

Були часи: йшов у магазин із 

20 гривнями, повертався з трьома 
мішками картоплі, двома хлібина-
ми, з пакетом молока. А зараз що? 
Понаставили скрізь відеокамер. 


— Ти хто?
— Я — супервайзер логістич-

ного терміналу!
— Вантажник?
— Так.


«Не хочу додому, там ще уроки 

робити...», — бурчала мати, йдучи 
з роботи.


Всього лише на другій годині 

весілля викрали наречену, а наре-
чений уже невимовно цьому зрадів.


Щоб Рой Джонс добре зро-

зумів, що таке російський Крим, 
йому в четвертому раунді вимкну-
ли світло.


Немає нічого більш романтич-

ного, ніж прокидатися від SMS-ки, 
яка повідомляє про прихід грошей 
на твою банківську карту...


Лист маленького українця 

Санта Клаусові: «Я хочу, щоб тебе 
з оленями збили москалі над моєю 
хатою. Москалям за це санкцій до-
бавлять, а мішок із усіма подарун-
ками впаде в мій город!»


Зателефонував на телефон до-

віри та попросив позичити мені 
сто тисяч гривень.

І знаєте що? Вони мені не до-
віряють!!!


Доярка Клавдія іноді називає 

свою дочку «пам’ятником невідо-
мому солдатові».


Щороку в Росії проходять тра-

диційні демонстрації на підтримку 
легалізації Конституції.


Цих президентів не зрозумієш 

— то звільняють головного міліці-
онера Києва за розгін Майдану, то 
за його організацію...


П’ятирічна дівчинка говорить 

батькові:
— Тату, дай мені 20 євро, і 

я тобі скажу, хто вночі з мамою 
спить, коли тебе немає.

— Ось тримай. Скажи, хто?!
— Я!


Особисто в мене вітер у голові 

підтримує горіння вогню в серці.


— Лікарю, як пройшла опера-
ція?

— Ще ніяк, але оскільки Ви 
вже не спите, притримайте зажим-
чик ось тут, будь ласка.


Перетворити звичайну табу-

ретку в зручне крісло-гойдалку 
можна за допомогою всього лише 
200–250 грамів горілки.


Усі спроби «взяти все та по-

ділити» завжди закінчуються на 
першому етапі — взяти.


У мудрих думок є один недолік 

— не свої.
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У Калінінграді футбольний 
фанат підпалив бар «святою 
водою»
Інцидент стався в ніч на 12 грудня. 41-річний чоло-
вік попросив у адміністратора включити трансля-
цію матчу своєї улюбленої спортивної команди. У 
відповідь почув відмову. Незабаром він покинув 
заклад. Через кілька годин повернувся, замовив їжу 
й алкоголь. Закінчивши трапезу, він дістав прозору 
пляшку з написом «свята вода», імовірно зі спир-
том, і спробував влаштувати пожежу.

Російських школярів 
годували крупою з кліщами
У ході перевірки якості харчування школярів у 
загальноосвітньому закладі «Анжерская школа» 
знайшли крупи, заражені борошняним кліщем, 
повідомляє Управління Федеральної служби з 
фітосанітарного та ветеринарного контролю в Ке-
меровській області РФ. З’ясувалося, що кліщем у 
шкільній їдальні були заражені пшоно та гречана 
крупа. Крім того, були відсутні документи, що під-
тверджують безпеку чотирьох видів круп. 

«Складається враження, що 
активісти сіли за стіл з наперсточ-
никами, які обдурять при будь-
якій погоді. Хочеться вірити, що 
Яценюк схаменеться й оголосить 
новий конкурс на керівників На-
цагенства. Бо якось соромно перед 
українськими, американськими, ні-
мецькими, канадськими та іншими 
платниками податків, які сумлінно 
платять за «завислі» реформи».

Гліб Канєвський, експерт Центру 
політичних студій та аналітики

«Депутатам «Народного фрон-
ту» варто нагородити Барну цінним 
призом «за порятунок Прем’єра», 
а не добивати його. Якби такого 

Барни не було, його в день звіту 
Прем’єр-міністра перед парламен-
том слід було б придумати».
Павло Шеремет, тележурналіст (про 

інцидент з Яценюком)

«Цього разу неприпустимо го-
лосувати за «мурзілку» замість 
Програми дій Уряду. Суспільство 
має знати перелік конкретних ре-
форм і календарний план їхньої ре-
алізації».

Юрій Луценко, народний депутат 
України 8-го скликання, голова фрак-

ції партії «Блок Петра Порошенка» 
(про звіт Прем’єра)

«На жаль, у законодавстві Укра-

їни поки відсутня можливість про-
ведення примусової психіатричної 
експертизи народних обранців».
Антон Геращенко, народний депутат 

України

«Є факти, коли в окремих об-
ластях, зокрема Львівській, квар-
тири військовим купувалися за 
цінами, вищими ринкових майже 
удвічі. Натомість із іншими підряд-
никами, які будували житло за ці-
нами, нижчими за ринкові, досі не 
проведений розрахунок».

Дмитро Добродомов, народний 
депутат, Секретар Комітету з питань 

запобігання та протидії корупції

«Дві хвилини 
ганьби — і Арсеній 
Яценюк з винуват-
ця всіх бід пере-
творився на жертву. 
Маніяка».

Павло Шеремет, 
тележурналіст 

Цього тижня Овни не лише легко зна-
ходитимуть спільні точки дотику з ото-
ченням, але й вдало розумітимуть їхні 
справжні бажання та потреби, а значить 
— варто провідати друзів чи родичів.

Варто очікувати появи нових ідей, не-
звичних підходів до вирішення про-
блем, несподіваних рішень, одночасно 
оригінальних та простих. Не варто від-
кладати їхню реалізацію на майбутнє.

Близнюкам варто взятися за доведення 
до практичної реалізації давно надума-
них планів, ідей, рішень: якщо візьмете-
ся за справу негайно, то вже невдовзі 
отримаєте перші потрібні результати.

У вас достатньо сил та наполегливос-
ті, щоб подолати будь-які труднощі. Чи 
вдасться навести лад у справах та ви-
рішити всі питання — залежить лише 
від вас та вашої наполегливості.

Настає саме той момент, коли варто за-
йнятися чим-небудь новим, захопливим 
та цікавим. Це вдалий час для справ, які 
вимагають творчого підходу, природних 
талантів, здібностей та вмінь.

Водоліям не варто братися за грандіозні 
проекти. Краще зосередитися на більш 
практичних справах — тоді вдасться 
вирішити багато проблемних питань, 
зокрема навести лад у фінансах.

Стрільцям не варто забувати, що не 
лише робота важлива в житті людини, 
а й відпочинок. Не втрачайте можли-
востей, щоб розслабитися та приємно 
провести час.

Терезам потрібно проявити твердість 
свого характеру та незламність перед 
лицем різноманітних спокус, які їх пе-
реслідуватимуть, адже якщо вдало їм 
протистояти — можна чимало досягти.

Не варто боятися викликів долі, які мо-
жуть з’явитися цього тижня, адже чим 
складнішими, незвичнішими та неспо-
діваними будуть справи, тим імовірні-
ше буде досягти в них значного успіху.

Рибам варто сповна продемонструва-
ти свої лідерські якості та організаційні 
здібності. Чим оригінальнішими будуть 
задуми, тим більшою буде ймовірність 
їхньої успішної реалізації.

Чимало досягнути Козороги зможуть за-
вдяки навичкам у спілкуванні з іншими 
людьми. Варто зберігати спокій та не 
допускати конфліктів під час розмов, ді-
лових та особистих зустрічей.

Там, де інші відступляться цього тижня, 
Скорпіони проявлять наполегливість та 
цілеспрямованість, продовжать діяти та 
доб’ться успіху, навіть якщо доведеться 
робити кілька справ одночасно.
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Дозвілля

Афіша заходів пивного клубу «Оболонь»
Пт 18.12 Beer Mix: дискотівка на будь-який смак!
Сб 19.12 гурт «РУРА» (Івано-Франківськ). Хеппі-рок. 

Прем’єра нових пісень + старі хіти
Нд 20.12 Дупотряска


