
«ПІШО QUEST»  

 
 

Завдання 1 

 

 

Для подорожі до Європи вам знадобиться: палатка, паспорт, плавки, окуляри, 

парасолька. 

 

Примітка до завдання: 

Щоб отримати наступне завдання - знайдіть ЗАЗНАЧЕНІ ПРЕДМЕТИ в парку з правої 

сторони від входу в собор та введіть суму із всіх чисел, які написані на них. 

 

Підказка 1 

Дивіться під ноги. 

 

Підказка 2 

Шукайте плитки в траві в парку, який знаходиться з правої сторони від входу в собор 

поряд з місцем старту. 

- 



Завдання 2 

На цих сходинках написані коди в нестандартному виді. 

 
Примітка до завдання: 

Формат вводу кодів - цифри. 

 

Підказка 1 

 
Шукайте назви країн. 

Паролем є телефонний код кожної із знайдених країн.  
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Підказка 2 

 
Підказка до вирішення кодів: 

Наприклад Україна = 380 

 

Польща 

Литва 

Чехія 

Бельгія 

Болгарія 

- 
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Завдання 3 

 
Примітка до завдання: 

Дана локація - це стіна, яка знаходиться за рестораном Козачка вздовж гори. На карті 

вона відмічена суцільною жовтою лінією. 

По цій стіні написані коди. 

- 

Завдання 4 

 

 
Примітка до завдання: 

Шукайте агента в загаданому місці в зеленій футболці біля турніка та виконуйте його 

інструкції. 

 

Підказка 1 

Яка завтра дата, такий і номер школи. 

 

Підказка 2 

20-а школа.  
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Завдання 5 

У Полтаві також є заклад Європейського рівня - цей паб місцеві кличуть "Музей 

полтавської мови". 

Примітка до завдання: 

Попросіть у бармена "Оболонь". 

 

Підказка 1 

Розмовний діалект включий суміш української та рос. мови. 

 

Підказка 2 

Вул. Анатолія Кукоби 47 - "Суржик Паб". 

- 

Завдання 6 

 
 

Завдання 7 

Кожен хто любить подорожувати - це ... 

Примітка до завдання: 

Шукайте агента біля заднього входу та прислухайтесь до його інструкцій. 

Тут вам знадобиться 5 копійок. 

На локації присутні хибні коди за введення якого ви отримаєте штрафні хвилини. 

Руками нічого не чіпати. За не виконання інструкцій агента можна отримати штраф. 

 

Підказка 1 

Найкраще місто відпочинку європейського мандрівника - готель Турист. 

 

Підказка 2 

Ті коди правильні - до яких примагнічується 5 копійок. 
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Завдання 8 

Агент був біля Туристу, але його знесло на човні на 250 метрів.. 

Примітка до завдання: 

Шукайте агента в солом‘яній шляпі та у човні. 

 

Підказка 1 

Агента знесло на приблизно на 250 метрів вниз по течії. Він чекає на вас у човні. На 

голові одягнена солом‘яна шляпа. 

 

Підказка 2 

 
- 

Завдання 9 

Подорожуйте у Францію. 

Примітка до завдання: 

Шукайте агентів у формі. 

Фраза агенту: "Їду до бабулі в Амстердам, хочу спекти пиріжки, але немає борошна, 

допоможіть нам чимось". 

 

Підказка 1 

А як на французській мові буде "подорож"?  

 

Підказка 2 

Кафе "Вояж", проспект Миру, 18а. 

Шукайте поліцейських у формі. 
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-Завдання 10 

 
Примітка до завдання: 

Шукайте мітку на огорожувальному паркані. 

 

Підказка 1 

У воїна з опущеню зброєю 

Завжди світла Голова. 

 

Підказка 2 

Проспект Миру перетинається з вулицєю Головка. 

Там на паркані шукайте довгий код. 

 

-Завдання 11 

 

 
 

Примітка до завдання: 

Шукайте вишку біля загаданого місця. 

 

Підказка 1 

В А В І ... 

 

Підказка 2 

Вавілова 2. Шукайте вишку, там на вас чекає агент. 
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Завдання 12 

Трохи перепочиньте. БІГТИ ПОКИ ШО НІКУДИ НЕ ТРЕБА.  

Загадані пісні навпаки. (наприклад "нескоро закат. вход есть" - "скоро рассвет. выхода 

нет" ВІДПОВІДЬ - ВЫХОДАНЕТ (назва пісні групи Сплін). 

Формат відповіді - назва пісні кирилицею без пробілів. 

 

1) Неудобный бар внутри без деревяных столов. 

2) Быстро часы прибывают сюда, разлуки без нас я еще жду. 

3) Все во тьме хуже есть, как сидеть врагам в черном мире. 

4) Послушать привыкшим ухом каспийский штиль. 

5) Посажу дерево и заберу подарок, того парня, что ненавижу. 

6) Ты продашь мне попугая и звезду, и себя ты ненавидешь, иди ... 

7) Як ввечері лягаю - чай виливаю. 

8) Тебе показалась земля Парижа, на ней показались короткие объятия. 

9) Ваши мужчины помнят вам вашу силу, ваши мужчины помнят вам ваш смех. 

10) Приедем, приедем, пройдут годы грязнее, успокоилась чужая в трансе тухнет. 

11) Ты выйдешь из корабля, пойдешь по шоссе, от гор, ужасно, расстанемся в 

Барселоне. 

12) Ты станешь, станешь кусать теплые ноги, в той весне все виновны, виновны. 

13) Та страна худшая страна во Вселенной, она вроде написана чернилами на полу. 

14) Я лежу на воде без красных плавок, натюрморт хуже представишь ты . 

 

Примітка до завдання: 

За кожен введений код - ви отримуєте 1 хвилину бонусного часу. 

Якшо ви не хочете вирішувати це завдання, введіть 789456123 і отримаєте наступне 

завдання. 

- 

Завдання 13 

 
Примітка до завдання: 

Знайдіть агента та виконуйте його інструкції. Фраза агенту: "Жу-жу-жу, Шалена 

бджілка, відвезіть мене в Європу". 
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Підказка 1 

-  

- 

Завдання 14 

Направляйтесь на дачу до Гени. 

 

Примітка до завдання: 

Шукайте агента в загаданому місці біля центрального входу. 

 

Підказка 1 

А як іноземці називають дачу? 

Ту, власник якою зелений і зубатий. 

 

Підказка 2 

Агент чекає на вас біля центрального входу у Віллу Крокодила, яка  знаходиться у 

парку Перемога. 

- 

 

javascript:photo('../../uploaded/poltava/Lite/0/Screenshot_2.jpg',1083,613)

