
15 грудня

2000 - зупинено 3-й енерго-
блок ЧАЕС. Чорнобильська 
атомна електростанція по-
вністю виведена з роботи.
Святкують міжнародний 
день чаю.
День працівників суду

1899 - засновано футболь-
ний клуб «Мілан»
1770 - народився Людвіг 
ван Бетховен (німецький 
композитор)
1775 - народилася Джейн 
Остін, англійська письмен-
ниця

1903 - перший політ літака 
в історії.
1975 - народилася Мілла 
Йовович, американська кіно-
актриса, фотомодель
День працівника держав-
ної виконавчої служби

1865 - прийнята Тринадцята 
поправка до конституції 
США, що скасовула рабство
1921 - народився Юрій 
Володимирович Нікулін 
(російський актор, клоун)
Міжнародний день 
мігрантів

1939 - прийнятий на озбро-
єння танк Т-34
1906 - народився Леонід 
Ілліч Брежнєв, генеральний 
секретар ЦК КПРС
Святкують день Святителя 
Миколи Чудотворця
День адвокатури

1699 - Указ Петра I про пере-
несення святкування Нового 
року в Росії з 1 вересня на 
1 січня
1879 - Томас Альва Едісон 
провів демонстрацію роботи 
лампи розжарювання
День міліції

1968 - США, запуск косміч-
ного корабля «Аполлон-8» 
(перший пілотований політ 
навколо Місяця)
1977 - народилася російська 
теледіва Анфіса Чехова
1948 - народився Семюель 
Джексон (американський 
актор)

16 грудня 17 грудня 18 грудня 19 грудня 20 грудня 21 грудня

ПОЛІТИЧНІ ПЕРЛИ 

АНЕКДОТИ НАРОДЖЕНІ З... ПІНИ ПИВНОЇ 

Пивний клуб 
«Оболонь»

м. Луцьк, вул. Коперніка, 8а. 
Телефон для довідок: 

(0332) 72-33-53. 
www.morepiva.com; 

e-mail:obolon@morepiva.com

ОВЕН

АСТРОЛОГІЧНИЙ ПРОГНОЗ НА 19 — 25 ГРУДНЯ 
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☺☺☺
Любов — це коли дівчина ста-

вить ім’я коханого в якості всіх своїх 
паролів. Велика любов — коли всі 
паролі різні…

☺☺☺
Хазяїн ресторану хизується пе-

ред відвідувачем: 
— Особливість і гордість нашого 

ресторану — це черепахи! 
Гість спокійно відповідає:
 — Я знаю, вчора одна з них мене 

обслуговувала.
☺☺☺

Літо, Карпати, ранок, полонина, 
посеред неї намет. З намету вилазить 
турист у трусах і починає віджима-
тись від землі. Поряд проходить 
старий гуцул, зупиняється, знімає 
шапку і каже:

— Всьо видів: коні крадут, коро-
ви крадут, у мене того року ровірок 
вкрали, але аби отако зрання з-під 
хлопа бабу вкрали...

☺☺☺
У мене  вдома з Apple  тільки 

компот!
☺☺☺

Радянські часи. У сільському 
клубі йде лекція про сімейне життя. 
Лектор каже:

— На жаль, буває, що сім'ї роз-
падаються через подружні зради. 
Найчастіше дружинам зраджують 
спортсмени, потім йдуть артисти, 
далі — моряки. Це викликано тим, 
що люди надовго відлучаються з 
дому...

Тонкий голос із першого ряду:
— А я от тридцять років плаваю 

і жодного разу дружині не зраджу-
вав!

Грубий голос з останнього ряду:
— Ось через таких, як ти, флот 

на третьому місці!
☺☺☺

— Водив тещу до серпентарію. 
Вона здивовано розглядала змій, їла 
морозиво, щось бубоніла... Взагалі, 
старанно робила вигляд, що не ро-
зуміє, про що ці тварюки шиплять.

— Випити хочеш?
— Ні.
— А будеш?
— Так!

☺☺☺
Лікарня, палата дистрофіків. У 

палату входить лікар 
— Привіт, орли! 
— Лікарю, які ми орли... 
—  А хто вчора літав, коли венти-

лятора ввімкнули?
☺☺☺

Старий єврей лежить, ледь чут-
но дихає, помирає. Раптом відкри-
ває очі і говорить онукові, що стоїть 
поруч:

— Моня, я чую запах фарширо-
ваної риби, принеси мені шматочок.

Онук повертається через кілька 
хвилин і каже:

— Бабуся сказала ніякої риби, це 
на похорон.

☺☺☺
Як кажуть у народі: в таку по-

году навіть облавтодор асфальт не 
буде класти.

☺☺☺
— Як ви добилися у своєму від-

ділі такої високої продуктивності 
праці? — запитує бос менеджера се-
редньої ланки.

— Кожен день приношу в офіс 
газету «Робота сьогодні» і читаю 
всім вголос про вакансії кур’єрів і 
вантажників.

☺☺☺
У нашому селі немає ні «ВКон-

такті», ні «Однокласників»... Зате є 
багато сіновалів для контактів із од-
нокласниками.

☺☺☺
Теща: 
— Такого козла ще пошукати 

треба!
Дочка: 
— От яка я розумниця, зна-

йшла!
☺☺☺

Чоловіки діляться на два типи: 
тих, хто може підняти холодильник 
на п’ятий поверх, і тих, хто може за-
платити за це.

«До якої міри треба не розу-
міти країни, щоб не відчувати, як 
уже давно людей дратує вся ця ма-
ячня з амфорами, комбайнами та 
бадмінтон! Дванадцять років ТБ 
оспівує одного героя».

Леонід Парфьонов, російський 
журналіст виступив із критикою 

влади під час мітингу опозиції на 
Болотній площі в Москві

«Хочу доповісти народу Укра-
їни — що таких дебілів, які керу-
вали в той час МВС України та 
УМВС в Одеській області — ще не 
було в Україні за всю історію з мо-
менту створення даного держав-
ного інституту».

Геннадій Москаль, «НУ-НС» про 
ліквідацію банди Дикаєва 

«Луганськ відрізаний від Укра-
їни Донецькою областю. Там до-
мінує культура мента. Без мента 
в місті неможливо нічого зроби-
ти. Соромно бачити чиновників 
із дружинами в ягуарових шубах 
або чорні «Мерседеси» біля про-
куратури. Звідки вони в людей із 
такими зарплатами? Вони про-
сто демонструють, що от я зло-
дій, і гарно влаштувався. Це культ 
чиновника-крадія, мента».

Святослав Олійник, нардеп

«Небажання чиновників за-
йматися реформами або бажання 
відсидітися не пройде».
Віктор Янукович, Президент Украї-

ни про впровадження реформ

«Якщо в когось чухаються ку-
лаки й він хоче розблокувати, я 
бажаю успіхів».

Андрій Кожем’якин, БЮТ про те, 
що його фракція буде блокувати 

трибуну ВР доти, доки більшість не 
погодиться з її вимогами

«Не може бути того, що люди 
своїх представників (депутатів) 
ненавидять усіма фібрами душі. 
Хоча для цього є підстави».

Володимир Литвин, спікер 
парламенту

«Вони б із задоволенням усіх 
посадили, але наша партія занад-
то велика. Усім просто місця у 
в’язницях не вистачить».

Олександр Турчинов, БЮТ

«Діряве відро ні-
коли не вико-

нає тих функцій, яких 
від нього очікують 
хазяї… Якщо право 
стає безправ’ям, то 
опір стає обов’язком 
кожного громадяни-
на держави… Вла-
ді вдалося розбити 
громадські рухи на 
жалюгідні подоби. 
У нас у суспільстві 
спрацьовує на 100% 
дурний принцип: де 
два українці — там 
три гетьмани».
Олександра Кужель, 

колишній голова 
Державного комітету 

України з питань регу-
ляторної політики та 

підприємництва

Варто максимально ефективно вико-
ристати початок тижня. Саме в цей час 
можна багато чого досягти. Згодом ви-
падкових перемог стане значно менше, 
а здобути невипадкові буде все важче.

Для вас тиждень буде дуже сприятли-
вим. Можна домогтися значного прогре-
су в справах, що вимагають уваги, зосе-
редженості й широкого кругозору.

Кінець тижня принесе багато приємних 
звісток, що стосуються як особисто вас, 
так і ваших близьких. Можливі несподі-
вані та навіть шокуючі зустрічі, в тому 
числі з людьми з вашого минулого.

Для вас це не найприємніший тиждень. 
Він почнеться з неприємностей і буде 
присвячений вирішенню проблем, подо-
ланню труднощів. Тому варто набратися 
терпіння.

Розпочнеться тиждень із перемоги над 
впливовим противником. Ця перемога 
буде для вас несподіванкою. Необхідно 
швидко зрозуміти, як скористатися нею 
для підкорення нових вершин.

На початку тижня ви будете залежні від 
людей, які вас оточують, їх рішень і вчин-
ків. А в другій половині тижня все швидко 
і несподівано зміниться на краще. Все не 
так погано, як ви думали.

Тиждень починається вдало — скорис-
тайтеся цим, щоб чогось досягти, бо далі 
буде гірше. Перші дні тижня підходять 
для ділових переговорів і початку співп-
раці. Ви можете довіряти союзникам.

На перші дні тижня бажано не планувати 
нічого важливого. Вільний час намагай-
теся використовувати для відновлення 
сил, проведення приємних процедур. 
Корисні заняття йогою, медитація.

Найбільш сприятлива перша половина 
тижня, її й варто використати для най-
важливіших справ. Перші дні — ідеаль-
ний час для підготовки, обмірковування 
планів, попередніх домовленостей.

Фортуна посміхнеться вам на початку 
тижня. Згодом на зміну позитивним тен-
денціям прийдуть негативні. Дуже важ-
ливо знайти союзників, які зможуть вам 
допомогти.

Не впадайте у відчай, якщо тиждень по-
чнеться не зовсім так, як вам хотілося 
б. Після кількох важких днів все налаго-
диться, ви надолужите втрачене. Мож-
ливі нові романи.

Ви можете зробити багато справ, вда-
ло втілити свої плани. Буде можливість 
одержати підтримку партнерів, друзів. У 
другій половині тижня очікується більше 
новин, поїздок, приємного спілкування. 
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