

Порошенко ввів для міністрів 

нову державну нагороду — «За 
відкликання заяви про відставку».


Повісила оберіг над дверима, 

від усякої нечисті, вийшла в мага-
зин, повернулася... ключ у дверях 
зламався... зайти не можу...


Усе людство ділиться на дві ка-

тегорії — захисників тварин і вже 
покусаних.


Пластичні хірурги з «Право-

го сектору» нарешті добралися до 
Анни Герман...


Що сказати коту, коли він ви-

росте і запитає, де його справжня 
мати?

Я не готова до такої розмови...


Учені нарешті встановили 
причину загадкової посмішки 
Мони Лізи: виявляється, вона зна-
йшла «заначку» чоловіка.


Народ із нетерпінням чекає, 

коли запрацює Шовковий шлях з 
Кабміну в Лук’янівське СІЗО.


— Любий, ти мене кохаєш?
— Можливо. Пам’ять вже не та.


Замовив синові на день на-

родження стриптизерку. Правда, 
дружина була не в захваті, але ж не 
кожного дня дитині виповнюється 
два рочки.


Добре вміти все самому роби-

ти. Погано, що все доводиться ро-
бити самому.


— Червона Шапочка! — вигук-

нув Сірий Вовк.
— Сіра шубка! — вигукнула ді-

вчинка.


Начальник завжди оцінить 
твої жертви. Якщо ти захворів, але 
прийшов на роботу, тобі дозво-
лять працювати за тих, хто захво-
рів і залишився вдома.


Якщо кіт сидить перед двери-

ма та чекає, що ви їх відкриєте, 
але потім, коли ви підійшли і від-
крили, не виходить — значить, він 
просто хотів, щоб вийшли ви!


Яценюк пообіцяв, що для чи-

новників буде введений Кодекс 
честі.

Після чого чиновники красти-
муть і братимуть хабарі з честю і 
гідністю — за Кодексом...


Хто шукає роботу: графік 2/5, 

зарплата 10 000–20 000 гривень, 
відпустка 52 дні — телефонуйте! 
Будемо шукати разом.


Пишу і плачу. Люди! Якщо 

ви коли-небудь побачите кактус, 
який падає з полиці...  НЕ ЛОВІТЬ 
ЙОГО! Ні в якому разі! Нехай собі 
падає...


Ношу перстень «Спаси і збере-

жи». Тому й неодружений.


Для коханої жінки нічого не 
шкода, поки їй нічого не потрібно.


Йшов спати — і пройшов 

мимо.
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Названа машина, в якій 
найзручніше вдаватися до 
плотських утіх
Як показало соцопитування, учасникам 
якого ставили питання про секс в автомобілі, 
найзручнішим для любовних утіх є старенький 
універсал Volvo 245, який переміг у цьому рейтингу 
зі значним відривом. Причиною такої популярності 
Volvo 245 у любителів автомобільного сексу є його 
значних розмірів багажник, який при бажанні може 
перетворитися в двоспальне ліжко. 

В Індії метеорит вбив 
чоловіка
Перший випадок загибелі людини від метеорита 
зафіксовано в індійському Веллуру. Інцидент 
стався поряд із одним з корпусів місцевого 
інженерного коледжу. Жертвою небесного тіла 
став водій автобуса цього навчального закладу, 
пише The Hindu. За попередньою версією, 
причиною смерті чоловіка став вибух, викликаний 
падінням метеорита. Однак встановити причину 
смерті чоловіка вдалося лише, коли поліцейські 
виявили кратер і фрагменти небесного тіла.

«У виборців, на жаль, політична 
амнезія, а нові скандали витісняють 
старі звинувачення кожного дня. 
Та й звинуваченнями в мільйонній 
корупції в принципі не здивуєш 
українця, тому що він звик: ні пока-
рання, ні навіть політичної відпові-
дальності за цими звинуваченнями 
НІКОЛИ не слідує». 

Альона Шкрум, народний 
депутат України, голова 
підкомітету з реформи 

держслужби

«Тримаючись за крісло, Прем’єр 
напередодні Нового року виставив 
умову: його відставка — одразу 
ж вихід фракції «народних фрон-

товиків» із коаліції та дострокові 
вибори. Усі злякалися, хутко зі-
бралася правляча Трійця, написала 
заяву «про єдність», щасливі облич-
чя Яценюка-Порошенка-Гройсмана 
передали по «ящику», звіт Уряду 
відклали, депутати проголосували 
все, що шантажист вимагав — на-
род і кредиторів заспокоїли».
Анатолій Гриценко, український 

політик

«Кожен українець, у тому числі 
діти, пенсіонери та непрацюючі, до-
плачують щонайменше по $ 100 на 
рік, щоб дотувати державні підпри-
ємства. А взамін отримують лише 
купу корупційних скандалів у всіх 

гілках представників влади».
Мар’ян Заблоцький, економіст 

«Коли провідна верхівка за-
мість принципової політики за-
ймається крутійством, коли замість 
безоглядної боротьби з агресором 
намагається «з ворогом по правді 
жить», коли на вимогу ворога на-
магається протягти в Конституцію 
капітулянтські, антинаціональні 
зміни про «особливий статус», коли 
таємно облаштовує з тим же воро-
гом фінансові оборудки — це надій-
ний шлях до чергової катастрофи».

Олег Тягнибок, голова ВО 
«Свобода»

«За «базар» дове-
деться відповіда-
ти. Сказане на 
Майдані, у перед-
виборчих кам-
паніях, у Раді та 
просто в рамках 
голосного ПіаРу 
ніхто не збира-
ється забувати. 
Почавши зміни, у 
тому числі з себе, 
треба доводити 
їх до логічного 
результату».

Руслана 
Лижичко, 

співачка, 
волонтер 
Майдану

Для Овнів настає гармонійний тиж-
день, особливо сприятливий з точки 
зору романтичних стосунків — він обі-
цяє закоханим масу приємних емоцій і 
невимовну радість спілкування.

Багато задумів вдається втілити в жит-
тя завдяки допомозі старих друзів та 
перевірених союзників. Можна поверну-
тися до якихось давніх планів і проектів, 
які залишилися досі нереалізованими.

Можуть виникнути розбіжності з ке-
рівництвом, які заважатимуть плідній 
роботі. Постарайтеся не брати це 
близько до серця і не сумнівайтеся, що 
невдовзі ситуація зміниться на краще.

Цього тижня Ракам легко вдавати-
меться відстоювати свою точку зору. 
У вашій правоті переконаються навіть 
ті, хто звик все ставити під сумнів і по-
кладатися виключно на власну думку.

Можна починати нові справи, без ост-
раху залучаючи до них друзів і переві-
рених союзників: вони, як і ви, будуть 
зацікавлені в якнайшвидшому отри-
манні хороших результатів.

У Водоліїв буде нагода зробити чима-
ло доброго не тільки для себе, але й 
для інших. Цим варто скористатися, 
адже такі вчинки допоможуть завоюва-
ти повагу оточення.

Настає вдалий тиждень для ділових зу-
стрічей і обговорення будь-яких питань, 
що стосуються роботи. Стрільцям, котрі 
прагнуть випробувати свої сили в якійсь 
новій сфері, випаде така нагода.

Дуже сприятливий тиждень для Тере-
зів. Будьте уважні та постарайтеся не 
впустити можливостей, які він відкри-
ває. Вам стануть у нагоді отримані рані-
ше знання і навички та життєвий досвід. 

Дівам не варто завжди намагатися 
вирішувати усі проблеми самостійно, 
адже поруч є люди, які із задоволен-
ням допоможуть. Не звалюйте на себе 
зайві обов’язки та завдання.

Це вдалий тиждень для того, щоб при-
вернути до себе увагу впливових лю-
дей, заручитися їхньою підтримкою, 
домовитися про спільні дії. Буде шанс 
показати себе з кращого боку.

Цього тижня в Козорогів не буде не-
стачі в компліментах чи знаках уваги. 
Дуже ймовірним є й початок нових 
романтичних стосунків — варто тільки 
захотіти.

Цього тижня зірки усміхаються Скор-
піонам. Варто лишень швидко орієн-
туватися в обставинах і правильно 
реагувати на те, що відбувається. По-
кладайтеся на свою інтуїцію.
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Афіша заходів пивного клубу «Оболонь»
Пт 12.02 Beer Mix: дискотівка на будь-який смак!
Сб 13.02 День Народження Боба Марлі. Вечірка за участі: 
DJ Njoi, Tima, Whatafunk
Нд 14.02 ДЕНЬ СВЯТОГО ВАЛІКА. Вечірка


