
То не дірки в асфальті. То дихає 
родючий український чорнозем! 


Щоб після п’янки голова не бо-

ліла, не треба різко вставати під сто-
лом! 


Жінки непереможні... Сьогодні 

чув, як маленька дівчинка років 6–7 
кричить на хлопчика ображеним го-
лосом, майже плачучи: «Віддай, це 
не твоя цукерка, я твою вже з’їла!». 


1 січня — день незалежності 

опорно-рухової системи та вестибу-
лярного апарату. 


На новорічному балі-маскараді 

хлопчика в костюмі огірка вкусив 
п’яний учитель фізкультури. 


Начальник пасіки ніколи не міг 

визначити по обличчю, пили його 
співробітники чи працювали. 


На новорічні свята людина скла-

дається на 80% із алкоголю і на 20% 
з олів’є! 


— Що тобі найбільше подобаєть-

ся у моїй зовнішності? 
— Навіть не знаю. Все подоба-

ється... 
— Ну от коли дивишся на мене, 

то що виділяється? 
— Слинка. 


Дієта сягнула тієї критичної точ-

ки, коли я з зацікавленням принюху-
юся до котячого корму. 

— Сподобалися Назарчику но-
ворічні подарунки? 

— Ой... Розбив малий усі по-
дарунки... І машинку, і танк, і всі 
іграшки на ялинці... 

— І мій подарунок розбив? 
— Та ні, твій молоточок якраз 

цілий... 


Цікаве спостереження: цієї зими 
в Україні Ленінів упало більше, ніж 
снігу. 


Зимова еротика: «Я сьогодні без 

рейтузів». 


Люблю свого брата. Ми з ним 
живемо душа в душу, кулак в око, 
нога в живіт. 


Гострий момент в індійському 

кіно: «Я тебе вб’ю, але спочатку я і 
мої сорок слонів станцюємо». 


— Синку, як екзамени? 
— Подорожчали... 


— Не можу зрозуміти, як у мене 

з зубами. У безкоштовній клініці го-
ворять, що вони всі здорові. У при-
ватних — що не перелікувати... 


У давнину поганого мисливця 

називали вегетаріанцем. 


Як зробити дівчині комплімент: 
— Мала, твої батьки, напевно, 

терористи... 
— Чого це? 
— Бо ти просто «бомба»! 
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У Києві з’явилася вулиця 
Таксумуюзатобою 
У столиці з’явилася неіснуюча вулиця Таксумуюзато-
бою. Романтичний вказівник виявили в середмісті. 
Зараз невідомо, хто і коли його встановив і кому 
присвячений напис. Почепили табличку «Таксумую-
затобою» на перетині вулиць Гончара та Стрітенської. 
Справжню адресу будівлі замаскували. Знати роман-
тика в обличчя хочуть і перехожі, і мешканці будинку. 
Кияни вважають, що вказівник встановила одинока 
жінка, яка сумує за чоловіком, або закоханий юнак, 
щоб влаштувати дівчині сюрприз. 

Канадський екс-міністр 
розповів про прибульців 
Інопланетяни живуть серед нас, але поки відмов-
ляються поділитися своїми досягненнями в галузі 
технологій. Про це розповів колишній міністр 
оборони Канади Пол Хелльє. 90-річний екс-
посадовець запевняє, що всього існує близько 80 
видів прибульців. Вони відвідують нашу планету 
протягом тисячоліть, і їх непокоїть те, як людство 
живе. Хелльє коротко описав кілька різновидів 
інопланетян. Пол Хелльє був міністром оборони 
Канади в період із 1963-го по 1967-й. 

«Зараз влада настільки успіш-
но здає наш суверенітет, що най-
гірший сценарій видасться всім 
казкою порівняно з тим, що може 
чекати Україну в статусі частини 
нового Радянського Союзу. Тому 
кожен у цій країні повинен розу-
міти, що влада заради того, щоб 
«добре жити у своїх сім’ях», ро-
бить рабами всю Україну». 

Віктор Балога, екс-міністр МНС 

«Ми будемо створювати «га-
рячу лінію» для людей, для під-
приємців, і хто попадеться під ці 
ножиці, я їм не заздрю». 

Віктор Янукович, Президент 
України, про те, що одним із пріори-

тетів влади наступного року стане 
боротьба з корупцією 

«Ви можете заглянути на мій 
офіційний сайт, подивитись, які 
закони я подавав у Верховну Раду, 

й оцінити моє мислення і мій вне-
сок у розвиток України. І вам від-
разу стане зрозуміло, хто в Україні 
космонавт, а хто — патріот». 

Леонід Черновецький, екс-мер 
Києва 

«Влада — сліпа, глуха та ще й 
трохи дурна. Ми просто хочемо 
жити по-людськи. Як живе цивілі-
зована планета». 

Олег Тягнибок, ВО «Свобода» 

«Мої опо-
н е н т и 

навіть на свя-
та не припи-
няють робити 
своїх брудних 
справ. Зараз в 
Інтернеті за-
пустили чер-
гову «новину», 
що Богослов-
ська увійшла у 
фракцію Ради-
кальної партії. 
Швидше на 
Марсі яблуні 
зацвітуть, ніж 
Інна Б. буде в 
моїй команді». 

Олег Ляшко, 
нардеп, 

Радикальна 
партія 

Ви настільки енергійні, що ваше всюди-
суще маячіння втомлюватиме інших. Не 
намагайтеся нав’язати свій ритм життя 
близьким і не ображайтесь, якщо ваші 
ідеї сприймуть без ентузіазму. 

На представників знака цього тижня че-
кають приємні несподіванки. Легко про-
кладете стежку до сердець тих, до кого 
небайдужі. Загострена інтуїція підкаже, 
від кого краще триматися подалі. 

З’явиться бажання поміняти щось у собі. 
Одні Близнюки вдовольняться змінами у 
зовнішності, інші зосередяться на духо-
вному розвитку і самовдосконаленні. За-
ощаджуйте, щоб не опинитися на мілині.

Спілкування з рідними та друзями, дові-
рливі посиденьки зі згадуванням найте-
пліших спогадів і сміхом — найкращі ліки 
для підупалих духом Раків. Насолоджуй-
теся приємними митями. 

Заручитеся підтримкою впливової лю-
дини. Гаманець потовщає, а на душі 
стане веселіше. З’явиться упевненість у 
завтрашньому дні. Здійсниться мрія, яка 
здавалася неймовірною. 

Ви дратуєтеся через дрібниці, пережива-
єте, хоча підстав для хвилювання немає. 
Така тривожність виснажує. Довіряти 
цього тижня можна тільки тим, із ким мі-
шок солі з’їли. 

Емоційно насичений тиждень. Знадо-
биться час, щоб осмислити все, що від-
булося, та зробити правильні висновки. 
Доведеться подивитися на себе збоку, 
щоб змінити щось у собі. 

Непрості стосунки склалися з близьки-
ми. Ви не наважуєтеся розповісти їм, що 
коїться у вас на душі, мовчите, зціпивши 
зуби, коли краще було б викричати на-
кипіле. 

Не все, за що братиметеся цього тижня, 
вдаватиметься одразу. Та ви наполегли-
ві, тож неодмінно досягнете бажаного. 
За вашою спиною провадитимуть по-
двійну гру, перемиваючи вам кісточки. 

Тиждень видасться втомливим, якщо не 
навчитеся відділяти важливі справи від 
тих, які можна відкласти на потім. До сво-
їх слабкостей ви поблажливі, а до близь-
ких висуваєте завищені вимоги. 

Козороги марно очікують від цього тижня 
чогось яскравого та несподіваного. Нічо-
го виняткового не станеться. Краще роз-
слабтеся та скористайтеся затишшям 
для того, щоб поновити сили. 

Ви ні на кого не схожі, непередбачувані, 
навіть трохи дивакуваті. Тож не дивно, 
що у вас тицяють пальцями, чешучи язи-
ками. Не звертайте уваги на пліткарів: 
ваше життя значно цікавіше за їхнє. 
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Дозвілля

Афіша заходів пивного клубу 
«Оболонь»

Пн 13.01 — Щедрий Вечір з фольклорним колективом 
«Свято» 

Пт 17.01 — «Beer Mix». Дискотівка на будь-який смак! 
Сб 18.01 — «Pop Vs. Rock». Батл-танцульки від М’ячика 

та Тіми 
Нд 19.01 — Водохреще з гуртом «Давня Казка» (Луцьк). 

Спеціальна святкова програма! 
Пт 24.01 — Дисколихоманка 70-80-90-х 
Сб 25.01 — гурт «РУРА» (Івано-Франківськ). Етно-Хеппі-

Рок. Презентація нового альбому «Плай» 
Нд 26.01 — Ритмотека 


