
15 жовтня

1981 — засновано американ-
ський рок-гурт Metallica.
1992 — серійного вбивцю 
Андрія Чикатила визнали 
винним у 52 вбивствах.
Народилися:
1976 — Микола Басков.
1844 — Фрідріх Ніцше, 
філософ.

1988 — на Центральному 
телебаченні почався показ 
серіалу «Рабиня Ізаура», 
початок ери мильних опер 
у СРСР.
Народилися:
1854 — Оскар Уайльд, 
письменник.
1968 — Ілля Лагутенко.

1831 — Майкл Фарадей 
здійснив перше успішне 
випробування електричного 
динамо, відкривши електро-
магнітну індукцію.
1933 — Альберт Ейнштейн 
прибув до Нью-Йорка як 
біженець із нацистської 
Німеччини.

1867 — Аляска переходить 
від Росії до США.
1967 — радянський кос-
мічний апарат «Венера-4» 
успішно сів на поверхню 
Венери. 
1973 — народився Сергій 
Безруков, російський актор 
театру і кіно.

1901 — бразилець Альберто 
Сантос-Дюмон облетів на 
своєму 33-метровому дири-
жаблі Ейфелеву вежу, про-
демонструвавши керований 
політ на апараті, що легший 
за повітря.
1987 — «чорний понеділок» 
— великий біржовий крах.

1968 — на Олімпійських іграх 
в Мехіко перемогу в стрибках 
у висоту з результатом 2 м 
24 см здобув американець 
Дік Фосбері, який придумав 
оригінальний спосіб подо-
лання планки спиною до неї. 
Новий стиль швидко набув 
популярності в усьому світі. 

1879 — американський вина-
хідник Томас Алва Едісон ви-
пробовує свою першу лампу 
розжарювання з вугільною 
ниткою.
1944 — у Бермудському 
трикутнику загадково зник 
екіпаж американського 
корабля «Рубікон».
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— У тебе яка машина?
— «Таврія».
— Та ну, лайно!
— Звісно, так воно і є. Тобі ж із 

трамвая видніше.


Прибіг на іспит студент, у якого 
вчора був день народження, «нія-
кий», звісно. Одногрупники напха-
ли йому до кишень шпаргалок, по-
ставили рівненько та сказали йти 
здавати… Він сів, списав там щось і 
несе до викладача (обережно курсу-
ючи якомога пряміше).

Викладач був класний, із гар-
ним почуттям гумору. У просвіті під 
партами (є такі парти з наскрізними 
полицями) побачив якісь папірці й 
питає:

— А то там не ваші шпаргалки?
Хлопець повільно, перевіряючи 

кишені:
— Ні-і… Мої тут…


— У тебе такі пухнасті вії. Коли 

кліпаєш очима, на мене аж дме!


Найгірший противник у бійці 
— спортсмен-бігун: якщо ти силь-
ніший, ти його не доженеш, якщо 
сильніший він, від нього не втечеш.


Я не можу спати спокійно, зна-

ючи, що на кухні самотньо лежить 
пиріжок.


Порада хіміка: щоб дізнатися, 

чи посолений борщ, досить опусти-
ти в нього два електроди й пустити 
по них струм. Якщо з’явиться запах 
хлору, значить, борщ посолений.


Молодий батько в паніці дзво-

нить педіатру:
— Лікарю, що робити? Трирічна 

донька напилася зеленки!
— Так, а як дитина зараз вигля-

дає, що робить?
— Що робить? Посміхається 

зеленими губами, висовує зелений 
язик крізь зелені зуби... Лікарю, що 
мені робити?!

У слухавці лунає сміх лікаря:
— Фотографуйте!

Він сказав, що за формою моїх 
грудей може визначити характер. 
Груди я йому показувати не стала, а 
відразу показала характер.


Тільки наша людина, перебіга-

ючи дорогу на червоне світло, може 
зіштовхнутися зі зустрічним пішо-
ходом...


— Давай сходимо куди-небудь, 

вип’ємо, розслабимося?
— Ні, зарплато, ти ще занадто 

маленька, сиди вдома!


Діма (4 роки) розгортає цукерку. 
— Дім, поділишся зі мною? 
— Ні. Я не можу. 
— Чому? 
Діма (з задоволеним виглядом): 
— Бо я скупий! 
— А хіба це добре — бути скна-

рою? 
— Ну-у-у... — дожовуючи цукер-

ку, — доволі непогано...


У школі на геометрії ми вивчили, 
що кути бувають гострі, тупі й пря-
мі. Та коли я вирішив поклеїти в ста-
рій квартирі шпалери, то зрозумів, 
що є ще криві кути...


Онук підходить до діда і запитує: 
— Діду, звідки діти беруться?
Дід відповідає:
— Кого лелека приносить, a кого 

в кaпусті знaходять.
Мaлий вислухав, зaписав усе в 

зошит, заховав у стіл і пішов. Дідо-
ві стaло цікаво, він дістав зошит і 
читає: «Сьогодні розмовляв зі своїм 
дідом нa сексуaльні теми — дуб ду-
бом!».


— Кохана, тобі не холодно?
— Холодно.
— Як добре, що я тепло вдівся.

«Я чесно кажу, що не отримую 
величезного задоволення саме від 
публічної політики… Мені цікаві-
ше бути проповідником у церкві, 
ніж, умовно кажучи, виступати в 
шоу Савіка Шустера».

Олександр Турчинов, «БЮТ-
Батьківщина»

«Він (Янукович) покликав 
мене до себе в кабінет, і ми з ним 
довго розмовляли сам на сам. У 
якийсь момент мені здалося, що я 
потрапив на сходку 90-х років. Ві-
ктор Федорович чомусь вирішив, 
що якщо він буде говорити «на 
фені», ми будемо з ним на рівних».

Віталій Кличко, лідер партії «УДАР»

«Нехай кожен живе собі з ким 
хоче. Та якщо по всій планеті чо-
ловіки стануть жити з чоловіками, 
а жінки — з жінками, через сто ро-
ків людство зникне. Все буде так, 
як цього хотів Сатана».

Лілія Григорович, «НУ-НС» про 
закон, який забороняє пропаганду 

гомосексуалізму

«Тільки непрофесійний зако-
нодавець може голосувати за такі 
«закони», які більше нагадують не 
законодавчий акт, а якесь полотно 
абстракціоніста: незрозуміло, про 

що йдеться! Хтось бачить у не-
ясних обрисах на картині храм, а 
хтось — бедлам. Так і тут: що таке 
ця таємнича «пропаганда гомосек-
суалізму»?

Святослав Шеремет, в. о. пре-
зидента Гей-форуму України про 

закон, який забороняє пропаганду 
гомосексуалізму

«Як тільки чую, що письмен-
ники йдуть у політику, моя рука 
тягнеться до пістолета, тому що я 
під самою цією фразою чую брех-
ню».

Оксана Забужко, українська пись-
менниця вважає, що з письменників 

можуть бути погані політики

«Той, хто хоче 
вводити таку 

систему, за своєю 
суттю є людиною 
ме н шов а р т іс ною , 
яка прагне загнати 
у концтабір і прону-
мерувати, як худобу, 
цілий народ».

Олег Соскін, дирек-
тор Інституту транс-

формації суспільства 
про введення біоме-

тричних паспортів

Недооцінюєте ворогів, а це дуже небез-
печно. Є лише один спосіб запобігти не-
вдачам: прислухайтеся врешті до люди-
ни, яка вже давно намагається відкрити 
вам очі на те, чого не хочете помічати.

Спокій, аж до непробивної товстошкірос-
ті, стане гарним помічником і допоможе 
знайти оптимальний вихід у скрутний 
момент. Стосунки у сім’ї стануть прохо-
лоднішими, конфліктів не уникнути.

Дратуватимуть натяки та недомовки, 
вимагатимете від людей, аби говори-
ли правду в обличчя. На жаль, те, що 
вас насправді цікавить, залишиться 
нез’ясованим. 

Цього тижня втоми не минути, оскільки 
не раз стукатимете у зачинені двері. У 
кожному, хто з вами не згоден, бачити-
мете затятого ворога. А варто було б 
м’якше реагувати на зауваження.

Якщо біля вас є люди, які бажають по-
працювати за вас, то чого б не піти їм 
назустріч? Від допомоги відмовлятися 
не треба. Упродовж усього тижня пере-
буватимете в центрі уваги.

Доволі перспективний тиждень. Імовірні 
професійні перемоги, що допоможуть 
вам піднятися кар’єрними сходинками. 
Важливо вчасно продемонструвати лі-
дерські якості.

Гарні ідеї виникають навдивовижу вчас-
но, тож розпочинаєте реалізувати їх, не 
втрачаючи ані хвилини. Не випробовуй-
те долю, не ризикуйте: здоровий консер-
ватизм і обачність не завадять. 

Справи просуватимуться ліпше, ніж ми-
нулого тижня, завдяки допомозі добро-
зичливців. Підтримка друзів підбадьо-
рить, тож не боятиметеся стати до бою 
з ворогами.

Врешті зможете досягти бажаного й 
отримати купу перспектив. Головне — 
не розгубитися у найвідповідальніший 
момент і не відволікатися на чиїсь недо-
ладні поради.

Тиждень порожніх балачок, неприєм-
них розмов і напружених суперечок. Ви 
увесь час насторожі, оскільки відчуваєте, 
які наслідки може мати будь-яке недо-
речно сказане слово.

Відповідальний тиждень. Щохвилини 
перебуватимете під пильним наглядом 
впливових у вашому оточенні людей. До 
вас приглядаються, тож постарайтеся 
справити гарне враження.

Саме час повернутися до відкладених 
колись планів: нині вам вистачить снаги, 
щоби врешті довести заплановане до 
логічного кінця. Довіряйте лише переві-
реним часом друзям.
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