
Чому кожного разу, коли стука-
ють у двері, мій кіт упевнений, що це 
до нього? 


— Доцю, збігай у кіоск, купи та-

тові пляшку пива... 
— А чарівне слово? 
— Інтернет відключу! 


Проблеми — це коли навколо 

твоїх ніг у тазику потроху застигає 
цемент, поки ти з якимись амбалами 
стоїш на мосту. А решта — так, не-
приємності. 


Завжди, коли виходжу з кухні, 

кажу чайнику: «Свиснеш, коли заки-
пиш». Жодного разу не підвів! 


Любий Дідусю Морозе, не клади 

мені подарунок під подушку... Зага-
няй його відразу в гараж! 


Коли хтось скаже, що ти дурень, 

і покрутить пальцем біля скроні, 
відповідай: «Крути-крути, може, за-
ведеться». 


Кохання — це коли дивишся на 

сплячу дружину та думаєш: «Убив 
би заразу!», а сам усе ковдру підти-
каєш, щоб не замерзла… 


— Дівчино, можна вас провести? 
— Поглядом, тільки поглядом… 


У принципі, ті 15 мільярдів до-

ларів, які дає Україні Путін, — це ті 
гроші, які ми переплатили за росій-
ський газ… 

Одна вчителька української зі 
сміхом розповіла на Майдані: «5-й 
клас, тема «Прислів’я та приказки, 
загадки». Питаю: «Не їсть, не п’є, а 
стоїть і б’є. Діти! Хто здогадався, що 
це?». Діти (хором): «Беркут!». Тобто 
годинник навіть на думку нікому не 
спав. Отаке воно, сьогодення. 


Якщо у ваш кабінет часто захо-

дять без стуку, повісьте на двері з 
внутрішнього боку мішень для дарт-
су. Перевірено! 


Страшніше за п’ятницю 13-го 

може бути тільки робочий вівторок 
31 грудня! 


Ми продали диван. Приїхали по-

купці, забрали. Через дві години лу-
нає телефонний дзвінок: 

— У вас є кіт? 
— Є. 
— Сірий? Смугастий? 
— Так... 
— Він не хоче розставатися з ди-

ваном... 


Мистецтво консультанта поля-
гає в тому, щоб задоволений ціною 
покупець пішов із відчуттям, наче 
пограбував магазин, хоча насправді 
все навпаки. 


Дорогий Діду Морозе! У мене 

є фотографія, де ти в бані з трьома 
Снігуроньками! Думаю, Сніговій 
Бабі це навряд сподобається. Список 
своїх бажань надішлю наступним 
листом... 
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У Ялті відбувся Мороз-
парад 
Минулими вихідними в Ялті пройшов 
ІV Мороз-парад, у якому в новорічних 
костюмах узяло участь більше 700 осіб. 
Захід розпочався ходою учасників ниж-
ньою Набережною до головної міської 
ялинки. Особливістю цього Мороз-
параду стало те, що команди-учасниці 
показали невеликі творчі заготовки під 
різну новорічну музику. Всього в Мороз-
параді взяли участь 17 команд. 

Вчені передали інформацію 
за допомогою горілки 
Двоє канадських учених передали текстове повідомлення на 
відстань 4 м за допомогою парів алкоголю. У повідомленні був за-
писаний у двійковому коді гімн Канади. Обладнання, використане 
для передачі: розпилювач горілки (передавач), датчик алкоголю 
(приймач), настільний вентилятор і мікроконтролер. Дослідники за-
стосували два способи потрапляння алкогольних парів на приймач. 
Якщо датчик фіксував, що концентрація алкоголю в повітрі збільшу-
ється, це інтерпретувалось як одиниця, якщо зменшувалась — як 
нуль. Застосовувалися також «кодові фрази», які означають початок і 
кінець комунікації. 

«Що виводить людей на Май-
дан? Не тільки бажання європей-
ської інтеграції. Слово, яке дуже 
добре зрозуміле і на Сході, і на 
Заході, — «дістали». Дістало укра-
їнських людей жити у бідності… 
Дістали, бо в Україні немає судів, 
де звичайний український грома-
дянин може захистити свою сво-
боду… Дістали, бо ми не можемо 
сьогодні… створювати робочі міс-
ця, чесно сплачувати податки… 
Дістали, бо далі ми так жити не 
збираємося». 

Петро Порошенко, політик і 
бізнесмен

«Я абсолютно не змінила своє 
ставлення до Юлії Тимошенко — 
це «Павло Лазаренко у спідниці». 
Тимошенко — це людина, яка весь 
час чинила кримінальні злочини, 
починаючи з 1995 року, коли впер-
ше була затримана за контрабан-
ду, коли вона навіть політиком не 
була. Це людина, яку не можна до-
пускати до влади». 

Інна Богословська, нардеп 

«Книжечка в 500 сторінок — 
це не подарунок від святого Мико-
лая, це від чорта подарунок». 

Олег Тягнибок, ВО «Свобода», роз-
критикував проект 

Держбюджету-2014

«Архітектура побудови сьо-
годнішньої влади ґрунтується на 
страху. І виривання будь-якої це-
глинки з цієї надбудови настільки 
розхитує всю конструкцію, що та 
може не втриматись… У звірів це 
називається зграєю, у людей — 
злочинною бандою». 

Руслан Кошулинський, заступник 
голови Верховної Ради України 7-го 

скликання 

«Мене висаджують із таксі, 
коли дізнаються, хто я такий». 

Вадим Колесніченко, депутат ПР 

«Я з а к лика в 
би сьогод-

ні всіх праців-
ників міліції з 
мізками, у яких 
залишилась кра-
пля честі й само-
збереження, на 
вихід. Завдяки 
запопа дливос-
ті генералів і 
полковників та 
покірності се-
реднього й ниж-
нього складу мі-
ліції, вони стоять 
«на шухері вла-
ди».

Юрій Луценко, 
екс-міністр 

внутрішніх справ 

Більше гуляйте, дихайте морозяним по-
вітрям. Рідні та друзі потребують вашої 
уваги та піклування. Та й ви у родинному 
колі почуватиметесь огорнутими турбо-
тою і теплом. 

Насолоджуйтеся спілкуванням із рідни-
ми. Запах мандаринів і хвої, блимання 
вогників на ялинці — все це додає ново-
річного настрою, і Тельці почуватимуть-
ся щасливими. 

Можливе примирення з людиною, що 
колись була вам близькою. Не тягніть із 
собою у новий рік старі образи, пробачте 
— і від серця відляже. Почуватиметеся 
значно краще. 

У ці холодні зимові дні як ніколи потре-
буєте довірливого спілкування. Тільки у 
колі рідних і друзів, де для вас завжди 
знайдуть підбадьорливі слова, будете в 
безпеці. 

Що б не відбувалося, не нервуйте: все 
налагодиться. Запасіться терплячістю. 
Друзі відволічуть від похмурих думок, а 
приготування до Нового року піднімуть 
настрій. 

Дід Мороз у своїй великій торбі має да-
рунок і для вас: цього тижня Водолії на-
близяться до здійснення заповітної мрії. 
Багато хто цими зимовими днями зако-
хається з першого погляду і назавжди. 

Стрільцям стане складніше розібратись 
у власних почуттях. Поділіться тим, що 
у вас на душі, з близькими — й одразу 
полегшає. Під ялинкою на вас чекатиме 
особливий подарунок. 

Скиньте чорні окуляри: все не таке тьмя-
не, як вам видається. Половину проблем 
узагалі собі надумали. Ось побачите, 
через кілька днів усе вирішиться саме 
собою. А зараз готуйтеся до свят. 

Учіться йти на компроміс, якщо не хочете 
напередодні Нового року розсваритися з 
друзями й лишитися на самоті. Ви зараз 
дратівливі. Не іскріть, як зіпсований бен-
гальський вогник. 

Риби цього тижня — найенергійніші. За 
ці сім днів представники знака переро-
блять роботу за місяць. Мабуть, їхньої 
енергії вистачило б навіть на те, щоб на-
кришити тонну олів’є. 

Тримайте емоції під контролем, щоб 
не зіпсувати нікому передсвятковий на-
стрій. Подарунком характер Козорогів 
цього тижня не назвеш. Яке щастя, що 
ваші рідні такі терплячі! 

На представників знака чекає насичений, 
сповнений вражень тиждень. Спокійно 
повилежуватися на канапі, дивлячись 
новорічні телешоу, точно не вдасться, 
зате матимете незабутні спогади. 
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Дозвілля

Афіша заходів пивного клубу 
«Оболонь»

Чт 26.12-Нд 29.12 — ПередНаворочені Гоцалки
Ср 01 — «Будуна не буде!». Вечірка за участі гурту «Чорні 

Черешні XXXL»
Пт 03 — «Танці на палубі Кораблика». Від 60-х і до сьо-

годні
Сб 04 — Українська Дискотівка
Нд 05 — гурт «Лучеськ Бенд» (Луцьк). Джаз-рок

Вт 07 — Різдвяні Вечорниці з фольклорним колективом 
«Свято»


