
Зараз зберу волю в кулак, відкину 
лінь, зосереджуся і перевернуся на 
інший бік. 


Василь Вірастюк — єдина люди-

на у світі, яка отримує решту і копій-
ки з банкомата. 


Що старішою стає дружина ар-

хеолога, то більше вона йому подо-
бається. 


Зарплато, ти взагалі в курсі, що 

я працюю?! 


Йдуть обхідники вздовж заліз-
ничних шляхів. Тут проноситься 
повз них електричка і звідти вилі-
тає мужик. Ну, вони підбігають до 
нього, дивляться — начебто живий. 
Очуняв чолов’яга, підняли його, за-
питують: 

— Мужик, ти як? 
— Та нічого... 
— А як так вийшло, що ти з елек-

трички вилетів? 
— Хлопці, не знаю, їй-богу... Си-

джу собі тихенько біля віконця, ні-
кого не чіпаю, пінопластом по склу 
воджу... 


Найбільш обнадійливе в прес-

конференції Путіна — це його ка-
шель. 


Місяць тому дружина перестала 

їсти борошняне, три тижні тому — 
пити каву, два — кинула курити... 
Схоже, я наступний! 


Всі думають, що я справжній 

джентльмен. А насправді я відчи-
няю та зачиняю для неї дверцята в 
авто, щоб ця дурепа ними не гри-
мала. 

— Та-а-ату! 
— Що трапилося? 
— Я ненароком влучив каменем 

у «Майбах»!
— Ти хто такий? Не дзвони сюди 

більше! 


Халепа — це коли випив шість 
літрів пива, а в тебе заклинило блис-
кавку на ширінці. 


НТВ зазіхнув на екранізацію 

Шекспіра, але все одно вийшло про 
ментів. 


Якщо людина в окулярах вас 

пильно розглядає і заглядає в очі, 
не лякайтеся — вона просто нама-
гається зрозуміти, потрібно з вами 
вітатися чи ні. 


Мене звуть Таїсія, і майже у всіх 

моїх знайомих моє ім’я в телефоні 
записане рядком вище, ніж «таксі»... 
Думаю, ви розумієте, кому вони, за-
хмелілі, телефонують на вихідних із 
фразою «Дівчино, а можна підігнати 
машинку?» 


Всі даішники питають: «Пив?». 

Хоч би один запитав, чи їв... 


Я дуже люблю людей. Як шкода, 
що з 1861 року їх не можна дарува-
ти... 


Восьмикілограмовий карась, ви-

ловлений у Дніпрі, змусив рибалку 
виконати три його бажання. 


Хороші герої у кінці зазвичай 

перемагають поганих, але наше 
правосуддя повертає все на свої 
місця... 
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Пес до самої лікарні біг за 
«швидкою» з хазяїном 
Мережу розчулило вражаюче відео, як у 
Бразилії вірний песик біжить за каретою 
«швидкої», котра везе його хазяїна до 
лікарні. Як тільки автомобіль рушив, собака 
одразу кинувся слідом і біг за ним практич-
но до самого шпиталю. Правда, на одному 
з етапів шляху песик знесилився та майже 
вибився із сил, проте бригада медиків пожа-
ліла тварину і вирішила зупинити машину, 
щоб підвезти відчайдушного героя. 

У Гонконгу на дорогу 
розсипали $4,5 мільйона 
У Гонконгу в результаті ДТП на проїжджу частину роз-
сипалися 35 мільйонів гонконгських доларів (близько 
$4,5 млн). Перехожі й автомобілісти почали підбирати 
з дороги пачки з банкнотами. До того часу, як поліція 
оточила місце події, зникло 15 мільйонів гонконг-
ських доларів ($1,9 мільйона). Поліцейський інспек-
тор застерігає, що ті, хто підібрав гроші та не здасть їх 
у поліцію, скоять «дуже серйозний злочин». У фургоні 
було $67,6 мільйона. 

«Чому Достоєвський став ве-
ликим письменником? 10 років 
каторги. Який висновок я роблю? 
Треба садити. Якщо будуть сидіти 
3–5 років, з’явиться Достоєвський, 
з’явиться у нас Чайковський». 

Володимир Жириновський, депу-
тат Держдуми РФ, лідер ЛДПР 

 
«Три-чотири місяці тому про 

Путіна говорили, що він — геній, 
обіграє Обаму. А зараз він стоїть 
перед обличчям колапсу його ва-
люти, крупної фінансової кризи і 
значного скорочення економіки. 

Не схоже на людину, яка перемо-
гла мене чи Сполучені Штати». 

Барак Обама, президент США  

«Хто хоче створювати Радян-
ський Союз — у того взагалі мізків 
немає». 

Нурсултан Назарбаєв, президент 
Казахстану

«Спочатку нам говорили, що 
потрібні парламентські вибори, 
потім нам говорили, що треба 
дуже швидко вибрати прем’єра, 
тепер нам кажуть, що в країні де-

фолт і нам потрібно голосувати за 
бюджет, навіть не читаючи його». 

Альона Шкрум, «Батьківщина» 

«Це був чудовий рік! Я поховав 
десятки людей, «сепари» намагали-
ся закласти під мене фугас, Петро 
Олексійович нагородив орденом 
і вигнав із БПП, «риги» залізли в 
парламент за сприяння влади, Ар-
сеній Петрович розчарував, а у дея-
ких із друзів, що потрапили в Раду, 
рвонуло дах від власної значущості. 
Але я сповнений сил». 

Борис Філатов, нардеп 

«Оце збираюсь у 
Москву, поїду 

в Кремль отримувати 
зарплату... Це я до чого. 
Пам’ятаєте байку Кри-
лова про лебедя, рака і 
щуку? Ця байка залед-
ве не стала реальністю 
в українському парла-
менті щодо розподілу 
повноважень інсти-
тутів влади. РНБО з 
напівдиктаторськими 
повноваженнями — 
шлях лебедя, рака і 
щуки».

Олег Ляшко, нардеп

Овни, попри застерігання зірок, потягли 
на санчатах за собою у новий рік старі 
проблеми. Постарайтесь якомога швид-
ше спекатися їх, щоб змогти стовідсотко-
во насолодитися святами. 

Атмосфера свята, аромат мандаринів 
і хвої, блимання ялинкових вогнів роз-
слабляють. Хочеться просто закутатися 
в плед і сидіти в кріслі, попиваючи чайок, 
а натомість треба «пахати». Се ля ві! 

Відчувши свободу, вдихнете повітря 
на повні груди. Цього тижня Близнюки, 
захмелілі від п’янкого духу свят, почу-
ваються й поводяться розкуто. Раніше 
такого ви собі не дозволяли. 

Так хочеться вигідно вмоститися в кріслі 
й витягнути ноги в капцях, та шалений 
життєвий ритм зробити цього не дозво-
лить. Перед вами виросте гора проблем, 
які доведеться вирішувати. 

Піднесений настрій і непереборне бажан-
ня розцілувати кожного зустрічного різко 
«опадуть», коли зіткнетеся з чужою недо-
брозичливістю. Не дозволяйте енергетич-
ним вампірам їсти ваш мозок ложечкою. 

Головне для Водоліїв цього тижня — ви-
значитися, чого вони хочуть від цього 
життя насправді. Інакше й Санта розгу-
биться, розмірковуючи, що ж покласти 
вам до свят під ялинку. 

Пройнятися духом свят заважатимуть 
набридливі деренчливі дзвінки з будь-
якого приводу: то начальник із роботи 
«смикає», то друзям знадобиться допо-
мога. 

Натхненні магією Різдва, Терези вита-
ють попід хмарами. З рожевих мрій вас і 
штурханами не виженеш. А втім, цієї каз-
кової пори можна дозволити собі трохи 
помріяти. 

Нервовий тиждень. На ваші плечі нама-
гатимуться перекласти чужі проблеми. 
Не розгрібайте жар від розкладених не 
вами дров власними руками. Інакше зі-
псуєте собі цим усі свята. 

Ви помітно віддалилися від близьких, 
стосунки поступово вкриваються памо-
роззю. Спробуйте розтопити їх цього 
тижня, тим паче, що Святвечір за родин-
ним столом — чудова нагода. 

Зберігайте спокій — універсальний ре-
цепт, який цього тижня збереже вам і не-
рви, і здоров’я. Якщо не хочете зіпсувати 
собі свято, будьте перебірливі у словах, 
доводячи власну правоту. 

Скорпіони цілковито захоплені святами: 
прикрашанням оселі, приготуванням 
страв і частуванням гостей та колядни-
ків. Насолодіться родинним затишком і 
теплом. 
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Дозвілля

Афіша заходів пивного 
клубу «Оболонь»

Чт 01.01 — «СВЯТО ВЕЛИКОГО БУДУНА». Щорічне фірмо-
ве костюмоване свято Кораблика!

Пт 02.01 — «Тільки Хіти». Дискотівка
Сб 03.01 — «Beer Mix». Дискотівка на будь-який смак!
Нд 04.01 — гурт «ДАВНЯ КАЗКА» (Луцьк). Казка-рок


