
В України немає ядерної зброї 
тільки тому, що волонтерам її поки 
не замовляли. 


Вчора ввечері в нашому будин-

ку на дві години вимкнули електро-
енергію і я вперше пробув дві години 
без Інтернету. Поспілкувався з дру-
жиною, виявляється, така приємна і 
симпатична жінка... 


Життя — це як фотографія: ви-

ходить краще, коли ти посміхаєшся.


Центробанк РФ звернувся до 
росіян із проханням заспокоїтися 
— євро і долар не будуть дорожче 
99 рублів, так як електронні табло об-
мінних пунктів розраховані тільки на 
дві цифри. 


Котяра наш був такий жирний 

і лінивий, що на короткі дистанції 
переміщувався перекочуванням, а на 
довгі — копняком. 


— Люба! Дай мені компотику! 
— Якого? 
— Хіба не бачиш, як мені погано? 

Неси огірковий! 


«За літо польова миша з’їдає до 
тонни зерна», — з пояснювальної за-
писки міністра сільського господар-
ства. 


— Повісьте, будь ласка, куртку. 
— Не повішу, у вас немає петель-

ки. 
— То хоча б за капюшон... 
— Не повішу! У вас немає петель-

ки! 
— Ну зараз же вистава почнеться!
— Не почнеться: он сидять актори 

й усі пришивають петельки. 

На роботі розпорядились еконо-
мити тепло й енергоресурси. Зачинив 
вікно, вимкнув комп’ютер, телефон, 
світло, замкнувся на ключ. Виспався. 


Коли на упаковці соку написано 

«Відкривати тут», спеціально відкри-
ваю з іншого боку. Не вистачало ще, 
щоб якась пачка соку командувала 
мною! 


Той незручний момент, коли, ви-

ймаючи з кишені навушники, заодно 
витягнув усі гроші, ключі, телефон, 
другу шкарпетку, кота, три галакти-
ки. 


— Ти така мила, коли спиш. 
— Звідки ти знаєш? 
— У тебе було відчинене вікно, я 

підглянув. 
— Я живу на шостому поверсі. 
— Я не сказав, що це було просто. 


— Життя стало якимось сірим, 

одноманітним, позбавленим смаку. 
Втратило сенс. 

— Ну, ось тут у мене віскі, ось тут 
ром, текіла є. З лаймом. 

— Хороший ви психолог, душев-
ний. Я до вас ще прийду. 


Дівчина сказала, що хоче в якесь 

дороге місце, — відвіз її на заправку. 


Добре б ставити гаманець на за-
рядку. Вранці прокидаєшся, переві-
ряєш: ага, повний, відмінно. Знімаєш 
із зарядки, кладеш у кишеню і йдеш 
задоволений. 


Ця країна схожа на постапокаліп-

тичний світ. У всіх планшети, гарні-
тури й інші гаджети, а навколо сміття 
і розбиті дороги. 
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Старшокласник заробив 
$70 мільйонів на біржі 
Підліток із Нью-Йорка заробив більше 
70 мільйонів доларів завдяки торгівлі на 
фондовому ринку. 17-річного Мухаммеда Іс-
лама вже прозвали «Вовченям із Уолл-стрит» 
за його «фінансову» майстерність. Хлопець, 
який вчиться у середній школі, заробив свої 
гроші на торгах під час шкільних перерв на 
обід. Юнак-мільйонер уже придбав собі пре-
стижний автомобіль марки BMW та планує 
орендувати квартиру на Манхеттені. 

Художниця розмалювала 
бур’янами стіни міста 
Якщо до створення вуличного графіті підійти по-
мистецьки, вийде красивий настінний живопис. 
Художниця Мона Карон втілює незвичний проект, що 
підкорює геніальною простотою задуму. Вона малює на 
стінах будівель бур’яни, показуючи весь процес їх росту. 
Дівчина починає з малюнка паростка, а потім кілька 
разів повертається на те ж місце, щоб доповнити графіті 
новими деталями. Жителі бачать справжнє диво — ще 
вчора стебло кульбаби пробивалося крізь тріщини в 
цеглі, а сьогодні увінчане жовтою пухнастою квіткою. 

Про «блокаду Донбасу» і по-
кидьків у мундирах. Варто зу-
пинити «гумконвой» на нашій 
стороні й відразу можна в обмін 
отримати наших полонених. Висо-
копоставлені покидьки в погонах 
і піджаках дзвонять із київських 
кабінетів на блокпости і вимага-
ють «зелений коридор», тому що 
«треба уважити». 

Борис Філатов, нардеп про те, що 
українська гуманітарна допомога 

йде бойовикам 

«Нахабство колишніх госпо-
дарів життя з Опозиційного блоку 
не знає меж. У гонитві за посадами 
всерйоз розповідають у сесійній 
залі що «закони 16 січня» євро-
пейські та демократичні. Замість 
покаяння — пиха і нахабство. Від-
чуваю, що скоро їх будуть бити. 
Можливо, ногами». 

Семен Семенченко, нардеп 

«Програма Кабміну візуаль-
но красива. З картинками. Але на 
цьому всі її позитивні моменти 

закінчуються. Реформ немає. Де-
централізації, адміністративної та 
фінансової реформ немає. Косме-
тичний ремонт замість реформу-
вання. Нам такий варіант не під-
ходить». 

Борислав Береза, нардеп 

«Угорщина є нацією на межі 
здачі суверенітету неофашист-
ському диктатору, нацією, яка 
лягає в ліжко до Володимира Пу-
тіна». 

Джон Маккейн, сенатор США 

«Пу т і н у , 
щоб збе-

регти обличчя, 
потрібно, щоб в 
Україні все було 
погано. Якщо 
після всіх по-
дій цього року 
Україна почне 
робити кроки до 
більш нормаль-
ного життя, то 
це буде найго-
ловнішою по-
разкою Путіна. 
Його рейтинг у 
Росії, який три-
мається на тому, 
що він сильний 
хлопець, може 
посипатися». 

Марат Гель-
ман, російський 

політолог 

Цей тиждень безхмарним для Овнів 
точно не назвеш, але невдовзі й над ва-
шою вічно заклопотаною головою засяє 
сонце. Пам’ятайте: всі проблеми скоро-
минущі. 

Прямолінійним Тельцям не завадило б 
навчитися деколи прикушувати язика. 
Через зопалу кинуте гостре слово може-
те не лише втратити друга, а й нажити 
собі мстивого ворога. 

Навантаження на роботі зросте у рази, 
але Близнюкам із їхнім невичерпним за-
рядом енергії цього тижня усе до снаги. 
Поділіться своєю життєрадісністю із 
близькими. 

Монотонний та, ніде правди діти, доволі 
безбарвний тиждень. Цей сірий «період» 
просто потрібно перечекати. Або самому 
взяти пензлі в руки і розфарбувати своє 
життя. 

Левам доведеться звалити на свою мо-
гутню спину тягар накопичених за кілька 
тижнів проблем і завдань. Та ви неодмін-
но впораєтеся. Цього тижня немає нічо-
го, що б було вам не під силу. 

Станете головним героєм пліток і пере-
судів. Кісточки вам перемиють добряче. 
Відкривати душу можна тільки перед 
рідними: це зробить ваші стосунки більш 
довірливими та глибокими. 

Цього тижня язик у Стрільців підвішений 
як треба. Вам не коштуватиме зусиль ви-
грати суперечку або відстояти свою дум-
ку. А от у сім’ї навряд чи вдасться знайти 
повне взаєморозуміння. 

У Терезів цього тижня все горітиме у ру-
ках. Почуватиметесь енергійними, наче 
супергерой. За що б не взялися — все 
вдасться. Не відмовляйте друзям у до-
помозі. 

Млявий тиждень. Діви цього разу не на 
висоті. Життєвий тонус знижений. Єди-
не, про що думають представники знака 
впродовж дня, — тепленьке ліжечко, яке 
чекає на вас удома. 

Цього тижня Риби зрозуміють, із ким про-
довжувати спілкування, а від кого краще 
потроху віддалитися. Відсіюйте справ-
жніх друзів від «полови». Та не будьте 
надміру різкими у словах. 

Не впрягайтесь у віз зі старими 
нерозв’язаними проблемами, інакше 
тягти його за собою із тижня в тиждень 
буде все важче. Добирайте слова, коли 
сперечаєтеся. 

Скорпіонів можуть збентежити деякі 
незручні запитання, на які їм таки дове-
деться відповідати. Просто проігнорува-
ти їх не вдасться: вас заженуть у глухий 
кут. 
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Дозвілля

Афіша заходів пивного 
клубу «Оболонь»

Пт 19.12 — «МикоЛайк». Вечірка з нагоди Дня Святого 
Миколая 

Сб 20.12 — «Beer Mix». Дискотівка на будь-який смак! 
Нд 21.12 — гурт «РІПЛЕЙ» (Луцьк). Інді-поп-рок.  

Концерт-презентація нового синглу та 
оновлена програма! 


