес мьІрдже оrбном (Пт.).
О(МАТВАТИ, -атвам, -аш. Обплутати (Пр.).
О(ОНЕК, -нка, ч. Черга людей. - Стан в оrбнку за цукрьом
(Ре.).

О(ОНИК, -й.ка, ч. Зменш. до 6ГІн. Хвостик (Ол.).
оГонИско, -а, с. Згруб. до 6ГІн. Хвостисько (Ол.).
ОГОНЙСТИЙ, -а, -е. Хвостатий (Ол.).
ОГУЛОМ, присл. Загалом (Ре.).
ОГУЛЬНІ, присл. Загально (Ре.).
ОД, прий,-и. Від. - Од початку до кfнця стояла недадеко од
него (Пр.). ОД ВЧЕРА (узнач. присл.). Від учора. ОДГНЕСКА
(у знач. присл.). Віднині, від сьогодні (Ол.).

ОДБЕЧАТИ, -ечу, -ь1ш. Зщв. Відплакати, вдосталь попла
кати (Ре.).

ОДБІДЬІ, присл. У крайньому разі (Ол.).
ОДВАДИТИ, -аджу, -:ідиш. Розпрягти (коня), відв'язати (ко
рову) (Пр.).

ОДВИДЖАТИ, -Иджам, -аш. Відвідувати когось (Ол.).
одвиджь'ІНЯ, -я, с. Дія зазнач. одвиджАти. Відвіду
вання (Ол.).

ОДВЩЙНЬІ, -Ідин, мн. Відвідини (Ол.).

ОДВІР'Я, -я, с. Одна з двох вертикальних опор, між якими
вставлено двері; одвірок (Св.).

ОДГРАНИ ЧАТИ, -Ичам, -аш. Відмежовувати. -Єдно од дру
гого одграннчати (Пр.).

ОДГРАНИЧhІНЯ, -я, с. Відмежування, розмежування (Пр.).
ОДГРАНИЧЬІТИ, -й.чу, -ЬІШ. Док. вид до ОДГРАНИчАти.
Відмежувати (Ре.).

ОДГРЕБСТИ, -ебу, -еш. Відкинути лопатою, граблями чи ру
ками (Ре.).

ОДГРЬІЗОК, -зка, ч. Відгризений шматок (Пт.).
оддАЛЯ, присл. Оддалік, із далекої відстані, здалека (Пр.).
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ОДДІЛЬНИЙ, -а, -е. Окремий; який відціляє що-небудь (Пр.).
ОДДІЛЬНІ, присл. Окремо, нарізно (Пр.).
ОДДЛУБАТИ, -убам, -аш. Відколупати, видовбати (Ол.).
ОДЕДЖА, -ь1, ж. Одяг, одежа; білизна (Ре.).
ОДЕЖЬІНА, -ь1, ж. Одежина, вбрання бідної людини; одяг
нижчої якості (Ре.).

·'
ОДЖЬІВЙТИ, -Ьш'ю, -иш. Док. вид до ОДЖЬІВlЯТИ (Пт.).

ОДЖЬІВ'ЙТИ, -Ьш'ям, -яш. Посилено годувати (Пт.).
ОДЖЬІВ'ЙТИСЯ, -Ьхв'ямся, -яшся. Добре харчуватися (Пт.).
ОДЗЕМОК, -мка, ч. 1. Дерево від пня. 2. Перен. Опецьок
(про товсту й невисоку на зріст дитину) (Пр.).

ОДЗЬІВ, -Ьшу, ч. Відгук, відповідь на чий-небудь поклик (Ол.).

ОДЗЬШАТИСЯ, -Ь1вамся, -ашся. Відгукуватися, давати про
себе знати (Ол.).

ОДЗЮБУВАТИ, -ую, -єш. Сапати, обсапувати (Ол.).

одьшювАня, -я, с. Дія за знач. одьшювАти. Насте
ляння підлоги (Пр.).

ОДЬІЛЮВАТИ, -Юю, -єш. Покласти підлогу (Пр.).

ОДКАЗАТИ, -ажу, -еш. Переказати, повідомити.

Гей, а ТЬJ

вь"1жав і пов'Язав, гей, а до мене не одказав (нар. пісня) (Ол.).

6ДКАЛЬ, присл. Звідки. - Одка.ІJЬ-сте? (Ол.).
ОДКАЛЬСИ, присл. Звідкілясь. - ОдкІільси прилітают до нас
rуси (Пр.).

ОДКВИТАТИ, -Итат. Відцвітати, переставати цвісти (Ол.).
ОДКВИТНУТИ, -Итне. Док. вид до ОДКВИТАТИ. Відцвіс
ти. - Йб,1ін одквйт.1а і юж сут зав'Язкьr (Ол.).
ОДКОЛИ, присл. 1. Відколи, з якого часу. Одколи ть1 так
тЯжко хворієш, Петре? 2. Відтоді як, з тих пір як. Одколи прИ
шов-єм ту, престав-єм хворіти (Пр.).
ОДКОРКУВАНИЙ, -а, -е. Відкупорений (Ол.).
ОДКОРМЕНИЙ, -а, -е. 1. Дієпр. пас . .мин. часу до ОДКОР
МЙТИ. Відгодований на м'ясо або сало. 2. Гладкий, угодова
ний (Пр.).

ОДКОРМЙТИ, -6рм'ю, -иш. Док. вид до ОДКОРМ'.Jі.ТИ.
Відгодувати (Пр.).

ОДКОРМІНЯ, -я, с. Дія зазнач. ОДКОРМ'ЙТИ (Пр.).
ОДКОРМ'ЙТИ, -6рм'ям, -яш. Відгодовувати, вирощувати
гладкими (про домашніх тварин або птицю) (Пр.).
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ОДКРЬІВКА, -ь1, ж. Покришка на горщик (Пт.).
ОДЛЕГЛІСТ, -бети, ж. Відстань, віддаленість (Ре.).
ОДЛОГ, -ога, ч. Те саме, що ОБЛІГ. Земля лежит одлбrом
(Ол.).

ОДЛУПУВАТИ, -ую, -єш. Відколупувати, відколювати (Ол.).
ОДЛІОДОК, -дка, ч. Відлюдник, відлюдько (Св.).
ОДМАШЕРУВАТИ, -ую, -єш. Відмарширувати, пройти маршем певну відстань; закінчити марширувати (Пр.).

ОДМЕТАТИ, -ечу, -еш. Відкинути, відкидати. -- Треба тот
сьніІ" скоро одметати (Ол.).

ОДМ'ЯК, -Яка, ч. Відлига.

Буде скоро бдм'як (Ол.).

ОДМ'ЯКАТИ, -Якат. Розм'якати.

СьніІ" одм'Якат і легко ся

ліпит (Ол.).
ОДМ'ЯКЧАТИ, -Якчат. Стати м'яким (Ол.).
ОДНЕдАВНА, присл. Віднедавна (Ре.).
ОДНИМАНЯ, -я, с. Віднімання (Пт.).
ОДНОВЛІНЯ, -я, с. Відновлення (Пт.).
ОДОЙНЯТИ, однймам, -аш. Відняти, відібрати (Ол.).

ОД6МАШ, -ашу, ч. Толока й частування з нагоди закінчення роботи (Пт.).

ОДОМКНЕНИЙ, -а, -е. Діспр. пас. мш1. часу до ОДОМКНУ
ТИ. Відімкнений (Пр.).

ОДОМКНУТИ, -6мкну, -еш. Відімкнути, відкрити ключем
(Пр.).

ОДОПРАТИ, одперам, -аш. Відіпрати (Ол.).
ОДОРВАНИЙ, -а, -е. Відірваний (Пт.).
ОДОРВАТИ, -брву, -еш. 1. Відірвати, відділити частину від
цілого.

2. Відняn1, забрати що-небудь силою (Пт.).
ОДОСОБЙТИСЯ, -6блюся, -ббишся. Відділитися, відокремитися. - Дідо одособився од нас (Ол.).
ОДОТХНУТИ, -бтхну, -еш. Перепочити, відпочити (Пн.).
ОДОХТіТИ, од6хцу, -еш. Відхотіти (Пт.).
ОДПАРА.д:ьІ, присл. Про людське око, напоказ (Ол.).
ОДПЕРАТИСЯ, -ерамся, -ашся. Відмовлятися, спростовувати що-небудь (Пр.).

ОДПИнАТИ, -Инам, -аш. Відстібати, відділяти щось при6теб
нуте (Ол.).

ОДПРАВА, -ЬІ, ж. Богослужіння, відправа (Пт.).
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ОДПРАВ'НТИ, -ав'ям, -яш. Виряджати, висилати. ОДПРА
В'НТИ МОЛЕБЕН. Проводити Богослужіння, відправляти Лі
тургію (Пт.).

ОДПРОдАТИ, -одам, -аш. Перепродати.

Тм мі тбто одпро

дай (Пр.)

ОДП'ЙТИ, одопну, -еш. Відстібнути (Ол.).
ОДП'ЙТИЙ, -а, -е. Відстебнутий, розстібнути$'{. - Маш од
п'Ятий rузік (Пр.).

ОДРА ЧАТИ, -ачам, -аш. Відстрочувати (Пт.).
ОДРИfЛЮВАТИ, -Юю, -єш. Док. вид до ОДРИ(ЛЬОВУ
ВАТИ (Ол.).

ОДРИ(ЛЬОВУВАТИ, -ую, -єш. Відсувати засув (Ол.).
ОДРІТУВАНИЙ, -а, -е. Дієпр. пас. :иин. часу до ОДРІТУ:JJА
ТИ (Пр.).

ОДРІТУВАТИ, -ую, -єш. Скріпити дротом тріснутий глиня
ний посуд.

-

Треба тот горнец одрітувати (Пр.).

ОДРОЧЬІНЯ, -я, с. Дія зазнач. ОДРОЧЬІТИ. Відстрочення
(Ол.).

ОДРОЧЬІТИ, -6чу, -ь~ш. Док. вид до ОДРАЧАТИ. Відстро
чити (Пт.).

ОДСЕПАРУВАНЯ, -я, с. Дія за знач. ОДСЕПАРУВАТИ.
Відмежування, відокремлення (Пр.).

ОДСЕПАРУВАТИ, -ую, -єш. Відокремити, відмежувати одне
від одного (Пр.).·

ОДСЕПАРУВАТИСЯ, -уюся, -єшся. Розірвати стосунки з кимось; відмежуватися від когось (Ре.).

ОДСІЧЬІ, -1 чу, -еш. Відсікти, відтяти частину від цілого (Ре.).
ОД СПОДУ, присл. Знизу, зісподу (Ол.).
ОДСТРЕНЧАТИ, -енчам, -аш. Знеохочувати, відговорюва
ти від чогось (Пт.).

ОДСТРЕнqЬпи, -енчу, -ЬІШ. Док. вид ДО ОДСТРЕНчАти.
Знеохотити, відговорити (Пт.).

ОДСЬНІжАНЯ, -я, с. Дія зазнач. ОДСЬНІжА ТИ. Снігоочищення (Ол.).

ОДСЬНІЖАТИ, -Іжам, -аш. Очищати від снігу (Ол.).
ОДСЬНІжЬІТИ,-.\жу,-ь1ш. Док. виддоОДСЬНІЖАТИ(Ол.).
одсьпшАти, -!вам, -аш. Відспівати; проспівати, скінчити
спів (Пр.).
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ОДТАВАТИ, -ават. Пом'якшуватися під дією тепла, розморо
жуватися.

-

Сьніг лем зачав одтавати, а як дочь"1ста оттає, то й яр

наступит .\Пр.).
ОДТ АІТИСЯ, -аюся, -їшся. Відмовитися від сказаного. - Вшь1ткбго ся одтаїв на протоку лі (Пр.).

ОДТ АЛЬ, присл. Звідси (Ол.).
ОДТАМТАЛЕ, прис,1. Звідти, здалека (Пр.).
ОДТОВДЬІ, присл. Відтоді, з того часу (Ре.).
ОДТОВЧЬІ, -6вчу, -еш. Відбити, відтовкти (Ол.).
ОДТОРГАТИ, -6ргам, -аш. Відривати (Пр.).
ОДУРМАНИТИ, -аню, -иш. Одурманити, запаморочити голову, затьмарити свідомість (Пр.).

ОДУРЮВАТИ, -Юю, -єш. Обдурювати, обманювати (Пр.).
ОДХЬІЛІНЯ, -я, с. Відхилення (від норми) (Ре.).
ОДХОВАНИЙ, -а, -е. Дієпр. пас. ;иин. часу до одховА ти.
Відгодований (Пт.).

ОДХОВАТИ, -бвам, -аш. Відгодувати (Пт.).
ОДХОДЙТИ, -бджу, -6диш. 1. Віддалятися, іти в якомусь на
прямку.

2.

Покидати дружину.

-

Він од ней одь"1шов (Ол.).

ОДХТОВДЬІ, присл. Відтоді, як ... , з того часу як". (Ол.).
ОДЦВЙСТИ. 1. -Ите. Відцвісти, втратити цвіт. 2. -Иту, -еіп.
Перен. Втратити молодість, свіжість (Ре.).

одцщжА ЧКА, -ЬІ, ж. Подіркована дощечка з ручкою, через яку відціджували зварену картоплю (Пт.).

ОДЧЕкАТИ, -екам, -аш. Виждати, перечекати (Пр.).
ОДЧУДЖЬІНЯ, -я, с. Дія зазнач. ОДЧУДЖУВАТИ (Пр.).
ОДЧУДЖУВАТИ, -ую, -єш. Розривати дружні стосунки (Пр.).
ОДШМАРЙТИ, -арю, -иш. Відкинути (Пр.).

ОДЩАПЙТИ, -аплю, -апиш. Відщепити, відколоти від полі
на тріску для розпалювання вогню (Ол.).

ОДЩЬІПЛЮВАТИСЯ, -Ююся, -єшся. Відщеплюватися, відколюватися (Ол.).

ОЖЕЛЕД, -едь1, ж. Ожеледь (Пр.).
ОЖЕЛЕСТ, -есту, ч. Лід, бурульки на гілках дерев (Ол.).
ОЖЕНІНЯ, -я, с. Одруження (Ол.).
ОЖЕНОК, -нку, ч. Те саме, що ОЖЕНІНЯ (Пр.).
ОЖЕРАТИСЯ, -ерамся, -ашся. 1. Обжиратися, наїдатися
надміру. 2. Сваритися. - Мушу ся ожерати з дітми (Пр.).
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ОЗЕРА.ТИСЯ, -ерамся, -ашся. Озиратися, оглядатися (Пр.).
ОЗНАЙМІНЯ, -я, с. Сповіщення, повідомлення (Ол.).
ОЗНАЙМ'НТИ, -айм'ям, -яш. Сповіщати, повідомляти (Ол.).
ОЗНА ЧЬІНЯ, -я, с. Позначення (Пт.).
ОЗН:ЙЦЯ, -і, ж. Комин у курній хаті. - Озннця - то дзЮра
в повалі кjрной хь"1жи, котром ВЬІХОДИТ ДЬІМ (Св.).: І

ОЙТЕ-ЛЕ-ОЙТЕ! Будьте ласкаві! Будь ласка! (Ол.).
ОКАДЙТИ, -аджу, -миш. Накадити, обкурити кадилом (Пр.).
ОКАЛІЧЬІТИ, -!чу, -ь1ш. Стати калікою. - Окалfчь1в-єм начьісто (Пр.).

ОКАЛЬ, -аля, ч. Окатий, той, хто має великі очі (Пр.).
ОКАП, -апу, ч. Дашок над вікнами, над дверима (Св.).
ОкАРА, -ь1, ж. Неповоротка, незrрабна людина (Пр.). ,
ОКВІЛЙТИ, -Ілю, -иш. Засмутити когось (Ол.).
О:кЕНКО, -а, с. Віконце. - Запукаш в окенко, то тя пущу (Ре.).
ОКЕННИЙ, -а, -е. Віконний. - Треба зробИти НОВЬІ океннь1
рамь1 (Пр.).

ОКЕННЙЦЯ, -і, :ж. Віконниця, зовнішня заслона на вікнах
(Пр.).

ОКЬІРВАВ:ЙТИ, -авлю, -авиш. Закривавити (Ол.).
ОКІЛЬЦЮВАНИЙ, -а, -е. Окільцьований (Пр.).
ОКЛАД, -аду, ч. Припарка, компрес. - Зробте хворому оклад
(Пт.).

оклАДКА, -ЬІ, ж. Обкладинка (Пр.).

ОКЛАМАТИ, -амам, -аш. Док. вид до ОКЛАМУВАТИ. Обдурити, оббрехати (Ол.).

ОКЛАМНИК, -йка, ч. Оббріхувач (Ол.).

ОКЛАМН:ЙЦЯ, -і, ж. Жін. ДО оклАмник (Ол.).
ОКЛАМУВАТИ, -ую, -єш. Обдурювати, оббріхувати (Ол.).
ОКОВ:ЙТА, -ьІ, ж. Спирт (Пн.).
ОКОЛО, присл. Навколо, довкола (Пн.).
ОКОПАТИ, -опам, -аш. Док. вид до ОКОПУВАТИ. Просапати (Пт.).

ОКОПЙСТИЙ, -а, -е. Накладений із верхом, повний (Пт.).
ОКОПЙСТІ, присл. Повно, з верхом (Пр.).
ОКОПУВАТИ, -ую, -єш. Просапувати (картоплю) (Пт.).
ОКОПЦЮВАТИ, -Юю, -єш. Насипати навколо чогось землі,
закагатувати (Св.).
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6КОТ, -6ту, ч. Окіт, роди в овець, кіз, кролів (Пн.).
ОКРАВАТИ, -авам, -аш. Різати картоплю. - Заран будеме
окравати ~·рулі на саджь'шя (Ол.).

ОКРАВОК, -вка, ч. Відрізок картоплі ,цля садіння (Пт.).

6КРЕМ, присл. Крім, окрім (Ол.).
ОКРЕСАТИ, -ешу, -еш. Док. вид до ОКРЕСУВАТИ (Ол.).
ОКРЕСУВАТИ, -ую, -єш. Обтісувати деревину згрубшого
(Ол.).

6КРІП, -6пу, ч. Окріп (Пр.).
ОКРОПНИЙ, -а, -е. Страхітливий, жахливий (Ол.).
ОКРОПНІ, присл. Дуже, надзвичайно, страшенно. Окрбпиі-єм цєюівий, ци Штефан продав копі (Ол.).

ОКРУГ, -уга, ч. Округа, навколишня місцевість (Пр.).
ОКРУГЛ.ЙВИЙ, -а, -е. Округлий, круглуватий (Пр.).
ОКРУТНИЙ, -а, -е. Те саме, шо ОКРОПНИЙ (Пр.).
ОКРУТНИК, -Ика, ч. Жорстока людина, мучитель (Ол.).
ОКРУТНЙЦЯ, -і, :ж. Жін. до ОКРУтник (Ол.).
ОКРУХ, -уху, ч. Крихта, дрібка (Ол.).
ОКРУЧАНЯ, -я, с. Загортання. - Папір до окручаня (Пт.).

ОКРУШЬІНА, -ь1, ж. Крихта, крихітка (Ол.).
ОКСТМТИ, бкщу, бкстиш. Охрестити (Пр.).

ОКУлЯти, -улям, -яш. Окривіти, стати кульгавим. - Окуляв
єм на Єдну ногу (Ре.).

ОКЩЕНИЙ, -а, -е. Дієпр. ІШС. Л.JUll. часу до окстИ:ти. Охре
щений (Ол.).

ОЛЕН, -еня, ч. Олень (Пн.).
ОЛИВ'ЙРКА, -ь1, ж: Маслянка; олійниця; посуд, у який наливають оливу для змащування механізмів (Ре.).

ОЛІЙ, -Ію, ч. Олія (Ол.).
ОЛіЯР, -Яра, ч. Олійник, той, хто виготовляє олію (Ол.).
ОЛІЯРКА, -ь1, ж. Жі11. до ОЛІЯР (Ол.).
ОЛІЙРНЯ, -і, ж. Олійня, приміщення, де б'ють олію (Ол.).
ОЛУВКО, -а, с. Олівець (Ре.).
ОЛЬХА, -ь1, ж. Вільха (Пр.).
ОМАВ'ЙТИ, -ав'ям, -яш. Обсуджувати, обговорювати когось
(Пр.).

ОМАМУН.ЙТИ, -уням, -яш. Зваблювати (Ол.).
ОМАМ'.ЙТИ, -ам'ям, -яш. Принаджувати, знаджувати (Ол.).
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ОМАСкАТИ, -аскам, -аш. Змастити маслом. - Омаскай мі
хліб маслом (Пн.).

ОМАСТНТИ, -ащу, -астиш. Док. вид до ОМАЩАТИ (Пн.).
омлщАти, -ащам, -аш. Змащувати, приправляти страву
жиром, маслом (Пн.).

ОМЕЛНТИ, -елям, -яш. Знімати луску з ячме~ю.
Ярец на 11енцакь1 (Пт.).

Омелям

~·

ОМЕРЗИТИ, -ерзит. Остогиднути (Ол.).
ОМЕРЗІЛИЙ, -а, -е. Остогидлий, огидний (Ол.).
ОМЬІДЛІНЯ, -я, с. Намилення милом (Пр.).
ОМЬІЛЯТИ, -Ьшям, -яш. Вводити в оману, заплутувати (Ол.).
ОМЬІЛЯтИСЯ, -Ьшямся, -яшся. Помипятися, допускати помилку (Ол.).

ОМОЛОДЖЬІНЯ, -я, с. Омолодження (Ре.).
ОМОЛОТ, -оту, ч. Обмолот, молотьба (Св.).
ОМУЧЙТИ, -учу, -иш. Запорошити борошном. - У млИиі ому
•ш1нм і убраня, і лнце (Ол.).

омшЬ1ти, омшу, -ЬІШ. Законопатити, запа.1<увати мохом ші
лини.

ШшІрь1 медже бальюіми в хь'1жи треба О~tшь'і:ти (Св.).

ОНА, ей, їй, ню, на ній, зай.;и. Вона (Пр.).
ОІ-ІАКЬІЙ (Kl), -а, -е. Непевний, нехороший. - То 011акь1й ч.116век (Ол.).

ОНЕ, зай.м. Оце, це. - Пfдеш там на оне

1ia дь"1рва до пеца

(Ол.).

ОНЕПРИТОМНІТИ, -Ію, -сш. Знепритомніти (Ол.).
ОНЕСЬМІЛЕНИЙ, -а, -е. Несмілий, збентежений (Ол.).
ОНОГДЬІВАЙ, присл. Позавчора (Ол.).
оплвА ти, -авам, -аш. Підкидати хліб у формі перед його
випіканням, формувати хлібину; очищати зерно від полови в ко
ритці шляхом його підкидання на вітрі (Пр.).

ОnАВКА, -ь1, ж:. Плетений кіш видовженої форми для годівлі
коней, який прив'язують до дишла (Св.).

ОПАВОК, -вка, ч. Маленька продовгувата хлібина (Пт.).
ОПАлАТИ, -алам,-аш. Те саме, що ОПАВАТИ (Ол.).

ОПАЛЕННЗНА, -ь1, ж:. Сонячний загар (Пр.).
ОПАЛЕНИЙ, -а, -е. Припалений вогнем зі всіх боків, підгорілий (Пт.).

ОПАЛКА, -ь1, ж. Те саме, що ОПАВКА (Ол.).
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ОПАЛІОВАЧ
ОПАЛІОВА Ч, -ача, ч. Кочегар (Ре.).
ОПАЛЯНОК, -нка, ч. Буханець хліба (Пн.).
ОПАЛЯТИСЯ, -аnямся, -яшся. Загоряти. - Молбдіж шооит
ся опаляти на сбнци (Ре.).

ОПАР.Яти, -арям, -яш. Обпарювати, обпікати гарячою па
рою або окропом (Пр.).

ОПАСАТИ, -ашу, -еш. Док. вид до ОПАСУВАТИ. Оперезати
(Пр.).

ОПАСКА, -ь1, ж. Пов'язка (Ол.).
опАСКЬІ, -сок, мн. Два обручі на колодці колеса для кріплення «ГОЛОВИ)) (Пр.).

ОПА СТ, -асти, ж. Сніг на дереві (Ол.).
ОПАСУВАТИ, -ую, -єш. Оперізувати (Ол.).
ОПЕРАНЯ, -я, с. Опір, здатність протистояти чомусь (Ол.).
ОПЕРУВАНИЙ, -а, -е. Оперований (Пр.).

ОПЕЧЕНИЙ, -а, -е. Дієпр. пас. мш1. часу до ОПЕЧЬІ. Обпе
чений (Пр.).

ОПЕЧЬІ, -ечу, -еш. Обпекти, завдати опіків (Пр.).

ОПЙЛКЬІ, -лок, мн. Тирса. - В трачь1 вбзму си фуру ошілок
(Ре.).

ОПИЛЙТИ, -Илям, -яш. 1. Запилювати штучно деякі рослини.

2.

Обрізувати, вирівнювати дошки (Св.).

ОПИР, -Иря, ч. Упир (Св.).

ОПИТУВАНЯ, -я, с. Опитування (Пр.).
ОПЬІХАТИ, -Ь1хам, -аш. 1. Відгодовувати, посилено харчу
вати.

2.

Знімати луску із пшениці.

(Ол.).

-

Пшеннцю на кутю опь1хают

.

ОПІХАТИ, -\хам, -аш. Те саме, що ОПЬІХАТИ. - Пшеннцю
опіхают в ступах (Ре.).

ОПЛАТЙТИСЯ, -ачуся, -атишся. Док. вид до ОПЛАЧАТИ
СЯ (Ол.).

ОПЛА ЧАЛЬНИЙ, -а, -е. Рентабельний, прибутковий, який
виправдовує витрати (Ол.).

ОПЛА ЧЛ.тися, -ачамся, -ашся. Бути доцільним, рентабель
ним, виправдовувати витрати (Ол.).

ОПЛІТАНЕЦ, -нця, ч. Плетений бублик (Пр.).
ОПЛіЧА, -ати, с. Жіноча біла сорочка. - Прннес мі зо скрнні

чь'1сте опліча! (Пт.).
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6РДЕР

ОПЛЮСкАТИ, -Юскам, -аш. Оббризкувати водою (Ол.).
оплюсн'Ути, -10сну, -еш. Док. вид до оплюскАти. Об
бризкати (Ол.).

ОПЛЬОМБУВАНИЙ, -а, -е. Опломбований (Пт.).
ОПОВІДАНКА, -ь1, ж. Оповідання, розповідь. -Заран підеме
до сусіда на оповіданкь1 (Ол.).
,

ОПОВІЩЬІНЯ, -я, с. Повідомлення, інформаіuія (Пр.).
ОПОДАТКУВАНИЙ, -а, -е. Оподаткований {Св.).

ОПОНЕНТА, -ьІ, ч. Опонент, той, хто заперечує в диспуті;
супротивник у суперечці (Пр.).

ОПРИСКЛЙВИЙ, -а, -е. Буркотливий, нечемний (Пр.).
ОПРОЦЕНТУВАНЯ, -я, с. Дія зазнач. ОПРОЦЕНТУВАТИ
(Ол.).

,

ОПРОЦЕНТУВАТИ, -ую, -єш. Установити проценти від по
зиченого (Ол.).

ОПТИМІСТА, -ь1, ч. Оптиміст, життєрадісна людина (Пр.).
ОПУкАТИ, -укам, -аш. Док. вид до ОПУКУВ.АТИ. Вистукати.

Дбхтор опукав мі rруди (Пи.).

·

ОПУКУВАТИ, -ую, -єш. Вистукувати, досліджувати (Ол.).
ОПУСТ, -усту, ч. Знижка цін (Ол.).
ОПУХЛЙНА, -ьІ, ж. Пухлина на людському тілі (Ол.).
ОПУщАНИЙ, -а, -е. Нижче опущений. Оцущаний юібат
(Пт.).

ОПхАТИ, опхам, -аш. Док. вид до ОПЬІХА.ТИ 1. Відгоду
вати.

Опхала-м гjси (Ол.).

ОП'ЮРКОВАНИЙ, -а, -е. Оперений, вкритий пір'ям (Ол.).

ОРАНЙНА, -ь1, ж. Зорана нива. -По ораннні ходят ворбньt
і rлядают хробаків (Ре.).

ОРАТИ: ОРАТИ В РОЗКЛАД. Орати скиби в різні боки;
ОРАТИ В СКЛАД. Орати скиба в скибу (Св.).
ОРАЧКА, -ь1, ж. 1. Пора, коли орють землю. 2. Оранка; зо
ране.

-

То rлуб6ка орачка (Ол.).

ОР(АНЬІ, -ів, мн. Орган, духовий клавішний музичний ін
струмент (Ре.).

ОР(АНІСТА, -ь1, ч. Органіст, музикант, що грає на органі
(Пр.).

ОР(АНКЬІ, -ів, мн. Губна гармошка {Ре.).
6РДЕ~, -ера, ч. Орден (Ол.).
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ОРДИНАРНИЙ
ОРДИнАРНИЙ, -а, -е. Грубий, хамовитий, невихований (Оп.).
ОРДИНАРНІ, прис1. Грубо, невиховано (Ол.).
ОРДИНАРНІСТ, -бети, ж:. Грубість, хамство (Ре.).
ОРІХ, -Іха, ч. Горіх (Св.).
ОРКА, -ь1, ж:. Оранка (Ре.).
ОРКЕСТРА, -ьІ, ж:. Оркестр, група музикантів, що грають
на духових інструментах (Пр.).

ОРКЕСТРАНТА, -ь1, ч. Керівник духового оркестру (Пр.).
ОРКЬІС, -Ь1су, ч. Гібрид зерна жита і ячменю (Пр.).
ОРКІЗ, -ізу, ч. Те саме, що ОРКЬІС (Пр.).
ОРКІШ, -fшу, ч. Двозерна пшениця (Ол.).
ОРКІШОВИЙ, -а, -е. IlpuIGн. до ОРКІШ.

Оркішбва му1~а

(Ол.).

ОРНАМЕНТУВАНИЙ, -а, -е. Орнаментований (Ол.).
ОСА, -ь1, ж. Оса, кусюча комаха (Оп.).

ОСВЯЧЬІНЯ, -я, с. Обряд освячення (Ре.).
ОСЕЛІНЯ, -я, с. Оселення, обрання собі постійного місця про
живання (Ре.).

ОСЕЛКА, -ь1, ж. 1. Брусок, гострильний камінь продовгуватої форми.

2.

Овальна грудка чого-небудь.

ОСЕМ, 6сми, числ. Вісім (Ол.).

-

Оселка масла (Ол.).

·

ОСЕМДЕСЯТ, -Яти (-Ятох), числ. Вісімдесят (Ол.).
ОСЕМНАДЦЕТ, -етох, числ. Вісімнадцять (Ре.).
ОСЕМРАЗОВИЙ, -а, -е. Восьмиразовий (Пр.).
ОСЕМСОТ, -6ть1х, числ. Вісімсот (Пт.).
ОСіБНІ, присл. Окремо, осібно (Пр.).
ОСІБНЯК, -Яка, ч. Особняк, окремий будинок для однієї сім'ї
(Пр.).

ОСІЙ, -я, -є. Прикм. до ОСА. Осиний. - 6сє гніздо бьІват все
округле, як Ябко (Ол.).

ОСІН, -ени, ж. Осінь, осіння пора року (Пт.).
ОСКАРЖАТИ, -аржам, -аш. Звинувачувати (Ол.).
ОСКАРЖЬІНЯ, -я, с. Звинувачення (Ол.).
ОСКАРЖЬІТЕЛЬ, -еля, ч. Обвинувач (Ол.).
ОСКАРЖhІТИ, -аржу, -ьrш. Док. вид до ОСКАРЖАТИ. Звинуватити (Ол.).

ОСКОМЙ:НА, -ьr, ж. Оскома.
або кваСІІЬІХ Ябок (Пр.).
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Оскомйна бь'1ват от Яфь1р

ОСУХ
ОСЛАБЛІНЯ, -я, с. Ослаблення, послаблення (Пр.).
бслюк, -Юка, ч. Знев. Віслюк (Пр.).
ОСМАЛЯТИ, -алям, -яш. Припалювати над полум'ям.

За-

різа11у качку або гус по оскубаню осмалЯ10т на огни (Пр.).

ОСМЙНА, -ь1, ж. Восьма частина чверті поля (1,75 га) (Ол.).
ОСМУДЖЕНИЙ, -а, -е. Продимлений, прокqпчений (Пт.).

ОСМУДЖУВАТИ, -ую, -єш. Злегка обсмашd,вати, продимлювати (Ол.).

ОСМУШКА, -ьт, ж. Восьмушка, восьма частина чогось (Ол.).
ОСНИК, -Ика, 'І. Струг, простий або заокруглений ніж із дво
ма ручками, я.ким стругають деревину (Ол.
й

).

ОСОКА, -ь1, ж. І. Вид старої зброї, що складається зі списа
гака, якою користуються пожежники. 2. Болотна трава з,дов

rими гострими листками (Пр.).

ОСПА, -ь1, ж. Віспа (Пр.).
ост.Аткь1, -ів, Mll. Залишки, рештки. до ОСТАТКУ. До
кінця. - Та юж посідме на весfлю до остатку (Ол.). НА ОСТАТКУ.
Вкінці. НА ОСТАТОК. Під кінець (Пр.).
ОСТЕРЕЖЬІНЯ, -я, с. Дія за знач. ОСТЕРЕЧЬІ. Пересто
рога, попередження про небезпеку (Св.).

з

ОСТЕРЕЧЬІ, -ежу, -еш. Застерегти, попередити (Св.).
ОСТЬІ, -ів, лш. 1. Остюки, лушпиння вівса, ячменю; висівки
муки. 2. Ості, риб'ячі кістки (Пр.).

ОСТЬІРВА, -ьr, .ж. Довга, не дуже товста жердина, що вико
ристовується як загорожа в плоті (Ол.).

ОСТhІТИ, -Ьшу, -еш. Охолонути, втратити тепло. - Д6кля
діпіна донесла обід на поле, він добрі ОСТЬІВ (Пр.).

ОСТОРОЖНИЙ, -а, -е. Обережний (Пт.).
ОСТОРОЖНІСТ, -бети, ж. Обережність (Ол.).
ОСТРЙЛО, -а, с. Прилад, яким гострять ножі (Пи.).
ОСТРІГ, -6га, ч. Пліт із галуззя; частокіл, огорожа (Пн.).
ОСТРІЧЬІ, -fжу, -еш. Постригти, обстригти (Ре.).
ОСТУДЖАТИ, -уджам, -аш. Охолоджувати, остуджувати
(Ре.).

ОСТУП, -упу, 'І. Уступ (Пт.).
ОСТУПАТИСЯ, -упамся, -ашся.

Відступати, відсуватися

(Пт.).

ОСУХ, -уха, ч. 1. Сухар. 2. Круглий хліб, хлібина (Св.).
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ОСУШЬІНЯ
ОСУШЬІНЯ, -я, с. Осушення (Пр.).
ОСУШКЬІ, -ів, мн. Малі хлібці (Пт.).
ОСУШОК, -шка, ч. Сухарик (Св.).
ОСЬ, бси, ж. Вісь (Пн.).

ОСЬВАЧАТИ, -ачам, -аш. Освячувати (Пр.).
ОСЬВІДЧАТИ, -fдчам, -аш. Заявляти (Ол.).
ОСЬВІДЧЬІНЬІ, -fдчьш, мн. Урочисте прохання руки дівчини (Пт.).

ОСЬВІДЧЬІНЯ, -я, с. Заява, висловлення. - Прошов складати осьвідчь"шя (Ол.).

ОСЬВІТЛІНЯ, -я, с. Освітлення (Пр.).
ОСЬВІЧАТИ, -Ічам, -аш. Освічувати (Пр.).
ОСЬМІІІІАТИ, -!шам, -аш. Осмішувати, висміювати (Пт.).
ОТАБОРЯТИСЯ, -брямся, -яшся. Отаборюватися, ставати
табором (Св.).

ОТАКСУВАНИЙ, -а, -е. Оцінений (Пр.).
ОТАРГАНЕЦ, -нця, ч. Обідранець, голодранець (Пр.).
ОТАРГАНИЙ, -а, -е. Дієпр. пас .."ІtuІІ. часу до ОТАРГАТИ.
Обшарпаний, обідраний (Пр.).

ОТАРГАТИ, -аргам, -аш. Обшарпати, обдерти (Ол.).
ОТВАРЯТИ, -арям, -яш. Відчиняти, відкривати (Пн.).
ОТЕЛІНЯ, -я, с. Отелення, роди у корів (Пт.).
ОТЕРПАНИЙ, -а, -е. Дієпр. пас. мин. часу до ОТЕРПАТИ.
Обдертий, порваний, поскубаний (Ол.).

ОТЕРПАТИ, -ерпам, -аш. Обдерти, поскубати (Ол.).
6ТЖЕК, підсил. част. Отже (Ол.).
ОТИНКУВАТИ, -ую, -єш. Поштукатурити (Ре.).
6ТЬІК, отбку, ч. 1. Скупчення крові в організмі, осад; пухлина.

2.

Гній із кров'ю в рані, нарив (Ол.).

отЬ1льо, присл. Такою мірою, настільки, остільки (Ре.).
6ТКАЛЬ, присл. Звідкіля (Ол.).
ОТОВАРЯТИ, -арям, -яш. Видавати або одержувати товар
на цінні папери, на накладні (Пт.).

ОТПОТРОЧЬІТИ, -бчу, -ь1ш. Згруб. Відшити, відігнати, позбутися когось (Пт.).

ОТРОВ'ЯтИ, -бв'ям, -яш. Отруювати, вбивати отрутою (Ол.).
ОТРОЄНИЙ, -а, -е. Отруєний (Ол.).

ОТРОІНЯ, -я, с. Отруєння (Св.).
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охші:тися
ОТРУБЬІ, -ів, ;~ш. Висівки (Пн.).

ОТРУТЯ, -я, с. Те саме, що ОТРО1НЯ (Ол.).
ОТСАЛЕ, присл. Із цього місця, звідсіля (Ре.).
ОТСАЛЬ, присл. Звідси (Ре.).
ОПАЛЬ, прис1. Звідти (Пр.).

ОТТАМАЛЬ, прис"1. Те саме, що ОДТАМТАЛЕ (Пр.).
ОТУЛЙТИ, -улю, -иш. Док. вид до ОТУЛЯТІjJ:. Окутати, обгорнути, оповити (Пт.).

ОТУЛЯТИ, -улям, -яш. Окутувати, обгортати (Пт.).
ОТУМАнЕНИЙ, -а, -е. Одурманений, очманілий (Ол.).
ОТУМАНІНЯ, -я, с. Очманіння, одуріння; втрата здатності
мислити (Ол.).

ОТУХА, -ь1, ж. Надія, впевненість, відвага. - То мі дода~ оту
хЬІ, же вшь'пкЬІ мі будут помагати (Ре.).

ОТЧЬІЗНА, -ь1, ж. 1. Вітчизна, батьківщина. 2. Спадщина,
успадковане майно (земля, будівлі) (Пр.).

ОТЯГУВАТИСЯ, -уюся, -єшся. 1. Гаятись, баритися, зволі
2. Вагатися, не мати відваги (Ол.).
ОФЕРМА, -ь1, ч. 1. 'Вайлуватий солдат. 2. Неорганізована,

кати.

незібрана людина (Пр.).

ОФІЦИР, -Ира, ч. Офіцер (Св.).
ОФУКАТИСЯ, -укамся, -ашся. 1. Скроплюватись одеколоном
чи духами за допомогою пульверизатора. 2. Обурюватися (Пр.).
ОФУКНУТИСЯ, -укнуся, -ешся. Док. вид до ОФУКАТИСЯ
(Пр.).

ОХАТИ, 6хам, -аш. Охати, вигукувати «Ох!» (Пр.).
ОХВОРІТИ, -1.ю, -єш. Захворіти (Ол.).
ОХкАТИ, бхкам, -аш. Те саме, що ОхАТИ (Пр.).
ОХЛАП, -апа, ч.;мн. -апь1. Покидь, недоїдки; шматок поганого
м'яса (Ол.).

ОХЛЯПАТИ, -Япам, -аш. Оббризкувати болотом (Ол.).
охляпнУти, -Япну, -еш. 1. Док. вид до охляп.Ати. Об
бризкати, обляпати.

2.

Втратити силу, енергію; знеохотитися,

стати апатичним (Пт.).

ОХЛЯСТ.АТИ, -Ястам, -аш. l. Оббризкати, змочити рідкою
2. Набити мокрими долонями по обличчі (Ол.).
ОХЛЯ'fИСЯ, -Яєшся, -єся. Знев. Нахлебтатися, впитися, ви

грязюкою.

пити багато спиртного (Пт.).
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ОХНАЛЬ
ОХНАЛЬ, -аnя, ч. Вухналь, цвях для підкови (Ол.).
оховстАти, -6встам, -аш. Приборкати; накласти мундш
тук, загальмувати.

-

Охбвстав-єм коня (Ол.).

ОХОПЛЯтИ, -6плям, -яш. Охоплювати, обхоплювати, обі
ймати (Пт.).

ОХОТНИК, -Ика, ч. Доброволець, той, хто виявляє бажання
щось робити (Пр.).

ОХОТА: З ОХОТОМ. Із задоволенням (Ол.).
ОХОТНІ, присл. Охоче, залюбки. Див. ще З ОХОТОМ (Ол.).
ОХРАЯТИ, -аям, -яш. Опритомніти. - Кус охраЯло (Ол.).
ОХРЕСТЯНЙТИСЯ, -Янюся, -ишся. Привести до ладу свій
одяг; помитися; очиститися від бруду і пилюки (Пт.).

ОЦЕМБРУВАНЯ, -я, с. Кріплення, арматура; цямрина біля
криниці (Ол.).

ОЦЕМБРУВАТИ, -ую, -єш. Вимурувати криницю (Ол.).
ОЦИ(АНЕНИЙ, -а, -е. Ошуканий, обдурений (Пт.).
ОЦИ(АНЙТИ, -аню, -иш. Док. вид до ОЦИ(АННТИ. Обдурити, ошукати (Пт.).

ОЦИ(АННТИ, -аням, -яш. Обдурювати (Пт.).
ОЦИНКУВАНИЙ, -а, -е. Оцинкований (Пр.).
ОЦКНУТИСЯ, 6цкнуся, -ешся. 1. Отямитись, очуняти, опам'ятатися; схаменутися.

2.

Прокинутися (Ол.).

ОЦЛЙТИ, 6uлю, -иш. 1. Стягнути мито. 2. Сплатити мито
(Ол.).

оцліня, -я, с. Дія зазнач. ОЦЛЙТИ (Ол.).
ОЦЮПЙНА, -ь1, ж. Шматочок (Ол.).
ОЦЮПЙНКА, -ь1, ·ж. Крихітка (хліба) (Ол.).
ОЧАЙДУШНІ, присл. Авантюрно, безцеремонно (Пр.).
ОЧАРУВАНИЙ, -а, -е. Зачарований (Пр.).
ОЧЕПЙНЬІ, -епин, мн. Весільний обряд одягання чепця мо
лодій (Ре.).

ОЧИЩhІНЯ, -я, с. Очищення (Ре.).
ОЧhІСКО, -а, с. Очиськ0, велике око. - Але він ма велькь1
очь'rска! (Ол.).

ОЧНИК, -йка, ч. Окуліст (Пр.).
ОЧУТЙТИ, -утищ -ит. Привести до свідомості (Пн.).
ОЧУТЙТИСЯ, -утится. Опритомніти (Св.).
ОШАДЙНА, -ь1, ж. Замерзлі краплі води на деревах; іній (Ре.).
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о щіпок
ОШАДІТИ, -Ію, -єш. 1. Вкритися інеєм. 2. Посивіти (Ре.).
ОШАЛЮВАНЯ, -я, с. Обшивка, опалубка (Пр.).
ОШАЛЮВАТИ, -Юю, -єш. Оббити приміщення зовні дошками (Пр.).

ОШАНЦУВАТИ, -ую, -єш. Викопати ряд окопів (Пр.).
ОШАЦУВАТИ, -ую, -єш. Оцінити, визначитjf•грошову вартість чого-небудь (Пр.).

~

ОШКАЛЮВАНЯ, -я, с. Дія зазнач. ОШКАЛЮВАТИ. Об
мовляння, ославлення (Ол.).

ОШКАЛІОВАТИ, -Юю, -єш. Обмовити, ославити (Ол.).
ОШКАРАДЖАТИ, -Зджам, -аш. Спотворювати, робити по
творним (Ол.).

ОШКАРАДЙТИ, -Зджу, -адиш. Док. вид до ОШКАРАДЖА
ТИ. Спотворити (Ол.).

ОШКЛЕНИЙ, -а, -е. Дієпр. пцс..мии. часу ДО ошклИ:ти.
Засклений (Пт.).

ошклИ:ти, бшклю, -иш. Док. вид до ошклЯти. Засклити
(Пт.).

ошкліня, -я, с. Дія зазнач. ошклИ:ти (Пт.).
ОШКЛЯ.ТИ, ошклям, -яш. Склити, вкладати шибки у вікна
або двері (Пт.).

ОШПЕЧАТИ, -ечам, -аш. Змінювати на гірше природний ви
гляд обличчя; спотворювати, робити непривабливим (Ол.).

ОШТЕМПЛЮВАТИ, -Юю, -єш. Прикласти штамп до чогось
(Пр.).

ОШТРАФУВАНИЙ,-а, -е. Оштрафований (Ол.).
ОШУКУВАТИ, -ую, -єш. Ошукувати, обдурювати (Пн.).
ОШУСТ, -уста, ч. Шахрай, ошуканець, дурисвіт (Ол.).

ОШУСТВО, -а, с. Шахрайство, ошуканство (Ол.).
ОШУСТКА, -ЬІ, ж. Жін. до ОШУСТ (Ол.).
ОЩЕП, -епа, ч. Держак від граблів (Пт.).
ОЩЕСЛИВЙТИ, -Ив'ю, -иш. Док. вид до ОЩЕСЛИВ'Ю
ВАТИ. Ощасливити (Пр.).
ОЩЕСЛИВ'ЮВАТИ, -Юю, -єш. Ощасливлювати (Пр.).
ощіпок, -пка, ч. l. Паляниця. 2. tуральський овечий сир
(Пи.).
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ПАВУЗ

п
ПА.ВУЗ, -уза, ч. Рубель; жердина для притискання сіна або
соломи на возі (Пр.).

ПАВУЧЬІНА, -ь1, ж. Павутина, сітка павука (Пт.).
ПАВЧАЙКА, -ь1, .ж. Верхня повіка над оком (Пи.).

ПАВЧЬlНА, -ь1, ж. Те саме, що ПАВУЧЬІНА (Пи.).
ПАГОНЕЦ, -fнця, ч. Пагін, молода гілка або стебло рослини
(Пр.).

ПА.ДАТ. Іде дощ. Не пfду домів, бо шідат надвори (Пр.).
ПАДА ТИ: ~ ПАДАТИ НА ГОЛОВУ. Звалюватися на когонебудь (про нещастя) (Пр.).

ПАДАЧКА, -ьr, ж. Епілепсія (Пр.).
ПАД6ЛИСГ, -йста, ч. Листопад (Пр.).
ПАЖЕЛЬНЙ.ЦЯ, -і, ж. Станок для виготовлення rонтів (Пр.).
ПАЖЕРА, -ьІ, ч. і :ж. Ненажера, ненаситний (Пр.).
ПАЖЕРАК, -ака, ч. Той, хто дряпає; пазуристий. -Ть1, пажераку! (Пр.).

ПАЖЕРИ.ТИ, -ерю, -иш. Дряпати, дерти до крові (Пр.).·
ПАЖЕРИ.ТИСЯ, -ерюся, -ишся. Дряпатися (Пр.).
ПАЖЬІТИ, -ажу, -ь~ш. Робити в rонтах пази (Пр.).
ПАЗДЕРЙ.СГИЙ, -а, -е. Подряпаний, нерівний (Пт.).
ПАЗДЗІР'Я, -я, с. Костриця з льону чи конопель (Пт.).
пАЙДА, -ЬІ, ж. Великий кусень хліба або сиру (Св.).
ПАК, прuсл. Потім, опісля.

-

Ци прИдеш пак до 11ас? (Пн.).

ПАКА, -ь1, :ж. 1. Ящик, скриня; великий тюк товарів, зв'язаних
разом.

2.

Холодна (тимчасова в'язниця).

-

Уважай, жебь1 тя не

замкли до пакь1 (Пр.).

ПАКІСТНИК, -Ика, ч. Капосник, навмисний шкідник (Пр.).
ПАКЛІ, -ів, мн. Збите в жмутки волосся або льон (Пт.).
ПАК6ВНИЙ, -а, -е. Місткий, просторий, великий (Пр.).
ПАКУВАНИЙ, -а, -е. Пакований; навантажений у великій
кількості для транспортування (Ре.).

ПАЛЕНЕ, -бrо, с. Горіле, яке виділяє запах гару (Ре.).
ПАЛЕНИК, -Ика, ч. Окремий відсік, де зберігають полову
(Пн.).
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ПАНЬ СТВО ВИЙ
ПАЛЕНЙСКО, -а, с. Згарище, місце, де було вогнище (Пр.).
ПАЛЕНЙЦЯ, -і, ж. Випалене поле (Пн.).
ПАЛИК, -йка, ч. Кілок, тичина (Пр.).
ПАЛИКУВАТИ, -ую, -єщ. Вбивати кілки в землю (Пр.).
ПАЛІНКА, -ь1, ж. Горілка, паленка (Св.).
ПАЛІСАДА, -ь1, ж. Загорода із грубих, загострених угорі дощок (Пр.).

~·

ПАЛКАТИ, -аnкам, -ащ. Ударяти палицею (Пт.).
ПАЛІОНКА, -ь1, ж. Те саме, що ПАЛІНКА (Пр.).
ПАЛЮНОЧКА, -ьr, :ж. Зжен~и.-пестл. до ПАЛІОНКА. Горілочка (Пр.).

ПАЛЮХ, -Юха, ч. Великий палець (Пр.).
ПАЛЯ, -Яти, с. Паляниця, корж, підпалок (Пр.).
ПАЛННКА, -ь1, ж. Паляниця з вівсяного борошна (Св.).
пАлЯР, -Яра, ч. fуральник. - Паляр палит палЮику (Пт.).

ПАЛНРНЯ, -і, ж. Гуральня (Пр.).
пАляч, -Яча, ч. Курець, чоловік, який курить тютюн {Пр.).
ПАЛЬНУтИ, пальну, -еш. 1. Вдарити кого-небудь. 2. Стрельнути, вистрілити (Пр.).

ПАМПУХ, -уха, ч. Солодке пухке печиво; пампушка (Пт.).
ПАНЕВ, -евь1, ж. 1. Сковорода. 2. Деталь старовинної зброї;
порожнина, у яку насипають порох (Св.).

ПАНЄНКА, -ь1, ж. Панянка, панна (Пт.).
ПАНОВКА, -ьr, ж. 1. Сковорідка. 2. Порожнина під курком
у рушниці (Пт.).

ПАНОШhІТИСЯ, -6шуся, -ь1шся, -ьпся. 1. Пишатися, задаватися.

2.

Розростатися (про рослини) (Пр.).

пАНТА, -ь1, ж. Посудина, в якій носять молоко (Пт.).
ПАНТАРКА, -ь1, ж. Індик (Пн.).
ПАНТОФЕЛЬОК, -лька, ч. Туфелька (Пр.).
пАНЧА, -ати, с. Підпанок, паненя (Пр.).
ПАНЧАТКО, -а, с. З:иенш. до ПАНЧА. Паненятко (Пр.).
ПАНЩАР, -ара, ч. Кріпак (Пр.).

ПАНЯТА, -ь1, ч. Знев. Панище (Пр.).
ПАНЬСТВО, -а, с. 1. Держава. - Паньство Польське. 2. Пан
ство, панове (фор;иа звертання до кількох осіб). - Паньство Ко
валенкЬІ, запрашаме вас до нас на гостнну (Пр.).

ПАНЬСТВОВИЙ, -а, -е. Державний. - ПаиьствовЬІ лlсЬІ (Пр.).
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пАПА
пАПА. 1. -ь1, ч. Папа римський, глава Католицької Церкви.

2.

-ь1, .ж. Толь, просмолений папір, яким накривають дахи буді

вель.

3. -ь1, ж. Дuт. Їжа (Пр.).

пАПАРЬ, -ерю, ч. Папір (Пн.).

ПАПІНЬКА, -ьr, ж. Один зі способів молотьби ціпом (Пн.).
ПАПЛJіти, паплям, -яш. 1. Те саме, що ПАПРАТИ. 2. Перен. Базікати, ляпати язиком (Пр.).

ПАПОРОТ:ЙНА, -ЬІ, ж. 1. Папороть. 2. Місце, заросле па
пороттю (Ре.).

ПАПРАТИ, папрам, -аш. Бруднити, розмазувати щось, мазюкати.

-

Што-с ту паправ на папери? (Пр.).

ПАПР:ЙКА, -ь1, ж. Червоний перець (Пт.).
ПАПУЩ, -ів, мн. Сукняні тапочки (Св.).

ПАПУЧІ, -ів, мн. Те саме, що ПАПУЩ (Пи.).
ПАРАвАН, -ана, ч. Ширма. - За параваном спіли діти (Пр.).
ПАРАЛІЖ, -Іжу, ч. Параліч, хвороба, що позбавляє який-небудь орган здатності діяти (Пр.).

ПАРАЛІЖУВАНИЙ, -а, -е. Дієпр. пас. мин. часу до ПАР АЛІЖУВАТИ. Паралізований, у стані паралічу (Пр.).
ПАРАЛІЖУВАТИ, -ую, -єш. Паралізувати (Пр.).

ПАРАФІНА, -ь1, ж. Парафін (Пр.).
ПАРЕНЙНА, -ь1, ж. Запарена полова або січка для худоби

(Пр.).

ПАР:ЙЯ, -Иї, ж. 1. Нетрі, непролазні хащі. 2. Непроїжджа
частина дороги (каміння, багнюка).

3.

Безлад, бруд у хаті (Пр.).

ПАРІБКУВАНЯ, -я, с. Дія зазнач. ПАРІБКУВАТИ. Парубкування (Пр.).

·

ПАРІБКУВАТИ, -ую, -єш. Парубкувати, вести парубоцьке
життя (Ол.).

ПАРІБСКЬІЙ (СКІ), -а, -е. Парубоцький (Ол.).
ПАРІБСТВО, -а, с. Парубоцтво (Ол.).
ПАРІБЧА, -ати, с. Зменш.-пестл. до ПАРІБЧАК (Ол.).
ПАРІБЧАК, -ака, ч. Парубчак (Ол.).
ПАРІБч:ЬІНЯ, -я, с. Те саме, що ПАРІБКУВАНЯ (Ол.).
ПАРІБЧЬІТИ, -fбчу, -ь1ш. Парубочити.Див. ще ПАРІБКУВАТИ (Ол.).
ПАРІЖОК, -жка, ч. Зуб у вилах (Пн.).
ПАРОБОК, -бка, ч. Парубок (Пр.).
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ПАУЗЙТИ
ПАРОВОЗОВНЯ, -і, ж. Паровозне депо (Св.).
ПАРОРАЗОВИЙ, -а, -е. Кількаразовий (Пт.).
ПАРТЕР, -еру, ч. Перший поверх баrатоповерховоrо будин
ку (Пр.).

ПАРТЙЦЯ, -і, ж. Крайка (Пт.).
ПАРУ, числ. Два або більше; кілька, декілька.: .... Возме пару

t

Яблок зо собом (Пр.).

ПАРЦЕЛІОВАний, -а, -е. Парцельований, розділений на ма
ленькі ділянки (про землю) (Пт.).
ПАРЦЕЛЯЦИЯ, -Иї, ж. Парцеляція, поділ земельних угідь
на окремі маленькі ділянки (Пт.).

ПАС, -а, ч.;мн. ПАСЬІ, -ів. 1.. Частина збруї, широкий ремінь,
який з'єднує хомут з орчиком.

брати участь у грі.

3.

2.

У картярських іграх від"'}ова

Ремінний військовий пояс (Пр.).

пАсив, -Иву, ч. Борги, які слід сплатити (Св.).
ПАСЙЯ, -Иї, ж. Кохання, пристрасть, надмірне захоплення
(Пр.).

ПАСЬІНОК, -нка, ч. Бічний пагін рослини (Пр.).
П.АСКАР, -аря, ч. Спекулянт (Ол.).
ПАСкАРСГВО, -а, с. Спекуляція (Ол.).
ПАСКУДНІ, присл. Брудно, неприємно, мерзенно (Пр.).
ПАСМО, -а, с. 1. Двадцять чотири нитки, намотані на мотовило. 2. Пучок довгого волосся. 3. Група витягнених у певному
напрямі невисоких гір або пагорбів; гірський кряж (Пи.).

ПАСОК. 1. -ска, ч. Здріби. до ПАС. Пасок, ремінь. 2. -ску, ч.
Спекулятивний ринок, спекулятивна торгівля. КУПЙТИ НА
пАСКУ. Купити на ринку за підвищеною ціною (Пр.).
ПАСТhІРКА, -ь1, ж. 1. Пастушка. 2. Богослужіння в костьо
лі на Різдво. З. Різновид жіночих капелюхів (Пр.).

ПАС.sіСТИй, -а, -е. Смугастий (Пт.).
ПАТЕНТУВАнИй, -а, -е. Законний, закріплений патентом
(Пр.).

ПАТЬІЧКЬІ, -ів,мн.; одн. ПАТЬІЧОК, -чка, ч. Сірники. -Пу
девко патьІчків тераз мож купИти всЯди (Пр.).

ПАТЛАЧ, -ача, ч. Патлань, людина з довгим скуйовдженим
волоссям (Ре.).

ПАУЗЙТИ, -ужу, -узиш. Прив'язувати рублем на возі сіно,
солому (Пр.).
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ПАУЧАЙКА

ПАУЧАЙКА, -ЬІ, ж. Те саме, що ПАВЧАЙКА (Пн.).
пАХА, -ь1, ж. Пахва, внутрішній бік плечового згину (Пр.).
ПАЦАЛУВАТИЙ, -а, -е. Мордатий (Пн.).
ПАЦИФІСТА, -ь1, ч. Пацифіст, прихильник мирної політики
(Пр.).

ПАЦІРКЬІ: ПАЦІРКЬІ ЖАБ'ЯЧЬІ. Жабуриння (Пт.).
ПАЦНУТИ, пацну, -еш. Ляпнути, ляснути, вдарити долонею
по чому-небудь (Пр.).

ПАЦЮК, -Юка, ч. Підсвинок, порося (Пр.).

ПАЦІОРКА, -ьт, ж. Намистина (Пр.).
ПАЦІОРКЬІ, -рок, мtt. Намисто (Пр.).
ПАЦЯ, -Яти, с. Порося (Пр.).
ПАЦЯтКО, -а, с. 3.ненш.-пестл. до ПАЦЯ. Поросятко (Пр.).
ПАЦЙЧИЙ, -а, -е. Прші.'.и. до ПАЦЯ. Поросячий (Пр.).
ПАЦЬКАНЙНА, -ь1, ж. Мазанина, ляпанина (Пт.).
ПАЦЬКАТИ, пацькам, -аш. 1. Бруднити, каляти. 2. Псувати, партачити.

-

Пацькаш мі лем т6ту роботу (Пт.).

ПАЦЬКАТИСЯ, пацькамся, -ашся. Бруднитися, вимащува
тися (Пт.).

ПАЧІСКЬІ, -сок,.нн. Відходи при чесанні льону; нижчий сорт
льону (Пт.).

ПАЧІСНИЙ, -а, -е. Виготовлений із льону нижчого сорту. З пачісн6rо пол6тна роблят мfшкь1 на компері (Пт.).

ПАШПОРТ, -орту, ч. Паспорт (Пр.).
ПАЩЕКУВАТИ, -ую, -єш. Сваритися, кричати (Пр.).
ПАЯЦ, -Яца, ч. Клоун, блазень (Пр.).
ПЕВНІ, 11рис.1. Напевно; звісно, звісна річ (Ре.).
ПЕЙСЬІ, -ів, .ип. Бакенбарди на скронях у євреїв (Ре.).
ПЕКЕЛЬНІ, присл. Страшенно (Пр.).
ПЕЛЕНКА, -ьт, ж. Пелюшка (Пр.).

ПЕЛlЬстОК, -стка, ч. Пелюстка, окремий листок із корони
квітки (Пр.).

ПЕНДЗЛЮВАТИ, -Юю, -єш. М<шювати пензлем (Ре.).
ПЕНДР АК, -ака, ч. Личинка хруща. Вор6нЬІ ходят по скьібах за пJІуrом і зберают ж6вть1х пендраків (Пр.).
·
ПЕНДРАЧОК,-чка,ч. 1.Зменш.-пестл.до ПЕНДРАК. 2. Ма
люк, карапуз (Пр.).

ПЕНЕТРУВАТИ, -ую, -єш. Нишпорити, проникати (Пт.).
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ПЕРЕСЬВЩЧАТИСЯ
ПЕРЕБЬІВАТИ, -Ьrвам, -аш. Перебувати, бути, розміщува
тися; бути в якому-небудь стані (Ре.).

ПЕРЕВАЛЯНИЙ, -а, -е. Дуже забруднений, заяложений (Ре.).
ПЕРЕГАРУВАТИ, -ую, -єш. Перебідувати, тяжко напрацю
ватися {Пр.).

ПЕРЕДКЬІ, -ів, мн. Передня частина воза (Р~.).
ПЕРЕДОПТАНИЙ, -а, -е. Дієпр. пас. мин. чаdJІ до ПЕРЕДО
ПТАТИ. Потоптаний (Пт.).
ПЕРЕДОПТАТИ, -бптам, -аш. Потоптати, подавити ногами
все або багато чогось (Пр.).

ПЕРЕЙКА, -ьr, ж. Перегороджена частина засіка. - В rій пе
рейці трнмам лен, а в друrій коннч (Ре.).

ПЕРЕКРІЙ, -ою, ч. 1. Профіль. 2. План будинку. 3. Місце,
де один кінець, край чого-небудь накриває інший (Пт.).

ПЕРЕЛАпАТИ, -апам, -аш. Переловити, половити всіх (Пр.).
ПЕРЕОНАЧАТИ, -ачам, -аш. Переінакшувати; переробля
ти, надавати чому-небудь іншої форми; діяти інакше (Пр.).

ПЕРЕОНАЧЙТИ, -ачу, -иш. Док. вид ДО ПЕРЕОНАчАти.
Переінакшити, переробити.

-

Переоначнв справу по-свому (Пр.).

ПЕРЕПЕЧИ, -ечу, -еш. 1. Перепекти, пекти надто довго. Перепекла-м хліб на суху шкіпу. 2. Перестати пекти (про біль від
опіку).

-

ПІілец НЯ nереп'юк, і тераз лем глухий біль чую (Пр.).

ПЕРЕПЛЯНТАТИ, -Янтам, -аш. Переплутати, сплутати (Пр.).
ПЕРЕПЛЯНТАТИСЯ, -Янтамся, -ашся. 1. Сплітатися поміж
собою, безладно сплутуватися.

2.

Приходити в безлад (Пт.).

ПЕРЕПЛЯНТУВАТИ, -ую, -єш. Заново посадити плантацію
яких-небудь рослин (Пт.).

ПЕРЕПР.ЙЧЬІ, -Яжу, -еш. Запрягти повторно або заново; за
мінити одного або кількох коней {Пр.).

ПЕРЕСщжЕНИЙ, -а, -е. Дієпр. пас. ;нин. часу до ПЕРЕСІ
ДЙТИ. Онімілий від довгого сидіння на одному місЦі (Пр.).
ПЕРЕСІДЖУВАТИ, -ую, -єш. Пересиджувати, проводити пе
вний час, сидячи або перебуваючи десь; сидіти довше від когось;
бути десь занадто довго {Пр.).

ПЕРЕСЩЙТИ, -fджу, -Ідиш. Док. вид до ПЕРЕСЩЖУВАТИ
(Пр.).

ПЕРЕСЬВЩчАТИСЯ, -fдчамся, -ашся. Пересвідчуватися, пе
реконуватися в чомусь {Пр.).
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ПЕРЕТЕЧЬІ
ПЕРЕТЕЧЬІ, -ече. Перелитися з одного місця в інше; про
текти через щілини в посудині (Ре.).

ПЕРЕТОВЧЬІ, -6вчу, -еш. 1. Стовкти, потовкти все або ба
гато чогось; потовкти повторно.

2.

Побити посуд або скляні чи

глиняні вироби (Ре.).

ПЕРЕФАСУВАТИ, -ую, -єш. Перепакувати (Пр.).
ПЕРЕЧЬІРЯТИ, -Ь1рям, -яш, -ят. Обмінятися чим-небудь із
кимось.

-

ПеречЬІрЯли-зме з кумом wапкЬІ (Пр.).

ПЕРЕЧКО, -а, с. Пірце, пір'ячко, пір'їнка.

Мам си перечко

за капелюхом, бо-м сн дружба (Ол.).

ПЕРИК, -Ика, ч. Те саме, що п.ЕРЛИК (Пт.).

nEPKO, -а, с. Те саме, що ПЕРЕЧКО (Пр.).
ПЕРЛИК, -Ика, ч. Молот, яким розбивають каміння на до
рогах (Пр.).

ПЕРнАдЕлЬ, -для, ч. Личинка, що живе під шкірою корів
(Пр.).

ПЕРО: ВfчНЕ ПЕРО, -бrо ... -а, с. Авторучка (Пн.).
ПЕРУН, -уна, ч. Грім, блискавка. - Перун стрfлив до дерева
(Ол.).

ПЕРУНОВИЙ, -а, -е. Пршсч. до ПЕРУН. Громовий (Ол.).
ПЕРУНОВО, присл. Раптом, швидко (Ре.).
ПЕРУНОМ, присл. Блискавично (Ол.).
ПЕРУНУВАТИ, -ую, -єш. Чортихатися (Пт.).
ПЕРФУМУВАТИ, -Ую, -єш. Парфумити, оббризкувати духами або одеколоном (Пр.).

ПЕРХНУrИ, перхне. Пурхнути, злетіти вгору. - Птах перхнув
мі з-під ніr (Ол.).

·

ПЕСТКА, -ь1, ж. Кістка сливи, черешні, вишні (Пн.).
ПЕХ, -а, ч. Невдача, невезіння.

-

Мав-єм пеха юж пару днів,

нич-єм не полаrодив (Пр.).

ПЕЦИК, -йка, ч. Грубка, пічка (Пр.).

ПЕЦЙНА, -ЬІ, ж. Цегла або глина з печі (Пр.).
ПЕЦУХ, -уха, ч. 1. Лежень, людина, що вилежується на печі.

2.

Хлопець, який опалює панські покої (Пр.).

ПЕч.АРКЬІ, -рок, мн. Печериці, їстівні гриби (Пт.).
ПЕЧЬІ, -ечу, -еш. 1. Пекти хліб або булочні вироби; готувати
м'ясні вироби; смажити щось на вогні або в печі на жару.

2.

Ви

кликати біль від дотику до вогню або чогось гарячого (Пр.).
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пЬ1щок
ПЕШЬІТИ, пешу, -ЬІШ. Бентежити (Ол.).
ПЕШЬ'ІТИСЯ, пешуся, -ЬІШСЯ. Бентежитися, ніяковіти (Ол.).
ПЕЩЬІНЯ, -я, с. Пещення, надмірний догляд у вихованні
дітей (Пр.).

ПЕЩУХ, -уха, ч. Пестій, розпещена дитина (Пр.).

ПЕЩУХА, -ьr, ж. Жін. до ПЕЩУХ (Пр.).
." '
п•Єrь1, -ів, .rнн. Веснянки, ластовиння (Пт.). і
ПИВНИЦЯ, -і, ж. Пивниця, погріб, льох (Ол.).
пИйСЬІ, -ів, /vtн. Те саме, що ПЕЙСЬІ (Пн.).
ПИЛОВИНЬІ, -6вин, мн. Тирса, опилки (Ол.).
ПИЛУВАТИ, -ую, -єш. Пиляти, різати пилкою (Ол.).
ПЙЛЬНИК, -Ика, ч. Напилок (Пр.).
ПИЛЬНЙЧОК, -чка, ч. Здрібн. до ПИЛЬНИК (Пт.).
ПЙЛЬНО, присл. Негайно, терміново, невідкладно (Пт.).
ПИРГАЧ, -ача, ч. Кажан (Пн.).
ПИСЕМНІ, присл. Письмово (Ол.).
ПИСКІР, -Іря, ч. Землерийка, мишоподібний гризун (Пр.).
ПИСНУТИ, пйсну, -еш. 1. Писнути, пискнути. 2. Перш~.
Обізватися.

-

Стуль rамбу і ани не пнсни! (Пр.).

ПИЩАВКА, -ь1, ж. Сопілка (Св.).
пищАлкА, -ЬІ, ж. Те саме, що ПищАВКА (Пт.).
ПИЩОК, -щка, ч. Свисток (Ол.).
ПИ.ЯВКА; -ь~, ж. П'явка (Hivuo!o) (Пт.).
ПИЯК, -Яка, ч. Пияк, п'яниця (Пр.).
ПИЯЧЬІСКО, -а, ч. Знев. Пияцюrа (Пр.).
ПИЯЧЬІТИ, -Ячу, -ьrш. Пиячити, постійно розпивати спиртні напої, мати хворобливу пристрасть до них (Пр.).

ПИЯЧКА, -ьr, ж. Жін. до ПИЯК. Пиячка (Пр.).
ПЬІРНЙЦЯ, -і, ж. Обліг, незасіяне поле (Пн.).
ПЬІРЩАТИ, пЬ1рщьп. Див. ПРИЩА. ТИ (Ол.).
ПЬІСК, -а, ч.

Згруб. Писок, пелька.

Замкни пь1ск на ко-

лодку! (Пн.).

ПЬІСКАТИЙ, -а, -е. Язикатий (Ол.).
ПЬІСКА Ч, -ача, ч. Той, хто багато і крикливо говорить (Ол.).
ПЬІСКУВАТИ, -ую, -єш. 1. Горлати, репетувати. 2. Лаятися,
говорити непристойні слова (Пн.).

ПЬІТИРКА Ч, -ача, ч. Ярлик, бірка на ланцюжку (Пн.).
ПЬІЩОК, -щка, ч. Здрібн. Мордочка (Ол.).
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ПШБУтКЬІ
ПІВБУТКЬІ, -ів, мн. Туфлі (Пт.).
пmвАrон, -она, ч. Відкритий залізничний вагон із високи
ми бортами (Пр.).

ПІВЖЬІВИЙ, -а, -е. Напівживий, ледве живий (Пр.).
ПІВКВАТЕРКА, -ьr, ж. Міра об'єму, що дорівнює 1/8 літра
(Пр.).

ПІВКВАтЕРОК, -рка, ч. Пляшка горілки об'ємом 1/8 літра
(Ол.).

ПІВКОШОК, -fшка, ч. Плетений кіш для воза. - Два півкfшкь1 кладут на брь"1чку, жебЬІ нич з нєй не впЗло (Пр.).

ПІВМЙСОК, -ска, ч. Полумисок (Св.).
ПІВПЕРЕК, присл. Упоперек; наперекір, всупереч (Пт.).
ПІВПЕРЕЧЬІНА, -ь1, ж. Лан, що ореться не вздовж, а впоперек (Пр.).

ПІВСТА, невідм. Півсотня (Ре.).
ПІВТОРАК, -ака, ч. Півтора загона ріллі (Пт.).
ПІВТУЗІНА, невідм. Півдюжини, 6 штук однакових або однорідних предметів (Пр.).
ПІД, поду, ч. Горище в хаті (Ол.).

ПІДБЙВАЧ, -ача, ч. Назва гри в піжмурки (Пн.).
ПІДВЕДЖhІНЯ, -я, с. Підведення до певного місця, наближення до когось (Пр.).

ПІДВhІЖКА, -ь1, ж. Надбавка у грошах, підвищення в ціні
(Ре.).

ПІДВЬІЩhІНЯ, -я, с. Підвищення, збільшення (тривалості,
розміру, кількості чого-~ебудь) (Ре.).

ПІДВОЗЯ, -я, с. Шасі; рама різних транспортних засобів (Ол.).
ПІД(АРЛЯ, -я, с. Ошийок, частина м'ясної туші, що приля
.гає до шиї (Пр.).

ПІДДОПТАНИЙ, -а, -е. Дієпр. пас. мин. часу до ШДДОП
ТАТИ (Пр.).
ПІДДОПТАТИ, -опчу, -еш. Док. вид до ПІДДОПТУВАТИ
(Пр.).

ПІДДОПТАТИСЯ, -опчуся, -ешся. Трохи зноситися, підтоп
татися (Пр.).

ПІДДОПТУВАТИ, -ую, -єш. Топтати, затоптувати (Пр.).
ПІДЗОЛЮВАНЯ, -я, с. Дія зазнач. ПІДЗОЛЮВАТИ. Під
биття підметок на взутті (Ол.).

232

ПЩХМЕЛ:Й.ТИСЯ
пщзолювАти, -Юю, -єш. Підбивати підметки (Ол.).
ПІДКАЧУРЙТИ, -урям, -яш. 1. Підкочувати, закочувати
(штани).

2.

Підкручувати (волосся) (Пн.).

ПІДКЛАД, -Зда, ч. 1. Підкладка під хомут. 2. Основа, підва
лина; шпала (Пн.).

ПІДКРЕСЬЛІНЯ, -я, с. 1. Підкреслення, пров~Дення лінії під
чимось. 2. Наголошення на чомусь, виділяння йоtо як головно
го (Пр.).

ПІДКУЛЬОК, -лька, ч. Підпертя для драбин у возі (Св.).
ПІДНІБ'Я, -Яти, с. Піднебіння (Пр.).
ПІДНОШЬІНЯ, -я, с. 1. Подарунок, хабар. 2. Піднесення,
підіймання чого-небудь угору (Ре.).

ПІДОГНУТИЙ, -а, -е. Підігнутий, який трохи загнувся (.Ре.).
ПІДОЗДРЕНИЙ, -а, -е. Підозрілий (Пр.).
ПІДОЗДРЮВАТИ, -Юю, -єш. Підозрювати, допускати причетність кого-небудь до чогось негативного (Пр.).

ПЩ6ЙМА, -ь1, ж. Частина спиць у возі, які забезпечують
правильне положення дишла (Пт.}.

ПІДОРВАНИЙ, -а, -е. Підірваний, знищений вибухом (Пт.).
ПІДОСлАНИЙ, -а, -е. Підісланий, направлений із таємною
метою (Пр.).

ПІДПАлОК, -лка, ч. Корж із хлібного тіста, спечений перед
полум'ям (Пт.).

ПІДПЕЦОК, -цка, ч. Підпічок, підпіччя; заглибина під піччю (Пр.).

ПІДПЕЧЬІ, -ечу, -еш. Добре спекти або підсмажити (Пр.).
ПІДПОЛУдЕНОК, -нка, ч. Другий сніданок (Пт.).
ПІДПУШЬІНЯ, -я, с. Підпушення, підпушування (Пр.).
ПІДСАДІВКЬІ, -вок, мн. Вид грибів, які ростуть у садках під
фруктовими деревами (Пр.).

ПІДСМОТР:Й.ТИ, -бтрю, -иш. Док. вид до ПІДСМОТРЮВАТИ. Підглянути (Пт.).
ПІДСМОТРЮВАТИ, -Юю, -єш. Підглядати (Пт.).
ПІДФАСТРИfУВАТИ, -ую, -єш. Підметати нитками (Ол.).
ПІДХВОСТННА, -ь1, ж. Ремінь із кінської упряжі, який кріпиться до хомута й тягнеться до хвоста коня (Пр.).

ПІДХЛІБ'.ЙТИСЯ, -fб'ямся, -яшся. Підлещуватися (Ол.).
ПІДХМЕЛ:Й.ТИСЯ, -елюся, -ишся. Випити хмільного (Ол.).
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ПЩШИБІТКА

ПІДШИБІТКА, -ьr, ж. Обшивка даху (Св.).
ПІДЩУВАНЯ, -я, с. 1. Нацьковування (собак). 2. Підбурювання, намовляння (Пт.).

ПІЗРІТИ, пfзрю, -иш. Поглянути (Ре.).
ПІЛЬКА, -ьr, ж. Полька (Ол.).
ПІНДЙ:ТИСЯ, пІидишся, -ится. Згруб. Дутися, ображатися
(Пн.).

ПІНЧОХА, -ьr, ж.; мн. ПІНЧОХЬІ. Панчоха (Пн.).
піпА, -ЬІ, ж. Бочковий кран (Ол.).
ПІПЕРЕЧЬ'ІТИСЯ, -ечуся, -ь1шся. Впиратися, перечитися,
не погоджуватися з кимось, протидіяти чомусь (Пр.).

ПІПЕРЕЧНИЙ, -а, -е. Впертий, непоступливий (Пр.).
ПІСлАНЯ, -я, с. Підстилка (Ол.).
пісний, -а, -е. Пісний, немащений. пісний ВАР. Капус
няк без сала (Св.).

ПІСОНЬКА, -ь1, ж. Пісенька (Пр.).
ПІСТУНКА, -ь1, ж. Жінка, яка доглядає дітей; нянька, опікунка (Пр.).

ПІТОРАК, -ака, ч. Прядиво, що має 30 пасем (Пт.).

ПІШВА, -ь1, ж. Наволочка на перину (Пр.).
ПІШЕ, присл. Пішки (про спосіб пересування) (Ол.).
ПЛАЙСТЕР, -стра, ч. Пласт, суцільний шар однорідної маси.

-

Тета положнла му на хліб плайстер масла, плайстер мармо

шідьr, а наверха кавІільчь1к сь'1ра (Пт.).

ПЛАНЕТА, -ь1, ж. Погода. - Яка там планета буде rнеска?
(Св.).

плАННИЙ, -а, -е. 1. Поганий; марний. -На вь1здравfня план
на надія. 2. Неродючий, невеликий (Пр.).
ПЛАННИК, -Ика, ч. 1. Негідник. 2. Нероба, ледащо (Пр.).
ПЛАННЙ:ЦЯ, -і, ж. 1. Неврожайне поле. 2. Жін. до ПЛАН
НИК (Пр.).

ПЛАННО, присл. 1. Погано; марно. 2. Неврожайно (Пр.).
ПЛАСКОНІС, -бса, ч. 1. Людина з плоским носом. 2. Птах,
що має плоский дзьоб (Пр.).

ПЛАСКОРІЗБА, -ь1, ж. Мистецтво вирізування на дереві,
каменю, залізі, мармурі різних постатей чи візерунків (Пр.).

ПлАСТУН, -уна, ч. Пластун, скаут, член молодіжної шкіль
ної організації «Пласт» (Пр.).
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ПЛ.ЙНТРО
ПЛАТАНКА, -ь1, ж. Саморобні дощані санчата (Пн.).
ПЛАТНА, -ь1, ж. Стінна балка, на яку кріпляться крокви (Св.).
ПЛАХТА, -ь1, ж. Рядно, простирадло (Пн.).
ПЛАЦА, -ЬІ, ж. Оплата праці. -Яка праця, така плаца! (Пр.).

ПЛАЦ.ЙТИ, -ацям, -яш, -ят. Дит. Плакати (Пр.).
ПЛЕСКАНКА, -ь1, ж. Спресована грудка сиру (Пр.).
ПЛЕТВА, -ь1, ж. Плавник у риб (Ре.).
~·
ПЛЕТіНКА, -ь1, ж. Хустина, виплетена з високоякісної вовни (Пт.).

ПЛЕЧО, -а, с. Плече (Пр.).
ПЛЄЦАК, -ака, ч. Рюкзак (Пн.).
ПЛ:ЙТКІСf, -бети, ж. Мілкість, поверховість (Пр.).
ПЛіВА, -ЬІ, Ж. 1. Діафрагма В організмі людини або тварини.

2.

Тонка оболонка у тваринному організмі (Пр.).

ПЛІСА, -ь1, ж. Плісе, спідничка, зібрана у дрібні складки
(Пт.).

ПЛІСУВАТИ, -ую, -єш. Укладати й запрасовувати тканину
складками (Ре.).

ПЛІСЬНЬ, плІсьні, ж. Пліснява, цвіль (Пр.).
ПЛІШ, -ь1, ж.

1. Плішина,

ських католицьких ксьондзів.

виголений вершок голови у поль

2.

Огріх, пропуск під час посіву

зернових (Пр.).

ПЛІШКА, -ЬІ, ж. Дитяча гра, яка полягає в підкиданні й вибиванні в поле невеликої палички (Пр.).

ПЛ6ВИЙ, -а, -е. Сірувато-жовтий, блідо-жовтий (Пр.).
ПЛЮВАЧКА,-ь1, ж. Плювальниця (Пр.).
ПЛЮСКЕВКА, -ьr, ж. Кнопка, цвях із широкою головкою
(Пр.).

ПЛІОТА, -ЬІ, ж. Негода, дощ із вітром та снігом (Пр.).
ПЛКлОН, -она, ч. Рота солдатів у польському війську (Пр.).
ПЛЮТОНОВИЙ, -а, -е. Ротний (Пр.).

ПЛІОХА, -ЬІ, ж. Те саме, ЩО плКлл (Пр.).
ПЛІОЦА, -ів, мн. Легені (Ре.).
ПЛ.Я.Й СТЕР, -стра, ч. 1. Стільник меду. 2. Те саме, що плА.й
СfЕР. 3. Лікарський пластир (Пр.).
ПЛЯНТРО, -а, с. 1. Горище. - В стод6лі на пшінтрі тримают
cf110, солому. 2. Поверх у багатоповерховому будинку.~ Мій брат
мешкат на четверт6му пшінтри (Пр.).
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ПЛЯНУВАНИЙ
ПЛЯНУВАНИЙ, -а, -е. Планований (Ре.).
ПЛЯНЧЬІТИСЯ, -Янчуся, -ьrшся. Крутитися, замотуватися
(Пн.).

ПЛЯСАТИ, -Ясам, -ащ -ат. Танцювати; скакати. -РьІба пшісат г воді (Пн.).
ПЛЯСК, -у, ч. Плеск (Пт.).

пляскАня, -я, с. дія зазнач. пляскАти (Пт.).
ПЛЯСкАТИ, -Яскам, -аш. Плюскотіти (Пт.).
ПЛЯСкА ТИЙ, -а, -е. Плескатий, приплюснутий, сплющений
(Пр.).

ПЛЙСКІТ, -бту, ч. Плескіт, плюскіт (Пт.).
ПЛЯСКОТАТИ, -6чу, -еш. Плескотіти (Пт.).
ПЛЯСТЕЛіІfА, -ьr, ж. Пластилін (Ре.).
плЯ:СТЕР, -стра, ч. Те саме, що ПЛ.ЯЙСТЕР (Пт.).
ПЛЯСТЕРОК, -рка, ч. Здрібн. до ПЛ.ЙСТЕР (Пр.).
ПЛЯЦ, -у, ч.

1.

Площа; місце.

-

Зроб мі пляц!

2.

Базар (Пр.).

ПЛЯЦКУВАТИЙ, -а, -е. Круглий і сплюснутий, у формі коржа (Пт.).

ПЛЯЦ6ВЕ, -бrо, с. Плата за місце на базарі (Пр.).
ПЛЙЦОК, -цка, ч. Коржик (Пр.).
ПЛЬ6НТРО, -а, с. Див. ПлЯНТРО 2. (Пн.).
ПЛЬ6ТКА, -ЬІ, ж. Плітка, чутка, не підтверджена фактами
(Пт.).

ПЛЬ6ТКАР, -ара, ч. Пліткар, той, хто розносить плітки (Пт.).
ПЛЬОТкАРКА, -ь1, ж. Жін. до ПЛЬ6ТКАР. Пліткарка (Пт.).
ПЛЬОТКАРСТВО, -а, с. Наклеп, розповсюдження пліток
(Ол.).

ПЛЬОТКУВАТИ, -ую, -єш. Пліткувати (Ол.).
ПНЯК, -Яка, ч.

1.

Пень, колода, стовбур.

2.

Вулик (Пр.).

пнЯ:чок, -чка, ч. Здрібн. до пняк (Пр.).
ПОБИВАТИ, -Ивам, -аш. 1. Побити, набити. 2. Крити, на
кривати; покривати хату (Ол.).

ПОБЙВА Ч, -ача, ч. Пристрій для набивання обручів на боч
ку (Ре.).

ПОБИВАЧКА, -ь1, ж. Те саме, що ПОБЙВАЧ.

Побивач

ком набивают обручьr (Ол.).

ПОБЙТИ, п6б'ю,-єш. Док. вид до ПОБИВАТИ 2. Накрити,
- Побйли-1ме хьІжу rонтами (Пт.).

покрити.

236

ПОВЛЕЧЬІСЯ
ПОБЛАЖАТИ, -ажам, -аш. Ставитися поблажливо, потурати комусь (Пт.).

ПОБЛАЗНУВАТИ, -ую, -єш. Подуріти, попустувати (Пт.).
ПОБОСГИ, поббде. Побити рогами. - Корова го побола (Ол.).

ПОБРОіТИ, -бю, -їш. Накапостити, скоїти щось лихе. - По,
повАзник, -Ика, ч. Хлібець для колядникі~ або гробаря. Цн бь1в юж гробар за повазннком? (Пр.).
'
ПО ВАЛА, -ьІ, ж. Стеля. - На повалі віснт шfмпа (Пн.).
ПОВАЛЯТИ, -іІлям, -яш. Забруднити, заялозити. - ПовІілявброілн дуже на rостнні в кума (Пр.).

єс кошелю, то треба ю вьшратн (Пр.).

ПОВАРИЮВАТИ, -Юю, -єш. Попустувати (Ол.).
ПОВЕКШАНЯ, -я, с. Збільшення (Ол.).
ПОВЕКШЬІТИ, -екшу, -ь1ш. Док. вид до ПОВЕКШУВАТИ.
Збільшити (Ол.).

ПОВЕКШУВАТИ, -ую, -єш. Збільшувати (Ол.).

ПОВЕКШУІОЧИЙ, -а, -е. Дієпр. акт. теп. часу до ПОВЕК
ШУВАТИ. Збільшуючий, який збільшує. - ПовекшуЮче шкло
(Ол.).

ПОВЕРЕСЛО, -а, с. Перевесло. -Треба вь1вСзти на поле штьІрі
кбпЬІ повересел (Пр.).

ПОВЬІЖЕ, присл. Вище (Ол.).
ПОВЩ. 1. ..Оди, ж. Повінь. -Замушіла мі повід ПОJІе. 2. -6ду' ч.
Причина.

З поводу хворобЬІ не бЬІв-єм на процесі (Ре.).

ПОВІДЖЬІНЯ, -я, с. Вислів, речення, приповідка (Ол.).
ПОВІЗ, -6зу, ч. 1. Полиця у плузі. 2. Карета, візок (Пр.).
ПОВІНШУВАНЯ, -я, с. Побажання, поздоровлення (Пт.).
ПОВІНШУВАТИ, -ую, -єш. Повіншувати, побажати; привітати зі святом.

-

Повіншуєш мі дашто на Новий рнк? (Пт.).

ПОВіСМО, -а, с. Повісмо, пучок обробленого для прядіння
льону (Пт.).

ПОВІСНЙНИ, -а, -е: ПОВІСНЙНЕ ПОЛОТНО, -6го ... -а, с.
Другий сорт лляного полотна (Пт.).

ПОВіСТИ, повім, -іш, -іст; -fме, -fсте, -Ідят. Сказати.

Най мі

лем правду пбвіст! (Пр.).

ПОВЛЕЧЬІ, -ечу, -еш. Поволокти (Ол.).
ПОВЛЕЧЬІСЯ, -ечуся, -ешся. 1. Зиев. Поволоктися, пошвен
дяти. - Він повлюкся за мном. 2. Поповзти (Ол.).
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ПОВЛІКАТИ
ПОВЛІКАТИ, -ікам, -аш. Одягати пішву, покривати щось.
Повліюітн заголовок (Пт.).

ПОВОДЖЬІНЯ, -я, с. Успіх, повага.

Ма дівча поводжь'іня

медже парібками {Ре.).

ПОВОДЙТИСЯ, -9дится. Вестися (про життя, справи). - Як
тн ся поводнт? (Ре.).

ПОВхАТий, -а, -е. Волохатий (Св.).
ПОГАН, -ана, ч. Лайл. Недовірок, поганин. - Які з тебе по
ган, нич тн не вfрю (Пр.).
ПОГАНДЛЮВАТИ, -Юю, -єш. Поторгувати. - Як-сте rнеска
поrа11длювtлн? (Пр.).

ПОГАРУВАТИ, -ую, -єш. Тяжко попрацювати (Ол.).

ПОГВАРНТИ, -арю, -иш. Погомоніти, побалакати.

Х6дте

ту, та сн погварнме дакус (Ол.).

ПОГЛАСкАТИ, -аскам, -аш. Погладити рукою (Ол.).
ПОГЛУБЕНИЙ, -а, -е: Дієпр. пас. мии. часу до ПОГЛУБН
ТИ. Поглиблений (Ол.).

ПОГЛУБНТИ, -ублю, -убиш. Док. вид до ПОГЛУБЛЮВАТИ. Поглибити, зробити глибшим (Ре.).

ПОГЛУБІНЯ, -я, с. Дія зазнач. ПОГЛУБНТИ (Ре}
ПОГЛУБЛЮВАТИ, -Юю, -єш. Поглиблювати {Ре.).
ПОГЛУБЛЯТИ, -ублям, -яш. Те саме, що ПОГЛУБЛЮВАТИ (Ре.).

ПО ГНЕС ДЕН (у зиач. присл.). Донині (Ол.).

ПОГОБЛЮВАТИ, -Юю, -єш. Постругати, обтесати (Пт.).
ПОГОНИЧ, -Ича, ч. Погонич, людина, що поганяє коней під
час оранки (Пр.).

ПОГОРЕЛЙСКО, -а, с. Згарище, попелище (Пн.).
ПОГРАБАТИ, -абам, -аш. Погромадити граблями (Пр.).
ПОГРЕБАТИ, -ебам, -аш. Поховати, справити похорон (Ол.).
ПОГРЕБОВИЙ, -а, -е. Похоронний (Ол.).
ПОГРІБАЧКА, -ь1, ж. Коцюба, кочерга для розгрібання жару (Ол.).

поrлдАНКА, -ЬІ, ж. Розмова, бесіда, балачка (Пр.).
ПО-І'АЗдfВСКЬІ, присл. По-хазяйськи (Ол.).
ПОfАЛЬОПУВАТИ, -ую, -єш. Пуститися галопом (Ол.).
ПОІ'ЗЙТИСЯ, поrзится. 1. Поrедзитися, побрикати (про тварин).

2.

Попустувати (про дітей) (Пт.).
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ПОДОРОЖНЙЦЯ
ПО(ЛУПІТИ, -fю, -єш. 1. Подурнішати, втратити пильність
розуму.

2.

Подуріти, побешкетувати (Пт.).

ПОІ'МАТВАТИ, -атвам, -аш. Поплутати, зібгати (Пр.).
ПОІ'МАТВАТИСЯ, -атвамся, -ашся. Заплутатися, поплута
тися (Пр.).

ПО(РАТУЛЮВАТИ, -Юю, -єш. Привітати, по~Доровити когось (Пр.).

~·

ПО(РИЗМОЛЙТИ, -блю, -иш. Написати кривульками, по
надряпувати пером (Св.).

ПОrУРБЙТИ, -урб'ю, -иш. Поморщити, пом'яти (про одяг,
тканину) (Пт.).

ПОДАРУВАНИЙ, -а, -е. Подарований (Ре.).
подА тися, подамся, -ашся. Вдатися, бути подібним на ІіІрО
ду. - Подався на свого вітця (Ол.).
подвигАтися, -йгамся, -ашся. Надірватися, підіймаючи
щось важке (Ре.).

ПОДВ6РЕЦ,

-f рця, ч.

Подвір'я. - На подвfрцн рубают дьІрва

(Ол.).

ПОДГАЛЯнИН, -йна, ч. Польський горянин із Подгаля (Татри) (Ре.).

ПОДЕкАди, присл. Подекуди (Пр.).
ПО-ДЗядівСКЬІ, присл. По-жебрацьки, погано, убого (Ол.).
ПОДЗЬОР(АТИ, -брrам, -аш. Док. вид до ПОДЗЬОРrУВАТИ (Ол.).

ПОДЗЬОРrУВАТИ, -ую, -єш. Посмикувати, пошарпувати
(Ол.).

ПОДИВАчЬІТИ, -ачу, -ь1ш. Похимерувати, повестися неординарно (Ол.).

ПОДЬІРдАТИ, -Ь1рдам, -аш. Побігги підтюпцем (Ол.).

ПОдівОК, -вка, ч. Поділ, нижня частина сорочки (Пт.).
ПО-ДІВ6ЦКЬІ, присл. По-дівочому (Пр.).
ПОД, н. сп. 2 ос. одн. від іти. Ходи. П6Д-ЛЕ! (П6ЛЕ!). Ходи-но! П6ЛЕ ГЕВ! Ходи сюди! - Ваню, поле гев! (Ол.).
ПОДОБНІсШИЙ, -а, -е. Кращий (Ол.).
ПОДОРОЖіТИ, -1 є. Подорожчати, стати дорожчим (Пт.).
ПОДОР6ЖНИЙ, -бго, ч. Подорожній, який перебуває в дорозі, мандрує (Пр.).

ПОДОРОЖНЙЦЯ, -і, ж. Мандрівниця (Пр.).
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ПОДРАЛА.НИЙ

ПОДРАЛА.НИЙ, -а, -е. Дієпр. пас. мин. часу до ПОДРАЛА.
ТИ. Подряпаний (Пр.).

ПОДРАПАТИ, -апам, -аш. Подряпати, зробити на чомусь
подряпину; шкрябати по чому-небудь певний час (Пр.).

ПОДРАПАТИСЯ, -апамся, -ашся. 1. Подряпатися, вкритися
подряпинами.

2.

Подертися, полізти кудись угору (Пр.).

ПОДРІБ' ЙТИ, -і б' ям, -яш. Подрібнювати, розділяти на неве
дикі частини (Пт.).

ПОДРІТУВАТИ, -ую, -єш. Поскріплювати, постягувати дротом потрісканий глиняний посуд (Ол.).

ПОДРОБЕНИЙ, -а, -е. Подрібнений (Пт.).
ПОДРОХОТАТИ, -отам, -аш. Потрощити (Ол.).
ПОДРУЗfОТАТИ, -отам, -аш. Розтрощити, зруйнувати (Ол.).
ПОДУЛОК, -лка, ч. Спідня жіноча сорочка (Ол.).

ПОЄДЙНЧО, присл. Поодинці, порізно; рідко (Пт.).
поЄдний, -а, -е. Декотрий, деякий, поодинокий (Ол.).
ПОЖЬІчАТИ, -Ь1чам, -аш. Позичати, брати щось у борг (Пр.).
ПОЖЬІЧЕНИЙ, -а, -е. Діспр. пас. MUI/. часу ДО пожь1чЬ1ТИ. Позичений (Пр.).

ПОЖЬІЧЬІТИ, -ь'rчу, -ь~ш. Док. вид до ПОЖЬІЧАТИ. Позичити (Пр.).

.

ПОЖЬІЧКА, -ь1, ж. Дія зазнач. ПОЖЬІЧАТИ. Позика (Пр.).
ПОЖЬІЧКОВИЙ, -а, -е. Позиковий, позичковий (Пр.).
ПОЖОВТЙВИЙ, -а, -е. Жовтуватий (Ол.).
ПОЗАВЛОНИ, присл. Позаторік (Пр.).
ПОЗАВЧЕРА, присл. Позавчора (Пт.).
ПОЗАВЧЕРАШНІЙ, -я, -є. Позавчорашній (Пт.).
ПОЗАОЧЬІ, присл. Позаочі (Пр.).
ПОЗАПИНАНИЙ, -а, -е. Дієпр. пас. лщu. часу до ПОЗАПИНАТИ. Позастібуваний (Ол.).

ПОЗАПИНАТИ, -Инам, -аш. Позастібати, застебнути (Ол.).
ПОЗАРАН, присд. Позавтра, післязавтра (Пт.).
ПОЗАРАНИ, присл. Те саме, що ПОЗА.РАН (Ре.).
ПОЗБЕРАНий, -а, -е. Одягнений (Пр.).
ПОЗБЕРАТИСЯ, -ерамся, -ашся. Одягнутися. Як ся позбе
рам, то підеме на фестин (Пр.).

ПОЗВІДАТИСЯ, -!дамся, -ашся. 1. Спитатися. 2. Побачити
ся з кимось, навідатися до когось (Ре.).
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ПОКОНУВАТИ
позволіня, -я, с. Дозвіл (Ол.).
ПОЗДРАВЙТИ, -ав'ю, -иш. Поздоровити (Св.).
ПОЗДРАВІНЯ, -я, с. Поздоровлення, вітання, уклін (Пт.).
ПОЗДРАВ'RТИ, -ав'ям, -яш. Поздоровляти, вітати (Св.).
ПОЗЕРАТИ, -ерам, -аш. Позирати, поглядати (Пр.).
позшАти, -!вам, -аш. Позіхати (Ол.).
;І
ПОЗІВНУТИ, -івну, -еш. Док. вид до ПОЗІВАТИ. Позіхнути
(Ол.).

ПОЗНИМАТИ, -Имам, -аш. Познімати (Ре.).
ПО-ЗЬВіРСКЬІ, присл. По-звірячому; жорстоко (Пр.).
по1мАти, -Імам, -аш. Спіймати, зловити. - Поімали злодія
на ярмаку (Пр.).

ПО-ІНАКШЕ, присл. По-іншому (Св.).
ПОІРДЖАВІЛИЙ, -а, -е. Поіржавілий, вкритий іржею (Пр.).

ПОІРДЖАВіти, -Іє. Поіржавіти (Пр.).
ПОКАВАЛКУВАТИ, -ую, -єш. Покавальцювати, пошматувати (Ол.).

ПОКАЛЬ, присл. Доки, допоки (Ре.).
ПОКАРМ, -арму, ч. 1. Пожива, харч. 2. Материнське молоко
(Пн.).

ПОКЕРЕШУВАТИ, -ую, -єш. Порізати, пошматувати, пора
нити. - Але тя покерешувалн! (Ол.).
ПОКЄРУВАТИСЯ, -уюся, -єшся. Розпорядитися своєю до
лею (Пт.).

ПОКІЙ, -бю, ч. 1. Спокій. - Дай мі покій, не заваджай мі!

2.

Кімната.

-

в тім покою буде мешкала МОЯ сестра (Пр.).

ПОКІЛКУВАТИ, -ую, -єш. Повбивати дерев'яні кілки; по
прибивати підошви кілочками (Ол.).

поклАдок, -дка, ч. Яйце, яке підкладають у гніздо, де мають нестися кури (Св.).

ПОКЛЯ, присл. Те саме, що ЛОКАЛЬ (Ол.).
ПО-КОЛЄї, присл. По черзі, по порядку (Ол.).
поконАний, -а, -е. дієпр. пас. мин. часу до поконАти.
Переможений, здоланий (Пр.).

ПОКОНАТИ, -бнам, -аш. Док. вид до ПОКОНУВАТИ. Пе
ремогти, побороти; здолати, подолати (Пр.).

ПОКОНУВАТИ, -ую, -єш. Перемагати, поборювати; долати
(Пр.).
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п6кост
п6кост, -осту, ч. Оліфа (Ол.).
ПОКОСТОВИЙ, -а, -е. Оліфовий. Покостова фарба (Ол.).
ПОКОСТУВАТИ, -ую, -єш. Покривати оліфою (Ол.).
ПОКОСЬЛЯВЙТИ, -Ію, -єш. Покоробити, покривити (Пт.).

ПОКОШЕНКА, -ь1, ж. Скошена лука (Ре.).
покошлявИти, -f ю, -єш. те саме, що покосьлявИти (Пт.).

ПОКОШЛЯВЙТИСЯ, -Яв'юся, -ишся. Покоробитися, викривитися, зіпсуватися (Пт.).

ПОКРАКА, -ь1, ж. і ч. Незrраба, потвора (Ол.).
ПОКРЬІВА, -ь1, ж. Велика кришка (Ол.).
ПОКРЬІВКА, -ь1, ж. З.иенш. до ПОКРЬІВА (Ол.).
ПО-КРЬІЙОМУ, присл. Потай, крадькома. Взяв т6то покрЬІй6му (Ол.).

ПОКРІЙ, -ою, ч. Крій; модель, фасон, за яким шиють одяг
або взуття (Св.).

ПОКУДЛЙТИ, -удлю, -иш. Розпатлати, розкуйовдити (во
лосся) (Ре.).

ПОКУПЧЬІТИ, -упчу, -ь1ш. Поторгувати; купити або продати щось.

-

Покупчь'ши-сме си кус на ярмаку (Ол.).

ПОКУСА, -ЬІ, ж. Спокуса (Ре.).
ПОЛАГОДЖЬІНЯ, -я, с. Полагодження (Пр.).
ПОЛАДНІТИ, -Ію, -єш. Погарнішати (Ол.).
ПОЛАДУВАТИ, -ую, -єш. Повантажити (Ре.).
ПОЛАЗОК, -зка, ч. Мала галявина в лісі (Пт.).
ПОЛАПАТИ, -апам, -аш. Половити, похапати (Пт.).
ПОЛАпАТИСЯ, -аrіамся, -ашся. Сnохопитися, розібратися
в ситуації (Ре.).

ПОЛЕГОЙКЬІ, присл. Легенько, злегенька (Ре.).
ПОЛЕГОТА, -ь1, ж. Полегшення (Пт.).
ПОЛЕДЙЦЯ, -і, ж. Ожеледь (Пт.).
ПОЛЕКШАТИ, -екшам, -аш. Полегшати, стати легшим (Пр.).
ПОЛЕТІТИ, -ечу, -етиш. 1. Полетіти (про пересування в повітрі за допомогою крил).

2. Перен.

Швидко побігти (Ол.).

ПОЛЕЧКО, -а, с. З;иенш. Поле, ділянка землі. - Чйє ж то по
лечко не оране? (нар. пісЮІ) (Пт.).

ПОЛЙВКА, -ЬІ, ж. Юшка, рідкі рубці (Ол.).
ПОликАТИ, -:й:кам, -аш. Ковтати (про їжу, напої, ліки) (Ре.).
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ПОМПКА
ПОЛИЦНЯНТ, -Янта, ч. Поліцай. Иддо полициЯнта(Пт.).
ПОЛНЦМАН, -ана, ч. Те саме, що полицИянт (Ол.).
ПОЛІРУВАНИЙ, -а, -е. Полірований (Пр.).
ПОЛКНУТИ, п6лкну, -еш. Однокр. до ПОЛИКАТИ. Ковтнути (Ре.).

ПОЛОМНСОК, -ска, ч. Тарілка; посуд для густих•страв {Пр.).
ПОЛУДЕНКУВАТИ, -ую, -єш. Обідати (Пр.). i
ПОЛУДЕНОК, -нка, ч. Обідня страва, яку споживають у полі (Пр.).

ПОЛУДННОК, -нка, ч. Те саме, що ПОЛУДЕНОК (Ол.).
ПОЛУДНЕ, -я, с. 1. Південь. 2. Полудень, середина дня (Пр.).
ПОЛУДНЬОВИЙ, -а, -е. 1. Південний. 2. Полудневий (Пр.).
ПОЛЯПТАТИ, -Яптам, -аш. Забризкати, заляпати (Ол.). ,
ПОЛЙРЕС, -еса, ч. Те саме, що ПУЛЙРЕС (Пт.).
ПОЛЬОПТАТИСЯ, -6птамся, -ашся. Обляпатися брудною
водою.

-

К6ні ся нам польоптІіли (Ол.).

ПОМАВЬІ, 11рисл. Те саме, що ПОМАЛЬІ (Ол.).
ПОМАІ'ЛЮВАТИ, -Юю, -єш. Покачати рублем білизну із

..

лляного полотна (Пт.) .
ПОМАІТИ, -аю, -їш. Помаїти, прикрасити зеленню (Пт.).

ПОМАЛЬІ, присл. Поволі, повільно, неквапно (Ол.).
ПОМАЛЮВАТИСЯ, -Ююся, -єшся. Нафарбуватися косметикою (Ре.).

ПОМАРАНЬЧОВИЙ, -а, -е. Помаранчевий, апельсиновий
(Пр.).

ПОМЕДЖЕ (ЬІ), прийм. Поміж, між (Св.).
ПОМЕДИТУВАТИ, -ую, -єш. Поміркувати, розмислити (Ол.).
ПОМНСОК, -ска, ч. Велика тарілка (Ол.).

ПОМЬІДJІЙТИ, -Ьщлю, -иш. Намилити милом (Ре.).
ПОМЬІТОК, -тка, ч. Митка, ганчірка для миття посуду (Пр.).
ПОМІР, -бру, ч. Мор, масове вимирання людей внаслідок
епідемії (Пр.).

ПОМІТУВАТИ, -ую, -єш. Погорджувати, нехтувати (Пт.).
ПОМІЧ, -бчьх, ж. Допомога. ПРИ ПОМОЧЬІ. За допомо
гою, з допомогою (Ол.).

помосг, -осту, ч. Поміст, підвищення, збите з ДОЩОК (Св.).
ПОМПКА, -ь1, ::не. Невеликий насос для накачування повіт
ря.

П6мпка до ровера (Пр.).
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помшЬпи

ПОМШЬІТИ, пбмшу, -ь1ш. Позатикати мохом щілини в де
рев'яній будівлі (Ол.).

ПОМ'ЯЖДЖЬІТИ, -Яжджу, -ь1ш. Пороздавлювати, порозду
шувати що-небудь {Пр.).

ПОНАГЛЯТИ, -аглям, -яш. Пришвидшувати, квапити (Пр.).
ПОНАГЛЯТИСЯ, -аглямся, -яшся. Поспішати, квапитися. Но-ле понаrлЯйтеси з роботом, бо вечер блнзко! (Пр.).

ПОНАЙБАРЖЕ, присл. Щонайбільше (Пт.).
ПОНАЙБІ! вuг. Помагай Боже! (привіта11ия). - Понайбі на
щесця, на здрав'я, на тот Нови рик! (Пр.).

ПОНАЙВЕКШОЙ ЧАСТИ, присл. Найчастіше (Пт.).
ПОНАЙВЕЦЕ, присл. Найбільше (Пт.).
ПОНЕВЕРАТИСЯ, -ерамся, -ашся. l. Валятися, бути не на
своєму мkці (про речі).

2. Поневірятися, тинятися, терпіти труд

нощі, зазнавати мук (Ол.).

ПОНЕВЧАСІ, присл. Через деякий час (Пт.).
ПОНЖИ, присл. Нижче (Пн.).
ПОН:ЙЖЕ, 11рисл. Те саме, що ПОНЖИ (Ол.).
ПОНіБ'Я, -Яти, с. Піднебіния (Ол.).

ПОНУКА, -ь1, ж. Спонукання, припрошування. - БЬ1ла добра
rостнна, але понукЬІ не бьіло (Ол.).

.

ПОНУР АК, -ака, ч. Похмурий, мовчазний, непривітний чо
ловік (Пр.).

ПОНУР:ЙСТИЙ, -а, -е. Понурий (Пр.).
ПООБВАЛЯТИ, -аnям, -яш. Пострушувати, поскидати. - По
обваляй мі вшь"пкьа Ябка (Пт.).

ПООДПИНАТИ, -Йнам, -аш. Пов.ідстібати. - f узfкЬІ мі ся по
одпинали (Ол.).

ПООТВЕРАТИ, -ерам, -аш. Повідкривати, повідчиняти все
або багато чогось (Пр.).

ПООТВЕРАТИСЯ, -ерамся, -ашся. Пов.ідкриватися, пов.ідчинятися (Ол.).

ПОПАхАТИ,-ахам, -am. Понюхати (Пр.).
ПОПЕЛ:ЙСКО, -а, с. Попелище, згарище (Пр.).
ПОПЕЛЬНИК, -Ика, ч. Піддувало, місце під решіткою грубки (Пн.).

ПОПЕЛЬН:ЙЧКА, -ЬІ, ж. Попільничка, посудина для недо
палків і попелу від цигарок (Пр.).
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ПОРАднЯ
ПОПЕР, -прю, ч. Перець. Мі треба чорнбrо попрю. ~ДА.ТИ
ПОПРЮ. Всипати перцю, побити когось; допекти комусь (Пр.).
ПОПЕРАТИ, -ерам, -аш. Підтримувати (Пр.).
ПОПЕРНЙЧКА, -ь1, ж. Перечниця (Пр.).
ПОПЕЧЬІ, -ечу, -еш. Попекти, викликати опіки (Св.).
ПОПИС, -Ису, ч. 1. Виступ перед громадськістю. 2. Військо-

\.

вий парад (Пр.).

ПОПИСАТИСЯ, -Ишуся, -ешся. Виступити з чимось перед
людьми; похвалитися, похизуватися (Пр.).

ПОПІДБЕРАТИ, -ерат. Попідмивати. - Бьістра вода попід
берала берегЬІ (Ол.).

ПОПЛАЧАТИ, -ачат. І. Бути вартим, корисним. -Поплачат
зберати грИбь1.
шанованим.

-

2.

Мати вартість, бути в ціні; оплачуватися; рути

То мі не поплачат (Пт.).

ПОПОЛУДНЕ, -я, с. Післяобідня пора (Ол.).
ПОПОЛУднювАти, -Юю, -єш. Пообідати (Пт.).
ПОПОЛУДНЬОВИЙ, -а, -е. Післяобідній, пообідній (Ре.).
ПОПОЛЯЧЬІТИ, -Ячу, -ь1ш. Ополячити, примусити перейти
на польську мову, нав'язати польські звичаї, культуру (Пт.).

ПОПОПРЙТИ, -бпрю, -иш. Дак. вид до ПОПРЙТИ. По
перчити (Пр.).

ПОПР АВЙНЬІ, -авин, мн. Продовження весілля, похмілля;
гостина у молодого або родичів молодої відразу по весіллю (Пр.).

ПОПРЕНИЙ, -а, -е. Перчений (Ол.).

ПОПРИ, прийм" Біля, коло, при, попри (Пр.).
ПОПРИЗЕРАТИ, -ерам, -аш. Пооглядати, пороздивлятися
(Пт.).

ПОПРИЗЕРАТИСЯ, -ерамся, -ашся. Придивитися, роздиви
тися, поприглядатися.

-

Попризерався на ню добри, а потім ся

оженив (Пр.).

ПОПРЙТИ, пбпрю, -иш. Перчити.

Не попрнй, Петре, вепра

попрьом, бо перепоприш, Петре, вепра пбпрьом (скоромовка) (Ол.).

ПОРАБ'НТИ, -аб'ям, -яш. І. Робити час від часу. 2. Пороб
ляти, чарувати.

-

Ци-с мі поробнла, ци порОбиц мала, дббрі ня за

тббом пся мати не взІіла (пар. пісня) (Пр.).

ПОРАДНЯ, -і, ж. Установа в Польщі, де можна одержати
різноманітні фахові поради (медичні, педагогічні, технічні тощо)
(Пр.).
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ПОРАНінЯ
ПОРАНіНЯ, -я, с. Поранення (Ре.).
ПОРАСТАТИ, -астам, -аш. Поростати; обростати рослинні
стю, покриватися шаром чого-небудь шляхом наростання його
на поверхні (Пр.).

ПОРАТУВАТИ, -ую, -єш. Порятувати, допомогти в небез
пеці; позичити що-небудь комусь (Пр.).

ПОРАТУНОК, -нку, ч. Порятунок, уникнення небезпеки,
допомога в скрутних умовах (Пр.).

ПОРАХУНОК, -нку, ч. Підрахунок; розплата (Ол.).
ПОРВАТИ, порву, -еш. 1. Розірвати, подерти. -Так порвав
кнйжку, же неє што чЬІтати.
без дозволу.

-

2.

Ухопити, взяти з собою; забрати

Жебь1 тя злм духь1 порвали! (Св.).

ПОРДЖАВТТИ, -І.є. Поіржавіти (Пр.).
ПОРИСУВАНИЙ, -а, -е. Покреслений; подряпаний (Ол.).
ПОРЬШАНИЙ, -а, -е. Порепаний (Пт.).
ПОРЬІПАТИСЯ, -Ьшатся. Потріскати, стати нерівним. - По
рьшалося кбло п'Єца, то треба забілнти (Ре.).

ПОРОБЕНЙСКО, -а, с. Чари (Пр.).
ПОРОСНУТИ, -бсну, -еш. Док. вид до ПОРАСТАТИ. Порости, обрости (Пр.) ..

ПОРТКЬІ, -ток, мн. Штани (Св.).

ПОРУБА, -ь1, ж. Зруб, випалений ліс, згарище лісу (Ол.).
ПОРУчА ТА, -учат, мн. Перила, поручні (Ре.).
ПОРЦІЛЯНОВИЙ, -а, -е. Порцеляновий, фарфоровий, фаянсовий (Ол.).

ПОРЙДНІ, присл. Добряче, значно, дуже. - Я юж ся порЯдні
зморив (Пт.).

·

ПОСЕЛ, -ела, ч. 1. Депутат польського сейму.

2. Посол, ди

пломатичний представник однієї держави в іншій (Ре.).

ПОСЛУЖНЙЦЯ, -і, ж. Дівчина, яка тимчасово прислуго
вує комусь (Пр.).

ПОСМАКУВАТИ, -ує. Посмакувати, сподобатися на смак.
Посмакувала мі барз rриб6ва зупа (Пр.):

ПОСМАРУВАТИ, -ую, -єш. 1. Намастиm (напр., окраєць
хліба маслом).

2. Змастити осі воза. 3. Забруднити (про одяг).
4. Підплатити, дати калим. - Не посмаруєш не поfuеш (Ол.).

ПОСМОТРЙ:ТИ, ·бтрю, -иш. Подивитися, глянути, погля

нути. ПОСМОТСЯ! н. сп. Подивися! (Ол.).
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ПОТРАВА
ПОСТЕЛІНЯ, -я, с. Підстилка.
стеліня (Пт.).

Ид наrрабати лІістя до по

ПбСТЕЛЬ, -елі, ж. Постіль, ліжко (Ол.).
ПОСТЕРУНК6ВИЙ, -ого, ч. Поліціянт, жандарм при виконуванні своєї служби на вахті (Ре.).

ПОСТЬІДАТИСЯ, -Ьщамся, -ашся. Осоромитіrся (Пр.).
посrілкА, -ЬІ, ж. Покіс трави на підстилку дJ:Wt худоби (Пр.).
ПОСТРЙЧЬІСЯ, -Ижуся, -ешся. Постриrrися, підрізати або
зовсім зістриrrи волосся (Пр.).

ПОСТУКУВАТИ, -ую, -єш. Постогнувати. -Анна лежит хв6ра и постукує юж пару днів (Пр.).

ПОСЦІОJІКА, -ь1, ж. Те саме, шо ПОСТіЛКА (Пт.).
ПОСЦЮСУВАТИ, -ую, -єш. Постісувати. ПосцЮсуй {:укьt
на ть~м дереві (Пт .).

ПОСЬЛІДЙТИ, -{джу, -ідиш. Вислідити, вистежити (Пр.).
ПОСЬМІХОВЙСКО, -а, с. Посміховисько.

ВьrставІіли-сте

м'я на nосьміховйско (Ол.).

ПОТАРГАТИ, -арrам, -аш. Порвати (Пт.).
ПОТВЕРЕЗЬІ, rzpucл. У тверезому стані, на тверезу голову
(Ол.).

ПОТЕМКЬІ, присл. У пітьмі (Пр.).
ПОТЕРМАНЙТИСЯ, -анюся, -ишся, -ится. Розбитися, розси
патися; обтіпатися; зіпсуватися, зноситися.

-

Колеса ся потерма

ннли (Ол.).

ПбТЕЧ, -еча, ч. Вид їстівного гриба (Ол.).
ПОТИХІЦЬКЬІ, присл. Потихесеньку (Пт.).
ПОТІШМНЯ, -я, с. Втіха, розрада (Пт.).
ПОТІШЬІТЕЛЬ, -еля, ч. Розрадник (Пт.).
ПОТІШЬІТЕЛЬКА, -ь1, ж. Жін. до ПОТІШhІТЕЛЬ (Ол.).
ПОТІШНЙЦЯ, -і, ж. Жартівниця, витівниця (Пт.).
ПОТішНІ, присл. Кумедно (Ол.).
ПОТЛУСТіТИ, -Ію, -єш. Потовстіти, погладшати, потовщати (Ол.).

П6ТЛЯ, nрисл. Доти, до того часу (Пн.).
ПОТОНЬШАТИ, -бньшам, -аш. Потоншати (Ре.).
ПОТОНЬШУВАТИ, -ую, -єш. Робити тоншим (Ре.).
ПОТОРГАТИ, -бргам, -аш. Пошарпати, потрясти (Пн.).
ПОТРАвА, -ь1, ж. Страва, харчі, їжа (Ол.).
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ПОТРАФИТИ, -аф'ю, -иш. Зуміти, спромоггися, змогги (Ол.).
ПОГРІБ, -ебь1, ж. Потреба. - Ци є п6тріб в пожь~чаню му
пінЯзи? (Пр.).

ПОТРІБУВАТИ, -ую, -єш. Потребувати, мати потребу в чомусь чи комусь (Пр.).

ПОТРУТИТИ, -учу, -утиш. Штовхнути (Ол.).
ПОТРЯСАНИЙ, -ого, ч. Назва народного танцю (Пр.).

ПОТРНСКА, -ьr, ж. Назва народного танцю «обертаний»
(Пр.).

ПОТУГА, -ь1, ж. Потуга, потурання, заохочення до чогось,
підтримка.

-

Має хлопчьІско noтYry од матери (Пр.).

ПОТУЛЬНИЙ, -а, -е. Покірний, поступливий (Ол.).
ПОТУЛЬНІ, присл. Покірно, смиренно (Ол.).
ПОТУНІТИ, -1є. Подешевіти, подешевшати (Ре.).
ПОТУП'НТИ, -уп'ям, -яш. Зневажати; знущатися з когось. Потуп'ят чловека (Ре.).

ПОТWАЧ, -ача, ч. Потуральник, який дає потугу, потурає
(Пр.).

ПОТУхА, -ь1, ж. Порада, надія (Пр.).
ПОТЯ, -і, ж. Пташеня (Ол.).
ПОТЯГ, -Ягу, ч. 1. Поїзд. 2. Потяг, непереборна схильність
до когось або чогось (Пт.).

ПОТЯТИ, п6тну, -еш. Порізати, пошматувати (Пт.).
ПОФАЛДУВАТИ, -ую, -єш. Позбирати тканину в складки;
поморщити, зморщити (Пр.).

ПОФАЛДУВАТИСЯ, -уєся. Поморщитися, зморщитися (Пр.).
ПОФАРБУВАНИЙ, -а, -е. Пофарбований (Пр.).
ПОФАСТРИІ'УВАТИ, -ую, -єш. Прошити великими стібками, намітити лінію шва (Пт.).

ПОФАТИ(УВАТИ, -ую, -єш. Потурбувати когось, завдати
клопоту (Пр.).

ПОФАТИrУВАТИСЯ, -уюся, -єшся. Потрудитися, не ухилятися від праці (Пр.).

·

ПОФІ(ЛЮВАТИ, -Юю, -єш. Попустувати, грубо пожартува
ти (Ол.).

ПОФОЛЬrУВАТИ, -ую, -єш. Попустити, дати волю в діях
(Пр.).

ПОФУРМАНИТИ, -аню, -иш. Попрацювати фірманом (Пр.).
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ПОФУШЕРУВАТИ, -ую, -єш. Зіпсувати багато речей, наробити браку, схалтурити (Ол.).

ПОХВА, -ь1, ж. Піхви для шаблі (Пт.).
ПОХІХОТАТИ, -6чу, -еш. Похихотіти, посміятися (Пр.).

ПОХЛІБ'ЯТИ, -1б'ям, -яш. Лестити, улещувати (Ол.).
ПОХЛЯПАТИ, -Япам, -аш. Побризкати, забризкати, заплямити, забруднити (Пт.).

t
ПОХОПЙТИ, -6п'ю, -иш. Зрозуміти; проявити бажання (Ол.).
ПОХОПНИЙ, -а, -е. 1. Здібний, охочий. 2. Квапливий, по

спішний.

3.

Нерозважливий, необачний (Ол.).

ПОХОПНІ, присл. 1. Охоче. 2. Квапливо, поспішно. 3. Не
обачно, нерозважливо (Ол.).

ПОХОПНІСГ, -6сти, ж. 1. Охота. 2. Поквапність, ПО\;Пішність.

3.

Необачність, нерозважливість (Ол.).

ПОХРЕБТЙНА, ·ЬІ, ж. М'ясо із хребта (Ре.).
ПОЦИРУВАТИ, -ую, -єш. Заштопати, позаштопувати (Пт.).
ПОЦіхьІ, присл. Потихеньку (Пр.).
ПОЦІХУВАТИ, -ую, -єш. Док вид до ЦІХУВАТИ. Позна
чити, зробити позначки; заклеймувати, потаврувати. -Треба по

ціхувати дерева, НКЬІ будеме валяти (Пт.).

ПОЦОФАТИ, -6фам, -аш. Попереводити назад, завернути;
поскасовувати (Ол.).

ПОЦОФАТИСЯ, -6фамся, -ашся. Повернутися, вернутися
назад (Пр.).

ПОЦЮБРАТИ, -Юбрам, -аш. Поскубти за волосся (Пр.).
ПОЦЮПАТИ(СЯ), -Юпам(ся), -аш(ся). Поцілувати(ся). Оббє
ся сердечні поцюпали (Пр.).

ПОЦЬВІЧЬІТИ, -!чу, -ь1ш. Повправляти, виробляти звичку
(Пр.).

ПОЧАСТІЙшАТИ, -ійшат. Почастішати (Ре.).
ПОЧЕкАЛЬНЯ, -і, ж. Почекальня, зал для чекання (Ол.).
ПОЧЕСГУВАНИЙ, -а, -е. Дієпр. пас. мш1. часу до ПОЧЕСТУВАТИ (Пр.).

ПОЧЕСГУВАТИ, -уЮ, -єш. Почастувати, пригостити (Пр.).
ПОЧЬІМ, присл. Почому, скільки коштує. - ПочЬІм мірка вів

са? (Ол.).

ПОЧкАТИ, пбчкам, -аш. ·зачекати, почекати.
МНЯ на ВЬІг6ні (Пр.).
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ПОЧЛАПАТИ
ПОЧЛАПАТИ, -{шам, -аш. Почалапати (Св.).
ПОЧУБРАТИ,-убрам,-аш. Тесаме,щоПОЦЮБРАТИ(Св.).
ПОШВЬІРЯти, -ь'1рям, -яш. 1. Пожбурляти, покидати. 2. Помахати.

ПошвЬ1ряв бнчом (Ол.).

ПОШЕВКА, -ь1, ж. Пошивка, наволочка на подушку (Пт.).
ПОШЛЯКУВАТИ, -ую, -єш. Впасти на слід (Пр.).
ПОШЛЯпАТИ, -Япам, -аш. Піти по чомусь мокрому (Пн.).
ПОШПАРУВАТИ, -ую, -єш. Забити планками щілини в дерев'яній стіні (Ре.).

ПОШПЕРАТИ, -ерам, -аш. Поколупатися, поритися, подлу
батися в чомусь (Ол.).

ПОШТУКУВАТИ, -ую, -єш. З'єднати частини (Пр.).
ПОШТУРКАТИ, -уркам, -аш. Штурхнути декілька разів, по
штурхати (Пр.).

ПОЯВЛІНЯ, -я, с. Поява; зародження (Пт.).
ПОЯРМАКУВАТИ, -ую, -єш. Поярмаркувати, побувати на
ярмарку, продаючи або купуючи що-небудь (Пр.).

ПОЯСНІйшАТИ, -1йшам, -аш. Стати яснішим, посвітліша
ти (Пр.).

ПРАВИТИ, -ав'ю, -иш. 1. Правити, володарювати; керувати.

2.

Збивати масло.

-

Хл6пец мусів часто правнти масло (Пр.).

ПРАДЗЯД, -Яда, ч. 1. Прадід. 2. Батько жебрака (Пр.).
ПРАЗДНИК, -Ика, ч. Свято; вихідний, вільний від праці день
(Ол.).

ПРАЗДНИКУВАНИЙ, -а, -е. Святковий, який святкується,
вважається святом (Пр.).

ПРАЗДНИКУВАТИ, -ую, -єш. Святкувати; відпочивати, ні
чого не робити (Пр.).

ПРАЙНИК, -Ика, ч. Праник, дерев'яна дошка для праttня на
камені домотканої білизни. -Лахм перут прайннком на ріці (Ол.).
ПР.АМЕНО, -а, с. Промінь (Ол.).
ПРАСК, -у, ч. Відголос удару плоского предмета; тріск, ви

ляск, шум (Пр.).

ПРАскАТИ, -аскам, -аш. Вдаряти, тріскати, ляскати (Ол.).

ПРАСНУТИ,-асну, -еш. 1. Однокр. до ПРАСКАТИ. Удари
- Як тя прасну тьrм кьійом! 2. Реп

ти плазом, ляснути, тріснути.
нути, луснути.

Жебь1-с праснув! (Пр.).

ПРАЦОВЙ:ТИЙ, -а, -е. Працьовитий (Ре.).
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ПРАЧкАРНЯ, -і, ж. Пральня (Пт.).
ПРАЧЛОВЕК, -ека, ч. Пралюдина, первісна людина (Пр.).
ПРЕБЬІВАТИ, -ЬІВам, -аш. Перебувати. Я пребуду r вас пару
дни (Пт.).

ПРЕБЛЕЧЬІНЯ, -я, с. Спідня білизна (Ре.).
ПРЕБЛЕЧЬІСЯ, -ечуся, -ешся. Перевдягнути фідню білизну
(Ре.).

ПРЕБОІНА, -ь1, ж. Пробоїна (Ол.).

~·

ПРЕВАЛЯТИ, -Алям, -яш. Дуже забруднити, заялозити (Ол.).
ПРЕВЕРТІТИ, -ерчу, -ертиш. Просвердлити, пробуравити
(Пр.).

ПРЕВИНУrИСЯ, -Инуся, -ешся. Промайнути, минути, про·
йти, збігти (Ол.).

,

ПРЕВЛЕЧЬІ, -ечу, -еш. Док. вид до ПРЕВЛІКАТИ (Ол.).
ПРЕВЛІкАТИ, -fкам, -аш. 1. Протягати, всиляти нитку в гол
ку.

2.

Переодягати; міняти постільну білизну (Ол.).

ПРЕВОЖЬІНЯ, -я, с. Те саме, що ПРЕВОЗЙНЬІ (Ол.).
ПРЕВОЗЙНЬІ, -6зип, м11. Дія за знач. ПРЕВОЗЙТИ. Пере
везення, перевіз (Ол.).

ПРЕВОЗЙТИ, -6жу, -6зиш; мин. час ПРЕВ'ЮЗ, ПРЕВЕЗЛА.
Перевозити (Ол.).

ПРЕВСЯ, -і, ж. Присілок; зарінок (Ол.).
ПРЕГАРУВАТИ, -ую, -єш. Важко пропрацювати (Пр.).
ПРЕГЛядАТИ, -Ядам, -аш. 1. Переглядати щось, передивлятися (напр., картини).

2.

Перешукати все, перебрати всі речі (Ре.).

ПРЕГОЛОСУВАТИ, -ую, -єш. Провалити на голосуванні;
забалотувати (Ол.).

ПРЕІ'АДАТИ, -адам, -аш. Переговорити, перебалакати (Ол.).

ПРЕ(АПЙТИ, -ап'ю, -иш. Проrавити (Пр.).
ПРЕ(РАМОЛЙТИСЯ, -6люся, -ишся. Перевалитися {Пр.).
ПРЕдАВНЕНИЙ, -а, -е. Прострочений (Ол.).
ПРЕДАВНіНЯ, -я, с. Прострочення (Ол.).
ПРЕДВІЧНИЙ, -а, -е. Предвічний, який існує вічно (Ре.).
ПРЕДПСТОРЙЯ, -Иї, ж. Праісторія (Пр.).
ПРЕДЕШНІЙ, -я, -є. Попередній (Пр.).
ПРЕДПQКІЙ, -6ю, ч. ПеjJедпокій. {>- ПРЕдпОК6У ВЬІТЕ
РАТИ. Вислуговуватися перед впливовими особами (Пр.).
ПРЕЖЕГнАТИСЯ, -еrнамся, -ашся. Перехреститися (Пр.).
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ПРЕЗ. 1. Прuй;и. Через.
вівсови (прислів'я) (Ол.).

Йшов пес през овес-п нич псови, ни

2.

Присл. Упродовж.

-

Теля ся бекат

през ден. ПРЕЗ ТО. Через те, тому (Пр.).

ПРЕЗРОЧЬІСГИЙ, -а, -е. Прозорий (Пт.).

ПРЕЗРОЧЬІСТІ, присл. Прозоро (Пт.).
ПРЕЗРОЧЬІСГІСТ, -бети, :ж. Прозорість (Пт.).
ПРЕЙТИ, -ейду, -еш. Перейти (Пт.).
ПРЕКВЙТЛИЙ, -а, -е. Дієпр. акт. ;иин. часу до ПРЕКВИТНУrИ. Відквітлий, переквітлий, який відцвів (Пт.).
ПРЕКВИТНУТИ, -Итну, -еш. Відцвісти (Пт.).
ПРЕКЛАДАНИЙ, -а, -е. Схрещений, перекладаний (Ол.).
ПРЕКРАЧАТИ, -ачам, -аш. 1. Переступати. 2. Порушувати
закон (Пр.).

ПРЕКРОчЬІТИ,-бчу,-ь1ш. Док. виддоПРЕКРАчАТИ(Пр.).
ПРЕКСТЙТИСЯ, -екщуся, -екстишся. Перехреститися (Пт.).
ПРЕЛЙНЯ, -я, с. Перелив, пролиття (Ол.).
ПРЕМИІНУrИ, -Иrну, -еш. Промигнути, промайнути (Пр.).
ПРЕМЬІКАТИСЯ, -Ь1камся, -ашся. Пробиратися, прориватися, просочуватися (Пр.).

ПРЕМЬІСЬЛіТИ, -ьkьлю, -иш. Док. вид до ПРЕМЬІСЬJJЯ:·
ТИ. Продумати, обміркувати (Ол.}.

ПРЕМЬІСЬЛЙТИ, -Ь1сьлям, -яш. Продумувати, всебічно об
думувати що-небудь, обмірковувати (Ол.).

ПРЕМЛИНКУВАТИ, -ую, -єш. П ро віяти, очистити на віяльній машині (Пт.).

ПРЕНЕЩЕСНИЙ, -а, -е. Дуже нещасливий (Пт.).

ІІРЕНЙ(ДА, присл: Ніколи в житті (Ре.).

ПРЕНОСЙНЬІ, -бсин, мн. Переїзд на нове місце (Пт.).

ПРЕНОЧУВАТИ, -ую, -єш. Переночувати (Пр.).
ПРЕОБЛЕЧЬІ(СЯ), -ечу(ся), -еш(ся). Док. вид до ПРЕОБЛІКАТИ(СЯ). Перевдягнути(ся) (Пр.).

ПРЕОБЛІК.АТИ(СЯ), -ікам{ся), -аш(ся). Перевдягати(ся)
(Пр.).

.
ПРЕОБРАжЬІНЯ, -я, с. Перетворення (Ол.).
ПРЕОЧАТИ,-бчам, -аш. Пропускати, не зауважувати (Пр.).
ПРЕОЧЬІНЯ, -я, с. Недогляд, пропуск (Ре.).
ПРЕОЧhlТИ, -бчу, -ь1ш. Док. вид до ПРЕОЧАТИ. Пропус

тити, не зауважити, проrавити (Пр.).
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ПРЕПИС, -Ису, ч. Вказівка до виконання (Ол.).
ПРЕПИСОВИЙ, -а, -е. Який відповідає правилам чи розпорядженню (Ол.).

ПРЕПИСОВО, присл. За правилами (Ол.).
ПРЕПЬІхАТИ, -Ь1хам, -аш. Пропихати (Пт.).
ПРЕПУКЛЙ:НА, -ЬІ, ж. Грижа (Пр.).
ПРЕПУСТКА, -ь1, ж. Перепустка (Пт.).
ПРЕРЬІВАТИ, -Ь1вам, -аш. Переривати (Пр.).
ПРЕРОСТА.ТИ, -остам, -аш. 1. Переростати, ставати вищим
від когось. 2. Виростаючи, позбуватися якихось рис характеру
(Пр.).

ПРЕСЛУХАНЯ, -я, с. Судовий розгляд; прослухування (Ре.).
ПРЕСЛУхАТИ, -ухам, -аш. Вислухати ще раз, повторно,слу
хати (Ре.).

ПРЕСМОТРЯТИ, -6трям, -яш. ПереглЯдати (Ол.).
ПРЕСПАНКА, -ь1, ж. Покритка, жінка, яка має нешлюбну
дитину (Пр.).

ПРЕСnА ТИ, -есп'ю, -иш. Переспати, спати добре якийсь час;
поспати (Ре.).

ПРЕСІІАТИСЯ, -есп'юся, -ишся. 1. Переспатися. 2. Нагуля
ти нешлюбну дитину (Ре.).

ПРЕСПОВІДА ТИ, -fдам, -аш. Переслухати багато сповідей
(Пт.).

ПРЕСТАНОК, -нка, ч. Зупинка поїзда або іншого транспорту (Пр.).

ПРЕСТРАШАТИ, -ашам, -аш. Лякати, страшити (Пр.).
ПРЕСТРАШАТИСЯ, -ашамся, -ашся. Лякатися (Пр.).
ПРЕСТРАШЕНИЙ, -а, -е. Переляканий, настрашений (Пр.).
ПРЕСТРАШЬІНЯ, -я, с. Переляк, страх перед кимось або
чимось (Пр.).

ПРЕСТРАШЬІТИ, -ашу, -ь1ш. Док. вид до ПРЕСТРАrnАТИ.
Перелякати, настрашити (Пр.).

ПРЕСТРИКНУТИ, -Икне. Кольнути, штрикнути (про гост
рий колючий біль) (Пт.).

ПРЕСТУПНИЙ, -а, -е. 1. Злочинний, протиправний. 2. Пе
реступний (високосний).

-

Прешлнй рік бwв престjшІНЙ (Ол.).

ПРЕСТУПСТВО, -а, с. Злочин, злочинність (Ол.).
ПРЕСТУПЦЯ, -і, ч. Злочинець (Ол.).
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ПРЕСЬВІТЛІНЯ, -я, с. Рентген, флюорографія (Св.).
ПРЕСЬМІ(АТИСЯ, -іrамся, -ашся. Промчати, пронестися
(Св.).

ПРЕТАК, -ака, ч. Решето для зерна (Пр.).

ПРЕТАП'ЙНИЙ, -а, -е. Перетоплений, тоШІений. - Претап'Яне масло (Пр.).

ПРЕТАчАТИ, -ачам, -аш. Перекочувати (Ол.).
ПРЕТЕНЗЙЯ, -йї, ж. Претензія (Пр.).
ПРЕТЛУМАЧЬІНЯ,-я, с. Переклад (Пт.).
ПРЕТЛУМА чЬІТИ, -ачу, -ь1ш. Перекласти на іншу мову (Пт.).
ПРЕТО, спол. Проте; через те (Ол.).
ПРЕТОЧЬІТИ, -бчу, -ьrш. Док. вид до ПРЕТАЧАТИ. Пере
котити.

Преточте мі тоту бочку! (Ол.).

ПРЕЦІНЬ, спол., част. 1. Адже, адже ж, таж, але ж. 2. Проте,
все-таки.

-

Прецінь він бwв вчера на роботі! (Ол.).

ПРЕЧЬІСТЙТИ, -ь'1щу, -ь'1стиш, -ит. Док. вид до ПРЕЧЬІ
щАТИ (Пт.).
ПРЕЧЬІщАТИ, -Ь1щам, -аш, -ат. 1. Прочищати; звільняти
від бруду який-небудь отвір або заглиблення; робити прохідним

шлях, стежку.

2.

Відкашлюватися.

З. Безос. Проносити, ,мати

понос (розлад функції травного тракту) (Пт.).

ПРЕЧЬІЩЬІНЯ, -я, с. Дія зазнач. ПРЕЧЬІЩАТИ (Пт.).
ПРЕШАЛІТИ, -fю, -єш. Втратити час на гулянні, забавах;
розгулятися без пам'яті (Ре.).

ПРЕШВАРЦУВАТИ, -ую, -єш. Перевезти контрабандою че
рез кордон (Пр.).

ПРЕШВАРЦУВАТИСЯ, -уюся, -єшся. Пробратися незакон
ним способом через кордон (Пр.).

ПРЕШКАДжА ТИ, -8.джам, -аш. Перешкоджати (Ре.).
ПРЕШЛИЙ, -а, -е. Минулий. - Прешлого року росли у нас
rрнбЬІ (Ол.).

ПРЕШМАРЙТИ, -арю, -иш. Док. вид до ПРЕШМАР.ЙТИ.
Перекинути (Ол.).

ПРЕШМАР.ЙТИ, -арям, -яш. Перекидати (Ол.).
ПРЕШМУІЛЮВАТИ, -Юю, -єш. Те саме, що ПРЕШВАР
ЦУВАТИ. Переходити з товаром через кордон без мита (Пр.).
ПРЕШМУrлюв.Атися, -Ююся, -єшся. Те саме, що ПРЕ
ШВАРЦУВАТИСЯ (Пр.).
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ПРИЗБЕРАТИ
ПРЕШПЕРАТИ, -ерам, -аш. Перешукати, перетрусити все
(Ол.).

ПРИБЕРАНЯ, -я, с. Прикраmання, оздоблювання, заквітчу
вання, причепурювання (Ол.).

ПРИБЕРАТИСЯ, -ерамся, -ашся. Прикрашатися, гарно вдягатися, причепурюватися (Ол.).

,

ПРИБЬІВАТИ, -ьlвам, -аш. Прибувати (прихрдити або при-

їжджати) (Пр.).
'
ПРИБЬІВАІОЧИЙ, -а, -е. Дієпр. акт. теп. часу до ПРИБЬІВАТИ (Пр.).
ПРИБЬІТЯ, -я, с. Прибуття (Пр.).
ПРИБІЧИ, -}жу, -ь1ш. Прибігrи (Пр.).
ПРИВАЛЕНСАТИСЯ, -енсамся, -ашся. Приблукатися,, приволоктися, приплентатися (Пт.).

ПРИВАЛ.ЙТИ, -алям, -яш. Трохи забруднити (Ол.).
ПРИВЕЗТИ СЯ, -езуся, -ешся. Приїхати. - Він ся на своїм возі
привезе (Ол.).

ПРИВЛЕЧЬ!, -ечу, -еш; мин. час ПРЙВЛЮК. Приволокти,
притягти (Ол.).

·

ПРИВЛЕЧЬІСЯ, -ечуся, -ешся. Приволіктися; з'явитися звід
кілясь (Ол.).

ПРЙВСЯ, -і, ж. Те саме, що ПРЕВСЯ (Ол.).
ПРИГВАРЙТИ, -арям, -яш. 1. Додавати своє слівце в бесіді;
вживати прислів'я у розмові.

2.

Зачаровувати; замовляти (Пр.).

ПРИГРАНЙЧНИЙ, -а, -е. Прикордонний.

Приграннчний

п6яс землі (Пт.).

ПРИfАЛЬОПУВАТИ, -ую, -єш. Прибіпи; приїхати на коні
галопом (Ол.).

ПРИ(ЛУХНУ'fи, -ухну, -еш. Трохи оглухнути (Ре.).
ПРидАТИСЯ, -Идамся, -ашся. 1. Те саме, що ПОдАТИСЯ.
Удатися, бути подібним. Василь nрИдався на маму, а Анна чьіс
то ся придала на нsfня. 2. Знадобитися, стати у пригоді (Пт.).
ПРИДВИГНУrИ, -Игну, -еш. Трохи підняти; піднявши, трохи посунути (Ол.).

ПРИДЗЬМУРЕНИЙ, -а, -е. Прижмурений (Пр.).
ПРИДЗЬМУРЙТИСЯ, -урюся, -ишся. Прижмуритися (Пр.).
ПРИЗБЕРАТИ, -ерам, -аш. Зібрати протягом якогось часу. Призберав-єм си кус пінЯзи (Ол.).
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ПРИЗВЬІЧАІНЯ
ПРИЗВЬІЧАІНЯ, -я, с. Звичка (Св.).
ПРИЗЕРАТИСЯ, -ерамся, -ашся. Приглядатися, придивлятися (Ол.).

ПРИКРЬІВА, -ьr, ж. Кришка, покришка, віко (Ол.).
ПРИКРhІВКА, -ь1, ж. Зменш. до ПРИКРЬІВА (Ол.).
ПРИКУЧАТИ, -учам, -аш. Присідати навпочіпки (Пр.).
ПРИКУЧНУТИ, -учну, -еш. Док. вид до ПРИКУЧАТИ.
Присісти (Ре.).

ПРИЛАДЙТИ, -аджу, -Здиш. Запрягти коней (Пр.).
ПРИЛАПАТИ, -апам, -аш. Док. вид до ПРИЛАПУВАТИ.
Злапати, спіймати, зловити.

Нарешrі-м

ro прилапав!

(Пр.).

ПРИЛАПУВАТИ, -ую, -єш. Лапати, ловити (Пр.).
ПРИМАХАТИ, -ахам, -аш. Перен. Швидко прибігти (Ре.).
ПРИМАШЕРУВАТИ, -ую, -єш. Прибути маршем (Пр.).
ПРИМДЖУРЙТИСЯ, -урюся, -ишся. Примружитися, примружити очі (Пт.).

ПРИМЕРАТИ З ГОЛ6ДУ. Терпіти голод, гинути від голоду
(Ол.).

ПРИМІЗЕРНіТИ, -fю, -єш. Трохи схуднути, змарніти (Ол.).
ПРИМУЛЙСКО, -а, с. Намул; занесена піском або намулом
частина річкового берега {Пр.).
,
ПРИНАГЛЙТИ, -аглям, -яш. Квапити, приспішувати (Ол.).
ПРИНЕСТИ, -есу, -еш. 1. Принести. 2. Народити. - Кобьша
бьіла жеребна і принесла нам r:іча (Ол.).

ПРИОБЛЕЧЬІНЯ, -я, с. Спідня білизна (Пт.).
ПРИОБЛЕЧЬІСЯ, -ечуся, -ешся; мин. час ПРИ6БЛЮКСЯ.
Док. вид до ПРИОБЛІКАТИСЯ. Надбати собі багато одягу;
прибратися, визбиратися (Пт.).

ПРИОБЛІКАТИСЯ, -Ікамся, -ашся. Визбируватися, приби
ратися (Пт.).

ПРИОБРТТИ, -fю, -єш. Придбати (Ол.).
ПРИОБУВАТИ, -увам, -аш. Набувати собі нове взуття; взувати щось нове (Пр.).

ПРИОБУтИ, -ую, -єш. Док. вид до ПРИОБУВАТИ (Пр.).
ПРИОБУтИй, -а, -е. Взутий у нове, добротне взуття (Пр.).
ПРИОДІВА, -ь1, ж. Одяг, убрання (Ол.).
ПРИОДІВАТИ, -!вам, -аш. Модно одягати, причепурювати
когось (Ол.).
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ПРИПРАЖЬІТИ
ПРИОДІВАТИСЯ, -1вамся, -ашся. Набувати новий одяг, причепурюватися (Ре.).

ПРИОДІВОК, -вка, ч. Те саме, що ПРИОДІВА (Ол.).
ПРИОДІТИЙ, -а, -е. Визбираний, добре одягнений (Пр.).
ПРИОДІТИСЯ, -1юся, -єшся. Док. вид до ПРИОДІВАТИСЯ.
Визбиратися, причепуритися (Пр.).

·

ПРИПАДК6ВІСТ, -бети, ж. Випадок (Ре.).
~·
ПРИПАСУВАНИЙ, -а, -е. Припасований; прилаштований
відповідно. до розміру й форми (Св.).

ПРИПЕРАТИ, -ерам, -аш. 1. Припирати, класти підпору до
чогось.

2.

Переи. Ставиш когось у безвихідне становище (Пр.).

ПРИПЕЧЬІ, -ечу, -еш, -е. Припекти (Пр.).
ПРИПІКАНКА, -ь1, :ж. Грінка, присмажена скибка хліба (Пр.).
ПРИПЛОДОК, -дка, ч. 1. Приплід, молоді або недавно народжені свійські тварини.

2.

Переи. Байстря, позашлюбна дити

на (Ре.).

ПРИПЛОШЬІСТИЙ, -а, -е. Менш вартісний, гірший; пога
ненький.

-

ЖьІто nриплошьІсте, кед дуже в нім намелю (Ол.).

ПРИПЛЯНТА тися, -Янтамся, -ашся. Приплентатися, при
блукати, прибути до когось непрошеним.

Припшінтався якь'1-

сий чуджак на весfля, хоц ннхто 1·0 ту не пр6сив (Пт.).
ПРИПОВІДАНКА, -ь1, ж. Прислів'я, приказка (Ре.).

ПРИПОВІДАТИ, -fдам, -аш. Вставляти в розмову жартівливі
слова, анекдоти, приказки (Пр.).

ПРИПОДОБАТИ, -6бам, -аш. Уподобати, сподобати.
под6бав сн Фецьо ШОJІтнсову дfвку (Пн.).

Прн

ПРИПОЖЬІЧЬІТИ, -Ь1чу, -ь1ш. Позичити чогось трохи, взя
ти ще більшу позику (Св.).

ПРИПОМИНАТИ, -Инам, -аш. Нагадувати, пригадувати
(Ре.).

ПРИПОМН:інЯ, -я, с. Нагадування (Ол.).
ПРИПОМНУТИ, -6мну, -еш. Док. вид до ПРИПОМИНА
ТИ. Згадати, пригадати; нагадати. Припомнн мі т6то заран (Ол.).

ПРЙПОН, -бна, ч. Припін, прив'язь; довгий ланцюг.

Кін ся

пасе на припоні (Пт.).

ПРИПРАжАТИ,-ажам, -аш. Підсмажувати (Ол.).
ПРИПРАжЬ'ІТИ, -ажу, -ь1ш. Док. вид до ПРИПРАЖАТИ.
Підсмажити (Ол.).
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ПРИПРОВАДЖЬІНЯ
ПРИПРОВАДжЬІНЯ, -я, с. Допровадження, доведення до
певного місця (Пт.).

ПРИПРУТЙТИ, -учу, -утиш. Закріпити деревину до задньої
частини воза або закріпити розвору до деревини за допомогою

ланцюгів і завоїни (Пр.).

ПРИРЕЧЬІ, -ечу, -еш. Док. вид до ПРИРІКАТИ. Пообіцяти
(Ол.).

ПРИРІКАТИ, -fкам, -аш. Обіцяти (Ол.).
ПРИРОДЖЬІНЯ, -я, с. Статеві органи людини (Св.).

ПРИРУБЙТИСЯ, -убится. Зарубцюватися. - Рана ся юж кус
прирубнва (Пт.).

ПРИРУМ'ЯНЙТИ, -Янит. Підрум'янити (Св.).
ПРИРУЧЬІНЯ, -я, с. Приручення (Пт.).
ПРИСИЛЙТИ, -йлю, -иш. Док. вид до ПРИ СИЛ.ЙТИ (Пт.).
ПРИ СИЛ.ЙТИ, -Илям, -яш. Прив'язувати; приєднувати за допомогою сильця, петлі (Пт.).

ПРИСІЧЬІ,

-f чу, -еш.

Обрубати, присікти (Пр.).

ПРИСКАВКА, -ь1, ж. Спринцівка (Ол.).
ПРИСМЕРКОМ, присл. У сутінках, присмерки (Пр.).

ПРИСМОТРЙТИСЯ, -бтрюся, -ишся. Док. вид до ПРИСМОТРЮВАТИСЯ. Придивитися (Ол.).
.
ПРИСМОТРЮВАТИСЯ, -Ююся, -єшся. Придивлятися, при
глядатися (Ол.).

ПРИСМОТРЙТИ, -6трям, -яш. Доглядати хворого або ди
тину (Пр.).

ПРИСПАНКА, -ь1, ж. Те саме, що ПРЕСПАНКА (Пр.).
ПРИСПАТИСЯ, -И'сплюся, -Испишся. Нагуляти нешлюбну
дитину (Ол.).

ПРИСТАВАТИ, -авам, -аш. 1. Приймакувати, оженившись,
іти в прийми.

2. Достигати

(Пт.).

ПРИСТАЛИЙ, -а, -е. Дієпр. акт. мин. часу до ПРИСТАТИ.
Достиглий (Пт.).

ПРИСТАТИ, -аю, -єш. 1. Пристати, втомитися. 2. Достиг
нути. - Я:рец юж мав бЬІ пристати (Пт.).
ПРИСТРАСТНИЙ, -а, -е. Пристрасний, бурхливий, нестри
мний у виявленні почуттів (Пр.).

ПРИСЬВАТЙТИ, -ачу, -атиш. Док. вид до ПРИСЬВАЧУ
ВАТИ. Присвятити, призначити що-небудь у дар комусь (Пр.).
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ПРИЩЬШ'ЙТИ
ПРИСЬВА ЧЕНИЙ, -а, -е. Дієпр. пас. мин. часу до ПРИ
СЬВАТЙТИ. Присвячений (Пр.).
ПРИСЬВАЧУВАТИ, -ую, -єш. Присвячувати (Пр.).
ПРИТЕЧЬІ, -ече. І. Притекти. 2. Протекти, пропустити рі
дину (Пр.).

ПРИТОВЧЬІ, -6вчу, -еш. Притовкти {Пр.).
ПРИХМЕЛЙТИСЯ, -елится. Пропалитися; поч;пи достига
ти (про зерно) (Ол.).

ПРЙЧА, -ьr, ж. Нари, збиті дошки для спання (Ол.).
ПРИЧЬІНА, -ьr, ж. І. Сіни біля стайні; присінок. 2. Причи
на, обrрунтована дія, привід для яких-небудь вчинків (Пр.).

ПРИЧЬІНЯТИ, -Ьrням, -яш. 1. Заподіювати, чинити. 2. До
давати, збільшувати.

-

ПричьІнте мі пару грушок до тбrо, ШТ9-М

купйла (Ол.).

ПРИЧЬІПЕНИЙ, ·а, -е. Дієпр. пас. ,чин. часу до ПРИЧЬІ
П' .ЙТИ. Причеплений {Пт.).
ПРИЧЬІПІНЯ, -я, с. Причеплення (Пт.).
ПРИЧЬІПКА, ·ЬІ, ж. Причіпка; докір, зауваження, зроблені
без достатніх підстав (Пт.).

ПРИЧЬІП'ЙТИ, -Ьш'ям, -яш. Причіпляти, підвішувати або
прикріплювати до чого-небудь (Пт.).

ПРИШВЕндАТИСЯ, -ендамся, -ашся. Приволоктися, при
швендяти, приплентатися (Ре.).

ПРИШЬІКУВАТИ, -ую, -єш. Приготувати що-небудь (Ол.).
ПРЙШЛИЙ, -а, -е. Майбутній, прийдешній. - ЯкЬІ то будут
т6тЬІ прншль1 рокЬІ? (Пн.).

ПРЙШЛІСТ, -бети, ж. Майбутнє (Ре.).
ПРИШПАНУВАТИ, -ую, -єш. Натягнути, напнути, закріпи
ти (Ре.).

ПРИШРУБУВАТИ, -ую, -єш. Пригвинтити (Ол.).
ПРИІЦАТИ, -Ищьп. Шипіти. - Сухий ядл6вец кед rорит, то
прЙЩЬІТ (Ол.).

ПРЙЩЕП, -ела, ч. Прищепа, прищеплене деревце (Пр.).

ПРИЩЬШЙТИ, -ь'ш'ю, -иш. Док. вид до ПРИЩЬІП'.ЙТИ
(Ол.).

ПРИЩЬШ'ЙТИ, -Ьш'ям, -яш. 1. Прищеплювати, пересаджу
вати пагін або бруньку одного дерева на інше.
щеплення від хвороби (Ол.).
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2.

Мед. Робити

ПРІБУВАТИ

ПРІБУВАТИ, -ую, -єш. Пробувати; випробовувати придат
ність до чогось, перевіряти стан (Пт.).

ПРіМА, невідм. Першокласний, відмінний, вартісний (Ре.).
ПРОБАНТ, -анта, ч. 1. Новачок у челядничій майстерні або
в монастирі.

2.

Бувалець, досвідчена життям людина (Пр.).

ПРОБАНТНИЙ, -а, -е. Пробний (Ол.).
ПРОБАТУРЙТИСЯ, -урюся, -ишся. Прокинутися (Ол.).

ПРОВіяНТ, -Янту, ч. Провіант, запас продуктів, харчів (Пр.).
ПРОГІБІЦЙЯ, -Иї, ж. Заборона вживання спиртного (Пр.).
ПРОДАЙ, невідм. Продаж. - Што мате на продай? (Ол.).
ПРОДІРАВЛЕНИЙ, -а, -е. Продірявлений (Ре.).
ПРОДОБАНИЙ, -а, -е. Дієпр. пас. мин. часу до ПРОДОБАТИ. Продовбаний (Пр.).

ПРОДОБАТИ, -ббам, -аш. Продовбати, зробити дірку (Пр.).
ПРОДРАПАТИ, -апам, -аш. Док. вид до ПРОДРАПУВАТИ.
Продряпати, залишити на чомусь подряпини (Пр.).

ПРОДРАllАТИСЯ, -апамся, -ашся. Док. вид до ПРОДРА
ПУВАТИСЯ. Продряпатися, заледве пробратися (Пр.).
ПРОДРАПУВАТИ, -ую, -єш. Продряпувати (Пр.).

ПРОДРАПУВАТИСЯ, -уюся, -єшся. Продряпуватися, пробиратися з труднощами через що-небудь (Пр.).

ПРОДРИМАТИ, -Имам, -аш. Продрімати (Пр.).
ПРОДРИмАТИСЯ, -Имамся, -ашся. Трохи подрімати (Пр.).
ПРОЄКТАНТА, -ь1, ч. Проектант, людина, що розробляє або
захищає проект (Пт.)

ПРОЖУВАНИЙ, -а, -е. Прожований, розім'ятий у роті (Пт.).
ПРОЗЬІВАНИЙ, ·-а, -е. Прозиваний, названий влучним прі
звиськом (Пр.).

ПРОІРДЖАВЕНИЙ, -а, -е. Дієпр. пас. мин. часу до ПРОІРДЖАВІТИ (Ре.).
ПРОІРДЖАВІТИ, -Іє. Проіржавіти (Ре.).
ПРОКОС, -осу, ч. Викошена смуга трави або збіжжя (Пт.).
ПРОЛАЙДАЧЬІТИ, -ачу, -ь1ш. Промарнотратити (Ол.).
ПРОЛУБ, -уби, ж. Ополонка (Ол.).
ПРОМАРНІТИ, -Ію, -єш. Промарнувати, протринькати (Пр.).
ПРО МАЦ.ЙТИ, -ацям, -яш. Промацати, перевірити на дотик
(Ре.).

ПРОМЕНЙТИ, -енит. Променіти, випромінювати блиск (Пт.).
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ПРОМІН, -еня, ч. Промінь (Пр.).
ПРОМОВЕЦ, -бвця, ч. Промовець, оратор (Пт.).
ПРОНД, -у, ч. Електричний струм (Ре.).

ПРОНЕВІРСГВО, -а, с. Марнотратство (Ол.).
ПРОНЕВІРЙТИ, -f рям, -яш. Марнувати, несвідомо нищити
(Ол.).
:•
ПРОПАСГ, -!і.сти, ж. 1. Прірва, провалля. -Б~іран впав у про
пасти там пропав. 2. Руїна, втрата. 3. Перен. Дуже багато, вели
ка кількість чогось. - Назберав він того wматя пропаст (Пт.).
ПРОПЕЧЬІ, -ечу, -еш; мин. час ПРОП'ЮК. Пропекти, силь
но нагріти; зробити отвір променем або чимось розпеченим (Пр.).

ПРОПІНАЦЙЯ, -Иї, ж. Пропінація, право на державний про
даж горілки в Польщі; право мати шинок (Ол.).

ПРОПОРЦЙЯ, -йї, ж. Пропорція, співвідношення частин цілого між собою (Ре.).

ПРОПУКЛЙНА, -ьІ, ж. Те саме, що ПРЕПУКЛЙНА (Пр.).
ПРОПУКЛІСГ, -бети, ж. Щілина (Пр.).
ПРОРЕЧЬІ, -ечу, -еш; мин. час ПРОРЮК. 1. Вимовити, про
ректи.

2.

Передбачити що-небудь (Ол.).

ПРОРУБЕНИЙ, -а, -е. Підшитий рубцем (Св.).
ПРОСПЕРУВАТИ, -ую, -єш. Щасливо розвиватися, щасти
ти (Св.).

ПРОСГЕРЕЧЬІ, -ежу, -еш. Стерегти якийсь час (Пр.).
ПРОСТІЦЬКО, присл. Простісінько. Простfцько горі па
совисками (Ол.).

ПРОСЬМІmУТИСЯ, -fmycя, -ешся. Промайнути, пронестися (Св.).

ПРОТЕЧЬІ, -ече. Просочитися, протекти через щось (Пт.).
ПРОТЙВНО, присл. Навпаки (Ол.).
ПРОТО, спол. Через це (Ол.).
ПРОТРЕЗВіти, -Ію, -єш. Протверезіти (Ре.).

ПРОТЯТИ, протну, -еш. Перен. Вставити недоречне слово
в мову співрозмовника (Ол.).

ПРОФЛЯНДРУВАТИ, -ую, -єш. Прогуляти, пропити все доб
ро (Ол.).

ПРОХОДж:ЬІНЯ, -я, с. Проходження (Ре.).
ПРОЦА, -ь1, ж. Праща, ручний пристрій для кидання каме
нів на далеку відстань (Ол.).
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ОРОЧЕР.ЙТИ, -ерям, -яш. Проміняти, обміняти (Пр.).

ПРОЧЬІР.ЙТИ, -ь'1рям, -яш. Те саме, що ОРОЧЕРЙТИ (Ол.).
ОРОШАСТАТИ, -астам, -аш. Змарнувати, розпустити, прогуляти (Пн.).

ОРУЖНЯЧЬІНЯ, -я, с. Дія зазнач. ОРУЖНЯЧЬІТИ (Ол.).
ОРУЖНЯЧЬІСКО, -а, ч. Нероба, ледацюга (Ол.).
ОРУЖНЯЧЬІТИ, -Ячу, -ь1ш. Ледарювати, байдикувати; робити когось ледарем, привчати до бездіяльного життя (Ол.).
ПРУЧ, присл. Крім, опріч (Пт.).

ПРЙДЖА, -ь1, ж. Прядиво, нитки, зсукані з льону, конопель,
вовни (Пр.).

ПРЯДжЬІНЯ, -я, с. Прядіння, процес сукання ниток (Пр.).
ОРЯТАНЙНА, -ь1, ж. 1. Прибирання. 2. Ховання, перехо
вування (Ол.).

ПРЯТАТИ, nрЯтам, -аш,-ат (-Ячу, -еш,-е). 1. Прибирати, класти на місце.

2. Ховати,

таїти щось (Пт.).

ОСИК, -а, ч. Песик (Ол.).

ОСИкАТИ, псйкам, -аш. Сичати (Ол.).

псикнУти, nсйкну, -еш. Однокр. до осикАти (Ол.).
ОСЙСКО, -а, ч. Псисько, собацюра, поганий або вели.кий
пес; собака, якого жаліють, бідолашний пес (Ре.).

ОСЙТИСЯ, псйшся, -йтся. Погіршуватися, втрачати на вар
тості, сходити на пси (Ол.).

ОСІЙ, -я, -є.

1. Собачий, псячий. 2. Перен. Песій, препога

ний; Ося погода rнеска буде! (Пт.). ОСЄ МОЛ6КО, псьбrо мо
лока, с. Чистотіл (Пр.). ~ ПСЙКОСТЬ (ОСЙКОСЦЬ). Лайл"
знев. Песя кістка (про людину) (Ол.). ~ ОСЯ КРОВ {ОСЯ
ІОХА). Лайл" знев. Псяча кров (про людину) (Пн.). ~ ОСЯМА
ТИ (ОСЙМАТЬ). Лайл" знев. Псяча мати. - Псямати бьt тя взя
ла, нечестнвче! (Пр.).
ОСІК! Вигук, яким відганяють кота (Ол.).

О СОТА, -ьІ, ж. 1. Пустощі, витівки; грубі жарти. 2. Сльота,
негода (Ол.).

ОСОТЙТИ, псбчу, -бтиш. Робити комусь прикрощі, насміхатися з когось; пустувати, бешкетувати (Пт.).

ПСОТЛЙВИЙ, -а, -е. Пустотливий, легковажний (Ол.).
ОСОТНИЙ, -а, -е. Те саме, що ОСОТЛЙВИЙ (Пт.).
ОСОТНИК, -йка, ч. Пустун, бешкеmик (Ол.).
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псотнИ:ця, ·і, ж. Жін. до псотник (Ол.).
ПСОТНІСЬ, -Іся, ч. З:иенш.-пестл. до П СОТНИК (Ол.).
ПСТ! виг. Те! Цить! (Ол.).
ПСТРУГ, ·уга, ч. Форель (Пр.).

ПСУБРАТ, ·ата, ч. Лайл., зиев. Песій брат, негідник, нечес·
тивець (Пр.).

псУти, псую, ·ЄШ. Псувати (Пр.).
~·
псУтися, псуєшся, ·ЄСЯ. Псуватися, ставати непридатним
для користування чи вживання; робитися неприємним, поганим;
поrіршуватися (Пр.).

ПСУтЯ, -я, с. Дія зазнач. ПСУтИ. Псування (Пр.).
ПСІОРКА, -ьr, ж. 1. Фрукт із дикого, нещепленого дерева.

2.

Неїстивний гриб (Пи.).
ПСЯ, пс.Яти, с. Щеня, цуценя, собача (Ол.).

пс.Ятко, -а, с. З,ненш.-пестл. ДО пся. Цуценятко, щенятко,
собачатко (Пт.).

ПТАСІЙ, -я, -є. Пташиний (Ол.).
ПТАША. 1. -ати, с. Пташеня. 2. -а, с. Збірн. Птаство (Ол.).

ПТАШЬІВ'Я, -я, с. Птаство, птиця. - В лісі повно розмаїтоrо
пташьІв'я (Ол.).

ПУГА, -ьr, ж. Пужално, ручка батога. -Бь1ч сяскл8датз пуrь1
і wмиrаря (Пр.).

ПУГАР, -аря, ч. Келих, чара для вина або пива (Пр.).
ПУГАРИК, ·Ика, ч. Келишок, чарка для горілки. -Дайте нам
по пуrарнку палЮнкьr (Пр.).

ПУnлЯРЕС, -еса, ч. Гаманець (Ол.).
ПУД-а, ч. Страх, ляк. -Ци не маш пуда? (Ол.).

ПУдЕВКО, -а, с. Коробка (Ре.).
ПУДЛО, -а, с. Короб, картонка, скринька (Пт.).
ПУЗОН, -бну, ч. Духовий музичний інструмент; вид труби,
що складається із двох частин (Пр.).

ПУКАВКА, -ьr, ж. Хлопавка. Мам пукавку з бзнку (Ол.).
ПУКЛЙСТИЙ, -а, -е. Випуклий (Пт.).
ПУКНУтИй, -а, -е. Тріснутий, із тріщиною (Ол.).
ПУЛНРЕС, -еса, ч. Те саме, що ПУ!ІЛЙРЕС (Пр.).
ПУЛЬКА, -ь1, ж. Індичка (Св.).
ПУЛЬЧА, -ати, с. Індичатко, пташеня індика (Св.).

ПУПИРЬ, -Иря, ч. Родимка (Ол.).
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ПУПОК, -пка, ч. Пуп, круглий рубець у центрі живота (Пр.).
ПУПРИК, -Ика, ч. Курячий шлунок (Ол.).
ПУРХАВКА, -ь1, ж. Гриб-дощовик (Пр.).
ПУСТАК, -ака, ч. Цілина, ніколи не оране поле (Св.).
ПУСТАТЙНЯ, -і, ж. Пустеля (Ол.).
ПУСТОТНЙЦЯ, -і, ж. Легковажна жінка (Пт.).
ПУТ, -я, ч. Путь, дорога, шлях. - Я піду тЬІм путьом, а ть1
тамтмм (Пр.).

ПУЦИР, -Ира, ч. Чистильник, денщик; ад'ютант у війську
(Ол.).

ПУЦУВАТИ, -ую, -єш. Чистити, добре мити (Пр.).
ПУЦУВАТИЙ, -а, -е. Повнолиций, повновидий (Ол.).
ПУЧА, -а, мн. Бруньки. - Пуча пук:іют (Ол.).
ПУЧЬІТИСЯ, пучь1шся, -ьпся. Набундючуватися (Ол.).
ПУЧНіТИ, -Іє. Набрякати, бубнявіти (Пр.).
ПУщАНЯ, -я, с. Остання неділя М'ясниць перед Великим по
стом (Пт.).

ПУщАТИ, пущам, -аш. Впускати досередини. - Не будеме
никоrо пущати до хь1ж (Пт.).

ПЧЕЛЯР, -Яра, ч. Бджоляр, пасічник, власник пасіки (Пр.).
ПЧОЛА, -ЬІ, ж. Бджола (Ре.).
'
ПШТЬІКАТИ, -ь'1кам, -аш. Давати щигля (Пн.).

ПШТЬІКНУтИ, ~ь'1кну, -еш. Однокр. до ПШТЬІКАТИ (Пн.).
ПШТhІЧОК, -чка, ч. Щиголь, удар зігнутим пальцем у чоло
(Пр.).

ПЩІЛЬНЙЦТВО, -а, с. Бджільництво (Ре.).
ПЩОЛА, -ЬІ, ж. Те саме, що ПЧОЛА (Пр.).
ПЩОЛЯР, -Яра, ч. Те саме, що ПЧЕЛЯР (Ол.).

П'ІОРНИК, -Ика, ч. Пенал, коробка для шкільного приладдя
(Пр.).

П'ЙСТУК, -ука, ч. П'ястук, кулак (Пр.).
П'ЯСГУчОК, -чка, ч. Зменш. до П'НСТУК. Кулачок (Пр.).
П'ЯТ, п'Яти, числ. П'ять (Пр.).

П'ЙТКА, -ь1, ж. 1. П'ятірка, банкнота з цифрою «5». 2. Зменш.
пестл. П'ята у дитини' (Пр.).
П'ЯТНАдЦЕТ, -ети, числ. П'ятнадцять (Пр.).
П'ЯТНАДцЕТИЙ, -а, -е. П'ятнадцятий (Пр.).
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р
РАБАРБАР, -ару, ч. Ревінь (Пр.).
РАБІВНЙЦТВО, -а, с. Грабіж, грабіжництво (Ре.).
РАБкАйло, -а, с. Тріскачка, торохкало, калІ:італьце (Ол.).
РАБУВАТИ, -ую, -єш. Грабувати (Ре.).
РАБУЛІСТА, -ь1, ч. Правовий крутій; той, хто тлумачить закони і права на свою користь (Пр.).

РАБУНКОВИЙ, -а, -е. Грабіжницький (Пр.).

РАБУНОК, -ику, ч. Грабунок (Пр.).
РАБУСЬ, -уся, ч. Грабіжник (Ол.).
РАБУСЬНИК, -Ика, ч. Те саме, що РАБУСЬ (Ол.).
РАДЛЙТИ, -Юю, -єш. Переорювати впоперек зорану плугом
ниву (Пр.).

РАДЦА, -і, ч. 1. Член ради виконкому або суду. 2. Чемна
форма звертання до службовців.

-

Поможrе мі, радцо, в тій справі

(Ре.).

РАЗ: ДРУГИЙ РАЗ. Вдруге. ДРУГЬІМ РАЗОМ. Іншим разом (Ол.).

РАйБАЧКА, -ь1, ж. Дошка для прання (Пт.).
РАйfРАС, -асу, ч. Газонна трава (Св.).
РАЙЗА, -ь1, ж. Мандрівка ремісничо1 челяді; подорож (Пт.).
РАМАК, -ака, ч. Рубель, ребриста частина маrлівниці (Пр.).
РАМПА, -ЬІ, ж. 1. Залізничний під'їзд, поміст для вантаження товарів у вагони і розвантаження.

2. Шлагбаум. (Ол.).
PAHfA, -ь1, ж. Ранг; звання, ступінь ієрархії в уряді, устано

вах, війську (Пр.).

РАНіцЬКО, присл. Ранесенько (Пт.).
РАНТКА, -ь1, ж. Рандеву, зустріч закоханих; зустріч за домовленістю (Пр.).

РАНТОВИЙ, -а, -е. Крайній (Ре.).
РАПА, -ь1, ж. Суконка (Ол.).
РАПАВИЙ, -а, -е. Шорсткий, нерівний, негладкий (Ол.).

РАПкАТИ, рапкаш,-ат. Те саме, що РАПчАТИ (Пт.).
РАПТУС, -уса, ч. Запальна, неврівноважена людина, яка не
продумує своїх вчинків (Ол.).
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РАПЧАТИ, рапчь1ш, -ьп. Кричати, репетувати (про жаб). Жабь1 рапчут цілу ннч (Ол.).
РАРЙ.ТАС, -асу, ч. Раритет, рідкість, особливість (Пр.).
РАТА, -ь1, ж. Часткова плата; частина боргу (Ол.).
РАТАМИ, присл. На виплат (Ол.).
РАТІВНИК, -Ика, ч. Рятівник (Пр.).
РАТУВАТИ, -ую, -єш. Рятувати (Пр.).
РАТУНОК, -ику, ч. Порятунок (Пр.).
РАТУШ, -уша, ч. Ратуша, будинок міської ради у центрі міс
та (Пт.).

РАФІНЕРЙ.Я, -Иї, ж. Фабрика, де очищають нафтові або інші природні продукти від хімікатів (Пр.).

РАЦЯК, -Яка, ч. Людина з кривими ногами (Пт.).

РАЦЯТий, -а, -е. Кривоногий, клишоногий (Пт.).
РА ЧАР, -ара, ч. Продавець раків; любитель раків (Ре.).

РАЧЬІТИ, рачу, -ь1ш. Зволити, дозволити, веліти. -Што рачь"пе повісти народу, рSдцо? (Ре.).
РАЧКЬІ, -ів, мн. Затички (цвяхи) для забезпечення капсули
на осі під час їзди, запобіжники (Ре.).

РАШПЕЛЬ, -пля, ч. Рашпіль для деревини (Ол.).
РАШПЛЮВАТИ, -Юю, -єш. Рівняти рашпілем (Пр.).
РАШПЛЯ, -і, ж. Те саме, що РАШПЕЛЬ (Ол.).
РДЖА, -ь1, ж. Іржа (Ол.).

РЕБРАЧКА, -ь1, ж. Те саме, що РАМАК (Ол.).
РЕВІДУВАТИ, -ую, -єш. Обшукувати, трусити (Ол.).

РЕВІР, -Іру, ч. Округа, дільниця, ділянка: ЛІСОВИЙ РЕВІР.
Ділянка лісу, що належить одному власникові й залишається під
його наглядом (Ре.).

РЕВКНУrИ(СЯ), ревкне (ся). Відригнути(ся). -Як мі ся ревкло, то мі ся лекше зробнло (Пт.).

РЕВНІ, присл. Ревно, щиро, самовіддано (Св.).
РЕВ'Я, -ї, ж. Перегляд військ; військовий парад (Пр.).
РЕ(імЕНТ, -енту, ч. Полк кінноти (Св.).
РЕrУЛА, -ь1, ж. Правило, закон, порядок, розпорядок (Ре.).
РЕrУЛЯмІН, -Іну, ч. Регламент (Пр.) .

. РЕДУТА, -ь1, ж. Редут, замкнуте з чотирьох боків польове
оборонне укріплення (Пр.).

РЕДЬКВА, -ь1, ж. Редиска (Пр.).
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РЙСКАЛЬ
РЕЗЕРВА, -ь1, ж. Резерв, запас (Пр.).

РЕЗЕРВІСТА, -ь1, ч. Солдат запасу (Пр.).
РЕЗЕРВУВАНИЙ, -а, -е. Резервний; захований на випадок
потреби (Пр.).

РЕЗИІНАЦЙЯ, -Иї, ж. Відмова від чогось (Ол.).
РЕзиrнУвА ти, -ую, -єш. Відмовлятися (ОЧ.).
РЕЙТА, -ь1, ч. Віл коричневої масті (Ол.).
~·
РЕНТА, -ЬІ, ж. 1. Пенсія. - пішов на ренту. 2. Рента, регу
лярний прибуток від капіталу або землі, який одержують влас

ники. - З його рентьа утрнмуєся цfла роднна (Пр.).
РЕПЕРАЦЙЯ, -Иї, ж. Направа, ремонт (Пр.).
РЕПЕРУВАТИ, -ую, -єш. Справляти, поправляти (Пр.).
PEnETA, -ь1, ж. Повторення; добавка до порції (Ол.).•
РЕСТАВРАЦЙЯ, -Иї, ж. 1. Реставрація; відбудова, відновлення (споруди, машини тощо).

2.

Ресторан.

-

Чловек як добрі

зrолоднfє, то летит до реставрацнї (Пр.).
РЕФЛЄКТУВАТИ, -ую, -єш. Мати щось на увазі; вживати
заходів для досягнення мети; погоджуватися на щось.

-

Мій внук

рефлєктУє на посаду лісничого (Пр.).
РЕХТ, -у, ч. Правда, рація.

-

Маш рехт, же не п'єш! (Пн.).

РЕQЕПИС, -Ису, ч. 1. Квитанція про одержання чого-небудь.

2.

Запис-вказівка про вживання кормів (Пр.).

РЕQЕПКА, -ЬІ, ж. Рецепт (Пт.).
РИВАЛІЗАЦЙЯ, -Иї, ж. Суперництво, конкуренція (Пр.).
РИВАЛІЗУВАТИ, -ую, -єш. Змагатися за руку дівчини, бути
в ролі суперника (Пр.).

РЙВАЛЬ, -Зля, ч. Суперник, конкурент (Пр.).
РЙІ'ЕЛЬ, -rля, ч. 1. Одна з кількох горизонтальних перекладин між стовпами стіни.

2.

Засув у замку (Ол.).

РиrлювАти, -Юю, -єш. Зачиняти на засув (Ол.).
РИЗАНКА, -ь1, ж. Локшина (Ол.).
РИЗЙКАНТ, -анта, ч. Смілива людина, яка йде на ризик (Пр.).
РИЗЙКО, -а, с. Ризик (Пт.).
РЙНСКІ, -ь~х, мн. Ринські, гроші в Австро-Угорській імперії
(Пн.).

РЙСІК, -Іка, ч. Грифель (Ол.).
РИСКАЛЬ, -Зля, ч. Рискаль, лопата для глибокого копання
землі (Пт.).
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РИС6ВНИК, -Ика, ч. Художник, ілюстратор (Пр.).
РИСУВАНИЙ, -а, -е. Мальований (Ре.).
РИЦЙНУС, -уса, ч. Рицина, касторова олія (Пт.).
РИШАдА, -ь1, ж. Рокіровка, шаховий хід, при якому переміщують короля через туру (Пр.).

РLІБАР, -аря, ч. Рибалка (Ол.).
РLІБЕЛЬ, -бля, ч. Морська чайка. -Два рьІблі летят (Пр.).
РLІБНЕ, -6го, с. Податок за право ловити рибу (Пр.).

РЬІБ6ЇД, -іда, ч. Рибоїд (той, хто харчується лише рибою). Сіймскь1 котьr то рwбоідw, бо жрут лем рьІбу (Ре.).
РЬІБОЛІВКА, -ь1, ж. Морська ластівка, чайка (Св.).

РЬІБОРІВКА, -ь1, ж. Те саме, що РЬІБОЛІВКА (Св.).
РЬІБ6ЧКА, -ь1, ж. 3.иеиш.-пестл. Рибонька (Св.).
РЬІБ'ЙТКО, -а, с. Зменш.-пестл. Рибенятко (Ол.).
РЬІГАТИ, р:Ь1гаш, -ат. Блювати (Ол.).
РЬІЙ, рЬ1я, ч. 1. Гостроноса морда у деяких ссавців. 2. Знев.

Рило (про обличчя людини) (Пр.).

РLІНКА, -ЬІ, ж. 1. Чавунна посудина на чотирьох ніжках для
2. Сковорода (Пт.).
РЬІННА, -ь1, ж. Ринва, труба, якою стікає вода з даху (Ре.).

кип'ятіння молока.

РЬІНОЧКА, -ЬІ, ж. З:иети. Сковорідка (Ол.).

'

РLІХЛО, присл. Швидко (Пт.).

РЬІЙЧОК, -чка, ч. Рильце. - Закрjтнш рьrІічкьr (Ол.).
РіВНИК, -Ика, ч. Екватор, уявна лінія, що проходить на рівній відстані від обох полюсів (Пр.).

РІВНОБ.АРВНИЙ, -а, -е. Одноколірний, однотонний (Пт.).

РІВНОЛЕГЛИЙ, ~а. -е. Паралельний (Ол.).

РІВНОЛЕГЛО, присл. Паралельно (Ол.).
РІВНОЛЕЖНИК, -Ика, ч. Паралель (Пр.).
РіжНО, присл. Неоднаково, по-різному (Пр.).
РІЖНОРАКЬІЙ (КІ), -а, -е. Різноманітний (Ол.).
РІЗАВКА, -ьх, ж. Біль у животі. - Різавка м'я рfже в середнні
(Ол.).

РіЗАК, -аха, ч. Гострий інструмент для різання чогось (Пт.).
РІЗАНКА, -ь1, ж. Те саме, що РИЗАНКА (Ре.).
РІЗНЙЦТВО, -а, с. Ремесло різника; торгівля м'ясом (Пр.).
РіЗНЯ, -і, ж. 1. Бойня, місце або будівля, де ріжуть худобу.

2.

Різня, масове вбивство людей (Пр.).
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РІЗОВЙНЬІ, -6вин, МТІ. Тирса (Ол.).

РОБЛІНЯ, -я, с. Виготовлення (Пр.).
РОБОТЙЗНА, -ьІ, :ж. Праця, обсяг якої визначено наперед
(Ол.).

РОБЕР, -ера, ч. Велосипед (Ре.).
РОВЕРЙСТ А, -ь1, ч. Велосипедист (Пн.).
·,
РОВЕРЙСТКА, -ЬІ, ж. Жіи. до РОВЕРЙС'І)А (Пн.).

РОГАЛЬ, -аля, ч. Соха на сіно, конюшину (Ол.).
РОГАЛЬ, -аля, ч. 1. Сухий безлистий стовбур дерева або сте
бло рослини. - С капусть1 лем ся poraJLi зостіли - так об'fла rу
сенйця. 2. Рогалик, булка у формі півмісяця (Ол.).
РО(АР, -ара, ч. Те саме, що РОГАЛЬ. - Porap то яшІця че
перата, на котру клІІдут конич, жебь1 вьісох (Пн.).

РОДАК, -ака, ч. Земляк, співвітчизник (Пр.).

РОДЗЙНКЬІ, -нок, МТІ. Родзинки, сушені ягоди винограду
(Ре.).

РОДЙЧЕ, -ів, МТІ. Батьки, батько і мати (Ол.).
РОДОВЕ, -6го, с. Подарунки кумів для новонародженої ди
тини (Ол.).

РОЗБАБР.АТИ, -абрю, -еш. Розпочати якусь трудомістку ро
боту, призвівши цим до безладу (Ре.).

РОЗБАВЙТИ, -ав'ю, -иш. Розвеселити (Ол.).
РОЗБАВЙТИСЯ, -ав'юся, -ишся. Док. вид до РОЗБАВ'Я
ТИСЯ. Розвеселитися (Ол.).

РОЗБАВ'ЙТИСЯ, -ав'ямся, -яшся. Розвеселятися (Ол.).
РОЗБАЗГРАТИ, -азrрам,-аш. Розмазати фарбу або чорнило
(Ре.).

РОЗБАНДАЖУВАТИ, -ую, -єш. Розбинтувати (Пр.).

РОЗБАЯТИ, -аям, -яш. Розбовкати, розбазікати, розголоси
ти таємницю. -Ци мусів-єс тото розбаЯти? (Пт.).

РОЗБЕчАТИСЯ, -ечуся, -ишся. Знев. Розревітися, голосно
розплакатися. - Але мале дзецко ся дОбрі розбечіло (Ол.).

РОЗБЙТОК, -тка, ч. 1. Людина, що врятувалася з розбитого
2. Нещасна людина (Пр.).
РОЗБУРЙТИ, -урю, -иш. Розвалити, зруйнувати {Пр.).

корабля.

РОЗВАДЖУВАТИ, -ую, -єш. Розчіпляти, роз'єднувати (Ол.).
РОЗВАдЙТИ, -Зджу, -~Ідиш. Док. вид до РОЗВАДЖУВАТИ.
Розчепити, роз'єднати (Ол.).
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РОЗВАРНЯ, -і, ж. Незrрабна жінка; нероба (Ол.).
РОЗВЛЕЧЕНИЙ, -а, -е. Розпущений, розбещений (Пт.).
РОЗВ6ДНИК, -йка, ч. Чоловік, який розвівся із дружиною
(Пт.).

РОЗВОДНЙЦЯ, -і, ж. Розведена жінка (Пт.).
РОЗГАРДіЯШ, -Яша, ч. Розгардіяш, гармидер, безладдя. Як виднте, такий в нас розгардіяш (Ол.).
РОЗГВАРЙТИ, -арю, -иш. Відговорити від чогось; перевес
ти бесіду на іншу тему (Пт.).

РОЗГВАРЙТИСЯ, -арюся, -ишся. Розговоритися, розбала
катися (Ол.).

РОЗГВАРЯТИ, -арям, -яш. Розраджувати, потішати; відвер
тати увагу бесідою (Пр.).

РОЗГОВ'Ядний, -а, -е. Марнотратний. -Розrов'Ядний чл6век вшь'пко проп'є (Ол.).

РОЗГОРТАТИ, -6ртам, -аш. 1. Роздягати, скидати верхній
одяг; розмотувати щось загорнуте.
небудь лопатою.

-

2.

Розгрібати, розкидати що

Розr6рний там сьніr зо стежкь~ (Пн.).

РОЗГОРЯЧКУВАТИСЯ, -уюся, -єшся. 1. Розтемператури
тися, розхворітися.

2. Перен. Рознервуватися, розкричатися (Пр.).
РОЗГОТОВЕНИЙ, -а, -е. Розварений. Розrотовень~ бан-

дуркь1 (Ол.).

РОЗГОТОВЙТИ, -6в'ю, -иш. Розварити (Ре.).
РОЗГРАНИчАТИ, -Ичам, -аш. Розмежовувати (Ол.).
РОЗГРАНИЧЬІНЯ, -я, с. Дія зазнач. РОЗГРАНИЧLІТИ.
Розмежування (Ол.).

РОЗГРАНИЧЬІТИ, -йчу, -ь1ш. Док. вид до РОЗГРАНИчА
ТИ. Розмежувати (Ол.).

РОЗГУЛЬТА1ТИСЯ, -аюся, -їшся. Розледачіти, розлінитися

(Ол.).

РОЗГУСЬТАТИ, -усьтам, -аш. Розгойдати (Пт.).
РОЗГУСЬТАТИСЯ, -усьтамся, -ашся. Розгойдатися, коли
хаючнсь уліво-вправо або вгору-вниз (Пт.).

РозrАДАний, -а, -е. Говіркий, балакучий (Пт.).
РозrАДАти, -Здам, -аш. Док. вид до РОЗ(АДУвАти. Роз
голосити (Пт.).

РозrАДАтися, -Здамся, -ашся. Те саме, що РОЗГВАРИ
тися. Розбалакатися (Пт.).
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РОЗfАДУВАТИ, -ую, -єш. Розголошувати таємницю (Пт.).
РОЗfМАТВАНЯ, -а, с. Дія зазнач. РОЗfМАТВАТИ (Ол.).
РОЗfМАТВАТИ, -атвам, -аш. І. Розплутати, розв'язати щонебудь заплутане.

2.

Вийти з труднощів (Ол.).

РОЗfРУХОТАТИ, -отам, -аш. Розтрощити, розбити на друзки (Ол.).

РОЗДВОРА, -ь1, ж. Роззява.

.

Маш жену ро~двбру, што лем

rамбу все отверат (Ол.).

РОЗДОБАТИ, -обам, -аш. Розкопирсати, роздовбати (Ол.).
РОЗДОРОЖЕ, -я, с. Роздоріжжя, перехрестя доріг (Ре.).
РОЗЖЕРАТИСЯ, -ерамся, -ашся. Розлючуватися (Ол.).
РОЗЖЕРТИЙ, -а, -е. Розлючений, розгніваний (Пн.).
РОЗЖЕРТИСЯ, р6зжруся, -ешся. Док. вид до РОЗЩЕРАТИСЯ. Розлютитися, роздратуватися (Ол.).

РОЗЖУВАНИЙ, -а, -е. Розжований (Пн.).
РОЗЗБИТКУВАТИСЯ, -уюся, -єшся. Розбешкетуватися (Пр.).
РОЗКАВАЛКУВАТИ, -ую, -єш. Пошматувати, роздерти на
кавалки (Ол.).

РОЗКАЗ, -азу, ч. Наказ (Пн.).
РОЗКАЛЮВАТИ, -Юю, -єш. Розпікати до білого (Ре.).
РОЗКАЛЬКУЛЮВАТИ, -Юю, -єш .. Вирахувати, обчислити
(Ол.).

.

РОЗКАРБУВАТИ, -ую, -єш. Розгладити складки, порозбивати нерівності, вирівняти (Пт.).

РОЗКВАСА, -ь1, ж. Свіжа заквашена капуста (Св.).
РОЗКІШНІ, присл. Надзвичайно гарно, приємно, любо (Пр.).

РОЗКРАЧЬІТИСЯ; -ачуся, -ь1шся. Розкарячитися, розставити широко ноги (у формі букви «А») (Пт.).

РОЗКР А ЧНИЙ, -а, -е. Розкарячений. - При дорозі розкрач
НЬІ телєфонічнм ст6пм (Пт.).

РОЗКРОЧЬІТИСЯ, -очуся, -ЬІшся. Те саме, що РОЗКР АЧЬІ

ТИСЯ (Ре.).

РОЗЛАДОВУВАТИ, .ую, -єш. Розвантажувати (Пр.).
РОЗЛАДУВАНЯ, -я, с. Дія зазнач. РОЗЛАДУВАТИ. Роз
вантаження (Пр.).

РОЗЛАДУВАТИ, -ую, -єш. Док.вид до РОЗЛАДОВУВАТИ.
Розвантажити (Пр.).

РОЗЛАДУНОК, -нку, ч. Те саме, що РОЗЛАДУВАНЯ (Пр.).
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РОЗЛАЙДА ЧА тися
РОЗЛАЙДА чА ТИСЯ, -ачамся, -ашся. Ставати ледарем; роз
бещуватися (Ол.).

РОЗЛАЙДАЧhІТИСЯ, -ачуся, -ь1шся. Док. вид до РОЗЛАЙ
ДАЧАТИСЯ. Розледащитися; розбеститися (Ол.).
РОЗЛАХМАНЙТИСЯ, -анюся, -ишся. Скинути із себе лах
міття, старий одяг (Ре.).

РОЗЛЙВА Ч, -ача, ч. Розливальник, фахівець із розливання
(Ол.).

РОЗЛИВЙСКО, -а, с. Залитий водою простір (Св.).
РОЗЛІЗЛИЙ, -а, -е. 1. Нетугий, неміцний, який розлізся.

2.

Рідкий; нетривкий. З. Млявий (Ол.).

РОЗЛУП'ЯТИСЯ, -уп'ятся. Розколюватися (Ол.).
РОЗЛЮЗЬНІНЯ, -я, с. Ослаблення, попущення (Ол.).

РОЗЛЮЗЬНІТИ, -іє. Док. вид до РОЗлюзьнЯ:ти. Послабити, попустити, розпустити (Ол.).

РОЗЛЮЗЬНЯ:ТИ, -Ю'зьням, -яш. Послаблювати, попускати
(Ол.).

РОЗЛЯПкАТИ, -Япкам, -аш. Розплющити, розплескати в до
лонях.:.. Розляпкала-м кfсто на плЯцкь1 (Пр.).
РОЗЛЬОКУВАТИ, -ую, -єш. Розквартирувати (Пр.).
РОЗЛЬОКУВАТИСЯ, -уюся, -єшся. Всістися, вигідно вмос
титися, примоститися (Пр.).

РОЗМАІТОСТ, -бети, ж. Розмаїття, різноманітність, всячи
на (Ол.).

РОЗМАРЙЯ, -Иї, ж. Розмарин, запашна кущова рослина

(Rosmarinus L.)

(Пр.).

РОЗМЕДЖУВАНИЙ, -а, -е. Розмежований, відділений (Пр.).
РОЗМИСЬЛЯТИ, -Исьлям, -яш. Міркувати, розмірковувати
(Ол.).

РОЗМІТУВАТИ, -ую, -єш. Розкидати (Пр.).
РОЗМ'ЯЖДЖАТИ, -Яжджам, -аш. Роздавлювати, розчав
лювати (Ол.).

РОЗМ'ЯЖДЖhІНЯ, -я, с. Дія за знач. РОЗМ'ЯЖДЖhІТИ
(Ол.).

РОЗМ'ЯЖДЖhІТИ, -Яжджу, -ь1ш. Док. вид до РОЗМ'ЯЖ
джАТИ. Роздавити, розчавити. -Розм'яжджь"ша-м небачні вшь"1ткь1 СЛНВКЬІ в торбі (Ол.).

РОЗНЕРВУВАНИЙ, -а, -е. Розгніваний, знервований (Ре.).
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РОЗОГРіТЯ, -я, с. Розігрівання, підігрів (Пт.).
РОЗОЗРЙТИСЯ, -6зрюся, -ишся. Роззирнутися, роздивити
ся (Пр.).

РОЗПАКУВА.НИЙ, -а, -е. Розпакований, звільнений від упа
ковки (Ре.).
'

РОЗПАЛКА, -ьr, ж.

(

Розпалювання, розпал. і-' Т6тЬІ тр1скь1

будут д6брьr на розпалку (Ол.).

~·

РОЗПАПЛЙТИ, -аплям, -яш. 1. Розмастити. 2. Розбовкати
щось, розголосити таємницю (Ол.).

РОЗПАПРАТИ, -апрам, -аш. 1. Розмазати, розмастити щось.

2.

Кинути розпочату роботу, не завершивши її (Пр.).

РОЗПАУЗЙТИ, -ужу, -узиш. Зняти закріплений на возі ру
бель (Пр.).

РОЗПЙНКА, -ьr, ж. Прилад із двох рамок, на який натягу
ють призначені для сушіння шкіри малих хутрових звірів (кроля,
зайця, куниці та ін.) (Пт.).

РОЗПЛОДЖЬІНЯ, -я, с. Розплід, розведення у великій кіль
кості тварин або птиці (Ре.).

РОЗПОЗНАТИСЯ, -6знамся, -ашся. Познайомитися. - З будучом м6йом женом розп6знав-єм ся на фестнні (Ол.).

РОЗПОР, -6ру, ч. Розріз в одязі (Пт.).
РОЗПОРА, -ьr, ж. Перекладина, що з'єднує два стовпи (Св.).
РОЗПОРЯДжЬІНЯ, -я, с. Розпорядження, наказ (Пр.).
РОЗПРОВАДжАТИ, -Ііджам, -аш. Розводити, відпроваджувати декількох осіб поодинці (Пт.).

РОЗПРОВАДЖЬІНЯ, -я, с. Дія зазнач. РОЗПРОВАДЖА
ТИ (Пт.).

РОЗПРОВАДЙТИ, -аджу, -адиш. Док. вид до РОЗПРО
ВАДЖАТИ (Пт.).
РОЗПРУЖНЯЧЬІТИСЯ, -Ячуся, -ьrшся. Розледащитися (Ол.).

РОЗПУСТ, -усту, ч. Відлига. - К6лн сьніг розпустнт на Яри
(Ол.).

РОЗПУСТНИК, -Ика, ч. Розпусник (Пр.).
РОЗПУчЬІТИ, -учу, -ь1ш. Роздушити, розім'яти. -РозпучЬІв
єм нехтЯчьr пуделко патьічків (Пр.).

РОЗПУЧНілИй, -а, -е. Дієпр. акт. мин. часу до РОЗПУЧ

НіТИ. Набряклий, набубнявілий (Ол.).
РОЗПУЧНІТИ, -Іє. Набрякнути, набубнявіти (Ол.).
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РОЗРЕГУлювАти
РОЗРЕГУЛЮВАТИ, -Юю, -єш. Розладнати (Ре.).
РОЗРЬІВКОВИЙ, -а, -е. Розважальний (Ол.).
РОЗС,\ДЖЬІНЯ, -я, с. Розсадження, розміщення поодинці на
певній відстані один від одного (про людей, рослини) (Пт.).

РОЗСЬІПОК, -пку, ч. Втрата; матеріальна нестача (Пр.).
РОЗСМАРУВАТИ, -ую, -єш. Розмастити, нанести що-небудь
рівним шаром на якусь поверхню (Пр.).

РОЗСТАНЯ, -я, с. Розставання (Пт.).
РОЗТВЕРАТИ, -ерам, -аш. Розкривати, відчиняти; розправ
ляти що-небудь складене (Пн.).

РОЗТВОРЙТИ, -брю, -иш. Док. вид до РОЗТВЕРАТИ. Роз
крити, відчинити; розправити (Пн.).

РОЗТЬІРМОС:ЙТИ, -бшу, -бсиш. Розтерзати, розтрясти. Я тя розтмрм6шу, тЬІ, драбе! (Пт.).

РОЗТОВЧЬІ, -6вчу, -еш. Розтовкти, розтерти на м'яку масу
або порошок (Пр.).

РОЗТОРГАний, -а, -е. Діепр. пас. мин. часу до РОЗТОР
ГАТИ. Розірваний, розшарпаний, розкуйовджений. - Маш роз
торгаие волоси (Ол.).

РОЗТОРГАТИ, -6ргам, -аш. Розірвати, розшарпати, розку
йовдити (Ол.).

РОЗФАРБУВАнИй, -а, -е. Розфарбований (Пт.).
РОЗФАСТРиГУВАТИ, -ую, -єш. Витягнути нитку з намета
ного для першої примірки одягу (Пр.).

РОЗФЬІРкАТИ, -ь'1ркам, -аш. Розколотити.

Розфь'іркай

квасне молоко (Пр.).

РОЗФІfЛЮВАТИСЯ, -Ююся, -єшся. Розпустуватися (Ол.).
РОЗХАРАКТЕРИЗУВАТИСЯ, -уюся, -єшся. Розгримувати
ся, ЗНЯТИ грим із лиця (Ре.).

РОЗХІХОТАТИСЯ, -очуся, -ешся (-бтамся, -ашся). Розсмія
тися, довго хихотіти (Св.).

РОЗХОДЖЬІНЯ, -я, с. Розбіжність, суперечність, незгода
з кимось (Пт.).

РОЗХОД:ЙТИСЯ, -6джуся, -6дишся. 1. Розходитися, розста
ватися.

2.

Залежати на чомусь.

Ци розходится ти о тотЬІ пінЯзі,

што-з мі їх пожь'ічЬІв? (Ол.).

РОЗЧЕІШРЙТИСЯ, -ерюся, -ишся. Розчепіритися, розка
рячити ноги (Ол.).
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РОСfОКА

РОЗЧЬІНА, -ЬІ, ж. Рідко заквашене тісто на хліб (Пт.).
РОЗчЬІНКА, -ь1, ж. Здрібн. до РОЗЧhІНА (Пр.).
РОЗЧЬІПКА, -ьr, ж. Палиця з роздвоєним кінцем, якою зривають плоди з дерев (Пт.).

РОЗЧУХРАНЕЦ, -нця, ч. Людина з розкуйовдженим волос.
РОЗШАЛ.ілий:, -а, -е. Дієпр. акт. мин. чаd.у до РОЗІІІАЛі

сям (Пр.).

ТИ. Розшаленілий, розлючений (Ол.).

РОЗШАЛіТИ, -Ію, -єш. Розшаленіти, розлютитися (Ол.).
РОЗШАСТАТИ, -З.етам, -аш. Промотати, розтринькати, роз
тратити (Пр.).

РОЗШЬІРінЯ, -я, с. Розширення, сприяння зростанню чого,
РОЗШМАТУВА.ний, -а, -е. Розшматований, роздертий на

небудь, поширенню його кількісно (Ре.).
шматки (Пр.).

РОЗ'ЮДЖУВАТИ, -ую, -єш. Підбурювати (Ол.).

РОЗ'ЮДЙТИ, -Юджу, -Юдиш. Док. вид до РОЗ'ЮДЖУВА
ТИ. Шдбурити (Ол.).

РОЗ'ЯСНінЯ, -я, с. Роз'яснення, розтлумачення (Пр.).
РОндЕЛИК, -й.ка, ч. Невелика посудина для смаження про
дуктів (Ол.).

РОНДЕЛЬ, -для, ч. Миска з ручками, що виконує роль гусятниці (Пт.).

РОНДЛИК, -Ика, ч. Те саме, що РОНДЕЛИК (Ол.).
РОПА, -ьr, ж. 1. Сукровиця. 2. Нафта. Нафт6ва p6na (Пр.).
РОПЙТИСЯ, р6nится. Гноїтися, виділяти rній (про рану).
Рана д6вrо ся р6пнт (Пт.).

РОСА.дл, -ЬІ, ж. Розсада (Ол.).
РОСИЛ, -6лу, ч. Бульйон (Ол.).
РОСЙТИ, рбшу, рбсиш: ·РОСНТИ ЛЕН. Розстеляти льон для
орошення й осушення (Пр.).

РОСОхА ТИЙ, -6ro, ч. Розгалужений, розділений на дві або
більше частин (про дерева та інші рослини) (Пт.).

РОСОХЬІ, р6сох, мн. Ручки плуга у формі великих вил (Пр.).
РОСТБРАТЕЛЬ, -тля, ч. Ростбіф, котлета з яловичини, від
бита й підсмажена з цибулею (Пр.).

РОСТНИК, -йка, ч. Солод {Пр.).
РОСfОКА, -ьІ, ж. Рослина з родини букшпанових (Пт.).

175

РОТУІІДА
РОТУндА, -ьr, ж. 1. Напівкругла висока гора. - На роrунді
побудуваний войск6вий цвннтар.

2.

Болгарський перець.

-

Мушу

купнти 5 rсlльо роrундьr (Пр.).
РОШПОНКА, -ьr, ж. Рослина, листя якої вживається для
салату (Пт.).

РУБЕЛЬ, -бля, ч. Карбованець, грошова одиниця СРСР (Св.).
РУдЕРА, -ьr, ж. Старий, занедбаний будинок. -То не хЬ~жа,
а рудера (Ол.).

РУЖА, -ьr, ж. Троянда (Ол.).
РУЖКА, -ьr, ж. Весільний букет (Пр.).
РУЖНИЙ, -а, -е. Різний, різноманітний (Пт.).
РУЖН:ЙТИСЯ, ружнюся, -ишся. Відрізнятися. - Наша м6ва
ружнится от вашой (Ол.).

РУЖОВИЙ, -а, -е. Рожевий (Пр.).

РУЖОВІТИ, -Ію, -єш. Рожевіти, набирати рожевого кольору
(Пт.).

РУЖОВО, присл. Рожево (Пт.).
РУЖУВАТИ, -ую, -єш. Рум'янити, накладати на обличчя ру
м'янець (Ре.).

РУЙНЙЦКЬІЙ (КІ), -а, -е. Руйнівний (Ре.).
РУМ, -у, ч. 1. Ром, спиртний напій. 2. Гілки хвойних дерев,
що служать підстилкою для худоби.

-

Наrрабав-єм руму для сте

ліня. - Рум складают на постеліня статку (Пр.).
РУМЕІ'АНЯ,-я, с. Дія зазнач. РУМЕІ'АТИ. Ремиrання(Ол.).
РУМЕІАТИ, -еrаш, -ат. Ремиrати. - Худ6ба румеrат (Ол.).
РУМОВЙСКО, -а, с. Руїни, залишки зруйнованої споруди
(Ол.).

.

РУМСАТИ, румсам, -аш. Рюмсати, плакати, жалітися (Пр.).
РУМ'ЯНОК, -ику, ч. Ромашка (Ол.).
РУНТУВАТИ, -ую, -єш. Руйнувати, нищити; перекидати. Кьrртнця рунтує луку (Ол.).

РУРА, -ьr, ж. Труба (Пр.).
РУРКА, -ьr, ж. Зменш. до PWA (Пр.).
РУРОВНЯ, -і, ж. Трубозавод (Пр.).
РУРОТЯГ, -Ягу, ч. Трубопровід, система труб, по яких над
ходять вода, нафта, rаз (Пр.).

РУСАлЯ, -я, с. Зелені свята. -Т6го р6ку мали-сме красне ру
саля, бо не лив дойдж (Ол.).
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РЙФА
РУТИНУВАнИй, -а, -е. Рутинний, шаблонний (Пр.).
РУТЙ:НЯР, -Яра, ч. Людина, що дотримується певних норм
і неохоче від них відмовляється (Пр.).

РУЧНИК, -Ика, ч. Рушник (Пт.).
PYlllllИЙ, -а, -е. Рухливий, жвавий. -- Не рушна жаба, што
в земли сfдит (Ол.).
РУШТА, рушт, мн. Колосник; решітка у грурці (Ол.).
РЙДЕЦ, -дця, ч. Рядок (Св.).
РЯндАВий, -а, -е. 1. Шматяний. 2. Порваний, знищений.
Ряндава кошеля (Ол.).

РЯСА, -ь1, ж. Зібрані у снопі китиці вівса чи проса. - РЯса
у проса (Пт.).

РЯСИсrий, -а, -е. Рясний, урожайний (Пт.).
РЙФА, -ь1, ж. Решето у віялці (Ол.).
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САБАШ-І'ОЙ

с
САБАШ-І'ОЙ, -6я, ч. Християнин, який за винагороду виру
чає єврея у його щоденній праці в суботу, в час шабашу (Ре.).

САГАник, -Ика, ч. Невелика дерев'яна бочка для вина (Ол.).
сАІ'АН, -ана, ч. Залізна або мідна посудина із двома вушка
ми (Ол.).

сАджА, -ЬІ, ж. Сажа (Пт.).
САДЖАРКА, -ь1, ж. Сільськогосподарська машина для автоматичного садіння картоплі (Пр.).

САДЖЬ'ІНЯ, -я, с. Садіння (Св.).
САДЖОВИЙ, -а, -е. Сажовий (Ре.).
САКЕВКА, -ь1, ж. Саморобний полотняний гаманець (Пт.).
САЛЙТИ, -алю, -иш. Заправляти страву салом (Св.).
САЛІТРА, -ь1, ж. Селітра (Пр.).
сАля, -і, ж. Зал, велика красива кімната для засідань, збо
рів, танців (Пт.).

САЛЯТЕРКА, -ь1, ж. Салатниця (Ол.).
САЛЬЦЕСОН, -ону, ч. Сальтисон, страва зі шматочків м'яса, сала й печінки зі спеціями (Пт.).

САміцЬКЬІЙ (Ю), -а, -е. Самісінький (Ол.).

САМОЗАБЬІТЯ, -я, с. Стан забуття (Пр.).
САМОЗНИЩЬІНЯ, -я, с. Самознищення (Пр.).
САМОЗРЕЧЬІНЯ, -я, с. Документ про відмову від своїх прав
на що-небудь (Пр.).

САМООДУРінЯ, -я, с. Самообман (Пт.).
САМООЧЬІщЬІНЯ, -я, с. Самоочищення (Пр.).
САМОХТЯЧ, присл. Із власної волі, без примусу (Ол.).
САНАТОРІЮМ, -Юму, с. Санаторій (Ре.).
САНЙЦЯ, -і, ж. Виїжджена дорога по снігу (Ол.).
сАнІ, сань, МІ-І. Сани (Св.).
САНітЕТ, -ета, ч. Санітар (Пр.).
САНКЬІ, -нок, м11. Виїзні сани із заслоном від снігу, що ле
тить з-під кінських копит (Ре.).

САНОІІША, -ь1, ж. Вид пшеничного зерна. - Сан6пша як
6ркіш, але шестигранна (Ол.).
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СЕЛЕДИН:6ВИЙ
САР АХтітИ, -ію, -єш, -є. Рівномірно, набридливо постукувати, шурхотіти (Пн.).

САРЙНЧА, -ь1, ж. Рідковжив. Доля (Пн.).

САРШЕНЬ, -еня, ч. Шершень (Ол.).
САТЙНА, -ьr, ж. Сатин, вид тканини (Пр.).
САФАндУЛА, -ЬІ, ч. Йолоп, дурень, дебіл, р0зумово недорозвинута людина (Пр.).
·
САХАРЙНА, -ЬІ, ж. Сахарин (Ре.).
СВАТБА, -ь1, ж. Весільні гості (Св.).
СВЕДЕР, -дра, ч. Светр (Пр.).

СВЕРБ'ЙЧКА, -ьІ, ж. Короста (Ол.).
СВИНЙТИ, свИ:ню, -иш. Згруб. Занечищувати, смітити (Ол.).
свИ:н:я, -і, ж. 1. Свиня. 2. Дерев'яна колода, яку СТаJ;ІЛЯТЬ
під час биття глиняної печі (Пр.).

СВИНЙРНЯ, -і, ж. Свинарник, хлів для свиней (Ол.).
СВИсrнУтИ, свнстну, -еш. 1. Свиснути. 2. Перен. Шмагонути, уперіщити.

Але-м го свнстиув батогом по плечах! (Ре.).

СВИТ, -у, ч. Світанок.

-- Пред свнтом

бмло студе110 (Ол.).

СВИЩ, -а, ч. Хлюст, гультяй (Ол.).

СВІТлЯчІй, -а, -е. Світлий, наповнений світлом; чистий,
прозорий (Пн.).

свічник, -Ика, ч. Свічник, підставка для свічок (Пн.).
СВОРА, -ьr, ж. Жердина з діркою, що з'єднує передню час
тину воза із задньою (Ол.).

СВ6РЕН, -рня, ч. Шворінь, металевий кілок завдовжки 25 см
у передній частині воза (Ол.).

СВ6ЯК, -Яка, ч. Свояк, близька по крові людина (Пр.).
СЕІіН, -Іна, ч. Бідняк, бідак (Ол.).
СЕКВЕСТРАТОР, -бра, ч. Урядник, який збирає податки
(Св.).

СЕкЬІРА, -ь1, ж. Сокира (Ре.).
СЕКУтНИК, -Ика, ч. Сварливий, злосливий чоловік; аван
тюрник (Пр.).

СЕКУТНЙЦЯ, -і, ж. Сварлива жінка; баба-яга (Пр.).
СЕЛЕДЖІН, -Іна, ч. Качур, селезень. Тот селеджін барз
гордий медже качками (Пр).

СЕJШДЖІнкА, -'ь1, ж. Селезінка (Пт.).
СЕJШДИНОВИЙ, -а, -е. Блідо-зелений (Пр.).
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СЕМЕРНИЙ
СЕМЕРНИЙ, -а, -е. Семикратний, складений із 7 частин (Св.).
СЕМИЙ, -а, -е. Сьомий. - Мбя семиклясннця пішла до шкб
ль1 на семім рбці жнтя (Ол.).

СЕНДЗЯ, -і, ч. Суддя. ~ сtндзя-кАльош. Суддя, який
погано судить футбольні змагання; гнівний вигук на його адресу
(Ре.).

СЕРБ.АТИ, сербам, -аш. Сьорбати, голосно втягувати ротом
рідку страву (Пр.).

СЕРДАК, -ака, ч. Кожух без рукавів (Ол.).
СЕРдАЧОК, -чка, ч. Кептарик, кожушок без рукавів (Ол.).
СЕС, СЕСЯ, СЕСЕ, зай;и. Той, та, те. - Сесе дівча барз хвбре
(Ол.).

СЕСТРІНИЦЯ, -і, ж. Донька сестри, небога (Пт.).
СЕСТРІНОК, -нка, ч. Син сестри, небіж (Пт.).
СЄРЖ?

Чуєш? (Св.).

СИВЕЦ, -вця, ч. Кінь сивої масті (Св.).
СИВИЙ, -ого, ч. 1. Кличка коня сивої масті. 2. Старий сивий
дід (Ре.).

СИВКА, -ь1, ж. Бант на кінці заплетеної коси (Св.).
СИ(АРНИЦЯ, -і, ж. Те саме, що ЦИ(АРНИЦЯ (Ре.).
СИ(НАРКА, -ь1, ж. Дзвінок; найменший із 3-х дзвонів на
дзвіниці (Пр.).

СидtЛКО, -а, с. Сильце на диких тварин (Пт.).
СИКАВКА, -ь1, ж. Пожежний насос (Ол.).
СИЛИТИСЯ, сйлюся, -ишся. Силкуватися, намагатися (Ол.).
СИЛКО, -а, с. Те саме, що СИДЕЛКО (Пт.).
силЯти, сйлям, -Яш. Прив'язувати за допомогою сильця
(Пр.).

СИНЕНИЙ, -а, -е. Пофарбований у синій колір (Пр.).
СИСУН, -уна, ч. Сисунець, дитинча ссавця (Ре.).
СИТЦЕ, -я, с. Цідилко, ситечко для проціджування молока
(Пн.).
СЬІК, -у, ч. Сичання, шипіння (Ол.).

СЬІТИТИ, сь'пит. Безос. Мрячити, сіятися дуже дрібними
краплями (про дощ). - СЬ.тит з гмвь1 цілий ден (Ол.).
СІКАНИНА, -ьr, :ж. Посічений корм для худоби (Ол.).
СІКАНКА, -ь1, ж. 1. Те саме, що СІКАНИНА. 2. Січена ка
пуста (Ол.).
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СКВІРЧАТИ
СІКІРАЦЙЯ, -:Иї, ж. Страхування майна; оплата за страхування (Ол.).

СІЛО, -а, с. Сідло; сидіння для вершника (Ре.).
СІМНАдцЕТ, -ети, числ. Сімнадцять (Пт.).
СІМНАДЦЕ'fЕРО, -ерь1х, числ. Сімнадцятеро (Пт.).
СІТКіВКА, -ь1, ж. 1. Волейбол. 2. Сітківка;: 'світлочутлива
оболонка ока (Пр.).

~·

СКАВОРіЖНИЙ, -а, -е. Гидкий, який викликає блювоту
(Пт.).

СКАВОРОЖhІТИСЯ, -бжуся, -ь1шся. Гидувати (Пт.).
ск.АЗА, -ЬІ, ж. Недолік, дефект, пляма, брак. - Обjтя бь'1ло
без сюізь1 (Ол.).

СКАЛІЧhІНА, -ь1, ж. Осколок, уламок розбитого скла(Ол.).
СКАЛІЧhІНЯ, -я, с. Поранення скалкою (Ол.).
ск.А.ля, -я, с. Велика кількість каміння, нагромаджені скелі
(Ол.).

СКАПАРЕНИЙ, -а, -е. 1. Знищений тяжкою працею, убоз
твом (про людину).

2.

Неякісно виготовлений (Ол.).

СКАП.А ТИ, скапам, -аш. 1. Скапати, стекти краплями. 2. Зни
діти, зачахнути. - Скапала як свічка (Пт.).
СКАПНУТИ, сюіпнеш, -е. Перен. Вмерти; здохнути (Пт.).
СКАПЦАНіТИ, -Ію, -єш. Звестися на ніщо. - Він юж гет
скапцанів (Ол.).

СКАРЖЬШЬІТА, -ь1, ч. Ябедник, донощик (Ол.).
СКАРЖЬІТЕЛЬ, -еля, ч. Скаржник, позивач (Пр.).
СКАРНІБ6, невідл-t. Скарай мене Бог (Пн.).
CKAPYllA, -ь1, ж. Див. ШКАРУПА (Пт.).
СКА СУВА.ний, -а, -е. Скасований, визнаний недійсним (Пт.).

СКАТУЛЙТИ, -улям, -яш. Скотити (Ол.).
СКАТУЛRТИСЯ, -улямся, -яшся. Скотитися, випасти. -JIIO...
ляй же мі, лЮляй, лем ся мj не скатjляй (нар. пісня) (Ол.).

СКВАСЬНіЛИЙ, -а, -е. Прокислий, скислий (Ол.).
СКВАСЬНіТИ, -Іє. Прокиснути, скиснути (Ол.).
СКВЕРИЩ, -:Ища, ч. Те саме, що ЛОЗЙНЯК (Ол.).
СКВЕРЩОК, -щка, ч. Цвіркун, цикада. - Скверщок сквfрчит
в хьІжь1 під пецом (Пт.).

сквіРок, -рка, ч. Те саме, ЩО СКВЕРЩОК (Ол.).
СКВІРчАТИ, -Ірчит. Цвірчати (Ол.).
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СКЕЛЬТУВАТИ
СКЕЛЬТУВАТИ, -ую, -єш. Розтратитися, витратити гроші
на гостину (Пр.).

СКЬІРТАВІТИ, -Ію, -єш. Скорчитися, зменшитися (Ол.).
СКіРНІ, скорен, .wн. Чоботи (Пи.).
СКЛАДОВЙСКО, -а, с. Складське приміщення (Ол.).
СКЛЕП, -у, ч. Магазин, крамниця. -Пfдеш до склепу і купиш
2 кfльо цукрю (Пр.).
СКJіЕПАР, -аря, ч. Крамар, власник крамниці (Пр.).
СКЛЕПИК, -Ика, ч. З.менш. до СКЛЕП. Крамничка (Пр.).

СКЛЕПНЙЧКА, -ьr, ж. Дружина крамаря (Пр.).
СКЛЯІ'АТИСЯ, -Яrатся. Звурдитися, під дією rляrу перетворитися на сир (про свіже молоко) (Ол.).

СКОВЬІРsІТИСЯ, -ь'rрямся, -яшся. Скривлятися (Св.).
СКОК, -у, ч. Стрибок (Ол.).

СКОЛОМУТЙТИ, -учу, -утиш. Скаламутити (Ол.).
СКОЛОМУЧЕНИЙ, -а, -е. Дієпр. пас. мин. часу до СКО-

ЛОМУТЙТИ. Скаламучений. - Вбда сколомучена (Ол.).
СКОПАТИ, скопам, -аш. 1. Скопати, розпушити землю ло
патою або заступом.

2. Надавати ногою стусанів, копняків (Ол.).

СКОРЕ, присл. Швидше, скоріше. - Якбь1 друга прншла, ,то
бь1 скоре повідала (Пр.).

СКОРУВАТИ, -ую, -єш. Здирати кору, очищати стовбур де
рева від кори (Ол.).

СКОРЧ, -а, ч. Корчі, судоми м'язів. - Втопився в рfці, бо го
взЯли скорчь1 (Пр.).

СКОСЙСТИЙ, -а, -е. Косий, похилий (Ол.).
скосьлявИти, -·sів'ю, -иш. Скособочити, нахилити вбік
(Пр.).

СКОСЬЛЯВЙТИСЯ, -Яв'юся, -ишся. Скособочитися, пере
коситися, викривитися (Пр.).

СКОЦЮРБЕНИЙ, -а, -е. Скоцюрблений, скулений; вигнутий, покривлений (Ол.).

СКОЧНЯ, -і, ж. Трамплін (Пр.).
СКРЕБЛО, -а, с. Інструмент для скобління чого-небудь (Св.).
СКРЕБТАТИСЯ, -ебтамся, -ашся. Шкрябатися (Ол.).
СКРЕБЧЬІ, -ебчу, -еш. Чистити картоплю (Ол.).
СКРЕМПУВАНИЙ, -а, -е. Умовно зв'язаний, обмежений
у діях, бажаннях.

-

Барз-єм скремпувана през тото дзецко (Ол.).
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слоічок
СКРЕМПУВАНЯ, -я, с. Дія зазнач. СКРЕМПУВАТИ (Ол.).
СКРЕМПУВАТИ, -ую, -єш, -є. Обмежити свободу. - Тбть1
справь1 гет ня скремпув:lли (Пр.).

СКРЕЩУВАТИ, -ую, -єш. Схрещувати, розміщувати хрестнавхрест (Пт.).

СКРИВЛІНЯ, -я, с. Викривлення, перекошення (Св.).
СКРЙПАК, -ака, ч. Великий гриб білого ко~ьору (Ол.).
СКРИПТАЧКА, -ьr, ж. Спеціальний ніж для стругання картоплі (Ол.).

СКРИчАТИ, -Ичу, -ьrш. 1. Скрикнути, зойкнути (про рапто
вий, несподіваний вигук).

2.

Закричати (Пр.).

СКРЬІТКА, -ьr, ж. Тайник, сховок (Ол.).
СКРУТ, -а, ч.

1. Мед.

Заворот.

-

Мав-єм скрут кьішок. ,2. По

ворот дороги. - Почекай ня на скрfті коло рfкь1 (Св.).
СКУБСГИ, скубу, -еш. Скубсти, виривати пір'я. - Скубу ку
ру (Пт.).

СКУДлАТИ, скудлам, -аш. Скуйовдити. - Скудлала волбсь1
(Св.).

СКУМЙНА, -ьr, ж. Оскома (Пн.).
СКУТКУВАТИ, -ує. Діяти, давати результат. - То нич не
скуткує (Ол.).

СКУтОК, -тку, ч. Наслідок, результат. - Сесе лікарство не
дає ниякбго скутку (Ол.).

СЛЕДЗЬ, -я, ч. Оселедець. СЛЕДЗЬ-КРУПНИК. Оселедець
з ікрою. СЛЕДЗЬ-МЛfЧАК. Оселедець із молочком (чоловічим
сім'ям) (Ол.).

СЛЙЗд., -ь1, ж. Сльоза (Ол.).
СЛИЗrАВЙЦЯ, -і, ж. Ожеледиця, ожеледь (Ол.).
СЛИзrАВКА, -ьr, ж. Ковзанка на льоду (Пр.).
слизrАня,-я, с. Дія зазнач. слизrАтися. Ковзання (Пр.).
СЛИЗ(А ТИСЯ, слИзrамся, -ашся. Ковзатися, їздити по льоду
(Пр.).

СЛЙЗКЬІЙ (КІ), -а, -е. Слизький (Пр.).
СЛОВАР, -аря, ч. Словник (Пр.).
СЛОВА.РИК, -йка, ч. Зл-tенш. до СЛОВАР. Словничок (Пр.).
СЛОІК, -fка, ч. Слоїк, скляна банка. - (рtіби найлfпше консервувати в слоіках (Ре.).
слоічок, -чка, ч. З;иети. ДО СЛОІК. Слоїчок, баночка (Ре.).
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сл б нко
слбнко, -а, с. Сонечко. - На слонку ся rнули мої плечь1 ОТ
рана до ночь~ (Ол.).
слань, -я, ч. Слон (Пр.).

СЛОТА, -ь1, ж. Сльота, погода із затяжним дощем або сні
гом (Пр.).

СЛУП, -а, ч. Стовп, закопаний у землю; знак на роздоріжжі
(Ре.).

СЛУПОК, -пка, ч. З,иен~и. до СЛУП. Стовпчик (Ре.).
СЛУХАВКА, -ь1, ж. Телефонна трубка, слухавка; радіонавушники (Ол.).

СЛУшнІ, присл. Слушно, правильно; справді, дійсно так (Ре.).
СЛЬОНЗАК, -ака, ч. Сілезець, житель Сілезії (Польща) (Пр.).
СмАКОШ, -бша, ч. 1. Гурман, любитель смачно поїсти.

2.

Естет, знавець художніх творів (Ол.).

СМАЛЕЦ, -льцю, ч. Смалець, жир, витоплений зі свинячого
сала (Пт.).

СМАЛіНЯ, -я, с. Смалення, обпалення вогнем щетини або
пір'я (Пр.).

СМАР, -у, ч. Мастило, змазка (Ол.).

СМАРК, -а, ч.

1.

Виділення з носа.

2.

Знев. Мала дитина; не

доросток (Пр.).

СМАРкА ТИ, -аркам, -аш. Сякати носа (Св.).
СМАРкАТИЙ, -а, -е. 1. Зашмарканий. 2. Знев. Шмаркатий
(про молоду за віком і низькорослу людину) (Св.).

СМАРКАЧ, -ача, ч. 1. Шмаркач; мала дитина, в якої весь
час тече з носа.

2. Знев.

Недосвідчена молода людина (Пр.).

СМАРОВЙДЛО, -а;с. Дьоготь (Св.).
СМАРУВАНЯ, -я, с. Дія зазнач. СМАРУВАТИ (Св.).
СМАРУВАТИ, -ую, -єш. 1. Мастити, намащувати. 2. Перен.
Невиразно писати; бруднити (Св.).

СМЕРДЗЮХ, -Юха, ч. Нечистоплотна людина з неприємним,
смердючим запахом тіла (Ол.).

СМЕРЕК, -ека, ч. Смерека, вічнозелене хвойне дерево (Рісеа

abies L.). - Смерек все зелений (Пр.).
СМЕРЕЧЬІНА, -ь1, ж. 1. Смерекове гілля, хвоя. 2. Смереко
вий ліс (Пр.).
СМЕРТ, -и, ж. Смерть.

-

Не забьіти до смерти доброй помо

чь~ (Ре.).
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СО Й ОВИЙ
СМЬІКАТИ, смь'1кам, -аш. Тягнути дерево, кінець якого во
лочиться по землі (Ол.).

смЬ1кь1, -ів,

M1l.

Частина саней для транспортування де

ревини (Ол.).

СМЬІчАТИ, смь'1чу, -еш. 1. Те саме, що СМЬІкАТИ. 2. Красти деревину в лісі (Ол.).

·

СМОКВЙНА, -ь1, :ж:. Персик (Пт.).
СМОЛЯК, -Яка, ч. Смоляне дерево (Ол.).
СМОРЧОК, -чка, ч. Перший весняний їстивний гриб (Пр.).
СМОТРЙНЬІ, -бтрин, м11. Оглядини, обряд відвідування молодої батьками молодого перед шлюбом; домовленість про по
саг (Пр.).

СМОТРЙТИ, смбтрю, -иш. 1. Дивитися, оглядати. 2 .• До
глядати когось або щось (Ол.).

СМОТ! Н. сп. 2-ої ос. од11. Ди

вися! СМОТ ЖЕ ГЬІН! Дивись же туди! СМО-ЛЕ! Глянь-но!

СМО-ЛЕ ГЕВ! Глянь-но сюди! СМО-ЛЕ ГЬІН! Глянь-но туди!
(Ре.).

СМОТРІТИ, смбтрю, -иш. Те саме, що СМОТРЙТИ. - Мама

смотріли за дзецком през цілий рик (Ол.).
СМУД, -у, ч. Чад, дим із невигорілого вугілля (Ол.).

СМУДЙТИ, -уджу, -удиш. 1. Чадити. 2. Коптити, пропус
кати через дим (Ол.).

СНІТ, -у, ч.

Сажка, головня (грибковий паразит у вигляді

пухирчастих чорних наростів або чорного пилу) (Пр.).

снітий, -а, -е. Прикм. до СНІТ. Покритий сажкою (Пр.).
СНІТЙТИ, снІтит. Покриватися сажкою (Пр.).
СНІТЬ, -и, ж. Те саме, що СНІТ (Ол.).

СНОВАДЛЙЦЯ, -і, ж. Снувальниця, станок для намотуван
ня ниток, прядива (Ол.).

СНУТИ, сную, -єш. Готувати основу для ткання (Ол.).
СОБІТКА, -ь1, ж. Купальська ватра, вогнище, запалене в ніч
на Купала; народне гуляння перед святом Івана Хрестителя (Пр.).

СОВОТРУК, -ука, ч. Камінь для подрібнення солі й перцю. Совотруком тбвчут сіль або пбпер (Ол.).

СОВТЬІС, -ь'1са, ч. Солтис, голова сільської ради (Ол.).
СОДОМА, -ь1, ж. Розпуста; збір усіх гріхів (Св.).
СОЙ, звор. займ. Собі. - Я сой піду на Мадяр (Ол.).
СОЙОВИЙ, -а, -е. Соєвий, зготований із сої (про страву) (Ре.).
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сок

СОК, -у, ч. Фруктовий або виноградний сироп (Пр.).

СОКhІРНИК, -Ика, ч. Місце для сокири (Ол.).
СОКОЛ:Й.ТИСЯ, -блюся, -ишся. Берегтися (Св.).
СОКОЛИЦЯ, -і, ж. 1. Самка сокола. 2. Недоступна скала
(Пр.).

СО-ЛЕ-СЯ! Н. сп. Дивись! - Сб-ле-ся, ЯкЬІ парІіднь1 дівкь1!
(Ол.).

СОЛЄНІЗАНТА, -ь1, ч. Іменинник, той, хто святкує свій день
народження або іменини (Пр.).

СОЛЄНІЗАНТКА, -ь1, ж. Іменинниця (Пр.).
СОЛЄНІЗУВАТИ, -ую, -єш. Святкувати свій день народження або іменини (Пр.).

СОЛОДЖhІНЯ, -я, с. Солодження (Пн.).
СОЛОНЕЧНИК, -Ика, ч. Соняшник (Ол.).

СОЛОНИНА, -ь1, ж. Верхнє свіже або засолене сало (Ол.).
СОЛОТВИНА, -ь1, ж. Солоне джерело; солончак (Ол.).
СОЛЯНКА, -ь1, ж. 1. Подовгувата булочка, посипана сіллю.

2.

Вода із джерела, що містить у собі кухонну сіль (Ре.).

СОЛЯР, -Яра, ч. Торгівець сіллю (Ре.).
солЯРство, -а, с. Соляний промисел; праця соляра; торгівля сіллю (Ре.).
·
СОЛЬН:Й.ЧКА, -ь1, ж. Сільничка (Пт.).
СОМПЕЛЬ, -пля, ч. Льодяна бурулька, що звисає з даху (Св.).
СОндА, -ьІ, ж. 1. Зонд, прилад для вимірювання глибини
води (переважно шнурок з олов'яним тягарцем).

2.

Хірургічне

знаряддя для досліджування внутрішніх органів (Пр.).

СОНЕЧНИКОВИЙ, -а, -е. Соняшниковий. - Сонечникбвий
олій ужЬІвают всЯди на кухнях (Ол.).

СОПУХ, -уха, ч. Сморід (Ол.).

СОРОКіВКА, -ь1, ж. Дошка завтовшки 40 мм (Св.).
СОРТОВНИК, -Ика, ч. Сортувальник (Ре.).
СОРТОВНЯ, -і, ж. Сортувальня (Пт.).
СОС, займ. Цей, оцей (Ол.).

СОСИК, -Ика, ч. Соус (Ре.).
СОСІК, -!ку, ч. Сік, рідина, вичавлена з фруктів або овочів
(Пн.).

СОХА, -ь1, ж. 1. Гіллястий стовбур вільхи, на якому сушать
конюшину, сіно.

2.

Соха, дерев'яний плуг (Пн.).
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СПЕШЬІТИСЯ
СПАВАЛЬНИЙ, -а, -е. Паяльний; який можна паяти (Ре.).
СПАДКОЄМЦЯ, -і, ч. Спадкоємець (Пр.).
СПАДОХРОН, -ону, ч. Парашут (Ре.).
СПАДЧЬІНА, -ьr, ж. Спадщина, спадок (Ол.).

СПАЛЕНЙСКО, -а, с. Згарище, попелище (Пн.).
СПАРАЛІЖУВАНИЙ, -а, -е. Дієпр. пас. мин. часу до СПА-

РАЛІЖУВАТИ. Паралізований, розбитий параліЧем (Пр.).

СПАРАЛІЖУВАТИ, -ую, -єш. Паралізувати, ~икликати па

раліч (Пр.).

СПАРЙСКО, -а, с. 1. Спекота, духота. 2. Багато водяної па
ри при високій температурі повітря (Ол.).

СПАРКАНІТИ, -Ію, -єш. Запаршивіти (Ол.).
СПАС, ч. 1. -а. Спасіння. - Єден спас єст на то - покаЯтнся.

2. -у. Жарт, сміх. - На спас повів-єм му, жебь1 заран пfшо~ до
ксендза (Пр.).

СПАСЕНИ, -ого, ч. Гладкий, ожирілий (Пр.).
СПАСІВКА, -ьr, :ж. 1. Спасівка, піст перед святом Спаса.

2.

Сорт капусти (Св.).

СПАСУВАТИ, -ую, -єш. Жартувати. - Зьлі повів-єс му, бо
з такьіма фантами не спасуют (Ол.).

СПАЦЕР, -еру, ч. Прогулянка, поїздка; місце прогулянки
(Пр.).

СПАЦЕРУВАТИ, -ую, -єш. Прогулюватися, проходжуватися
(Пр.).

СПАШНЕ, -ого, с. 1. Плата за пасовисько. 2. Оплата запо
діяної худобою шкоди в полі або на лузі (Пр.).

СПЕНЕТРУВАТИ, -ую, -єш. Обслідувати, простежити, вивідати (Ол.).

СПЕРАТИ, сперам, -аш. Забороняти, не дозволяти (Св.).
СПЕРЕДЙТИ, -еджу, -едиш. Випередити когось (Св.).
СПЕЦЙФІК, -Іка, ч. Ліки, призначені винятково для лікування однієї хвороби (Пр.).

СПЕЦЙЯЛ, -Ялу, ч. Ласощі; присмак (Пр.).
СПЕЦИЯЛlсТА, -ь1, ч. Спеціаліст, фахівець (Пр.).
СПЕШЕНИЙ, -а, -е. Дієпр. акт. мин. часу до СПЕШЬІТИСЯ. Збентежений, зніяковілий (Ол.).

СПЕШЬІТИСЯ, спешуся, -ЬІШСЯ. Збентежитися, зніяковіти
(Ол.).
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спинцЯ.тися
СПИНЦЙТИСЯ, спИнцямся, -яшся. Спинатися, підніматися
вгору, дертися куди-небудь (Ре.).

СПНРАЧ, -ача, ч. Нашийник в упряжі (Пн.).
СПИСКОВЕЦ, -вця, ч. Підпільник, той, хто вписаний у під
пільний список (Пр.).

СПИТИЙ, -а, -е. 1. П'яний. 2. Надпитий зверху (Ол.).
СПИЯЧЕНИЙ, -а, -е. Який спився, призвичаївся до пиятики
(Ол.).

СПІВКОМПАН, -ана, ч. Кумпан, спільник по гульбищах (Пр.).
СПІВОБИВАТЕЛЬ, -еля, ч. Співвітчизник (Пр.).
СПІВРОДАК, -ака, ч. Земляк; людина, що належить до того
самого народу (Пр.).

СПІВчАСНІСТ, -ости, ж. Сучасність (Пр.).
СПЩЛіТИ, -Ію, -єш. Схуднути, змарніти (Пн.).
СПЩЛЙРКА, -ьr, ж. Нижня дошка на возі (Ол.).
СПіднИК, -Ика, ч. Нижня спідниця, сорочка (Пр.).
спідок, -дка, ч.; мн. -дкьr. Грубі балки, ЩО служать основою дерев'яної стіни; фундамент будинку. В'ЯЗАТИ СПідкЬІ.
Класти фундамент під будівлю. - Будеме в'язати спfдкЬІ (Св.).
СПІЖАРЕНКА, -ьr, ж. Невеличка комірчина з підвалом на
молочні продукти (Пт.).

СПІЖАРКА, -ьr, ж. Те саме, що СПІЖАРЕНКА (Ол.).
СПІжАРНЯ, -і, ж. Комора для зберігання продуктів (Ол.).
СПіНКА, -ьr, ж. Запонка, відчіпний rудзик, яким з'єднують
застібку в білизні, зокрема манжет у рукаві (Пр.).
СПІР, -6ру, ч.

Затор на річці.

-

Як понан6шат леду, то зр6-

бнтся спір (Пр.).

СПІРАЛЯ, -і, ж. Спіраль (Ре.).
СПІРНТУС, -усу, ч. Спирт (Пр.).
СПІчАСТИЙ, -а, -е. Гостроконечний (Пт.).
СПЛІТАЧКА, -ьr, ж. Переплетений килимок із шовкового
і лляного полотна (Ол.).

СПЛЮНДРУВАний, -а, -е. Сплюндрований, пограбований
(Пр.).

СПЛІОсКЛИЙ, -а, -е. Сплюснутий (Пт.).
СПЛЯСНУrИ, -Ясну, -еш. Схуднути, потоншати, зменшити
ся в об'ємі, стати плоским (Ол.).

СПОВНЙТИ, сповню, -иш. Здійснити, виконати (Ре.).
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СПРАГ6ТА

СПОВНЙТИСЯ, сп6внится. Док. вид до СПОВНЯТИСЯ.
Сповнитися, здійснитися, справдитися (Ол.).

СПОВНІНЯ, -я, с. Щя зазнач. СПОВНЙТИ. Здійснення, ви
конання (Ре.).

СПОВНЯТИСЯ, -Яєся. Сповнятися, здійснюватися, справджуватися (Ол.).

.

СПОВОДУВАТИ, -ую, -єш. Спричинити, дап~ привід (Пт.}.
СПОдЕНКЬІ, -нок, мн. Зменш. до СП6ДШ (Пт.).
СП6ДНІ, -ден, мн. Штани (Пн.).
СПОЖИТКУВАНЯ, -я, с. 1. Використання. 2. Споживання,
вживання для їжі (Ол.).

СПОЖИТКУВАТИ, -ую,-єш. 1. Ужити, використати. 2. Спо
жити, з'їсти (Ол.).

СПОЗЕРАТИ, -ерам, -аш. Споглядати, дивитися (Пт.).

СПОКОРНілий, -а, -е. Дієпр. пас. ми11. часу до СПОКОР
НІТИ. Присмирнілий (Ол.).
СПОКОРШТИ, -ію, -єш. Присмирніти, стати покірним (Ол.).
сп6м1ч, -ОЧЬІ, ж. Допомога, поміч. То буде для ня велЬІ
ка споміч на старіст (Ол.).

СПОНЕВЕРАНИЙ, -а, -е. Виснажений внаслідок довгих
поневірянь (Пт.).

СП6РИЙ, -а, -е. Чималий, добрячий, великий; довгий.
Сп6рий кавалок дороrьt до стацнї (Пн.).

СПОРОХЛівКА, -ьr, ж. Спорохнявіла деревина (Ол.).
СПОРОХНіЛКА, -ь1, ж. Те саме, що СПОРОХЛівКА (Ол.).
СПОРОХНЯвКА, -ь1, ж. Те саме, що СПОРОХЛівКА (Ол.).
СПОРТ6ВЕЦ, -вця, ч. Спортсмен (Пр.).
СПОСІ'ЙБНИЙ, -а, -е. 1. Відповідний, слушний. 2. Здатний
до чого-небудь (Пр.).

СПОСІ'ЙБНІСІ', -ости, ж. 1. Нагода. 2. Вміння, здатність
до чого-небудь (Пр.).

СПРАВджЬІНЯ, -я, с. 1. Здійснення, втілення в життя. 2. Ви
правдовування (Пр.).

СПРАВУНОК, -НІса, ч. Покупка.

Поіду до міста за спра

вунками (Пр.).

СПРАГНЕНИЙ, -а, -е. Спраглий, охочий.
лі, Данько вернувся з ГамерІікЬІ домів (Пр.).

СПРАГ6ТА, -ЬІ, ж. Сильна спрага (Ол.).
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Спрагнений зем

СПРАЖЬІТИ
СПРАЖЬІТИ, -ажу, -ь1ш. Підсмажити на маслі, жирі (Пт.).
СПРАКТЬІКУВАТИ, -ую, -єш. Пізнати на практиці (Пт.).
СПРАТИ, сперу, -еш. 1. Випрати велику кількість білизни.
2. Перен. Відлупцювати. -Але-м го справ! (Ол.).

СПРЕГОДЙТИСЯ, -бджуся, -бдишся. Знадобитися, стати
у пригоді (Ол.).

СПРЕСУВАНИЙ, -а, -е. Спресований (Ре.).
СПРИКР:ЙТИСЯ, -Икрюся, -ишся. Набриднути, надокучи
ти; стати нестерпним від повторення, одноманітності (Св.).

СПР:ЙЦЯР, -Яра, ч. Спритник, меткий чоловік (Пр.).
СПРОВАДЖУВАТИ, -ую, -єш. Примушувати когось приї
хати; проводити, доставляти до місця призначення (Ре.).

СТТРОТИВ'ЯТИСЯ, -Ив'ямся, -яшся. Чинити опір; не погоджуватися, ставати проти когось або чогось (Ол.).

СПРУЖЬІНА, -ь1, :ж. Пружина, спіраль (Пн.).
СПРУЖЬІСТИЙ, -а, -е. Пружний, гнучкий, еластичний (Пр.).

СПРЯжКА, -ь1, :ж. Дія зазнач. СПРЯЧЬІ. Спрягання (Пр.).
СПРЯЧЬІ, -Яжу, -еш. Спрягти, запрягти в один запряг; приєднати ще одного коня чи вола до тягла (Пр.).
СПУСТ, -у, ч.

1.

Спуск, транспортування вниз дерев, зруба-

них на горі, або їх сплав річкою.

2.

Курок у рушниці (Ре.).

'

СПУХЛ:ЙНА, -ь1, :ж. Опух, пухлина (Ол.).
СПУЦУВАТИ, -ую, -єш. Згруб. З'їсти все до крихти (Ол.).

СПУЧНілий, -а, -е. Дієпр. акт. мин. часу до СПУЧНіТИ.
Набряклий, набубнявілий (Ол.).

СПУЧНіТИ,

-1 є.

Набрякнути, набубнявіти (Ол.).

СПУІЦАТИ, спущам, -аш. 1. Спускати, опускати вниз. 2. Від
в'язувати, відпускати прив'язаних тварин.

3.

Випускати з резер

вуара, вмістилища рідину або rаз. 4. Бити олію. - 6лій спущают
в стjпах.

5.

Знижувати, зменшувати (про ціну).

-

Спусте-ле да

што з т6rо, куп'ю г вас (Пр.).

СПУЯТИ, спуям, -яш. Взяти собі щось до голови, задумати
щось (Ол.).

СПЬОНУВАТИ, -ую, -єш. Перевірити за допомогою підві
шеного на шнурку тягарця положення вертикально розташова

ного предмета (Св.).
СПЬОХ, -а, ч. Сплюх, сонько (Пт.).

СРЕБРЕНИК, -Ика, ч. Срібняк, срібна монета (Св.).
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СТАРчЬІТИ
СРЕДИ, присл. Серед (Св.).
СТАВ, -а, ч. Суглоб. Болит м'и в ставах. - Запалfни ставів то барз прИкра хворота (Ол.).

СТАВИТИСЯ, -ав'юся, -ишся. 1. Будуватися. - Жебw ся ставй
2. При
бувати, з'являтися, - РекрjтЬІ до асентерунку ся qав'sіют (Пр.).
СТАВЛtня, -я, с. Ставлення до когось, xapal<trep поводжен-

тн, треба мати купу пінЯзи на материІfлЬІ і на робітинків.

ня з кимось або ЧИМОСЬ (Ре.).

СТАди, присл. Звідси, звідсіля. - Ідеме rет стади! (Ол.).
СТАі', -їв, мн. Лан, рілля; ділянка землі, виділена з цілого (Пр.).
СТАЙЧЬІКЬІ, -ів, мн. Змеиш.-пестл. до СТАІ (Пр.).
СТАЛІОНОК, -ику, ч. Замовлення на товар. Зробив-єм сталЮнок на 200 кільо цьваків (Пр.).
СТАМАЛЬ, присл. Звідти, звідтіля, відтіль (Ол.).
стАник, -Ика, ч. Ліфчик, корсет (Пт.).

СТАНЙЧОК, -чка, ч. Зменш. до стАНИК (Пт.).
СТАНОВЙСКО, -а, с. Посада, урядовий чин. - Брат рОбит
на стаиовнску лісничого (Пр.).

СТАНОК, -нка, ч. 1. Відгороджене місце у стайні, де трима
ють приплід або хвору худобу.

2. Пристрій для гоління (Ол.)
СТАНЦЙЙКА, -ь1, ж. Невелика кімнатка; квартира малого

розміру (Пр).
СТАНЦИЯ, -Иї, ж. Кімната; квартира з утриманням (харчу

ванням) для учнів або студентів. - Мам студента на стаицнї (Пр.).

СТАРА, -ой, ж. 1. Старша за віком жінка. 2. Згруб. Стара
(про дружину).

Моя стара о иич ся не старат (Пр.).

СТАРАня, -я, с. Заходи, клопотання. - Робнти стараня о вступ
до rімназнюму (Ол.).

СТАРГАТИ, -аргам, -am. Порвати, пошарпати (Пт.).
СТАРИ, -6ro, ч. Дід, старий (Ре.).
СТАРИЙ, -а, -е. Прикм. Старий. СТАРИЙ КРАЙ. Європа
(Ол.).

СТАРИНЙЗНА, -ЬІ, ж. Старовина; те, чим довго користува
лися (Ол.).

СТАРУЛЯ, -і, ж. Знев. Стариганя, стара баба (Ол.).
СТАРчЬІТИ, -арчьп. Вистачати. - Для ня старчьІло дост,
жебw до хьіжw прошов Штефан Скоренько і прочьітав напам'п
поему Т. Шевченка (Пр.).
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СТАТЙСТА
СТАТЙСТА, -ь1, ч. Статист, актор, який виконує ролі без слів,
бере участь лише в масових сценах (Пр.).

СТА.ТОК, -тку, ч. Худоба. - Мій сусіда ма сім штук статку:
штьІрі коровЬІ, два коні і Єдно теля (Ол.).

СТАТОЧНИЙ, -а, -е. 1. Статечний, поважний; показний.

2.

Немолодий, літній.

3.

Розсудливий, розважливий у вчинках

(Ол.).

СТАЦЙЯ, -йї, ж. Станція; місце зупинки поїзда, автобуса
чи судна: СТАЦЙЯ КОЛЄЙОВА. Залізничний вокзал (Ре.).
СТВЕРДЖЬІНЯ, -я, с. Ствердження, остаточне встановлен
ня (Пр.).

СТЕ. Форма 2-ї ос. мн. від дієсл. БЬІТИ. (Ви) є. - Ци-сте нам
ту рІідЬІ? (Ол.).

СТЕівий, -а, -е. Чорно-білої масті. - СтеfвЬІ бьІкЬІ, пригнанЬІ
з Мадяр (Ол.).

сrЕКТИСЯ, -ечешся, -еся. Сказитися, захворіти на сказ. Пес ся стюк, бо го стекла лйшка покусала (Ол.).

СТЕНОІ'РАФУВАНИЙ, -а, -е. Стенографований, записаний
способом стеноrрафії (Ре.).

СТЕРАНКА, -ь1, ж. Затирка, страва із вареного на молоці
рваного тіста (Ол.).

СТЕРВ'ЯНЙНА, -ь1, ж. Стерв'ятина, м'ясо здохлої тварини
(Ре.).

crEPEH, -рні, ж. Стерня, скошений лан збіжжя (Пр.).
СТЕРЕЧЬІ, -ежу, -еш. Оберігати, охороняти від небезпеки;
слідкувати за збереженістю, цілістю чого-небудь (Пр.).

СТЕРЕЧЬІСЯ, -ежу.ся, -ешся. Стерепися, бути обережним,
пильним; остерігатися, боятися когось або чогось (Пр.).

СТЕРИЛІЗУВАНИЙ, -а, -е. Стерилізований (Пт.).
СТЕРНЯНКА, -ь1, ж. Незоране й поросле травою після збо
ру зернових поле (Пр.).

СТЕЧЕНИЙ, -а, -е. Скажений (Ол.).
СТинАТИСЯ, -йнатся. Зсідатися, прокисати (про молоко)
(Ол.).

ст:ЬІТИ, сть'шу, -еш. Остигати, ставати холодним; застигати
(Пр.).

стЬІЧЕНЬ, -чия, ч. Січень. - Найострfша зйма бьІват в стьІ
чни (Пр.).
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сrРАжник
СfігАЧ, -ача, ч. Ланцюг в упряжі, який з'єднує дишло воза
з хомутом (Пр.).

СfІГАЧКА, -ь1, ж. fумка в одязі (Ол.).
СfЛАМСАТИ, -Змсам, -аш. Зім'яти, пом'яти (Ол.).

СfЛУмЕНИЙ, -а, -е. Дієпр. пас..'>ІиІІ. часу до СТЛУМЙТИ.
·'

Заглушений, втамований (Пт.).

СТЛУМЙТИ, -ум'ю, -иш. Док. вид до СfЛУМ'ЯТИ. Заглу

шити, втамувати.

Лем пісьня може стлумнти ryry і жаль за рід

ном земльом (Пр.).

СfЛУМ'ЙТИ, -ум'ям, -яш. Заглушувати, подавляти, тамува
ти (Пт.).

СfОВЧЕНИЙ, -а, -е. Дієпр. пас.•чии. часу до сr6ВЧЬІ (Ол.).
СТОВЧЬІ, стовчу, -еш. 1. Стовкти (товкачем або макогонрм),
подрібнити, стерти на порох що-небудь.

крові.

3.

Відлупцювати.

-

2.

Збити, розбити до

Стовчу тя на квасне Ябко! (Ол.).

СfОВЧЬІСЯ, -6вчеся. Розбитися. - Вчера мі ся rорнец стовк
(Ол.).

СТОПА, -ь1, ж. 1. Стопа, нижня частина ноги у людини.

2. Одиниця

виміру довжини, що дорівнює

28,8 см

(Пр.).

СfОПЕН, -пня, ч. 1. Східець. 2. Градус. - На Нови рнк бьІло

20 стопни морбзу (Пр.).
СfОПЕНЧАсrий, -а, -е. Східчастий (Пр.).
сr6ПКА, -ЬІ, ж. Дроти1< в електричному запобіжнику. - Тре
ба вставнти стопку, бо неє свfтла (Пр.).
сr6ПКЬІ, -ів, ми. Підкладка на колішню (Пр.).
сrопнювАти, -Юю, -єш. Ступенювати, збільшувати за сту
пенями (Пр.).

СfОПОК, -пка, ч. 1. Стовпець, установлені вертикально ко
лода або брус.

2. Стовпчик, який регулює напрям плуга при оран

ці (Ол.).

СfОРЦА, присл. Сторчма. - Постав міх із зерном сторца,
а товдьr возмеш

ro на плечw (Пт.).

СfОРЦЕН, присл. Те саме, що СfОРЦА (Ол.).
сr6ХМА.ІІЬ, -аля, ч. Курява з муки у млині, пекарні (Пр.).
СfОЙНКА, -ЬІ, ж. 1. Прибудова до хати. 2. Зупинка для
транспорту (Ре.).

СfРАЖАК, -іка, ч. Член пожежної команди (Пр.).
СТРАЖНИК, -Ика, ч. Сторож (Пр.).
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СТРАПЕНИЙ

СТРАП:ЕНИЙ, -а, -е. Діє11р. пас . .~1ш11. часу до СТРАПЙТИ.
Зажурений (Ол.).

СТРАПЕЦЙЯ, -йї, ж. Гризота, клопіт (Ол.).
СТРАПЙТИ, -ап'ю, -иш. Засмутити (Ол.).
СТРАТЙТИ, -ачу, -атиш. Загубити, втратити (Ол.).

СТРАТЙТИСЯ, -ачуся, -іітишся. Загубитися, згубитися. Хл6пец деси ся на ярмаку стратив (Ол.).

СТР.АТНИЙ, -а, -е. Який зазнав збитків, шкоди. - Я буду на
тім стратний (Ол.).

СТРАТУВАТИ, -ую, -єш. Витоптувати, витолочувати. - Yui
прешли през лjку і стратували траву (Пт.).

СТР.АШАК, -ака, ч. Опудало, страхопуд (Пр.).
СТРАШЬІДЛО, -а, с. Те саме, що СТР.АUІАК.-СтрашьІдло
на птахЬІ (Ол.).

СТРЕПОТАТИСЯ, -бтамся, -ашся. Стрепенутися, здригну
тися всім тілом (Ол.).

СТРЙЖАК, -ака, ч. Стригунець, однорічне лоша, якому за
звичай підстригають гриву (Пр.).

СТРИЖ6ГА, -ь1, ж. Шуга, дрібний лід, що з'являється на
ріці перед весняним льодоходом (Ол.).

СТРИКАТИ, -Икат. Штрикати, поколювати. - Стрнкат ня
в усі (Пт.).

СТРЙЧЬІ, стрйжу, -еш. Стригти, зрізати повністю або підрізувати (напр., волосся, шерсть) (Пр.).

СТРЬІЄЧНИЙ, -а, -е. Двоюрідний по батькові (Ол.).
СТРЬІЙЦЬО, -я, ч. Зменш.-пєспи. до СТРЬІКО. Стрийко (Пр.).
СТРЬІКО, -а, ч. Стрий, батьків брат (Пи.).
СТРЬІНА, -ь1, ж. Стрийна, дружина батькового брата (Пн.).
СТРЬІХ, -у, ч. Горище, підцашшя (Пн.).

СТРЬІчАнИК, -Ика, ч. Двоюрідний брат по батьковій лінії,
син стрия (Ол.).

СТРЬІЧНИЙ, -а, -е. Те саме, що СТРЬІЄЧНИЙ (Пт.).
СТРЬІННКА, -ЬІ, ж. Те саме, що СТРЬІНА (Пт.).
СТРІЙ, -бю, ч. Одяг, убрання; костюм.

М6я шваrерка тра

тит піиЯзі на стр6і (Ол.).

СТРІКАТИ, -!кат. Те саме, що СТРИкАТИ (Ол.).
СТРіЛЬБА, -ЬІ, ж. 1. Рушниця. М6ї иЯньо мают д6бру
стрільбу. 2. Стрілянина (Пр.).
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СТУКАТИ
СТРІМГОЛОВОМ, присл. Стрімголов, дуже швидко (Пр.).

СТРОІТИ, -6ю, -їш. 1. Будувати. 2. Гарно одягати (Ол.).
СТРОІТИСЯ, -6юся, -їшся. 1. Мати намір, намірятися, готуватися.
Строїтся на войну. 2. Визбируватися, вишукано одяга
тися. - дfвкw ся строит на забаву (Ол.).
СТРОЙНИЙ, -а, -е. Визбираний, елеrантно віtяmений (Ол.).
СТРОЙНІ, присл. Гарно, елеrантно (про одяР) (Ол.).
СТРОКАНЕЦ, -нця, ч. Ремінець від постола (Пт.).
СТРОМИЙ, -а, -е. Стрімкий, крутий. - Стр6мь1 берегЬІ над
ріком (Пр.).
СТРОМО, присл. Стрімко, майже прямовисно (Ол.).
СТРОНЧАКЬІ, -ів, м11. Ремінці від постолів; шнурівки (Пт.).
СТРОПОВИЙ, -а, -е. Кроквяний (Ол.).
СТРУКС, -у, ч. Вельвет, вид тканини (Пр.).

СТРУТИЙ, -а, -е. Отруєний. Ходит як струтий (Ол.).
СТРУТИСЯ, -уюся, -єшся. Отруїтися (Ол.).
СТРУТЯ, -я, с. Отруєння (Ол.).
СТРЯГНУrИ, -Ягну, -еш. В'язнути, грузнути. - КоровЬІ лЮ
б'ят солену воду, зах6дят в солотвйну і стрЯгнут в болоті (Пр.).

СТРЙМБА, -ь1, ж. Звислі нерівні обривки ниток із роздер
того шматка тканини (Пн.).

СТРЙСКА, -ЬІ, ж. Сіно впереміш із соломою як корм для
рогатої худоби.

-

Шмар там кус стрЯскь1 за драбьіну (Пр.).

СТУГНУТИ, -угне. Затужавіти, загуснути, стверднути (Ол.).
СТУДЕЛЙНА, -ь1, ж. Те саме, що СТУДЕНЙНА (Ол.).
СГУДЕНЙНА, -ь1, ж. Студенець, холодець, драглі. Студенйна ст)"гне скорше на студени (Ол.).

СГУДЕНКА, -ьr, ж. Криничка, джерельце (Св.).
СГУДЖЕНИЙ, -а, -е. Охолоджений (Пн.).
СГУДИНЙНА, -ь1, ж. Те саме, що СГУДЕНЙНА (Пн.).
СГУДНИК, -Ика, ч. Джерело, криниця в полі (Пн.).
СТУДНЙСКО, -а, с. Запущена криниця; місце, де колись була криниця; яма, викопана для криниці (Пр.).

СГУДНЯ, -і, ж. Колодязь, криниця (Пи.).
сrУДНЯР, -Яра, ч. Чоловік, який копає криниці (Пр.).
СГУЖКА, -ЬІ, ж. Стьожка, стрічка (Пи.).
СТУКА.ТИ, стукам, -аш, -ат (ст)"чу, -еш, -е). Стогнати. - Шт6си він барз стуче (Пр.).
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СТУМАНіТИ
СТУМАНіТИ, -1ю, -єш. Втратити здатність логічно мірку
вати, ясно сприймати і розуміти навколишнє (Пт.).

СТУПІР, -1ря, ч. Товкач. - Ступfром товкли панцакЬІ в стjпі
(Пр.).

СТУХЛЙЗНА, -ь1, ж. Затхлий, гнилий запах (Ол.).
СТЮС, -а, ч. Стос, штабель.

-

ДЬ1рва треба класти до стЮса

(Пр.).

СТЯТИ, стну, -еш, -е. Зітнути, зрізати (Ре.).
СТЯТИСЯ, СТНеСЯ. 1. Піддатися зрізуванню. 2. Док. вид ДО
СТИНАТИСЯ. Звурдитися, зсістися, скиснути (про молоко).
Молоко мі ся стЯло (Ре.).

СУЄТНИЙ, -а, -е. Метушливий, неспокійний; який завдає
клопотів.

-

Суєтне дзецко не даст нам виколи спокою (Пт.).

СУКА.ЧКА, -ЬІ, ж. Господиня, куховарка на весіллі (Пн.).
СУ:кмАнА, -ь1, ж. Чоловічий простий довгий піджак із грубого сукна (Ре.).

СУКШЕ, присл. Сухіше (Ол.).
СУМЛінІ, иевідм. Слово честі, справді, клянуся (Пр.).
СУРОВИЙ, -а, -е. 1. Сирий, не зварений. 2. Вогкий. - СуроВЬІ дровна тЯжко запалнти (Пр.).

.
СУ СІК, -fка, ч. Засік для зерна. - В сусfку маме fщЬІ кусьцьок

зерна (Пн.).

СУСіЧОК, -чка, ч. Зменш. до СУСІК (Ол.).

СУТ. Форма 3-ї ос. мн. теп. часу від дієсл. БЬІТИ. (Вони) є,
присутні. - Они сут дома од рана (Пн.).
СУТА, -ой, ж. Безрога (про вівцю, козу) (Пт.).
СУТЕРЙНЬІ, -ерин,"мн. Підвал у будинку; камери будинку,
розміщені нижче від поверхні землі (Пн.).

сУткА, -ь1, ж. Сосок молочної залози (Пр.).
СУТКОВИ, -а, -е. Прикм. до СУТКА. Сосковий. - Суткова
бородавка (Пр.).

СУТОЧКА, -ЬІ, ж. Зменш. до сУткл (Пр.).
СУФІТ, -іту, ч. Стеля в кімнаті (Ол.).
СУХОТА, -ь1, ж. Посуха. - Мали-зме влfті вельку сухоту
(Ол.).

СУХОТЬІ, С)іхіт, мн. Туберкульоз (Ол.).
СУЦИЙ, -а, -е. Здатний, спроможний до чогось. - Штефан
прохв6рів пів р6ку і Ищw не сrцвй до роботЬІ (Пр.).
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СЦінА
СУШАРНИК, -Ика, ч. Людина, що сушить різні плоди; власник сушарні (Пр.).

СУШЬІНЯ, -я, с. Сушіння (Пр.).
СУШЬІЦЯ, -і, ж. Сушняк, сухе дерево або кущ (Ол.).
СУШНЯ, -і, ж. Сушарка для фруктів (Пт.).
СФАБРИКУВАНИЙ, -а, -е. Сфабрикований; Зроблений від
руки на зразок фабричної продукції. - Документj., на фамелню
Ткача бьіли сфабрикуванЬІ Петром (Ре.).

СФАЛДУВАНИЙ, -а, -е. Дієпр. пас..-иии. часу до СФАЛДУ
ВАТИ (Ол.).
СФАЛДУВАТИ, -ую, -єш. Зібрати у складки (про тканину)
(Ол.).

СФОЛЬІУВАТИ, -ую, -єш. Попустити, дати певну сво0оду
дій (Пр.).

СФУШЕРУВАТИ, -ую, -єш. Спартачити, виконати роботу
неякісно (Пр.).

СХАЛіТИ, -fю, -єш. Занепасти здоров'ям, пропасти, засох
нути.

-

ЖебЬІ-с схалів! (Ол.).

СХЬІЛЬННСТИЙ, -а, -е. Похилий, стрімкий.

СхЬІльнйста

ropa (Ол.).
СХІСНУВАТИ, -ую, -єш. Док. вид до ХІСНУВАТИ. Скорис
татися чимось, використати щось. - Тоть1 rрнбЬІ не rоден схісну
вати, бо юж барз старЬІ (Ол.).

СХЛІБ'ЙТИ, -tб'ям, -яш. Лестити, улещувати (Ол.).
СХЛЯпАТИ, -.Япам, -аш. Обляпати (водою, болотом тощо)
(Пр.).

СХЛЯСТАТИ, -Ястам, -аш. Змочити, вимастити грязюкою
(Пр.).

СХЛЯСТАТИСЯ, -Ястамся, -ашся. Намокнути, забризкатися
болотом (Ол.).

СХЛЙТИСЯ, -Яюся, -єшся. З11ев. Нажлуктитися, упитися до
безтями (Ре.).
СХОД, -у, ч. Схід, сільські збори (Ре.).

СЦАПітИ, -1ю, -єш. З'їхати з глузду, одуріти (Ол.).
СЦИЗОРИК; -Ика, ч. Кишеньковий складаний ножик (Ол.).

СЦІБАТИ, сцfбам, -аш. Знев. Шити вручну, стібками. - Та
якоси-єм посцібІіла тоту кошелю (Пр.).

СЦіНА, -ЬІ, ж. Стіна (Ре.).
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сцюк

СЦЮК, -а, ч.

1.

Недопалок. -Лиш мі сцЮка закурнти!

2.

Ка

валок, шматок. РОЗТОРГА ти НА СЦІОКЬІ. Роздерти на шма
тки (Ол.).

СЦЮС, -а, ч. Те саме, що СТЮС (Ол.).
СЯГ, -у, ч.

1. Сажень (1

кубометр) дров.

2.

Відрізок деревини

завдовжки

1 метр і завтовшки 15-25 см (Пр.).
СЯГНУТИ, сЯгну, -еш. Всунути руку до кишені. - СЯгла по

пінЯзі і отдала му вшь"1ткь1 (Пр.).

СЯчЬІТИ, сЯчьп. Сочити; падати дрібними краплями (Ол.).
СЯЧЬІТИСЯ, сЯчь1тся. Сочитися; витікати, виділятися крап
лями; просочуватися (Ол.).

СЬВАТИЙ, -а, -е. Святий. СЬВАТИЙ ВЕЧЕР. Святий вечір,
Святвечір (Св.).

СЬВІДРОВАТИЙ, -а, -е. 1. Косоокий. 2. Гвинтоподібний
(Ол.).

СЬВІДЧЬІНЯ, -я, с. Свідчення, показання свідка (Пр.).
СЬВІРЧОК, -чка, ч. Цвіркун (Ол.).
СЬВІТИЧ, -Ича, ч. Світильник, ліхтар (Ол.).
сьлЄпи, -а, -е. Сліпий, незрячий (Ол.).
СЬЛІПАК, -ака, ч. 1. Знев. Людина, що недобачає. 2. Великий овід (Пт.).

СЬЛІПЕЦ, -пця, ч. Сліпець, сліпий чоловік (Св.).
СЬЛІПИ, -бго, ч. Те саме, що СЬЛЄПИ (Ре.).
СЬЛІПОНАРОДЖЕНИЙ, -а, -е. Сліпонароджений, незрячий від народження (Пр.).

СЬЛІП'Я, -ят, мн. Знев. Сліпаки (про очі). - Што-с вьпріщЬІв
сьліп'я на ню? (Ол.).
·
СЬЛЯМАЗАРА, -ьr, ж. Повільна, млява людина (Пр.).
СЬЛЯМАЗАРНИЙ, -а, -е. Повільний, млявий (Пр.).
СЬЛЯМАЗАРНИК, -Ика, ч. Те саме, що СЬЛЯМАЗАРА (Ол.).
СЬЛЯМАЗАРНІ, присл. Повільно, мляво. - Ой, сьлямазарні
Иде тбта робота в тебе! (Пр.).

СЬЛЯМАЗАРНІСТ, -бети, ж. Млявість (Ол.).

сьміrА, -ЬІ, ж. Пропелер у літака; крило у вітряка (Пр.).
сьм1rА ти, -Іrам, -аш. Розмахувати чимось, ЩО викликає
свист у повітрі. - Пастух сьмfrат си бнчом на корбвЬІ (Пр.).

СЬМіІ)тС, -уса, ч. Звичай обливання водою у Великодні свя
та (Ол.).
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СЬЦІБАТИ
СЬМілЕЦ, -льця, ч. Сміливець (Ре.).
СЬМІТНЙСКО, -а, с. Смітник (Пт.).
СЬМіТЮХ, -Юха, ч. Нечиста, неохайна людина (Пр.).
СЬМІТЯРКА, -ь1, ж. Совок для сміття (Пр.}.
СЬМІХУВАЛЕЦ, -льця, ч. Сміхованець, жартівник (Пр.).

СЬМІЙТИСЯ, сьмІюся, -єшся, -єся. Сміятися.·{- СЬМІЯТИ-

СЯ ДО РОЗПУКУ. Заходитися від реготу, смія1;ися до кольок
у животі (Ол.).

СЬНІТ, -у, ч. Те саме, що СНІТ (Пт.).

СЬЦІБАТИ, -fбам, -аш. Те саме, що СЦІБАТИ (Ол.).
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ТАВРУВАНИЙ

т
ТАВРУВАНИЙ, -а, -е. Таврований, мічений, який має тавро
на тілі (Св~).

ТАдИ, присл. Сюди, цією дорогою, в цьому напрямку (Пр.).
ТАДМВАЙ, присл. Те саме, що ТАДИ (Ол.).
тАди-сЯ:ди, присл. Туди-сюди, в різні місця, різними доро
гами (Ол.).

ТАЙНІ, присл. Таємно, потайки (Пр.).

ТАКОЙ, присл. Таки, все-таки. - Такой найду в лісі rр1ібь1 або
підпеиькь1 (Пр.).

ТАКСАТОР, -бра, ч. Людина, яка оцінює заподіяну шкоду
в полі (Пр.):

ТАКСУВАНИЙ, -а, -е. Оцінений таксатором (Св.).
ТАК-СЯК, присл.

Якось, ледве, насилу.

-

Мьr Ищь1 так-сяк

пережиЄме, а як хв6рLІ мама? (Пр.).

ТАлІР, -ер.я, ч. Фарфорова, фаянсова або металева тарілка
(Ре.).

Т АЛЮВАТИ, -Юю, -єш. Ділити, розподіляти. Потал~ойте,
діти, медже собом т6то поле (Пр.).
ТАЛ.ЯРОК. -рка, ч. Круглий шматочок яблука, картоплі. Покрай Ябко на ташfркьr! (Ол.).

ТАЛЬЯН, -Яна, ч. Італієць (Св.).

ТАЛЬ.sінСКЬІЙ (СКІ), -а, -е. Італійський.

Мій дfдо во1овав

11а тальЯнскім фронті (Св.).

ТА.МОК, присл. Тут (Ол.).

ТАМТОРІЧНИЙ, -а, -е. Торішній (Св.).
ТАМТОТ, ТАМТА, ТАМТО, -бго, тамтой, -6го;.ш1. ТАМТЬІ,
-ь1х, зай.~1. Той (отой), та (ота), те (оте); ті (оті).

С тамтой стра-

11ь1ІІИЧ11е ВЙДІІО (Пр.).

ТАМУВАТИ, -ую, -єш. 1. Гатити, робити греблю. 2. Галь
мувати, спиняти. -Тамувати кров (Ол.).

ТАМУСЬ, присл. Те саме, що ТА.МОК (Ол.).
ТАНДЬ'ІТА, -ь1, ж. Недоброякісний товар, дрантя, халтура
(Ол.).

ТАНДЬ'ІТНИЙ, -а, -е. Поганий, недоброякісний (Ол.).
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т:Евтон

ТАНЦБУДА, -ь1, ж. Тимчасове приміщення для танців; зал
для біднішої молоді (Ре.).

ТАПЕТА, -ьІ, ж. Кімнатні шпалери (Пр.).
ТАПЕТУВАТИ, -ую, -єш. Клеїти шпалери (Пр.).
ТАПІЦЕР, -ера, ч. Оббивальник, людина, що ремонтує меблі, закладає гардини тощо (Пр.).

,

ТАРАПАТА, -ь1, ж. 1. Старий, знищений віз.t2. Пере11. Не
сподіваний клопіт (Ол.).

ТАРГАНЙНА, -ьІ, ж. Шарпанина, колотнеча, штовханина
(Ол.).

ТАРЕЛИІ\:, -йка, ч. Тарілка (Ол.).

ТАРЙФА, -ь1, ж. Тариф, офіційно встановлений розмір пла
ти (Пр.).

ТАРКА, -ь1, ж. Кличка собаки (Ол.).
ТАРЧА, -ьІ, ж. 1. Щит, частина обладунку давніх воїнів.

2. Дошка круглої, овальної або трикутної форми, оббита шкірою
чи бляхою (Пр.).

ТАРчАсrий, -а, -е. Рябий, коричнево-сірий (Пн.).

ТАРЧУЛЯ, -і, ж. Кличка рябої корови (Ол.).
ТАСУВАнИй, -а, -е. Тасований, перемішаний (Пр.).
ТАСЬ-ТАСЬ! Вигук, яким підкликають качок (Ол.).

ТАТАР, -ара, ч. Татарин (Пн.).

ТАчАТИСЯ, тачамся, -ашся. Хитатися (Ол.).
ТА ЧКЬІ, -чок, мн. Тачка, ручний одноколісний візок (Ре.).
ТА.ЯТИ, тає. Танути (про сніг, лід) (Пр.).
ТВАР, -и, ж. Обличчя, лице.

-

Помь1й си твар, бо вь1rшfдаш,

як комнняр (Пн.).

ТВАРЙЧКА, -ь1, ж. Зменш.-пестл. до ТВАР. Личко; миле,
симпатичне обличчя (Пн.).

ТВЕРджЬІНЯ, -я, с, Твердження; думка, положення, що ле
жить в основі чогось (Ре.).

ТВЕРДІщАТИ, -fщам, -аш. Твердішати (Пр.).
ТЕАТЕР, -тру, ч. 1. Театр, один із видів мистецтва. 2. При
міщення для сценічних вистав (Св.).

ТЕБЕТКА, -ьІ, ж. Велика тонка квітчаста вовняна хустка
(Пр.).

тЕвтон, -6на, ч. 1. Знев. Німець. 2. Чоловік, грубий у по
ведінці (Пр.).

301

ТЕКТУРА
ТЕКТУРА, -ь1, ж. Грубий папір, картон (Пр.).
ТЕКТУРОВИЙ, -а,-е. Прикм. до ТЕКТWА. Картонний (Пр.).
тЕЛЕ-ЛЕМ, виг. Нісенітниця; слово без значення (Св.).
ТЕЛЕПАК, -ака, ч. Саморобний бляшаний дзвіночок, який
вішають на шию корові (Пн.).

ТЕЛЕпАТИ, -епам, -аш. 1. Пліткувати, ляпати язиком. 2. Де
ренчати (про дзвінок) (Пн.).

ТЕЛЕпА ТИСЯ, -епамся, -ашся. 1. Мокнути; змочувати на со
бі одяг водою або болотом.

-

Гуси телепаются в мочЬші.

2.

Пе

рен. Тягтися, лізти (про важку, повільну ходу) (Пр.).

ТЕЛЕПАЧ, -ача, ч. Те саме, що ТЕЛЕПАК (Ол.).
ТЕЛЕФЕНЬКА, -ь1, ж. Небилиця; слово без значення (Св.).
ТЕЛЄГРАФ, -афу, ч. Телеграф (Пр.).
ТЕЛЄФОН, -ону, ч. Телефон (Пр.).
ТЕЛіГА, -ь1, ж.: ТЕЛіГА зАдня. Задня частина воза. ТЕ-

лігА ПЕРЕДНЯ. Передня частина воза (Св.).
тЕльо, присл. Стільки (Ол.).
ТЕМЕТ, -ета, ч. Цвинтар, кладовище (Пр.).
ТЕМНЯ, -і, ж. Темне місце; підземелля (Ол.).
ТЕНДЕРЙЦЯ, -і, ж. Кукурудза (Пн.).
ТЕНДЕРИчАНИЙ, -а, -е. Прикм. до ТЕНДЕРЙЦЯ. Кукурудзяний. -Тендеричана замfшка (Пн.).
ТЕПЛНРНЯ, -і, ж. Теплиця (Пт.).
ТЕРЕЗБИЙ, -ого, ч. Тверезий (Пт.).
ТЕРЕМТАТИ, -емтам, -аш. Сварити, кричати (Ол.).
ТЕРЕ-ФЕРЕ, иевідм. Дурниця, нісенітниця. ТЕРЕ-ФЕРЕ
ДУТКЬІ. Нічого з цьоГо не буде (Ол.).
ТЕРКА, -ь1, ж., ми. ТЕРКЬІ, -рок. Плоди терну; терен (Пр.).
ТЕРЛО, -а, с. Нерест (Пн.).
ТЕРМОмЕТЕР, -тра, ч. Термометр (Пт.).

ТЕРОРЙСТА, -ь1, ч. Терорист (Пн.).
ТЕРПЕНТЙНА, -ь1, ж. Скипидар, пахуча смолиста рідина,
яку виготовляють зі смоли хвойних дерев (Ре.).

ТЕРПЕНТИНОВИЙ, -а, -е. Скипидарний (Ре.).
ТЕРТЙНИК, -Ика, ч. Картопляник, корж із потертої картоп
лі, спечений на капустяному листку (Пр.).

ТЕРХОБА, -ь1, ч. і ж. Велетень, товстун. - Хлоп терш, а баба
тіж терх6ба (Пр.).

302

ТЬІРЧАТИ
ТЕЧЬІ, течеш, -е; течут; мин. час ТЮК, ТЕКЛА, ТЕКЛО.
Текти, протікаrn. - М'юд тюк през шпарЬІ, што бьІли в оочuі (Пр.).

ТЙІ'РИС, -Иса, ч. Тигр (Пт.).
ТИІ'РИСОВИЙ, -а, -е. Тигровий (Пт.).

ТЙКШЕ, присл. Тихіше (Ол.).

ТИНКУВАНий, -а, -е. Тинькований, штукатурений (Пр.).
ТИР.ЙТИ, тнрям, -яш. Губити (Ол.).

ТИР.ЙТИСЯ, тИрямся, -яшся. Губитися (Ол.).

ТИСЙНА, -ь1, ж. Тис, деревина тиса (Ол.).
ТЙФУС, -усу, ч. Тиф, гостре інфекційне захворювання (Пр.).
ТЙХІСТ, -бети, ж. Тиша (Св.).

тихісько, присл. Тихенько.

Тихісько гвойшов ДО хь"ІЖЬІ

(Пт.).

ТИХІЦЬКО, присл. Тихесенько (Ол.).
ТЬІ, тебе, т66і, тя, ті, т6бом, в тобі, зай.u. 2-ої ос. оди. Ти (осо
ба, до якої звертаємося) (Пр.).
ТЬІЖ, присл. Теж.

-

ТЬІж ся мі парббок нашов, йщь~ му баЮсЬІ

не вь~р6слн! (Ол.).

ТЬІЖДЕН, -жня, ч. Тиждень (Пр.).
ТhІЖЕК, присл. Також. Пішли мої домашні на фестин, піду
і я тьІжек (Ол.).

ТЬІЖНівКА, -ь1, ж. Сьомий день після смерті. - Семий ден
nоминаня ПО смерти -ТО ТЬІЖНfвка (Пр.).
ТЬІКА, -ь1, ж. Тичка для гороху, квасолі (Пн.).
ТЬІКАТИ, т:Ь1кам, -аш. «Тикатю>, звертатися на «ти» до старшої особи (Пн.).

ТЬІкАТИСЯ, тЬІкамся, -ашся. Торкатися (Ол.).
ТЬІРАНИЙ, -а, -е. Який зазнав поневірянь (Ол.).
ТЬІРАТИСЯ, ть'1рамся, -ашся. Поневірятися; волочитися;
ходити за чимось.

Він ся 6сем років тьІрав за вЄльком водом

і гшідав роббтw (Пт.).

ТЬІРКОТАТИ, -бтам, -аш (-бчу, -еш). Торохтіти, цокотіти
(Ол.).

ТЬІРМОСЙТИ, -бшу, -6сиш. Трясти, потрясати.

ТЬІрмосив

ним як мішком з ПОJІОВОМ (Ол.).
ТЬІРЧАТИ, т:Ь1рчу, -ЬІШ. 1. Знев. Торочити, торохтіти, балака
ти без угаву.

Бабо, не тьrрчІ

ремно стояти.

3.

2.

Знев. Стирчати, стовбичити, да

Вимовляти звуки: <(Тр-р-р!» (Ол.).
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тізю тізю-НА!
тізю, ТІЗЮ-НА! Вигук, яким підкликають теля (Ол.).
ТІЛЬО, присл. Стільки. Див. ще ТЕЛЬО. - Мам тfльо пінЯзи,
же мі Й МОЇМ дfтьом ВЬІстарчьп до смерти (Св.).
ТІМЕНЙЦІ, -ениц, мн. Кірка з відмерлих часточок шкіри на
тім'ї немовлят (Ол.).

·

ТІСЯЧ (ТІСЯЧА), числ. Тисяча (Пт.).
ТІСЙЧНИЙ, -а, -е. Тисячний (Пт.).
ТІСЯЧНИК, -Ика, ч. Тисячник; один із тисячі (Пт.).
ТІШЬІТИ, тішу, -ь1ш. Тішити когось; робити комусь приємність (Ре.).

ТІШЬ'ІТИСЯ, тішуся, -ь1шся. Тішитися, радіти. - Нарід ся

тішь~в, же нарешті ГО ВЬІЗВОЛНЛИ (Ре.).
ТкАНКА, -ь1, ж. Клітина (Ре.).
ТЛОК, -у, ч.

1.

Дерев'яний або залізний валок у насосах.

-

Тлок не пристає щільні, і вода втікат. 2. Велика кількість людей
або тварин, які безладно тиснуть одні на одних (Ол.).

ТЛОЧЬІТИ, -очу, -ь1ш. Тиснути, стискати; видавлювати (Ол.).
ТЛОЧОК, -чка, ч. Місце на подвір'ї, поросле травою (Ре.).

ТЛУМАК, -З.ка, ч. 1. Шкіряний мішок для переховування всіляких речей.

2.

Клунок; різне вбрання, зав'язане в хустку; невиз

начена кількість предметів, зв'язаних разом і запакованих у мі:іпок
для переносу чи перевозу (Пт.).

ТЛУМАЧОК, -чка, ч. Змен~и.-пестл. до ТЛУМАК (Ре.).
ТЛУМИК, -Ика, ч. Сурдинка; пристрій у музичних інструментах (у скрипці), що стишує силу звуку (Пр.).
ТЛУЩ, -у, ч. Жир, який вживається для їжі (Пт.).

ТЛЯСкАТИ, -Яскам, -аш. Плямкати губами, чавкати (Ол.).
ТОВА, -ь1, ж. Яма в річці; вибоїна, заповнена водою (Ол.).
ТОВАРНЯК, -Яка, ч. Товарняк, товарний поїзд (Ре.).
ТОВГАЙ, -З.я, ч. Хуліган, босяк, шибеник. - Тьа, товгаю, за
пам'Ятай сп, же я ти кости порахую! (Ол.).

ТОВЧЬІ, товчу, -еш, -е; -еме, -ете, товчут. Товкти; пом'якшу
вати, дробити, розтирати що-небудь у ступці (Пр.).

ТОВЧЬІСЯ, товчуся, -ешся. Товктися; битися; крутитися,
часто змінювати положення тіла; неспокійно поводитися.

-

Што

ся так товчеш, як Марко ПО пеклі? (Пр.).

ТОМАСЙНА, -ь1, ж. Томасшлак; мінеральне добриво, по
бічний продукт від видобутку сталі (Пр.).
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ТОніСІЙ, -я, -є. Тоненький. - Таке топfсє, як ниточка (Ол.).
ТОНfЦЬКЬІЙ (КІ),-а, -е. Тонесенький (Ол.).
ТОНfЦЬКО, присл. Тоненько, тонесенько (Ол.).
ТОНЯ, -і, ж. Те саме, що ТОНЬ (Ол.).
ТОНЬ, -і, ж. Глибоке місце в річці; глибока стояча вода, що
не видно дна (Ол.).

;'

ТОНЬКЬІЙ (КІ), -а, -е. 1. Тонкий, який має мkny товщину.

2. Високий за звучанням (про голос або звук). 3. Ніжний, вишука
ний. 4. Здатний глибоко розуміти приховані деталі чогось (Пт.).
ТОНЬКІСГ, -бети, ж. Стан, якість зазнач. ТОНЬКИЙ (Пт.).
ТОПАНКЬІ, -ів, мн. Черевички для малої дитини (Ол.).

ТОПЕJІЕЦ, -льця, ч. Утопленик (Ре.).
ТОПЕЛЬ, -плі, ж. Місце в річці, де часто тоrтяться л19ди
(Пр.).

ТОПЕЦ, -nця, ч. 1. Мала дитина, яка втопилася. 2. Уявна,
міфічна істота, що нібито затягає у глибину людей, які тоrтять
ся; водяник (Св.).

ТОШР, -бра, ч. Сокира із грубим обухом, якою рубають дро
ва (Пр.).

ТОПОРЕЦ, -ірця, ч. Сокирка з довгим держаком, що використовується замість палиці (Св.).

ТОПОРЙСКО, -а, с. Топорище, держак сокири (Св.).
ТОРБ'ЯР, -Яра, ч. Жебрак (Пр.).

ТОРГОВИЦЯ, -і, ж. Торговиця, місце торгівлі свійськими
тваринами, продуктами, промисловими товарами (Пт.).

ТОРfчКЬІ, -чок, мн. Тороки, суцільний ряд ниток, що звисають із країв тканини (Ол.).

ТОРФОВЙСКО, -а, с. Торфовище (Пр.).
ТОТ, ТОТА, ТОТЕ, займ. Цей, ця, це (Пр.).
ТРА, неві~. Треба. Тра южіхати (Ол.).
ТРАБАНТ ;:анта, ч. Бантина, перекладина, на якій ночують
кури (Св.).

ТРАВЛінЯ, -я, с. Травлення, процес переробки їжі в організмі (Пр.).

ТРАВНИК, -йка, ч. Газон, ділянка, поросла травою (Пт.).
ТРАrАЖ, -ажа, ч. Вантажник (Ре.).
ТРА(АР, -аря, ч. Дерев'яна балка, що підтримує стелю. По
вІіла трнматся на траrарях (Пр.).
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ТРАЙКОТАти
ТРАЙКОТАТИ, -бтам, -аш (-бчу, -еш). Знев. Базікати, багато
говорити. - Моя фа трайкоче, што не мож спокійні слухати (Св.).
ТРАКЬІ, -ів,мн. Шнурки для зав'язування кінців рядна, в яко
му носять траву (Ре.).

ТРАКТУВАНИЙ, -а, -е. Дієпр. пас. мин. часу до ТРАКТУ
ВАТИ (Пт.).
ТРАКТУВАТИ, -ую, -єш. 1. Поводитися з кимось добре або
зле; частувати когось.
вати певним чином.

-

2.

Трактувати, оцінювати, характеризу

Як то трактувати? (Пт.).

ТРАНВАЙ, -ая, ч. Трамвай (Св.).
ТРАПЕНИК, -Ика, ч. Мучите.Ль; набридлива людина (Ол.).
ТРАПЕННЦЯ, -і, ж. Жін. до ТРАПЕНИК (Ол.).
ТРАПЕР, -ера, ч. 1. Людина, що стереже вхід у шахту. 2. Ловець диких тварин у Північній Америці (Пр.).

ТРАПНТЕЛЬ, -еля, ч. Те саме, що ТРАПЕНИК (Пр.).
ТРАПИТИ, -ап'ю, -иш. Мучити, терзати; турбувати (Пр.).
ТРАСННА, -ь1, ж. Дрезина, невеликий візок, що 1здить по
колії (Ол.).

ТРА.ТОВ, -тви, ж. Пліт, дараба, збиті докупи стовбури дерев, які сплавляють рікою (Пр.).

ТРАФікА, -ь1, ж. Тютюнова крамниця (Ол.).
ТРАФУНКОВИЙ, -а, -е. Випадковий (Ол.).
ТРАФУНКОМ, присл. Випадково (Ол.).
ТРАФУRОК, -ику, ч. Випадок, пригода (Пр.).
ТРАФ'ЯТИ, -аф'ям, -яш. Вцілити, влучати в ціль (Пр.).
ТРАХКАТИ, -ахкам, -аш. Тарахкати, ударяти з гуркотом
(Пр.).

.

ТРАХНУтИ, -ахну, -еш. Однокр. до ТРАХКАТИ (Пр.).
ТРАЧ, -а, ч.

Пилорама, лісопильний завод, що працює під

дією падаючої води (Пр.).

ТРАчЬІНЯ, -я, с. Тирса (Пт.).
ТРАЧКА, -ь1, ж. Лісопильня, тартак (Ол.).
ТРАЧНИК, -Ика, ч. Робітник, що працює на пилорамі (Ол.).
ТРЕБУХЬІ, -ів, мн. Тельбухи, нутрощі тварин (Ол.).
ТРЕВАЛИЙ, -а, -е. Тривалий, затяжний (Ре.).
ТРЕВОГА, -ь1, ж. Тривога, неспокій, хвилювання (Пр.).
ТРЕВОжЬІТИ, -6жу, -ь1ш. Тривожити, непокоїти (Пр.).
ТРЕМБУХАТий, -а, -е. Череватий, пузатий (Ре.).
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ТРУЩЬІТИ
ТРЕІІАТИ, -епам, -аш. 1. Тріпати щось; часто махати, тряс
ти; вибивати пилюку з одягу, килимів.
лека, збивати ноги.

-

2.

Перен. Іти пішки зда

Товдь1-м мої ножкь1 од малой трепала (Ре.).

ТРЕПА ЧКА, -ь1, ж. 1. Тріпачка, знаряддя для вибивання пилюки з одягу, килимів.

2. Перен. Торохтійка, балакуча жінка (Св.).

ТРЕПЕТЯК, -Яка, ч. Підосичник, їстівний грИб (Пт.).
ТРЕПЛЙНИЙ, -а, -е. Трепетний (Св.).
\
ТРЕП'ІОЛКА, -ьr, ж. Перепілка (Св.).
ТРЕСУВАЛЬНИК, -Ика, ч. Дресирувальник, приборкувач
тварин (Пр.).

ТРЕСУВАЛЬНЙЦЯ, -і, ж. Жін. ДО ТРЕСУВАльник (Пр.).
ТРЕСУВАТИ, -ую, -єш. Дресирувати (Пр.).
ТРЕСУРА, -ьr, ж. Дресирування (Пр.).
ТРЙЄ, числ. Три. - Прншли до ньбго трнє брати і ся му ннзко,
до землі, поклоннли (Пт.).

ТРИПЛЯНТР6ВИЙ, -а, -е. Триповерховий (Пр.).
ТРИРУРКА, -ьr, ж. Тристволка, рушниця із трьома стволами (Пр.).

ТРИСТАЛІТНІЙ, -я, -є. Трьохсотлітній (Ол.).
TPllAPЬ, -аря, ч. Те саме, що ТР.АІ'АР (Пн.).
ТРІЄРУВАНИЙ, -а, -е. Очищений і посортований на трієрі
(Ре.).

ТРІП, трбпу, ч. Слід, відбиток стопи на землі. ЙТИ ЗА ТР6ПОМ. Іти за слідами. ВПАСТИ НА ТРОП. Натрапити на слід
(Пн.).

ТРОМ, -бма, ч. Стовбур великого дерева.

-

Тром перерізуют

вздовж на дві швалі (Ол.).

ТРОПЙТИ, -бп'ю, -иш. Іти за кимось по слідах, стежити, висліджувати (Пр.).

ТРОТВЙНА, -ь1, ж. Те саме, що ТР6ТЬІ (Ол.).
ТР6ТЬІ, -ів, мн. Тирса (Ол.).

ТРОЩЬІТИСЯ, -бщуся, -ь1шся. Піклуватися, турбуватися. Сестра ся трощьп о дітьох помершой (Ол.).
ТРУДАР, -аря, ч. Працівник, трудівник (Пр.).
ТРУСКАВКА, -ьr, ж. Полуниця (Св.).
ТРУТЙТИ, -учу, -утиш. 1. Тхнути, смердіти. - Вода чьімси
трjтит. 2. Турнути, штовхнути, зіпхнути (Ол.).
ТРУщЬІТИ, -ущу, -ЬІШ. Лущити, дробити (Пр.).
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ТУГИЙ
ТУШЙ, -а, -е. Сильний, міцний (Ол.).
ТУГО, присл. Сильно, міцно. - Зав'яж мі тбто, але тjro (Ол.).
ТУГШИЙ, -а, -е. Сильніший, міцніший. - Воз до ліса тjrший
ланц! (Ол.).

ТУЗІН, -Іна, ч. Дюжина, дванадцять штук (Пр.).
ТУЙОВИЙ, -а, -е. Вічнозелений (Св.).
ТУКШИЙ, -а, -е. Те саме, що ТУГШИЙ (Св.).
ТУЛЯ:ТИ, тулям, -яш. Блукати, тинятися (Ол.).
ТУНІЙ, -я, -є. Дешевий (Пр.).
ТУНІТИ, -Іє. Дешевіти. - Потунfли пацЯта на торrовнци, не
буде за што пінЯзі зробнти! (Ол.).

ТУНЬО, присл. Дешево. - Купив-єм тбту хустку барз тjньо
(Ол.).

ТУНЬШЕ, присл. Дешевше (Ол.).
ТУНЬШИЙ, -а, -е. Дешевший. - Туньше м'Ясо лем псЬІ ідят!
(Ол.).

ТУПАК, -ака, ч. 1. Затуплене знаря,идя праці (напр., ніж, со
кира).

2.

Тупоrоловий, людина, яка нічого не розуміє, не знає

(Пр.).

ТУРАК, -ака, ч. Угорська монета вартістю півтора rроша. Напий же ся, напий, кед маш тjрак дакь~й! (нар. пісня) (Ол.).

ТУРБАЦИЯ, -Иї, ж. Неспокій, клопіт, турбота (Св.).
ТУРкАВКА, -ь1, ж. Горлиця. -Туркат мі туркавка над вь~
rлЯдом (Ол.).

ТУРКАТИ, rуркат. Туркотіти (про горлицю). - Туркавкь~
туркают (Ол.).

ТУРКО, -а, с. Те саме, що ТУРкАвКА (Ол.).
ТУРКОТНЯ, -і, ж. Туркотіння, туркіт (Ре.).

ТУРКОЦЬ-ПІД'1док, -6ця ... -дка, ч. Вовчок (Cryllotalna
Latreille),

шкідлива городня комаха, яка під'їдає корені рослин

(Пр.).

тУРМА, -ь1, ж. Вежа, башта (Ре.).
тУРНЯ, -і, ж. Скеляста вершина, круча (Ол.).
ТУРЧА, -ати, с. Турченя, дитина турка (Пр.).

ТУРЧЕНЯ, -Яти, с. Те саме, що тУРЧА (Пр.).
тУРЧЬІН, -ьша, ч. Кінь турецької породи (Ол.).
ТУРчЬІТИ, rурчу, -ь1ш. Потурчувати, переводити в магометанську віру (Ол.).
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ТЙМКА

TY'fKA, -ьr, JІС. 1. Торбинка з аркуша паперу, скрученого
2. Трубка з цигаркового паперу, в яку загортають

у формі лійки.
ТЮТЮН (Пр.}.

ТУЧАРНЯ, -і, ж. Місце, де відгодовують тварин (Ол.).
ТУЧЬІТИ, тучу, -ЬJШ. Відгодовувати тварин, щоби набрали
жиру (Пр.).

ПОВНА, -ой, ж. Тільна (про корову, в якої буде теля) (Ол.).
ТЮТЧАНИЙ, -а, -е. Тіто<1ний: ТЮТЧАНИЙ БРАТ. Ті
точний брат, двоюрідний брат, син тітки (Ол.).

ТЯГАРІВКА, -ьr, ж. Вантажівка, вантажна машина (Ре.).
ТЙЖА, -ь1, JІС. Вагітність. БЬІТИ В ТЙЖЬІ. Бути вагітною
(Пр.).

ТЯКНУтИ, тЯкну, -еш. Добре сприйматися організмом,, іти
на користь.

Як жолудок здоровий, то вшь"пко му тЯкне, а як

слабий, ТО вшьІтко му сnропІвит (Ол.}.

ТЯМИТИ, тЯм'ю, -иш. Пам'ятати. - Нич не тЯмит, як го опе
рували (Пр.).

ТЯМКА, -ьх, JІС. Пам'ять.

За мбйой тИмкЬІ то бьіла найвек

ша знма в горах (Пт.).
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УБАВ ЙТИ

у
УБАВЙТИ, -авлю, -авиш. 1. Зменшити (про розміри, об'єм,
кількість).

2.

Розвеселити, розсмішити, зробити приємність.

-

Убавнла мня мбя мала так, же-м ся насьміяв до смлз (Ре.).
УБЕЗПЕЧЕНЬОВИЙ, -а, -е. Страховий (Пр.).
УБЕЗПЕЧЬІНЯ, -я, с. Запевнення в чомусь, заспокоєння (Пр.).
УБЕРЕЧЬІ, -ежу, -еш. Уберегги, захистити від небезпеки; запобігги руйнуванню, пошкодженню (Пр.).

УБЕРЕЧЬІСЯ, -ежуся, -ешся. Уберегrися, врятуватися; зберегrися, зостатися неушкодженим (Пр.).

УБІЙ, -ою, ч. Заріз, забій худоби (Пр.).
УБІКАЦЙЯ, -Иї, ж. Приміщення, покій, кімната (Ре.).
УБІЧ, -бчь1, ж. Узбіччя. - Маме пбле на уббчм (Ол.).
УБІЧНЙСТИЙ, -а, -е. Гористий, сильно похилий (Ол.).
УБРАНКО, -а, с. Убраннячко, одяг маленької дитини (Пр.).
УБУХАТИ, -ухам, -аш. Експр. Вбухати, вкласти багато грошей або інших матеріальних цінностей на придбання чогось (Ре.).

УВАРУВАТИ, -ую, -єш. Уберегrи, захистити від когось або
чогось.

-

Уваруй ня, Ббже, од нещесця тбго! (Пт.).

УВАРУВАТИСЯ, -уюся, -єшся. Уберегrися, захиститися (Пт.).
УВАРУНКУВАТИ, -ую, -єш. Узалежнити, зробити залежним
від якихось обставин, тримати за певних умов (Св.).

УВЕСЕЛЙТИ, -елю, -иш. Розвеселити, втішити (Ре.).
УВЕСТИ, -еду, -еш.' Украсти; повести за собою, вивести (Ре.).

УВИДОЧНЙТИ, -бчню, -иш. Увиразнити, зробити видним,
виразним (Ре.).

УВЧАР, -аря, ч. Див. УЧАР (Ол.).
УВ'ЯЗНУТИ, -Язну, -еш. Зав'язнути, загрузнути. - Ув'яз дик
в солотвнні і там ся втопив (Пт.).

УГАМУВАНИЙ, -а, -е. Угамований; спокійний, стриманий
(Св.).

УГЕЛЬ, угля, ч. Вугілля (Ол.).
УГЛЕКОП, -бпа, ч. Вуглекоп, шахтар (Пр.).
УГЛЯР, -Яра, ч. Вугляр, чоловік, що випалює деревне вугіл
ля (Пт.).
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УЗДОРОВЙСКО
УГОБЛЮВАТИ, -Юю, -єш. Обстругати рубанком (Пр.).
УГ6ДНИК, -йка, ч. 1. Підлесник, догідник. 2. Реліг. Угод
ник, безгрішна людина, що веде богоугодне життя (Пт.).

УГОР, угра, ч. Вугор (Пр.).
УГ6РЕЦ, -рця, ч. Угорець. - Угорці, або мадЯрЬІ, або венІ'рЬІ,
жнют на Венrрах (Св.).

,

УnПСУВАТИ, -ую, -єш. Загіпсувати, наклас'tи гіпс (Пт.).
УДАВАНИЙ, -а, ~е. Удаваний, умисно роблений, неприрод
ний, напускний (Пт.).

УДО, -а, с. Стегно (Пр.).
УДОБРУхАТИ, -ухам, -аш. Заспокоїти, зробити добрішим
(Ол.).

УДОСТУПИ.ЯТИ, -упням, -яш. Зробити доступним (Св,).
УДРАПУВАТИ, -ую, -єш. 1. Прикрасити що-небудь призби
раною у складки тІ<аниною, фіранками і т. п.

2.

Прибрати чиїсь

риси характеру (Пр.).

УЄДИНЕНИЙ, -а, -е. Усамітнений (Пр.).
УЄМНІ, присл. Негативно, недобре, від'ємно (Пр.).
УЄЧНИЙ, -а, -е. Прикм. до УЙКО. Дядьків (Ол.).
УЖ.

1. Присл.

Те саме, що ЮЖ. Уже, вже.

темного, смутнбrо (нар. пісня).

2.

-

Уж нду до гробу,

-а, ч. Вуж, змій (Ол.).

УЖЕН, -ена, ч. Жнива (Ол.).
УЖЕРАТИСЯ, -ерамся, -ашся. Сваритися з кимось. -Што я
СЯ буду З ТОбОМ ужерав, Я ТЯ ПОДаМ ДО суду (Пт.).

УЖЬІЗНЙТИ, -Ь1зню, ~иш. Док. вид до УЖЬІЗНЯ'fИ (Пр.).
УЖЬІЗН.ЯТИ, -ь'rзням, -яш. Удобрювати, вносиrn мінеральні
добрива або гній у землю, щоби стала родючішою (Пр.).

УЖЬІТЯ, -я, с. 1. Використання, застосування. 2. Споживан
ня чого-небудь (про їжу, куріння) (Пр.).

УЗПДНЙТИ, -!дню, -иш. Встановити відповідність, єдність
між чимось; узгодити, домовитися про єдність дій (Св.).

УзДА, -ьr, ж. Вузда, вуздечка.

УздЬІ з бванцарЯми запряrают

коням в сьвата, як виїжджают в гості (Св.).

УЗдАТИ, уздам, -аш. 1. Закладати вузду коневі. 2. Заборо
няти щось, обмежувати когось у діях (Пр.

).

УЗДОЛЬНІНЯ, -я, с. Здатність, здібність до чогось (Ре.).
УЗДОРОВЙСКО, -а, с. Курорт, здравниця. - Криннця то
бьіло найвекше уздоровнско на ЛемківщьІні (Ре.).
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УЗІСіньКЬІЙ

УЗІСіНЬКЬІЙ (КІ), -а, -е. Вузесенький, дуже вузький (Св.).
УЗКЬІЙ (КІ), -а, -е. Вузький (Св.).
УЗКО, присл. Вузько (Св.).
УЗИ.АНЯ, -я, с. 1. Визнання чогось дійсним, справедливим.

2.

Повага, шанування, пошана.

-

Мбє вам узнаня! (Пр.).

УЗРЙТИ, узрю, -иш. Угледіти, несподівано побачити (Ол.).
УЇДЛЙВИЙ, -а, -е. Уідливий, дошкульний (Пр.).
УЇждж.АЛЬНЯ, -і, ж. Школа верхової їзди; манеж (Ре.).

УІЖДЖА Ч, -ача, ч. Людина, що навчає верхової їзди; ж?кей
(Ре.).

УЇСТЙТИ, -fщу, -Істиш. Здійснити, виконати (Пт.).
УЙКО, -а, ч. 1. Дядько, брат матері. 2. Жарт. Ведмідь (Пт.).
УЙНА, -ь1, ж. Дядина, дружина дядька (Ол.).
УЙЦУНЬО, -я, ч. З.иенш.-пес11V1. до УЙКО. Дядечко (Ол.).
УКА, -ЬІ, ж. Лука, поле, поросле травою (Ол.).
УКАМЕНУВАТИ, -ую, -єш. Каменувати, забити на смерть
камінням (Св.).

УКОРОНУВАТИ, -ую, -єш. Коронувати (Пр.).

УКР.АдкОМ, присл. Крадькома; потайки, таємно (Пр.).

УКР АЇНІЗУВАНИЙ, -а, -е. Українізований (Пр.).
УКРЬІВА Ч, -ача, ч. Той, хто переховує когось (Пт.).
УКРЬІВКА, -ЬІ, ж. 1. Скриток, схованка. 2. Накриття для

захисту від чого-небудь (Пт.).

УКРОІТИ,-6ю, -їш. Украяти, відтяти частину; зменшити (Св.).
УЛИЙ, -Ия, ч. Те саме, що УЛИК (Св.).
УЛИК, -Ика, ч. Вулик, скринька або колода для бджіл (Пт.).
УЛЙЦЯ, -і, ж. ВуЛиця (Пт.).
УЛЙЧКА, -ьr, ж. Зменш.-пестл. до УЛЙЦЯ. Вуличка (Пт.).
УЛІЙ, -Ія, ч. Те саме, що УЛИК (Св.).
УЛІПШАТИ, -Іпшам, -аш. Покращувати (Ре.).
УЛОМНИЙ, -а, -е. Той, хто має якісь фізичні вади (Пр.).
УЛЮБЙТИ, -Юб'ю, -иш. Покохати, полюбити. - УлЮбив-єм
си тбто дівча (Пр.).
УЛЬ, уля, ч. Те саме, що УЛИК. - Уль з пчолами назь~вают
rіж пньом або пнЯком (Пр.).

УЛЬОВИЙ, -а, -е. Прикм. до УЛЬ. Вуликовий (Пр.).
УЛЬОКУВАТИ, -ую, -єш. Помістити кого-небудь у чомусь;
найняти для когось квартиру (Пр.).
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УПРИВІЛЄЮВАТИ
УЛЬОТКА, -ь1, ж. Листівка; короткий лист-звернення до
населення з певними закликами, що переважно розкидається

з літака (Пр.).

УмБРА, -ЬІ, ж. 1. Дашок над лампою. 2. Фарба коричну
ватоrо кольору (Ол.).

УМЕБЛЮВАНИй, -а, -е. Умебльований, обставлений меб·
лями (Ре.).

~·

УМИКАТИ, -йкам, -аш. Тікати, зникати з поля зору (Ол.).
УМЬІВАЛЬКА, -ь1, ж. Кімната для вмивання (Ре.).

УМКнУти, умкну, -еш. Док. вид до УМИКАТИ. Утекти,
щезнути. - ПолициЯнтЬІ хтіли го загарештувати, але Петро
умкнув з дому (Ол.).

УМОВИНЬІ, -бвин, мн:. Домовлення, контроль (Ре.). ,
УПАдОК, -дку, ч. l. Нещастя, катастрофа; недоля; банкрут
ство. 2. Занепад, руїна (Пр.). УПАдок МОРАлЬНИЙ. Нечес
ні, аморальні дії, несумісні з вимогами суспільства (Ол.).

УПЕРЕДЖЬ'ІНЯ, -я, с. Упередження, хибна думка про ко
гось або щось, яка складається наперед, без ознайомлення (Ре.).

УП:ЕЧЬІ, -ечу, -еш. 1. Добре запекти, спекти. 2. Обпекти.
З. Перші. Сильно вдарити (Пр.).

УПЩЛіІІя, -я, с. Зганьблення когось (Ре.).
УПОВНОВАЖАТИ, -ажам, -аш. Уповноважувати (Ре.).
УПОДАБАНИЙ, -а, -е. Дієпр. пас. ,uuн. часу до УПОДАБАТИ. Вподобаний (Пр.).

УПОДАБАТИ, -абам, -аш. Виявити схильність; вподобати,
пройнятися симпатією до когось (Пр.).

УПОДІБНЯтИ, -ібням, -яш. Уподібнювати, робити схожим
на когось чи на щось (Пр.).

УПОМЙНКЬІ, -ів, мн. Поминки, гостина в честь покійного
(Ре.).

УПОМИНОК, -нка, ч. Пам'ятка, подарунок (Пр.).
УПОМНІНЯ, -я, с. Зауваження (Ол.).
УПРИВІЛЄЮВАНИЙ, -а, -е. Привілейований, наділений
певними правами. -<} УПРИВІЛЄЮВАНИЙ ОД НАТWЬІ. Лю
дина, наділена геніальними здібностями, талантом чи вродою
(Пр.).

УПРИВІЛЄЮВАТИ, -Юю, -єш. Обдарувати привілеєм, на
дати привілей (Пр.).
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УПРИЄМНЙТИ
УПРИЄМНЙТИ, -Ємню, -иш. Зробити приємність, виклика
ти в когось задоволення, радість, утіху (Пр.).

УПРИКРЙТИ, -Икрям, -яш. 1. Робити прикрість. 2. Обрида
ти, ставати нудним (Пр.).

УПРИСІУПНЯтИ, -упням, -яш. 1. Популяризувати; робити
доступним.

2.

Знижувати високу ціну (Ре.).

УРАЗА, -ьr, ж. Образа (Пр.).
УРАТУВАНИЙ, -а, -е. Дієпр. пас. ,uuu. часу до УРАТУВАТИ.
Врятований (Пр.).

УРАТУВАТИ, -ую, -єш.

Врятувати від смерті, відвернути

якусь загрозу; визволити з дуже скрутного становища (Пр.).

УРАТУВАТИСЯ, -уюся, -єшся.

Врятуватися, уникнути за

грози смерті або знищення (Пр.).

УРЕЗОНЙТИ, -бню, -иш. Умовити, переконати, урезонити
(Пт.).

УР6ДЖАЙ, -аю, ч. Урожай. - Ладний у нас уроджай (Пр.).
УРОДЖА.ЙНІСІ, -бети, ж. Урожайність, родючість. - Уро.

І

джайніст залежит ціж од нас1ня (Св.).

УСІДЙТИ, -Іджу, -Ідиш. І. Усидіти, утриматися в сидячому
положенні; примусити себе спокійно сидіти.

2.

десь жити, працювати (Св.).

Влаштуватися

'

УСІДЧЬІВИЙ, -а, -е. Здатний ретельно, терпляче, довго ви
конувати роботу, що вимагає посидючості (Св.).

УСЛУХАТИ, -ухам, -аш. Послухатися. - Штефан усдухав
поради товарнwів і зник із села (Ол.).

УСНУrИ, усну, -еш. Заснути.

Лешко рубав цілий ~н дьір

ва, добрі ся намучь1в, а·тераз уснув іспит мертвецкь~м сном (Ре.).

УС6ПШИЙ, -бго, ч. Померлий, покійний, небіжчик (Ре.).

УСПАДКУВАНИЙ, -а, -е. Успадкований, одержаний у спадок (про матеріальні цінності, зовнішність, риси характеру) (Пр.).

УСТАВА, -ьІ, ж. Статут (Пр.).
УСІАВ6ВИЙ, -а, -е. Законний, на основі статуту (Пт.).
УСТАВ6ВО, присл. За статутом, законно (Пт.).
УСІАВОдАвЦЯ, -і, ч. Законодавець, той, хто створює і затверджує закони (Пр.).

УСТАЛЙТИ, -аnю, -иш. Док. вщJ до УСТАЛЙТИ (Пр.).
УСТАЛЙТИ, -аnям, -яш. Усталювати, робити сталим, не
змінним (Пр.).
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УЧАРІОЧКА
УСТЕРЕЧЬІ, -ежу, -еш. 1. Устерегти, зберегти цілим, неза
йманим.

2.

Поміт~ rи, спостереrrи (Пр.).

УТВЕРДж.АТИ, -ерджам, -аш. 1. Міцно укріплювати, вста
новлювати на чомусь. 2. Затверджувати (Пр.).
УТЕЧЬІ, -ечу, -еш, -е; ми11. час ВТЮК. Утекти, швидко від
біrrи; врятуватися від переслідування (Пр.).

УТОЛЙТИ, -блю, -иш. Вгамувати, втамуватщ(спрагу) (Пт.).
УТОРУВАНИЙ, -а, -е. Уторований, прокладений наперед
(шлях, дорога, стежка) (Пр.).

УТРАМБУВАнИй, -а, -е. Утрамбований, ущільнений, спре
сований.

Утрамбувапу землю в хь"1жи треба вь~мазати rлнном

(Ре.).

УТРАПіНЯ, -я, с. Журба, клопіт, турбота.

На мбє утр:Jпfн111

(Ол.).

УТРАТУВАТИ, -ую, -єш. Утоптати ногами, ходячи грома
дою (Пр.).

УТРИМАНКА, ·ЬІ, ж. Утриманка, жінка, що живе на кошти
коханця (Пр.).

УТЯЖЛ:ЙВІ, присл. Важко, тяжко, обтяжливо (Пт.).
УФЕРМА, -ьr, ч. Те саме, що ОФЕРМА. Бовдур (Ол.).
УФУНДУВАТИ, -у10, -єш. Закласти щось, профінансувати,
стати фундатором; збудувати (Ре.).

УхАБ, -аба, ч. Вибоїна, яма.

На тій дорозі сут сама.І ухабLІ

(Ол.).

УЦТ:ЙВИЙ, -а, -е. Чесний, сумлінний. - Уцтйвий чловек вь"1ріс із того сусідскоrо хлопчьІска (Ол.).

УЦТ:ЙВІ, присл. Чесно, справедливо, добросовісно (Ол.).
УЦТЙВІСТ, -бети, ж. Чесність, сумлінність, добросовісність
(Ол.).

УЦУКРЮВАТИ, -Юю, -єш. Поцукрувати, посипати цукром
(Пр.).

УЦЯ, -і, ж. Вівця (Пр.).
УчАР, -аря, ч. Вівчар (Ол.).
УЧАР:ЙЧОК, -чка, ч. Змепш.-песпи. до УЧАР. Вівчарик (Пт.).
УЧАРКА, ·ЬІ, ж. Жі//. до УЧАР (Ол.).
УчАРСТВО, -а, с. Вівчарство (Пр.).
УЧАРІОЧКА, -ьІ, ж. З.иеmи.-пестл. до УЧАРКА. Вівчароч
ка (Ол.).
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УШ

УШ, -ЬІ, ж.; мн. УШЬІ, -ЬІВ. Воша (Ре.).
YllIAK, -ака, ч. Великий цебер із двома ручками, у який зливають помиї (Св.).

УШАТКА, -ь1, ж. Вухата сова (Пр.).

УШЬІВИЙ, -а, -е. Вошивий, який має воші (Ре.).
УШЬІХТУВАТИ, -ую, -єш. Укласти штабелями (Пр.).

YuIKO, -а, с. Вушко (Пр.).
УШКОДЖА.ТИ, -бджам, -аш. 1. Завдавати шкоди, ранити,
2. Пошкоджувати, псувати, ламати (Пр.).

вражати.

УШКОДЖLІНЯ, -я, с. Дія зазнач. УШКОДЖАТИ (Пр.).
УШМІНКУВАТИ, -ую, -єш. Підмалювати губи помадою
(шмінкою) (Пт.).
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ф
ФАБОРТЬІ, -ів, мн. Бакенбарди, баки (Ол.).
ФАБРИКАЦНЯ, -йї, ж. 1. Виріб, фабрична продукція. 2. Підробка, фальш (Пр.).

ФАЄРАНТ, -анта, ч. Кінець робочого дня, шабаш (Пт.).
ФАЄРАНТНІ, присл. Відпочинково (Ол.).
ФАЗЕНДА, -ЬІ; ж. Плантація кавових дерев у Південній Аме
риці.

Робнв-єм на фазенді в Бразнлнї (Св.).

ФАЗОЛЬОВИЙ, -а, -е. Те саме, що ФАСОЛЬОВИЙ. Квасолевий.

-

Фазольова зупа (Пт.).

ФАЙКА, -ЬІ, ж. Люлька з довгим мундштуком (Ол.).
ФАЙКОВИЙ, -а, -е. Люльковий. - Файкбвий дуrан (Ол.).
ФАЙТА, -ЬІ, ж. Характер, рід (Пн.).
ФАЙТлАПА, -ьt, ч. 1. Клишоногий. 2. Тюхтій, нездара (Ол.).
ФАЙчАНИЙ, -а, -е. Те саме, що ФАЙКОВИЙ. Сйвий файчаннй дЬІм вісів пі,ц повІілом (Ол.).
ФАйЧАР, -аря, ч. Завзятий курець люльки (Св.).
ФАЙЧАРНЯ, -і, ж. 1. Кімната, призначена для куріння. З хьІжw зробІіли-сте чьІсту файчарню!

2.

Підставка для набору

різних люльок із довгими мундштуками (Пр.).

ФАЙЧЬІСКО, -а, с. Згруб. Велика стара або негарна люлька
(Ол.).

ФАктОР, -бра, ч. Маклер, посередник у різних справах (Пр.).
ФАКТОРНЕ, -6ro, с. Комісійна плата за посередництво (Пр.).
ФАКТОРСТВО, -а, с. Посередництво; праця маклера {Ол.).
ФАКТОРУВАТИ, -ую, -єш. 1. Працювати маклером. 2. Заступатися за когось; бути адвокатом (Ол.).

ФАлАТ, -ата, ч. Кусень, шматок, окраєць. - Як-єм Ишов на
поле, ТО--М СИ взяв фІілат хліба Й пару косток цукрю (Пн.).

ФАлАТОК, -тка, ч. Зменш. до ФАлАТ. Окрайчик (Пи.).
ФАЛД, -у, ч. Складка на одязі (Ол.).

ФАЛДИК, -йка, ч. Зменш. до ФАЛД (Пт.).
ФАЛДЙСТИЙ, -а, -е. Зібраний у складки (про одяг) (Пт.).
ФАЛДОЧКА, -ЬІ, ж. Здрібн. до ФАЛД. Складочка (Ол.).
ФАЛДУВАТИ, -ую, -єш. Збирати у складки (Ол.).
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ФАЛЕЧНІ
ФАЛЕЧНІ, присл. Вередливо; зрадливо (Пн.).

ФАЛЙСТИЙ, -а, -е. 1. Хвилястий. - Маш фалнсте волбся.

2.

Покручений (Пр.).

ФАЛЮВАНЯ, -я, с. Хвилювання (Ол.).
ФАЛЮВАТИ, -Ює. Хвилювати; рухатись, як хвиля. - Жнто
фалювало на сбнци сріблЯсть1м колосям (Ол.).

ФАЛЯ, -і, ж. 1. Хвиля, водяний вал; раптова сильна смуга

2.

дощу, зливи.

Перен. Великий натовп людей, який рухається

в одному напрямку.

-

Плинfги з ф:ільом до берега (Пн.).

ФАЛЬБАНКА, -ь1, ж. Те саме, що ФАЛЬБАНЯ (Пт.).
ФАЛЬБАНУВАТИЙ, -а, -е. Зі шлярками (Пт.).
ФАЛЬБАНЯ, -і, ж. Шлярка, зібрана складками смужка матерії, пришита для оздоблення до одягу (Пт.).

ФАЛЬЦЕНІ'ЬІ, -ів, мн. Щипці для фальцювання, бляхарські
плоскогубці (Пр.).

ФАЛЬШЬІВЕЦ, -вця, ч. Нещира, фальшива людина, лицемір
(Ол.).

ФАМЕ.JІЙЙНИЙ, -а, -е. Фамільний, родовий (Ре.).
ФАМЕЛЙЯ, -Иї, ж. 1. Родина, сім'я. -Я остатній, наймолод
ший із ТОЙ ВеЛЬКОЙ фамелНЇ, ШТО м:іла ШТЬІрНадцетеро ДЇТНСІ}ЇВ.

2.

Прізвище.

-

А на фамелню мі Федорко Семан (Пр.).

ФАМЕЛЙЯНТ, -Янта, ч. Член сім'ї, домочадець; член роду,
родич (Св.).

ФАНА, -ь1, ж. Прапор (Ре.).
ФАНТ, -а, ч.

1.

Предмет, виграний у лотерею.

2. Річ,

віддана

в заклад як запорука повернення боргу. З. Предмет, що його дає

учасник гри як штраф Д.Ля визначення жеребкуванням завдання.

4.

Доля; клопіт (Пр.).

ФАРБАНКА, -ь1, ж. 1. Кольорова спідниця. 2. Те саме, що
ФАРБАНЯ (Пт.).
ФАРБАНЯ, -і, ж. Чорна вовняна спідниця (Св.).
•

ФАРБІТКЬІ, -ток, мн. Мереживо.

-

І

ФарбпкЬІ ся крохм:ілнт

(Пн.).

ФАРБКА, -ь1, ж. Синька для білизни (Ол.).
ФАРБКУВАТИ, -ую, -єш. Підсинювати білизну (Ол.).
ФАРБ'ЯР, -Яра, ч. Фарбувальник (Пр.).

ФАРБ'ЙРНЯ, -і, ж. Підприємство, де фарбують тканини,
шкіру (Пр.).
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ФАШЕРУВАТИ

ФАСА, -ь1, ж. 1. Велика, ширша зверху бочка із простими
клепками; велика пивна діжка.

2.

Перетt. Ожиріла людина (Пн.).

ФАСАДА, -ь1, ж. Фасад, звернений на вулицю бік будівлі,
парадний вхід у будинок (Св.).

ФАСКА, -ь1, :JІС. Діжка місткістю 25 літрів (Пн.).
ФАСбЛЯ, -і, ж. Квасоля (Ол.).
·1
ФАСОЛЯнИй, -а, -е. Квасолевий, квасоляний~(Ол.).
ФАСОЛЬОВИЙ, -а, -е. Те саме, що ФАСОЛЯнИй (Ол.).
ФАСfРЙІ'А, -ь1, ж. 1. Наметування, прошивання великими
стібками. 2. Нитка в наметаному шві (Ол.).
ФАСГРИІУВАня, -я, с. Діязаз11ач. ФАСГРИІУВАТИ (Ол.).
ФАСТРИІУВА ТИ, -ую, -єш . .Наметувати (Оп.).
ФАСУВАНИЙ, -а, -е. Казенний. - Фасуваиий мундур в в,ойску все треба поправити (Пт.).

ФАСУВА.ТИ, -ую, -єш. Одержувати казенне майно (Пт.).

ФАсУНОК, -нку, ч. Одержання пайка або пенсії; пайок (Пт.).
ФАТА.ЛАХ, -аха, ч. 1. Ганчірка. 2. Зиев. Незrрабна людина
(Ол.).

ФАТАЛАШКЬІ, -ів, мн. 1. Дрібнички, начиння без користі
й вартості. 2. Шмаття, лахи, дрібний одяг. - Мам ту якісм фа
талашкь1 на себе (Ол.).

ФАТЬІ(А, -ь1, ж. Турбота, клопіт. -Дам му за тоту фатЬ1rу
добрий дару1юк (Пр.).

ФАТЬІІУВАТИ, -ую, -єш. Завдавати клопоту комусь, тур
бувати когось.

-

Пребачте, же вас фатмrую (Пр.).

ФАТЬІІУВАТИСЯ, -уюся, -єшся. Турбуватися, втомлювати
ся (Пр.).

ФАФРАТИ, фафрю, -еш. Бубоніти собі під ніс; стиха лаяти
ся.

-

Што n.1 там фафреш під носом? (Пн.).

ФАФУЛА, -ь1, ч. Тюхтій, розтелепа. - Ть1, фафуло! (Ол.).
ФАЦІЙТА, -ь1, ж. 1. Середня частина фасаду будинку, що
виходить на дах.

2.

Жарт. Кумедне обличчя (Пн.).

ФАЦІЙТКА, -ь1, ж. Піддашшя, кімната на піддашшю (Пн.).
ФАШЕРУВАНИЙ, -а, -е. Фарширований, начинений (Ол.).
ФАШЕРУВАНЯ, -я, с. Дія зазнач. ФАШЕРУВАТИ. Фарширування (Ол.).

ФАШЕРУВАТИ, -ую, -єш. Фарширувати, начиняти, напов
нювати начинкою (Ол.).
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ФАШИСГ6ВСКЬІЙ (СКІ)

ФАШИСТ6ВСКЬІЙ (СКІ), -а, -е. Фашистський (Ол.).
ФА.Я, -ї, ж. 1. Велика люлька. 2. Те саме, що ФАФУЛА (Пр.).
ФЕБРА, -ьr, ж. Малярія (Пр.).

ФЕДОРОВЙЦЯ, -і, ж. Перший тиждень Великого посту. На федоровнцю треба вчасно варнти вечерю, жебьr не закурнти
Федора (Пт.).

ФЕЛЄР, -Єра, ч. Вада, помилка, недолік. - Кін ма фмєр, бо
ма блЯтфус (Пр.).

ФЕЛЬЧЕР, -ера, ч. Фельдшер (Пр.).
ФЕНИК, -Ика, ч. Пфеніг, роздрібна австрійська монета (Св.).
ФЕРБЕЛЬ, -бля, ч. Вид азартної картярської гри (Ре.).
ФЕРії, ферій, мн. Канікули, вихідні дні (Пр.).
ФЕРТИК, присл. Годі, досить; кінець. - Фертик твому пану
ваню в хьіжи! (Ол.).

ФЕРФЛЯШКА, -ь1, ж. Металева військова баклага для чаю
або води (Пн.).

ФЕСТ, присл. Сильно, міцно; добряче. -Йщьr ся фест трнмат!
(Пр.).

ФЕСТИН, -йну, ч. Народне гуляння, святкова забава з уро
чистим обідом, нерелігійне свято.
на

Marypi

-

Позарани в нас буде фестин

(Ол.).

ФЕСТМЕТЕР, -тра, ч. Кубічний метр, одиниця вимірювання
об'єму деревини.

-

Тот кльоц ма штьірі фестметрьr (Пр.).

ФЕТОР, -ору, ч. Неприємний запах, сморід (Пр.).
ФИЗОЛЯ, -і, ж. Те саме, що ФАСОЛЯ (Пр.).
ФЙРЛЯК, -Яка, ч. Квасне молоко (Пр.).
ФИРФлЯ:шА, -ь1; ж. Те саме, що ФЕРФЛЯШКА (Пн.).
ФЬІНЬКАТИ, фЬшькам, -аш. Схлипувати; тихо плакати (Пр.).
ФЬІРТАЛЬСКЬІЙ (СКІ), -а, -е. Непосидючий, верткий (Ол.).
ФЬІРТАТИ, фЬ1ртам, -аш. Виляти хвостом; крутити чимось
(Ол.).
ФЬІРТ-МЬІРТ, невідм. Круть-верть (Ол.).

ФUА, -ь1, ж. Дуля. - Дам ти ф{rу з маком! (Ре.).
Фі:І'ЕЛЬ, -rля, ч. Витівка, пустощі, фокус, жарт (Ол.).
ФUЬІ-Мі:І'ьІ! виг. Дулі тобі! (кажуть, коли показують дулю)
(Ре.).

ФІІ'лювАня, -я, с. Дія зазнач. ФІІ'лювАти (Ол.).
ФІІ'лювАти, -Юю, -єш. Жартувати, пустувати (Ол.).
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ФІЯ:кЕР

ФUЛЯР, -Яра, ч. Жартівник, витівник; парубок, який жартує
з дівчатами (Ол.).

ФІ(ЛЙРКА, -ьІ, ж. Жіи. до ФІ(ЛЯР (Ол.).
ФІfЛЙРНИЙ, -а, -е. Пустkfй, схильний до витівок, жартів
(Ол.).

ФІ(УРАНТ, -анта, ч. 1. Людина, що має гарн::v форму тіла.

2.

Статист, артист, який виконує ролі без слів (ПР,.).

ФІЗОЛА, -ь1, ж. Те саме, що ФАСОЛЯ.

Т6та фіз6ла єст пі

хотна, а тамта -ТЬІЧК6ва (Ол.).

ФІкАТИ, ф1кам, -аш. 1. Жарт. Танцювати, скакати, вистри
бувати. 2. Дриrати ногами; брикати (про тварин). - Але він фf
кав ть'1ма ногами! (Ол.).

ФІК-МІК. Фокус-мокус, ілюзіоністський фокус (Ол.).
І

,

,

ФІКНУГИ, ф1кну, -еш. Однокр. до ФІКАТИ (Ол.).

r

ФІЛІГРАНОВИЙ, -а, -е. Філігранний, виконаний дуже тон
ко; делікатний (Пр.).

ФІЛІЖАН6ЧКА, -ь1, ж. Маленька фарфорова чашечка для
кави (Пт.).

ФІЛІОНОК, -нка, ч. Прямокутна обрамована столярна пли
та для прикраси у дверях або в стіні; вставка (Св.).

ФілЯР, -Яра, ч. 1. Стовп, що підпирає мур. 2. Колона (Пр.).
ФІЛЬ6ЗОФ, -6фа, ч. 1. Мудрець, мислитель; учений, знавець
філософії.

2. Жарт.

Мудрагель.

З него велько філь6зоф (Пр.).

ФІЛЬОЗОФУВАТИ, -ую, -єш. 1. Досліджувати філософські
проблеми.

2.

Філософствувати, мудрувати, вдаватися до зайво

го розумування (Пр.).

ФІЛЬЦ, -а, ч. Фетр, повсть; тканина зі збитої шерсті (Ол.).

ФІЛЬЦОВИЙ, -а, -е. Прик.и. до ФІЛЬЦ. Фетровий, повстяний.

- Мам фільц6вий капмюш (Ол.).
ФІНАНЦ, -анца, ч. Прикордонник, охоронець кордону {Пт.).
ФІРкАЛЬЦЕ, -я, с. Дитяча іграшка-свисток (Пн.).
ФІРКАТИ, фfркам, -аш. Сюрчати у свисток (Пн.).

ФІРТКА, -ь1, ж. Хвіртка (Ол.).
ФІРчАТИ, фfрчу, -ь1ш. Сюрчати, посвистувати, видавати пе
реривчастий свист. - СквіркЬІ фfрчат (Пн.).
ФІцАТИ, фfцаш, -ат. Хвицати, брикати (про тварин) (Пн.).
ФІЯ:кЕР, -кра, ч. Фіакр, найманий легкий екіпаж; карета.

Весільні гості приїхали з міста на фіЯкрах (Ре.).
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ФЛЄК

ФЛЄК, -а, ч. Латка на черевичку (Ол.).

ФЛЙКЬІ, -ів, м11. Кишки; нутрощі тварин (Ре.).
ФЛЯНЦУВАТИ, -ую, -єш. Садити саджанці квітів, молоді
пагінці винограду, верби (Пр.).

ФЛЯХЦ:ЕНrьІ, -ів, м11. Кліщі з плоскими, щільно прилегли
ми кінцями (Пр.).

ФЛЙЧКЬІ, -ів, мн. Страва з коров'ячого шлунка; рубець (Ре.).
ФЛЬОБЕРТ, -ерта, ч. Вогнестрільна рушниця малого каліб
ру (Ол.).

ФЛЬОКСА, -ь1, ж. Флокс, декоративна рослина (Св.).
ФЛЬОНДРА, -ь1, ж. Неохайна жінка, нетіпаха. -Тьr, фльон
дро, сfдиш в бруді! (Ол.).
ФОЛЮШ, -Юша, ч. Дерев'яна сукновальня, що приводиться
в дію водою, яка падає на млинове колесо (Пр.).

ФОЛІОШНИК, -йка, ч. Шаповал, людина, що виготовляє
сукно (Ол.).

ФОЛЮШУВАТИ, -ую, -єш. Виготовляти сукно, валяти ове
чу вовну (Ол.).

ФОЛЬВАРОК, -рка, ч. Фільварок, двір великого землевлас
ника разом з усіма забудовами (Ре.).

ФОРА! виг. Геть! -Фора зо двора! Жебь1-м тя ту не вндів! (Ол.).
ФОРАНТ, -анту, ч. 1. Запас. - Робнти на форант. 2. Готов
ність першим вступити у гру в карти (Ре.).

ФОРЕМКА, -ь1, ж. Форма, шаблон для виготовлення цегли
(Ол.).

ФОРЕМНИЙ, -а, -е. Правильний за формою (Ол.).
Ф6РИСЬ, -йся. Вfзник, який возить пана (Ол.).

ФОРМАЛІНА, -ь1, ж. Формалін, дезінфекційний засіб (Ре.).
Ф6РНІР, -Іру, ч. Тоненькі дощечки з деревини кращих сортів, якими обклеюють столярні вироби (Св.).

Ф6РСА, -ь1, ж. Гроші, капітал. - Мам кус форсьr, то ся можу
будувати (Пр.).

ФОРТЕП'ЯНІСТА, -ь1, ч. Піаніст (Ол.).
ФОРТЕП'ЯНОВИЙ, -а, -е. Фортепіанний (Ол.).
ФОРТУННИЙ, -а, -е. Щасливий, вдалий (Пр.).
Ф6РШПАН, -ану, ч. Відробіток, суспільна повинність тяг-

лової праці з кіньми на дорогах у селі. - Мушу одробнти кінми
пару днів на форшпані (Пн.).
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ФРОНТОВИЙ

ФОХА, -ьr, ж. Примха, забаганка.

{>

СТРОfТИ ФОХЬІ. Ко

верзувати. Тота дfвка строїт фохь1 (Ол.).
ФРАЄР, -Єра, ч. 1. Залицяльник. 2. Зарозумілець. 3. Наївна
людина; новачок у якій-небудьгалузі (Пн.).

ФРАІРОЧКА, -ь1, ж. ПecnL1. Любка, любасочка.
кw штьІри, о што-сте ся бнли? (нар. пісия) (Ол.).

Фраіроч

:•

ФРАЙДА, -ь1, ж. Приємність, утіха; забава, дармова гостина (Ре.).

ФРАНДЗЛІ, -ів, ми. Бахрома, звисаючі нитки (Ол.).
ФРАНДЗЛЮВАТИй, -а, -е. З бахромою, з тороками (Ол.).
ФРАНТ, -а, ч. Хитрун (Пр.).

ФРАНЦЬІ, -ів, ми. Сифіліс, венерична хвороба (Пр.).
ФРАПУВАТИ, -ує. Вражати, зацікавлювати, вабити. - ~рапує м'я тото вшwтко (Ол.).

ФРАС, -а, ч. Лихо; чорт.

Фрас бw тя взяв!

Tw, фрасе! -Ид

до фраса! (Пн.).

ФРАСОБЛЙВИЙ, -а, -е. Зажурений, стурбований, засмуче
ний (Ол.).

ФРАСУВАТИ, -ую, -єш. Турбувати, засмучувати, завдавати
клопоту (Ол.).

ФРАСУНОК, -нку, ч. Турбота, клопіт.

На фрасунок - доб

рий трунок {прислів'я) (Пи.).

ФРЕНДЗЛІ, -ів, мн. Те саме, що ФРАНДЗЛІ (Ре.).
ФРЕТКА, -ЬІ, ж. Різновид тхора, хижий звірок із родини куницевих, шо має цінне пухнасте хутро (Пр.).

ФРЙІ'А, -ь1, ж. Дзиrа, дитяча іграшка (Св.).
ФРИЗЙЄР, -Єра, ч. Перукар (Ре.).
ФРИЗИЄРКА, -ь1, ж. Жін. до ФРИЗЙЄР. Перукарка (Ре.).
ФРИЗИЄРНЯ, -і, ж. Перукарня (Ре.).
ФРИЗИЄРСКЬІЙ (СКІ), -а, -е. Перукарський (Ре.).
ФРИЗИЄРСТВО, -а, с. Професія перукаря (Ол.).
ФРИЗУРА, -ЬІ, ж. Зачіска; укладене волосся (Ол.).
ФРИкАНДА, -ь1, :ж. Страва з телячої печінки, нашпигованої
салом (Пр.).
ФРОНТ, -у, ч.

1.

Фасад будинку.

2.

Фронт, район бойових

дій (Ол.).

ФРОНТОВИЙ, -а, -е. Фасадний.
няти (Ол.).
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Фронтову стіну тра юж мі

ФРОТЕР
ФРОТЕР, -ера, ч. Людина, що чистить підлоги (Ре.).
ФРОТЕРУВАТИ, -ую, -єш. Натирати пастою й полірувати
щітками підлогу (Ре.).

ФУ(УВАТИ, -ую, -єш. 1. Довбати пази у стовпах або в дош
ках.

2.

З'єднувати якісь частини за допомогою фуг в одне ціле

(Св.).

ФУЗЙЙКА, -ь1, ж. Змени1. до ФУЗЙЯ (Ол.).
ФУЗИЛЬ, -зля, ч. Залишки спирту; осад у дистиляційному
котлі (Ол.).

ФУЗЙЯ, -Иї, ж. Рушниця (Пн.).
ФУЗіЯ -Ії, ж. Те саме, що ФУЗЙЯ (Св.).
ФУКНУТИ СЯ, фукнуся, -ешся. Огризнутися на когось (Пр.).
ФУНДУВАНЯ, -я, с. Дія зазнач. ФУНДУВАТИ. Пригощання; купівля за свій кошт (Ол.).

ФУНДУВАТИ, -ую, -єш. Будувати своїм коштом; купувати
для когось; пригощати за свій рахунок (Ол.).

ФУРА, -ь1, ж. Віз, підвода, хура. - Жебьr фура бь"ша міцна, єй
мусит ок:Ути коваль (Пр.).

ФУРКА, -ь1, ж. 1. Куделя, кужіль. 2. J_wенш. до ФУРА. Не
великий віз (Ол.).

ФУРМАНЙТИ, -аню, -иш. 1. Працювати візником. 2. Пра
вити кіньми (Ре.).

ФУРМАНКА, -ь1, ж. 1. Віз зі впряженими кіньми. 2. Робота
візника, тяглова праця.

Позаран мам фурманку на Ярмак (Ре.).

-

ФУРТ, присл. Постійно, безперестанку.

-

Ходив попід ВЬІГЛІf-

ДЬІ фурт там і назад (Пи.).

ФУРУН(ЕВКА, -ьі, ж. Здрібн. Хоруговка, прапорець (Пн.).
ФУСБЛЯТ, -Яту, ч. Плоскостопість (Пр).

ФУСЬІ, -ів, мн. Осадок, залишки недопитого чаю, кави або
какао (Ол.).

ФУТЕРКО, -а, с. Здрібн. Шкурка, шубка (Ре.).
ФУТРЙНА, -ь1, ж. Дверна або віконна рама (Пр.).
ФУТРівКА, -ь1, ж. 1. Підкладка, підбивка; шкіра, якою вистеляють взуття зсередини.

2.

Обкладка печі вогнетривкою це

глою (Пр.).

ФУТРУВАТИ, -ую, -єш. 1. Підшивати хутром. 2. Облицьо
вувати, обшивати, обмазувати; ущільнювати. З. Добре годувати
коней (Ол.).
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ФУШЕРУВАТИ
ФУчАНЯ, -я, с. 1. Сопіння. 2. Буркотіння (Пн.).
ФУЧАТИ, фучу, -ь1ш. 1. Сопіти. 2. Виявляти своє невдово
лення, буркотіти (Пн.).

ФУШЕР, -ера, ч. Халтурник, партач, бракороб (Ол.).
ФУmЕРКА, -ь1, ж. 1. Халтура, неякісна робота. 2. Жін. до
ФУmЕР. Халтурниця (Ол.).
,
ФУШЕРСКЬІЙ (СКІ), -а, -е. Прик,и. до ФУUІЕР. Халтур
ний, партацький (Ол.).

ФУШЕРУВАТИ, -ую, -єш. Халтурити, партачити, займати
ся підробкою (Ол.).
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ХАБАЗЙНЯ

х
ХАБАЗЙНЯ, -я, с. Бур'яни, зарості бур'янів. - Того хабазИня
повно в саді й огороді (Пн.).
ХАБЗ, -у, ч. Бузина

(Sambucus ebulus L.)

(Пр.).

ХАВКАТИ, хавкам, -аш. Позіхати. - ХлопчЬ1ско хавкат, же
аж мі ся хце спати (Ол.).

хАЙДЕР, -еру, ч. Галас, гамір, гармидер, буча. - Не робте ту
хайдеру, бо й так голова болит од того крИку (Пр.).

ХАРАКТЕРИЗУВАТИ, -ую, -єш. Гримувати, готувати акто
ра до виходу на сцену, наносячи йому на обличчя грим (Пт.).

ХАРТЯР, -Яра, ч. Мисливець, що полює з хортами; чоловік,
який розводить хортів (Ре.).

ХВАЛЕБНІ, присл. Похвально. - То хвалебні, же він такий
скромний (Ол.).

ХВАЛЬБА, -ьr, ж. Вихваляння, хвастощі (Ре.).
ХВАЛЬЦЯ, -і, ч. Хвалько. - ХвІільці не треба хвалити, він
сам ся хвалит (Ол.).

ХВЙЛЯ, -і, ж. Сонячна погода. - Кед буде хвИля, будеме
грабати сіно (Ол.).

ХВІЙНИЙ, -а, -е. Хиткий, хисткий, невпевнений. - Хвійний
крок у чловека, так як звИклі по весілю (Ре.).

ХВІЙНІ, присл. Хитко, коливаючись, невпевнено (Пр.).
ХВІЙНІСТЬ, -бети, ж. Хисткість, хитання, коливання (Ре.).

ХВІsІНЯ, -я, с. ДіЯ зазнач. ХВІsІТИ. Колихання, хитання
(Ол.).

ХВІ.sіТИ, хвію, -єш, -є. Колихати; хитати (Ол.).
ХВОРО, присл. Хворобливо. - Ть1 вьвераш хворо (Ол.).
ХВОРОВЙТІСТ, -бети, ж. Хворобливість (Ол.).
ХВОРОТА, -ь1, ж. Хвороба, недуга, захворювання (Ол.).
ХИСНУВАТИ, -ую, -єш. Див. ХІСНУВАТИ (Ре.).
ХЬІБАТИ, хь'1бам, -аш, -ат; н. сп. ХЬІБАЙ! Ходи, йди. Див.
ще ТhІБАЙ! - Хь"1бай гев! (Ол.).
ХЬІБАЛЬ, присл. Хіба що. -Хь"1баль сам мушу Ити домів! (Ол.).
ХЬІБЕНИЙ, -а, -е. Невлучний, невдалий (Пт.).
ХЬІБОТАНЯ, -я, с. Дія зазнач. ХЬІБОТАТИ (Ол.).
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ХЛіБ'Я
ХЬІБОТАТИ, -бчу, -еш, -е; -таме, -тате, -бчут. Гойдати (Ол.).
ХЬІБ'ЙТИ, хь'16'ям, -яш. Хибити, промазувати, не влучати
(Пт.).

ХЬІЖА, -ь1, ж. 1. Хата, будинок; все, що розміщувалося під
одним дахом, а саме: кімната, кухня, комора, комірка, загата,
сіни, присінок, хлів, стодола, полівник.
кімната.

2.

Хатн'є приміщення,

Ид зо стайні до хьІжw! (Пр.).

хЬІЖКА, -ЬІ, ж. Хатка (Пн.).
ХЬІМЛЯ, -і, ж. 1. Дерев'яне кільце, на яке жінки накручують
волосся.

2.

Скручене в кільце волосся (Пт.).

ХЬІМОРОДА, -ЬІ, ж. Затінок.

в ден люде веце по ХЬІМОро

дах СПОЧЬІВают (Ол.).

ХЬІРБЕТ, -ета, ч. Хребет; спина. - Воз-ле тотЬІ дь'Ірва на
хьІрбет і занес їх до ХWЖЬІ (Ре.).

ХЬІРіТИ, -ію, -єш. 1. Хворіти, бути кволим. - Ци він доправ
дЬІ ХЬІріє, цн лем дуріє? 2. Заmивати, не розвиватися. Тото де
ревце хмрfє юж пару років (Ол.).
ХЬІРЛЙТИ, хЬІрлям, -яш. Недомагати, бути безсилим, слаб
ким (Ре.).

ХЬІРУВАТИ, -ую, -єш. Знати, відати, чути.

Я не хцу о нім

ани хь1рувати (Ол.).

Х~ДНИК, -Ика, ч. Тротуар (Пр.).
ХІМЛЯ, -і, ж. Те саме, що ХЬІМЛЯ (Пи.).

хіни, Хін, мн. Китай (Пр.).
XfHKA, -ь1, ж. Жін. до ХfНЧЬІК. Китаянка (Пр.).
ХІНЧЬІК, -ь'1ка, ч. Китаєць, житель Китаю (Пр.).
ХІСНУВАТИ, -ую, -єш. Користуватися, використовувати;
мати користь, хосен із чого-небудь (Ол.).

ХІХОТАНЯ, -я, с. Хіхікання, хихотіння (Пт.).
ХІХОТЛЙВИЙ, -а, -е. Сміхотливий (Пт.).
ХКАЗАТИ, хкажу, -еш. Вказати (Ол.).
ХЛЕПТ Ати, хлепчу, -еш. Хлебтати. Пес хлепче молоко
з МНСКЬІ (Ол.).

ХЛИnАТИ, хлипам, -аш. 1. Сьорбати, голосно втягувати ро
том рідку страву. 2. Усти що-небудь рідке. - Хлнпав з мнскЬІ ке
селйцю (Ол.).

ХЛіБАК, -ака, ч. Жовнірська польова сумка на хліб (Пр.).
ХЛІБ'Я, -.Яти, с. Невеликий хлібчик (Пт.).
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ХЛОПАК
ХЛОПАК, -ака, ч. 1. Хлоп'як, хлопчак, підліток. 2. Присто
сування, за допомогою якого знімають чоботи з ніг (Ре.).

хлопИско, -а, ч. 1. Хлопище, здоровило, сильний чоловік.

2.

Бідолаха.

-

Не ма счесця ТОТ хлошіско (Ол.).

ХЛОПСКЬІЙ (СКІ), -а, -е. 1. Чоловічий. 2. Селянський. То хлопска rунька (Ол.).
ХЛЮСТ, -у, ч. Плюскіт (Ол.).

ХЛЮСТА.ТИ, -Юстам, -аш. 1. Бризкати, плескати, хлюпати.

2.

Сильно литися, струменіти.
ХЛЮЩ, -а, ч.

-

Кров хлЮще з жьІли (Ол.).

Щось мокре, з якого тече вода.

-

Мокрий як

хлющ (Пт.).

ХЛЯПАТИ, -Япам, -аш. 1. Бризкати рідиною; розхлюпувати
щось; ляскати по воді.

2.

Падати, лити (про дощ).

3.

Знев. Ля

пати, говорити щось нерозумне, недоречне (Пр.).

ХЛЯПкАТИ, -Япкам, -аш. 1. Те саме, що ХЛЯПАТИ. 2. За
лишати після себе мокрі сліди; слідити на столі під час їжі (Пр.).

ХЛЯПНУТИ, -Япну, -еш. 1. Зробити пляму на чомусь. 2. Од
нокр. до ХЛЯПАТИ 1. З. Однокр. до ХЛЯПАТИ З. (Пр.).
ХЛЯСТАТИ, -Ястам, -аш. Ляпати, бризкати рідиною (Ре.).

ХЛЯТИ, хлЯєш, -є. Знев. Хлистати, дудлити, жлуктити (спиртні напої). - Але він хшіє, што нич не пам'Ятат (Ол.).

·

ХМАРЙСКО, -а, с. Хмарище, велика хмара (Ол.).
ХОБОТ, -ота, ч. 1. Хобот, витягнута рухома носова частина
голови у слонів.

2.

Накриття на голову, зроблене нашвидкуруч

із мішка (всунувши один ріжок у другий) (Пр.).

ХОВАНЕЦ -нця, ч. Вихованець, усиновлений або взятий на
утримання хлопчик (Пт.).

ХОВАНЙЦЯ, -і, ж. Жін. до ХОВАНЕЦ. Вихованка (Пт.).
ХОВАНКА, -ь1, ж. Схованка, тайник {Пр.).
ховАня, -я, с. Дія зазнач. ХОВАТИ (Пр.).
ХОВАТИ, ховам, -аш. 1. Ховати, таїти щось. - Ховам пред
дітми, жебьr не знали, што-м купнла їм на Новий рік. 2. Годува
ти, вирощувати, розводити.

ма.

3.

-

Не ховаме коні, бо неє фурмана до

Закопувати в землю (про померлого) (Пр.).

ХОВЗКАТИСЯ, х6взкамся, -ашся. Ковзатися. - Так ся ховз
кат, же не годен вьійти на дорогу (Ол.).

ХОВЗКО, присл. Слизько (Пн.).

ХОДАК, -ака, ч. 1. Личак, тапочок. 2. Козачок до послуг (Пн.).

328

Х(Щ-ШТО

ХОД:ЙТИ, ходжу, ходиш, х6дит; 11. сп. ХОДІ Ходити. ХОД
ЛЕ! (ХО-ЛЕ!). Ходи-но! ХОД-ЛЕ ХОД! Іди-но, йди! (Ол.).

ХОЛЄВА, -ь1, ж. Халява.

Познати пана по холЄвах (при-

казка) (Ре.).

ХОЛЄРНІ, присд. Згруб. Небезпечно, важко (Оп.).
ХОЛМ, -а, ч. Каска у гірників, пожежників (Св.).

ХОЛОдіВНЯ, -і, ж. 1. Холодильник. 2. Лерен. Неопалене
приміщення. -Але ту холодівня в тім покою! (Ре.).
ХОЛОДНІ, присл. Холодно (Ре.).
ХОЛОДНУТИ, -бднеш, -е. Холонути, втрачати тепло (Ол.).
ХОЛОШШ, -6шен, ми. 1. Святкові білі сукняні штани з вишивкою й поясом.

Шкода тя, дівчатко, шкода тя для иеrо: rуия

пожЬІчана, холошні ие Єrо (нар. пісня).

2.

Робочі темні ~;укняні

штани з грубого сукна (Пн.).

ХОЛЯвКА, -ь1, ж. Змеиш. до ХОЛЄВА. Халявка (Ол.).
ХОМОНТИК, -Ика, ч. Зменш. до ХОМОНТО. Хомутик (Пн.).
ХОМОНТО, -а, с. Хомут, шийна частина упряжі коней (Пн.).
хомонтовий, -а, -е. Прикм. до хомонто (Св.).

ХОРКОТЛ:ЙВИЙ, -а, -е. Шепелявий (Ре.).
ХОРОН(ЕВКА, -ь1, ж. Флюгер, знак у формі прапорця, що
вказує напрям вітру (Ре.).

ХОРОТА, -ь1, ж. Слабість, хвороба (Ол.).
ХОХЛЯ, -і, ж. Ополоник, велика глибока ложка дня розли
вання рідких страв (Св.).

ХОХОВАК, -ака, ч. Щипавка (Forficula tomis), комаха з ви
довженим плоским тілом і відростками у вигляді щипців на зад

ній частині черевця. - Хоховак окрfrні лізе до кмйну (Ол.).
ХОХОЛАЗ, -аза, ч. Те саме, що ХОХОВАК (Ре.).
ХОХОЛАНЯ, -і, ж. Те саме, що ХОХОВАК (Ол.).
ХОЦ, спол. Хоч, хоча. Хоц цегельня бь'іла мала, але потріб
на в нашім селі (Ол.).

ХОЦ-ДЕ, присл. Де-небудь, будь-де (Пр.).
ХОЦ-К6ТРИЙ, -а, -е, займ. Який-небудь, будь-який. - На
весіля возмеш си хоц-к6тру сукенку {Пр.).

х6ц-хто, хоц-коrо, ."-кому, ... -:КЬІМ, займ. Хто-небудь, будь
ХТО (Пр.).

ХОЦ-ШТО, ХОЦ·Ч6rо, ... ·ЧОМJ, ".·ЧЬІМ, Займ. Що-небудь, будь•
що {Пр.).
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ХПАСТИ
Хп.АСТИ, -аду, -еш. Упасти, впасти (Св.).
ХРАКАНЯ, -я, с. Дія зазнач. ХРАКАТИ. Харкання (Св.).
ХРАкАТИ, -акам, -аш. Харкати (Св.).

ХРАП.ІНЯ, -я, с. Хропіння (Ол.).
ХРЙПКА, -ьf, ж. Хрипота, зміна звучання голосу внаслідок
запалення голосових зв'язок (Пр.).

ХРОБАК, -ака, ч. І. Черв'як, хробак. 2. Все, що повзає (Ол.).
БІЛИЙ ХРОБАК, -бго ... -ака, ч. Личинка хруща, борозняк (Пр.).

ХРОБА ЧЛЙВИЙ, -а, -е. Червивий, поточений хробаками.
Першь~ слнвкw все сут хробачлнвь~ (Пр.).

ХРОБА ЧНИЙ, -а, -е. Те саме, що ХРОБА ЧЛЙВИЙ. - Хро·
ХРОПУВАТий, -а, -е. Шорсткий, шерехатий (Ол.).
ХРОПУВАТІСТ, -бети, ж. Шорсткість, шерехатість, нерів-

бачне Ябко все солбдше (Ол.).

ність (Ол.).

ХРУМАТИ, -умам, -аш. Хрумкотіти (Ре.).
ХРУМкАТИ, -умкам, -аш. Те саме, що ХРУМА.ТИ (Ре.).
ХРУСТНУrИ, -устне. Хруснути, тріснути (Пр.).
ХТІНЯ, -я, с. Хотіння, бажання (Ол.).
ХТО-БУД, займ. Хто-небудь, хто-будь, будь-хто (Ол.).
ХТОВДЬІ, присл. Тоді, в той час (Св.).
ХТОПЙТИ, -бп'ю, -иш. Утопити, втопити (Ре.).
ХТОСИ, займ. Хтось. - Ци хтбси прНде за тббом? (Пт.).
ХУБАЙ. Хіба, лише (Пи.).
ХУДЕРЛНВІСТ, -бети, ж. Худорлявість (Ол.).
ХУдЕРЛЯК, -Яка, ч. Дуже худа людина; квола, виснажена
тварина (Пт.).

ХУСТОЧКА, -ьr, ж. Носова хустинка. - Ци взяв-єс до кишені
хусточку? (Пт.).

ХУХРАК, -ака, ч. Бідна, тендітна людина (Ол.).
ХУщЬІНА, -ьr, ж. Невелика хустина, хустинка (Ол.).
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ц
цАдик, -ИІ<а, ч. Рабин єврейської секти хасидів; побожний;
досконалий (Пр.).

,

ЦАЙ(, -у, ч. Вид бавовняної тканини темноtо кольору (Пр.).

ЦАЙ(ОВИЙ, -а, -е. Прикw. до ЦАЙf. - Мам на собі цайrовм
нопівкь1 (Пт.).

ЦАЛівКА, -ьІ, ж. 1. Дошка завтовшки І дюйм. 2. Кручена
сталева линва дюймової товщини (Пр.).

ЦАЛЬОВИЙ, -а, -е. Дюймовий (Ол.).
цАнrь1, -ів, мн. Див. цtнrь1 (Ре.).
ЦАПА.ти, цапам, -аш. 1. Хапати. 2. Перен. Красти (Пр.).
ЦАПИНА, -ь1, .ж. Довга дерев'яна палиця з металевим гаком, якою пересувають колоди (Ре.).

цАПЬІ, -ів, мн. Устояне кисле молоко (Пи.).
ЦАПіТИ, -Ію, -єш. Дурнішати, бараніти (Ол.).
ЦАПОК, -пка, ч. 1. Зменш.-пестл. Цапок, дитинча-самець
кози.

2.

Пристрій, за допомогою якого стягають чобіт із ноги

(Пт.).

ЦАЦАНИЙ, -а, -е. 1. Випещений. 2. Дуже гарний, прекрас
ний (Пт.).

ЦАЦАНКА, -ь1, ж. Іграшка, забавка, цяцьІ<а (Пт.).
ЦАЦКАТИСЯ, цац1<амся, -ашся, -атся. Тішитися, забавлятися з кимось або чимось (Ре.).

цАцко, -а, с. Те саме, що ЦАЦАНКА (Ол.).
ЦАЦЯТИ, цацям, -яш. Гладити, пестити (Пт.).
ЦВАЛ, -у, ч. Галоп, швидкий біг коня (Пр.).

цвАлом, присл. Галопом (Пр.).
ЦВЕНЬКАТИ, -енькам, -аш. Ценькати, дзенькати (про звук
від удару об метал). -Цвенькав підківочками в таньци (Пр.).

ЦВЕРЧОК, -чка, ч. Цвіркун (Св.).
ЦВИкА ТИ, -Икам, -аш. Різати ножицями (Ре.).

ЦВМКЛІ, -ів, мн. Бінокль; пенсне (Пт.).
ЦВИКНУти, -Икну, -еш. Однокр. до цвикАти (Ре.).
ЦВИНКНУТИ, -никну, -еш. Цвісти (про жито, пшеницю)
(Св.).
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ЦВІКЕРЬІ
ЦВІКЕРЬІ, -ів, м11. Те саме, що ЦВЙКЛІ (Пр.).
ЦЕГЕЛЬНЯ:ний, -а, -е. Цегельний; цегляний, зроблений із
цегли (Ол.).

ЦЕГбЛКА, -ьІ, ж. Цеглинка (Пр.).

ЦЕдУЛКА, -ЬІ, ж. Цидулка, записка, нотатка (Пр.).
ЦЕ:кАУЗ, -ауза, ч. Військовий склад зброї, одягу та іншого
спорядження (Св.).

ЦЕЛЮВАТИ, -Юю, -єш. Те саме, що ЦИЛІОВАТИ (Ре.).
цЕля, -і, ж. Келія, монастирська кімната для однієї людини;
камера, кімната у в'язниці (Пт.).

цЕльний, -а, -е. Прикм. до ЦJІО. Митний (Ол.).
цЕЛЬНИК, -Ика, ч. Митник, працівник митниці на кордоні
(Ол.).

ЦЕМБРЙНА, -ьх, ж. Цямрина, колодязний зруб (Пр.).
ЦЕМБРУВАТИ, -ую, -єш. Закріплювати яму для колодязя
зрубом (Пр.).

цЕНІ'ЬІ, -ів, мн. Щипці, кліщі для металу (Ре.).
ЦЕНДЕРЙЯ, -Иї, ж. Центурія, золототисячник (Пр.).
цЕНТАВР, -авра, ч. 1. Кентавр, міфічна напівлюдииа-напівкінь. 2. Назва сузір'я (Пр.).
ЦЕНТИмЕТЕР, -тра, ч. Сантиметр (Ре.).
ЦЕНТКУВАний, -а, -е. Цяткований, укритий цятками (Ол.).
ЦЕНТРАля, -і, ж. Основна частина підприємства, яка видає накази, розпорядження (Пр.).

ЦЕРЕІ'ЕШ, -ів, мн. Манірність, непотрібні церемонії (Пр.).
ЦЕРУВАТИ, -ую, -єш. Див. ЦИРУВАТИ (Пр.).
цЕТНАР, -ара, ч. Центнер, одиниця ваги, що дорівнює l ОО кг
(Ре.).

ЦЕТНАРОВИЙ, -а, -е. Який важить або вміщає в собі 1 цент
нер (Ре.).

ЦЄК, невідм.

Швидкий, скорий, охочий до чого-небудь.

-

ТЬІ до того цєк (Ол.).

ЦєкАвИй, -а, -е. Цікавий, який викликає інтерес (Ол.).
ЦЄкАвІСГ, -бети, ж. Цікавість, інтерес до чогось; допит
ливість (Ол.).

цєкАво, присл. Цікаво (Пт.).
ЦИ, спол. Чи. Ци так, ци іначе, а до шьінку я юж не піду!
ЦИ-СГЕ. Чи ви. Повfжте, ци-сте здравw? (Ол.).
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ЦИБЙ:НА, -ь1, :ж. Стебло цибулі або часнику (Пт.).
ЦЙБІК, -!ка, ч. Камізелька, безрукавка (Пр.).
ЦЙ:БОК, -бка, ч.; мн. -бкь1. Те саме, що ЦИБЙ:НА (Пр.).
ЦИБУЛЬКОВИЙ, -а, -е. Цибулинний, цибулькуватий (Ол.).

ЦИБУЛЬОВИЙ, -а, -е. Цибулевий (Ол.).
ЦИВІЛІЗУВАний, -а, -е. Цивілізований; освічений (Пр.).

ЦЙВІЛЬ, -іля, ч. Цивільний стан. - Він пfшо~ юж з войска до
цивіля (Ол.).
ЦИІ'АнЕ-ГУДА.ЦЬІ, мн. Весільні музики (Пр.).
циrАНЕРЙ:Я, -Иї, ж. 1. Вільний спосіб життя. 2. Група людей, що веде вільне життя (Пр.).

циtАНЙНА, -ь1, ж. Брехня, обман (Ол.).
ЦИ(АНЙТИ, -аню, -иш. Брехати, обдурювати (Ол.). ,
ЦИІАНЬСКЬІй (СКІ), -а, -е. 1. Циганський. 2. Брехливий,
який не викликає довіри (Ол.).

ЦИІ'АРНЙЦЯ, -і, ж. Коробка або скринька для цигарок (Пт.).
ЦИ(АРНЙЧКА, -м, ж. Мундштук для цигарок (Пт.).
ЦИІ'АРОК, -рка, ч. Цигарка (Пр.):

ЦИДУЛЯ, -і, ж. Сорт солодкої груші (Пт.).
ЦИЗОРИК, -:Ика, ч. Кишеньковий складаний ножик (Пн.).
цикАти, цйкаш, -ат. 1. Дит. Мочитися, пісяти. 2. Переп.
Виплачувати борг частинами, невеликими сумами (Ол.).

ЦИкліНА, -ьr, ж. Ніж для циклювання підлоги (Св.).
ЦИКЛІНУВАТИ, -ую, -єш. Циклювати (Св.).

цикнУти, цйкну, -еш. Однокр. до цикАти (Ол.).
ЦИКОРЙЯ, -Иї, ж. Цикорій (Пт.).
ЦиліндЕР, -дра, ч. Циліндр (Ол.).
ЦИЛІОВАня, -я, с. Дія зазнач. ЦИЛЮВАТИ. Цілення (Ол.).
ЦИЛЮВАТИ, -Юю, -єш. Цілити; спрямовувати зброю в ціль
(Ол.).

ЦЙМЕНТ, -енту, ч. Цемент, будівельний матеріал (Св.).
ЦИМЕНТОВНЯ, -і, ж. Цементний завод (Пт.).
ЦИМЕНТУВАТИ, -ую, -єш. Цементувати (Пт.).

ЦИНАМОнfвКА, "ЬІ, ж. Горілка, настояна на кориці (Ол.).
ЦИНІУВАТИ, -ую, -єш. Кувати, обробляти залізо на ковадлі (Ре.).

ЦИніСГРА, -ьІ, ж. Шкіряна торбина, оздоблена візерунка
ми (Пн.}.
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ЦИНУВАня
ЦИНУВАнЯ, -я, с. Дія зазнач. ЦИНУВАТИ. Лудіння. -Ци
rане д6брі цинуют к6тль1, то треба їм однести до цинуваня (Ол.).

ЦИНУВАТИ, -ую, -єш. Лудити (Ол.).
ЦЙРКЕЛЬ, ч. 1. -еля. У давньому волоському праві закон,
за яким надавалися землі, ліси й луги (Пр.).

2.

-кля. Циркуль, ін

струмент для креслення кіл; інструмент для вимірювання землі
(Ол.).

ЦЙРОК, -рка, ч. Куча, загорода для свиней у хліві. - Зама
лий ТО цІірок на таку вельку льоху (Пн.).

ЦИРУВАНЯ, -я, с. Дія зазнач. ЦИРУВАТИ. Штопання
(Ол.).

ЦИРУВАТИ, -ую, -єш. Штопати (Ол.).
ЦИСАРКА, -ьІ, ж. Шосе; битий шлях державного значення
(Ол.).

ЦИФРУВ.Аний, -а, -е. Цифрований, позначений цифрами,
пронумерований (Пт.).

ЦИЦУЛЯ, -і, ж. Велика цукриста груша (Св.).
ЦЬІцАня, -я, с. Дія зазнач. ЦЬІЦАТИ. Ссання (Ол.).
ЦЬІцАТИ, цЬщам, -аш. Ссати. -ТелЯтко ць'іцат довго корову (Пт.).

цівКА, -ЬІ, ж.

2.

1. Цівка, тонкий струмінь якої-небудь рідини.

Велика шпулька ниток (Пн.).

ціджкА, -ЬІ, ж. Цідилко, спеціальне сито для проціджуван
ня молока (Ол.).

ЦІДЙЛО, -а, с. 1. Посуд для проціджування молока. 2. Перен., жарт. Полотняна торба для книжок (Пн.).

ЦІЗ6РИ:К, -:йка, ч. Див. ЦИЗ6РИ:К (Св.).

цікАйІ н. сп. Тікай! Відійди! (Пн.).
ціл:Ец, -льця, ч. Моноліт, великий кам'яний блок (Пр.).
ЦІЛ:ЙЗНА, -ь1, ж. 1. Пропуск в оранці. 2. Цілина, ніколи не
орана земля (Пр.).

ЦІЛ:ЙЧНИЙ, -а, -е. Цілесенький, цілий (Ол.).
ціл:кА: Ц:іл.кА РІЧ. Ясна річ, само собою зрозуміло (Ол.).
ЦІЛЮсЕНЬКЬІЙ (КІ), -а, -е. Цілісінький (Пр.).

цільний, -а, -е. Влучний, той, що влучно стріляє (Пр.).

ЦІЛЬОВА.ня, -я, с. Те саме, що ЦІОВУВАня (Ол.).
цfпьІ, -ів, мн. 1. Ціп, ручне знарядця для молотьби. 2. Сорт
великих груш (Пр.).
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ЦУНДРЬІ
ЦІПКАТИ, цfпкаш, -ат. Пікати (про курчат) (Ол.).
ЦІРУВАТИ, -ую, -єш. Те саме, що ЦИРУВАТИ (Св.).
ЦІСАВий, -а, -е. Ясно-гнідий, кашrановий (про коня) (Ол.).
цfХА, -ь1, :ж. 1. Знак, позначка, мітка; ознака, властивість;
фабричний знак.

2.

Знаряддя, яким позначають дерева в лісі;

інструмент для позначення домашньої худоби. ·~-·Малий хрес
тик, який вносять до хати, коли просять на похор'он (Ол.).

ЦІХУВАТИ, -ую, -єш. Позначати, наносити мітки; клейму
вати, таврувати (Св.).

ЦІцАня. 1. -і, ж. Те саме, що ЦИЦУЛЯ. 2. -я, с. Те саме,
що ЦЬІЦАня. Ссання (Ол.).

ЦЛ:ЙТИ, цлю, -иш. Накладати мито за перевезення товарів
(Пр.).
ЦЛО, -а, с. Мито, оплата за перевезення товарів через кордон (Пр.).
ЦМА, -ьr, ж. Тьма, пітьма, темрява (Ол.).

ЦМИНТАР.:ЙСКО, -а, с. Велике старе кладовище (Ол.).
ЦІІА: ДО ЦНА. Решта, до решти, до кінця (Ол.).

ЦОМПЕЛЬ, -пля, ч. Бурулька льоду, що звисає з даху або
з дерева (Ол.).

ЦОФАня, -я, с. Дія зазнач. ЦОФАТИ (Ол.).
ЦОФАТИ, цбфам, -аш. Відсувати назад, вертати назад. Ц6фай віз до боfска (Ол.).
ЦОФЕК! Вигук, яким завертають коней: «Назад!>> (Пр.).
ЦОФнУтИСЯ, цбфнуся, -ешся. Відступити, посунутися назад (Пр.).

ЦУІ', -у, ч. Тяга повітря (Пт.).

ЦУ(ЛІ, -ів, мн. Вудила (Св.).
ЦУДЖИЙ, -а, -е. Чужий (Св.).
ЦУКЕР, -крю, ч. Цукор (Ол.).
ЦУкЕРКЬІ, -ів, мн. Цукерки (Ол.).
ЦУКР:ЙТИ, цукрю, -иш. Цукрувати (Ол.).
ЦУКР:ЙЦЯ, -і, ж. Цукровий діабет (Пр.).
ЦУКРОВНЯ, -і, ж. Цукрозавод (Пр.).
ЦУКРУВАНий, -а, -е. Посипаний цукром, цукрований; со
лоджений (Пр.).

ЦУНДРЬІ, -ів, мн. 1. Знев. Розпатлане волосся. 2. Поноше
ний ОДЯГ (Пр.).
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ЦУП! виг. Хап! Лап! (Ол.).

ЦУПНУrИ, цупну, -еш. 1. Тупнути. 2. Перен. Потягти щось,
украсти (Ол.).

ЦУРІК! виг. Те саме, що Ц6ФЕК! (Пр.).
ЦЮВУВАНЯ, -я, с. Дія зазнач. ЦЮВУВАТИ. Цілування
(Ол.).

ЦЮВУВАТИ, -ую, -єш. Цілувати (Ол.).
ЦЮК, -а, ч. Недопалок, недокурок цигарки (Ол.).

ЦЮКАТИ, щокам, -аш. Дорікати. - Моя свекруха цЮкат мі,
же я бідного роду (Пр.).

ЦІОПА, -ьr, ж. 1. Тюрма, в'язниця. -Впакували го до цЮпЬІ
2. Перен. Тісна кімната (Ол.).
цюпАrА, -ь1, ж. Назва топірця у жителів гір (Пр.).
ЦЮПАСОМ, присл. Етапом, під конвоєм. Одослали rаре-

на дбвгЬІ рокь1.

штанта цюшісом (Ол.).

ЦІОРА, -ь1, ч. Прислуга офіцерів, військова челядь (Пр.).
ЦЮРкАлО, -а, с. Див. ЧУРАК (Пр.).
ЦІОРПІЛЬ, -}ля, ч. Яма, вибита водою. В цюрnілях жабЬІ
кумкают (Ол.).

цЮХЬІ, -ів, мн. Стара поношена білизна або вбрання (Пт.).
ЦЮЦЮБАБКА, -ьr, ж. Піжмурки, дитяча гра (Пр.).
ЦІОЦЬО, -я, ч. Дит. Цукерка; цукор (Пт.).
ЦЯМАЙДА, -ьr, ч. Роззява, нездара (Ол.).
цямАти, цЯмам, -аш. Плямкати (Ол.).
ЦЯМ-ЦЯМ! виг. Плям-плям! (звуконаслідуватт при пережо
вуванні їЖі) (Ол.).

ЦЙПА, ·ЬІ, ч. 1. Той, хто не вміє виразно говорити. 2. Тюхтій
(Св.).

ЦЯПНУТИ, цЯпне. Капнути (Пт.).
Ц.ЙПРА, -ь1, ж. Негода, погана, дощова погода (Ре.).
ЦЯПУСЮ, присл. Трішечки. З'їдж цяпусю, дітнно! (Пт.).
ЦЯП-ЦЯП! «иг.

Чалап-чалап! (звуконасліду«ания при ходін-

пю по воді або чомусь мокрому) (Ре.).

ЦЯСТЕЧКО, -а, с. Здріби. до цЯстко. Тістечко, маленьке
печиво (Пт.).

цЯстко, -а, с. Печиво (Пт.).

ЦЯХНУТИ, ц.Яхну, -еш. Рубонути; сильно й різко вдарити. Але-м го цйх11ув, же не знав, де стоїт (Ол.).
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ЦЬМА

ЦЬВАК, -а, ч.

Цвях, гвіздок.

-

Прнбий r6нть1 цьваками

(Ол.).

ЦЬВАНКАТИ, -анкам, -аш. Те саме, що ЦЯМАТИ (Ол.).
ЦЬВА ЧОК, -чка, ч. Здрібн. до ЦЬВАК. Цвяшок (Ол:).
ЦЬВІК, невід:и. Те саме, що ЦЄК.

-

Ть1 до того цьвік, тебе не

оциrаниш (Пт.).

ЦЬВІКЛА, -ь1, ж. 1. Червоний столовий буряк. 2. Страва
з буряків і хрону, приправлених оцтом (Ре.).

ЦЬВІРНИЙ, -а, -е. Добре і міцно скручений. - Цьвірна нnт
ка піде на дратов (Св.).
ЦЬВІРЧОК, -чка, ч. Те саме, що ЦВЕРЧОК (Ре.).
ЦЬВІЧЕНИЙ, -а, -е. Умілий, вправний, навчений, вишко
лений (Ол.).

ЦЬВІЧЬІНЯ, -я, с. Повсякденні вправи (Ол.).
ЦЬВІЧЬІТИ, -!чу, -ь1ш. 1. Навчати, вправляти, вишколюва
ти.

2.

Бити, завдавати ударів (Ол.).

ЦЬМА, -ь1, ж.

1. Те саме, що ЦМА. 2. Нетля, невеликий ніч
ний метелик. - Цьма лfтат вн6чь1 (Пр.);
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ЧА!

ч
ЧА! виг. Прямо! (до волів) (Ол.).

ЧАКО, -а, с. Угорська військова шапка, кашкет. - Надів ча
ко-австриЯко на голову и ся нарадує (Пр.).

ЧАПКУВАТИ, -ую, -єш. Принижуватися, низько кланятися,
запобігати перед кимось (Ре.).

ЧАРЙВКЬІ, -ів, лm. Рідковжив. Черевики (Пн.).
ЧАРТіТКА, -ьr, ж. 1. Бляшане кільце на дротяній огорожі,
призначене відганяти диких свиней. 2. Маленький дзвіночок
у святковій упряжі коней (Пн.).

ЧАСТ, -и, ж. Частина, частка (Пр.).

ЧАТЙНА, -ь1, ж. Гілки хвойних дерев із хвоєю (Пн.).
ЧАТОВНЯ, -і, ж. Сторожова вежа, вартівня (Пр.).
ЧВАкАТИ, -акам, -аш. Чвакати (від звуконаслідувштя «чвакчваю> при ході111ио по болоті) (Пр.).
ЧВЕРТ, -и, ж. Чверть,

1/4 частина цілого (Пр.).
ЧВЕРТАК, -ака, ч. Мішок місткістю 25 кг (Пр.).
ЧВЕРТІВКА, -ьr, ж. Чвертка, пляшка місткістю 0,25 літра
(Ол.).

ЧВЕРЩОК, -щка, ч. Див. ЦВЕРЧОК (Ол.).

ЧВИКАТИ, -Икам, -аш. Стьобати, бити батогом (Пн.).
ЧВІРКА, -ьr, ж. 1. Четвірка, оцінка «4» за п'ятибальною системою. 2. Чотири коні, запряжені в одну карету (Пр.).
ЧВОРАК, -ака, ч. Хата з чотирма кімнатами (Св.).
ЧЕКАН, -ана, ч. Кирка, молот із загостреним кінцем для розбивання мурів і довбання землі (Св.).

ЧЕКОЛЯДА, -ь1, ж. Шоколад, плитка шоколаду (Ре.).
ЧЕКУЛЯДА, -ь1, ж. Те саме, що ЧЕКОЛsІДА (Ол.).
ЧЕКУЛ.sіДКА, -ь1, :ж. Здрібн. до ЧЕКУЛsІДА. Шоколадка
(Ол.).

ЧЕКУЛЯДОВИЙ, -а, -е. Шоколадний (Ол.).

ЧЕЛО, -а, с. Чоло, лоб (Пр.).
ЧЕЛІОСТИ, -ів, мн. Отвір дугастої форми між припічком
і внутрішньою частиною печі; вихід кухонної печі (Пн.).
ЧЕНЬЧ, -у, ч. Обмін (Св.).
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ЧЕРЙТИСЯ
ЧЕПЙТИ, чеп'ю, -иш. Одягати чепчик під хустину (Ол.).
ЧЕПЧЬІНЯ, -я, с. Весільний обряд чепин (Ол.).
ЧЕРВЕНАВИЙ, -а, -е. Червонуватий, червонястий. Як сут
ягодь~ червенавЬІ, то юж можна їх зберати (Пт.).

ЧЕРВЕНИЙ, -а, -е. Червоний. - Червена ружа тронка, мала-м
я мужа пияка (пар. пісия) (Пт.).

;'

ЧЕРВЕНіТИСЯ, -енюся, -ишся. Червонітися, рум'янитися
(Ол.).

ЧЕРВЕНО, присл. Червоно (Ол.).
ЧЕРВЕНОСКОРИЙ, -6го, ч. Червоношкірий, індіанець (Св.).
чЕРВЕЦ, -вця, ч. Червень, шостий місяць року (Ре.).
ЧЕРВІНКА, -ьr, ж. Дизентерія (Пр.).
ЧЕРВЦЬОВИЙ, -а, -е. Пршо.t. до ЧЕРВЕЦ. Червневий Щр.).
ЧЕРДАК, -ака, ч. Прохід на горище в будинку (Св.).
ЧЕРЕВІК, -Іка, ч.; ми. -fкь1. Черевик (Ол.).
ЧЕРЕВіЧОК, -чка, ч. З;иенш.-пестл. до ЧЕРЕВІК. Череви
чок (Ол.).

.

ЧЕРЕП'ЙНОК, -нка, ч. Глиняний горщик (Пр.).
ЧЕРКАВКО, -а, с. Дитяча іграшка, брязкальце. - Куп дітнні
черкавко (Пт.).

ЧЕРКНУтИСЯ, черкнуся, -ешся. Цокнутися. Пугариками
ся черкннйме і на ціле жнтя ся побратайме! (Ол.).
ЧЕРНЙЦЯ, -і, ж. Ожина (Пр.).
ЧЕРН:ЙЧНИК, -Ика, ч. Плантація ожини (Пр.).
ЧЕРНУШКА, -ь1, ж. Кмин (Carum L.) (Св.).
ЧЕРСТВИЙ, -а, -е. 1. Твердий, здоровий. - Прншов з морозу
черствий як орих.

2.

Черствий, несвіжий (про хліб).

лений душевного тепла, нечуйний.

-

3.

Позбав

Черствий чловек (Ол.).

ЧЕРТІЖ, -ежа, ч. Галявина на зрубі, поросла кущами; части
на зрубаного лісу (Пр.).

ЧЕРЧАНЯ, -я, с. Брязкіт, бряжчання. - Не можу чfти черчаня ланьців, бо ТО МНЯ дражнит (Пр.).

ЧЕРІОНКА, -ь1, ж. Те саме, що ЧЕРВінКА (Ол.).
чЕРЯК, -Яка, ч. Чиряк, фурункул {Пр.).

ЧЕРЙНКА, ·ЬІ, ж. Обмін при одруженні: рідні брат і сестра
одночасно одружуються із сестрою та братом з іншої сім'ї (Пр.).

ЧЕРНТИСЯ, черямся, -яшся. Обмінюватися. - ПочерЯймеся
на шапКЬІ: ТЬІ возмеш МОЮ стару, а Я ТВОЮ нову! (Пр.).
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ЧЕСАЛЬНЙЦЯ
ЧЕСАЛЬНЙЦЯ, -і, ж. Гребінь для чесання прядива, вовни
(Пн.).

ЧЕСАНКА, -ь1, ж. Вовна, підготовлена для прядіння (Пн.).
чЕСНЕ, -ого, с. Плата студентів за навчання в університеті
(Пр.).

ч:Еснок, -оку, ч. Часник (Св.).
ЧЕСТ, -и, ж. Честь (Пр.).

ЧЕСТКОВИЙ, -а, -е. Часниковий. - В пості часто варят чес
псбву зупу (Ол.).

ч:Есток, -тку, ч. Те саме, що ЧЕСНОК (Ол.).
ЧЕСТОЧОК, -чка, ч. Рослина, серцеподібне листя якої має
запах часнику (Пт.).

ЧЕСТУВАТИ, -ую, -єш. 1. Частувати, пригощати. 2. Припрошувати до їжі (Пт.).

ЧЕТВЕРТ, -ерти, ж. Те саме, що ЧВЕРТ (Ол.).

ЧЕТЙНА, -ь1, ж. Те саме, що ЧАТЙНА (Ол.).
ЧИПІТИ, -ію, -єш. Тремтіти від холоду. Чипіє дзяд на мо
рбзі (Ол.).

ЧИР, -у, ч. Те саме, що ЧЬІР (Пн.).

ЧЙСТЕЦ, -гця, ч. 1. Чистець, медоносна рослина. 2. Реліг.
Чистилище (Пр.).

ЧИСТІЦЬКЬІЙ (КІ), -а, -е. Чистенький (Ол.).
ЧИСfІЦЬКО, присл. Чистенько. А мате, кумо, чистfцько
в хь.'іжи (Пт.).

ЧИСЬЦЮТЕНЬКЬІЙ (КІ), -а, -е. Чистесенький, чистюсінь
кий (Ол.).

чЬІЙСИ, неозн. зай.іи. Чийсь, невідомо чий (Ол.).
ЧЬІкАТИ, чБ1кам, -аш. Видавати короткі звуки «чик-чию>
(Пт.).

чЬІЛЯД, -Яди, ж. Молодші члени сім'ї (Пн.).
ЧЬШШ, -у, ч.

Прибуток із маєтку; плата за користування

квартирою, rрунтом (Ол.).

ЧЬІР, -у, ч. Рідка страва з борошна, розколоченого з водою
(Св.).

ЧЬІРАНКА, -ь1, ж. Те саме, що ЧЕРЙНКА. - Оженився на
чЬІранку (Ол.).

ЧЬІРАТИСЯ, чБ1рамся, -ашся. Те саме, що ЧЕРЙТИСЯ (Ол.).
ЧЬІРкАТИ, чЬ1ркам, -аш. Черкати (про сірники) (Ол.).
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ЧМЬІХНУТИ
ЧЬІРКнУТИ, чь'rркну, -еш. Однокр. до ЧЬІРКАТИ. Черкнути, тернути.

-

Чь'1ркнув-єм пать"1чком і запалив-єм бген (Ол.).

ЧЬІРЯтИ, чь'rрям, -яш. Міняти, обмінюватися чимось (Ол.).
чівКА, -ьr, ж. Гривка, чубчик (Пн.).
чіклн, -ана, ч. Те саме, що чЕКАН (Пн.).
ЧІНЕЛІ, -ів, мн. Ударний музичний інстру,~ент, що складається із двох мідних пластинок (Ре.).

t

чінок, -нка, ч. Човник у ткацькому верстаті (Пн.).
чіпЕЦ, -пця, ч. Чепець, головний убір заміжніх жінок (Ол.).
ЧІПИРАТИЙ, -а, -е. Кривоногий, клишоногий (Пн.).
чіРКЕЛЬ, -кля, ч. Циркуль (Св.).
чічКА, -ь1, ж. Квітка як прикраса до волосся (Пн.).
чкАВКА, -ь1, ж. Гикавка (Ол.).
чкАти, чкам, -аш. Гикати (Пт.).
чкАТИСЯ, -атся . .Гикатися (про приступ гикавки). - Чкат мі
ся (Пн.).

ЧКНУТИ, чкну, -еш. Однокр. до ЧКАТИ. - Чкнуло мі ся певно, хт6си ня спомннат (Ол.).

ЧКОЛА, -ьr, ж. Школа. - Барз коротко хбдив-єм до чкбль1
(Св.).

чкол:И:ти, -6лю, -иш. Учити, виховувати; вишколювати, му
штрувати (Св.).

ЧЛАІІАКЬІ, -ів, мн. Занадто велике взуття, яке спадає з ніг
(Пр.).

ЧЛАпАНЯ, -я, с. Чалапання, важке ходіння по болоті, траві,
талому снігу (Пр.).

ЧЛАпАТИ, -апам, -аш. Чалапати, чалапкати (Пр.).
ЧЛАІІ-ЧЛАП! Чалап-чалап! (звуконаслідувальне слово за з11ач.

ЧЛАІІАТИ) (Ол.).
ЧЛОВЕК, -ека, ч. І. Чоловік. 2. Людина. - Члбвек чловеку
не повннен бь"пи вовком, але братом (Ре.).

ЧЛОВЕЧЕНСТВО, -а, с. Людство, суспільство (Ре.).

ЧЛОВЕЧЬІНА, -ьr, ч. Чоловічок, мізерна людина (Ол.).
ЧЛОВЕЧЬІСКО, -а, ч. Чолов'яга (Ол.).
ЧМЬІХАТИ, -ь'rхам, -аш. 1. Чмихати, переривчасто випуска
ти пару, повітря, відпрацьований газ; сопіти.

2.

Тікати, зникати

безслідно (Пр.).

ЧМЬІХНУТИ, -ь'rхну, -еш. Однокр. до ЧМЬІХАТИ (Пр.).

341

ЧОВГАТИ
ЧОВГАТИ, чбвгам, -аш. Повзати, пересуватися поповзом
(Пр.).

Ч6ВНО, -а, с. Човен, невелике веслове судно (Св.).
ЧОГОСИ, прuсл. Чогось, чомусь {Ол.).
ЧОЛf, -а, ч. Танк, броньована бойова машина (Ре.).

ЧОЛЕНКО, -а, с. Те саме, що ЧіНОК (Пт.).
ЧОМ, присл. Чом, чому. - Чом же-с не прйшов на вечfркw?
(Ол.).

ЧОП, -а, ч.
кон.

2.

1.

Гачок, на який чіпляють завіси дверей або ві

Чіп, дерев'яна пробка для закупорювання отвору в якій

небудь посудині. З. Краник для бочки з пивом.

Незrрабна людина.

4.

Переи" лайл.

Ть1, чопе! (Пр.).

ЧОПОК, -пка, ч. Затичка, чіпок, дерев'яна пробка (Ол.).
ЧОРНОТА, -ь1, ж. Дуже темний або чорний колір (Пт.).
ЧОТЬІРдЕСЯТ, -Яти, числ. Сорок (Пр.).

ЧОТЬІРДЕСЙТИЙ, -а, -е. Сороковий {Пр.).
ЧОТЬІРДЕСЙТКА, -ь1, ж. Сороківка, 40 років. Мі минула
юж чотЬІрдесЯтка, а Ищw Єдну чотwрдесЯтку хтіла бr.1-м пожLіти
(Пт.).

ЧУБАТИЙ, -а, -е. 1. Чубатий, із довгим чубом. 2. Повний,
надміру навантажений (Ол.).

ЧУБАТО, присл. З верхом (Ол.).
ЧУБОК, -бка, ч. Вершок (дерева, гори) (Пр.).
ЧУБ'ЯСТО, присл. Те саме, що ЧУБАТО (Ол.).
ЧУВАТИ, чувам, -аш. Доглядати, піклуватися; сидіти біля
хворого.

Чувала над дітйном днЯмн і ночами, як бьіло хворе

(Ол.).

ЧУГАНЯ, -і, ж. Сукняне півпальто; накидка з домотканого
3/4 чуги (Пн.).
ЧУГАНЬ, -ани, :ж. Довге пальто-накидка з домотканого су-

сукна, що становить
кна (Пн.).

ЧУДАР, -аря, ч. Дивак (Ол.).
ЧУДАчЬІТИ, -ачу, -ЬІш. Химерувати, дивачити (Ол.).
ЧУДАчЬпися, -ачуся, -ьІШся. Пустувати; блазнювати (Ол.).
ЧУд.АЧНІ, присл. Дивно, чудно (Ол.).
ЧУдЕРНИЙ, -а, -е. Дивний, дивацький, чудернацький (Ол.).
ЧУДНІ, прuсл. 1. Дивно, незрозуміло. 2. Чудово, прекрасно.
Ваша маленька Анця чудні сьпfват (Пт.).
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ЧУХРЬІ
ЧУДУВАТИСЯ, -уюся, -єшся. Дивуватися, чудуватися. -ЛЮде
СЯ чудуют, ЧОМ ТЬІ ВТЮК ЗО сма? (Пт.).

ЧУЛ:ЙТИСЯ, чулюся, -ишся. Голубитися, лащитися (Ол.).
ЧУПАСОМ, присл. Див. цюпАсом (Пи.).

ЧУПЕЦ, -пця, ч. Очіпок, головний убір заміжніх жінок (Пи.).

~ОК, -пка, ч. Те саме, що ЧУБОК (Пн.)і'
ЧУР АК, -рка, ч. Малий водоспад (Ол.).

'
ЧУРкАлО, -а, с. Те саме, що ЧУРАК (Ол.).
чУтися, чуєся. Здаватися. - Мі ся чує, же тьr хворієш (Ре.).
ЧУТНТИ, чучу, чутиш. Приводити до тями, до притомності
(Пт.).

ЧУХАНЯ, -я, с. Чухання, шкрябання, дряпання (Пт.).
ЧУХРАТИ, чухрам, -аш. Чесати, вирівнювати. -Вовну чух
рют на rребеньох або на чухрох (Ол.).

ЧУХРЬІ, -ів, мн. Залізна щітка для чесання вовни (Пр.).
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ш
ША! виг. Цить! Цитьте! (Ол.).

ШАБАСІВКА, -ь1, ж. Маленька лойова свічка (Пр.).
ШАБАШ! виг. Кінець роботі! Нічого не робитиму! (Пр.).
ШАБАШУВАТИ, -ую, -єш. Святкувати шабаш, нічого не
робити в суботу (про віруючих євреїв). - іцко rнеска шабашує,
то й цьвака ти не пр6даст (Пр.).

ШАБЕР, -бру, ч. Мародерство, пограбування залишеного
без догляду господарства.

Зараз по в6йні деЯкь1 лЮде їхали на

Захід па шабер (Пр.).

ШАдий, -а, -е. 1. Сивий. 2. Кличка коня сивої масті (Ол.).
шАйrЕц, -еца, ч. Єврей, єврейський лобуряка (Ре.).
ШАЙДАР, -аря, ч. Те саме, що ШАНДАР (Св.).
ШАЙТ, -а, ч. Одиниця виміру деревини, що становить І О ку
бічних дециметрів.

Тот кльоц ма

2 фестметрь1 і 25 шайтів (Пр.).

ШАЛАПУТ А, -ь1, ч. Шалапут, ле1·коважна, непутяща люди
на (Пр.).

ШАЛАС, -аса, ч. Колиба, курінь із великих хвойних гілок,
який служить тимчасовим житлом для пастухів (Пр.).

ШАЛАСИК, -Ика, ч. Зменш. до ШАЛАС (Пр.).
ШАлАШ, -аша, ч. Те саме, що ША.ЛАС (Ре.).

ШАЛЮВАНИЙ, -а, -е. Шальований, обшитий дошками (про
будівлю) (Св.).

ШАЛІОНОК, -нка, ·ч. Шалівка, прибиті до стіни вузькі дош
ки, які закривають її повністю (Ре.).
ШАЛЬ, шаля, ч. Шарф (Пр.).

ШАЛЬКА, -ьІ, ж. 1. Військовий котелок для їжі. 2. Шалька,
тарілка в терезах.

-

Дві шІількЬІ на вазі мусят бь'пп єднакЬІ (Ол.).

шАльон, -бну, ч. Ешелон (Ре.).
ШАМкА ТИ, шамкам, -аш. Шамкати, злегка шепелявити, не
виразно говорити (Св.).

ШАМОТАТИСЯ, -6тамся, -ашся (·очуся, -ешся). Боротися,
змагатися; борсатися. - Шам6чеся з бfдом, як може (Ол.).
шАМПАН, -ана, ч. Шампанське, сорт вина; пляшка шам
панського (Ре.).
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ШАНДАР, -аря, ч. Жандарм, поліцейський. - Я ся бояв шан
даря йшЬІ з молодости (Ре.).

ШАНСОНІСТКА, -ь1, ж. Шансоньєтка, співачка в кав'ярні
або кабаре (Пр.).

ШАНТАВИЙ, -а, -е. Кульгавий, кривий (Оц.).
ШАНТ АЛАВИЙ, -а, -е. Те саме, що ШАНТ А'ВИЙ (Ол.).
lllAПKA, -ь1, ж. 1. Шапка, чоловічий голов~Ий убір. 2. Сніп
збіжжя, яким накривають кладку снопів (Пр.).

ШАРА(ЛІ, -ів, м11. Пристрій, на якому ріжуть дрова, козел
(Пт.).

ШАРАХНУТИ, -ахну, -еш. 1. Різко, зненацька вдарити. - Ид
2. Раптово кинутися кудись (Пт.).
ШАРІТИСЯ, -fєся. Розвиднятися; переходити з темнd'го ко
льору в сірий. - Надворі почало ся шаріти і юж бЬіло вндно дере
гет од мене, бо як тя шарахну!

ва при дорозі (Пр.).

ШАРМАНЦКЬІЙ (ЦЮ), -а, -е. Галантний, вихований, чемний, товариський (Ол.).

ШАРмАНЦКО, присл. Галантно, з шиком (Ол.).

ШАРУГА, -ь1, ж. Сльота; заметіль, завірюха (Св.).
ШАСТАТИ, шастам, -аш. 1. Розкидатися чимось, розтрачувати. - Шастав пінЯзми на вшЬіткм странЬІ, д6кля не лйшився без
rроша. 2. Швидко рухатися, кидатися в різні боки. - Шастат со
бом по вшьІткьrх кjтах (Пр.).

ШАСТНУтИ, шіtстну, -еш. Одиокр. до ШАСТАТИ (Пр.).
ШАТА, -ьІ, ж. Жіноче довге верхнє вбрання невизначеної
форми (Пр.).

шАтня, -і, :ж. Гардероб, роздягальня (Пр.).
ШАТУВАТИ, -ую, -єш. Поспішати. - Шатуй, бо вечер скбро
буде (Пн.).

ШАФАРНЯ, -і, ж. Скриня для зерна. - В шафарни бьІли перейкь1, што розділЯли жнто од Ярцу (Пр.).

ШАХІсТА, -ь1, ч. Шахіст, гравець у шахи (Пр.).
ШАХРА.ЙНЯ, -я, с. Шахрайство, крутійство (Ре.).

ШАЦЕЛИК, -Ика, ч. Біла хустина, яку зав'язують на потилиці (Пн.).

ШАЦУВАТИ, -ую, -єш. Оцінювати, визначати вартість {Ол.).
ШАШЕЛЬ, -еля, ч. Шашіль, дрібні личинки, які точать де
ревину, меблі (Пт.).
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ШВАБ, -а, ч. Знев. Німець.

Прншлн ту якь'1сн швабь1, штоси

шварrочут, не знам, чого хтят (Пт.).

ШВАІ'ЕР, -rpa, ч. Шурин, чоловік сестри або брат дружини
(Ре.).

ШВМЕРКА, -ьr, ж. Зовиця, сестра чоловіка (Ре.).
ШВАfРОВА, -ой, ж. Дружина шурина (Ол.).
ШВМРУНЦЬО, -я, ч. Зменш.-пестл. до ШВАІЕР (Ре.).
ШВАЙКА, -ь1, ж. 1. Клиноподібна частина веретена. -Веретено має швайку, або бнльце, и кружальце.

2. Грубе шило (Пт.).

ШВАЙС, -у, ч. Висока температура заліза, при якій воно плавиться й піддається спаюванню (Ре.).

ШВАЙСУВАТИ, -ую, -єш. Спаювати шматки заліза (Ре.).

ШВАЛМЧКА, -ь1, ж. Здрібн. до ШВА.ЛЯ (Ол.).

ШВАЛЯ, -і, ж. Груба деревина, розрізана вздовж на дві час
тини (Ол.).

ШВАНДРМТИ, -андрю, -иш. Говорити безупинно (Св.).
ШВАНК, -нка, ч. Шкода, втрата, дефект; недостача, пошко
дження (Ол.).

ШВАНКУВАТИ, -ую, -єш. 1. Зазнавати шкоди, терпіти скру
ту. 2. Нездужати. -{> ШВАНКУВАТИ НА ГОН6РІ. Не мати
доброї опінії, доброї слави (Пр.).

ШВАРfОТ, -6ту, ч. l. Шваркіт, гортанна, швидка, незрозу
міла, неприємна мова.

2.

Єврейський жарrон (Пр.).

ШВАРІОТАТИ, -6чу, -еш. Шваркотіти, швидко й нерозбір
ливо говорити іноземною мовою (Пр.).
ШВАРЦ, -у, ч. Чорна вакса для юхтового взуття (Пт.).

ШВЕЛЯ, -і, ж. Шпала, дерев'яний брус, що служить опорою
для рейок (Ол.).

ШВЕндАТИСЯ, -ендамся, -ашся. Швендяти, тинятися, ходити без мети.

-

Не швендай мі ся під нопімн! (Ол.).

ШВЕЦ, шевця, ч. Див. ШЕВЦ (Ол.).

ШВІДЕРОК, -рка, ч. Свердло (Ол.).
ШВІНДЕЛЬ, -для, ч. Обман, шахрайство, нечесна торговельна операція (Пр.).

ШВІНДЛЄР, -Єра (-Яра), ч. Шахрай, крутій (Пр.).
ШВІНДЛЮВАТИ, -Юю, -єш. Шахраювати (Ол.).
ШЕВЕЛІТИ, -елю, -иш. Шелестіти. ШевЄлнт лйстя на дереві (Ол.).
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ШЕВЦ, -я, ч. Швець, чоботар.

-

Летиш, як шевц з бутами иа

Ярмак! (Ол.).

ШЕДЙНА, -ь1, ж. Паморозь, іній на гілках дерев або дротах
(Ол.).

ШЕЛЬКА, -ь1, ж. Підтяжка, шлейка (Пр.) . .
ШЕЛЬМОВСТВО, -а, с. Безчесність, підлість, непорядність
І

,

(Пр.).

ШЕМУТ, -ута, ч. Листя капусти (Оп.).
ШЕПТАНЙНА, -ь1, ж. Перешіптування, шептання (Ол.).
ШЕРЕ(, -era, ч. Шеренга, група людей, вишикуваних в один
ряд (Ре.).

ШЕРЕ!УВАТИ, -ую, -єш. 1. Шикувати в шеренгу. 2. Класи
фікувати, систематизувати (Ре.).

ШЕРУДІНЯ, -я, с. Дія за знач. ШЕРУдіти. Шарудіння,
шурхіт (Ол.).

ШЕРУДіТИ, -1ю, -єш. Шарудіти, шурхотіти (Ол.).
ШЕРШЕН, -еня, ч. Шершень (Пт.).
ШИЛИ.ЙКЬІЙ (КІ), -а, -е. Всякий, всілякий.

В дорозі спбт

каш шплиЯкь1х лЮди (Пн.).
ШИЛЬД, -у, ч.

Герб; вивіска, що представляє торговельну

фірму і вид товарів у магазині (Пр.).

ШЬІБ, -а, ч. Бурова. - в Кринйци зробйли ШЬІб і вертіли, жебЬІ добЬ1ти щаву «Зубер>> (Ре.).

ШЬІБА, -ь1, ж. Шибка, скло, вправлене у віконну раму (Пр.}.
ШhІВАР, -ара, ч. Аїр (Пн.).
ШЬІДЕЛКО, -а, с. Гачок для плетіння (Пт.).
ШЬІКОВНИЙ, -а, -е. Елегантний, гарно одягнений (Ол.).
ШЬІКОВНІ, присл. Елегантно, естетично (Пр.).
ШЬІКУВАТИ, -ую, -єш. 1. Готувати щось. 2. Шикувати, становити рядами (Ол.).

ШЬІКУВАТИСЯ, -уюся, -єшся. 1. Готуватися до чогось. - Тре
ба ся mьtкувати Ити на весfля аж на друrе се.10. 2. Шикуватися,
ставати в ряд (Ол.).

ШЬІНА, -ЬІ, ж. Рейка (Ре.).
ШЬІНК, -у, ч. Пивний бар, корчма, шинок (Св.).

ШЬІНКВАС, -асу, ч. Шинквас, прилавок у шинку (Ол.).

ШЬІНТЕЛЬ, -тля, ч. Частина осі, на якій крутиться колесо. Кбло обеµ,.татся 11а шь'штлі (Ол.).
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ШЬІР, -и, ж. Ширина, широчінь. - Ріка на шЬІр мала зо чоть1рдесят метри (Ол.).

ШЬІТКО, присл. Усе. - Шь'пко мі Єдно, што буде далі (Пн.).
ШЬІТО-КРЬІТО, присл. У таємниці, таємно, потайки (Пр.).
ШЬІФА, -ьr, ж. Корабель, судно (Пи.).
ШЬІФКАРТА, -ьІ, ж. Карта-віза, дозвіл на виїзд кораблем за
океан (Ол.).

ШЬІФРУВАНИЙ, -а, -е. Шифрований, написаний умовними знаками (Пр.).

ШіМЕЛЬ, -еля, ч. Кінь сивої масті; кличка сивого коня (Пр.).
ШІСНАдЦЕТ, -ети, числ. Шістнадцять (Пр.).
ШІСТ, шести (шестьох), числ. Шість (Пр.).

ШКАВОРОГА, -ь1, ч. і ж. Паскуда, погань (про людину) (Пр.).

ШКАЛЮВАТИ, -Юю, -єш. Ображати, зневажати, безчестити, обмовляти когось (Пр.).

ШКАПСКО, -а, с. Стара кобила, шкапа (Пр.).
ШкАРА, ·ЬІ, ж. Щілина (Ол.).
ШКАРАдА, -ьІ, ж. Бридота, гидота (Ол.).
ШКАРАдНИК, -йка, ч. Погань, гидотник (про людину) (Ол.).
ШКАРАдНІ, присл. Гидко, огидно (Ол.).
ШКАРЕДЙТИСЯ, -еджуся, -едишся. Гидувати, бридитися
(Пр.).

ШкАРПА, -ь1, :ж. Похила стіна земляного насипу; один бік
рову; груба клиноподібна підпора, яка вузьким кінцем упираєть

ся в стіну, а ширшим -у землю (Пр.).

ШКАРУПА, -ьr, ж. 1. Шкаралупа, тверде покриття яйця, го
ріха.

2. Панцирне покриття у раків, крабів, черепах (Ол.).
ШКАРУПЙНА, -ьІ, ж. Те саме, що ШКАРУПА, СКАРУПА

(Пт.).

ШКАРУХА, -ьr, ж. Струп, кірка, кора (Пт.).
ШКВАР, -у, ч. Спека (Ол.).

ШКВАРЕНЙНА, -ь1, ж. Підсмажене сало (Ол.).
ШКВАРОК, -рка, ч.; мн. -ркЬІ. Шкварок, маленький підсмажений шматочок сала, з якого витопився жир (Пт.).
ШКВИР, -а, ч. Див. ШКВІР (Ол.).

ШКВІР, -а, ч. Модрина, хвойне дерево родини соснових (Ол.).

ШКВІРОК, -рка, ч. Молоде деревце модрини (Ол.).
ШКЕJІЄГ, -Єта, ч. Скелет, кістяк (Пр.).
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ШЛЯ(

шкЄлко, -а, с. Скло від лампи. - ВьІтрий шкЄлко до ЛЙМПЬІ
(Пр.).

ШКЬІНТАТИ, -Ьшчу, -еш. Шкандибати, насилу йти (Пр.).
ШКЬІРГОТАТИ, -6чу, -еш. Скреготати (Ол.).
ШківКА, -ЬІ, ж. Розсадник фруктових або лісових дерев (Пт.).

ШКіпА, -ьІ, ж. Скіпка, тріска для розпалю~~ння вогню (Пр.).

ШКІПКА, -ь1, ж. Здрібн. до ШКІПА (Ол.).'
ШКЛ:ЙТИ, шклю, -иш. Склити, вправляти шибки у віконні
або дверні рами (Ол.).
ШКЛО, -а, с. Скло (Ол.).

ШКЛЯК, -а, ч. Наждачний папір, папір або полотно, вкриті
дрібно потовченим склом (Ре.).

школити, -олю, -иш. Див. чкол:Ити (Ол.).
ШКОРБУТ, -ута, ч. Цинга (Пр.).
ШКРАБ, -а, ч. Малюк, карапуз (Пр.).

ШКРАБАТИ, -:Шам, -аш. Шкрябати, дряпати (Ол.).
ШКРАГУЛЬЦІ, -ів, htН. ДЗвіночки у кінській упряжі {Пт.).
ШКРЕБАТИ, -ебам, -аш. Шкребти (Ол.).
ШКРЕБКАТИ, -ебкам, -аш. Зішкрібати щось. - Шкребкам
фарбу зо ШКJІа (Ол.).

ШКРЕПТАТИ, -епчу. Чистити картоплю (Пт.).
ШКРЯБАТИСЯ, -Ябамся, -ашся. Чухатися. - Тот хлоnчь'1ско
заЄдно ся шкрЯбе по голові

-

певно, там штоси в него єст {Пт.).

ШКРЯБА ЧКА, -ьІ, ж. Лопатка на довгому держаку або гостро затесаний кілок для очищення лемеша від землі {Св.).

ШКРЯБІПЕРОК, -рка, ч. Зиев. Писарчук (Ол.).
ШКУЛА, -ь1, ж. Хвороба ратиць у корів і свиней (Пи.).
ШКУТ, -а, ч.

Зиев. Курдупель, недоросток, низькорослий,

фізично недорозвинений чоловік (Св.).

ШЛІФУВАНИЙ, -а, -е. Шліфований (Ре.).
ШЛІХТГАМЕР, -ера, ч. Молот для вирівнювання кованого
заліза {Пр.).

ШЛЮБАНОК, -нка, ч. Лавка-ліжко, вид меблів, що у складе
ному вигляді служить лавкою, а в розкладеному

-

ліжком (Ре.).

ШЛІОФКА, -ьr, ж. Залізна оковка на кінцях орчика, до якої
чіпляється ланцюжок із пасом (Ре.).

ШЛЯf, -а, ч. Лайл. Шляк, інфаркт, серцевий удар (вжива
ється у прокльонах).

-

Шляr бЬІ

ro трафив! -
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Ид до шлЯка! (Пр.).

ШЛЯЙФУВАТИ
ШЛЯЙФУВАТИ, -ую, -єш. Гальмувати, прив'язувати коле
со, щоби не крутилося, і тим самим сповільняти рух воза (Пр.)

ШЛЯМУВАТИ, -ую, -єш. Очишати від жиру й бруду кишки
для виготовлення ковбас (Пт.).

ШЛЯІІЬІ, -ів, ;wн. Знев. Жіночі туфлі (Пр.).
ШЛЙУФ, -Яуфа. Гумовий або шкіряний рукав для викачуван
ня води насосом (Ре.).

ШЛЬОФКА, -ьr, ж. Шкіряне кільце на ремені, яке притримує
кінець пояса (Пр.).

ШМАРЙТИ, -арю, -иш. 1. Кинути, жбурнути. - Шмар то на
2. Облишити (Ол.).
ШМАРЙ:ТИСЯ, -арится. Кинутися, з'явитися у великій кіль
кості. - дуже ся шмарнло rусениц по капусrі (Пр.).
шмАТА, -ЬІ, ж. 1. Ганчірка. 2. Білизна або тканина низької

землю, най то фрас вбзме!

якості.

3. Знев.

Жінка поганої поведінки (Пр.).

ШМАТННИЙ, -а, -е. Ганчір'яний (Ол.).
шмАТЯР, -Яра, ч. Міняйло, онучкар, людина, що міняє ста
рий поношений одяг, ганчірки на дрібний товар (Пр.).

ШМЕЛЬЦ, -у, ч.

1. Рештки перетопленого металу або жиру;
2. Ні на що не придатна річ (Ол.).
ШМЕРАТИ, -ерам, -аш. Длубатися, копатися. - Хтбсн ся шмС-

рештки доменних печей.
рав

r моїх паперах (Ол.).

ШМЙІ'АР, -аря, ч. Тонкий кінець батога (Св.).

ШМЙІ'ЛИЙ, -а, -е. Рухливий, меткий, моторний (Ол.).
ШМЬІКАТИ, -Ьrкам, -аш. Терти, прати вручну (Пн.).
ШМУІ'ЕЛЬ, -rля, ч. Контрабанда, незаконне перевезення
товарів через кордон і торгівля ними (Пр.).

ШМУІ'ЛЄР, -Єра, ч. Контрабандист (Пр.).

ШМУІ'ЛЄРКА, -ь1, ж. 1. Жін. до ШМWЛЄР. 2. Дія зазнач.

шмУrлювАти {Пр.).
ШМУІ'ЛЮВАТИ, -Юю, -єш. Займатися контрабандою (Ол.).
ШНАЙДБОР, -бра, ч. Інструмент для нарізування різьби
в отворах металевих предметів (Ре.).

ШНАЙДЙЗА, -ЬІ, ж. Інструмент, яким нарізують спіральну
різьбу на металевих болтах (Пр.).

ШНУРУВАНИЙ, -а, -е. Шнурований (Ре.).
Ш6ВДРА, -ь1, ж. Маринована й закопчена свинина (Св.).
Ш6ВТЬІС, -ь'хса, ч. Солтис, голова сільської громади (Пр.).
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ШПИЦА
ШОПА, -ь1, ж. 1. Клуня, приміщення для зберігання сіна, со
2. Приміщення для сільськогосподарського реманенту

ломи.
(Пн.).

ШОР, -а, ч.

Ряд.

ЛЮде шбром, Єден за другь1м, вь~ходйли

з читальні (Пт.).

.

ШОСА, -ь1, ж. Шосе, широка, добре вимоще;І1~ дорога (Пн.).

ШПАНУВАТИ, -ую, -єш. Натягати на раму (иапр., шнур,
полотно) (Ол.).

ШПАРГЕТ, -ета, ч. Кухонна плита для приготування їжі. в НОВЬІХ хЬ1жах, окрім пеців, домуровували ЙЩЬІ шпаргетЬІ (Пр.}.

ШПАХЛЯ, -і, ж. Лопатка для шпаклювання стін (Пр.).
ШПАЧЬІНЯ, -я, с. Дія за зиач. ШПА ЧLІТИ (Пн.).
ШПА ЧЬ'ІТИ, шпачу, -ьпл. Зійти з доброго шляху в поведінці
(Пн.).

ШПЕКУЛЮВАТИ, -Юю, -єш. 1. Спекулювати, продавати то
вар 110 завищеній ціні. 2. Використовувати щось у власних інте
ресах (Пр.).

ШПЕКУЛЯНТ, -Янта, ч. Спекулянт (Пр.).
ШПЕРАНИНА, -ь1, ж. Перен. Шпортання, довготривалий
пошук, доскіпливий розгляд справи (Ре.).

ШПЕРАТИ, -ерам, -аш. Перен. Старанно шукати, перетру
шувати щось, скрупульозно досліджувати (Ре.).

ШПЕРАЧ, -ача, ч. Той, хто настирливо досліджує щось, до
копується до істини (Ол.).

ШПЕТИТИ, -ечу, -етиш. 1. Спотворювати, псувати естетич
ний вигляд чого-небудь.

2.

Заважати, перешкоджати (Ол.).

llІПЕТНИЙ, -а, -е. 1. Поганий, паскудний, гидкий. 2. Той,
хто має шрами на обличчі (Пр.).

ШПЕТНІ, присл. Погано, паскудно, неестетично (Пт.).

ШПЕТНІТИ, -ію, -єш. Поганіти, ставати негарним (Ол.).
ШПЄ(, -а, ч. Шпигун (Ре.).
ШПИ(, -у, ч. Кістковий мозок {Пр.).

ШПИЛЬКА, -ьт, ж. 1. Колючка або хвоїнка у рослин. 2. Гол
ка на тілі їжака.

З. Шпилька, металева голка з круглою голів

кою на тупому кінці, що служить для приколювання чогось (Ре.).

ШПЙХЛІР, -{ра, ч. Окремо збудована комора для зерна (Ол.).
ШПЙЦА, -ь1, ж. Спиця. Колесо ма єденадцет шпиц, а зад
нє

-

на Єдну шпнцу веце (Св.).
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шпЬІРКА
ШПЬІРКА, -ь1, ж. Шматок сала, наколений на дерев'яну па
личку й підсмажений на вогні.

-

Не для пса кобаса, не для кота

шпьЦжа, не для тебе, Вінцю, шовтисова дівка (жарт. пісЮІ) (Пр.).
· ШПЬІТАЛИК, -йка, ч. Дитяча лікарня (Ре.).
ШПЬІТАЛЬ, -алю, ч. Лікувальний заклад, лікарня (Ол.).
ШПІДЛНРКА, -ьх, ж. Спідня дошка на возі (Пр.).
ШПІЖАРКА, -ь1, ж. Те саме, що СПІЖАРКА, СПІЖАРЕНКА. Холодна комора для зберігання продуктів (Св.).

ШПІК, -у, ч. Те саме, що ШПИГ.

Василь зм'юрз до шпіку

кости на студенім вітри (Пр.).
·
шпінькА, -ЬІ, ж. Запонка (Пн.}.
ШПІЦ, -а, ч.

мета.

2.

1.

Шпиль, гострий кінець якого-небудь пред

Шпіц, порода кімнатної собаки (Пр.).

ШПІЦЛЮВАТИ, -Юю, -єш. Шпигувати (Ол.).
ШПІЦРУТА, -ьх, ж. Шпіцрутен; прут, покритий плетеною
шкірою, який застосовують при верховій їзді (Пр.).

ШПЛЯХ, -а, ч. Пляма, слід. ШплЯхЬІ по віспі (Ре.).
ШПОРТАТИ, -6ртам, -аш. Шпортати, колупати (Пр.).
ШПОРТАТИСЯ, -бртамся, -ашся. Спотикатися. - Часом чл6век як ся замьІслит, то ся wпортат на рівним місци (Пр.).
ШПРЙХА, -ь1, ж. Спиця у велосипедному або мотоциклетному колесі (Пр.).
"
ШПРУДЕЛЬ, -для, ч. Джерело гарячої мінеральної води (Ре.).
ШПУНТ, -а, ч. 1. Кілок, яким закривають отвір у бочці з ви
ном. 2. Поздовжній виступ або паз для з'єднування дощок, бру
сів, блоків.

З. Шпунтик (жартівливе звертання до малюка).

-

ТЬІ, малий шпунте! (Пт.).

ШРАГьІ, -ів, мn. Козли для різання дров (Пт.).

ШРАМА, -ь1, ж. Шрам, рубець, слід від зарубцьованої рани
(Пр.).

ШРОН, -у, ч.

1. Іній, паморозь. 2. Переи. Сивина (Ол.).
ШРОТУВАТИ, -ую, -єш. Дробити зерно на крупу, rрубо мо
лоти (Пр.).

ШРУБЕЛЬ, -бля, ч. Молот із довгою ручкою, яким рубають
залізо (Пр.)

ШРУБСТАК, -іі.ка, ч. Ковальське знаряддя, лещата, наглухо
прикручені до столу, якими притримують кусні металу, дошки
ТОЩО (Св.).
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ШТЬІХНУrИ
ШТАЄР, -Єра, ч. Танок, повільний вальс.

Гей, циrане! За

грайте мі штаЄра, най си потанцую! (Пр.).

ШТАМПЛЬОВАНИЙ, -а, -е.

Штемпельований, на якому

поставлено фірмову печатку або штамп (Ре.).

ШТАН!ІСТА, -ЬІ, ч. Штангіст, спортсмен-важкоатлет (Пр.).
штАнrля, -і, ж. Довгий металевий дрючокі, залізна штаба
(Пт.).

ШТАХЕТА,-ьх,ж. Штахет,дошкавдерев'яномупаркані(Рс.).
ШТАХЕТУВАТИ, -ую, -єш. Обгороджувати штахетами, ро
бити дерев'яний паркан, штахетник (Ре.).

ШТЕМПЕЛЬ, -пля, ч. 1. Молот, яким роблять головки й під
кови.

2.

Штемпель, металевий інструмент з опуклою rербрвою

печаткою або клеймом (Ол.)
ШТИЛЬ, -я, ч. Ручка молота, держак лопати чи вил (Пр.).

ШТLІВНИЙ, -а, -е. Тугий, негнучкий, згрубілий (Ре.).
ШТLІВНІ, присл. Туго, негнучко (Ре.).
ШТЬІВніТИ, -ію, -єш. Ставати неІ'нучким, дубіти (Ре.).
ШТЬІкАТИ, -Ь1каш, -ат. Бити рогами (про тварин); шпигати
(Пн.).

ШТЬІЛЄТ, -Єту, ч. Стилет, вид холодної зброї (Пр.).
ШТЬІЛЬГОТАТИ, -бчу, -еш. Шкутильгати {Ол.).
ШТЬІЛЬПЬІ, -ів, .ин. Тверді халяви як окрема деталь чобіт;
вилоги у високих чоловічих чоботах (Св.);

ШТЬІРІ, -Ь1рьох, числ. Чотири (Пр.).
ШТЬІРІйчАКЬІ, -ів, мн. Вили з чотирма зубцями (Пт.).
ШТЬІРіСfА, шть~рь6хсот, числ. Чотириста {Ол.).
ШТЬІРнАдЦЕТ, -ети (-етьох), числ. Чотирнадцять (Ол.).
ШТЬІРНАСТИЙ, -а, -е. Чотирнадцятий (Ол.).
ШТЬІРНАСfКА, -ьІ, ж. Чотирнадцятка, цифра 14; чотирнадцять осіб (Ол.).

ІІІТЬІХ, -а, ч. 1. Укол чимось гострим; гострий кінець чогось.
2. Кількість землі (у глибину), яку можна захопити лопатою (Пр.).
ШТЬІхАТИ, -ь'іхам, -аш. 1. Колоти. 2. Устромляти, врізати
ся спеціальною лопатою-«штнхівкою» в землю (Пр.).

ШТЬІХіВКА, -ь1, ж. Спеціальна лопата для викопування ям
у землі (Пр.).

ШТЬІХНУТИ, -ь'ххну, -еш. Док. вид до ШТЬІХАТИ. Уколо
ти; застромити (Пр.).
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ШТІЛЬВАГА
ШТІЛЬВАгА, -ь1, ж. Стельвага (штельвага), поперечний брус,
що з'єднує сільськогосподарське знаряддя з упряжкою (Пр.).
ШТО, ч6го, ч6му, чь1м, на чь1м, зай;и. Що.

-

Што на мьІслн, то

й на язь'щі (Пр.). ШТО Ани. Дуже; що аж-аж.

Крйчит, што

ани! (Ол.).

ШТОЛІ, -ів, мн. Шурупи до підкови (Св.).
ШТОРАЗ, присл. Щоразу, щораз (Ол.).
ШТОРЦ, -а, ч. Сторч, сторчма, гострим кінцем угору. {>ПО

СТАВЙТИСЯ ШТ6РЦОМ. Рішуче і зухвало впиратися (Пр.).
ШТОС, -у, ч. Удар, поштовх, натиск; удар більярдним кий

ком по кулі (Ре.).

ШТ6СИ-К, неозн. зай.м. 1. Щось особливе. - Нашов-єм си
штоси-к.

2.

Незначна кількість чого-небудь (Ол.).

ШТРАЙК, -у, ч. Страйк, свідомий невихід на роботу (Св.).
ШТРАЙКАР, -аря, ч. Страйкар, учасник страйку (Пр.).

ШТРАЙК6ВИЙ, -а, -е. ПриІVи. до ШТРАЙК. Страйковий.
Штрайкбвий комітет прйняв новь1 варункЬІ роботь~ на фабрнці
(Св.).

ШТРАЙКУВАТИ, -ую, -єш. Страйкувати (Пр.).
ШТРАН(, -а, ч. Посторонок (Пн.).

ШТРЕКА, -ЬІ, ж. Колія, залізничне полотно (Пн.).
ШТУКА, -ьr, ж. 1. Штука, окремий предмет із числа одно
рідних.

2.

Міра прядива.

3.

Мистецтво.

4.

Вдалий хитрий при

йом, витівка, каверза (Ол.).

ШТУКАР, -аря, ч. Фігляр, витівник (Пр.).
ШТУКАТОР, -бра, ч. Ремісник, що виготовляє гіпсові при
краси (Пр.).

ШТУКУВАНИй, -а, -е. Штукований, зшитий зі шматків,
доточений (Пр.).

ШТУРКАТИ, штуркам, -аш. Штурхати, штовхати; попиха
ти.

Не штjркай ня, бо мня бОкЬІ болят (Пр.).

ШТУРЯТИСЯ, штjрямся, -яшся. Втручатися.

Нашто ся

штуряш до той сваркь1? (Ол.).

ШТУХНУтИ, штjхну, -еш. Штовхнути (Ол.).
ШУБЕР, -бра, ч. Заслінка, якою закривається комин (Пн.).
ШУВЕrАня, -і, ж. Сердита жінка (Пт.).
ШУЛЄРКА, -ЬІ, ж. 1. Нечесна гра в карти. 2. Жінка, що мах
лює під час гри в карти (Ре.).
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ШУФЛЙДКА
ШУМЙНА, -ь1, ж. Листя, зняте із кукурудзяного качана
(Св.).

ШУМОВЙНЬІ, -6вин, мн. Шумовиння, піна, що утворюєть
ся на поверхні води при кипінні, бродінні або сильному хитанні
(Пр.).

ШУПАТИ, шупам, -аш. Робити що-небудь ІJ.оволі, маруди
ти, гаятися (Пи.).

ШУПНУrИ, шупну, -еш. 1. Штовхнути. 2. Непомітно упха
ти, сховати щось.

-

Шупла му пару крайцари до кЬІшені (Ол.).

ШУРА.ТИ, щурам, -аш. Човгати; сунути, пересувати із глухим шумом щось важке (Ол.).

ШУРіАТИ, Щрrам, -аш. Те саме, що ШУРАТИ (Ол.).,
ШУРrотАти, -6чу, -еш. Те саме, що ШУРА.ти (Ол.).
ШУС, -а, ч. 1. Постріл із руwниці. - Хтів ЄднЬІм шусом двох
заяців забнти.

2.

Скок, стрімкий стрибок.

Заяц р6бит д6вrь1

шусь~, як втfче (Св.).
ШУСТАТИ, шустат. Періщити (про раптовий сильний дощ)
(Ол.).

ШУСТКА, -ь1, ж. Австрійська монета вартістю 10 крейцерів
(Св.).

ШУrЕР, -тру, ч. Гравій, дрібний річковий камінь із піском;
щебінь (Пн.).

ШУТЕРГАМЕР, -ера, ч. Молот, яким пробивають отвори
у металі (Пр.).

ШУТРУВАТИ, -ую, -єш. Вимощувати гравієм (Ол.).
ШУФЕЛЬКА, -ь1, ж. Совок, лопатка (Ол.).
ШУФЛЯ, -і, ж. 1. Велика дерев'яна лопата для пересипання
та провіювання зерна.

2.

Залізна лопата із загнутими краями,

якою набирають землю, щебінь, пісок (Пр.).

ШУФЛЙДА, -ЬІ, ж. Шухляда (Пр.).
ШУФЛJідКА, -ь1, ж. 1. Зменш. до ШУФЛЙДА. Шухлядка.

2. Танцювальна

фігура в мазурці (Ре.).
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щАБРИК

щ
ЩАБРИК, -Ика, ч. Чебрець (Пр.).
ІЦАДЕЦ, -дця, ч. Вид лікарського зілля (Пр.).

ЩАМБЙЧКА, -ь1, ж. Скіпка, довга тонка дерев'яна паличка, якою освітлювали курні хати (Пр.).

щАПА, -ь1, ж. Тріска, рівно відколена від обрубка деревини
(Ол.).

ЩЕБЕЛЬ, -бля, ч. Щабель (Ол.).
ЩЕБЕНЬ6ВИЙ, -а, -е. Щебеневий, щебенистий (Ре.).
щЕДРАК, -ака, ч. Щедрівник, колядник (Пр.).
ЩЕДРІ, прuсд. Щедро, багато, щиро (Пт.).

ЩЕДРОВНЙЦЯ, -і, ж. Щедрівниця (Св.).
щtкл, -ь1, ж. Щока (Пр.).
ЩЕЛЙНА, -ЬІ, ж. Щілина, вузький довгастий отвір (Пр.).
ЩЕЛЙНКА, -ь1, ж. Здрібн. до ЩЕЛЙНА. Щілинка (Пр.).
ЩЕПЛінЯ, -я, с. Щеплення, прищеІШювання (Пт.).
ЩЕРБА, -ь1, ж. Щербина, порожнина на місці зуба, що випав; зазублина на чомусь; заглибина; відбитий край глиняної по
судини (Пр.).

ЩЕРБЕЦ, -бця, ч. Коронаційний меч польських королів,
який зберігається у Кракові на Вавелі (Пр.).

ЩЕСЛЙВИЙ, -а, -е. Щасливий (Ол.).
ЩЬІНЯТИ, щЬхням, -яш. Очищати зерно від усіляких домішок, струшуючи його в решеті (Пн.).

ЩЬІПАВКА, -ьr, ж. Див. ХОХ6ВАК (Пр.).

щЬІПЕЦ, -пця, ч. Лікар, що щепить віспу (Пт.).
щЬІПКА, -ь1, ж. Слід від щеплення проти віспи (Пн.).
ЩЬІПТА, -ь1, ж. Пучка, кількість якої-небудь речовини, яку
можна взяти трьома складеними пальцями руки.

І.Ць'шта соли

(Пр.).

ЩЬІПЧЙКЬІ, -ів, мн. Щипці, плоскогубці (Ре.).
ЩЬІРІ, присл. Щиро, правдиво, відверто, не жалкуючи кош
тів (Пр.).

ЩЬІТЙТИСЯ, щь1чуся, щЬпишся. Гордитися чимось, хва
литися, задаватися, бути зарозумілим (Пр.).
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щУтя
ЩІТ, -и, ж. Щітка (Св.).

ЩІТКАР, -аря, ч. Щіткар, ремісник, який виготовляє щітки
(Св.).

ЩІТОЧКЬІ, -чок, мн. Щетинки на задніх ніжках у бджоли
(Пр.).

ЩОБ, -а, ч. Шпиль, вершина високої гори (Г(р.).

ЩУДЛА, -дел, мн. Ходулі (Ре.).
ЩУДЛО, -а, с. Милиця, дерев'яна підпора для інвалідів (Ре.).
ЩУПЛіТИ, -Ію, -єш. Худнути, зменшуватися в об'ємі (Ол.).
щУти, щую, -єш. Цькувати кого-небудь собаками (Пр.).
щУток, -тка, ч. Щиголь (Пр.).
щУтя, -я, с. Дія зазнач. щУти. Цькування, нацькову~ання
собак (Ол.).
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ЮБілЄР

ю
ЮБіЛЄР, -Єра, ч. Ювелір, майстер, який виготовляє художні
прикраси з дорогоцінних металів, самоцвітів (Ре.).

ЮГАСКА, -ьІ, ж. 1. Дівчина, що пасе вівці. 2. Іванка (жіно
че ім'я).

Барз мі ся подабат Юrасчьіиа запаска (Пт.).

ІОДА, -ь1, ч. 1. Юда, зрадник; невірний приятель. 2. Віконеч
ко у дверях в'язничної камери, через яке наглядають за поведін
кою в'язнів (Пр.).

ЮДЖhІНЯ, -я, с. Дія зазнач. юдИ:ти. Під'юджування, під
бурювання, нацьковування (Ол.).

юдИ:ти, Юджу, Юдиш. Намовляти до поганих вчинків; під
бурювати, під'юджувати (Пр.).
ЮЖ, присл. Уже, вже.

-

Юж-єм ся оженив, юж буду свою мав;

юж я вас, дівчата, не буду любував (нар. пісня) (Пн.).

ЮНЙЯ, -Иї, ж. Союз, товариство, спілка (Св.).
ІОХА, -ь1, ж. 1. Юшка; пісний суп із капустяного відвару;
узвар.

2.

Кров домашньої худоби, тварин (Пн.).

ЮЧЬІТИ, Ючу, -ь1ш. В'ючити, навантажувати на коня або
верблюда тюки з товаром (Пр.).
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ЯКОСКА

я
ЙБКО, -а, с. Яблуко. -9- АДАМОВЕ ЙБКО,-.бго ... -а, с. Ка
дик, випнута хрящова частина гортані в чоловіі}ів (Пр.).

ЯБЧАНИК, -Ика, ч. Пиріг з яблуками (Ол.).
ЯБЧАНКА, -ь1, ж. Компот із сушених яблук; юшка зі свіжих
яблук (Ол.).
ЯВ, -и, ж. Правда, дійсність.

ВьІшло на яв, же Фецко бwв

невннний (Ол.).

ЯВЛІНЯ, -я, с. Явлення, з'ява, поява (Пт.).
ЯГОДА, -ь1, ж.; мн. -бдь1. Суниця (Fragaria) {Пр.).
ягодfвКА, ·ЬІ, ж. Самогон, настояний на ягодах (Пт.).
ЙІ'ДТАШ, -аша, ч. Ягдташ, мисливська сумка для дичини (Ре.).
яrлйця, -і, ж. Трахома, хвороба очних повік (Пр.).
ЙДВАБ, -абу, ч. Єдваб, шовк (Пн.).
ядвfвЧАК, -ака, ч. Птах, який водиться в заростях ялівцю
(Furdus pilaris L.) (Ол.).
ЯДВОВЕЦ, -fвця, ч. Ялівець (Juniperus L.) (Ол.).
ЯЄЧНЙЦЯ, -і, ж. Яєчня (Ол.).
ЙЗДА. 1. -ь1, ж. Їзда; поїздка, подорож (Ре.). 2. Виг. Рушай!
і'дь! Поїхали! (Ол.).

Яйко, -а, с. Яйце; яйце диких птахів (Ол.).
ЯЙКУВАТий, -а, -е. Яйцевидний, овальний (Ол.).
ЯйНИК, -Ика, ч. Яйник (яєчник), орган у самок, який утворює плодові яйцеклітини (Пр.).

ЯЙЧАРНЯ, -і, ж. Склад яєць; крамниця, де продають яйця
(Ол.).

яйчАРсrво, -а, с. Торгівля яйцями (Пт.).

Як-БУД, присл. Як-небудь, будь-як, сяк-так, абияк (Пт.).
ЙКЬІЙ-БУД, Яка-буд, Яке-буд, займ. Який-небудь, будь-який,
абиякий (Ол.).

Яко, присл. Як, так як; наче; подібно як; оскільки. - Яко 6тец
ти то mарю, жебЬІ-с пішов ся вчьіти (Св.).
ЯКОСИ, присл. Невідомо яким чином, невідь як; дещо, тро
хи; як-небудь, .якось, сяк-так (Пр.).

ЯКОСКА, присл. Якось (Ол.).
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Яко-ТАКО
Яко-ТАКО, присл. Так собі; нічого собі.

Наша нонашка

Ищь1 ся трнмат Яко-тако (Пт.).

Як-ТО! виг. Яким чином; чи може бути! Як-то ТЬІ ту!? (Пр.).
ЯЛЙЦЯ, -і, ж. Ялина, вічнозелене дерево родини соснових
(Пт.).

ЯЛИЧЬІНА, -ьr, ж. Ялиновий ліс (Ол.).
ЯЛЙЧНИК, -Ика, ч. Ялинник; молодий ялиновий ліс; посадка ялин (Ол.).

ЯЛОВЕГА, -ьr, ж. Ялова вівця, яка не мала приплоду (Ол.).

ЯЛОВЙЗНА, -ь1, ж. Неродюча земля (Пр.).
Япко, -а, с. Те саме, що Я:Бко. Яблуко (Пи.).
ЯР.

1. -ьІ,

ж. Весна.

В тім році бь'іла вчесна яр.

2.

-у, ч. Яр,

глибока довга западина, що утворилася внаслідок розмивання

осадових порід тимчасовими потоками (Пи.).

ЯРА, -ой, ж. Зернові, що висіваються навесні (Пр.).
ЯРЕЦ, Ярцю (-рцу), ч. Ячмінь (Пр.).
ЯРИНОВИЙ, -а, -е. Овочевий. - Яринова зупа (Пт.).
ЯРИЦ, Ярцу, ч. Те саме, що ЯРЕЦ (Пн.).
ЯРКА, -ь1, ж. Ярка, вівця, що народилася навесні й не має ще
року (Пр.).

ЯРЛИК, -Ика, ч. Дозвіл на перевезення товарів, посвідчення
митної контори; значок (Св.).

ЯРМАК, -ака, ч. Ярмарок (Пт.).
ЯРМАКУВАТИ, -ую, -єш. Ярмаркувати, торгувати на ярмар
ку (Пт.).

ЯРМА ЧLІНЯ, -я, с. Дія зазнач. ЯРМА ЧЬІТИ. Ярмаркуван
ня (Ол.).

ЯРМАчЬпи, -ачу, -ЬІШ. Те саме, ЩО ЯРМАКУВАТИ (Ол.).
ЯРмАЧНЕ, -ого, с. 1. Ярмаркова оплата; мито за право
продавати свій товар на ярмарку.

2.

Гостинець із ярмарку (Ол.).

ЯРмАчний, -а, -е. Прикм. до ЙРМАК. Ярмарковий (Ол.).
ЯРМЙВКА, -ь1, ж. Ярмулка, кругла єврейська шапочка (Пр.).
ЯРчАНКА, -ь1, ж. 1. Ячмінна солома. 2. Дрібна ячмінна
крупа (Пр.).

ЯРЬ, Яри, ж. Те саме, що ЯР

1. (Пн.).

ЯСЕНЬ6Вий, -а, -е. Ясеневий, зроблений з ясеня (Пр.).

Ясєк, -ська, ч. 1. Маленька подушечка. 2. Великозерниста
квасоля (Ол.).
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Ящь1к
ЙСІНЬ, -еня, ч. Ясен, дерево родини маслинових із пористим
ли<.-тям і міцною деревиною (Пр.).

ЙСКРА, -ЬІ, ж. Глаукома, небезпечна хвороба очей (Пр.).
ясновиджЬ1ня, -я, с. Ясновидіння, здатність передбачати, пророкувати (Ол.).

ЯСНОВИДЙЧИЙ, -а, -е. Ясновидющий (Ол.}.
Ясьмин, -Ину, ч. Жасмин (Пн.).
ЯСЬМИНОВИЙ, -а, -е. Прик:w. до ЯСЬМИН. Жасминовий
(Ре.).

ЯСЬНІТИСЯ, -ієся. Сяяти, роз'яснюватися (Ре.).
Ясьок, Яська, ч. Те саме, що Ясєк (Пр.).

ЙТИСЯ, Імуся, -ешся, -еся. 1. Взятися за щось; взяти~я до
чогось. Д'вча ся Я.гю добрі вчнти. 2. Чіплятися (Ол.).
ЯТКА, -ь1, ж. Тимчасова крамничка для торгівлі м'ясом
(Пр.).

ЯТОЧНИК, -Ика, ч. Той, хто торгує м'ясом у ятці (Пр.).
ЯТОЧНИЦЯ, -і, ж. Жін. до ЯТОЧНИК (Пр.).
ЯФhІРА, -ьІ, ж. Чорниця (Vaccinium myrtillus L.) (Пн.).

ЯФЬІРНИК, -Ика, ч. Кущ чорниці. - Одвар, зробений з лнстя
яфмрннка, помаrат проти цукрйці (Пр.).

ЯФЬІРНИЧА, -а, с. Плантації кущів чорниці (Св.).
ЯЧМЕНИСКО, -а, с. Ячмінне поле. - Постояв-єм кус коло
статку на ячменйску (Ол.).

ячниця, -і, ж. див. яєчнИця (Ре.).
ЯЩЬІК, -ь'rка, ч. Дерев'яна грибоподібна коробка на масло
для пастухів (Пт.).
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