
Вчимося готувати суп із фрика-
дельками: для початку почистимо 
пельмені від шкірки... 


Шлюб — це мирне співіснування 

двох нервових систем. 


У гастрономі продавець кричить 
касиру: 

— Валю, пробий чоловікові пе-
чінку! 


Восени моду диктує той, хто ра-

ніше прокинувся: всі дивляться у ві-
кно, бачать — хтось у пальті йде, ага, 
значить, я теж у пальті піду. 


Зробив чотири справи одночас-

но: відкрив мінералку, вмився, по-
мив підлогу, довів кота до інфаркту. 


Ресторан «Як у мами»: смачно, 

недорого, але змушують доїдати. 


Ніщо так не прикрашає помеш-
кання, як трирічний малюк із фло-
мастером. 


Матері 11 дітей до повної колек-

ції не вистачає тільки Водолія. 


Лист Президенту від пенсі-
онерів: «Шановний Президенте, 
зобов’яжіть зробити сміттєві кон-
тейнери нижчими: дуже важко в них 
порпатися!». 


З Київського зоопарку вчора 

вночі втік голодний слон, проти-
снувшись крізь ґрати... 

Невдовзі в Україні: 
— Кохана, що у нас на вечерю? 
— Перець. 
— Фарширований? 
— Ні, мелений. 


Міністр охорони здоров’я від-

стояла чергу в поліклініку, і тільки 
тоді пенсіонерка Клавдія Василівна 
відпустила золоту рибку... 


Через сорок років: 
— Бабцю, а заспівай пісеньку 

своєї молодості! 
— Опа гангнам стайл! Оп, оп, 

оп!.. 


— Добридень. Мені великий 
квас, шкварки-фрі, подвійний мак-
дерун зі сметаною і льодяник-півник 
із собою. 


Вчора на двох чоловіків напав 

ящик горілки та відібрав усю зарп-
лату... 


Щоб школярі краще 

запам’ятовували таблицю множен-
ня, її вирішили друкувати на пачках 
із цигарками. 


Оголошення: «Обміняю пачку 

паперу формату А4 на Ауді тієї ж 
моделі». 


— Чому, коли «Беркут» розганяв 

Євромайдан, там не було жодного 
депутата-опозиціонера? 

— Бо наметів бізнес-класу не 
встигли встановити. 
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Робітник показав знімки 
Шанхая з верхівки 
будівельного крана 
Шанхайський кранівник поділився зі світом принада-
ми своєї роботи у вигляді приголомшливих фотогра-
фій міста з висоти. Вей Геньшен працює оператором 
на найвищому крані мегаполіса, що на будмайданчику 
Шанхайської вежі. Це хмарочос заввишки 609 м, най-
вищий у Китаї. Будівля росте, і з кожним днем знімки 
зверху все більше вражають. Висотка має 121 поверх. 
Її завершать у 2014 році. 

У Новий рік на Землю може 
впасти уламок космічної 
«Снігуроньки» 
Після проходження поблизу Сонця «комети століття» 
ISON її залишки летять на Землю. Астрономи Пул-
ковської обсерваторії, що стежили за руйнуванням 
космічного тіла, порівняли його зі «Снігуронькою, 
яка стрибає через багаття». Від комети лишився хвіст 
— уламки, що розлетілися після її смерті. Фрагменти 
«Снігурки» у вигляді метеорів можуть посипатися на 
нашу планету в кінці грудня або на початку січня. 

«Ті, хто бив хлопців і дівчат на 
Євромайдані, — нелюди. Але хочу 
попередити. Якщо хтось збира-
ється повторити подібне побоїще 
у Львові, то перед ним стануть не 
тільки кілька тисяч студентів, які 
зараз є на львівському Євромайда-
ні. У Львові вийде все місто!» 

Андрій Садовий, мер Львова 

«У наші прагнення підписати 
угоду з Євросоюзом домішалося 
дуже багато ейфорії, казок».

Микола Азаров, Прем’єр-міністр, 
про наміри України підписати Угоду 

про асоціацію з ЄС

«Оця «вегетаріанська» опози-
ція в особі трьох травоїдних і далі 
не знає, як діяти. Як не мала чітко-
го плану дій, так і не має сьогодні, 

коли з’явився людський ресурс… 
Люди не будуть стояти три міся-
ці. Це не Помаранчева революція. 
Уряд міняти можна. Ці старі люди 
в уряді не можуть працювати 
ефективно. Скільки років Азаро-
ву? Це двоюрідні брати динозав-
рів». 

Рустам Курбанов, львівський гро-
мадський діяч, вважає, що потрібно 

міняти склад КМДА та уряду 

«Правоохоронці вночі 
30 листопада пере-

йшли межу між людяністю і 
безглуздими діями і зробили 
спробу остаточно загнати 
Україну в «тайговий союз». 
Міліція в кращих дикта-
торських традиціях просто 
побила мирних людей і зро-
била найбільшу провокацію 
з моменту проголошення не-
залежності України». 

Віктор Бондар, екс-голова 
Дніпропетровської обласної 

державної адміністрації 

Рідні та друзі, засмучені вашою зверхніс-
тю, згадують старі образи, а це усклад-
нює стосунки. Можливо, варто вибачи-
тись, а не робити вигляд, що нічого не 
сталося? 

Отримаєте відповідь на запитання, ко-
тре муляло вам уже не перший тиждень. 
Врешті зможете зітхнути з полегшенням. 
Близькі потребують вашої допомоги як 
ніколи. 

Цього тижня Близнюкам легко закоха-
тись. І боятися почуттів не треба: не 
сумнівайтесь у їх взаємності. Та й рідні, 
пам’ятаючи про невдоволення останнім 
втручанням у ваше життя, мовчать. 

Від вас очікують багато, та це не озна-
чає, що ви мусите вибитися з сил, щоб 
усім догодити: не забувайте і про себе. 
Інакше вашою безвідмовністю почнуть 
зловживати. 

Вдалий тиждень. Причому успіхи будуть 
значними та, що важливо, не потребу-
ватимуть титанічних зусиль. Гаманець 
помітно потовщає, а самооцінка — під-
німеться. 

Час блиснути! Не соромтеся бути в цен-
трі уваги: вашій чарівності несила опира-
тися! Побільшає залицяльників, а одно-
му з них, можливо, вдасться полонити 
ваше серце. 

Бережіть себе: через перевантаження 
ризикуєте швидко «перегоріти». Опи-
нитеся між двома вогнями, та незручну 
ситуацію вдасться зам’яти завдяки вашій 
тактовності. 

Неоднозначний тиждень. Період випро-
бувань, пройти які буде нелегко. Важ-
ливо тримати емоції під контролем, не 
дозволити їм узяти гору над здоровим 
глуздом. 

Люди, від яких ви не чекали нічого хо-
рошого, пристануть на ваш бік і під-
тримають, коли вам це буде найбільше 
необхідно. Можливо, переглянете своє 
ставлення до колишніх «ворогів». 

Дуже важливо не розпорошуватися, не 
марнувати час на дурниці, а зосередити-
ся на тому, що справді для вас важливе. 
Зірки віщують Рибам успіх, але поперед-
жають: умійте чекати. 

Труднощі цього тижня пов’язані здебіль-
шого з вашою забудькуватістю, неорга-
нізованістю й неуважністю, проте якщо 
вам вдасться зосередитися, все йтиме 
як по маслу. 

Скорпіони — реалісти. Вони не мріють 
про недосяжне, а тому не розчарову-
ються. Будьте терплячі та поблажливі до 
чужих слабкостей. Пам’ятайте: ви теж не 
без гріха! 
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Дозвілля

Афіша заходів пивного клубу 
«Оболонь»

Пт 06.12 — ПІРАТСЬКА ВЕЧІРКА! Заключна частина Фото-
пленеру-Квесту з усіма його наслідками: танці, 
конкурси, розваги, фотосесії 

Сб 07.12 — «Танці на палубі Кораблика». Від 60-х і до 
сьогодні 

Нд 08.12 — Ретро-Танці 

Пт 13.12 — Андріївські Вечорниці із гуртом «LOS 
COLORADOS» (Тернопіль). Агро-рок 

Сб 14.12 — Диско-90 
Нд 15.12 — РОКотека


