
Якби Тітушко запатентував своє 
прізвище і за кожну згадку отриму-
вав хоча б гривню, то вже став би 
мільйонером. 


До Київради надійшла пропози-

ція змінити назву вулиці Банкової 
на Бандугетьська. 


«Який тісний світ!» — подумав 

лікар, призначаючи даішнику по 
шість клізм на день... 


Старість — це коли підморгнув 

симпатичній дівчині в метро, а вона 
тобі місцем поступилася... 


Викладач — студенту: 
— Ви так ставитеся до навчання, 

наче у вас плоскостопість! 


На кастингу з заміщення Леніна 
на п’єдесталі у фінал пробилися го-
лова Комуністичної партії П. Симо-
ненко як найбільш підходящий за 
поглядами та М. Чечетов — як най-
більш підходящий за рухом руки. 


Життя стало б набагато прості-

ше, якби в моду ввійшли ті зачіски, з 
якими ми прокидаємося вранці. 


Їхав тут недавно з Одеси до 

Львова у плацкартному вагоні з на-
родним хором бабусь. Штук двад-
цять, дві з них — гармоністки. У 
цьому ж вагоні їхали п’яні дембелі. 
Так от, дембелі просили пенсіонерок 
поводитися тихіше.

Жінки дуже хитрі: щоб не губи-

ти шкарпетки, вони прив’язали їх до 
спіднього і назвали цю конструкцію 
«колготки». 


Щоб у нашій країні підвищити 

всім прожитковий мінімум, при-
йшла пора декому понизити зажер-
ливий максимум! 


Новини на Львівському телеба-

ченні: 
— І наостанок гарна новина: у 

Москві завтра мінус 2, мокрий сніг...


Дитинство — найкращий період 
у житті. Тоді найбільша проблема — 
не запізнитися на мультики... 


«Б’є — значить любить!» — ска-

зав п’яний електрик і знову поліз у 
трансформаторну будку. 


— Як називається найпотуж-

ніша американська зброя масового 
ураження? 

— «Макдональдс»! 


«Спати на спині шкідливо для 
легенів, на животі — для кишківни-
ка, на лівому боці — для серця, а на 
правому — для печінки», — журнал 
«Здоров’я» бажає приємних снів. 


На відміну від європейських ав-

тобанів, українські дороги влучніше 
назвати «автодерибани». 


— Яка у вас там зараз погода? 
— Не знаю, Інтернет не працює.
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У Британії відбулися перегони 
Санта-Клаусів 
У британському Ліверпулі відбувся десятий, юві-
лейний, забіг Санта-Клаусів — Santa Dash. Довжина 
дистанції — 5 км. Деякі учасники були одягнені в сині 
костюми. Це фанати ФК «Евертон». До речі, цього року 
в забігу взяв участь легенда футбольного клубу Джо 
Ройл. Крім нього, серед зіркових учасників — олімпій-
ська чемпіонка Бет Твіддл і співачка Мелані Сі з групи 
Spice Girls. Кошти, зібрані за допомогою заходу, будуть 
перераховані дитячому хоспісу. В забігу взяли участь 
10 тисяч осіб. 

Забобонність продовжує 
життя 
Науковці Лондонського університету довели, що віра 
у прикмети впливає на тривалість людського життя. 
Чотири роки фахівці спостерігали за тисячами до-
бровольців, щоб систематизувати їхні переконання. 
З’ясувалося, що здебільшого люди, які дожили до 
похилого віку, були забобонні та вірили у прикмети. 
Експерти пояснюють взаємозв’язок між марновір-
ством і тривалістю життя властивими цим людям 
вдумливістю й обережністю. При цьому довіра до 
прикмет із віком лише збільшувалася. 

«Прости, Господи, що я так ска-
жу, але на Західній Україні набага-
то краще тримають худобу в хліві, 
ніж зараз Партія регіонів тримає 
людей із Донецька. Платять їм ко-
пійки, не дають можливості вийти 
за огорожу, охороняють міліцією, 
не годують їх. Хай приходять, ми 
погодуємо, зігріємо». 

Арсеній Яценюк, лідер фракції 
«Батьківщина» 

 
«Як би не склалася доля Май-

дану, сьогодні очевидно: Сім’я 

перебуває в стані початку кінця. 
Їх почали «рвати». І людей, які це 
роблять, а саме лідерів груп впли-
ву, Сім’ї тепер треба або політично 
знищувати, або садити за стіл пе-
реговорів і ділитися». 

Роман Безсмертний, екс-посол 
України в Білорусі

 
«Влада не хоче ніяких комп-

ромісів і вже почала копати око-
пи і натягувати колючий дріт між 
«робочим Сходом» і «екстреміст-
ським Заходом». Влада сама ро-

бить усе для того, щоб сценарій 
мирного вирішення конфлікту 
звести до нуля». 

Віктор Балога, нардеп
 
«От іконостас — лідери опо-

зиції Арсеній Яценюк, Віталій 
Кличко й Олег Тягнибок. Хлопці, 
ви сьогодні боретеся за Україну, 
але при цьому дулю в кишені три-
маєте. Думаєте, хто з вас буде пре-
зидентом». 

Віктор Балога, нардеп 

«Немає сум-
нівів, що 

ваша перемога 
змінить нас і Ро-
сію. Український 
тріумф покла-
де край режиму 
Путіна, а в під-
ручниках історії 
напишуть, що 
Російська імперія 
припинила існу-
вання на Євро-
майдані… Якщо 
ми не будемо 
триматися один 
за одного, разом, 
то кремлівський 
головоріз зни-
щить нас окремо, 
один за одним. 
Ми повинні ви-
ступати разом». 

Михайло 
Саакашвілі, екс-
президент Грузії 

звернувся до 
учасників Євро-

майдану 

Енергія б’є через край, а доводиться 
вдовольнятися рутиною. Багато пред-
ставників знака «добирають» емоції, 
сварячись із усіма, хто потрапляє під га-
рячу руку, та полегшення це не дає. 

Тільки природна скромність перешко-
джає вам опинитися в центрі уваги. Ви 
вважаєте, що хизуватися своїми досяг-
неннями непристойно. Вистачить уже 
ховатися в тіні! Вийдіть на світло! 

Настрій мінливий, через що потерпаєте 
не тільки ви, а й ті, хто вас оточує. Не 
переборщіть із темними барвами: невдо-
взі ви зрозумієте, що половина проблем 
просто вигадана вами.

Прислухайтеся до застережень близь-
ких: вони спрацьовуватимуть на 100%. 
Не відмовляйтеся від допомоги друзів. А 
ось покладатися суто на власні сили, ді-
яти на свій страх і ризик зірки не радять. 

Важливо не вдавати з себе когось, не 
надягати «усміхнену» маску, а залиша-
тися самим собою. Будьте такими, якими 
ви є, а не тими, ким вас хочуть бачити 
інші. 

Не поспішайте. Що довше ви обміркову-
єте кожен крок, то краще. Цього тижня 
Водоліям ліпше не відкривати свої пере-
живання навіть найближчим: вас зрозу-
міють неправильно. 

«У мутній воді легше упіймати велику 
рибу» — лейтмотив найближчого тижня. 
Зараз вам якнайкраще вдаються хитро-
щі. Завиграшки обведете недоброзич-
ливців довкруг пальця. 

Постарайтеся нічого не пропустити 
повз увагу: будь-яку сьогоднішню вашу 
«муху» суперники завтра перетворять 
на «слона». За кожним вашим кроком 
пильно стежать. 

Тримайте себе у руках, що б не відбува-
лося. Не можна, щоб емоції взяли гору: 
можете наговорити людині, думка якої 
для вас важлива, такого, що склеїти по-
биті горщики потім буде дуже важко. 

Непростий тиждень. Головне — не роз-
губитись і не боятися себе рекламувати. 
Хто похвалить вас краще, ніж ви самі? 
Що більше уваги до себе привернете, то 
краще. 

Не відкладайте на потім те, що можна 
зробити вже. Інакше невдовзі не зможе-
те зрушити з місця «валізу» накопичених 
проблем. Тож не лінуйтеся та куйте, поки 
гаряче. 

Здаватиметься, що все і всі проти вас. 
На щастя, це вам тільки мариться. Зні-
міть темні окуляри: не все так погано у 
вашому домі, як ви собі вигадали. Усміх-
ніться життю! 
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Дозвілля

Афіша заходів пивного клубу 
«Оболонь»

Пт 13.12 — Андріївські Вечорниці із гуртом «LOS 
COLORADOS» (Тернопіль). Агро-рок.

Сб 14.12 — Дискотівка 90-х.
Нд 15.12 — РОКотека.

Пт 20.12 — «Beer Mix». Дискотівка на будь-який смак! 
Сб 21.12 — EXTREME-вечір за участі: «DOK» (Київ-До-

нецьк) (Extreme-Pop-Power), +WhataFunk Crew, 
+DJ NJOI.

Нд 22.12 — Дисколихоманка 70-80-90-х.

Чт 26 - Нд 29 — ПередНаворочені Гоцалки.


