

Завдання кримських татар, які 

блокують постачання електрое-
нергії в Крим, — довести кількість 
вихідних на півострові до 365.


— Куме, беріть пляшку та при-

ходьте в гості. А якщо і ви пити бу-
дете, то беріть дві.


Щастя в грошах, за які не по-

трібно сидіти у в'язниці. 


— Синку, що це в тебе тут?
— Натхнення.
— Але це ж ящик з горілкою!?
— А я як сказав?


Виявлено ген, відповідаль-

ний за існування, розвиток і 
процвітання корупції — це Ген-
прокурор...


Люди будуть вірити всьому, 

якщо ви будете говорити це по-
шепки.


— Як звати твою собаку?
— Не знаю, вона не хоче гово-

рити!


Друзі моїх друзів — мої дво-
юрідні друзі.


Смерть забирає найкращих. 

Тому я посилено деградую останні 
кілька років.


«Я найбільш людяна людина... 

Адже людина — те, що вона їсть», 
— розмірковував людожер.


Космос прекрасний хоча б 

тому, що там немає людей.


Путін забув повідомити крим-

чанам, що російський ведмідь 
взимку смокче лапу в темній і хо-
лодній барлозі!


— Тату, а коли я нарешті змо-

жу приходити додому в стільки, у 
скільки мені захочеться?

— Не знаю, синку, я сам ще 
поки не дожив до такого віку.


Зять-хірург робить операцію 

тестеві.
— Ти вже, рідненький, поста-

райся! — просить його тесть. — 
Якщо я помру, твоя теща відразу ж 
до доньки переїде.


Мало хто знає, що економіка 

«ДНР–ЛНР» закінчується там, де 
вирізати на металобрухт уже ні-
чого.


Зараз усі ламають голову над 

тим, де відзначати Новий Рік, а я 
подбав про це ще в серпні, купив-
ши диван.


— Чому ви весь час відпочива-

єте саме в Сочі?
— Ну, як же! У мене там стіль-

ки друзів! Таня Іванова, Олена Пе-
трова, Галина Сидорова.

— Пощастило вам!
— На жаль, ворогів теж виста-

чає. Василь Іванов, Петро Петров, 
Григорій Сидоров.


Безсонну ніч провели ми вдвох 

— я і комар.
Він всю ніч пив і співав, а я 

йому аплодував.
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У Латвії випустили монету з 
котиками
Банк Латвії підготував до випуску колекційну монету но-
міналом п’ять євро із зображенням котів. Монета зі срібла 
925 проби виготовлена за мотивами казки латиського 
письменника Альберта Кроненберга «П’ять котів». На 
аверсі зображені тварини, які сплять на ліжку. На реверсі 
ці ж коти тримають в лапах ложки або миски. Крупним 
планом зображений кіт із тарілкою каші та ложкою. У бан-
ку Латвії відзначили, що така монета — перша в цій серії. 
Вартість монети вагою 31,47 грама і діаметром 38,61 мілі-
метра становить 39 євро. Наклад — 10 тисяч примірників.

В Одесі світлофори розповідатимуть 
анекдоти та читатимуть вірші
Одеські світлофори почнуть жартувати. Незвичну ідею запатен-
тував учений Одеської академії зв’язку, розробивши відповідне 
обладнання для комплексів регулювання руху. Новітні світлофо-
ри вже зустрічатимуть на перехрестях туристів навесні, під час 
традиційної «Гуморини». Начиння світлофора з гумором дуже 
просте — процесор під час перемикання зеленого на червоне 
світло вмикає анекдот і звук триває, доки світлофор не змінить-
ся на дозволений сигнал. А поблизу шкіл учням пропонують ще 
й послухати вірші.

«Приховування військових 
втрат у Росії — це демонстрація при-
низливого ставлення до військових, 
як до гарматного м’яса, а до батьків 
загиблих — як до мовчазних рабів».

Олександр Турчинов, секретар 
РНБО

 
«Мітинги проводити непра-

вильно саме зараз. Якщо внутріш-
ню ситуацію в країні розхитають 
— це на руку лише нашим ворогам. 
Два роки тому все починалось із 
студентського руху — форпосту 
змін. А зараз на Майдані переваж-

но пенсіонери. Я б їм взагалі забо-
ронив голосувати. Вони вже своє 
життя «прокомпостували».

Богдан Войцеховський, командир 
підрозділу МВС — полк «Київ»

 
«Саакашвілі хоче втекти з Оде-

си в Київ, розраховуючи на посаду 
глави уряду, хоч би як він це за-
перечував. Чим ближче дата звіту 
Кабміну — тим вищий градус його 
істерик. Тому так агресивно він ата-
кує Прем’єр-міністра та його одно-
партійців. Пан Саакашвілі з таким 
жаром ліпить із себе «великого 

борця», що вже й посада Прем’єра, 
мабуть, видається йому недостат-
ньою».

Микола Мартиненко, народний 
депутат

«Для когось — дворічна річниця 
Майдану, для когось день пам’яті, а 
для когось — можливість попси-
хувати на камеру. На душі сумно, 
адже два роки тому, виходячи на 
Майдан, ми вірили, що йдемо змі-
нювати життя в кращий бік. Поки 
це явно не реалізовано».
Борислав Береза, народний депутат

«Нинішні політики, які опи-
нилися при владі, крім вузь-
кого кола людей, не мають 
нічого спільного з цілями, які 
висував Майдан. Вони кла-
сичні серфінгісти, які за до-
помогою дошки видерлися на 
патріотичну хвилю. Спіраль 
історії повторюється, і тільки 
від нас залежить, чи зможемо 
ми створити парадокс, який 
дозволить зробити кванто-
вий стрибок, щоб змінити хід 
історії України».

Геннадій Корбан, член партії 
УКРОП

Хоча поведінка Овнів і здаватиметься 
надміру егоїстичною, адже їх охопить 
прагнення ставити власні інтереси по-
над усе, це не завадить їм зробити і 
чимало корисного для оточення.

Хоча тиждень і не залишить Тельцям 
часу, щоб спокійно перевести дух, цей 
напружений ритм буде сповна компен-
совано сприятливою атмосферою в 
стосунках у сім’ї та з близькими.

Цього тижня Близнюкам варто при-
ймати рішення самостійно та покла-
датися передусім на власну інтуїцію, 
адже лише вона правильно підкаже, як 
поводитися в складних ситуаціях.

Для Раків настає сприятливий час для 
серйозної роботи, головне — до всіх 
справ підходити максимально серйоз-
но, уважно та відповідально, намага-
тися не допускати прикрих помилок.

Левам протипоказані нудьга, депресія 
та відчай, а тому – використовуйте кож-
ну хвилинку, щоб розважити себе чим-
небудь, знайдіть вдале застосування 
своїх фантазії та творчих навичок.

Хоча цього тижня Водоліїв і пересліду-
ватимуть розбіжності в поглядах з ото-
ченням, але всі суперечності вирішу-
ватимуться напрочуд конструктивно, 
без взаємних образ та докорів.

Цього тижня не потрібно привертати 
до себе зайвої уваги. Залишаючись «в 
тіні», зможете досягнути значно біль-
шого, адже отримана в такий спосіб 
свобода дій вирішить ряд проблем.

Хоча Терези і прагнуть активних дій та 
значних змін у житті, надто поспішати 
не варто, вагомих успіхів вдасться до-
сягнути лише за допомогою детально 
продуманих неквапливих вчинків.

Дівам не варто відмовлятися від 
власних цілей, незважаючи на будь-
які труднощі, з якими вони можуть зі-
ткнутися. Якщо діятимете впевнено та 
рішуче — обов’язково досягнете мети.

Хоча Рибам цього тижня доведеться 
поборотися з власною неуважністю, 
яка може призвести до певних нега-
тивних наслідків, вплив цього фактора 
триватиме недовго.

Настає вдалий тиждень, щоб зайняти-
ся по-справжньому цікавими справами. 
Головне, щоб близькі та друзі, які готові 
допомогти та розділити разом радість 
від перемоги, виявилися поруч.

Наближається вдалий час для са-
мостійної роботи, досягнень на ниві 
суспільної та, навіть, політичної діяль-
ності, адже чарівність Скорпіонів цього 
тижня абсолютно непереборна.
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Дозвілля

Афіша заходів пивного клубу «Оболонь»
Пт 27.11 гурт «ТОЇА» (Дніпропетровськ). Ethno synth-pop. 

Піано-тур в підтримку альбому «On keys» 
Нд 29.11 «Beer Mix». Дискотівка на будь-який смак


