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1.   1.37 
При збільшенні літери результат ділення теж збільшується 
 

 
2. Північний полюс 
Всі напрямки з цієї умовної точки південні, тому й всі стіни будинку, збудованого 

тут ‘’дивитимуться’’ на південь. 
 
 
3. Батько Вітчизни 
Батько Вітчизни (лат. Pater Patriae) — давньоримський почесний титул, що 

надавався Сенатом за видатні заслуги перед республікою або імперією. Згодом, в новий 
та новітній час, подібні титули також присуджувалися представницькими органами 
влади багатьох (в основному, європейських) держав. 

Вперше цей титул наданий великому пізньореспубліканському політичному 
діячеві і оратору Марку Туллію Цицерону за заслуги в придушенні змови Катіліни, що 
стався в період його консулату в 63 до н. Е.Згодом, цей титул надавався багатьом 
римським імператорам. Як правило, це робилося після тривалого їх правління або як 
знак надзвичайного поваги з боку сенату за колишні заслуги. 

Пізніше, в нові й новітні часи у різних державах цей титул присуджувався ряду 
видатних державних діячів, таким як  Петро І в Російській імперії,  Дж. Вашингтон в 
США, Махатма Ганді в Індії, І. Чавчавадзе в Грузії, Віктор Іммануїл ІІ в Італії, Хуан 
Пабло Дуарте в Домінікані, Мігель Ідальго у Мексиці. 

Джерела: 
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%BA%D0

%BE_%D0%92%D1%96%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B8 
https://www.wiki.ru-

ru.nina.az/%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%86_%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%87
%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0.html 

 
 



 
 
4. Тигр 
За китайським календарем Новий рік 2022 настав 1 лютого і буде тривати до 22 

січня 2023 року. Символом 2022 року є Чорний або Синій Водяний Тигр. Дати початку 
і кінця року в китайському календарі не співпадають з подібними датами в звичному 
для нас Гигоріанському календарі, оскільки в китайському (східному) календарі 
використовуються місячні цикли. Новий рік тут приходить, коли на нічному небі 
з’являється другий місяць-молодик після зимового сонцестояння. Тому і дати в Китаї 
відрізняються від новорічного святкування решти світу.Традиційно в Китаї святкують 
не менше двох тижнів, хоча офіційні вихідні в цій країні тривають з 31 січня до 6 
лютого. 

Цікаво, що 1 лютого в Китаї прийшов не 2022, а 4720 рік. Серед населення він 
більше відомий як “Свято весни” (Чуньцзе). Святкові урочистості, які можна побачити 
в цій країні сьогодні, існували тут ще за 1500 років до нашої ери. Тоді їх присвячували 
обрядам на честь вшанування предків. За китайською традицією кожен рік називають 
на честь однієї з тварин, які входять до зодіаку: Свиня, Собака, Дракон, Півень, Мавпа, 
Коза, Тигр, Кінь, Кролик, Змія, Бик або Щур.  

 За китайською міфологією, в Новий рік в усі будинки приходить чудовисько 
Нянь, яке з’їдає урожай, худобу і навіть дітей. Від монстра може захистити червоний 
колір, тому китайці всюди розвішують червоні ліхтарики і візерунки з червоного 
паперу. Також до Нового року проводять генеральне прибирання та підбирають 
святковий одяг, кольори якого мають обов’язково відповідати кольоровій символіці 
тварини, рік якої настав. 

Джерело: 
https://tsn.ua/ukrayina/kitayskiy-noviy-rik-2022-koli-tigr-vstupaye-u-prava-za-

shidnim-kalendarem-ta-yak-yogo-zustrichati-1952230.html 
 
 
5. Діорама 
Діора́ма — стрічкоподібна, зігнута півколом живописна картина з переднім 

наочним планом (споруди, реальні і бутафорські предмети). Діораму відносять до 
масового видовищного мистецтва, в якому ілюзія присутності глядача в природному 
просторі досягається синтезом художніх і технічних засобів. 

Діорами розраховані на штучне освітлення і часто розташовуються в спеціальних 
павільйонах або музеях. Більшість діорам присвячена історичним битвам. 

Перша діорама була створена у Франції в 1822 році Луї Жаком Дагером, 
винахідником фотографії. Складні механізми і витончена гра світла разом з дзеркалами 
і запоною розмірами 22×14 м діорами Дагера і Бутона тримали в напрузі глядачів, перед 
якими кожні 15 хвилин мінялися сюжети: гори, руїни готичних замків, італійські 
пейзажі. 

В Україні найвідомішими діорамами є: «Штурм Сапун-гори 7 травня 1944 року» 
— Севастополь, «Битва за Дніпро» — Дніпро, «Штурм фортеці Ізмаїл» — Ізмаїл, 
«Будівництво ДніпроГЕСу» — Запоріжжя. 

Джерело: 
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%96%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%

BC%D0%B0 



 
 
 
 
6.  Баляди 
«Баляди і розкази» — дебютна поетична збірка українського 

письменника Івана Франка; видана у 1876 році у серії «Письма Івана 
Франка», у якій пізніше вийшли збірка прози «Борислав. Картини з життя 
підгірського народу» (Випуск ІІ) та оповідання «Навернений грішник» 
(Випуск ІІІ). Поетичну збірку «Баляди і розкази» присвячено «Благородній 
дівиці Надежді» (літературний псевдонім Ольги Рошкевич). 

Збірка містить як Франкові переспіви поезій відомих поетів (Г. 
Гейне, й.-В. Гете, О. Пушкіна, О. Толстого), так і оригінальні твори поета.  

У збірці автор поєднує ліро-епічні баладні мотиви туги, зради, нещасливого 
кохання з романтичним топосом моря («Рибак серед моря», «Керманич»), із епічними 
літописними історіями («Аскольд і Дір під Царгородом», «Князь Олег», «Данина», 
«Хрест Чигиринський») та епілогом — віршем «Коляда (руським господарям)». 

Джерело: 
https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BB%D1%8F%D0%B4%D

0%B8_%D1%96_%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B8 
 
 
7. Обставини (становище) зобов'язують 
Noblesse oblige або Шляхетність ( походження) зобов’язує — французький 

крилатий вираз, що став використовуватись в багатьох мовах в оригінальному вигляді 
й означає, що шляхетність це більше ніж просто привілеї та знатність, а вимагає від 
людини, яка має такий статус, виконувати соціальні обов’язки. В Оксфордському 
словнику англійської мови зазначено, що цей термін буквально має сенс: “шляхетне 
походження передбачає шляхетну поведінку”.Dictionnaire de l’Académie française 
визначає цей вираз таким чином: Хто претендує на шляхетність, той повинен вести себе 
достойно. Або – треба діяти таким чином, щоб відповідати своєму становищу та 
привілеям, з якими ти народився, отримав та/або заробив їх. 

вислів став крилатим у 1836 р., після виходу роману Оноре де Бальзака «Лілея 
долини» («Le Lys dans la Vallée») і вже з 1837р. став популярним і часто траплявся в 
листуванні. 

Також цей вислів перекладають як: ‘’Становище зобов’язує’’.(В російській 
Вікіпедії вказано переклад виразу ‘’честь обязывает’’ або '’положение обязывает’’.) 
Оскільки слово Noblesse  має два значення: походження і  становище, то й значення 
виразу з часом отримало два різні смислові значення. 

Чесно кажучи, мені важко зрозуміти якою має бути відповідь на це запитання. З розглянутих 
мною джерел у мене склалася думка, що першим і правильним значенням виразу було таки 
'’походження зобов’язує’’, а '’становище зобов’язує’’ з’явилося пізніше внаслідок вільного перекладу і 
ситуаційно має зовсім інше(і) значення, зокрема, '’обставини, що склалися вимагають певних дій’ ’. 
Нині більш використовується версія обставин, що зобов’язують діяти певним чином. Перша ж 
версія, про відповідальність та зобов’язання поводитися відвовідно до походження, тобто шляхетно 
поступово прямує в Лету не тільки внаслідок зникання поняття шляхетності в смислі благородного  
походження, а й в смислі благородного поводження. Можливо, я занадто згущую фарби, але 
багаторічні спостереження вперта штука і поведінка за певних обставин залежить від цінностей 
особистості людини, або їх відсутності. 



Джерела: 
https://uk.wikipedia.org/wiki/Noblesse_oblige 
https://context.reverso.net/%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B

E%D0%B4/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%B
A%D0%B8%D0%B9-
%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/noblesse+oblige 

 
8. Рибниця 
 
 
9. Пустка 
 
 
10. Республіка 
 
 
11. Кондратюк (Шаргей) 

Ю́рій Васи́льович Кондратю́к (справжнє ім’я Шаргей 
Олександр Гнатович; народився 9 (21) червня 1897, Полтава, 
Україна — місце та дата смерті точно невідомі, не раніше 1942) — 
український учений-винахідник, один із піонерів ракетної техніки й 
теорії космічних польотів. Автор так званої «траси Кондратюка», 
якою подорожували на Місяць космічні кораблі «Аполлон». 

Прізвище та ім’я О.Шаргей був змушений змінити, боячись 
репресій з боку радянської влали, оскільки був свого часу офіцером 

царської, а згодом — Білої армії. Документи на нове ім’я йому 
допомогла отримати мачуха  (справжній носій цього імені помер 1921 
р.). В той же час починає вивчення завдань космонавтики та основних 
потенційних способів мандрувати за межі Землі. Роботу дослідник вів 
незалежно від Костянтина Ціолковського. У праці «Завоювання 
міжпланетних просторів» (1929 рік) вивів основне рівняння польоту 
ракети, розглянув енергетично найвигідніші траєкторії космічних 
польотів, виклав теорію багатоступеневих ракет. Там же визначив 
необхідність використання багатоступеневих ракет та ракетного 
палива за спеціальним рецептом, потенційне створення міжпланетних 
баз та використання гравітаційних полів на інших планетах. 

Перший винахід Кондратюка-Шаргея не стосувався космонавтики: він збудував 
дерев’яний елеватор без жодного цвяха, місткість якого складала 10 тис тонн. 
Паралельно із основною роботою механіка в «Сибхліббуді» він надіслав до Головнауки 
у Москву рукопис «Про міжпланетні подорожі». Цей рукопис академіки та професура 
оцінили дуже високо, а офіційна радянська влада почала шукати того, хто взагалі міг 
таке написати за межами закритих НДІ. 

У січні 1929 року в Новосибірську власним коштом він видав книгу «Завоювання 
міжпланетних просторів»; а вже на початку 1930 року був засуджений за неправдивим 
звинуваченням у шкідництві, посаджений до одиночної камери і підданий низці допитів 
(серед звинувачень — створення того самого елеватора без цвяхів як «прихована 
диверсія», мовляв, щоби швидше зруйнувався стратегічний об’єкт). За результатами 



кримінальної справи потрапив у «шарашку» — конструкторське бюро ОДПУ 
інженером-конструктором, де перебував за ґратами та працював до 1932 року. 

В період ув’язнення виконав ескізний проект для конкурсу з вітроенергетики, 
який передав «на волю», проектом зацікавився тодішній нарком важкої промисловості 
Серго Орджонікідзе — і Кондратюка-Шаргея повезли до Москви для зустрічі із 
наркомом, а згодом звільнили з тюрми.  

1932–1933 роки в Новосибірську працював над проектом потужної Кримської 
вітроелектростанції. Наступного року продовжив цю роботу в Харкові. Проект 
передбачав вітроелектростанцію потужністю в 12 тис кіловат, у той час як зарубіжні 
аналоги обмежувалися сотнею. Мала бути побудована вітрова щогла заввишки в 165 
метрів. Вітрова електростанція побудована не була, але розробки українця лягли в 
основу побудови Останкінської телевежі (вкрадена технологія принесла співробітнику 
Кондратюка Нікітіну Ленінську премію). 

 1939 року Кондратюк очолив відділ проектно-експериментальної установи 
вітроелектростанцій у Москві. Здавалося, що це було підвищення, але насправді ні: 
проект альтернативної енергетики в Криму, де на Ай-Петрі будували небачену вітрову 
електростанцію, було закрито після того, як 1937 року застрелився Орджонікідзе, а 
самого Кондратюка звинуватили в гігантоманії. 

 1941 року почалася війна, і науковець, так і не отримавши звання кандидата 
технічних наук, пішов добровольцем на фронт, ставши телефоністом. Точна дата 
загибелі невідома, але за свідченнями очевидців та дослідників вважається, що до кінця 
лютого 1942 року під Кіровом він був ще живий.  За однією з версій він загинув на 
фронті, за ішою – в концтаборі. Загадковість загибелі українського фізика-
експериментатора породила безліч міфів: в СРСР довгий час поширювалася версія, що 
Кондратюк допоміг створити німцям ракету «Фау», або що його папери потрапили до 
німецької розвідки після його смерті. Місцем поховання вважається братська могила в 
Кірові Калузької області в Росії. 

. На теоретичному рівні Кондратюк-Шаргей вперше обґрунтував економічну 
доцільність вертикального злету ракет, створення проміжних баз під час польотів, 
гальмування у верхніх шарах атмосфери, використання сонячної енергії космічними 
апаратами, прорахував трасу для ракети на Місяць. Остання розробка була використана 
в США під час запуску «місії Аполлон». Факт цього визнано було керівниками 
програми та підтверджено у журналі Life. 

Як згадував Джон Хуболт, один із керівників космічної програми «Аполлон»: 
«Коли я на світанку у березні 1968 року із завмиранням серця стежив на мисі Канаверал 
за стартом ракети, що несла корабель «Аполлон» у напрямку Місяця, я думав у цей час 
про українця Юрія Кондратюка, який 50 років тому розробив ту саму трасу, по якій 
належало летіти нашим астронавтам…». Американський астронавт Ніл Армстронг, що 
першим ступив на місячну поверхню, через рік побував у Новосибірську і, на знак 
поваги до винахідника, взяв пригорщу землі біля будинку, де мешкав Юрій Кондратюк. 

Окрім імені в Залі слави космонавтики в США, ім’я Юрія Кондратюка носить 
музей авіації та космонавтики у Полтаві, астероїд 3084 та кратер на зворотньому боці 
Місяця. 

Джерела: 
https://www.imena.ua/blog/shargey-knodratyuk/amp/ 



https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D1%80%
D0%B0%D1%82%D1%8E%D0%BA_%D0%AE%D1%80%D1%96%D0%B9_%D0%92%
D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 

https://uinp.gov.ua/istorychnyy-kalendar/cherven/21/1897-narodyvsya-yuriy-
kondratyuk-vynahidnyk 

 
 
 
 
 
 
 
12. Один. Перша(ий) 
Автор картини Анрі́-Емі́ль-Бенуа́ Маті́сс (фр. Henri Émile Benoît Matisse; 31 

грудня 1869 — 3 листопада 1954) — французький художник, скульптор, графік, майстер 
декоративного мистецтва, один з найоригінальніших представників образотворчого 
мистецтва початку 20 століття. Малював портрети, жанрові картини, натюрморти, 
картони для вітражів і гобеленів. Відомий використанням надприродних яскравих 
кольорів. Один із засновників руху фовізму. 

Зображення номер один  - картина Матісса під назвою ‘’Човен’’.На картині 
художник зобразив човен під вітрилом і відображення, яке можна побачити у воді. 
Спочатку ніхто не міг зрозуміти, що тут зображено. 

 Дійшло до курйозного випадку. Робота живописця була виставлена 1961 р.в музеї 
Нью-Йорка – розмістили її догори ногами. Пройшло 45 днів, і тільки потім (3грудня 
1961р.)усунули помилку і повісили картину в належному положенні.. Помилку 
помітила брокерка Женев’єва Габерт,  але засоромилася повідомити охоронцю. 
Натомість розповіла газеті New York Times ( сором’язливість панночки чарівним чином 
зникла на шляху до редакції). 

Причина помилки та поганого розуміння картини непідготовленими глядачами в 
тому, що картина симетрична лише на перший погляд. Якщо придивитися, то можна 
помітити лівий піднятий кінець. Саме він і є досить схематичне зображення носа човна, 
навіть не самого човна, а лише його вітрила. 

У відображення у воді піднятий кінець вже відсутній. Крім вітрила, Матісс 
зобразив хмари і лінію горизонту. Це і є ті самі лінії рожевого кольору.  

Талант художника виражався в якнайменшій кількості мазків. Робота геніальна 
своєю простотою. Це творіння здатне розбудити фантазію і уяву. Глядачеві доводиться 
думати про те, що хотів сказати автор цієї картиною. Вона схожа на дитячий малюнок. 
Але це лише на перший погляд. Насправді, вона геніальна. Швидше за все, Матісс 
прагнув здивувати не тільки своїх сучасників, але і тих, хто буде дивитися на його 
картину в майбутньому. 

Джерела: 
https://jyvopys.com/choven-anri-matiss/ 
https://m.gazeta.ua/articles/culture/_kartina-matissa-46-dniv-visila-dogori-

drigom/1000702 
 
 
13. Анклав/енклав 



Анкла́в (енклав) (фр. enclave — від лат. inclavare — закривати на ключ) — 
територія або частина однієї держави, оточена з усіх сторін територією іншої держави 
або частина території однієї держави, яка не має спільних меж зі своєю материнською 
частиною і оточена територією іншої держави. Наприклад, Республіка Сан-Марино, 
розташована у межах Італії, італійське місто Кампйоне-д'Італія у Швейцарії. Якщо 
анклав має морський берег, його називають напіванклавом 
(наприклад, Гамбія, Монако). В російській Вікіпедії зауважується, що щодо держав 
поняття ‘’анклав’’ застосовується лише у випаддку, коли вони повністю оточені іншою 
(однією) країною і не мають виходу до моря. Таким чином, вказані в запитанні три 
держави є єдиними в світі державами-анклавами на даний час, що повністю 
відповідають вказаним умовам. 

Джерело: 
https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B2 
https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B2 
 
14.   5 
Австрія, Італія, Франція, Німеччина і Швейцарія. 
Теоретично до цього переліку при можна було би спробувати втиснути ще й 

Словенію, яка в період зимової Олімпіади в Сараєво 1984 року входила до складу 
Югославії, але, оскільки змагання проходили не на її території, а на території 
нинішньої Сербії, то це питання залишаю у розділі фантазій на вільну тему. 

Джерела: Вікіпедія/альпійські держави, Вікіпедія/зимові Олімпійські ігри 
 
 
15.   9 
1. Шліманн. 2. Харків. 4. Миколай. 5. Макарони. 6. Коза. 7. Амбра. 8. Рогозов. 9. 

Ейнштейн/Айнштайн. 10. Сто 
3. Лумумба 
 
 
16.  16,5 
 
 
17.  33 
1) 15+13+5=33 
2) 33:2=16,5 
 
 
18. Рушник 
 
 
19. Інтелектуальні 
Спорт (англ. Sport, походить від давньофранцузького фр. Disport — «дозвілля», 

«розвага») — організована за певними правилами діяльність людей, що полягає в 
зіставленні їхніх фізичних та інтелектуальних здібностей. Спорт — це змагання за 
певними правилами, зазвичай це специфічний вид фізичної або інтелектуальної 
активності, яку здійснюють з метою змагання, а також поліпшення здоров'я, отримання 



морального і матеріального задоволення, прагнення до удосконалення і слави, 
покращення навичок. 

https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82  
Спорт (англ. Sport, сокращение от первоначального старофранц. Desport — 

«игра», «развлечение») — организованная по определённым правилам деятельность 
людей (спортсменов), состоящая в сопоставлении их физических и/или 
интеллектуальных способностей...В сочетании с отдыхом, стремлением к постепенному 
улучшению физического здоровья, повышению уровня интеллекта, получению 
морального удовлетворения, к совершенству, улучшению личных, групповых и 
абсолютных рекордов, славе, улучшению собственных физических возможностей и 
навыков спорт предназначен для совершенствования физико-психических 
характеристик человека. 

https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82 
Зауважую: перші речення визначення в українській та російській Вікіпедіях 

співпадають в плані того, що спорт – це зіставлення фізичних та ( та/або в рос. 
Вікіпедії) інтелектуальних здібностей, вид фізичної та інтелектуальної активності.  
Але в українській  статті Вікіпедії про розвиток  інтелектуальних здібностей не 
згадується у першій частині тексту з визначенням спорту як виду діяльності та 
вказанням його цілей, точніше прямо не вказується, на відміну від статті  з російської 
електронної енциклопедії, чия версія визначення спорту в даному конкретному випадку, 
на мою думку, краще продумана авторами.  

Однак в українській Вікіпедії і частково в російській є ось така вказівка: ‘’Спорт 
означають у загальних рисах як систему діяльності, що вимагає фізичної сили або 
спритності. Найбільші змагання, такі як Олімпійські ігри, допускають тільки ті види 
змагань, що відповідають такому визначенню, а Рада Європи не визнає спортом 
діяльності без фізичної складової.Однак чимало змагань без фізичної складової 
вимагають визнання як розумових видів спорту. Міжнародний олімпійський комітет 
визнає шахи та бридж bona fide видами спорту, а Всесвітня асоціація спортивних 
федерацій SportAccord визнає 5 нефізичних видів спорту: бридж. Шахи, шашки, го та 
сянці й обмежує кількість ігор, що можуть набути статусу виду спорту. 

 
 
20. Живеш 
Представник племені добрих людей У відповідь на запитання: '’Де ти живеш?’’ 

скаже правду, представник племені-антагоніста, звичайно ж, збреше і тим самим скерує 
нас у потрібному нам напрямку. 

 
 
21. Зозуля 
https://m.facebook.com/%D0%A1%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B1%D0%B8-

%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8-
123598918223453/?__tn__=%2Cg 

 
 
22. Хрестяться 
 
 



23. Психологічний 
Психологічний вік — це вік, який визначається співвідношенням рівня психічного 

розвитку людини і середньостатистичними нормами певних психічних проявів які 
характерні для того чи іншого віку. 

https://liza.ua/materialyi-na-ukrainskom-yazyike/psihologichnij-vik-shho-cze-take-i-
yak-jogo-
viznachiti/#:~:text=%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%
D0%B3%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%B2%D1%96%D0%B
A%20%E2%80%94%20%D1%86%D0%B5%20%D0%B2%D1%96%D0%BA%2C%20%
D1%8F%D0%BA%D0%B8%D0%B9,%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D1%82%D0%B
E%D0%B3%D0%BE%20%D1%87%D0%B8%20%D1%96%D0%BD%D1%88%D0%BE
%D0%B3%D0%BE%20%D0%B2%D1%96%D0%BA%D1%83. 

 
 
24. Боксери 
 
 
 
 
25. Гребенщиков 
Під час однієї з поїздок Борис Гребенщиков помітив Віктора Цоя, що співав під 

гітару з компанією в електричці, і запропонував Вікторові допомогу і підтримку не 
тільки зі свого боку, а й з боку Андрія Тропілло («патріарха» радянських підпільних 
продюсерів, який з вересня 1989 очолював Ленінградську філію «Мелодії»), Сергія 
Курьохіна та інших. Віктор Цой заспівав свої пісні Борису Гребенщикову в електричці 
«Петергоф — Ленінград». Згодом Б. Гребенщиков організував Цою і його групі 
студійний запис — таким чином з’явився перший альбом «45» групи «Кино». Альбом 
з’явився влітку 1982 року. Коли Цой записував свій перший альбом, Гребенщикова 
вважали «рок-н-рольним гуру. 

Сергій Бугаєв (у 1986—1988 роках грав на ритм-секції групи «Кино») зазначає: 
«Між Борисом Гребенщиковим і Віктором Цоєм було глибоке порозуміння, що такого 
тепер навіть не зустріти у мистецтві й музиці.« 

Сергій Фірсов, друг Віктора Цоя, музичний продюсер, організатор клубу-музею 
«Камчатка» зазначає, що Віктор надзвичайно швидко наздогнав Гребенщикова за 
популярністю, оскільки був набагато простішим, і цим зрозумілішим. 

Борис Гребенщиков став головним шанувальником і опікуном Цоя: він говорив, 
що ні в кого в піснях немає стільки чистоти і ніжності. 

https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%BE%D0%B9_%D0%92%D1%96%
D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%A0%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%80%
D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 

 
Дякую за увагу 
 
Всім миру, здоров’я, наснаги та сил  
 


