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Бойко Анна Олександрівна 
 

……………….. 
 

матуся у декретній відпустці 
 

18.12.2021 - 05.01.2021 
 

1. 100 (101) 

Ні долі, ні волі у мене нема,  21 

Зосталася тільки надія одна:  24 

Надія вернутись ще раз на Вкраїну, 28 

Поглянути ще раз на рідну країну… 27 

В цій копії автографу вірша є різниця у четвертому рядку: «Поглянуть іще раз..», що 

збільшує кількість букв на 1. 
 

2. Воднем (або HCNG - сумішшю стисненого природного газу та водню) 

У Німеччині їх 93 (станом на квітень 2021) і 

планується вийти на кількість 100 у 2023 році. Але 

найближча до України існує у Чехії (єдина у Східній 

Європі станом на 2017 рік), а планується ще в Литві.  

У вересні 2021 року в Україні зареєстрували перші 

водневі автомобілі. Дві вживані машини Toyota Mirai, 

завезені зі США, кожна за $15 000 придбали представники асоціації "Української водневої 

ради" Олександр Рєпкін і Олександр Дьяченко. Але є одне "але" – в Україні немає водневих 

заправок. Тому на 2022 рік планують будівництво такої станції і в Україні. 
 

3. грають 

І скоріш за все, мова йде про гру Minecraft. 

За даними дослідження, проведеного компаніями Newzoo і Octoloy, лише в березні 

2015 року гра Minecraft зібрала 3,9 мільярда переглядів на YouTube. 

Ця новина навряд чи здивує більшість батьків, що безнадійно намагаються відтягнути 

своїх дітей від екранів. Ні велосипед, ні футбол, ні пікнік у парку не здатні відвернути 

увагу юних геймерів від перегляду роликів, у яких інші люди зводять споруди з маленьких 

зелених цеглин. 
 

4. 47 
 

5. Амбра 

Амбра – коштовна віскоподібна речовина, 

патологічне відкладення у кишечнику і шлунку кашалотів, 

що являє собою залишки неперетравлених хітинових 

частин їжі, що частково піддані дії шлунково-кишкових 

ферментів, після чого викинуті кишечником назовні. Ці «кишкові камені» утворюють 

згустки до 400 кг і часто концентруються навколо останків кальмарів. Амбру іноді 

знаходять у кишечнику кашалотів, а на узбережжі Індійського і Тихого океанів 

зустрічаються значні (маса до 100кг) шматки амбри, що плавають на поверхні води. 

Застосовується в парфумерії як фіксатор запаху і цінується дуже дорого. 

Виробляється штучно. 

 

https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=HCNG&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B8%D1%81%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%B0%D0%B7
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D1%81%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%88%D0%BA%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%BB%D1%83%D0%BD%D0%BE%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%88%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%96%D1%82%D0%B8%D0%BD
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%87%D0%B6%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BC%D0%B0%D1%80
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B7%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B6%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BD%D0%B4%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D0%B5%D0%B0%D0%BD
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%D1%85%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D0%B5%D0%B0%D0%BD
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D1%84%D1%83%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D1%85
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6. Харків, Ірпінь 
Перший пам'ятник Т. Г. Шевченку відкрито у 1881 році до 20-ї річниці від дня 

смерті митця у місті Форт-Шевченко (Казахстан) під керівництвом І. О. Ускова, що був 

комендантом Новопетровського укріплення, коли Шевченко перебував там на засланні. 

В Україні перший пам'ятник Шевченку (його погруддя) встановлено у Харкові у 

садибі Алчевських у 1881 році. 

Загалом, в Україні та світі є 1384 пам'ятники Кобзареві, з них 1256 – в Україні та 

128 – за кордоном у 35 країнах. Це найбільша у світі кількість монументів, 

встановлених діячеві культури. В Україні найбільше пам'ятників встановлено на 

Прикарпатті. 

Тернопільська область є українським регіоном, де встановлено чи не найбільшу кількість 

пам'ятників Тарасові Шевченку. Станом на 2014 рік на Тернопіллі споруджено 171 пам'ятник Кобзареві, з 

яких 91 – після відновлення Україною незалежності. 

До 200-ліття з дня народження поета у березні 2014 року була створена перша інтерактивна карта 

об'єктів, присвячених Тарасу Шевченку. 

На інтерактивній карті проєкту «Світ Шевченка», створеній телеканалом «Інтер» та інформаційним 

порталом «Подробиці», відзначено 1060 пам'ятників Кобзарю, міста, села, вулиці, музеї, навчальні 

заклади, театри, названі на його честь. Ці об'єкти наявні в 32 країнах на різних континентах. Інтерактивна 

мапа дозволяє користувачам мережі побачити пам'ятні місця за допомогою сервісу огляду місцевості. 

Найпопулярніший в Україні пам'ятник – монумент Тарасові Шевченку – можна 

побачити чи не в кожному місті. Проте харківський Кобзар – серед найбільш 

упізнаваних. Його офіційно визнано найкрасивішим у нашій країні та одним із 

найкращих зразків монументального мистецтва у світі. 

Величний пам'ятник, що вважається одним із найкращих у світі, розташований у саду 

Т. Г. Шевченка на вулиці Сумській. Він являє багатопланову композицію, домінантою якої 

є статуя Т. Г. Шевченка заввишки 5,5 м на 11-метровому постаменті, яку за спіраллю 

оточують 16 динамічних скульптур, що зображують персонажів творів Кобзаря і уособлені 

образи трудового народу. В результаті 3 конкурсів на спорудження монумента Шевченка, 

перший з яких оголошений ще 1929 року, в березні 1934 розпочато втілення проєкту 

відомого радянського скульптора М. Г. Манізера. Архітектурну прив'язку 

здійснив архітектор Й. Г. Лангбард. Урочисте відкриття монумента 

відбулося 24 березня 1935 року. 

Пам'ятник, що є на острові Монастирський 

(раніше – Комсомольський), встановлений у 1958 році. 

Автори – І. С. Зноба та В. І. Зноба, архітектор – Л. Р. Ветвицький. Це 

найбільший і найвищий у світі пам'ятник Тарасу Шевченку. Висота 

фігури 9,5 метрів, а гранітного постаменту під нею – 10,5 метрів. 

Вага чавунної скульптури понад 55 тонн. У 2011–2013 роках відбулася 

реконструкція пам'ятника, який до того перебував у аварійному стані. 

Пам’ятник молодому Тарасу Григоровичу Шевченку був відкритий 24 серпня 2017 

року на центральній площі міста, навпроти Ірпінської міської ради. Його встановили на 

кошти меценатів Володимира Карплюка і Володимира Співака. 

Авторами роботи стали скульптори Борис Крилов та Олесь 

Сидорук. Також на площі стоять бюсти видатним діячам України: 

Михайлу Грушевському, Пилипу Орлику, Богдану Хмельницькому 

та Ярославу Мудрому. 

Зазвичай Тараса Григоровича зображують у більш поважному 

віці і не часто можна побачити молодий образ видатного поета. Тут 

Шевченко молодий сповнений мрій і надій та перебуває приблизно 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%81_%D0%A8%D0%B5%D0%B2%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE
https://uk.wikipedia.org/wiki/2014
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80_(%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BC%27%D1%8F%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%A2%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%96_%D0%A8%D0%B5%D0%B2%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D1%83_(%D0%A5%D0%B0%D1%80%D0%BA%D1%96%D0%B2)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%86%D1%8F_%D0%A1%D1%83%D0%BC%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_(%D0%A5%D0%B0%D1%80%D0%BA%D1%96%D0%B2)
https://uk.wikipedia.org/wiki/1929
https://uk.wikipedia.org/wiki/1934
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%B7%D0%B5%D1%80_%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B2%D1%96%D0%B9_%D0%93%D0%B5%D0%BD%D1%80%D1%96%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://uk.wikipedia.org/wiki/24_%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/1935
https://uk.wikipedia.org/wiki/1958
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BD%D0%BE%D0%B1%D0%B0_%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BD%D0%BE%D0%B1%D0%B0_%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD_%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BC%27%D1%8F%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%A2%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%83_%D0%A8%D0%B5%D0%B2%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D1%83_(%D0%9A%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D1%8C)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%96%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B0%D0%B2%D1%83%D0%BD
https://uk.wikipedia.org/wiki/2011
https://uk.wikipedia.org/wiki/2013
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в тому віці, коли він створив «Кобзар». Пам’ятник виконаний з бронзи і граніту в руках у 

поета пензлик, а навколо нього знаходяться створені ним різні літературні образи. 

Цей пам’ятник Тарасу Шевченку в Ірпені також вважають не просто одним з 

найкращих пам’ятників Шевченка, а взагалі одним з найкращих пам’ятників в 

Україні. Це не просто чоловік на постаменті, а складна скульптурна композиція з 

глибоким змістом. 
 

7. дурнями, ідіотами 

 Ніколи не сперечайтеся з дурнями. Ви 

опуститеся до їх рівня, де вони вас задавлять своїм 

досвідом.  

Ніколи не сперечайтеся з дурнями, вони стягнуть 

вас на свій рівень і задавлять досвідом.  
 

8. Старицький Михайло Петрович 

«За двома зайцями» – український радянський художній 

комедійний фільм за мотивами комедійної п'єси Михайла Старицького. 

Прем'єра фільму відбулася 21 грудня 1961 року у Києві, в 

Дарницькому клубі залізничників. 

Інші комедії 1961 року (але НЕ за п’єси): 

«Сніданок у „Тіффані“» (новела) 

«Вечори на хуторі біля Диканьки» (повість) 

«Дівчата» (повість) 

«Пес Барбос і незвичайний крос» (фейлетон) 

«Смугастий рейс» (реальна історія) 

«Самогонники» 

«Людина нізвідки» 
 

9. почвара 

по Ч в А РА(бог) 

Почвара - це потвора, чудовисько. 
 

10. Линів 
Оксана Ярославівна Линів (лат. Oksana 

Lyniv, нар. 6 січня 1978, Броди, Львівська область) – українська диригентка. Перша жінка на 

посаді головного диригента Опери та філармонійного оркестру в місті Ґрац. Засновниця та 

художня керівниця фестивалю LvivMozArt, засновниця та головна диригентка Молодіжного 

симфонічного оркестру України/YsOU. Почесна громадянка м. Броди. 

2020 – «Найкраща диригентка 2020 року» («Oper! Awards», Німеччина)  

2021 – Women in Arts 2021 (у номінації «Жінки в музиці») 
 

11. Фігурне катання, фігурне ковзання 

Фігурне катання, фігурне ковзання – зимовий вид спорту, у якому спортсмени 

переміщуються на ковзанах по льоду з виконанням додаткових елементів, найчастіше 

під музику. 

Заборон у цьому вид спорту існує дуже багато. Все це пов’язано з великою небезпекою 

для здоров’я та життя спортсменів: 

https://www.championat.com/figureskating/article-4007959-salto-opasnye-podderzhki-i-

drugie-zapreschjonnye-elementy-v-figurnom-katanii--video.html 
 

https://zeft.in.ua/irpin-misto-parkiv/
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/6_%D1%81%D1%96%D1%87%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/1978
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8C%D0%B2%D1%96%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%94%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%82%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80_%D0%93%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D2%90%D1%80%D0%B0%D1%86
https://uk.wikipedia.org/wiki/LvivMozArt
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D1%96%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%B8%D0%BC%D1%84%D0%BE%D0%BD%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D1%80%D0%BA%D0%B5%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%9C%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D1%96%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%B8%D0%BC%D1%84%D0%BE%D0%BD%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D1%80%D0%BA%D0%B5%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%B5%D0%BC%D1%96%D1%8F_Women_In_Arts
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%B2%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://www.championat.com/figureskating/article-4007959-salto-opasnye-podderzhki-i-drugie-zapreschjonnye-elementy-v-figurnom-katanii--video.html
https://www.championat.com/figureskating/article-4007959-salto-opasnye-podderzhki-i-drugie-zapreschjonnye-elementy-v-figurnom-katanii--video.html
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12. Іслам 

Іслам (араб. اإلسالم, буквально означає смирення, сумирність, упокорення Єдиному 

Богу і Його волі) – одна з найпоширеніших світових релігій, що сформувалася у 7-му 

столітті в Аравії. Засновником вважається пророк Магомет (570–632 рр.). 
 

13. Грейс Келлі 

Ринкова вартість пам'ятних монет зазвичай 

вища їх номінальної вартості, і зазвичай становить 

від €3 до €30. Винятки – монети Монако, Сан-

Марино і Ватикану. Це пов’язано з малою 

кількістю таких монет (через малу кількість 

населення). Вартість цих монет зазвичай становить 

€35–€100. Рекордсменом за ціною є монета Монако (2007 року випуску) – її первісна 

відпускна вартість склала €120. Станом на 2013 рік вартість цієї монети становить близько 

€1500 . 

2007 – 20001 монета – 25 років від дня смерті Грейс Келлі. 

2015 – 800 років будівництва першого замку на скелі. 
 

14. 2 

Це лише ваші власні ноги. У ліжка не ноги, а ніжки, а у тварин лапки, а ще 

правильніше - кінцівки. Ноги – це нижні кінцівки у приматів та людини. У всіх тварин 

кінцівки. Які закінчуються лапами, копитами тощо. 

Інколи ногами називають ще кінцівки копитних, ракоподібних та молюсків. 
1) Існує досить чіткий поділ, в яких випадках кінцівки тварин слід називати ногами, а в яких лапами: якщо 

гомілковостопний суглоб розвинений гірше колінного, то такі кінцівки (в переважній більшості випадків) 

прийнято називати ногами, в протилежному випадку - лапами. 
2) Тварина, яка використовує ці кінцівки з тією ж метою що і людина, має ноги, тобто тільки для 

пересування. Лапи у тварин крім функцій пересування ще пристосовані до інших речей, так наприклад у 

багатьох є кігті для того щоб лазити, у деяких тварин кігті для того щоб обробляти собі їжу, для 

полювання і захисту. 
3) у звірів є 4 види кінцівок: ласти, лапи, копита і руки / ноги. Від функцій, які виконують. Ласти: 

китоподібні, ластоногі і сирени. Копита: непарнокопиті, мозоленогіх і парнокопитні, даманоподібні. 

Руконогі: примати. Лапи у всіх інших 
Хоча можна зустріти в літературі і по відношенню до собаки: «У хортів довгі ноги». 

Але зустрічається частіше лише по відношенню до задніх кінцівок. 
 

15. Бичок 

Памятник був встановлений у 2000 році на приморській площі 

(автори М.Мироненко, В.Михайлов) 

Бердянськ взагалі відрізняється неординарністю деяких своїх 

пам'ятників. Нарівні з пам'ятником О. С. Пушкіну, П. П. Шмідту, в місті, 

окрім пам'ятника бичку-годувальнику, стоять також пам’ятники 

сантехніку, хлопчику-рибалці, жабі (так називають його місцеві жителі), 

дітям лейтенанта Шмідта. Велику популярність має крісло бажань. Символом міста 

є альтанка на березі моря. 

Пам'ятник дачникам розташований поруч з центральним ринком. Остання частина 

Азовського проспекту, яка постала оновленою в 2008 році, прикрашена скульптурною 

композицією – «Щасливе дитинство». 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BC%27%D1%8F%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8_

%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%B4%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%B0%D0%B1%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%96_%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%96%D0%B3%D1%96%D1%97
https://uk.wikipedia.org/wiki/VII_%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D1%82%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/VII_%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D1%82%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%B0%D0%B2%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D1%96%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D1%96%D0%B2
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%BE
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD-%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%BE
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD-%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%BE
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BD
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%BE
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%81_%D0%9A%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D1%96
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%B4%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D1%88%D0%BA%D1%96%D0%BD_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%BC%D1%96%D0%B4%D1%82_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/2008
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BC%27%D1%8F%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%B4%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BC%27%D1%8F%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%B4%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0
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16. 1961 

Знатоки (Антон Іоков) під час бліц-гри 

(восени 2018 року) не  дали правильної 

відповіді, але там завдання було трохи ускладнено. Якщо б 

були перші 2 цифри, то повертаючи її у руках легше було б 

«побачити» відповідь.  Телеглядач Любов Бузіна з Омська 

виграла у знавців 80 тисяч рублів. 
 

17. ПК 

Найбільшу кількість значень має абревіатура ПК. Це персональний комп’ютер, палац 

культури, паровий кран, передній край, перфокарта, Петербурзький комітет, 

Петроградський, комітет, підбирач-копнувач, пістолет-кулемет, Пітерський комітет, 

предметний каталог, Повітряний кодекс, пожежний кран, польовий караул, постійний 

комітет, променевий кінескоп, проміжний конденсатор, прохідницький комбайн, 

прядильно-крутильна (машина), парсек та інші. 
 

18. яйце (яйця), картопля «у мундирі» 

Дуже поширеною є загадка про яйця: 

Фунт воды, 

фунт еды, 

фунт соли, 

сварить все; 

а есть будешь – не солено. 

Але зустріла ще й таку інформацію: 

«Зварена в мундирі картопля з пачкою (навіть 2-3 – не має значення), має смак печеної 

картоплі, а шкірка сіль не пропускає. Є навіть таке блюдо - картопля по-Канарські - 

картопля в мундирі з солоною скоринкою (всередині - НЕ солоний)» 
 

19. Коза 

Основою для виникнення слова, мабуть, стало  капронова кислота (назва речовини, 

необхідної для виготовлення капрону), утворене від лат. capra «коза», оскільки ця кислота 

незначною мірою входить до складу козячого молока. 
 

20. Соломон 

Про мудрість та постать Соломона доповідають багато 

легенд та складено багато творів художньої літератури. 
 

21. Нікулін  

Нікулін Юрій Володимирович (18 грудня 1921, 

Смоленська губернія – 21 серпня 1997, Москва) – радянський 

російський артист цирку,  кіно.  
 

22. 273  

12 + 9 + 12 = 33 

22 + 22 + 12 = 56 

18 + 18 + 22 = 58 

9 + 22 * 12 = 273 
 

23. Микола 

https://uk.wikipedia.org/wiki/18_%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/1921
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/21_%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%BF%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/1997
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%96%D0%BD%D0%BE
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Дивлюсь в вікно – сніг лапатий, 

Хтось там іде до нашої хати, 

То не якийсь дід Мороз,  

То Миколай бородатий. 
 

24. 14 

1. Різдво (46)  

2. Голобородько (44) 

3. Богословський (22) 

4. (7 букв) ☺. Його на роботі 

кожна собака знає. – А я не 

знаю(((  

Але з попередніх відповідей 

нічого не підходить))) 

5. зебра (7) 

6. дванадцять (24) 

7. Голос (48)   

8. Одеса (33) 

9. Руслан (10) 

10. Тустань (34)  

11. Вітчизна (13) 

12. Канберра (4)  

13. чотири (49) 

14. три (9)  

15. вар (14) 

 

25. чханню 
Фахівці заявляють, що якщо часто затримувати дихання при чханні, то можна травмувати 

вушну раковину, барабанну перетинку, а також пошкодити очні судини. Часто причиною 

гаймориту і мігрені стає саме постійне стримування чхання. 

При стримуванні чхання також може статися розрив слизової оболонки носа, через 

сильну напругу. Якщо після такого чхання почалася кровотеча з носа, необхідно відразу ж 

звернутися до фахівця, бо дана травма вимагає лікування. 

 

Бойко Анна 

06.01-20.01.2022 

28-мі «50 слів». 2-й тур 

 

26. 3 

3 області України (Вінницька, Дніпропетровська, Полтавська) межують саме з сімома 

областями України (варіанти межування з областями Білорусі тощо не розглядала). 

Вінницька – на заході межує з Чернівецькою та Хмельницькою, на півночі з 

Житомирською, на сході з Київською, Кіровоградською та Черкаською, на півдні з Одеською 

областями України та з Республікою Молдова, в тому числі частина кордону приходиться на 

невизнане Придністров'я.  

Дніпропетровська – межує на півночі з Полтавською і Харківською, на сході з 

Донецькою, на півдні із Запорізькою і Херсонською, на заході з Миколаївською і 

Кіровоградською областями.  

Полтавська – на півночі межує з Чернігівською та Сумською, на сході з Харківською, 

на півдні з Дніпропетровською та Кіровоградською, на заході з Київською та Черкаською 

областями України. 
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27. Ван Бюрен 

Мартін Ван Бюрен (англ. Martin Van Buren, 5 грудня 1782 – 24 липня 

1862) – восьмий президент Сполучених Штатів Америки з 1837 по 1841 р. 

Народився 1782 р. в штаті Нью-Йорк у бідному сімействі вихідців з 

Голландії. Ван Бюрен був єдиним президентом США, чиєю рідною мовою 

була не англійська (у цьому випадку нідерландська). Крім того, Ван Бюрен 

був першим президентом, що народився у незалежних Штатах (а не в 

англійських колоніях). 

Ван – це частина прізвища, тому відповіддю не може бути просто Бюрен (як і Ван Гог, і 

Ван Дам). 
 

28. Жовтень (чи будь-який інший) 

«Жовтень – один з найнебезпечніших місяців у 

році для гри на біржі. Інші небезпечні місяці: липень, 

січень, вересень, квітень, листопад, травень, березень, 

червень, грудень, серпень і лютий». 

Це один із висловів Марка Твена. Його 

письменницький успіх супроводжували високі гонорари, він входив у топ письменників 

США XIX століття, яким сплачували найбільше. Але майже всі свої прибутки Твен спустив 

на невдалі інвестиції. Ще один гарний про біржу: «Від спекуляцій на біржі слід утримуватися 

у двох випадках: якщо у вас немає коштів, і якщо вони у вас є».  
 

29. повзти 

«Crawl» (англ.) – «повзти» (укр.). 

Ця техніка плавання трохи нагадує повзання по-

пластунськи, звідси і така назва. Правда, це найшвидший спосіб 

плавання, на відміну від сухопутного повзання. 
 

30. Шліман 

Генріх Шліман (нім. Heinrich Schliemann; 6 січня 1822, 

Нойбуков, Велике герцогство Мекленбург-Шверін – 26 грудня 

1890, Неаполь) – німецький підприємець і археолог, керівник 

розкопок у Трої, Мікенах, Коринфі. 
 

31. розламати навпіл, розчинити все у воді, попросити 

(купити) у лікаря нові пігулки 

Розламати навпіл всі 4 пігулки. І випити по одній половинці 

від кожної першого дня, а їхні другі половинки – другого дня. 

Чи розламати навпіл – це також синонім «розкришувати»?... 

 

32. новому пам’ятнику, видатному шаргородцю, новому герою, 

будь-кому 

«Пам'ятник новому пам'ятнику» був задуманий у рамках фестивалю 

сучасного мистецтва «АРХ Шаргород», що проходив у 2007 році. На 

прохання мера міста Шаргород створити пам'ятник видатному 

шаргородцю відгукнулася тоді ще не дуже відома, але, безусмнівно, дуже 

талановита Жанна Кадирова. Довгі дебати щодо кандидатури історичної 

постаті, що мала постати в монументі, ні до чого не приводили. 
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Історично складна багатоконфесійність міста (євреї, православні, католики) та той 

постулат, що у кожної єпохи свої герої, ускладнювала вибір. Але мисткиня знайшла вихід, 

створивши монумент, що нагадує пам'ятник, ще не відкритий для огляду, немов досі під 

білим покривалом. Тепер кожен шаргородець бачить в монументі свого героя (або нічого не 

бачить – сприйняття цікава штука). 

Разом з монументом місто отримало в дарунок від артрезидентів ГО «Шаргород 

Рафінад» – сквер, який було облаштовано бруківкою та зеленими насадженнями. В 2013 році 

голограма «Пам'ятника невідкритому пам'ятнику» експонувалася в Українському павільйоні 

на Венеціанському бієнналє. 
 

33. Hail Mary 

«Магнус ослабил хватку, дав черным укрепиться, 

и, не достигнув за дюжину ходов никакого прогресса, 

бросился в запоздалую атаку. Пределом для белых 

был вечный шах, при счете 2:1 полностью 

устраивавший Артемьева. От безысходности 

последним ходом Карлсен бросил «хейл мэри», но 

Влад был начеку». 

https://twitter.com/i/status/1442923163113820161 

Хейл Мэри (англ. Hail Mary) – в американском футболе одна из наиболее редких 

комбинаций. «Ресиверы» бегут вперед на 35-70 ярдов, и чаще всего в зачетную зону 

соперника. Квотербек бросает мяч наудачу, примерно в то место, где, по его мнению, у 

игроков его команды больше всего шансов поймать мяч. Но даже если квотербек даст 

хороший пас, вероятность ловли невелика. Хейл мэри это комбинация отчаяния, которая 

используется (чаще всего) в конце матча командой, которая отстаёт на 1-8 очков, а позиция на 

поле не позволяет пробить филд гол. 

Происхождение 

2 ноября 1936 года в игре между Нотр-Дамом и Штатом Огайо. Квотербек Нотр-Дама 

бросил 19-ярдовый победный тачдаун за 30 секунд до конца. Тренер Нотр-Дама позже 

называл этот розыгрыш Hail Mary. 

Игрок Нотр-Дама в игре с Технологическим университетом Джорджии, 28 октября 1922, 

перед каждым своим тачдауном молился "Радуйся, Мария". 

Чаще всего игроки говорят о розыгрыше Хейл Мэри, тогда когда они не надеялись на 

тачдаун, имея ввиду, что для ловли мяча понадобится вмешательство Бога. 
 

34. Невідомо (не можу визначити)… 

Спочатку все було легко… 1905, 1917, 1929, 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013, 

2025… Кожного разу додаємо 12. До речі, за китайською ну мерологію – всі ці роки – рік Змії. 

Число 1893 так належить цій прогресії. Але чомусь – «ні».. Тому, що пішли назад? 1989 – 

було «так», а після 2001 стало «ні»…  

До того ж - усі перелічені числа є непарними, а у питанні парне… 
 

35. статків 

Вилита остання крапля шампанського у ваш келих віщує 

поліпшення статків. 

Остання крапля шампанського в новорічну ніч – сама щаслива. 

Той, хто вип’є келих, який був наповнений останнім, не розлучиться з 

успіхом весь рік. 

https://twitter.com/i/status/1442923163113820161


 9 

А ось ще цікавіші прикмети – за бульбашок у другому келиху дізнаються долю на весь 

новий рік:  

одна цівка бульбашок в центрі – щастя; 

кілька рівних цівок – спілкування, радість, активне життя; 

бульбашки врізаються в ближню до людини стінку – конфлікти;  

прилипають до протилежної стінки – зміцнення відносин з оточуючими;  

дві лінії об'єднуються – до любові;  

дві лінії закручуються по спіралі – безліч любовних відносин. 
 

36. Рогозов 

Леонід Іванович Рогозов (14 березня 1934, Читинська область – 21 вересня 2000, Санкт-

Петербург) – радянський і російський лікар-хірург, учасник 6-ї радянської антарктичної 

експедиції, в 1961 році зробив сам собі операцію через початок гострого апендициту. 
29 квітня 1961 року Леонід виявив у себе тривожні симптоми: слабкість, нудоту, підвищену температуру тіла і 

болю правої клубової частини. Будучи єдиним лікарем в експедиції, що складалася з 13 осіб, Леонід сам поставив собі 

діагноз: гострий апендицит. Консервативна тактика лікування (спокій, голод, місцевий холод і антибіотики) успіху не 

мала. Наступного дня температура піднялася ще вище. Ні на одній з найближчих антарктичних станцій не було літака, 

крім того, погані погодні умови все одно не дозволили б виконати політ на Новолазарєвську, що знаходиться за 80 км 

від берега. Для того, щоб врятувати життя хворого полярника, необхідна була термінова операція на місці. І єдиним 

виходом у ситуації, що склалася могла бути операція самому собі. 

Виконувати операцію вночі 30 квітня 1961 року хірургу допомагали метеоролог Олександр Артем'єв, що подавав 

інструменти, та інженер-механік Зіновій Теплинський, що тримав біля живота невелике кругле дзеркало і спрямовував 

світло від настільної лампи. Начальник станції Владислав Гербович чергував на випадок, якщо комусь з асистентів, які 

ніколи не мали відношення до медицини, стане погано. У лежачому положенні, з напівнахилом на лівий бік, лікар 

зробив місцеву анестезію розчином новокаїну, після чого зробив за допомогою скальпеля 12-сантиметровий розріз у 

правій клубовій частині. Частково дивлячись у дзеркало, часом на дотик (без рукавичок), він видалив запалений 

апендикса і увів антибіотик в черевну порожнину. Через 30-40 хвилин від початку операції розвинулася виражена 

загальна слабкість, з'явилося запаморочення, через що доводилося робити короткі паузи для відпочинку. Проте, до 

півночі операція, що тривала 1 годину 45 хвилин, була завершена. Через п'ять днів температура нормалізувалася, ще 

через два дні були зняті шви. 

Ця подія описана Леонідом Рогозовим в «Інформаційному бюлетені Радянської Антарктичної експедиції» 

(Рогозов Л. І. Операція на собі // Бюлетень радянської антарктичної експедиції. — М., 1962. — Вип. 37. — С. 42-44). 

Володимир Висоцький присвятив цій події свою пісню: 

Пока вы здесь в ванночке с кафелем 

Моетесь, нежитесь, греетесь, — 

В холоде сам себе скальпелем 

Он вырезает аппендикс. 
 

37. 77% 
На сьогодні в 

Україні нараховується 

5422 залізничних 

переїзди, зокрема, 

обладнаних автоматичною переїзною сигналізацією – 4168 (це 0,7687200295094061%). 
 

38. 1 

Це остання клітинка з буквою Д.  

Я використала слова: 

 4. Канберра 

10. Руслан 

14. вар 

18. Алло 

27. Мюллер 

31. Туалет 

32. г 

34. Тустань 

38. МІ 
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39. Андріївський хрест, або хрест святого Андрія; косий хрест; десятковий хрест; 

лапки; стременний хрест 

Андріївський хрест (лат. crux sancti Andreae) – хрест у формі 

літери Х. Різновид грецького хреста, поверненого на 45 градусів. 

Названий на честь апостола Андрія, якого розіп'яли на хресті такої 

форми. Популярний символ у західній геральдиці, вексилології та 

фалеристиці. Одна з головних або почесних гербових фігур. 

Використовувався на військових і морських прапорах Іспанської 

імперії та Великої Британії, завдяки чому став відомим по світу. 

Присутній на державних прапорах Шотландії і Ямайки. Також – косий 

хрест, десятковий хрест (лат. crux decussata, «Х-хрест, десятка»). 

Грецький хрест (лат. crux immissa quadrata) – рівносторонній хрест, що складається з 

двох однакових прямокутних перекладин, які перетинаються під прямим кутом. 

Коптський хрест – схожий на грецький хрест, але має рясну детальну декорацію. 

Єрусалимський хрест – складається з п’яти грецьких хрестів, які, за однією версією, 

символізують п’ять ран Христових, за іншою – Христа і чотирьох Євангелістів. 

Авіський хрест – різновид грецького хреста, що має лілії на кінцях (так званий лілійний 

хрест). 

Кульовий хрест  – хрест із кулями на кінцях. Різновид грецького хреста. 

      
 

40. нокдаун 

Нокдаун (англ. knock-down, knockdown — «нищівний удар», від «бити» і «донизу») — 

стан спортсмена, що характеризується обмеженою обороноздатністю і частковою втратою 

функціональних можливостей для продовження змагання в наслідок отриманого удару. Цей 

термін вживається в контактних видах спорту, де учасники змагань використовують ударну 

техніку: в боксі, кікбоксингу, карате, тхеквондо, змішаних бойових мистецтвах тощо. 

Перебування спортсмена в нокдауні оцінюється залежно від правил конкретного виду 

спорту. В боксі, кікбоксингу, тайському боксі та подібних видах спорту стан нокдауну одного 

з бійців перериває процес змагання — спортсмену дається короткий проміжок часу (8 або 10 

секунд, залежно від правил) на відновлення. В інших, жорсткіших видах спорту, наприклад, 

в змішаних бойових мистецтвах, стан нокдауну одного з бійців не перериває процес змагання 

— час на відновлення не дається, і, таким чином, опонент отримує значну перевагу і 

можливість завершити бій нокаутом чи підкоренням. 
 

41. ще 

Роздуми потенційного покупця:  

– Вона каже: «Хто ЩЕ бажає?» Отже, вже хтось забажав, купив. Ну, 

може і мені тоді купити? 
 

42. пестять, цілують 

Вони пестять один одного дзьобами, при цьому дзьоб одного з 

партнерів проникає в дзьоб іншого, і обидві пташки почережно і 

неодноразово вивергають вміст своїх волів 
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43. сальто 
salio, -salui (ii), -saltum, -ire: прыгать, скакать 
salto, -avi, -atum, -are: 1) прыгать 2) танцевать, плясать 

Але це не стан, а акробатична вправа, рух… 
 

44. 15 
Горизонталь.  

5. мі (38) 

7. туалет (31) 

8. небо  

9. Смута  

14. Різдво (46. Але з з 

нього починаютьсять 

святки. А 

закінчуються 

Водохрещою)  

15. Мюллер (27) 

18. УСЕ  

19. Олаф  

20. Юкон  

21. бритт (але в 

укр.мові – брит, 

брити)  

22. Голос (48) 
 

Вертикаль.  

1. німб  

2. Родос  

3. Фрутті  

4. алло (18) 

6. іон  

10. Урал  

11. аз  

13. комп’ютер (28) 

16. Леонов (42)  

17. рококо 

 

В+Г. Лебедине 

озеро (21) 
 

Чайнворд.  

①. Канберра (14) 

②. Афганістан 

(17) 

③. ном  

④. Мафусаїл (30) 

⑤. Леонов (ще раз 42)  

⑥. Вірменія (25) 

⑦. яблуко (39) 

⑧. Опеньок 

 

 

45. Іспанія 

Закон «мяу-мяу». Якщо у квартирі чути хоча б 

тваринку – це ознака того, що там живуть. І поліція не 

буде входити.  

Популярність сквотингу (самовільного заселення 

в порожнє житло) у регіоні пов'язана з особливостями місцевого законодавства - 

виселити загарбників можна лише через суд, а він у деяких випадках виправдовує 

захоплення: вважається, що будь-яка людина має право на житло. 

«Право на житло прописане у конституції Іспанії, цим конституційним правом і 

користуються загарбники. Тим більше, якщо у них є діти, які теж знаходяться під 

захистом традиційно сильнішими, ніж просто домовласник, тим більше, якщо 

домовласник іноземець, а діти – громадяни Іспанії». 

Проблема стала дуже поширеною під час  пандемії корона вірусу через те, що 

багато з власників придбаного там житла не могли прилітати. 
Пока границы со странами ЕС на замке, дома, купленные россиянами для семейного отдыха в 

Европе, не пустуют. Там живут так называемые "окупасы" (oсupas) – любители поселиться в 

чужом жилище. Хуже другое – по европейским законам они и не нарушители вовсе, ведь 

каждый имеет право на жилье. Вот только в Европе, как и в США, все доводится до абсурда. 
 

46. макарони 

 
 

47. Гематит 

Кривавик (гематит, желізовець) – але в Україні він є в Криворізькому 

залізорудному басейні. 

«Гематит» з грецької — «кривавий камінь». Ця назва походить від характерного 

червоного кольору мінералу та фарб, виготовлених із нього. 

 

48. 90 
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Комодський варан (Varanus komodoensis) – найбільша 

з нині живих ящірок в світі; може виростати до 300 см в 

довжину і досягати маси близько 90 кг. Зустрічається на 

індонезійських Малих Зондських островах, таких як 

Комодо, Флорес, Падар, Рінка і Гілі-Мотанг. Комодські 

варани мають довгу пласку голову з округлою мордою, 

величезний м’язистий хвіст, сильні лапи і лускату шкіру. Вони не бояться полювати 

на велику здобич, включаючи оленів, кабанів і буйволів. Повідомлялося також про 

напади на людей. Слина комодского варана дуже отруйна, і одного укусу досить, щоб 

убити буйвола менш ніж за 12 годин. 

Гігантський варан з Австралії, бєлогорлов варан з Африки, смугастий варан з Азії 

важать лише близько 20 кг 
 

49. ЮНЕСКО 

Список шедеврів усної та нематеріальної культурної спадщини людства (англ. 

Intangible Cultural Heritage List) ЮНЕСКО — список, складений в рамках програми 

ЮНЕСКО « Шедеври усної та нематеріальної культурної спадщини людства», 

створений, щоб звернути увагу на Нематеріальну культурну спадщину. 

На кінець 2019 року до списку включено 549 елементів нематеріальної 

культурної спадщини 127 країн (з них 3 – українські): 

у 2013 році - Петриківський декоративний живопис як феномен української 

орнаментальної народної творчості; 

У 2016 році – Козацькі пісні Дніпропетровщини; 

у 2019 році – Традиція косівської розписної кераміки; 

у 2021 році - Орьнек - кримськотатарський орнамент і знання про нього. 

       
 

50. Ейнштейн 

Альберт Ейнштейн (також Альберт Айнштайн, нім. Albert Einstein; 14 березня 

1879, Ульм, Німеччина – 18 квітня 1955, Принстон, США) – один з найвизначніших 

фізиків XX століття. Лауреат Нобелівської премії з фізики 1921 року. Дійсний член 

Наукового товариства імені Шевченка. 

«Той, хто досить марширує під музику в строю, вже 

заслужив моє презирство. Мозком він був наділений помилково, 

йому цілком вистачило б і спинного мозку. З цією ганьбою 

цивілізації має бути покінчено». 
 

 


