

Олександр Лукашенко, катаю-

чись на велосипеді, впав і погнув 
колесо.

Так близько до великої вісімки 
він ще жодного разу не був.


У мене в сім’ї немає і не було 

жодного чорношкірого. Може, я 
живу в сім’ї расистів?


Після зниження ціни на нафту 

до 10 доларів за барель російський 
малий бізнес представлятимуть 
всього дві компанії: «Газпром» і 
«Роснефть»...


— Скажіть, чому ви вирішили 

стати митником?
— Знаєте, я в дитинстві поди-

вився фільм «Біле сонце пустелі». 
Мене вразив образ безкорисливо-
го, відданого Батьківщині митни-
ка Верещагіна. А також ця тарілка 
чорної ікри...


На чужих помилках вчаться. 

Вчіться, поки я викладаю.


— Пам’ятаєш, я тобі з відпуст-
ки смішні монетки привозив, щоб 
показати, які за кордоном гроші?

— Ага.
— ПОВЕРНИ.


У житті кожної людини настає 

момент, коли давно вже пора спати.


Коли я був маленький, батько 
поплив на човні від берега і кинув 
мене за борт.

Я доплив до берега і написав на 
батька заяву в міліцію.

Так батько навчив мене писати.


Чутки про багатство Білла 

Гейтса дуже перебільшені. Нічому 
тут заздрити! 18 країн на Землі ба-
гатші за нього.


— Алло, це рятувальники?
— Так, що у вас сталося?
— У мене чоловік застряг в хо-

лодильнику, витягніть його звідти, 
поки він там все не зжер.


— Прокидайся!
— Ще п’ять годин...
— Може, п’ять хвилин?
— Годин.


Як стало відомо, колишня дру-

жина Путіна знову вийшла заміж. 
Цього разу за Рамзана Кадирова 
— хоче знову стати першою леді 
Росії...


Годі скиглити, що ви будете одні 

14 лютого. Мало як ще складеться 
доля. Може, взагалі не доживете...


— Іноді, якщо промовчати, бу-

деш здаватися розумнішим.
— Це не той випадок, відпові-

дайте на екзаменаційне питання.


— Я — як герої книг Ремарка.
— Сильна та складна особис-

тість, яка бореться з мінливістю 
долі?

— Постійно п’ю і не розумію, 
що відбувається.


Коли мені було чотири роки, я 

перший раз спробував пиво. Кури-
ти — років у шість. Так я і почав 
випереджати своїх однолітків у 
розвитку.
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Французи зробили 
одяг із захистом від 
електромагнітних хвиль
Французька проектна компанія «Фарадей» ство-
рила колекцію одягу, яка поєднує в собі модні тен-
денції і високі технології. При створенні речей ви-
користовувалося срібло, яке покликане захистити 
власників від електромагнітного випромінювання. 
Лінія одягу буде представлена   в рамках тижня моди 
в Парижі. До колекції увійшли куртки, джинси і со-
рочки. Ціни на них варіюються від 95 до 290 євро.   

Французька компанія Zhor 
Tech розробила кросівки, 
які рахують калорії
Завдяки вбудованому датчику цифрової підошви, 
взуття буде рахувати кроки й обчислювати силу, з 
якою на нього наступають, а також розраховува-
ти кількість спалених за день калорій. Головною 
перевагою цих кросівок є здатність зігрівати ноги 
людини в холодну пору року. Ще одна «фішка» 
розумного взуття — відсутність шнурівок, оскіль-
ки воно вміє саме «затягуватися» на нозі.

«Аби допомогти країні здолати 
вірус корупції — потрібно мобілізу-
ватися в дієву, народну Антикоруп-
ційну Гвардію, яка зосередить робо-
ту на конкретних діях, а не словах». 

Дмитро Добродомов, народний 
депутат, секретар Комітету з питань 

запобігання і протидії корупції

«Час визнати, що система «по-
дяк» і «відкупів», якою багато хто 
спрощує собі життя, — це шлях у 
нікуди. Це зрада принципів, за які 
ми стояли на Майдані, за які наші 
герої пролили свою кров».

Дмитро Добродомов, народний 
депутат, секретар Комітету з питань 

запобігання і протидії корупції

«Україна показала слабкість і 
вразливість Росії, яка в порушення 
всіх міжнародних норм і законів 
анексувала чужу територію, пиша-
лася цим, а тепер не може забезпе-
чити її не те, що «золотими гора-
ми», а елементарними побутовими 
умовами».
Севгіль Мусаєва-Боровик, головний 

редактор «Української правди»

«Група «Воля народу» є кос-
тилем владної коаліції. Коли для 
ухвалення позитивного рішення не 
вистачає голосів, замість пошуку 
компромісу з членами коаліції лі-
дери БПП та «Народного фронту», 

домовляються з групою мажори-
тарних депутатів».

Сергій Лещенко, народний депутат

«Пройшло десятиліття, а нічого 
не змінилося. Зараз я хочу зробити 
чергову спробу подолати цю схему. 
Якщо артисти, продюсери та право-
власники об’єднаються в єдину ко-
манду, ми можемо зламати хребет 
корупції у своїй індустрії. Ми, як 
першоджерело, маємо зробити це 
самостійно». 

Руслана Лижичко, співачка, волон-
тер Майдану

«Інколи ми ко-
рупцію навіть не 
помічаємо. Вона 
прикидається сус-
пільним етикетом. 
Ну як не принести 
секретарці шефа 
коробку шоколад-
них цукерочків 
чи пачечку кави... 
Не подаруєш, як 
інші, то й нечемою 
будеш».

Тарас Возняк, 
український культу-

ролог, політолог 

Овнам варто зосередитися та нала-
штуватися на серйозну роботу, адже 
є шанс домогтися успіху в багатьох 
справах, встановити вдалі ділові кон-
такти, плідно провести переговори. 

Тельці матимуть нагоду вирішити не 
лише свої, а й чужі проблеми. Ваші зу-
силля не будуть даремними: нагородою 
за працю може стати кар’єрний ріст, не 
виключені й грошові надходження.

Близнюки, цього тижня будьте роз-
бірливі в спілкуванні, довіряйте свої 
секрети тільки тим, кого добре знаєте. 
Працюючи самостійно, ви зможете до-
сягти відмінних результатів.

Цього тижня вдалим рішення буде за-
йнятися незвичними, новими справами. 
Деякі Раки зрозуміють, як перетворити 
своє хобі на джерело доходу, і зроблять 
перші кроки в обраному напрямку.

Тиждень вимагатиме від Левів твор-
чого підходу в справах та фантазії у 
вирішенні питань, адже ви опинитеся в 
центрі уваги оточення, і це навіть дещо 
втомлюватиме.

Вдалий тиждень для будь-якої практич-
ної діяльності. Не ширяйте у хмарах, не 
витрачайте час на порожні мрії — зосе-
редьтеся на тому, чого можете добити-
ся за допомогою власних зусиль.

Настає сприятливий тиждень для спіл-
кування та пошуку нових союзників. Є 
шанс зустріти людей, які будуть допо-
магати вам майже безкорисливо, не 
вимагаючи ні нагороди, ні подяки.

Цього тижня розраховувати варто 
передусім на власні сили, оскільки 
допомога оточення буде швидше фор-
мальною, а тому зосередьтеся на най-
важливіших справах. 

Хоча цього тижня професійні успіхи 
можуть бути незначними, але вони до-
ведуть, що ви на правильному шляху, 
а також допоможуть вирішити, що слід 
зробити далі.

Настає вдалий момент для пошуку від-
повідей на питання, які хвилюють не 
тільки вас, але й ваших близьких. По-
турбуйтеся не тільки про себе, а й про 
оточення, вони це оцінять.

Цього тижня Козороги сповна викорис-
тають свої здібності — відмінно справ-
лятимуться з вирішенням завдань, 
прийматимуть правильні рішення, на-
віть маючи мінімум інформації.

Скорпіонам достатньо буде прикласти 
зовсім небагато зусиль, щоб отрима-
ти блискучі результати. Цього тижня 
з’явиться шанс здобути важливі про-
фесійні перемоги.
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Афіша заходів пивного клубу «Оболонь»
Пт 29.01 Танці на палубі Кораблика: від 60-х і до сьогодні 
Сб 30.01 щомісячна забава «ВГАДАЙ МЕЛОДІЮ!». Третя 

серія: музика 2000-х
Нд 31.01 РадіоХіти. Танці 


