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Відповіді на запитання 1-го туру 49-го заходу «50 слів» 

Пономаренко Віктор Васильович 

30.04.2003 року народження 

Адреса: вул. Маяковського 12а, смт. Ялта, Мангушський район, 

Донецька область, Україна, 87450 

учень 11 класу Ялтинської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №1 

(вул. Центральна 11, смт. Ялта, Мангушський район, Донецька область, 

Україна, 87450).     Електронна пошта: viktorponomarenko8990@gmail.com  

Дні початку ознайомлення та завершення виконання завдань: 20.09.2019 – 

04.10.2019 

Добрий день, шановній організатори цього фантастичного конкурсу під 

скромною назвою «50 слів». Час йде невпинно, все змінюється, але єдине що 

було, є і сподіваюсь буде завжди в моєму житті – це рідний моєму серцю 

конкурс «50 слів». 

Кожної пори року, у третій декаді першого місяця я з нетерпіння 

очікують на новий захід «50 слів». В мені бурує радість, жага і величезна 

цікавість до нових запитань цього конкурсу. І тому я завжди говорив і буду 

говорити слова вдячності всім хто зберігає та популяризує захід «50 слів».  

Дякую всім за невтомну працю. За те, що не зупиняєтесь вигадувати все 

нові і нові запитання, над якими нам, справжнім патріотам цього 

конкурсу, треба не мало посидіти та недоспати, аби знайти та 

додуматися до правильної відповіді. Щастя, здоров`я та сімейного 

благополуччя всім вам. 

З великою повагою, ваш Віктор Пономаренко!!! 

mailto:viktorponomarenko8990@gmail.com
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1. Єлисаветград. 

Так сучасне місто Кропивницький 

називалося в період з 21 лютого 1784 року по 5 

вересня 1924 роки. Назву «Єлисаветград» 

місто носило найдовше за всі інші назви, аж 

240 років.  

Згодом, 10 років місто мало назву 

Зінов`євськ. З 1934 по 1939 роки називалося Кірово. А з 10 січня 1939 року по 14 

липня 2016 року місто носило назву Кіровоград.  

14 липня 2016 року Верховною Радою України було ухвалено постанову про 

перейменування міста Кіровоград на Кропивницький. 

2. Дощ. 

3. Обох. І хлопця, і дівчину. 

Автор цієї, на перший погляд, звичайної картини – Софія Левицька. Художниця 

просто вирішила зобразити стосунки між чоловіком і жінкою так, як вона їх бачить. 

Але згодом побачила дивні речі. Люди, які дивилися на картину бачили лише одне 

лице: або чоловіка, або жінки. Виявилося, що існує також зв'язок з найближчим 

майбутнім людини і тим, що вона бачить на картині. 

Отже, якщо ви першим побачили  

 Обличчя жінки. Це хороший знак того, що скоро все налагодиться в 

вашому житті. Всі дрібні негаразди зникнуть самі собою, а в великих справах 

вам обов'язково хтось допоможе. Можете сміливо починати нові справи і 

вірити в себе. 

 Обличчя чоловіка. Нарешті у вашому особистому житті настає 

спокійний і гармонійний період. Якщо у вас вже є пара і це дійсно «ваш» 

чоловік, то відносини будуть ставати тільки міцніше і благополучніше. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/14_%D0%BB%D0%B8%D0%BF%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/2016
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_(%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%82%D0%BE)
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4. Перший поверх.  

Немає значення скільки поверхів у будинку та скільки на кожному з них живе 

людей. Адже завжди найчастіше натискається кнопка виклику ліфта саме на першому 

поверсі, ніж на всіх інших. Бо кожному жителю будинку треба с першого поверху 

піднятися на якийсь поверх, де він живе. 

І хочу зауважити, що в запитанні є дві помилки в закінченнях слів. Правильно 

треба було сказати: «Укажіть поверх (а не поверхи), на якому (а не на яких) у цьому 

будинку найчастіше за інші натискається кнопка виклику ліфту.  

5. Котляревський Іван Петрович. 

Іван Петрович Котляревський народився                

9 вересня 1769 р. в Полтаві у родині канцеляриста 

міського магістрату. У 1789 р. Котляревські внесені до 

списку дворян. Хлопець навчався в Полтавській 

духовній семінарії, служив у Новоросійській канцелярії 

в Полтаві, учителював у поміщицьких сім’ях 

Золотоніського повіту; вивчав фольклор та звичаї 

народу. Протягом 1796-1808 рр. І.  Котляревський перебував на військовій службі, у 

1806-1812 рр. брав участь у російсько-турецькій війні.  

 У Петербурзі без відома Котляревського стараннями колезького асесора М. 

Парпури у 1798 р. виходить у перших трьох частинах «Енеїда». Згодом, у 1808 р., 

книговидавець І. Глазунов повторив це видання. У 1809 р. Іван Котляревський сам 

готує до друку і видає в Петербурзі поему «Вергилиева Энеида, на малороссийский 

язык переложеная И. Котляревським» у чотирьох частинах. На титулі містилося 

авторське зауваження: «Вновь исправленная и дополненная противу прежних 

изданий». 

І. Котляревський 1810 р. вийшов у відставку в чині капітана, став наглядачем 

Будинку для виховання дітей бідних дворян (у Полтаві). На цій посаді перебував 

майже до кінця життя. У 1812 р. він сформував український козацький полк на війну з 
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Наполеоном. У 1813-1814 рр., виконуючи воєнні доручення, виїжджав у ставку 

російської армії в Дрезден, Петербург, Кременчук. У 1818р. став членом масонської 

ложі «Любов до істини», був обраний членом Харківського товариства любителів 

красного письменства. 

Іван Котляревський у 1818-1821 рр. працював директором Полтавського театру. 

Сприяв викупу з кріпацтва актора М. Щепкіна. 

У 1819 р. написав драматичні твори «Наталка Полтавка» і «Москаль-чарівник». 

У 1821 р. Котляревський став почесним членом петербурзького Товариства 

любителів російської словесності, був скарбником і книго-хранителем Полтавського 

відділення Російського біблійного товариства. У 1827-1835 рр. І. Котляревський був 

попечителем Полтавського благодійно-лікувального закладу. 

Іван Петрович Котляревський помер 10 листопада 1838 р. Похований у Полтаві. 

Смерть зачинателя нової української літератури була великою втратою для всієї 

України. «Все сумує», — сказав молодий Тарас Шевченко у вірші «На вічну пам’ять 

Котляревському», в якому пророкував безсмертя авторові «Енеїди»: 

Будеш, батьку, панувати, 

Поки живуть люди, 

Поки сонце з неба сяє, 

          Тебе не забудуть!   

Творча спадщина І. Котляревського — це поема «Енеїда», п`єси «Наталка 

Полтавка» і «Москаль-чарівник», послання-ода «Пісня на новий 1805 рік пану нашому 

і батьку князю Олексію Борисовичу Куракіну», переклад російською мовою уривків із 

праці Дюкела «Євангельські роздуми, розподілені на всі дні року...», переспів вірша 

давньогрецької поетеси Сапфо «Ода Сапфо».  

 Івана Петровича Котляревського вважають зачинателем нової  української 

літератури. 

6. Курка. 

7. 48  

У 48-му заході «50 слів», який проходив нещодавно влітку 2019 року, зображено 

23 фото, ілюстрації, рисунки, діаграми, схеми до 17 запитань.  
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8. Планетарій. Стаціонарний планетарій.  

Перший планетарій в Україні — Київський планетарій — відкрився 2 січня 1952 

року за ініціативи професора Сергія Всехсвятського. 

9. 2. 

10. 396 метрів. 

У 1960 році на півночі острова Саби було побудовано аеропорт Хуанчо-Іраускін. 

Цей аеропорт вважається міжнародним аеропортом з найкоротшою злітно-посадковою 

смугою у світі — довжина його смуги 396 метрів, а приземлятися тут дозволено лише 

трьом типам літаків. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%B1%D0%B0_(%D0%BE%D

1%81%D1%82%D1%80%D1%96%D0%B2) 

11. Багатому. 

1 варіант прислів’я: Багатому щастя, а вбогому трясця. 

2 варіант прислів’я: Багатому — щастя, убогому — діти. 

12. Бетмен.  

Бетмен — вигаданий персонаж, супергерой, 

персонаж коміксів видавництва DC Comics, який вперше з'явився у 

серії Detective Comics («Детективні комікси») #27 у травні 1939 року.  

13. 25 жовтня 2019 року в обіг 

буде введена банкнота номіналом 

1000 гривень. 

До цього, 13 років тому, а 

саме 15 вересня 2006 року була 

введена в обіг банкнота номіналом 

500 гривень.  

14. Вісім. 

У запитанні мова йде про кількість букв у звуках, які видають перелічені 

тварини: пес – три (гав); корова – два (му); зозуля – чотири (ку-ку); качка – три (кря);           

вівця – два (бе); свиня – три (хрю); а тоді півень – вісім (кукуріку). 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%96%D0%B9
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D1%85%D1%81%D0%B2%D1%8F%D1%82%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D1%96%D0%B9_%D0%9A%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8F%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%B1%D0%B0_(%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D1%96%D0%B2)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%B1%D0%B0_(%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D1%96%D0%B2)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B9
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D1%96%D0%BA%D1%81
https://uk.wikipedia.org/wiki/DC_Comics
https://uk.wikipedia.org/wiki/Detective_Comics
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15. США.  

Цей продукт називається сир. А найбільшим виробником сиру у світі є 

Сполучені Штати Америки (США).  

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D1%80 

16. Посадити. Збудувати. 

Виростити. 

Стара народна мудрість 

гласить: за своє життя чоловік 

повинен збудувати будинок, 

посадити дерево та виростити сина. 

Але нажаль зараз цієї мудрості 

багато хто не знає та не 

дотримується. 

17. Трамвай 

18. 

Суперечливі 

думки. 

19. Безмін 

Найпростіші важільні (іноді 

пружинні)  терези, для зважування 

без допомоги гир. Інша 

назва — кантар.  

20. ~ 500 разів. 

Бо, якщо порівнювати з аортою, 

то від 667 до 1333 разів. А порівнюючи 

з дрібними артеріями, різниця дорівнює 

від 333 до 500 разів. 

Д Е М С С К Е С С О В Н О 

А Л А В О О Д Я О Л Ш Я С 

Д Н Д О Б К Н К Г И Н А Н 

А І Т Ц Я И И Т Р К Р А Ї 

З М В Н Т П Г Н У А К І Д 

Е Б О О О Р О Д И Н У Х О 

Д Р А К М С С А Н Т Р А В 

І Л О Р У И В А Л С Ч Н І 

Б Н И К С К Н І К Н Е И Р 

И Н М Р Ь К А Ж О К А М Г 

Д О І Е Т П Е О С Б И Р Т 

О Г С Д Е М Р Н Ч А Д Я С 

Р В Є І П Е А Т У Р А Л Г 

             

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D1%80
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%B3%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D1%80%D1%8F_(%D0%BC%D1%96%D1%80%D0%B0_%D0%B2%D0%B0%D0%B3%D0%B8)
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https://studopedia.com.ua/1_38422_shvidkist-ruhu-krovi.html 

21. Жага. 

Мова тут йде про ялину звичайну, коріння якої зображено на 

фото в розділі «фото», у вкладці «Козьмещик» с підписом «Жага 

до життя».            http://www.h-

d.in.ua/photos/%d0%ba%d0%be%d0%b7%d1%8c%d0%bc%d0%b5%d1%89%d0%b8%d0%ba/ 

22. ура. 

На малюнку зображені символи 

абетки жестової мови, з яких можна 

прочитати фразу: «напишіть слово ура». 

 Українська дактильна абетка 

вперше з`явилася у ХІХ столітті, коли була                                                              

опублікована абетка В. І. Флері 1835 року. Ця абетка і лягла в основу сучасної 

української дактильної абетки.  

Сучасна українська дактильна абетка нараховує 33 

дактильних знаки, тобто стільки ж, скільки літер в 

українській абетці. Кожна дактилема відповідно позначає 

графему і відтворюється згідно з мовленнєвою нормою. 

Мовленнєву норму розуміємо як прийняті в суспільній 

комунікативній практиці осіб із порушеним слухом правила 

використання, вживання дактилем, що характеризуються 

системністю, історичною і соціальною обумовленістю, стабільністю.  

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0

%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B4%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0

%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D1%82%D0

%BA%D0%B0.  

23. Підгузок. Підгузник. Одноразовий підгузник.  

До шістдесятих років, поголовно всі мами 

використовували багаторазові підгузники, основою 

яких була марля або інший всмоктуючий матеріал. 

Н         А         П      И         Ш     І         Т           Ь 

С        Л        О       В         О         У        Р        А 

https://studopedia.com.ua/1_38422_shvidkist-ruhu-krovi.html
http://www.h-d.in.ua/photos/%d0%ba%d0%be%d0%b7%d1%8c%d0%bc%d0%b5%d1%89%d0%b8%d0%ba/
http://www.h-d.in.ua/photos/%d0%ba%d0%be%d0%b7%d1%8c%d0%bc%d0%b5%d1%89%d0%b8%d0%ba/
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B4%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B4%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B4%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B4%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%B0
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Такі підгузники прийшли до нас із середньовіччя, коли прокладки з льону,  конопель 

або вовни використовували як поглиначі вологи, виділюваної немовлятами. 

Використання підгузника дозволяло залишати пелюшки відносно сухими, а самі 

підгузники при цьому сушилися над вогнем.  

Підгузки для новонароджених (одноразові) винайшов у 1957 році Віктор Міллз, 

який був на той момент провідним хіміком-технологом всесвітньовідомої компанії 

Procter & Gamble. Вже у 1959 році новинка була запущена у виробництво, завоювавши 

нечувану популярність у матерів усього світу. Передумовою для винаходу був самий 

звичайний егоїзм і прагнення полегшити собі життя. 

У нас в народі звикли всі підгузники одноразового застосування називати 

памперсами, але не всі усвідомлюють , що «Памперс» - це назва одноразового 

підгузника компанії Procter & Gamble, а підгузники інших виробників носять інші 

назви. 

Одноразові підгузники знайшли своє застосування не тільки як підгузники для 

новонародженого, вони стали широко використовуватися космонавтами, 

підводниками, альпіністами і звичайними людьми, що страждають проблемою 

нетримання. 

Якщо казати про слово підгузник, то в усіх словниках української мови воно 

пишеться по інакшому – підгузок.  

http://megasite.in.ua/130673-istoriya-viniknennya-odnorazovogo-pidguznika.html 

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

24. К. 

В запитанні під №22 один із символів має 

значення «о». А в запитанні під номером №25 

перший малюнок має значення «ко». Самі 

малюнки відрізняються лише тим, що другий 

перевернутий. 

25. Ковінька 

http://megasite.in.ua/130673-istoriya-viniknennya-odnorazovogo-pidguznika.html
http://sum.in.ua/s/pidghuzok
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Ковінька – палиця із загнутим кінцем, подібна до хокейної ключки. Призначена 

для старовинної хлоп’ячої гри, схожої на хокей та гольф. Виготовляється з кривої 

гілки груші чи яблуні довільної довжини та припасовується до зросту гравця.   

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%BD%D1

%8C%D0%BA%D0%B8 

 

 

 

Відповіді на запитання 2-го туру 49-го заходу «50 слів» 

.......................... 

Дні початку ознайомлення та завершення виконання завдань: 05.10.2019 – 

19.10.2019 

Добрий день, а може вже і вечір, дорогі організатори цього повчального 

та дуже рідного мої душі конкурсу. Ось і закінчився другий тур              

чергового заходу «50 слів».  

З кожним разом я не перестаю дивуватися тому, наскільки цікаві, 

пізнавальні, нові та несхожі на попередні запитання ви надаєте нам для 

опрацювання. Це велика праця, щоб знайти їх та розповісти іншим. За це я 

вам безмежно вдячний. Бо знання, які я отримую відповідаючи на ці 

запитання, точно будуть мені у нагоді в подальшому житті. І в цьому я 

вже не раз переконався.  

Тож вже не вперше хочу виразити вам слова найщирішої вдячності. Дякую 

за ваші старання та наполегливу працю. Бажаю миру, щастя, злагоди, а 

головне міцного здоров`я, бо як ми знаємо його не купиш.  

З безмежною шаною, ваш Віктор Пономаренко!!! 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%BD%D1%8C%D0%BA%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%BD%D1%8C%D0%BA%D0%B8
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26. 181-ою.   https://www.un.org/en/member-states/index.html 

27. Вернадський.  

На мою думку, автора запитання турбує 

те, що на аверсі банкноти номіналом 1000 

гривень зображений Володимир Іванович 

Вернадський, який народився в Петербурзі та 

був вихідцем з Російської імперії. Він не підтримував ідею відокремлення України від 

Росії і був проти швидкої українізації. Роздуми про українську національну 

ідентичність він присвятив багато статей, зокрема "Українське питання і російська 

громадськість", в якій підтримував український рух, проте в складі Росії.   

І до речі, в запитанні є одна маленька помилка, а саме: «Із запитання №13 …», а 

не «Із запитання №25…» як написано в запитанні №27 2-го туру. 

28. –  

29. Ханок. Едуард Семенович 

та Шаферан Ігор Давидович, які разом написали дві дуже відомі пісні 

радянських часів. Це «Я у бабушки живу» та «То ли еще будет» (Песня 

первоклассника). Ці пісні, так би мовити, критикували Радянський союз. У першій 

композиції піснярі торкнулися теми зниження народжуваності, а в другій – 

критикували надто складну шкільну програму.  

Ці хіти вперше виконав радянський і білоруський вокально-інструментальний 

ансамбль «Вераси» у 1970-ті – 1980-ті роки.  

30. 10. Бо: 

По горизонталі: 4. Со. 5. Шатро. 6. Терен. 7. Ра. 8. Галюциноген. 11. Опт.                  

12. Лід. 13. Цезар. 14. Дюни. 15. Ля.  

По вертикалі: 1. Мавр. 2. Оса. 3. Чотирнадцять. . Смог. 5. Шніцель. 7. Реп.             

9. Ламінат. 10. Гонзо. 16. Не. 

https://www.un.org/en/member-states/index.html
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Чайнворд: . Хмарочос. . Стрічка. . Антарктида. . Альберт. . Тато.  

. Один. . Нога. . АТС. . Сміх. 

31. Чума.  

Слово «чума» треба вставити на початку четвертого рядку, щоб вийшло ось таке:  

                                         Державы две сошли с ума, 
в мозгах и душах – аденома, 

и я кричу: Чума! Чума! 
Чума на оба ваши дома. 

Саме тоді в кожному рядку буде виражений чотиристопний ямб.  

32. Рок.  

33. Праве вухо. 

Автопортрет із відрізаним вухом та люлькою — 

картина нідерландського художника Вінсента ван Гога, 

написана у 1889 році під час перебування в Арлі.  

Про те, що Вінсент ван Гог сам відрізав собі вухо, ходять легенди. Зараз 

найбільш вірогідною вважається версія про те, що вухо Ван Гог пошкодив у невеликій 

сутичці за участю іншого художника – Поля Гогена. 

Автопортрет цікавий ще тим, що зображає реальність в спотвореному вигляді: 

художник зображений з перев'язаним правим вухом, тому що при роботі він 

використовував дзеркало. Насправді ж постраждало ліве вухо, яке він пошкодив собі 

сам.  

34. Інтелект. 

Шахи відносяться до розумових, або інтелектуальних видів спорту. А ці види за 

хартією МОК не можуть входити до програми Олімпійських ігор.  

35. Усі.  

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%BD%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%93%D0%BE%D0%B3
https://uk.wikipedia.org/wiki/1889
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%BB%D1%8C
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Будь-які цифри. 

Бо спочатку ми наше число множимо на 2, потім додаємо 70, ділимо на 2, і в 

кінці віднімаємо від цього числа наше перше число. Якщо число помножити на 2, а 

потім поділити на 2, то завжди залишиться те, що ми додавали до нашого числа і  

вийде 35. Тому завжди відповідь буде 35, бо 70/2=35.  

36. Ротатор.  

Тартрат.  

Паліндром – це слово, число, набір символів, словосполучення 

або віршований рядок, що однаково читається в обох напрямках (зліва направо та 

справа наліво). І до речі, в українській мові лише два слова паліндроми, а саме 

ротатор та тартрат.  

37. про Здоров`я. 

38. Купол.  

39. Один депутат. 

Юхим Звягільський -  український політичний та громадський діяч, народний 

депутат України 1-го, 2-го, 3-го, 4-го, 5-го, 6-го, 7-го та 8-го скликань (1990–

2019), Герой України, виконувач обов'язків прем'єр-міністра України з вересня 1993 

по липень 1994 року, кандидат технічних наук, професор. 

Юхим Звягільський був єдиним депутатом, який був в усіх перших восьми 

скликаннях Верховної Ради України. Нажаль до 9-го скликання він не увійшов.  

40. Снайпер. 

Назва цієї пташки бекас або кулик, як її 

називають в нашій місцевості. Маса тіла 110—

170 г, довжина тіла 25-27 см, розмах крил 37-

43 см. Верх строкатий, з чорно-бурими, 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D1%80%D1%88
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%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%B0%D1%82_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%B0%D1%82_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BC%27%D1%94%D1%80-%D0%BC%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%80_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D0%BE%D1%80
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іржастими і вохристими плямами і смугами; верх голови чорно-бурий, з вохристо-

жовтою поздовжньою смугою; горло білувате; воло вохристе, з темно-бурими 

рисками; інше оперення низу біле, з темно-бурими смугами на боках тулуба; махові 

пера темно-бурі, другорядні — з білуватою верхівкою; стернові пера іржасто-руді, з 

темно-бурими смугами; дзьоб чорний, біля основи сірий; ноги темно-сірі.  

Гніздовий ареал включає болота, тундру, вологі луки Північної 

Європи та Північної Азії, узимку мігрує до Південної Європи, Африки, Південної Азії. 

В Україні гніздовий, перелітний, зрідка зимуючий птах. Гніздиться в лісовій 

і лісостеповій смугах, а також на півночі степової смуги; мігрує скрізь; інколи зимує 

на південному заході країни та на Сиваші. 

Характерною рисою шлюбної поведінки є токовий політ самця, під час якого він 

літає колами над болотом. Час від часу кидається під кутом майже 45° вниз з 

розпущеним хвостом і своєрідними короткими, але дуже швидкими рухами крил. При 

цьому бічні рульові пера, видають голосний дрижачий звук — «бекання». 

Гніздо самка влаштовує на купині або в кущику трави. Воно завжди добре 

замасковане і являє собою досить глибоку ямку, акуратно вистелену сухими 

стеблинами трави. У повній кладці зазвичай чотири яйця, які самка насиджує 

протягом 19—21 дня.  

Від англійської назви бекаса snipe на початку XIX століття пішло слово 

«снайпер». Особливості польоту і порівняно невеликі розміри бекаса роблять його 

дуже складною мішенню, і той стрілок, хто вразив її по праву міг вважатися віртуозом. 

41. Безмін.  

А його синоніми: кантар, ваги, терези. 

42. Берет.  

43. Денеб. 

«Лісовою птахою» або «Куркою» раніше 

називали сузір’я Лебідь. Новою складається з 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%96%D0%B2%D0%BD%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%84%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%96%D0%B2%D0%BD%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%84%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%96%D0%B2%D0%BD%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%90%D0%B7%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F_%D0%BF%D1%82%D0%B0%D1%85%D1%96%D0%B2
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%96%D0%B2%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0_%D0%84%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%84%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%96%D0%B2%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0_%D0%90%D0%B7%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%96%D1%81%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BF
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BF
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F_%D0%BF%D1%82%D0%B0%D1%85%D1%96%D0%B2
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%88
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декілька зірок, а саме Денеб, Альбірео,  Дженах,  Садр та інші. Араби прозвали ці 

зірки, як хвіст, дзьоб, крило та груди курки відповідно.  

44. Так.  

Ні. 

Українське трибуквене слово «так» є аналогом російського двобуквеного слова 

«да».  

Українське двобуквене слово «ні» означає те саме, що і російське трибуквене 

слово «нет».  

45. Ленін. 

Ленін Вольтер Морено Гарсес – президент Еквадора від 

24 травня 2017 року.   

46. Е 175. 

Золото (харчова добавка E 175) - елемент періодичної 

системи елементів Менделєєва з атомним номером 79. Це благородний метал жовтого 

кольору. Золото є самим інертним металом, який майже не руйнується під впливом 

навколишнього середовища. Харчова добавка E 175 може розчинитися лише в 

«царській горілці». 

У харчовій промисловості золото в якості харчової добавки E 175 

використовується вкрай рідко, і з застосуванням фантазії. Наприклад, недавно одна 

Швейцарська фірма випустила цукерки, загорнуті в їстівну оболонку, до складу, якої 

входить золото. А у Франції була випущена питна вода, до складу якої увійшло 

колоїдне золото, корисне для здоров'я. Вважається, що харчова добавка E 175 не 

заважає травленню, і навіть має гіпоалергенні властивості. Але не можна забувати, що 

деякі сполуки золота дуже токсичні і можуть накопичуватися в печінці, нирках, 

селезінці і тим самим привести до ряду захворювань: дерматитів, тромбоцитопенії і 

стоматитів. 
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Харчова добавка E 175 використовується досить рідко і в малих кількостях в 

силу своєї високої вартості. Тому барвник E 175 можна віднести до добавок, 

безпечних для здоров'я людини, за умови дотримання рекомендованих концентрацій.  

Харчова добавка E 175 дозволена для використання в харчовій промисловості 

України, Росії та багатьох інших країн. 

47. Шлагбаумом.  

https://znaj.ua/popcorn/205983-anekdoti-na-26-sichnya-dopomozhut-vam-provesti-

domashniy-seans-smihoterapiji 

48. 5 сантиметрів. 

49. розчинятися. 

50. Падолист. 

А назва місяця, яку ми всі використовуємо у житті: «Листопад». 
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