
— А новий купальник який у 
тебе? 

— Смугастий... 
— А зад у ньому не буде на кавун 

схожий?! 
— Буде... 
— Прикольно... І груди як кавун-

чики, так?! 
— Швидше як аґрус. 


Послала сина в магазин: 
— Візьми сметану, а на решту ку-

пиш хліб. 
Повернувся без нічого. 
— А де покупки? 
— Сметани не було. 
— А хліб? 
— А де я решту візьму? 


Для нормалізації економічної 

ситуації в Україні досить зробити 
всього один правильний крок —
зобов’язати всіх держчиновників 
високого рангу і депутатів тримати 
всі свої «чесно зароблені кревні»... в 
національній валюті! 


1:1 — новий курс долара в Росії 

у 2015-му: за 1 долар — 1 кг рублів! 


Найстрашніше, коли у людини 
одночасно два комплекси — непо-
вноцінності й зенітно-ракетний... 
Вона обов’язково спробує субліму-
вати перший другим. 


Вчора після матчу Девід Бекхем, 

роздаючи автографи, випадково під-
писав контракт із ФК «Карпати». 


— Алло! Це пожежники? 
— Так! 
— Тут лікар із міліціонером 

б’ються, і я щось не знаю, куди дзво-
нити. 

Все життя сміявся спочатку над 
матір’ю і сестрою, потім — над дружи-
ною, що вони не здатні точно визначи-
ти, скільки начинки в пиріг потрібно... 
Завжди залишається зайва, і мені є чим 
поживитися, поки випічка в духовці. 
Жіночий окомір, нераціональне ви-
користання продуктів і т. д. А вчора 
випадково почув, як дружина доньку 
вчить: «Начинки роби побільше, тато її 
любить просто так їсти, завжди з лож-
кою напоготові чергує». Почуваюсь 
ідіотом. 


Будні лікаря. Закінчився, зна-

чить, прийом пацієнтів. Іду додому, 
вирішив зайти в магазин по продук-
ти. Беру хліб, тут підходить пацієнт-
ка знайома і давай розповідати, як 
довго кашель, слабкість турбують. 
Вона все говорить і говорить. Я плю-
нув, дістаю із сумки фонендоскоп і 
кажу: роздягайтеся, слухати буду. 


Прийнято вважати, що жінки 

живуть довше за чоловіків. Це ціл-
ком природно, адже жодна жінка не 
стрибне в замет із третього поверху, 
бо «Серьога обіцяв ящик пива». 


Інколи здається, що весь світ — 

театр, а ти в ньому гардеробниця. 


Цікавий факт: 90% причин не-
справностей комп’ютера сидять на-
впроти нього. 


Бригаді, яка працювала на дні 

кар’єра, повідомили, що привезли 
аванс. Так швидко кар’єрною драби-
ною не піднімався ще ніхто! 


Сьогодні дізнався, що місця в 

маршрутці поруч із водієм назива-
ються «бізнес-клас». 

 ПОЛІТИЧНІ ПЕРЛИ
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Санта-Клаус врятував 
чоловіка на пожежі 
В Австралії пожежник у костюмі Санта-Кла-
уса врятував чоловіка від вогню. Випадок 
стався у місті Рутерфорд. Пожежна бригада 
роздавала дітям солодощі. Проїжджаючи 
повз один із будинків, команда помітила дим. 
У будівлі знайшли непритомну людину. Ряту-
вальник у костюмі Санти заходився робити 
потерпілому штучне дихання. До прибуття 
медиків чоловік опритомнів. Погорілець ви-
жив завдяки героїчному вчинку Санти. 

Дівчина зв’язала 
найзатишнішу ковдру в світі 
У кожної людини є свої улюблені речі. Ну і куди ж без 
улюбленої ковдрочки? Ця дівчина нещодавно виклала 
в Мережу фотографії ковдри, яка переплюне всі ков-
дри світу. Це величезний витвір мистецтва, зроблений 
своїми руками. Вона виглядає дуже затишною. Спочат-
ку майстриня надала циліндричної форми вовні, щоб із 
неї можна було плести. Аби в’язати із таких товстезних 
ниток, їй довелося використовувати в якості спиць 
труби. Сам процес в’язання, зафіксований на відео, ви-
глядає досить кумедно. 

«Президент Порошенко роз-
мріявся в Польщі. Після двох пре-
зидентських каденцій він хоче ще 
бути депутатом Європарламенту 
від України. З таким курсом грив-
ні до долара Порошенко аби до 
весни досидів». 

Олег Ляшко, нардеп, про намір 
Президента Петра Порошенка бало-

туватися в Європарламент 

«Путін явно намагався зроби-
ти хорошу міну при поганій грі. 
У нього це не дуже виходить, від-
чувається, що він починає усві-

домлювати, що в історії з агресією 
проти України спробував узяти 
вагу не по силах». 

Ігор Ейдман, соціолог 

«Подивіться, як різко змінило-
ся ставлення світової спільноти до 
нас за останній рік. Від піднесен-
ня, захоплення — до почуття роз-
дратування, безнадії. Ми для парт-
нерів стали валізою без ручки… 
Є люди в кріслах — Порошенко, 
Яценюк, Гройсман... Немає керів-
ників, здатних приймати профе-
сійні рішення і втілювати їх у жит-

тя. Все це підмінене показухою». 
Анатолій Гриценко, колишній 

нардеп

«Конвой був зупинений. Ко-
жен, хто розмазує соплі, повинен 
знати, що наші хлопці вирвали 
тіла наших героїв. За манку. Як би 
по-блюзнірськи це не звучало. Ви-
родки, які сидять по той бік фрон-
ту, торгують «двохсотими» за їжу. 
Продовжуйте годувати терористів 
і робити гроші. Адже для мерзот-
ників гроші не пахнуть». 

Борис Філатов, нардеп

«Політика перетво-
рила Володими-

ра Путіна на наркомана. 
Його виживання за-
лежить від захоплення 
чужих територій. Він 
потребує нових анексій. 
Анексія Криму принесла 
йому вдома багато апло-
дисментів. Але це не буде 
тривати вічно. Для того 
щоб зберігати свою попу-
лярність, Путін повинен 
робити нові міжнародні 
злочини. Інакше він буде 
політично мертвий». 

Арсеній Яценюк, 
Прем’єр-міністр України 

Навіть якщо відчуваєте, що можете упо-
ратися з приготуванням до свят самі, 
попросіть домашніх вам допомогти — 
отримаєте величезне задоволення від 
спільної роботи. 

Передноворічна атмосфера, блимання 
вогників, паперові сніжинки на вікнах, за-
пах мандаринів і хвої занурюють Тельців 
у спогади. Ностальгуючи за минулим, не 
забувайте про теперішнє. 

На порозі прийдешнього року отримаєте 
можливість виправити прикру помилку, 
що давно ятрить вам душу. Скористай-
теся цим шансом, щоб увійти у 2015-й із 
чистим сумлінням. 

Святковий настрій вам можуть помітно 
зіпсувати пересуди і перемивання кісто-
чок за вашою спиною. Погляньте на це 
під іншим кутом зору — ви опинилися в 
центрі уваги. 

У ці сповнені передчуттям казки зимові 
дні Леви ризикують втратити голову від 
почуттів. Самотні представники знака 
на засніжених вуличках зустрінуть свою 
долю. 

Щоб не довелося нести на своєму карку 
у рік прийдешній тягар сварки, подумай-
те, перш ніж когось критикувати. Доби-
райте слова, інакше у відповідь на вашу 
голову виллється відро бруду. 

Не захопіться витратами до свят, бо 
лишитеся з порожнім гаманцем. Будьте 
ощадливими. Інакше після багатого но-
ворічного столу, заставленого делікате-
сами, тиждень їстимете сам хліб. 

На носі новорічні свята, а в кишенях у 
Терезів вітер свище. Такий стан речей 
не може не засмучувати. Та не вішайте 
носа: підвернеться можливість трохи під-
заробити. 

Діви цього тижня поринуть у домашні 
справи. Не матимете й хвильки на пере-
починок, але прикрашання ялинки й ку-
півля продуктів для святкового застілля 
— це, погодьтеся, приємні клопоти.

Що більше копирсатиметесь у собі, то 
вищою ставатиме ймовірність того, що 
зіпсуєте тим руйнівним самоаналізом усі 
свята. Не можна бути таким аж надто са-
мокритичним. 

Козорогам за всіма цими приготуван-
нями до новорічних свят, блискучою 
мішурою і метушнею геть вилітають із 
голови важливі речі. Будьте уважніші до 
близьких. 

Вас можуть втягнути у чужий конфлікт, 
нав’язавши обтяжливу роль судді. Ризи-
куєте залишитися крайнім. Тож тримайте-
ся осторонь від тих, хто побив між собою 
горщики, бо святковий настрій як здує. 
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Дозвілля

Афіша заходів пивного 
клубу «Оболонь»

Чт 25.12 - Вт 30.12 — Перед Наворочені корпора-
тивні вечори 

Чт 01.01.2015 — «СВЯТО ВЕЛИКОГО БУДУНА». Що-
річне фірмове костюмоване свято 
Кораблика! 


