

— Тату, а в тебе коли-небудь 

було так, що не вистачало грошей 
на банани?

— Синку, коли я був хлопчиком 
твого віку, то жив у країні, де не ви-
стачало бананів на наші гроші...


— Чи зможуть далекобійники 

повалити владу в Росії?
— Зможуть, якщо під словом 

«далекобійники» мати на увазі 
українську артилерію.


Добра порада: нерозумно ви-

трачати дорогоцінний час на са-
мопізнання, коли вночі можна 
постукати по батареї опалення і 
дізнатися все про себе від сусідів...


Якщо поїдете в Грецію — не за-

будьте відвідати гору Афон: звідти 
відкривається прекрасний вид на 
віллу сина Генерального прокуро-
ра Росії Чайки!


Піші прогулянки я люблю біль-

ше, ніж поїздки в метро. Пішки 
можна дійти за хвилин 30–40, а че-
кати поки в нас у місті побудують 
метро потрібно набагато довше.


Зазвичай історію переписують 

для того, щоб переписати майно.


Мені батьки сказали: влітку 
або ти їдеш за кордон, або ми тобі 
купуємо автомобіль. Ось тепер 
роздумую — або Монголія, або 
«Запорожець».


Зазвичай у дитячому садку 

вчаться поганим словам. Бачу, наш 
піде вже підготовленим...


«Айфон» — диявольський ви-

нахід. Адже якщо його занурюють 
у святу воду — він перестає пра-
цювати.


Я з того покоління, коли дітей 

у дворах було більше, ніж автомо-
білів.


— Ви Батьківщину любите?
— Звичайно!
— А чи готові ви за неї життя 

віддати?
— Я перепрошую, а хто ж тоді 

її любити буде?


На обурення вчителя: «А 
ти голову вдома не забув?» син 
м’ясника з єхидною посмішкою 
поліз у портфель...


Економія — це мистецтво ви-

трачати гроші, не отримуючи нія-
кого задоволення.


Марк Цукерберг направить 

99% своїх акцій на благодійність в 
перший-ліпший фонд, заснований 
родиною Цукерберга.


— Дружина вирішила грибами 

зайнятися. Назбирала, насолила, 
розіслала родичам.

— І що родичі говорять?
— Немає в нас тепер родичів.


Джо Байден закликав україн-

ське керівництво почати реальну 
боротьбу з корупцією.

У відповідь Петро Порошенко 
висловив готовність підтримати 
антикорупційні заходи на терито-
рії Сирії.
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В. о. президента FIFA заснув під 
час прес-конференції
Виконувач обов’язків президента ФІФА камерунець 
Ісса Хаят заснув під час прес-конференції викон-
кому організації в Цюріху. Про це повідомляє The 
Independent. 69-річний камерунський функціонер 
не розплющував очей близько 10 секунд. Момент 
потрапив в об’єктиви відеокамер. Хаята призначили 
виконувачем обов’язків президента ФІФА після того, 
як його попередника Йозефа Блаттера в жовтні за під-
озрою в корупції відсторонили на 90 днів від будь-якої 
діяльності, пов’язаної з футболом.

Персикове дерево з’явилося 
на Землі раніше за людей
Вивчення восьми скам’янілих персикових кісточок, 
виявлених у Південно-Західному Китаї, показує, 
що цей фрукт з’явився на території нинішньої 
Піднебесної понад 2,6 млн років тому. З таким 
твердженням виступив фахівець із палеоботаніки 
Ботанічного саду тропічних рослин у Сішуанбаньна 
Су Тао. За словами вченого, раніше найстаріші ви-
вчені кісточки персика налічували не більше 10 тис. 
років. Тепер можна стверджувати, що персикове 
дерево з’явилося на Землі раніше за людей.

«Реальну боротьбу з корупцією 
продовжують підмінювати інфор-
маційними вкиданнями, які мають 
на меті лише послабити політичних 
партнерів, зробити їх більш зговір-
ливими. І як наслідок — отримати 
собі більше міністерських портфе-
лів або фабрик та заводів».

Олексій Братущак, журналіст (щодо 
звинувачення Саакашвілі уряду Яце-

нюка в корупції)

«Справедливо збурена громад-
ськість змусила Президента виба-
читися за недооцінку ролі волонте-
рів. Він, правда, сказав, нібито його 
слова «вирвали з контексту», хоча 

ніхто нічого не виривав, як сказав 
— так і процитували». 

Анатолій Гриценко, український 
політик

«Гастарбайтери фактично на-
сичують споживчий ринок країни 
ввезеними або переданими на бать-
ківщину грошима. І якщо б не вони, 
соціальна політика уряду фактично 
зазнала би краху».

Євген Рибчинський, народний 
депутат України.

«Проблема України не в тому, 
що хтось боїться назвати прізвища 
корупціонерів та олігархів. 

Проблема в тому, як перейти від 
звинувачень політиків до обвину-
вальних актів та судових вироків».
Юрій Луценко, депутат, голова фрак-

ції партії БПП у Верховній Раді 

«Ми провели обшук на минулих 
вихідних і перші зв’язки, які ми зна-
йшли, ведуть до кабінету Прем’єр-
міністра й уряду. Це дуже гучна 
справа, буде дуже цікаво. Мова 
йде про мільйони доларів, які були 
вкрадені».

 Давид Сакварелідзе,
(про причетність Арсенія Яценюка 

до розкрадання прибутку Одеського 
припортового заводу за корупційною 
схемою на суму $ 90 мільйонів на рік)

«Українському 
керівництву 
вигідно під час 
візиту Байдена 
розігрувати 
карту ревнивої 
дружини, яка 
запідозрила чо-
ловіка у зраді, 
хоча доказів 
для цього осо-
бливих немає. 
Розігрувати 
для того, щоб 
«чоловік» по-
чував провину і 
вимушений був 
доводити, що й 
далі любить». 

Альона 
Гетьманчук, 
директор ін-

ституту світової 
політики 

Цього тижня успіх переслідуватиме на-
самперед тих, хто по-справжньому ві-
рить у свої ідеї та не відмовляється від 
їхньої реалізації попри всі можливі пе-
репони. Не втрачайте нові можливості.

Цього тижня варто прислухатися лише 
до тих підказок інтуїції, які не супер-
ечать здоровому глуздові, адже це до-
зволить приймати правильні рішення 
та вибрати найкоротший шлях до мети.

Щоб досягнути мети, Близнюкам до-
ведеться вдатися до незвичних дій та 
методів, адже не завжди можна покла-
датися лише на свої харизму, прива-
бливість та комунікабельність.

Настає вдалий час для досягнення 
прогресу в складних, важливих, заплу-
таних справах. Ракам потрібно не боя-
тися спробувати чогось нового, зійти зі 
загальноприйнятого шляху.

Левам не варто надміру поспішати. 
Обставини вимагатимуть уваги до де-
талей, розсудливості, акуратності. Це 
дасть змогу навести лад у справах та 
подолати недоброзичливців.

Настає напрочуд вдалий час з фінан-
сової точки зору. Можна покладатися 
на свою фінансову інтуїцію — вона не 
лише не підведе, а й дозволить значно 
збільшити наявні грошові засоби.

Якщо хочете досягнути хороших ре-
зультатів, не обов’язково братися за 
щось грандіозне. Завдяки Вам навіть 
скромний проект може перетворитися 
у щось досить значне.

Терезам, щоб досягти успіху, доведеть-
ся попрацювати. Але такі «незручності» 
сповна компенсують успіхи в особис-
тому житті — тут можливі зміни, на які 
раніше й не варто було розраховувати.

Дівам допоможе вміння вирішувати фі-
нансові питання. Навіть найскладніші 
проблеми можна буде розв’язати, якщо 
розпоряджатися грошима правильно та 
розумно, не витрачати їх даремно.

Рибам не варто зараз надто перейма-
тися труднощами, адже вони мають 
тимчасовий характер. Скоро Ви зро-
зумієте, що і як потрібно робити, щоб 
досягнути успіху.

Цього тижня Козорогам найкраще 
вдаватимуться справи, які потребують 
відповідальності та уважності. Мо-
жете зайнятися складанням звітів чи 
оформленням документів.

Настає вдалий час для серйозної та 
відповідальної роботи, яка вимагає 
зосередженості та самодисципліни. 
Головне — не впадайте у відчай, якщо 
щось не відразу вдаватиметься.
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Дозвілля

Афіша заходів пивного клубу «Оболонь»
Пт 4.12 РОКотека
Сб 5.12 Танці на палубі Кораблика: від 60-х і до сьогодні
Нд 6.12 Гурт «KОРІНЬ МАНДРАГОРИ» (Луцьк). Фольк-Рок


