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1. 6. 

Тернопільська область межує з Івано-Франківською, Черновицькою, 

Хмельницькою, Ровенською та Львівською областями.  

Хмельницька область межує з 

Тернопільською, Ровенською, 

Житомирською, Винницькою та 

Черновицькою областями. 

Ровенська область межує з 

Волинською, Львівською, 

Тернопільською, Хмельницькою та 

Житомирською областями. 

Львівська область межує з 

Волинською, Ровенською, 

Тернопільською, Івано-Франківською 

та Закарпатською областями. 

Київська область межує з Житомирською, Вінницькою, Черкаською, 

Полтавською та Чернігівською областями. 

Харківська область межує з Луганською, Донецькою, Дніпропетровською, 

Полтавською та Сумською областями.  

 

2. зміст. 

https://www.wattpad.com/337853749-дякую-тобі-як-байка-так-і-життя-

цінується-не-за  

Як байка, так і життя, цінується не за довжину, а за зміст.-Луцій Сенека 



 

3. Чорний. 

https://www.gq.ru/travel/expert/chto-oznachaet-cvet-oblozhki-pasporta/ 
Стоя в очереди на паспортный контроль в аэропорту, можно заметить, что 

обложки документов бывают нескольких цветов. В мире существует всего четыре 
общепринятых цвета для паспортов — красный, зеленый, синий, черный и их 
оттенки. 

Что означает цвет 

Цвет паспорта в конкретной стране определяют географические, 
политические, религиозные и исторические особенности. 
В странах Евросоюза паспорта с бордовыми обложками. Поэтому государства, 
заинтересованные во вступлении в Евросоюз, например Турция, выбирают такой 
же цвет для документов (в Турции раньше были зеленые обложки). В России и 
Китае тоже красные паспорта — из-за коммунистического прошлого стран.  
Жители стран Карибского региона получают документы с синими обложками. 
Считается, что синий цвет — это символ Нового Света, Северной и Южной 
Америки, Океании. 
Зеленые обложки паспортов — у граждан исламских государств. Зеленая 
символика играет важную роль в исламской религии, потому что зеленый был 
любимым цветом пророка Мухаммеда. 
Обладателями черных паспортов являются граждане Ботсваны, Замбии и Новой 
Зеландии. Черные обложки очень практичные, меньше пачкаются и выглядят 
презентабельно. 
Некоторые страны выбирают цвет в соответствии с колористикой флага или чтобы 
подчеркнуть национальную идентичность. Так, в Швейцарии используют ярко-
красные обложки под цвет флага. А в Украине синие — вероятно, не только из-за 
цветов флага, но и для противопоставления красным паспортам СССР. 
В США первые паспорта были красного цвета, потом обложки становились 
зелеными, черными и, наконец, в 1970-е годы остановились на синем цвете. 

https://interesnoznat.com/interesno/znaete-li-vy-pochemu-pasporta-byvayut-
tolko-chetyrex-cvetov.html 

 

4. Само число наступного 2019 року, де кожна цифра віддзеркалюється 

симетрично вертикальної осі симетрії:   

, якщо 9 записувати як цифру поштового Індексу. 

 
 

5. Тритикале.  (Тритікале) 

https://uk.wikipedia.org/wiki/Тритикале 

Тритикале — озима або яра злакова рослина, штучно створена 
селекціонерами схрещуванням жита з пшеницею. 

https://www.gq.ru/travel/expert/chto-oznachaet-cvet-oblozhki-pasporta/
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B7%D0%B8%D0%BC%D1%96_%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D1%80%D1%96_%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%85%D1%80%D0%B5%D1%89%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B8%D1%82%D0%BE
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8F


Вирощується як продовольча і зернофуражна культура. 
Назва рослини Triticale, Triticosecale походить від латинських назв пшениці 

(Triticum L.) та жита (Secale L.). 
Тритикале по ряду ключових ознак (урожайність, харчова цінність) воно 

перевищує обидві батьківські рослини, а по стійкості до несприятливих погодних 
умов та ураженню хворобами перевищує пшеницю та не поступається житу. 

Перший гібрид тритикале був отриманий вченим-селекціонером Писарєвим 

в 1941 році. Гібрид був отриманий від схрещування пшениці озимої з озимим 

житом. На базі цього гібрида були виведені всі інші види та сорти тритикале. 

 

6. Два. 

Козелок человеческого уха выполняет следующие функции: 

Защищает ушной проход от попадания различных загрязнений 

Помогает определить ряд заболеваний среднего и внутреннего уха 

Определяет точное месторасположение шума (его источник) 

Улавливает и направляет звуковые колебания, которые исходят со стороны 

либо со спины. 

Стоит заметить, что козелок это парный орган. На противоположной 

стороне раковины, находится противокозелок. Он необходим, чтобы улавливать 

звуки которые доносятся спереди человека. 

Под влиянием ряда негативных факторов, у ребенка при развитии в утробе, 

образуется еще один нарост, так называемый добавочный козелок. Чаще всего 

это происходит у мальчиков. Обнаружить его сразу получается не всегда, так как 

этот нарост может и не иметь хрящевого основания. По наследству эта патология 

не передается и встречается довольно редко. Добавочный козелок на остроту 

слуха не влияет. 

https://lor.guru/organy/uho/chto-takoe-kozelok-uha-bol-pri-ego-nadavlivanii.html 
 

7. Зупинки поїзда. 

Правила дорожнього руху 2018:  

20.9. Сигналом зупинки поїзда (локомотива, дрезини) є круговий рух руки (у 

світлу пору — із шматком яскравої тканини або будь-яким добре помітним 

предметом, у темну пору доби і в умовах недостатньої видимості — з факелом або 

ліхтарем). Сигналом загальної тривоги є серії звукових сигналів транспортного 

засобу, що складаються з одного довгого і трьох коротких сигналів. 

https://roadrules.com.ua/pdr-ukraini/pdr/20-ruh-zaliznichni-pereizdi/ruh-

zaliznichni-pereizdi.html 
 

8. Язик. 

http://anatom.ua/basis/text/all/2-4/ 

М’язи язика (musculi linguae) парні, їх поділяють на дві групи: власні м’язи 

язика і скелетні м’язи язика. 

Власні м’язи язика починаються і прикріплюються в товщі язика при 

скороченні вони змінюють форму язика. До власних м’язів язика належать: 

верхній і нижній поздовжній м’язи, поперечний м’яз язика, вертикальний м’яз 

https://uk.wikipedia.org/wiki/1941
http://anatom.ua/basis/text/all/2-4/


язика. Їх м’язові пучки переплітаються між собою, а також зі скелетними м’язами 

язика. Сполучнотканинна перегородка язика (septum linguae), що розташована 

вертикально по серединній площині, відокремлює м’язи правої і лівої половин 

язика. Верхній край перегородки не доходить до рівня слизової оболонки спинки 

язика і збігається з серединною борозною язика. 

Верхній поздовжній м’яз (т. longitudinаlis superior) починається від кореня 

язика трьома пучками: присереднім – від передньої поверхні надгортанника і 

серединної язиково-надгортанної складки, та двома бічними – від малого рогу 

під’язикової кістки. Всі три пучки сходяться, проходять під апоневрозом язика та 

слизовою оболонкою вздовж усієї спинки язика і прикріплюються до апоневрозу 

в ділянці верхівки язика. 

Функція: згинає язик, піднімаючи його верхівку, вкорочує і стовщує язик; 

при однобічному скороченні відводить язик у свій бік. 

Нижній поздовжній м’яз (т. longitudinаlis inferior) вузький, починається 

окремими пучками від апоневрозу язика в ділянці його кореня між 

під’язиковоязиковим і підборідно-язиковим м’язами, розміщується у нижньому 

відділі язика вздовж його перегородки і прикріплюється до апоневрозу в ділянці 

верхівки язика. 

Функція: розгинає язик, опускаючи його верхівку донизу і вигинаючи 

спинку, вкорочує і стовщує язик; при однобічному скороченні відводить язик у 

свій бік. 

Поперечний м’яз язика (т. transvеrsus lіnguaе) розташований між верхнім і 

нижнім поздовжніми м’язами. Його пучки починаються від перегородки язика, 

проходять поперечно, переплітаючись з пучками інших м’язів язика, і 

прикріплюються до апоневрозу на краю язика. 

Функція: звужує та стовщує язик, бере участь у звуженні зіва і глотки. 

Вертикальний м’яз язика (т. verticаlis linguаe) розташований переважно в 

бічних відділах язика. Його м’язові пучки починаються від апоневрозу спинки 

язика, проходять вертикально між пучками інших м’язів, зокрема, разом з 

пучками підборідноязикового м’яза, і прикріплюються до апоневрозу на нижній 

поверхні язика. 

Функція: сплощує і видовжує язик, утворює на його спинці поздовжній 

жолоб.Скелетні м’язи язика починаються від кісток черепа і закінчуються у товщі 

язика). При скороченні вони змінюють розташування язика в ротовій порожнині. 

До скелетних м’язів язика належать: підборідно-язиковий м’яз, 

під’язиковоязиковий м’яз і шило-язиковий м’яз. 

Підборідно-язиковий м’яз (m. genioglossus) розташований збоку від 

перегородки язика, найпотужніший зі скелетних м’язів язика. Починається від 

підборідної ості нижньої щелепи. Його м’язові пучки розходяться віялоподібно 

вверх і назад та прикріплюються до апоневрозу вздовж усієї спинки язика. Нижні 

пучки прикріплюються до тіла під’язикової кістки і надгортанника, середні – до 

кореня язика, а верхні – до передньої частини язика, загинаючись вперед. Пучки 

підборідно-язикового м’яза частково зливаються з поздовжніми і вертикальними 

м’язами язика. 



Функція: висуває язик вперед за межі порожнини рота, тягне язик вниз і 

сплощує його. 

Під’язиково-язиковий м’яз (m. hyoglossus) плоский, розташований збоку 

від підборідно-язикового м’яза. Починається м’яз від верхнього краю тіла і 

великого рогу під’язикової кістки, його пучки прямують вверх і вперед, 

проходять між пучками шилоязикового, нижнього поздовжнього і вертикального 

м’язів, досягають апоневрозу і прикріплюються до бічної ділянки кореня язика. 

Функція: тягне язик, особливо його корінь, вверх і назад. 

Різноманітні рухи язика забезпечують його власні і скелетні м’язи. При 

комбінованому скороченні цих м’язів та їх частин язик, змінюючи форму, виконує 

свої функції: бере участь у прийманні, розжовуванні та ковтанні їжі, очищає 

слиною порожнину рота, сприяє слиновиділенню,  забезпечує  артикуляцію. 
 

9. Volvo 

Слово «Volvo» происходит из латинского языка и изначально являлось 

лозунгом материнской компании — знаменитой SKF. Дословно название можно 

перевести как «Кручусь» или «Вращаюсь» (лат. Volv — кручение), но со временем 

устоялся вариант «Качусь». Штаб-квартира — в городе Гётеборг, Швеция. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Volvo 
 

10. Біблія. 

https://vunivere.ru/work101811 
 

11. ноги. 

 «за правдою підеш, ноги до ж**и зітреш!» 
 

https://www.unian.ua/politics/2014319-nardep-shahov-posvarivsya-z-lutsenkom-

pidesh-za-pravdoyu-nogi-do-ji-zitresh-video.html 
 

12. Навруз (Новруз). 

Навруз - праздник весеннего равноденствия и начала нового 

сельскохозяйственного года у персоязычных и некоторых тюркоязычных народов 

Казахстана, Средней и Малой Азии, Ирана, а также среди башкир и татар. Он 

отмечается в день весеннего равноденствия - 21 марта. 

Навруз - праздник весеннего равноденствия и начала нового 
сельскохозяйственного года у персоязычных и некоторых тюркоязычных народов 
Казахстана, Средней и Малой Азии, Ирана, а также среди башкир и татар. Навруз 
в переводе с фарси означает "новый день". Его написание и произношение могут 
различаться в разных странах - Новруз, Навруз, Нуруз, Невруз, Наурыз, Нооруз и 
др. Он отмечается в день весеннего равноденствия - 21 марта. Навруз 
символизирует обновление природы и человека, очищение душ и начало новой 
жизни. 

В сентябре 2009 г. Навруз был включен в репрезентативный список 
нематериального культурного наследия человечества ЮНЕСКО, а в конце февраля 
2010 г. 64-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН объявила 21 марта 
"Международным днем Навруза". 

https://ru.wikipedia.org/wiki/SKF
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%91%D1%82%D0%B5%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B2%D0%B5%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://www.unian.ua/politics/2014319-nardep-shahov-posvarivsya-z-lutsenkom-pidesh-za-pravdoyu-nogi-do-ji-zitresh-video.html
https://www.unian.ua/politics/2014319-nardep-shahov-posvarivsya-z-lutsenkom-pidesh-za-pravdoyu-nogi-do-ji-zitresh-video.html
http://www.un.org/russian/observances/days.shtml#peacekeepers
http://www.un.org/russian/observances/days.shtml#peacekeepers


Праздник Навруз является одним из самых древних на Земле. Он был 
известен еще с дозороастрийских времен, его отмечали еще до VII века до н.э. В 
государстве Ахеменидов (VI-IV века до н.э.) и Сасанидов (III-VII века н.э.) Навруз 
считался главным праздником. Древнегреческий историк Страбон писал об этом 
празднике: "В самые древние, давние времена и по сегодняшние жители 
Междуречья (Сыр-Дарьи и Аму-Дарьи) собираются в этот день в Храме огня. Это 
самый почитаемый праздник, когда торговцы закрывают свои лавки, 
ремесленники прекращают работу, все веселятся, угощают друг друга теми 
напитками и кушаньями, которых коснулся огонь". 

Считается, что происхождение праздника - древнеиранское, связанное с 
культом Солнца и именем легендарного пророка Заратуштры (вариант написания 
- Зороастр, Зардушт). 

По преданию, в этот день произошло много легендарных событий: 
"Заратуштра был избран богом, чтобы принести людям счастье", мифический 
царь Тахмурас "отправил в темницу злых дивов и безжалостных людей", а 
"Гоштосп, царевна Каетун и Джомосп приняли веру Маздаясна", т.е. зороастризм, 
и т.д. Зарождение Навруза также связывают с мифическим царем Джамшидом, 
на которого в этот день упали лучи солнца. 

Старейший источник, где упомянуто празднование Навруза - это священная 
книга зороастризма "Авеста". Согласно учению Авесты, люди должны каждую 
весну отмечать появление жизни на земле, которая зарождалась "в шести видах" 
(небо, вода, земля, растения, животные и человек). 

В ряде стран Навруз объявлен государственным праздником, а 21 марта - 
выходным днем. 

Значимость этого периода года для жизни людей с древнейших времен 
породила множество обычаев и обрядов, связанных с магией, культом природы и 
плодородия, верованиями в умирающую и воскрешающуюся природу. 

https://ria.ru/spravka/20110321/334857014.html 
 

13. 21. 

 

14. Унісекс. 

Стиль «унісекс» (англ. unisex; також «юнісекс») з'явився в 
результаті зміни чоловічої і жіночої ролі в суспільстві. Він визначає 
зовнішній вигляд людини, включаючи одяг (штани, джинси, шорти), взуття (уггі, 
кросівки, кеди, мокасини), зачіску, макіяж і парфум. Головна риса всіх речей 
цього стилю — це повна відсутність ознак, що вказують на статеву приналежність 
їх власника. 

Слід зазначити, що, через анатомічні відмінності між чоловіком і жінкою, 
щільно прилеглий одяг (труси, рукавички, джинси, штани, сорочки, піджаки), як 
правило, мають різний розкрій (співвідношення частин) для «чоловічого» і 
«жіночого» варіантів, незважаючи на зовнішню схожість. Однак верхній (куртки, 

http://www.afghanistan.ru/doc/11584.html
http://www.islam.ru/lib/bairams/navruz/
http://www.rian.ru/spravka/20060321/44603566.html
https://ria.ru/spravka/20110321/334857014.html
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D1%81%D0%BF%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B8%D0%BB%D1%8C_%D0%BE%D0%B4%D1%8F%D0%B3%D1%83


шапки), просторий (шорти, халати, спецівки) і обтягуючий (футболки, водолазки) 
той же самий одяг часто може бути використаний як чоловіками, так і жінками. 

Унісекс буває: класичний, вуличний, протестний, глобалістський, мілітарі. 
Перший масовий «безстатевий» одяг — джинси. 

Стиль унісекс став розвиватися на заході в 1960-ті роки, 

коли джинси перестали бути одягом робітників, ковбоїв і непокірної молоді. 

Тренд дуже швидко увійшов в моду під заголовком «для нього і для неї». 

До класичного унісекс-одягу відносяться: Джинси; Окуляри; Штани; Труси; 

Пуловер; Сорочка; Водолазка; Джемпер; Куртка і джинсовка. 

Більш того, багато речей в стилі мілітарі і сафарі можна віднести до унісекс-
одязі. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/Унісекс 
 

15. Рейкьявік . 

Рейкьявик – город маленький, единственный на острове. Его название с 

исландского переводится как "Дымная бухта". 

http://guide.travel.ru/iceland/92628.html 

У перекладі з ісландської Рейк'явік значить «димна бухта». Таку назву місту 

в 874 році дав його засновник Інгольфур Арнарссон (Інгольфр Ейнерсон). Коли 

мандрівник-дослідник Ейнерсон відплив від берегів Північної Норвегії у 874 році, 

він вважав, що це за Божим покликом його обрано першим відкривачем цієї 

бідної, неродючої та незаселеної землі. По суті, він кинув дві порізані, дерев'яні 

колоди на воду і присягнувся, що буде мандрувати будь-куди до того часу, поки 

вони не дістануться берега. Ось так заснували Рейк'явік. У ті часи вода омивала 

значно більшу частину острова ближче до центру країни і, закутки вулиць 

Адальстрейті та Сузурґата — це ті місця, де колись (як погоджуються історики) 

було засноване Ейнерсонове господарство. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/Рейк%27явік 
 

16. Летюча миша.  

http://www.poznavayka.org/uk/zoologiya-2/letyucha-misha-korisniy-vampir/ 

Загін рукокрилих, до яких власне і належать летючі миші, особливо 

примітний тим, що це, по суті, єдині ссавці, здатні літати.  

Ось, правда в загін рукокрилих входять не тільки літаючі миші, але ще й інші 

не менш літаючі побратими: літаючі собаки, літаючі лисиці, а також фруктові 

літаючі миші, що відрізняються від своїх побратимів – звичайних летючих 

мишей, як своїми звичками, так і будовою тіла. 
 

Летучие мыши единственная группа млекопитающих, способная к 

гипотермии каждый состоянии покоя они входят состояние глубокого 

физиологического сна, снижая температуру тела до температуры среды. 

http://teacher-blog7.ru/osobennosti-razmnozheniya-obiknovennix-letuchix-mishej 
 

17. Моль. 

https://shkolazhizni.ru/world/articles/28329/ 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%96
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B6%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/1960-%D1%82%D1%96
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B6%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%B2%D0%B1%D0%BE%D0%B9
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B6%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%80%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D1%83%D1%81%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B7%D0%BA%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B6%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%80%D1%82%D0%BA%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%96
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%84%D0%B0%D1%80%D1%96
https://uk.wikipedia.org/wiki/Унісекс
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D1%85%D1%82%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/874
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BD%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%84%D1%83%D1%80_%D0%90%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%81%D0%BE%D0%BD
https://uk.wikipedia.org/wiki/874
http://www.poznavayka.org/uk/zoologiya-2/hitra-lisitsya/
http://teacher-blog7.ru/osobennosti-razmnozheniya-obiknovennix-letuchix-mishej
https://shkolazhizni.ru/world/articles/28329/


В 1925 году в Австралию была завезена аргентинская кактусовая бабочка-

огневка (Cactoblastis cactorum). Сначала ее популяцию увеличили в лаборатории, а 

год спустя личинки моли «десантировали» на поля, заросшие опунцией. Что тут 

началось: история вряд ли припомнит такой пир! Пищи у гусениц было столько, 

сколько и во сне не приснится. А через несколько месяцев летчики, проводившие 

облет плантаций опунции, с удовлетворением обнаружили, что в ярко-зеленом 

ковре кактусов начали появляться небольшие проплешины. Но даже при таком 

массовом поедании опунции активная фаза войны длилась, как минимум, до 1937 

года. А годом раньше благодарные австралийские фермеры поставили 

специальный памятник личинкам, спасшим Австралию. Он находится в долине 

реки Дарлинг. Сегодня между опунцией и кактусовой молью установилось 

биологическое равновесие… 

 

18. Відповідь. 
 

19. 95 (квартал). 

95 кварта́л — місцевість в Кривому Розі. Розташований на 
межі Саксаганського й Металургiйного районів, на лівому березі Саксагані. 

Центр кварталу — площа Горького, що утворена перехрестям проспектів 
Гагаріна, Металургів, Миру і вулиці Волгоградської. 

Площа 95 кварталу є популярним міським місцем зустрічей, що обумовлено 
доброю транспортною і географічною доступністю. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/95_квартал 

 «Квартал 95» – одна з найбільших в Європі компаній по виробництву 

розважального контенту: художнє повнометражне кіно, комедійні серіали, 

масштабні ТБ-шоу, телефільми, мюзикли та власні формати, концерти, фестивалі 

гумору, анімація, івенти та багато іншого.. 

Особливий впізнаний стиль «Кварталу 95» – це поєднання гарного гумору та 

позитивного погляду на життя, актуальності та гострої політичної сатири, а також 

орієнтація на загальнолюдські і сімейні цінності. 

 «Наше амбітне завдання, - говорить один із засновників і художній керівник 

студії «Квартал 95» Володимир Зеленський, - зробити світ краще, добріше і 

веселіше за допомогою тих інструментів, якими володіємо: гумор і креатив. У 

цьому напрямі ми і розвиваємося, прагнучи, звичайно, до світового панування». 

Компанія «Квартал 95» була заснована у 2003 році Володимиром 

Зеленським, Сергієм і Борисом Шефірами. Трохи пізніше ще одним акціонером 

компанії став Андрій Яковлев. 

Сьогодні «Квартал 95» надає повний комплекс послуг в індустрії розваг: від 

оригінальної ідеї до повної реалізації проекту. 

Основні напрями діяльності групи компаній «Квартал 95»: 

- розробка і виробництво ТБ-проектів і форматів; 

- розробка і виробництво телефільмів і серіалів; 

- виробництво ігрового комерційного кіно для широкого кінотеатрального 

прокату;  

- промо і дистрибуція проектів власного виробництва;  

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B9_%D0%A0%D1%96%D0%B3
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%83%D1%80%D0%B3%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%89%D0%B0_(%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B9_%D0%A0%D1%96%D0%B3)
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82_%D0%93%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D1%80%D1%96%D0%BD%D0%B0_(%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B9_%D0%A0%D1%96%D0%B3)&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82_%D0%93%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D1%80%D1%96%D0%BD%D0%B0_(%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B9_%D0%A0%D1%96%D0%B3)&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82_%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%83%D1%80%D0%B3%D1%96%D0%B2_(%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B9_%D0%A0%D1%96%D0%B3)
https://uk.wikipedia.org/wiki/95_квартал


- виробництво анімації; 

- організація власних концертів «Квартал 95», концертів і гастрольних турів 

українських і зарубіжних зірок шоу-бізнесу;  

- організація фестивалів гумору, презентацій, івентів різного формату;  

- креативне агентство, розробка рекламних кампаній і нестандартних промо-

рішень – від ідеї до виробництва; 

- комерційна співпраця, спонсорінг, партнерські проекти; 

- розробка оригінальних ідей, написання сценаріїв для різних проектів; 

- розважальний телеканал «Квартал ТБ» 

http://kvartal95.com/ua/about/ 
 

20. Спускатися вниз. 

Будь добр с людьми, которых ты встречаешь на пути вверх, потому что ты 

встретишься с ними, когда будешь спускаться вниз. (Be nice to people on your way 

up because you'll meet them on your way down.) 

Будь поучтивее с людьми, которых встречаешь, взбираясь наверх, - ты еще 

встретишься с ними, когда будешь спускаться. 

Будьте любезны с людьми во время своего восхождения - вам придется 

встретиться с ними, когда вы будете спускаться. 

http://www.epwr.ru/quotauthor/320/txt1.php 

 

21. Солнышко. (Сонечко) 

Солнышко или большие обороты — элемент, который вдохновил, 

вдохновляет и будет вдохновлять многих людей, которые впоследствии начинают 

заниматься на турниках(обычно на улице) и со временем становятся настоящими 

атлетами. Несмотря на всю эффектность элемента, многие люди изучают его, но 

так и не раскрывают всю его эффективность. То бишь, развивают из-за 

эффектности элемента, но не эффективности. Об этом, разумеется, будет еще 

упомянуто ниже. С другой стороны, чтобы раскрыть полноту элемента, следует 

иметь гораздо более оснащенные условия, как перекладина с амортизацией(как в 

Спортивной Гимнастике), хорошая страховка(маты и тому подобное), а также 

специальная низкая перекладина и перекладина с еще более богатой страховкой(в 

виде, так называемой «ямы») и так далее. Что касается изучения элемента, то 

здесь нет каких-либо неожиданностей — элемент доступен, мягко говоря, 

каждому.  

Природа больших оборотов (Солнышко) 

В элементе Солнышко лучше всего отражается одна из природ перекладины. 

А именно — это маховая природа, которая является основной природой больших 

оборотов. В Спортивной Гимнастике у перекладины есть своеобразное 

амортизационное свойство, которое позволяет усиливать мах, хотя об этом, 

возможно, мало кто задумывался. То бишь, многие отмечают, что там 

перекладина чем-то «лучше»,  а чем лучше — уже неизвестно. Но это самое 

«лучше» требует от спортсменов что-то взамен. а именно: максимальное 

использование возможностей этого «лучше». То есть, все равно приходиться 

потеть и отрабатывать все по совести.  

http://kvartal95.com/ua/about/


  Солнышко является сердцем перекладины, центром всех элементов, всех 

элементов маховой природы. Именно благодаря этому элементу можно 

сформировать от малого до очень большого импульс маха.  

http://powergymnastic.ru/obzor-na-bolshie-oborotyi-na-perekladine-solnyishko/ 
 

22. Танець. 

Але танок – кращий переклад як на мене.   
 

23. Бориспіль. 

Бори́спіль — місто обласного значення в Україні, розташоване за 35 км на 
південний схід від Києва. Районний центр з 1923 року, з 1956 року — місто 
обласного підпорядкування Київської області. Залізнична станція Бориспіль на 
лінії Київ—Харків і автостанція на магістралі цього ж напрямку. Через місто 
проходить єврошлях E40, з яким збігається М03. 

Також неподалік від міста розташований міжнародний аеропорт 
«Бориспіль». 

https://uk.wikipedia.org/wiki/Бориспіль 

Міжнародний аеропорт «Бори́спіль» — найбільший 
пасажирський аеропорт України, який забезпечує понад 66 % авіаційних 
пасажирських перевезень України і щороку обслуговує понад 10 млн пасажирів.[2] 

Офіційна назва — Державне підприємство «Міжнародний аеропорт 
Бориспіль». Розташований за 29 км на південний схід від Києва та за 6 км від 
міста Бориспіль. 

Аеропорт знаходиться за 4 км від міжнародного автошляху М03. 
Автобусне сполучення з Києвом здійснюється за маршрутами: 
№ 322 (Sky Bus) — з Південного вокзалу залізничної станції Київ-

Пасажирський із зупинками на Центральному автовокзалі та станції 

метро «Харківська». 

№ 323 — з АС «Видубичі». 

Також виконують міжміські рейси (із заходом на Центральний автовокзал) 
компанії «Гюнсел», «Автолюкс», «Укрбус». Із Києва до аеропорту також дешево 
дістатися автобусами через місто Бориспіль (№ 316 Станція 
метро «Лівобережна» — місто Бориспіль, № 317 Станція метро «Харківська» — 
місто Бориспіль, № 318 Станція метро «Бориспільська» — місто Бориспіль), 
пересівши потім на місцевий автобус № 2 (вул. Каховська — аеропорт). 

Наприкінці 2017 року було запропоновано проект продовження гілки метро 
до аеропорту «Бориспіль». Основною його перевагою є те, що з будь-якої 
точки Києваможна буде без проблем і недорого дістатися до аеропорту. Вартість 
даного проекту оцінена у близько 300 млн. доларів, а термін його виконання 
становитиме не менше двох років, з частковим перекриттям Бориспільської траси. 
Враховуючи ці недоліки, альтернативою метро може слугувати запуск швидкісної 
електрички, реалізація якої оцінюється в 120 млн. доларів. 

16 лютого 2018 року Кабмін затвердив будівництво швидкісного залізничного 
сполучення з аеропортом, тим самим реанімувавши проект «Повітряний 

http://powergymnastic.ru/obzor-na-bolshie-oborotyi-na-perekladine-solnyishko/
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D1%81%D1%82%D0%BE_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/1923
https://uk.wikipedia.org/wiki/1956
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BF%D1%96%D0%BB%D1%8C_(%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%96%D1%8F)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D1%80%D0%BA%D1%96%D0%B2
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%88%D0%BB%D1%8F%D1%85_E40
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%88%D0%BB%D1%8F%D1%85_%D0%9C_03
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82_%C2%AB%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BF%D1%96%D0%BB%D1%8C%C2%BB
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82_%C2%AB%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BF%D1%96%D0%BB%D1%8C%C2%BB
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82_%C2%AB%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BF%D1%96%D0%BB%D1%8C%C2%BB#cite_note-2
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BF%D1%96%D0%BB%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%88%D0%BB%D1%8F%D1%85_%D0%9C_03
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2-%D0%9F%D0%B0%D1%81%D0%B0%D0%B6%D0%B8%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2-%D0%9F%D0%B0%D1%81%D0%B0%D0%B6%D0%B8%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BA%D0%B7%D0%B0%D0%BB
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D1%80%D0%BA%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_(%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%96%D1%8F_%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%B4%D1%83%D0%B1%D0%B8%D1%87%D1%96_(%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%96%D1%8F)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BA%D0%B7%D0%B0%D0%BB
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%8E%D0%BD%D1%81%D0%B5%D0%BB
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D0%BA%D1%81
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BF%D1%96%D0%BB%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%96%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D0%B0_(%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%96%D1%8F_%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BF%D1%96%D0%BB%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D1%80%D0%BA%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_(%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%96%D1%8F_%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BF%D1%96%D0%BB%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BF%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_(%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%96%D1%8F_%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BF%D1%96%D0%BB%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B1%D1%96%D0%BD%D0%B5%D1%82_%D0%9C%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%80%D1%96%D0%B2_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8


експрес». Згідно з попереднім проектом будівництва, маршрут буде прокладений 
від вокзалу станції Київ-Пасажирський через станції Видубичі та Дарниця до 
терміналу «D» аеропорту «Бориспіль». Час у дорозі складатиме 35 хвилин, а 
попередня вартість квитка – 80-120 грн. Вартість необхідних інвестицій оцінюється 
у 720 млн. грн. Очікується, що будівництво розпочнеться до 1 червня 2018 року і 
завершиться у грудні 2018 року. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/Міжнародний_аеропорт_«Бориспіль» 
 

24. Комедію. 

Ось тут гарна стаття про нашу перлину - http://histodessa.ru/odesskij-opernyj-

teatr/ 
 

25. Унісекс. 

 

Другий тур. 
Ці запитання зробили з нас котлету у 

повному сенсі цього слова  Наша логіка 
забилась десь у п’ятий куточок нашого мозку і 
не вилазила навіть на принади у вигляді 
тістечок і шоколадок. Але хоч і странні 
відповіді Ви почуєте, все ж таки зауважте на 
аматорство  . 

 

26. 92 мм.  
 Хоча ця цифра в нових, неушкоджених рулонах 

різнилася до 5 мм легко. У доказ ось ця фотка з полиці 

магазину. Обидва рулони не деформовані і неушкоджені . 
 

27. Мат.  

Догмат - (від грец. δογματίζω — постановляти, 

приймати) — основні положення, що їх слід сприймати як 
незаперечну істину при будь-яких обставинах. 

Зазвичай поняття догмат стосується царини релігії, 
релігійного вчення. Подібно до аксіоми в математиці, 
і постулату у фізиці догмат не можна довести, а, отже, 
слід сприймати його як основу у віровченні конкретної 
релігії. Свідомий відхід від догмату (повне неприйняття або інше 
трактування) називають єрессю, — саме вона часто призводить до 
релігійних конфліктів. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/Догмат 

Матвій - Матвій або Матей — українська версія чоловічого 

імені біблійного давньоєврейського походження (івр. מתתיהו, Matithyāhū, 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2-%D0%9F%D0%B0%D1%81%D0%B0%D0%B6%D0%B8%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%B4%D1%83%D0%B1%D0%B8%D1%87%D1%96_(%D0%B7%D1%83%D0%BF%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%82)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8F_(%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%96%D1%8F)
http://histodessa.ru/odesskij-opernyj-teatr/
http://histodessa.ru/odesskij-opernyj-teatr/
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BB%D1%96%D0%B3%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D1%81%D1%96%D0%BE%D0%BC%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BB%D0%B0%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%96%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%84%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%86%D1%96
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%96%D1%87%D1%96_%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%96%D1%87%D1%96_%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%96%D0%B1%D0%BB%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%84%D0%B2%D1%80%D0%B5%D1%97
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%B2%D1%80%D0%B8%D1%82


Matithyāh), грец. Ματθαῖος — дар Ягве (Бога) (буквально: людина Ягве, 
дарований Ягве). Старі форми імені: Матій, Матяш. 

Зменшувальні форми імені: Матвійко, Матвієнько, Матвієчко, 
Матвійчик, Матвійцьо, Матюха, Матюша, Мацько, Матя. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/Матвій 
 

28. Нафта 

Ця мила країна -  Саудівська Аравія. 

 Саудівська Аравія з її колосальними запасами нафти - основна 
держава Організації країн-експортерів нафти (ОПЕК). Експорт нафти 
становить 95% експорту і 75% доходів країни і 45% ВВП, даючи 
можливість підтримувати державу загального добробуту. 

Повний текст читайте тут: https://daily.rbc.ua/ukr/show/saudovskaya-
araviya-vnov-vozglavila-spisok-krupneyshih-neftyanyh--14052012195300 

 

29. Аксель. 

А́ксель (англ. Axel jump) — один з реберних стрибків у фігурному 
катанні. 

Аксель є єдиним стрибком, що виконується з рухом уперед, через що 
його перший оберт включає цей рух, і відтак одинарний аксель — це 
стрибок у півтора оберти, а потрійний — стрибок у три з половиною 
оберти. Жоден фігурист дотепер (поч. весни 2009 року) не виконав 
четверний аксель на офіційних змаганнях. 

Стрибок названо на честь норвезького фігуриста Акселя Паульсена, 
який виконав його вперше у 1882 році. 

На стрибок зазвичай заходять з підсікання назад ліворуч (тобто не за 
годинниковою стрілкою), деякий час фігурист проїжджає на зовнішньому 
ребрі на правій нозі назад, потім спортсмен виконує 
відкритий моухок (розвертається, наступає на ліву ногу) і вистрибує в 
повітря. Приземлення відбувається на махову ногу (праву) на хід назад-
назовні. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/Аксель_(стрибок) 
 

30. виробника 
Виробник в тваринництві, самець ( бик, жеребець, кабан, баран і ін.), 

використовуваний для здобуття приплоду. При штучному заплідненні самок 
потомство одного коштовного П. складає сотні і тисячі голів в рік. Для 
племінного використання відбирають П. від високопродуктивних плідних 
батьків, що оцінених за походженням (див. Родовід сільськогосподарських 
тварин ), мають правильний екстер'єр, хороше здоров'я, стійких до 
захворювань. В процесі племінного використання їх оцінюють за якістю 
потомства.  

http://vseslova.com.ua/word/Виробник-85791u 

Виробник - це суб'єкт господарювання, який виробляє або створює житлово-

комунальні послуги 

https://www.bitlex.ua/uk/blog/terms/post/vyrobnyk 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%B3%D0%B2%D0%B5
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B3
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%B0%D1%82%D1%96%D0%B9&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D1%8F%D1%88
https://daily.rbc.ua/ukr/show/saudovskaya-araviya-vnov-vozglavila-spisok-krupneyshih-neftyanyh--14052012195300
https://daily.rbc.ua/ukr/show/saudovskaya-araviya-vnov-vozglavila-spisok-krupneyshih-neftyanyh--14052012195300
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%96%D0%B3%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B5_%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%96%D0%B3%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B5_%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/2009
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D1%80%D0%B2%D0%B5%D0%B3%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C_%D0%9F%D0%B0%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%B5%D0%BD
https://uk.wikipedia.org/wiki/1882
http://vseslova.com.ua/word/%D0%91%D0%B8%D0%BA_%28%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%86%D1%8C_%D0%BA%D1%80._%D1%80%D1%96%D0%B3._%D1%85%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D0%B8%29-14922u
http://vseslova.com.ua/word/%D0%96%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D1%86%D1%8C-35876u
http://vseslova.com.ua/word/%D0%9A%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D0%BD-118100u
http://vseslova.com.ua/word/%D0%91%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BD_%28%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%86%D1%8C_%D0%B2%D1%96%D0%B2%D1%86%D1%96%29-8476u
http://vseslova.com.ua/word/%D0%A0%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%B4_%D1%81%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D1%82%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BD-91111u
http://vseslova.com.ua/word/%D0%A0%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%B4_%D1%81%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D1%82%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BD-91111u
http://vseslova.com.ua/word/Виробник-85791u
https://www.bitlex.ua/uk/blog/terms/post/vyrobnyk


ВИРОБНИ́К, а, чол., ек. Той, що виробляє, виготовляє яку-небудь 

продукцію.  

http://sum.in.ua/s/vyrobnyk 

 

31. Колонка (чи може полоса, рядок) 

На … - рядків у газеті.  

Владимир Трошин,  "Песня журналистов" 

…. 
«Трое суток шагать, трое суток не спать 

Ради нескольких строчек в газете: 
Если снова начать, я бы выбрал опять 

Бесконечные хлопоты эти.» 

http://www.musictxt.ru/ru/w/wladimir_troshin/text/pesny_jurnalistow.htm 
 

32. Ні. 

Доведення: двозначне число має вигляд Х*10 +Y. 

Тоді: 10х+y+(2017-10x-y – 1900) – 18=117-18=99 

Дописуємо ліворуч цифру 9 і, вуаля! 999.  Для будь-якого х та у. 

Тобто, для будь-якого двозначного числа, утвореного будь-якими двома 

цифрами. Отже, це кожний .   
 

33. Пасхи 

Це (див. рисунок праворуч) ‒ прапор острова Пасхи . 

Прапор Острова Пасхи являє собою біле полотнище, на якому 
зображена традиційна нагрудна прикраса реїміро(рап. reimiro) червоного 
кольору у вигляді місяця з трьома поглибленнями. На кінцях — дві людські 
особи з очима, спрямованими в небо. Реїміро символізує родинні зв'язки та 
авторитет. 

Так само вважається, що червоне зображення також символізує човен. 
Крім того, місяць з реїміро віддалено нагадує контури самого острова. 

Був прийнятий 2 травня 2006 року 
https://uk.wikipedia.org/wiki/Прапор_острова_Пасхи 
 

34. Конда 

Анна Конда (рептилія анаконда – зміюка) 

— Мое сценическое имя придумал поэт Юрий Рыбчинский, — 
рассказывает Anna Konda. — К нему в гости я пришла 
с композитором Геннадием Татарченко. Мы говорили о совместных 
проектах. Юрий Евгеньевич сказал, что ему импонирует стиль моего 
исполнения песен, что я похожа на американку. И вдруг с улыбкой 
произнес: «А имя тебе, Аня, подойдет такое — Anna Konda». И хотя 
у многих оно ассоциируется со змеей, на самом деле смысл другой. 
Konda по-итальянски — «просто». Получается, Anna Konda — просто 
Анна. 

http://fakty.ua/226471-anna-konda-moe-scenicheskoe-imya-pridumal-poet-yurij-

rybchinskij 

 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D1%82%D1%80%D1%96%D0%B2_%D0%9F%D0%B0%D1%81%D1%85%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D1%83%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D0%BE
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%B1%D0%BE
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD
https://uk.wikipedia.org/wiki/2_%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/2006
http://fakty.ua/225713
http://fakty.ua/226471-anna-konda-moe-scenicheskoe-imya-pridumal-poet-yurij-rybchinskij
http://fakty.ua/226471-anna-konda-moe-scenicheskoe-imya-pridumal-poet-yurij-rybchinskij


35. Козаки. 

Веселі пригоди трьох українських козаків, вбраних у класичні червоні 

шаровари і традиційні білі сорочки. Іноді вони примудряються потрапляти в такі 

ситуації, з яких, здавалося, вибратися буде ой як складно, однак їм щоразу 

вдається робити неможливе. Отже, кумедна трійця – неспокійний і бойовий 

коротун, розумний силач і боязкий стрункий романтик. 

Серії мультфільмів: http://megogo.net/ua/view/60911-kazaki-sezon-2-yak-

kozaki-kulish-varili.html 
 

36. 12 

Достеменно невідомо, остання знайдена згадка – 15 конкурс у далекому 2009 

році. Тому хай буде 12. 
 

37. 262. 

Спочатку порахував простою пропорцією та отримав 192, але потім знайшов 

формулу m=pV, де р – густина. Знайшов її за даними, тобто  

165=р* 4/3 π r3 , де r=3, 

Підставив у формулу для другого яблука, де r=3,5: 

m2 = 165/(36π) * 4/3 π * (3,5)3=262 (г) 
 

38. Пантоміма 

Епоха німого кіно – яскравий період історії кінематографа, що породив 
безліч геніальних акторів, творчість яких невмируща. Режисерам у цей 
період потрібно було бути досить винахідливими, щоб придумати прийоми 
акторської гри і постановки фільмів. Досить таки нелегко донести до 
глядачів свій почуття, думки, настрій, не використовуючи слів, а маючи в 
арсеналі лише власне тіло і міміку. Тому багато хто вважає, що саме в 
епоху німого кіно акторський талант як такий міг бути доведений до 
віртуозного володіння своєю мімікою і тілом. Багато акторів, особливо, 
Чарлі Чаплін, майстер пантоміми, залишаються кумирами і ідеалами для 
наслідування сучасних артистів і любителів кіно. 

http://kinoland.com.ua/nemoe-kino/ 
 

39. Мейдей 

Mayday схоже по звучанию с французским m'aider -- 'help me', на помощь. 

Используется как сигнал бедствия с 1923, в 1948 стал официальным сигналом. 

Это было идеей Фредерика Мокфорда, радиооператора аэропорта Кройдон в 

Лондоне. 

"MAYDAY" не кричат, а передают сообщением по радиосвязи на 16 канале 

УКВ радиостанции. 

Собственно само слово является, так сказать, идентификатором сообщения о 

бедствии.  

Кроме "MAYDAY" есть еще: "SECURITE" - сообщение безопасности, 

предупреждение о какой-либо возможной опасности(опасные обломки, айсберги), 

и "PAN-PAN" - сообщение срочности, например отказал двигатель на судне и 

срочно необходима помощь буксира. 



SOS передается морзянкой, а MAYDAY, когда возможна голосовая 
связь. Тут нет привязки к отдельной стране, это международные 
стандартные сигналы бедствия.  

https://thequestion.ru/questions/28017/pochemu-v-ekstrennykh-situaciyakh-po-
angliiski-krichat-ne-sos-a-mayday-i-chto-eto-znachit 

 
40. 40. 

Эмилио Маркос Палма (р. 7 января 1978) — аргентинский гражданин, 

первый человек, родившийся на континенте Антарктида. Эмилио при рождении 

весил 7 фунтов и 8 унций (3,4 кг), родился в Фортин Саргенто Кабрал на станции 

Эсперанса вблизи вершины Антарктического полуострова. 

 

41. Емоції (Почуття, настрій) 
І звідки в чорнилі ... ? 

Бо емотикони: Емотикон — схематичне зображення людського 
обличчя, яке використовують у чатах та соцмережах для передавання 
емоцій 

https://slovotvir.org.ua/words/emotykon 

І звідки в чорнилі усміхайлики? 
 

42. Лисичанськ 

Лисичанск. Город взял название от Лисьей Балки, в которой впервые в 
Донбассе началась добыча каменного угля. 

http://hoche83.blogspot.com/2012/05/blog-post_23.html 
 
 

43. І 

Ідол, Іжиця, Індик, Інжир, Іноді, Ірод, Іржа, Іскра… 

Основою сучасної системи правопису стала орфографія, застосована Б. 

Грінченком у «Словарі української мови» у 1907–1909 рр. Згідно з нею 

систематично почав вживатися апостроф після губних приголосних перед є, ї, я, 

ю; після м'яких приголосних використовували лише і, а не ї; у великій групі слів 

писали початкову и: идол, ижиця, индик, иржа. 

http://donnaba.edu.ua/journal/images/2016-4/2016-04_37-41.pdf 

 

44. Морг 

У другій половині XVI ст. у Великому князівстві Литовському була 

проведена «волочна поміра», у зв'язку із прийняттям у 1557 р. «Устава на 

волоки». Вона мала на меті уніфікувати розмір земельних володінь, з яких 

утримувався податок. За одиницю вимірювання тут приймали волоку і морг. 

Морг (нім. Morgen, пол. Morga, Morg, Jutzyna) — середньовічна 
загальноєвропейська одиниця вимірювання площі ґрунту, переважно 
у рільництві, для вимірювання земельних наділів (має стільки-
то моргів поля). У давнину визначала площу, яку одна людина здатна 
зорати, скосити одним запрягом коня протягом робочого дня: від ранку до 
полудня, звідси й назва: «морген», тобто «ранок». Залежно від місцевості, 

https://thequestion.ru/questions/28017/pochemu-v-ekstrennykh-situaciyakh-po-angliiski-krichat-ne-sos-a-mayday-i-chto-eto-znachit
https://thequestion.ru/questions/28017/pochemu-v-ekstrennykh-situaciyakh-po-angliiski-krichat-ne-sos-a-mayday-i-chto-eto-znachit
https://slovotvir.org.ua/words/emotykon
http://donnaba.edu.ua/journal/images/2016-4/2016-04_37-41.pdf
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%B0_(%D0%BC%D1%96%D1%80%D0%B0)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%B0_%D0%BD%D0%B0_%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%B0_%D0%BD%D0%B0_%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%96%D0%BC%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%BE%D1%89%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D2%90%D1%80%D1%83%D0%BD%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%82%D0%B2%D0%BE


ґрунту, запрягу становила 0,33-1,07 гектара. Використовувалась з XIII 
століття на землях України, що належали до польського 
Королівства, Литовського князівства та у Західній Україні до 1939 року, 
тепер неофіційна. 

Слово Морг польсько-литовського походження, запозичене з німецької 
мови, де 1 лан (волока) мав 30 моргів; франконський лан мав 48 моргів. 

Дорівнював звичайно 0.5755 га (прусський морг — 0.2553 га). 
https://uk.wikipedia.org/wiki/Морг_поля 
 

45. Україна 

"Ці 128 млн 400 тисяч гривень, які залишилися від пісенного конкурсу 

"Євробачення", будуть направлені на технічні витрати, придбання обладнання, 

відрядження творчо-технічної групи ПАТ "НСТУ" на місця проведення змагань у 

корейському місті Пхенчхан  та на виробництво студійних тематичних 

спецпроектів. Також завдяки перерозподілу видатків бюджетних коштів ПАТ 

"НСТУ" виплатить перший транш на придбання ліцензійних прав 

висвітлення  XXXII літніх Олімпійських ігор", - зазначив Голова 

Держкомтелерадіо Олег Наливайко. 

https://prosport.tsn.ua/sport/ukrayinske-telebachennya-vse-zh-pokazhe-olimpiyski-

igri-2018-1055350.html 
 

46. Мураха і Цикада («Мураха і Жук» не зовсім відповідають фабулі) . 

Басня под названием «Муравей и цикада[en]» встречается в некоторых 
рукописях старшей редакции эзоповского сборника, попала в младшую 
редакцию, а также в школьные византийские сборники. В ней зимой с 
просьбой о помощи к муравью обращается цикада. На вопрос муравья, 
чем цикада занималась летом, и почему она не собрала себе корму на 
зиму, цикада отвечает, что всё лето она пела и веселила прохожих. «Ну, 
так попляши зимою», — с громким смехом ответил цикаде муравей. 
Заканчивается басня моралью: «самое главное — заботиться о насущной 
пище, а не тратить время на забавы и гулянья». Сюжет «Муравья и 
цикады» с ироничным предложением муравья поплясать зимой, 
обращённым к цикаде в ответ на её рассказ о том, как она пела летом, и 
стал классическим, будучи неоднократно повторённым разными 
баснописцами древнего и нового времени 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Стрекоза_и_Муравей 
 

47. 11 
Слова-відповіді: Швейцарія, Бах, Гарвард, Жирафа, ООН, Тіснина, Пат, 

Вензель, Плід, Бліда Поганка, Савицький.  
48. С  (Є ще варіант П та І). 
 

49. Акрон 
Акрон – світова столиця шинного виробництва.Коли в’їжджаєш у місто з боку 

Огайо, там зосереджені заводи Goodrich, Firestone і Goodyear. Фабрика Goodyear 
Tyre and Rubber Co була заснована в 1898-му році двома братами, Френком і 

https://uk.wikipedia.org/wiki/XIII_%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D1%82%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/XIII_%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D1%82%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B5
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B5
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B5_%D0%BA%D0%BD%D1%8F%D0%B7%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B5
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%85%D1%96%D0%B4%D0%BD%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/1939
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%89%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D0%BD_(%D0%BC%D1%96%D1%80%D0%B0)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%B0_(%D0%BC%D1%96%D1%80%D0%B0)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B0%D1%80
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D1%96%D1%8F_(%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D1%8F)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%B9_%D0%B8_%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%B9_%D0%B8_%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D1%8B


Чарльзом Сайберлінг. А назву свою одержала на честь Чарльза Гудійра (1800-
1860), винахідника вулканізації. 

Подробнее - на Znanija.com - https://znanija.com/task/28727235#readmore 
 

50. Порізно (Поодиноко). 
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