
Влада пояснювала свої дії роз-
блокуванням транспортних артерій 
центру Києва від барикад, бо вони 
унеможливлюють під’їзди автозака-
ми та водометами. 


З-за кута круглого стола Яну-

ковича вночі на Майдан вискочив 
«Беркут». 


Світ дуже дивний: коробка для 

піци квадратна, сама піца кругла, а 
порції трикутні... 


Сварка з чоловіком. На емоці-

ях сказала йому, щоб забирав своє 
і йшов. Він дістав валізу і почав за-
пихати туди мене. Так і помирилися.


Ти наполегливо тренувався весь 

рік, розплутуючи навушники. Ти 
готовий до найсуворішого випробу-
вання. На, тримай! Це — новорічна 
ялинкова гірлянда. 


Глава КМДА Попов звернувся 

до мітингувальників із проханням 
звільнити приміщення столичної 
мерії: 

— Зжальтеся! Будьте людьми! 
Чиновники вже 10 днів не крадуть! 
У багатьох навіть почалася ломка…


Армія завжди спростовує твер-

дження: «Вчитись ніколи не пізно». 


Дочка-п’ятикласниця ошелеши-
ла фразою: «Цього року писатиму 
листа Снігуроньці! Вона, як жінка, 
повинна мене зрозуміти». 

Новини спорту на російському 
телебаченні — це як ковток правди 
між новинами і прогнозом погоди... 


Ніщо так не допомагає швидко 

прибрати, як слова друзів: «Через 
півгодинки ми у тебе!». 


Гуляли з синочком (2 рочки) у 

парку. Зустріли жінку з двома близ-
нюками. Син видає: 

— Мам, а де мій такий? 


Оголошення: «Увага! Київський 
метрополітен попереджає, що за-
втра з 8:00 до 12:00 та з 15:00 до 
21:00 будуть заміновані центральні 
станції метро. З детальним графіком 
мінувань на поточний місяць ви мо-
жете ознайомитися на офіційному 
сайті метрополітену». 


Сьогодні вирішив дитинство 

згадати — стрибнув у кучугуру снігу. 
Хто ж знав, що там лавочка... 


Василь зробив татуювання у 

виглядi штрих-коду й тепер не може 
вийти зі «Сiльпо». 


Жіноча краса вимірюється в ан-

джеліно-джоулях. 


Чоловік випив — усе забув, жін-
ка випила — згадала все. 


По магнітиках на холодильнику 

можна дізнатися, чи є в людини дру-
зі, які були за кордоном. 
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Іранська мавпа таємно злітала 
в космос 
Ще одна іранська мавпа злітала до зірок, повідомляє 
сайт президента Ірану Хасана Рухані. Тегеран успішно 
відправив тварину на ім’я Фарго в космічну подорож, 
вона уже повернулася на Землю. Мавпа літала на ра-
кеті-носії «Паджонеш», яка працює на рідкому паливі. 
Однак не уточнюється, коли був здійснений запуск. У 
січні 2013 року Іран уперше відправив до зірок кос-
мічний апарат із приматом. Ракета-носій піднялася на 
висоту більше 120 км, після чого капсула з твариною 
повернулася на Землю. 

Математик створив формулу 
для вибору ідеальної ялинки 
Британський математик Гордон Хантер розробив 
інструкцію, яка допоможе покупцеві зрозуміти, яка 
саме новорічна красуня йому підійде. Так, щоб зна-
йти свою ідеальну ялинку, необхідно відповісти всьо-
го на кілька запитань. Починається тест із питання 
про те, яку саме ялинку шукає потенційний покупець 
— живу чи штучну. Науковець висловив сподівання, 
що розроблений ним тест допоможе британцям упо-
ратися з купівлею святкового деревця без будь-яких 
труднощів. 

«Нині на Майдані відбувається 
антикримінальна революція, адже 
народ повстав проти беззаконня і 
того, щоб одна межигірська сім’я 
пила кров із усієї країни». 

Юрій Луценко, екс-міністр МВС 

«Україна зараз проходить стадію 
олігархічного капіталізму. Через це 
проходять усі країни. Й ідеальна по-
літична система для олігархічного 
капіталізму, яка дозволяє мінімізу-
вати ризики і для рядових громадян, 
— це парламентська республіка». 

Олег Царьов, Партія регіонів 

«Президент зараз «розводить» 
ситуацію. Я маю на увазі сленгове 

значення цього слова. Пам’ятаєте, 
у Чечетова — «розвели, як коше-
нят»? Він хоче отримати паузу, 
щоб провести перегрупування сил 
серед своїх... Вихід тільки один: 
люди повинні вставати, особливо 
південний схід. Якщо він не вста-
не, фінал буде, але він буде до-
вшим і більш болючим». 

Інна Богословська, нардеп

«Під час Помаранчевої рево-
люції 2004 року ніхто нікого не 
тільки не вдарив, а навіть в об-
личчя не плюнув. Ну, дулю, може, 
один одному в кишені показали, 
але це не принципово. Однак, на-
приклад, зараз ми спостерігаємо 

руйнування пам’ятника Іллічу. Він 
мені не друг, я з ним не був знайо-
мий, але дійти до такого вандаліз-
му — це вже конфлікт із законом».

Олександр Омельченко, екс-мер 
Києва

«Україна — велике, багатокуль-
турне, дуже розмаїте суспільство, 
з високоосвіченим населенням, і 
справді велика країна. Я думаю, 
що Путіну хотілося б втримати 
Україну в російській орбіті біль-
ше, ніж будь-яку іншу країну світу. 
Часто кажуть, що з Україною Росія 
— це велика західна держава, а без 
України — це східна держава».

Джон Маккейн, американський 
сенатор 

«См і ш н о , 
коли лю-

дина живе на 
одну заробітну 
плату і займа-
ється політикою 
— це від лукаво-
го, це удавання. 
Якщо ця людина 
буде небагатою, 
вона дуже за-
лежатиме від 
певних спокус. 
Що стосується 
того, що кажуть 
«у політиці все 
можна купити і 
продати», то це 
можна і в бізне-
сі робити — все 
продається, і все 
купується». 

Геннадій Кер-
нес, мер Харкова

Не варто розраховувати, що люди, які 
обіцяли вам свою допомогу, робитимуть 
це безкорисливо. Згодом вам доведеть-
ся віддячувати. Тож краще покладатися 
на власні сили. 

Представники знака, замріявшись, бу-
дують повітряні замки. Скиньте рожеві 
окуляри: реальність значно складніша за 
ваш вигаданий світ. Тут ніщо не дається 
легко. Щоб чогось досягти, почніть діяти. 

Близнюкам потрібно навчитися вчасно 
прикушувати язика. Через одне нео-
бережно кинуте гостре слівце можете 
нажити собі мстивого та небезпечного 
ворога. 

Коли ви вже навчитеся враховувати ми-
нулі помилки, не наступаючи на ті ж самі 
граблі? Щойно закортить по секрету по-
ділитися з кимось тим, що накипіло, тор-
кніться лоба: ґуля від держака ще свіжа. 

Тиждень безхмарним не назвеш, та не-
вдовзі й над вашою заклопотаною голо-
вою засяє сонце. Пам’ятайте: всі про-
блеми тимчасові, минущі, тож брати їх 
близько до серця не треба. 

Уникайте перевтоми: ваші сили вичерпу-
ються. Ви справляєте враження на нових 
знайомих, і воно не швидкоплинне: якщо 
ви сподобаєтеся комусь цього тижня, то 
це надовго. 

Ви дієте рішуче. З вами важко зараз по-
сперечатися, та це не означає, що ви в 
усьому праві. Тож до думок розчавлених 
вашим натиском опонентів варто було б 
усе-таки прислухатися. 

Головне — залишатися спокійним або 
хоча б вдавати, що ви незворушні. Тиж-
день напружений і нервовий, та якщо 
узяти себе в руки, змовчати, коли це по-
трібно, все буде гаразд. 

Сприятливий тиждень. Вдаватиметься 
все, за що ви братиметеся. Знайдете 
спільну мову навіть із тими, з ким довго 
не могли порозумітись. Отримаєте втіш-
ну звістку, і від серця відляже. 

Фортуна усміхається Рибам. Саме тому 
ви успішно доведете до кінця те, за що 
інші й братися не насмілюються. Цього 
тижня представникам знака все до сна-
ги. Ловіть момент! 

Козороги завантажені роботою. Не рвіть 
жили, тягнучи цей непосильно важкий 
віз. Перепочиньте трохи, віддихайтеся, 
інакше зовсім виб’єтеся з сил: втрачено-
го здоров’я ніхто вам не поверне. 

Іноді вам бракує теплоти, піклування, 
уваги. Щоби потім не ображатися на ні-
бито байдужих рідних, розкажіть їм про 
те, що на душі. Люди, які вас люблять, 
постараються виправитися.
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Дозвілля

Афіша заходів пивного клубу 
«Оболонь»

Пт 20.12 — «Beer Mix». Дискотівка на будь-який смак! 
Сб 21.12 — EXTREME-вечір за участі: «DOK» (Київ-До-

нецьк) (Extreme-Pop-Power), +WhataFunk Crew, 
+DJ NJOI 

Нд 22.12 — Дисколихоманка 70-80-90-х 

Чт 26.12-Нд 29.12 — Перед Наворочені Гоцалки 

Ср 01.01.2014 — «Будуна не буде!». Гурт «Чорні Черешні 
XXXL» + дискотівка


