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ЗАСОБИ ОБРАЗНОГО ПЕРЕНАЗИВАННЯ 

Динаміка суспільного життя визначає динаміку сфери соціаль-
ної комунікації і – відповідно – мови сучасних медіа. Медійний 
дискурс усе більше рухається до набуття ознак стихії, де автор 
тексту постає як майстер виражальності й оцінності. Усе це 
спрямовується на те, щоб викликати в адресата відповідні реакції, 
певну поведінку.  

У медіа-текстах, як відомо, реалізується дві прагматичні 
настанови: медійне мовлення мусить бути насиченим у плані 
інформаційності та аксіологічності, а також виразним з емоційно-
експресивного погляду. Інакше кажучи, воно повинне «змусити» 
адресата вийти поза межі «автоматизму сприйняття». Одним із 
засобів забезпечення цього виступають перифрази.  

Перифраз – це описовий зворот, що використовується для не 
прямого, а описового називання певних об’єктів шляхом виділення 
їхніх характерних рис: «Сірий кардинал», «президентський сантех-
нік», «реплікація Медведчука», «alter ego Ющенка» – як тільки не 
називали голову Секретаріату Президента Віктора Івановича 
Балогу (з газ.). Перифрази «увиразнюють думку, стають не лише 
другим найменуванням предметів, а й виділяють їх певні харак-
терні риси, потреба в яких викликається тематичним спрямуванням 
того чи іншого публіцистичного тексту. І тут їх художньо-
естетична функція визнана і виправдана»1. 

Отже, перифрази наділені специфічними ознаками. Їхнє 
призначення – номінувати вже відомі поняття, що мають свою 
назву. Суть механізму перефразування полягає в перетворенні 
старого, відомого на невідоме, нове, незвичне. У процесі 
виникнення перифраза зміст відносно зберігається, але 
створюється нова форма. Найчастіше перифраз – оказіональна 
одиниця. Він виступає описовим субститутом узуальної номеми. 
Така субституція спрямована на актуалізацію певної ознаки 
денотата, винесення її через створення образу на поверхню 
номінації і – відповідно – комунікації. При формуванні перифраза 

                                                 
1 Завгородня Л. В. Перифрази як засіб стереотипізації соціальної інформації 
[Електронний ресурс] / Л. В. Завгородня. – Режим доступу : 
http://journlib.univ.kiev.ua/ index.php?act=article&article=239 
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виділювана ознака лягає в основу формування внутрішньої форми 
нової номінації. Вона ніби просвітлюється, стає рельєфною шляхом 
образного називання. 

Перифрази – надійний і зручний засіб уникнення повторів. Вони 
виступають засобом увиразнення мовлення. Мотиваційна природа цієї 
одиниці дає широкий простір для формування виразних стилістичних 
контекстів. Перифрази часто мають оцінний характер. 

Хоч перифрази – яскраве явище насамперед у мові ЗМІ, проте 
вживаються вони і в художньому чи навіть науковому стилі. Вони 
дають змогу експресивно подати зображуваний об’єкт, передати 
ставлення до нього: Хрещений батько поправок до Основного 
Закону (з газ.) – (О. Мороз), Не слухається кремлівського владику 
і все тут... (з газ.) – (В. Путін) // летючі цятки – (шпаки), 
граціозний силует – (лелека), нащадки мамонтів – (жаби), сильне 
зілля – (сумління), щастя, яке треба ловити – (кохання), вогонь 
ганьби – (сором), водяний прохолодний пил – (дощ), потужний 
гуркіт – (грім), ріка батьків – (Дніпро), чорний велетень – 
(поїзд), буро-зелений мамонт – (танк), летючий метал – (літак) 
(перифрази О. Гончара). За допомогою перифразів зручно 
передавати іронічне ставлення (Віктор Суслов: Моя дружина, 
може, їй з боку видніше, назвала мене «комісаром Катані»  
(з журн.); Ми знаємо про Ющенка, що він – «Месія», Тимошенко – 
«Жанна д’Арк», є у нас і «Конотопська відьма» (з журн.) –  
(Н. Вітренко) або давати оцінку («сфінкс №1 української 
політики» – (Ю. Тимошенко); бандити українського Шервуду, 
ніжинські робінгуди – (ніжинські злочинці, що розпочали 
боротьбу з незаконним обігом наркотиків, який прикривали 
працівники ОВС) (з інтерн.-вид.); І вже нині ціновий аркан 
накидають на жалюгідний бюджет пересічного українця (з газ.). 

Іронія, що формується за допомогою перифраза, часто несе 
різнопланову алюзійність: Головатий став головою «європейського 
Змія-Горинича» (з інтерн.-вид.) – (ПАРЄ, очолювана трьома віце-
президентами); Юрій Кармазін: Колись мене називали кримським 
ханом або піночетом (з журн.); зірковий колгосп (зірки української 
естради, зареєстровані як довірені особи), тераріум однодумців 
(пропрезидентська більшість), «великий сходняк» мільярдерів і 
мільйонерів (з’їзд підприємців) (з інтерн.-вид.). 
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Яскраву виражальність у текст вносять семантичні перифрази – 
переосмислені на основі метафори або метонімії, широковідомі 
назви світової культури: «Американська трагедія» обійдеться 
страхувальникам в  70 млрд дол. США (з інтерн.-вид.) – (теракти в 
США 11.09.2001 р.) / «Американська трагедія» – (роман Т. Драй-
зера); Лисиця Аліса й Кіт Базиліо сподіваються, що вони в країні 
дурнів – (з інтерн.-вид.) – (Ю. Тимошенко і В. Янукович) / Лисиця 
Аліса, Кіт Базиліо – (персонажі казки О. Толстого «Золотий 
ключик, або Пригоди Буратіно»); Бій з тінню, або Як відбілити 
чорні зарплати – (ситуація в українській економіці з використанням 
подвійної бухгалтерії) – (з інтерн.-вид.) // «Бій з тінню» – «російський 
художній фільм, що вийшов у прокат 2005 року». 

Перифрази виступають особливим видом неологізмів. 
Найчастіше вони мають оказіональний характер. Оказіональні 
перифрази постійно продукуються в процесі комунікації. Однак 
найчастіше вони й залишаються на «території» тексту, в якому 
виникли. Хоч існує таке явище, як словниковий перифраз2, однак 
тут існує «загроза» перетворення перифраза на фразеологізм, тому 
й не можемо констатувати популярність такого типу лекси-
кографічних джерел. 

Пропонований словник – лише спроба заповнити лакуну. Він 
буде цікавим з багатьох поглядів. Однак насамперед його цінність 
вбачаємо в тому, що перифрази сучасних ЗМІ – це такий собі 
мартиролог3 новітньої історії України у фактах і персоналіях. Це – 
образне бачення журналістами – безпосередніми свідками і 
суб’єктивними інтерпретаторами – нашого життя. А відповідно – 
це вербалізація їхніх оцінок та втілення щирих емоцій. 

                                                 
2 Див.: Коломієць М. П. Короткий словник перифраз / М. П. Коломієць, Є. С. Регу-
шевський ; [за ред М. М. Пилинського]. – К. : Радянська школа, 1985. – 152 с. 
3 Гр. μάρτυς «свідок»; μαρτύριον «доказ». 
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Абортні тури – забезпечення абортів в лікарнях Криму для 
турецьких жінок (У Туреччині готують «абортні тури» до Криму; 
УП, 11.07.2012). 
Австралійський «Гладіатор» – Рассел Кроу, австралійський 
кіноактор (У Голлівуді обговорюють чергове гучне розлучення – 
цього разу розпався союз австралійського «Гладіатора» Рассела 
Кроу; УМ, 17.10.2012). 
Автомобілі умовно середнього класу – Ланоси та Сенси, 
автомомобілі, які є відносно недорогими у порівнянні зі широко 
розповсюдженими іномарками (Заголовок; УТ, 26.10.2012). 
Автомобільна війна – сплата утилізаційного збору за транспортні 
засоби при постачанні з України до Росії в повному обсязі (Росія 
оголошує «автомобільну війну» Україні, бо та не в митному 
союзі; УП, 29.08.2012). 
Агент Кремля – Вадим Колесніченко, український політик, 
народний депутат України 6-го скликання («Агент Кремля?» А де 
запис про це в трудовій?» Кендзьор вибачиться перед 
Колесніченком так, що реготатиме вся Україна; УМ, 03.10.2012). 
Акула капiталiзму – акула з ТРЦ «Океан-Плаза» (Акула 
капiталiзму. Хижака, який потерпає у столичному торговельно-
розважальному центрi, взялися захистити екологи; УМ, 
09.01.2013). 
Алка-зельтцер – Володимир Литвин, Голова Верховної Ради 
України (2002–2006 та 2008–2012) (Литвин як «алка-зельтцер»; 
УП, 03.06.2002). 
Американська трагедія – терористичні акти в США 2001 року 
(«Американська трагедія» обійдеться страхувальникам в 70 млрд 
дол. США; УП, 24.09.2001). 
Американський Кірєєв – Майк Ціконетті, американський суддя, 
автор креативних вироків (Головну вітчизняну обвинувачену Юлію 
Тимошенко, керуючись досвідом «американського Кірєєва», слід 
провезти українськими містами і селами з плакатом «Я Путіна 
бачила»; W, 18.11.2011). 
Антигерой нашого часу – Віктор Янукович, Президент України 
(2010–2014) (Віктор Федорович – антигерой нашого часу;  
І. Костюк). 
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Антисирітський закон – заборона приймати у свої сім’ї російсь-
ких дітей громадянам тих країн, з якими не укладені двосторонні 
угоди про усиновлення (А 27 грудня на засіданні Ради Федерації, 
де обговорювався «антисирітський закон», сенатор від Якутії 
В’ячеслав Штиров підхопив цю ініціативу й запропонував 
розглянути питання про повну законодавчу заборону на 
усиновлення російських дітей іноземцями; УТ, 16.01.2013). 
Антихрист зі стажем – Мерлін Менсон, американський музикант, 
лідер рок-гурту Marilyn Manson (Заголовок; УТ, 20.12.2012). 
Антиющенківський шабаш – Партія регіонів та Комуністична 
партія України (НУ-НС закликає БЮТ не брати участі в 
«антиющенківському шабаші»; УП, 02.09.2008). 
Апельсиновий дві тисячі четвертий – 2004 рік – час 
Помаранчевої революції в Україні (І, напевно, кожному ютубівцю 
пригадався гіркуватий присмак апельсинового дві тисячі 
четвертого; Ю. Мерзлюк). 
Апологет сколіозу – прихильник лежачого способу життя (І 
мобілізує, і відчуваєш себе більше Хемінгвеєм, ніж апологетом 
сколіозу в ліжку з компом...; УП, 06.11.2012). 
Апостольська Столиця – Ватикан (Апостольська Столиця 
засудила масове вбивство в Сирії; КР, 29.05.2012). 
«Арабська весна» – економічний збиток від демократичних 
революцій в країнах Близького Сходу і Північної Африки 
(«Арабська весна» коштувала світу 225 млрд дол. США – ЗМІ 
(ТСН, 19.01.2013). 
Арифмометр волевиявлення – Центральна виборча комісія (По 
тому «арифмометр волевиявлення» під проводом випускника 
спецшколи із математичним ухилом, а нині голови ЦВК 
Володимира Шаповала і зовсім «завис»; УМ, 20.11.2012). 
Арійська фізика – рішення про переведення України на літній час 
(«Арійська фізика від Партії регіонів»; УП, 19.10.2011). 
Армійські «кухарі» – керівництво ПП «Артек-союз», яке 
підозрювалося у виготовленні підробних накладних на фіктивний 
товар, що призвело до зникнення майже 18 млн бюджетних 
гривень Міноборони України, виділених на харчування солдатів 
(Все це, безумовно, викликає обурення, але не дивує, якщо знаєш, 
хто стоїть за армійськими «кухарями»; LB.ua, 11.04.2011). 
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Археологічна Мекка – Україна (Заголовок; УТ, 23.11.2007). 
АРХІтонкий фах – архітектор (АРХІтонкий фах: Аудрюс Амбрасас 
про сучасну архітектуру пострадянського простору; УТ, 06.05.2011). 
Атлантида Ганни – книга Ганни Герман «Червона Атлантида» 
(Заголовок; УТ, 28.04.2011). 
Атомний мураха – Себастьян Джовінко, італійський футболіст 
(Зірки футболу. Себастьян Джовінко – просто атомний мураха; 
F24, 05.10.2012). 
Атрибути «солідності» – підписи, печатки (Заголовок; УТ, 
19.10.2012). 
«Африканська акула» – «Vanco», американська видобувна компанія 
(«Африканська акула» у чорноморській воді; УТ, 02.11.2007). 
Африканська спека – війна в Алжирі (Африканська спека. 
Пустельні баталії; СТБ, 17.01.2013). 
Африканська Франція – Туніс (Африканська Франція втрачає 
авторитет у світі; УМ, 29.06.2010). 
Ахіллесова п’ята Європи – Греція (Ахіллесова п’ята Європи: 
Греція радикалізується, правлячі проєвропейці втрачають позиції; 
УТ, 12.05.2012). 
Ахметівська частина ПР – депутати Партії регіонів, адепти 
політика Ріната Ахметова (Формула «широкої коаліції»: 
формальний союз між БЮТ і НУ-НС та неформальна співпраця з 
ахметівською частиною ПР; УТ, 02.11.2007). 
Баба Параска нового часу – бабця з дніпродзержинського 
білборду (Ця приємна літня сивоволоса жінка стала ледь не бабою 
Параскою нового часу. Але на відміну від Параски Королюк, бабця 
з дніпродзержинського білборду перетворилася на символ 
мимоволі, без зусиль і, швидше за все, без власного бажання; УП, 
16.08.2012). 
Баба Поразка – політичні невдачі Віктора Ющенка, Президента 
України (2005–2010 рр.) (Баба Поразка Віктора Ющенка; УП, 
26.01.2010). 
Бабаковий Доллі – клон американського бабака Філа (Хоча українці 
сперечаються й стверджують, що наш Тімка не якийсь там 
«бабаковий Доллі», а цілком самодостатній «віщун»; С. Кравченко). 
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БАБині кицьки – музичний гурт Pussy Riot, який здійснив акцію 
протесту проти російської влади у Храмі Христа Спасителя нібито 
на замовлення Бориса Березовського (Заголовок; УМ, 11.09.2012). 
Бабусі Черновецького – електорат Леоніда Черновецького, мера 
Києва (2006–2012 рр.) (Пилипишин підкуповував бабусь 
Черновецького медом і чашкою; УТ, 20.08.2012). 
«Бабусі Черновецького» – пенсійний електорат Леоніда Черновець-
кого («Тим паче, основа його виборців — ті ж «бабусі 
Черновецького» зі Старої Дарниці»; УМ, 26.10.2012). 
Базарна дипломатія – невитриманість українських дипломатів, 
неадекватна реакція на зауваження послів інших країн щодо 
ситуації в Україні, «відгавкування» від критики Заходу (Уроки 
базарної дипломатії; УТ, 27.09.2012). 
«Банда Губського» – організоване угруповання під керівництвом 
депутата від Блоку Юлії Тимошенко (БЮТ) Богдана Губського 
(Ющенко попросив Медведька перевірити «банду Губського»; УП, 
04.11.2008). 
Баритональний бас – Олег Ляшко, український журналіст, 
політичний діяч, народний депутат України, лідер Радикальної 
партії України (РПУ) (У четвер під парламентом розгорнувся 
справжній цирк. Хоча хто б сумнівався, якщо поруч кружляв 
невгамовний позафракційний баритональний бас; УП, 08.12.2011). 
Батьки-засновники – засновники українського парламентаризму, 
народні депутати першого й другого скликань Ярослав Кендзьор, 
Іван Заєць, Степан Хмара, Олександр Сугоняко, Яків Зайко, 
Дмитро Чобіт (Заголовок; УМ, 19.09.2012). 
«Батько» Apple – Стів Джобс, американський підприємець і 
винахідник (Однак «батько» Apple не відмовляється повністю від 
свого дітища, він надалі очолюватиме раду директорів компанії, 
контролюючи її подальші дії; DV, 25.08.2011). 
«Батько всіх народів» – Йосип Сталін, Генеральний секретар ЦК 
РКП(б) (1922–1925 рр.) та ЦК ВКП(б) (1925–1934 рр.), керівник 
уряду СРСР (Голова Раднаркому від 1941, Голова Ради Міністрів у 
1946–1953 рр. (Утім, «батько всіх народів» і це зрозумів дуже 
швидко і заходився переглядати фільми ще до їхньої появи на 
екранах; УТ, 14.01.2013). 
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«Батько пенсійної реформи» – Сергій Тігіпко, екс-міністр 
соціальної політики України (2010–2014) (Враховуючи, що «батько 
пенсійної реформи» за останні два роки жодного разу не 
спробував зламати існуючу корупційну систему, ця версія може 
бути дуже правдивою; УП,15.01.2013). 
«Батько» тендерної плати – Антон Яценко, народний депутат 
України, член Партії регіонів (Особливості пікантності моменту 
надавав той факт, що за кермом «Bentley» сидів легендарний  
БЮТівець, більш відомий як «батько» Тендерної плати»; УМ, 
29.06.2010). 
Батько «червоного терору» та соціалістичної пропаганди – 
Володимир Ленін, революційний, політичний діяч Російської 
імперії та Радянського Союзу, лідер російських більшовиків 
(Батько «червоного терору» та соціалістичної пропаганди 
фізично Україну ніколи не відвідував; С. Кравченко).  
Бебі-мотивація – зростання фінансової допомоги при народженні 
дитини (Бебі-мотивація чи політичні ігри?; УМ, 13.09.2012). 
Безголові вершники – президенти України (Біля трону стояли ще 
3 безголові (у нашому випадку – в переносному значенні) 
вершники: Президчук, Презучма та Презущенко, в кожного 
клеймо на лобі: «За зраду українському народу»; С. Кравченко). 
Безмовне м’ясо – молодь, яка, не спілкуючись українською, не 
знає досконало і російської мови (Ви безмовне м’ясо для інших 
цивілізацій; ТСН, 09.07.2012). 
«Безмозгий сувенір» – Володимир Ленін, революційний, політичний 
діяч Російської імперії та Радянського Союзу, лідер російських 
більшовиків («Загірна комуна» сниться тільки «безмозгому 
сувеніру» (мізки Леніна зберігаються в іншому інституті, окремо 
від забальзамованого тіла); С. Кравченко). 
Безногий Оскар – Оскар Пісторіус, знаменитий південно-
африканський спортсмен, параолімпійський чемпіон («Постріли 
безногого Оскара»; УМ, 15.02.2013). 
Безсмертний посол – Роман Безсмертний, український 
громадський діяч, народний депутат Верховної Ради України 
(1994–2004), заступник голови Секретаріату Президента України 
(2007–2008) (Заголовок; УП, 07.06.2011). 
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Беркутний сезон Криму – події в Криму із залученням спецназу 
проти кримських татар (Заголовок; УТ, 30.11.2007). 
Битва за Київ – вибори міського голови Києва (Битва за Київ? На 
Хрещатику, 36 власник головного крісла не зміниться; УП, 
15.03.2006). 
Бій з тінню – виплата зарплатні в конвертах (Бій з тінню, або Як 
відбілити чорні зарплати. Те, що значна частина зарплат 
українських громадян виплачується в конвертах, з використанням 
подвійної бухгалтерії, минаючи всюдисуще податкове око, вже 
довгий час є відомою істиною; Z, 05.05.2011). 
Біла тигриця – Юлія Тимошенко, прем’єр-міністр України 
(лютий–вересень 2005 і грудень 2007 – березень 2010) (Заголовок; 
УП, 04.01.2010). 
Біло-блакитна Україна – Україна часів правління Віктора 
Януковича, Президента України (2010–2014) (Саме так колишній 
президент помаранчевої України за одну секунду став теперішнім 
президентом біло-блакитної; Ю. Мерзлюк). 
Біло-блакитний донбасівець – Віктор Янукович, Президент 
України (2010–2014) (Зрештою, мовні ексцеси близькі біло-
блакитному донбасівцю, як нікому іншому; Ю. Мерзлюк). 
«Біло-сердечна» кандидатка – Юлія Тимошенко, прем’єр-міністр 
України (лютий-вересень 2005 і грудень 2007 – березень 2010)  
(... створеним для того, аби відбирати голоси розчарованого 
електорату Західної України у «біло–сердечної» кандидатки; УМ, 
12.09.2012). 
Біло-синє дитя – Партія регіонів (Однак, біло-синє дитя 
розійшлося не на жарт; Ю. Мерзлюк). 
«Біло-сині» – футбольний клуб «Динамо» Київ (Лікарі заборонили 
керманичу «біло-синіх» користуватися Інтернетом; ТСН, 
13.10.2012). 
Біло-синій паханат – Партія регіонів (Фактично яйце демократії 
є, залишилося знайти інкубатор, тобто створити сприятливі 
умови для розвитку народного верховенства над біло-синім 
паханатом; Ю. Мерзлюк). 
Біло-синій плод нашої політики – Партія регіонів (Біло-синій плод 
нашої політики скористався цим шансом сповна; Ю. Мерзлюк).  
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Бінарний лабіринт – Інтернет (Звичайно, після такого, 
висмикувати інтернет-дріт з розетки не потрібно, але щоразу, 
коли втрачаєш орієнтири у бінарному лабіринті, варто 
пам’ятати, що все добре, коли це в міру; Ю. Мерзлюк). 
«Блакитна команда» – збірна Італії з футболу (Аби не вбивати хоч 
якість сподівання на інтригу в цьому матчі, арбітр навіть 
вирішив не призначати пенальті у ворота Буффона після того, як 
Бонуччі зупинив м’яч рукою, але це нічим не допомогло «Блакитній 
команді»; УП, 01.07.2012). 
Блакитна чума – час правління Партії регіонів (Якщо ми 
потерпаємо від блакитної чуми, то не треба спеціально збирати 
Майдан…; І. Костюк). 
«Блакитне паливо» – газ (Це стоїть на заваді зменшення 
споживання російського «блакитного палива»; УТ, 05.04.2012). 
Блакитнокровий монарх – Віктор Янукович, Президент України 
(2010–2014) (Чи перечитує наш блакитнокровий монарх замість 
заспокійливого кодекс Тігрюлі, обсягом у сімнадцять тисяч 
сторінок?; С. Кравченко). 
Блакитнопартійний Президович – Віктор Янукович, Президент 
України (2010–2014) (Чи стомлений від летючих вінків, 
«увікнених» вітром, від прийомів глав Туркменістану-Казахстану 
(не має значення), блакитнопартійний Президович умикає 
вечірню казку з дідом Панасом, Табасом, Азарасом?; 
С. Кравченко). 
Блудний Паша – Павло Лазаренко, п’ятий прем’єр-міністр 
України (28.05.1996–18.06.1997 рр.) (Заголовок; ВЗ, 02.11.2012). 
«Божа косичка» – Роберто Баджо, колишній італійський футболіст 
зі специфічною зачіскою («Божа косичка» вивела італійську 
збірну; SF, 26.01.2012). 
«Болотна справа» – звинувачення позаштатного кореспондента 
видання «Вятский наблюдатель» Леоніда Ковязіна в участі у масових 
заворушеннях на Болотній площі (Кіровського журналіста 
заарештовано у «Болотній справі»; Медіасапіенс, 05.09.2012). 
Больовий кінь – фільм «Бойовий кінь» (Заголовок; УТ, 
02.02.2002). 
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«Босоногий хлопчик» – Леонід Агутін, російський співак 
(«Босоногий хлопчик» зацілував струнку брюнетку в останній 
день фестивалю «Нова хвиля» у Юрмалі; УП, 10.08.2011).  
Бронзовий голос Бога – церковний дзвін (Заголовок; УМ, 
25.10.2012). 
Будівничі лицарської Європи – алани, перші лицарі Європи 
(Заголовок; УТ, 27.05.12). 
Буковинська рапсодія – музика Володимира Івасюка, 
українського композитора і поета (Заголовок; УТ, 04.03.2011). 
Бунга-Бунга – знамениті розпусні вечірки Сильвіо Берлусконі, 
колишнього прем’єр-міністра Італії (Заголовок; ТСН, 20.12.2011). 
«Бюджет Діда Мороза» – проект Державного бюджету України на 
2009 рік (Ющенко дав Тимошенко 14 днів, щоб змінити «бюджет 
Діда Мороза»; УП, 12.11.2008). 
«Бюджетна кашка» – «Державний бюджет України» (Статті 
витрат, які були вилучені з проекту бюджету Януковича–
Тимошенко, показово свідчать про те, хто саме тепер в Україні є 
неслухняними дітками, які залишаться без «бюджетної кашки»; 
УТ, 18.01.2008). 
В’язні українського Азкабану – Юрій Луценко, український 
політичний та державний діяч, та Юлія Тимошенко, прем’єр-
міністр України (лютий–вересень 2005 р. і грудень 2007 – березень 
2010 р.) (Звідки росте судова гілка влади, або Розв’язка загадкової 
історії в’язнів українського Азкабану; Ю. Мерзлюк). 
Валюта-напівфабрикат – українська гривня (Зараз українська 
гривня, як і сама держава, валюта-напівфабрикат; І. Костюк). 
Васильківський терорист – Ігор Мосійчук, український 
журналіст, головний редактор газети «Вечірній Васильків», 
громадський діяч організованого соціал-націоналістичного руху 
(«Васильківський терорист: в СБУ вимагали свідчити проти 
губернатора»; УП, 19.02.2012). 
Вахту здав! Вахту прийняв! – зміна діяльності (Заголовок; УП, 
29.05.2001). 
Вбити Дракона – вбивство Осами бен Ладена, лідера Аль-Каїди 
(Заголовок; УП, 11.05.2011). 
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«Вбогий» регіонал – Петро Мельник, депутат від Партії регіонів 
(«Вбогий» регіонал отримав 353 тис. матеріальної допомоги; УП, 
22.08.2012). 
Вектор Стабільності-Й-ПокращенняЖиттяВжеСьогодні – Віктор 
Янукович, Президент України (2010–2014) (Коли всі в Межиріччі 
віддаються в полон солодкому (таки в буквальному сенсі) сну, наш 
зморений Вектор Стабільності-Й-ПокращенняЖиттяВжеСьогодні 
вмощується на маленькій тахті й починає мріяти; С. Кравченко). 
Велика акумуляторна революція – прогрес у галузі акумуляторів 
для побутової електроніки (Заголовок; УТ, 18.01.2008). 
Велика футбольна забава – Євро-2012 (Заголовок; ВЗ, 11.06.2012). 
«Великий реформатор» (календаря) – Петро І, 13-й Цар 
Московський, 1-й Імператор Всеросійський (Але… «Великий 
реформатор» забув, що Європа (до якої він начебто дуже прагнув) 
давно вже живе не за юліанським (запровадженим ще Гай Юлієм 
Цезарем), а за григоріанським календарем (його запровадив 
Римський Папа Григорій XIII); УТ, 02.01.2013). 
«Великий сусід» – Російська Федерація (Патріарх Філарет: наш 
«великий сусід» всіляко намагається повернути нас до старого; 
УТ, 06.12.2012). 
Верховний ляльковий будинок України – Верховна Рада 
України (Політичні ігри ляльковиків або в чиїх руках Верховний 
ляльковий будинок України; Ю. Мерзлюк). 
Веселий Роджер – Роджер Федерер, швейцарський тенісист-
професіонал (Заголовок; УТ, 23.11.2007). 
«Весільний генерал» – Андрій Шевченко, український футболіст 
(«Весільні генерали» у партійних списках; ВЗ, 01.08.2012). 
Весільні гіганти – працівники, що допомагають проведенню 
весілля (священик, працівники РАГСу, тамада) (… фотограф на 
українському весіллі виконує роль, набагато значнішу від інших 
незмінних весільних гігантів…; ТСН, 16.07.2012). 
Вибори барсеток – голосування за багатіїв на виборах до 
Верховної Ради України (Заголовок; УП, 13.08.2001). 
Виборчий гарбуз – поразка на виборах (Заголовок; УТ, 
03.11.2012). 
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Виборчі майдани – проблемні округи парламентських виборів-2012, 
на яких відбулися масові фальсифікації (За що боролися «виборчі 
майдани»?; УМ, 07.11.2012). 
Винахідливий львівський суддя – Ігор Зварич, колишній Голова 
Львівського апеляційного адміністративного суду («Винахідливий 
львівський суддя оголошений у розшук; УП, 15.12.2008). 
Виразка на тілі української моральності – організація «Femen» 
(Виразка на тілі української моральності; Ю. Мерзлюк). 
Вирок для бомжів – реформи, які призвели до подорожчання 
залізничних перевезень, і, як наслідок, нерентабельності збору та 
використання склобою у виробництві скла (LB.ua, 14.02.2012). 
Відмивати гроші молоком – виконувати незаконні операції в 
молочній галузі (Відмивали гроші молоком; ILM, 02.01.2013). 
«Відпрацьовані» ялинки – новорічні ялинки, які стали 
непотрібними (Західний світ, де звикли бережно ставитися до 
всього живого, а також економити, на чому тільки можна, вже 
давно переробляє «відпрацьовані» ялинки; УМ, 15.01.2013). 
Відсоток народної любові – відсоток голосів, які кандидат 
отримав на виборах (Заголовок; УТ, 02.11.2012). 
«Візитівка» Києва – правобережжя в районі Києво-Печерської 
Лаври (Ще вчора ця «картинка» заслужено вважалася 
«візитівкою» Києва; LB.ua, 03.06.2011). 
Війна з хрестами – глумління над хрестами (Злість бере не 
стільки від нахабства «Femen», як від власної безпорадності. 
Адже війна з хрестами у Києві стає майже буденною справою; 
УТ, 20.08.2012). 
Віктор Копіпейст – Віктор Янукович, Президент України (2010–2014) 
(Заголовок; УТ, 09.09.2012). 
Віртуальна донька Цукерберга – соціальна мережа Facebook 
(Сьогодні віртуальна донька Цукерберга, за даними Hitwise, 
популярніша за такі монополістичні бренди, як Apple, Google, 
Cook; Ю. Мерзлюк). 
Віртуальна пастка – Інтернет (Переконлива причина, що, мов 
аріаднина нитка, витягує тебе з віртуальної пастки; 
Ю. Мерзлюк). 
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Віртуальний паспорт – логін і пароль (Тому через кілька хвилин 
витрачених на введення даних віртуального паспорта на екрані 
з’являється персональна сторінка; Ю. Мерзлюк). 
Вітчизняна «віагра» – сало (Так стане сильнішим ефект 
вітчизняної «віагри»; ТСН, 15.01.2013). 
«Вітчизняна Греммі» – українська музична премія Yuna (У Києві 
започаткували нову «вітчизняну Греммі»; УП, 09.02.2012). 
Вітчизняний меценат – Віктор Пінчук, український філантроп (До 
того ж це ще й «ляпас» вітчизняному меценатові, який звик 
виступати на світовій авансцені під президентським патронатом; 
С. Кравченко).  
«Вічний чиновник» – Віктор Янукович, Президент України 
(2010–2014) («Після перемоги на президентських виборах «вічного 
чиновника» Віктора Януковича, який жодного дня не займався 
бізнесом, справа його сина росте шаленими темпами, а про 
ненажерливість «Сім’ї» складають легенди»; УП, 21.02.2013). 
Вічно живий салат – олів’є (Тому зіркові господині напередодні 
Нового року поділилися своїми улюбленими рецептами святкових 
страв у якості альтернативи «вічно живого» салату; УП, 
31.12.2012). 
Вічнозелений американський президент – долар (Заголовок; УТ, 
09.05.2012). 
Владика-державник – настоятель УПЦ КП Філарет (Владика-
державник: позиція Філарета врятувала Київський патріархат 
від розколу й розчинення в «Русском мірє»; УТ, 09.07.2012). 
Вогненний напій смерті – самбука, що стала причиною отруєння 
19-річної дівчини (Заголовок; УМ, 04.01.2013). 
Волзький Титанік – теплохід, що затонув у Татарстані («Волзький 
Титанік: у Татарстані затонув річковий теплохід»; УМ, 
12.07.2011) 
Воскреслі мамонти революції – комуністи (Заголовок; УП, 
11.11.2008). 
Вотчина сучасної влади – м. Донецьк, Україна («Економічна 
правда» з’ясувала, що близькі до «Сім’ї» структури можуть мати 
відношення до відверто сумнівного виведення з державної 
власності військового містечка майже в центрі вотчини сучасної 
влади – Донецька»; УП, 21.02.2013). 
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Втомлені сонцем – мітинг на підтримку коаліції (Втомлені 
сонцем: Мітинг на підтримку коаліції. У четвер коаліція поновила 
проведення мітингів на свою підтримку. Водночас вже другий день 
до людей, яких виводять під палюче сонце Майдану, не виходить їх 
лідер Віктор Янукович; УП, 17.05.2007). 
Втрачена Орбіта – Чигиринська АЕС (Втрачена Орбіта: 
недобудована АЕС притягує екстремальних туристів; УТ, 
18.01.2012). 
Втрачене десятиліття – цей вислів, який раніше застосовувався до 
Латинської Америки 1980-х і Японії 1990 роках, тепер став 
використовуватися щодо розвинених країн (Втрачене 
десятиліття; ТСН, 20.12.2011). 
Втрачене покоління – термін Гертруди Стайн, що ним сьогодні 
позначають молодих людей, які страждають від безробіття 
(Втрачене покоління; ТСН, 20.12.2011). 
«Вуха» влади – пристрій для підслуховування (Підслуховуючий 
пристрій у квартирі львівського журналіста: «вуха» влади чи 
піар?; УМ, 09.01.2013). 
«Вуха, лапи, ніс» – домашні улюбленці (Українські «вуха, лапи, ніс» – 
найкращі; УК, 04.10.2012). 
«Газова відрижка» – сумні наслідки переговорів України з Росією 
про ціни на газ (Шкода, що пророкують «газову відрижку»;  
С. Кравченко). 
Газова голка – політика Партії регіонів про перегляд газових угод 
з Росією (Газова голка: до ломки ще далеко; УП, 10.12.2012). 
«Газова принцеса» – Юля Тимошенко, прем’єр-міністр України 
(лютий–вересень 2005 р. і грудень 2007 – березень 2010 рр.) 
(«Газова принцеса»: Москва, готель і «кравчучки»; УНН, 
03.07.2012). 
Газове меню України – річне використання газу Україною 
(Заголовок; УТ, 23.11.2007). 
Газовий геноцид – рекордно високі ціни на російський газ для 
України (Заголовок; УП, 16.01.2013). 
Газовий король – Дмитро Фірташ, український бізнесмен, голова 
ради директорів Group DF (Газовий король Дмитро Фірташ хоче 
стати «сеньйором помідором»; ВЗ, 11.07.2012). 
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Газові діти Кремля – Віктор Успаскіх, російський мільйонер, та 
його Партія праці (Заголовок; УТ, 08.11.2012). 
Гаманець Кучми – спонсорські кошти (Хто виступає гаманцем 
Кучми? За словами Томенка, взимку на депутатський запит щодо 
новорічних листівок Кучми Рахункова палата відповіла: «за 
рахунок спонсорських коштів». Хтось невідомий асигнував 
«гаранту» 1,444 млн на розсилку поздоровлень; УП, 21.05.2003). 
Геополітичний шпагат Януковича – невизначеність політики 
Віктора Януковича, Президента України (2010–2014) між Росією та 
Європою (Заголовок; KP.ua, 28.11.2010). 
Геракл із охранки – Іван Підіпригора, головний герой роману 
Владислава Івченка і Юрія Камаєва «Стовп самодержавства, або  
12 справ Івана Карповича Підіпригори» (Заголовок; А, 13.11.2011). 
Гербовані банкноти – українські гривні (Адже поки кандидати-
гречкосії ліплять свої обличчя на бігборди та стовпи, роздають 
сухпайки та гербовані банкноти, українець лукаво всміхається в 
вус, дивлячись на примітивне костюмоване дійство 
парламентської трупи; Ю. Мерзлюк). 
Герой нашого часу – Микола Азаров, прем’єр-міністр України 
(2010–2014) (Заголовок; УП, 15.03.2001). 
Героїчна столиця – м. Київ, Україна (Й останню я вам точно не 
відкрию, коли скажу, що до прозорих, чесних та демократичних 
виборів нам із вами, шановні українці як зі Жмеринки до героїчної 
столиці пішки; Ю. Мерзлюк). 
Гірнича столиця України – м. Донецьк, Україна (Через три роки 
після здобуття «Шахтарем» Кубка УЄФА ще один колектив із 
донецькою пропискою виграв для гірничої столиці України 
єврокубковий трофей; УМ, 15.01.2013). 
Гламурна начальниця – Влада Прокаєва, голова Всеукраїнського 
фонду «Обдаровані діти – майбутнє України», радник міністра з 
питань сім’ї, молоді та спорту (Наукові співробітники вже 
починають звикати, що гламурна начальниця називає їх «тупими 
чукчами», ледачими нездарами, котрі займають чуже місце; УП, 
31.07.2012). 
Глибоководний хижак – «Vanco», американська видобувна 
компанія (Глибоководний хижак; УТ, 02.11.2007). 
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Глянцевий пацанізм – українська псевдоеліта ХХІ ст. (Одначе 
глянцевий, тим паче державницький пацанізм був би неможливий 
без підтримки найширших народних мас; УП, 19.07.2012). 
Гойдалки в судах – почергові перемоги сторін в суді (Гойдалки в 
судах… в усі післяпомаранчеві роки рятували киян від цього жаху; 
LB.ua, 24.01.2012). 
Голлівудський казкар – Тім Бартон, американський кінорежисер, 
мультиплікатор, письменник (Голлівудський казкар. Тім Бертон 
про старомодних монстрів і магію анімації; УТ, 19.10.2012). 
«Головна ув’язнена країни» – Юлія Тимошенко, прем’єр-
міністрУкраїни (2005, 2007–2010) («Інтерв’ю з адвокатом 
«головної ув’язненої країни» (W, 26.01.2012–01.02.2012). 
Головний «елітчик» – Олександр Волконський-Шахов, колишній 
керівник групи компаній «Еліта-Центр» (Головний «елітчик» 
мовчить як риба; УП, 25.11.2008). 
Головний вампір світу – Роберт Паттісон, англійський актор 
(«Мій персонаж – це не я справжній», – прокоментував головний 
вампір світу; Ж, 12.04.2012). 
Головний «пекар» Києва – ВАТ «Київхліб» (Головний «пекар» 
Києва– «Київхліб» збільшив ціни на український столичний подовий та 
батон нарізний київський на 17 % та 9,7 %, відповідно; УК, 15.11.2012). 
Головний пісенний конкурс Європи – Євробачення (Але в 
підсумку головний пісенний конкурс Європи був відданий 
Мальмьо; F, 04.10.2012). 
Головна родзинка політкексу України – Олег Ляшко, лідер 
Радикальної партії Олега Ляшка (Чи передбачав він таку 
активність тодішнього депутата з народу, а зараз головної 
родзинки політкексу України; Ю. Мерзлюк).  
Голодний «король» – Альберто Контадор, зірка іспанського 
велоспорту (Заголовок; УM, 11.09.2012). 
Голос Кучми – Василь Базів, заступник голови Адміністрації 
Президента Леоніда Кучми (Заголовок; УП, 13.10.2006) 
«ГОПська» культура – культура неосвічених верств населення 
(Раніше думалось, що «мат» то царина «ГОПської» культури (не 
плутати з культурою гопака на козацькій Січі), а тепер, бачте, це 
вже ознака неординарності, навіть креативності мислення; 
І. Костюк). 
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Горбатий Тарасик – автомобіль ЗАЗ-965 (Ющенко пишається 
своїм «горбатим Тарасиком». Екс-президент Віктор Ющенко 
візьме участь у святкуванні 50-річного ювілею випуску першого 
українського автомобіля «ЗАЗ–965»; УП, 10.03.2010). 
«Гордая княгиня» – Юзефа Дзвонковська, кохана Івана Франка 
(Каменяр і «гордая княгиня». Півтора століття тому, 21 жовтня 
1862 року, народилася Юзефа Дзвонковська — красуня, руки і серця 
якої безуспішно домагався Іван Франко; УМ, 11.10.2012). 
Горе ЛУКове – робота нафтогазової корпорації «Лукойл» в 
Україні (До будь-якого зовні успішного проекту журналісти 
підходять з певною часткою скепсису. Ось і найбільшу в Росії 
нафтогазову корпорацію «ЛУКОЙЛ», а точніше її роботу в 
Україні можна оцінити неоднозначно. Спробуємо всебічно 
проаналізувати діяльність підприємства з іноземними 
інвестиціями «ЛУКОЙЛ – Україна» (Заголовок; УП, 22.04.2002). 
Господарі нічного неба – кажани (Господарі нічного неба. Чому 
кажани заплутуються у волоссі та чи п’ють вони кров, «УМ» 
дізнавалася в дослідника рукокрилих Ігоря Івашківа; УМ, 18.10.2012). 
Гранітовий вождь пролетаріату – Володимир Ленін, 
революційний, політичний діяч Російської імперії та Радянського 
Союзу, лідер російських більшовиків (Зник гранітовий вождь 
пролетаріату; Ю. Мерзлюк). 
Грач-вигнанець – Леонід Грач, колишній народний депутат 
України (фракція КПУ) (Грач-вигнанець вирішив створити блок 
імені себе; УП, 02.13.2009). 
Гречка олігархів – політика підкупу виборців (Народний збір 
проти гречки олігархів!; К, 21.08.2012). 
«Гриповий бум» – епідемія свинячого грипу 2010 року (Варто 
лише згадати «гриповий бум», коли всі полиці аптек були порожні, 
а ціни збільшились приблизно на п’ятдесят відсотків; І. Костюк). 
Гробарі комунізму – пролетарі-шахтарі, які березневими 
страйками 1991 року намагалися наблизити розвал СРСР (Саме 
пролетарі-шахтарі стали одними з головних гробарів радянського 
комунізму; УТ, 14.03.2011).  
Громадянський гріх – несплата податків і приховування 
прибутків (Приховувати прибутки і не платити податки – чи не 
найбільший громадянський гріх, бо це – зневага до країни та 
суспільства; УП, 11.01.2013). 
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Грузинський легіонер – Сандро Кобахідзе, нападник київського 
футбольного клубу «Арсенал» (Грузинський легіонер підтвердив, 
що він залишає Київ; УФ, 11.01.2013). 
Грузинські баба Палажка та баба Параска – Міхаїл Саакашвілі 
та Бідзіна Іванішвілі (І поки миролюб Ющенко загладжує 
конфлікти грузинських баби Палажки та баби Параски, 
українські іміджмейкери працюють над створенням позитивного 
іміджу суперечливого помаранчевого політика; (Ю.Мерзлюк).  
Група Жеваго – представники політичних партій, які знаходяться 
під протекцією олігарха Костянтина Жеваг (Хоча двоє депутатів 
«групи Жеваго» залишили ряди Тимошенко – Руслан Зозуля та 
Анжеліка Лабунська; УП, 07.09.2012). 
Група Коломойського – представники політичних партій, які 
знаходяться під протекцією олігарха Ігоря Коломойського 
(Сьогодні найбільш відверто люди з «групи Коломойського» 
проступають у співпраці з УДАРом; УП, 07.09.2012). 
Група Литвина – члени фракції Народної партії (Заголовок; УТ, 
29.10.2012). 
Група підтримки Тимошенко – депутати від політичної фракції 
«Батьківщина» («Групу підтримки Тимошенко» облили під судом 
зеленкою; УП, 18.01.2013). 
Гуманітарна клевретка – Ганна Герман, радник четвертого 
Президента України В. Януковича (На жаль, гуманітарна клев-
ретка Януковича Анна Нікалаєвна Гєрман має рацію, коли 
говорить про те, що підписати вбивчий для української мови закон 
Януковичу дозволила тотальна байдужість українців до своєї 
мови; УП, 21.08.2012). 
Гуманітарна радниця Януковича – Ганна Герман, радник 
четвертого Президента України В. Януковича (Збільшення бар’єру 
в 2–3 рази, як пропонує гуманітарна радниця Януковича, 
автоматично позбавляє кримськотатарську громаду ймовірного 
статусу; УП, 15.08.2012). 
Гуру світової журналістики – американський телеканал СNN 
(Дякуємо ГУРУ світової журналістики СNNчику: хоча б хтось на 
ТАКОМУ рівні про нас заговорив; І. Костюк). 
Гуцульський супрематист – Олександр Аккерман, український 
художник єврейського походження (Заголовок; УТ, 25.10.2011). 
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«Давати країні вугілля» – видобувати вугілля (Шахтарі змушені 
«давати країні вугілля» ціною власного життя; УМ, 09.01.2013). 
«Дама з собачкою» – Тетяна Литвин, дружина Володимира Литвина, 
українського політика (… «Ореанда плаза» виросла саме тут, бо 
місце примітила сучасна «дама з собачкою»…; LB.ua, 25.10.2011). 
«Дати пляму» – припуститися помилки (Костянтин Стогній… «дав 
пляму», як говорять за нашим західним кордоном; LB.ua, 16.01.2013). 
Дача Януковича – приватна резиденція В. Януковича президента 
України (2010–2014), в Криму (Учора в Ялті громадськість 
протестувала проти розширення «дачі Януковича» за рахунок 
історичних винзаводу і виноградників; УМ, 13.12.2012). 
Два батьки нового українського слова – Віктор Янукович, 
Президент України (2010–2014) та Микола Азаров, прем’єр-міністр 
України (2010–2014) (Бо саме ці два батьки нового українського 
слова, не покладаючи язика, «піарять» його з трибуни на 
засіданнях, прес-конференціях, самітах; Ю. Мерзлюк). 
Дві колони опозиції – партії «Об’єднана опозиція Батьківщина» і 
ВО «Свобода» (Про відмінність між «двома колонами опозиції»; 
УМ, 05.09.2012). 
Дволикий Янук – Віктор Янукович, Президент України (2010–
2014) (… наш дволикий Янук збирається вже наступного тижня 
затягти всіх нас в Азіопу; ТСН, 17.12.2012). 
Двоязична Україна – Україна в період розгляду мовного 
законопроекту Ківалова-Колесніченка (Двоязична Україна: 
білінгвізм чи відверта експансія; Ю. Мерзлюк). 
Декларації-пустишки – порожні декларації з податку на доходи 
фізичних осіб («Декларації-пустишки» таки скасували; УП, 
20.04.2011). 
Демонізований БЮТівець – Антон Яценко, депутат БЮТ 
(Демонізований БЮТівець на Bentley потрапив у аварію; УП, 
28.06.2010).  
День мерців – Хелловін, старовинне кельтське свято (День мерців, 
безпечний і веселий; УМ, 31.10.2012). 
День Нестора – День української мови і писемності (Врешті 
лондонець пояснює, що сьогодні ми відзначаємо день Нестора; 
ТСН, 14.11.2012). 
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День пам’яті без пам’яті – 9 Травня («Свято цинізму», або День 
пам’яті без пам’яті; УП, 16.05.2011). 
Депутат з народу – Олег Ляшко, лідер РПУ (Чи передбачав він 
таку активність тодішнього депутата з народу, а зараз головної 
родзинки політкексу України; Ю. Мерзлюк).  
Депутат Яценюка – Василь Глинчук, депутат Зарічненської 
райради Рівненської області від «Фронту змін» (На Рівненщині 
повісився депутат Яценюка; УП, 27.08.2012). 
Депутати-«лузери» – депутати, що втратили місця у Верховній 
Раді (Куди подінуться депутати-«лузери»: в університети, на 
поля і назад у політику; УТ, 12.12.2012). 
Депутати-піаністи – народні депутати, що голосують чужими 
картками (Поки всі дивилися на бійки активістів і «Беркуту», 
депутати-піаністи проголосували закон, що дозволяє проводити 
ряд державних закупівель без тендерів; УП, 09.07.2012). 
Депутатська теща – Валентина Василівна Македон, теща 
народного депутата Вадима Колесніченка (Нові етапи боротьби з 
депутатською тещею...; ТВІ, 10.08.2012). 
«Дерев’яна» нагорода – четверте місце у змаганні (Другу в сезоні 
«дерев’яну» нагороду отримала Вікторія Семеренко; УМ, 
15.01.2013). 
Державницький пацанізм – українська еліта ХХІ століття 
(Одначе глянцевий, тим паче державницький пацанізм був би 
неможливий без підтримки найширших народних мас; УП, 
19.07.2012). 
Джентльмени із джунглів – представники Партії регіонів; 
(Заголовок (УТ, 16.11.2012).  
«Джентльмени удачі» – вправні можновладці-щасливчики, в чиїх 
руках зосереджена левова частка економіки (Утім, пояснювати 
всередині країни, що концентрація левової частки економіки в 
руках кількох «джентльменів удачі» – це добре, влада, яка за 
взірець обрала олігархічно-люмпенську модель, схоже, не 
збирається; УТ, 08.11.2012). 
Джинсова повінь – масова публікація замовних статей в ЗМІ 
(Джинсова повінь у тернопільській пресі...; ТК, 11.08.2012). 
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«Джинсовий» лідер – Сергій Тігіпко, заступник Голови Партії 
регіонів (І беззаперечний «джинсовий» лідер серед них – віце-
прем’єр з соціальної політики Сергій Тігіпко; УП, 16.07.2012). 
«Джинсові матеріали» – замовні матеріали в ЗМІ (Ключові 
речники «джинсових матеріалів» – міністри уряду Азарова; УП, 
16.07.2012). 
Джинсова естафета – політичні «заказухи» в друкованих ЗМІ 
(Азаров та Довгий підбирають «джинсову естафету»; УТ, 
20.08.2012). 
Диво із Коростеня – Коростенський фарфор (Заголовок; 
УТ,08.02.2011). 
«Дика роза» – головна героїня однойменного фільму, актриса 
Вероніка Кастро («Дика роза» Вероніка Кастро святкує ювілей; 
ТСН, 28.10.2012) 
Диктофонні мухи – журналісти (Ну просто–таки ніцшеанський 
ідеал капіталістичного світу, якого чомусь постійно дістають 
надокучливі диктофонні мухи; Ю. Мерзлюк). 
Дипломатія без краваток – дружні урядові відносини (Раніше 
між Кучмою та Єльциним існувала «дипломатія без краваток»; 
УП, 17.05.2000). 
Дипломна лихоманка – прагнення здобути диплом (Тому щороку 
дипломна лихоманка набирає обертів; Ю. Мерзлюк).  
«Директор-розпорядник парламенту» – Олександр Волков, 
український політик (У ті дні радник президента Кучми і 
«директор-розпорядник парламенту» демонстрував дива 
відкритості – він погоджувався давати коментарі журналістам!; 
УП, 07.09.2012). 
Диригент «піаністів» у Верховній Раді – Михайло Чечетов, 
депутат Партії регіонів (Диригент «піаністів» у Верховній Раді, 
регіонал Чечетов сказав про це Радіо Свобода відверто: «46 млн 
людей розуміють дві мови: російську й українську; Радіо Свобода, 
08.09.2012). 
Дитя череватого політбомонду – Віктор Ющенко, Президент 
України (2005–2010) (Повірити у це не зміг би жоден майданівець, 
для якого Ющенко був вихідцем з народу, а не дитям череватого 
політбомонду, був еталоном західноєвропейської демократії, 
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людиною із високою життєвою позицією та політичною місією, 
був тим, хто виконає справедливі обіцянки майдану; Ю. Мерзлюк). 
Дитяча казарма – армія (Мати не віддала би свого сина 
добровільно в дитячу казарму…; ТСН, 09.10.2012). 
«Діамантова» королева – британська королева Єлизавета II 
(«Діамантовій» королеві – рекордний флот; ВЗ, 06.06.2012). 
«Діамантове свято» – 60-річчя правління королеви Єлизавети ІІ 
(На Темзі – «діамантове» свято; ВЗ, 01.06.2012). 
«Дівчина з квітами» – Дарина Степаненко, студентка Києво-
Могилянської академії, яка «прославилася» завдяки тому, що 
жбурнула букет квітів в обличчя Дмитру Табачнику, міністру 
освіти України (2010–2014) («Дівчину з квітами», що так 
інфантильно смачно зарядила в головного пана-освітянина, 
обговорюють на перервах між парами, пишуть про неї в статусах 
ВКОНТАКТІ, планують якісь заворушення проти режиму освіти 
на основі її гасел; С. Кравченко). 
Дівчина-«Дюймовочка» – Хейден Пенетьєррі, американська 
актриса (Кличко розійшовся з дівчиною-«Дюймовочкою»; УП, 
12.05.2011). 
Дівчина-готель – Періс Хілтон, американська фотомодель, 
акторка, співачка, спадкоємиця сімейного бізнесу – найбільшої у 
світі мережі готелів Hilton («Дівчина-готель», як жартома 
назвала її пізніше Ксенія Собчак, запізнилася на прес-коференцію у 
палаці Україна майже на годину; УП, 12.09.2011). 
Діоксинова справа – кримінальна справа щодо отруєння Віктора 
Ющенка, Президента України (2005–2010) («Діоксинова справа» 
як технологія СП; УП, 01.08.2008). 
Дніпропетровський Роман – Роман Нойштедтер, німецький 
футболіст (Дніпропетровський Роман забиває, а Воронін вперше 
програє; F, 06.10.2012). 
«Дніпропетровські терористи» – Віктор Сукачов і Віталій 
Федоряк, яких звинувачують у закладанні вибухівки в урну біля 
ЦУМу в листопаді 2011 р. («Дніпропетровські терористи» 
«здали» самі себе; ТСН, 06.12.2012). 
Добрий велетень із «Зеленої милі» – Майкл Кларк Дункан, 
американський актор (Помер добрий велетень із «Зеленої милі»; 
УМ, 05.09.2012). 
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Добрий доктор Айболит – Рінат Ахметов (Заголовок; УТ, 
06.12.2012). 
Додаткова конячка до фракційної стайні – депутат-
самовисуванець, що згодом приєднався до певної партії (А так 
вдалося отримати додаткову конячку до фракційної стайні з 
найменшими іміджевими втратами; LB.ua, 14.01.2013). 
Доктор Google – явище, коли багато людей ставлять собі діагноз, 
відштовхуючись від інформації, яку дістали в Інтернеті (Заголовок; 
ТСН, 14.08.2012). 
Доктор-лазер – лазерний скальпель (Заголовок; УМ, 06.10.2011). 
Дон Кіхот у панчохах – Юлія Тимошенко, прем’єр-міністр 
України (2005, 2007–2010) (Заголовок; УП, 14.02.2001). 
Донбаський гарант – Віктор Янукович, Президент України (2010–
2014) (Щоправда, куди президентство донбаського гаранта 
Україну привело – замовчується; Ю. Мерзлюк).  
Донецька дискотека – бійки у Верховній Раді за участю членів 
Партії регіонів; УП, 17.07.2009). 
Донецький бандерівець – Віктор Янукович, Президент України 
(2010–2014) (Заголовок; УП, 09.09.2011). 
Донецький Маурінью – Андрій Шевченко, український футболіст 
(Заголовок; УТ, 15.11.2012). 
Донецькі «вершителі долі» – судді Донецької обл., Україна 
(Ющенко подивився телевізор і взявся за донецьких «вершителів 
долі»; УП, 29.11.2007). 
Дослідники рукокрилих – дослідники кажанів (Господарі нічного 
неба. Чому кажани заплутуються у волоссі та чи п’ють вони кров, 
«УМ» дізнавалася в дослідника рукокрилих Ігоря Івашківа; УМ, 
18.10.2012). 
«Дракон» із ванільним морозивом – перший безпілотний 
транспортний космічний корабель «Дракон» (Dragon), який 
доставляв на Міжнародну космічну станцію, крім матеріалів для 
експериментів, харчів, одягу, обладнання для космонавтів, десерт-
сюрприз – ванільне морозиво (Заголовок; УМ, 12.10.2012). 
Дресовані багаторукі мавпи – члени депутатської провладної 
більшості, що голосують чужими картками (Ми стали свідками 
встановлення нових регламентних процедур, які віднині діятимуть 
у парламенті, якщо можна назвати парламентом малину, де 
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збираються кидали та дресовані багаторукі мавпи; УП, 
05.07.2012). 
«Друг Сільвіо@ – Сільвіо Берлусконі, політик, колишній прем’єр-
міністр Італії (Та й інші держави не гарантовані від неласки 
Путіна; от, скажімо, не надасть Італія солідну посаду «другу 
Сільвіо» – й отримає «антисирітські» санкції; УТ, 16.01.2013). 
Друге ялтинське фіаско Януковича – зустріч Віктора Янукович 
та Володимира Путіна в Ялті 12 липня 2012 р. (Заголовок; УТ, 
13.07.2012). 
Другий Сандармох – алюзія на події 30-х років ХХ ст., пов’язані зі 
фізичним знищенням інтелігенції (Другий Сандармох буде тихим. 
Другий сталінізм буде парламентарним і навіть конституційним, 
у сенсі совка. У «хорошому» сенсі цього слова…; УП, 15.01.2013).  
Духовна сивуха – релігія, в якій раби капіталу топлять свій 
людський образ, за висловом Олександра Голуба, народного 
депутата, головного редактора газети «Комуніст» і члена президії 
ЦК КПУ (Як Голуб у Шустера «духовною сивухою» гендлював; 
УТ, 06.05.2012).  
«Дядько Оскар» – найвідоміша світова кінопремія «Оскар» 
(Щоправда, з роками наблизитися до «дядька Оскара» стає не 
так просто»; УМ, 22.02.2013). 
Екологічний Давос – Міжнародний навчально-дослідний центр з 
вивчення букових пралісів Карпат (В Карпатах побудують 
«екологічний Давос» за 22 млн; УП, 04.09.2012). 
ЕКСтравагантний помаранч України – Віктор Ющенко, 
Президент України (2005–2010) (Заголовок; Ю. Мерзлюк). 
Екстравагантний творець королеви соціальних мереж – Марк 
Цукерберг, творець соціальної мережі Facebook (Хоча у доленосний 
2009 р. екстравагантний творець королеви соціальних мереж 
таки погодився одягнути краватку та костюм; Ю. Мерзлюк). 
Електронний уряд Януковича – постанова уряду про створення 
єдиної електронної системи взаємодії з громадянами та 
переведення ключових адміністративних послуг в Інтернет 
(Електронний уряд Януковича вже 10 років як паперовий; УП, 
19.02.2013). 
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«Елітна» ДТП – дорожньо-транспортна пригода на Житомирщині, 
під час якої член кадрового резерву Віктора Януковича збив 
людину на смерть («Елітна» ДТП; УМ, 18.01.2013). 
Ель Класико – футбольний матч між ФК «Реал Мадрид» і 
«Барселоною» (Ель Класико має велику кількість підтекстів, про 
які можна говорити без кінця-краю; F, 06.10.2012). 
Епідемія вибіркової сліпоти – заангажованість телеканалів 
(Заголовок; ТК, 05.09.2012). 
Епоха «кучмізму» – 1994–2005 рр. – часи правління Леоніда 
Кучми – Президента України (1994–2005) (Була епоха «кучмізму». 
Втім, порівнюючи сьогодні Кучму і Януковича, підсвідомо спадає 
на думку, що Леонід Данилович, виявляється, був «милейшей души 
человеком»; К, 19.08.2012). 
Епоха «молодої команди» – період головування у Києві Леоніда 
Черновецького, українського державного та політичного діяча 
(«Теперішня влада, схоже, робить усе, аби епоху «молодої 
команди» забули»; УМ, 26.10.2012). 
Епоха знайомих – нинішній час у контексті «працівник-
роботодавець» (Заголовок; ВЗ, 25.06.2012). 
Ера кросівок, кока-коли й свободи слова – ХХІ століття (У еру 
кросівок, кока-коли й свободи слова говорити про абсолютне 
повернення до соціалізму не доводиться ; С. Кравченко). 
«Ера Омельченка» – період з 30 травня 1999 по 14 квітня 2006, коли 
пост мера Києва обіймав Олександр Омельченко (Колись, аналізуючи 
наслідки «ери Омельченка», майбутні історики сперечатимуться: 
що саме було зумовлено неуникними ексцесами доби первісного 
капіталістичного накопичення, а що – безпосередньо особою 
незмінного упродовж десяти років (яких років! – а попереду ж іще 
«третій термін») градоначальника; УП, 15.03.2006). 
Есаул російської естради – Олег Газманов, російський співак 
(Головному есаулу російської естради виповнилося шістдесят; 
ICTV, 23.02.2012). 
«Есперантизації» України – схвалення Закону «Про засади 
державної мовної політики» (Чергова спроба «есперантизації» 
України мови; Радіо Свобода, 08.09.2012). 
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«Євразійські вандали» – «Євразійський союз молоді», 
українофобська російська організація («Євразійські вандали» 
погрожують спалити виставку про УПА; УП, 29.05.2008). 
Європейська Феміда – Європейський суд (Чи подасть надію 
Юрію Луценку європейська Феміда?; ВЗ, 02.07.2012). 
Європейський «Оскар» – Одеський міжнародний кінофестиваль 
(Український суддя європейського «Оскара»; УМ,07.12.2012). 
Європейський десант – депутати Європарламенту (Заголовок; УП, 
08.01.2010). 
Єнакіївський зубр – Віктор Янукович, Президент України (2010–2014) 
(25 тис. зелених – рівно стільки з’їдає єнакіївський зубр за один 
обід; ТСН, 17.01.2013). 
Жанна Д’арк vs княгиня Ольга – Юлія Тимошенко, прем’єр-
міністр України (2005, 2007–2010) (Журналісти люблять 
порівнювати Юлію Тимошенко з двома історичними персонажами – 
Жанною Д’Арк і рівноапостольною княгинею Ольгою;  
Д, 18.11.2011). 
«Жахливе дитя» литовського політикуму – Віктор Успаскіх, 
російський мільйонер (Успаскіх, який для всіх став «жахливим 
дитям» литовського політикуму, якщо не ганьбою литовської 
політики взагалі, однак, умудрився зміцнити свою владу й базу 
підтримки; УТ, 08.11.2012). 
Живий труп – Україна (Заголовок; УП, 23.10.2002). 
Живопис зі «смаком» – картини американської художниці Карен 
Елад, написані кавою та пивом (Заголовок; УM, 13.09.2012). 
Жінка з компасом – Ангела Меркель, перша жінка федеральний 
канцлер Німеччини (Заголовок; УМ, 06.12.2012). 
Жінка-факел – Лілія Григорович, депутат Верховної Ради 
України, член Комісії при Президентові України у питаннях 
помилування (з 2012 р.) (Як повідомили джерела «УП», наближені 
до керівництва партії, таке віддалення Григорович пояснюється 
тим, що в період, коли політрадою партії керував Наливайченко, 
«жінка-факел» здебільшого трималася його позиції, а не позиції 
В.А.Ю. Звідси і номер 19; УП, 17.08.2012). 
Жіночий батальйон – депутати, що приєдналися до акції 
непокори Юлії Тимошенко, прем’єр-міністра України (лютий–
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вересень 2005 р. і грудень 2007–березень 2010 р.) (До акції 
Тимошенко приєднався «жіночий батальйон»; УП, 16.01.2013). 
«Жіночий» канал медіа–групи StarLight Media – канал СТБ, 
який має велику популярність серед жіночого населення України 
(Тобто у великих містах майже в кожного четвертого з тих, хто 
дивився телевізор, була ввімкнена кнопка «жіночого» каналу 
медіа-групи StarLight Media; УМ, 11.01.2013). 
Жовто-блакитний полігон інформаційної війни – Україна (Україна 
перетворюється на жовто-блакитний полігон інформаційної війни з 
ненаситною сусідкою-агресором; Ю. Мерзлюк). 
Жовто-блакитні води світового океану – Україна (Тоді самотній 
човен перетвориться на могутній криголам, що з тріском та 
скреготом трощитиме підступні айсберги у жовто-блакитних 
водах світового океану; Ю.Мерзлюк).  
З речами на вихід! – звільнення (Заголовок; УП, 13.02.01). 
Загін (не)помітив втрату бійця – вихід із парламенту народних 
депутатів (Заголовок; УП, 09.04.02). 
«Заготівельники голосів» – кандидати у народні депутати 
України, що заздалегідь купували голоси (Закарпатцям соромно 
від того, що вони занапастили свою душу на останніх виборах, бо 
багато хто таки взяв гроші від «заготівельників голосів»; Д, 
02.11.2012). 
Закамуфльована у пергідроль – блондинка (... варто в якомусь 
місці світу лише з’явитись одній-двом представницям «наших», 
закамуфльованим у пергідроль і поставленим на підбори, як 
відразу ж налітає маса чоловіків…; ТСН, 16.07.2012). 
Закон Магнітського – проект закону, що містить перелік 
російських чиновників, пов’язаних зі справою компанії 
«Hermitage Capital Management» та смерттю Сергія Магнітського, 
яким заборонено в’їзд до США та передбачено санкції 
економічного характеру (Особливо, якщо вони – громадяни 
Швейцарії, яка вже застосувала на практиці «закон 
Магнітського»; УТ, 16.01.2013). 
Закон рубильника – російська газова політика щодо України (На 
думку експертів, боятися, що Москва використає «закон 
рубильника», нині не варто; УМ, 03.01.2013). 
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«Закритий перелом» – бійка між Нестором Шуфричем та Сергієм 
Льовочкіним («Закритий перелом». Шуфрич і Льовочкін побилися 
за лаштунками Партії регіонів; УП, 08.07.09). 
«Залізна леді» – Марія Шарапова, російська тенісистка (Заголовок; 
УТ, 23.11.2007). 
Залізна фрау – Ангела Меркель, німецький політик, федеральний 
канцлер Німеччини (з 2005 р.) (На прю із «залізною фрау». Соціал-
демократична партія ФРН висунула проти Ангели Меркель її 
колишнього міністра; УМ, 03.10.2012). 
Залізний Кулак – Віталій Кличко, український боксер (На 
боксерському Олімпі – Залізний Кулак і Сталевий Молот; УК, 
23.08.2011). 
ЗаМОВНИЙ кримінал – сутички між правоохоронцями та 
мітингувальниками під час акцій протесту проти мовного 
законопроекту (ЗаМОВНИЙ кримінал: влада застосовує «точкові 
удари» по захисниках української мови; УТ, 12.07.2012). 
Заповідник абсолютного хамства – Межигір’я, приватна 
резиденція Президента України Віктора Януковича (2010–2014) в 
с. Нові Петрівці Вишгородського району Київської області 
(Тимошенко: «Межигір’я» Януковича буде «заповідником 
абсолютного хамства»; УП, 08.04.2010). 
«Заслужений диригент» – Михайло Чечетов, народний депутат  
України, член Партії регіонів (Після того, як Партія регіонів 
«нажухала» Конституцію, закон про регламент і український 
народ «ухваленням» мовного законопроекту, «заслужений 
диригент» табуна депутатів Михайло Чечетов в поросячому 
захваті від свого розуму ляпнув: «Оцініть красу гри!»; УП, 
09.07.2012). 
Заслужені хунвейбіни України – галасливі, непослідовні, далекі 
від зразків політичної етики і публічної дискусії політики (Марш 
порожніх каструль, або Заслужені хунвейбіни України; УП, 
20.07.2012). 
«Захисниця журналістів» – Ганна Герман, український політик, 
заступник Глави Адміністрації Президента України (лютий 2010–
квітень 2011), радник Президента України – Керівник Головного 
управління з гуманітарних і суспільно-політичних питань Адміністрації 
Президента України (квітень 2011–листопад 2012); народний депутат 
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Верховної Ради України VII скликання («Захисниця журналістів» 
Герман пішла судом на газету; УП, 16.08.2007). 
Збирати Майдан – організувати революцію в країні (Якщо ми 
потрепаємо від блакитної чуми, то не треба спеціально збирати 
Майдан… ; І. Костюк). 
«Збитий льотчик» – безперспективна людина (Ющенко – це 
«збитий льотчик», його місце на політичному кладовищі;  
Г, 25.06.2012).  
«Зброя масового переляку» – бурульки (У найнесподіваніший 
момент якась із них може відламатися і впасти, ставши своєрідною 
«зброєю масового переляку» – «дах-асфальт»; УК, 27.31.2012). 
Зв’язкова поколінь – Михайлина Коцюбинська, український 
філолог та літературознавець, активна учасниця руху 
шістдесятників (Заголовок; УТ, 20.01.2011). 
«Звіряти годинники» – домовлятися про співпрацю (Ющенко 
«звіряє годинники» з «НУ–НС»; УП, 01.09.2008). 
Здорове «паливо» – здорова їжа (Здорове «паливо». Вітчизняні 
лікарі б’ють на сполох: заледве третина українських дітей 
харчується правильно; УМ, 03.10.2012). 
Здута кулька – Віктор Ющенко, Президент України (2005–2010) 
(Луценко назвав Ющенка «здутою кулькою»; УП, 12.11.2008). 
Зелененькі американці – долари (Побивши поклони золотому 
теляті, напхавши зелененьких американців в гаманець, 
«дірєктор» починає вирішувати важливі питання; Ю. Мерзлюк). 
Земля вікінгів – Норвегія (Заголовок; УТ, 13.01.2012). 
«Земні ляшки» – політики, які займаються чорним самопіаром 
(Але таке прийнятне для «земних ляшків»; С. Кравченко). 
Зірка інтернетівського тролінгу – Олексій Дурнєв, український 
телеведучий (Зірка інтернетівського тролінгу не зміг 
пропустити таку цікаву подію; УП, 29.09.2011). 
«Злодій в законі» – Дід Хасан, один із лідерів кримінального світу 
на пострадянському просторі (Опоненти вбитого «злодія в законі» 
тікають з Москви; ТСН, 17.01.2013).  
Зміїне «двоязичіє» – Законопроект «Про основи державної мовної 
політики» № 9073 від 26.08.2011 року (Багато горя від зміїного 
«двоязичія»; УМ, 13.09.2012). 



 33

Зозуленя у політичному гнізді – Віктор Янукович, Президент 
України (2010–2014) (Заголовок; УП, 22.03.2011). 
«Золота рибка» – Яна Клочкова, олімпійська чемпіонка з плавання 
(Завершивши кар’єру плавчині, наша «Золота рибка» вирішила 
опанувати гірськолижний спорт; ТСН, 14.01.2013). 
«Золотий голос України» – Таїсія Повалій, українська співачка 
(Перший день роботи «золотого голосу України» у Верховній Раді, 
безперечно, ввійде в історію українського парламентаризму;  
УТ, 13.12.2012). 
«Золотий чоловічок» – кіностатуетка Оскар (Принаймні за 
останні дев’ять років «голлівудівці» здобули 32 «золотих 
чоловічки»;  
УМ, 25.10.2012). 
Золоті береги влади – береги Криму (Заголовок; УП, 07.11.2011). 
Зустріч мерзотників із негідниками – зустріч інтернет-провайдерів і 
держави (Зустріч мерзотників із негідниками. До підсумків зустрічі 
інтернет провайдерів і держави; УП, 30.06.2000). 
Зять екс-шефа – Віктор Пінчук, український філантроп 
(Фінансував престижні приправи та відповідав за якість гарнірів 
головний кухар, зять екс-шефа; С. Кравченко). 
Ин України – Віктор Янукович, Президент України (2010–2014), 
що порівнюється з Кім Чен Ином, Президентом Північної Кореї, 
великий портрет якого прикрашає центральну площу столиці під 
час кожного державного свята (Заголовок; W, 13–19.01.2012). 
Ігрища монгольських мужів – монгольське свято Наадам 
(Заголовок; ВЗ, 13.07.2012). 
Ідейне проспериті – час найбільшого ідейного розквіту в будь-
якому суспільстві (Ось – свідомість, хлібний голод, але при цьому – 
ідейне проспериті; І. Костюк). 
«Ікона шок-року» – Marilyn Manson, американський метал-гурт 
(Мовляв, нарешті й до нас завітали «ікони шок-року»; УТ, 20.31.2012). 
Індійський барометр – павич (Павич – індійський барометр; ВЗ, 
13.06.2012). 
Інтернет–рупор «Нашої України» – Сергій Бондарчук, колишній 
голова політради, який довгий час після зняття з посади зберігав доступ 
до партійного сайту Razom.org.ua («Інтернет–рупор «Нашої 
України» повернувся під контроль Ющенка»; УМ, 21.02.2013). 
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Ірландські «прокладки» – ірландські посередники, під ім’ям яких 
закуповує нерухомість Олександр Янукович, син Віктора 
Януковича, Президента України (2010–2014) (А засновниками 
«медичного посередника», як зазначали аудитори, були дві 
ірландські «прокладки», якими керували Ерік Ванагельс та Стан 
Горін (УП, 17.01.2013). 
Італійський «Титанік» – «Коста Конкордія», італійський круїзний 
лайнер (Трагедія італійського «Титаніка». Круїзний лайнер 
«Коста Конкордія», який рік тому затонув біля острова Джиліо, 
досі не піднято на поверхню; УМ, 15.01.2013). 
Казка «12 місяців» – невизначеність київського міського голови 
Л. Черновецького щодо святкування Нового року (Заголовок; УП, 
13.12.2007). 
«Казковий» король Баварії – Людвіг I, другий король Баварії 
(Нойшванштайн завершили будувати за два роки до смерті 
«казкового» короля Баварії; УТ, 28.10.2012). 
«Казус Депардьє» – зміна громадянства з французького на 
російське актором Жераром Депардьє (Адже ми маємо справу з 
феноменом, який не можна недооцінювати, оскільки «казус 
Депардьє» у найближчі роки може визначати основні тенденції у 
сучасних світових процесах; УП, 04.01.2013). 
«Казус Королевської» – призначення Наталії Королевської на 
пост міністра соціальної політики, що ще раз доводить, що 
«Україна вперед» – це виборчий проект («Казус Королевської» як 
дзеркало неукраїнської влади. Наталія Королевська стала 
міністром соціальної політики у новому уряді Миколи Азарова; УТ, 
24.12.2012). 
Камінний господар – Володимир Ленін, революційний, 
політичний діяч Російської імперії та Радянського Союзу, лідер 
російських більшовиків (Старі камарадос і камінний господар, 
або Нафталінова ідеологія живе й перемагає; В. Васильченко). 
Кам’яний квітник – Каталонія, автономна область в Іспанії 
(Іншими словами, це справжня Каталонія, камінний квітник 
застиглих у часі та просторі міст…; УП, 29.10.2012). 
Кандидати Коломойського – представники політичних партій, які 
знаходяться під протекцією олігарха Ігоря Коломойського (По-
друге, УДАР оголив округи під «кандидатів Коломойського»; УП, 
07.09.2012). 
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Кандидати-«Айболити» – депутати, які перед виборами роздають 
електорату безкоштовні аптечки з медикаментами (Заголовок; ВЗ, 
07.08.2012). 
Кандидати-гречкосії – кандидати, які намагаються підкупити 
електорат продуктами харчування (Заголовок; УТ, 26.12.2012). 
Капелюшкова пані – Лариса Кіт, львів’янка, що пошила  
200 капелюхів (Заголовок; ВЗ, 06.06.2012). 
«Караванський стрілець» – Ярослав Мазурок, вбивця з 
«Каравану» («Караванського стрільця» шукали навіть у машині 
солістки гурту «Армія»; ТСН, 18.10.2012). 
«Караючий меч» – Всеросійська надзвичайна комісія з боротьби з 
контрреволюцією та саботажем («Караючий меч» відзначає свій 
ювілей; УТ, 20.31.2012). 
«Карикатурний» скандал – скандал у Франції через карикатури 
на мусульманського пророка Магомета («Карикатурний» скандал 
у Франції: свобода слова чи свобода протистояння?; УТ, 
20.09.2012). 
Кармен Богословська – Інна Богословська, український політик і 
підприємець. колишня голова партії «Віче», зараз – народний 
депутат України (Кармен Богословська на НЛО; УП, 08.10.01) 
Картина «Провал Бувалого» – результати парламентських 
виборів 2012 р. для партії Віктора Ющенка (Картина 
помаранчевою «олією» з назвою «Провал Бувалого» – ось, як 
можна назвати вибори для Першого Пасічника країни; 
О. Кривенчук). 
«Касетна провокація» – скандал в Україні, що вибухнув після 
оприлюднення «плівок Мельниченка» восени 2000 року (Що саме 
мав на увазі президент, так і не зрозуміло, але цю заяву потрібно 
розглядати як логічне продовження його гіпотези «про 
доморослих» авторів «касетної провокації»; УП, 30.06.2000). 
«Касетний скандал» – скандал в Україні, що вибухнув після 
оприлюднення «плівок Мельниченка» восени 2000. (Причиною 
розколу парламентської більшості на пропрезидентську і 
проурядову частини став «касетний скандал»; УП, 26.12.2000) 
Квартирне кохання – шлюб з метою переписати на себе квартиру, 
що перебуває у власності нареченого(-ої). (Квартирне кохання. 
Видурені метри; СТБ, 17.01.2013). 
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«Квіткова Д’Арк» – Дарина Степаненко, студентка Києво-
Могилянської академії, яка «прославилася» завдяки тому, що 
жбурнула букет квітів в обличчя Дмитрові Табачнику, міністру 
освіти України (2010–2014) (Хіба що гірше: самій «квітковій 
Д’Арк» (… яка, за інтернетними плітками, таки забрала 
документи) чи могилянці, яка ще довго «червонітиме» за свою 
студентку (С. Кравченко). 
Квола незалежна 21-річна бабця – держава Україна (Замість 
того, щоб стабілізувати кволу незалежну 21-річну бабцю на 
міжнародній арені, продовжуємо заганяти її в могилу завдяки 
міжусобним інформаційним війнам у межах своїх кордонів; 
О. Кривенчук). 
Керманич «біло-синіх» – Олег Блохін, радянський і український 
футболіст та тренер київського «Динамо» (Лікарі заборонили 
керманичу «біло-синіх» користуватися Інтернетом; ТСН, 
13.10.2012). 
Кесарів розтин – викриття прихованих учинків (Заголовок; УП, 
17.04.02). 
Київська качалка – безкоштовний тренажерний майданчик для 
прихильників важкої атлетики в Гідропарку в Києві (Заголовок; 
УП, 03.11.2012). 
«Київський клан» – бізнес-політична група «Суркіс і Ко» (У 
другій половині 90-х років «київський клан» зосередив зусилля на 
захопленні плацдарму в електроенергетиці; УП, 10.06.2000). 
Київські «птахи» – команди «Сокола» і «Беркута», київських 
хокейних клубів (Битви київських «птахів». Попри першу позицію 
«Сокола», тіньовим лідером першості ПХЛ є «Беркут»; УМ, 
10.10.2012). 
Кити світової преси – Всесвітній газетний конгрес та Всесвітній 
форум редакторів (Кити світової преси застерегли Януковича 
словами Шевченка, а Україну – прикладом Мексики; УТ, 
03.09.2012). 
Кімната люті – сервіс у гаражі Сербії для зняття стресу (Серби 
трощать меблі в «кімнаті люті», щоб позбутися стресу; ТСН, 
18.01.2013).  
«Кіндер-сюрприз» цього сезону – Володимир Литвин, Голова 
Верховної Ради України (2002–2006) та (2008–2012), народний 
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депутат України (Дмитро Видрін: «Литвин – це «кіндер-сюрприз» 
цього сезону»; УП, 12.08.2003). 
«Кіндер-сюрприз» від «Шоколадного зайця» – син Петра 
Порошенка Олексій, якого батько намагається «просунути» до 
Вінницької обласної ради («Кіндер-сюрприз» від «Шоколадного 
зайця»; НВ, 14.01.2013). 
Кінець фільму – завершення якоїсь справи (Заголовок; УП, 
18.12.2000). 
«Кінцевий споживач» – електорат (Хоча «кінцевому 
споживачу»… дістануться самі сльози, чи то пак – гречка; LB.ua, 
26.06.2012). 
Клітинний «суїцид» – апоптоз, запрограмована клітинна смерть (А 
якщо «залатати дірки» не вдається, вона, як істинний самурай, 
який не виконав завдання, вкорочує собі віку шляхом клітинного 
«суїциду» — так званого апоптозу — запрограмованої клітинної 
смерті; УТ, 16.11.2007). 
«Клятий Захід» – США (На що ще наважиться Кремль у 
боротьбі проти «клятого Заходу»; УТ, 16.01.2013). 
Книжкова батрахоміомахія – напруження між найбільшими 
американськими видавництвами, як-от: Hatchet, Simon and Schuster, 
Macmillan, Harper Collins, Penguin і компанією Apple, з одного 
боку, та Amazon – з іншого (Книжкова батрахоміомахія. Як 
американські книговидавці та розповсюджувачі борються за ринок 
е-книжок; УТ, 03.01.2013). 
Козацькі Канни – Батозька битва, бій союзної армії Війська 
Запорозького і Кримського Ханства (Заголовок; УТ, 22.07.2012). 
Кокаїнова королева – Грізельда Бланко, колумбійська 
наркобаронеса (У Колумбії вбито легендарну кокаїнову королеву…; 
УП, 05.09.2012). 
Коктейль із абсолютно нових «облич» – Радикальна партія 
України (Своєрідний політичний коктейль із абсолютно нових 
«облич», вишукано прикрашений вишенькою – лідером партії 
Олегом Ляшком; Ю. Мерзлюк). 
Колгосп імені Франкенштейна – ринок генно-модифікованих 
продуктів (Заголовок; УТ, 30.11.2007). 
«Колгоспи-мільйонери» – футбольні клуби, які мають багатих 
власників і зіркових гравців (Може, тому Зденека Земана важко 
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уявити на чолі одного із сучасних «колгоспів-мільйонерів», де 
виконання плану важливіше за справжній урожай; F, 05.09.2012). 
Колесніченківський продукт – Законопроект «Про основи 
державної мовної політики» № 9073 від 26.08.2011 р. (А тут ще й 
колесніченківський продукт підсолив національну рану…; 
І. Костюк). 
Кольорові друзі – друзі скінхеда, що не належать до європеоїдної 
раси (Заголовок; УТ, 30.10.2012). 
Команда Коссліка – керівництво кінофестивалю «Берлінале» 
(«Останні років десять тільки й чулися нарікання на те, що 
«Берлін занепадає», а команда Коссліка не відає, що творить, 
обираючи часом не просто слабкі картини, а й ті, що ніяк не 
вписуються у декларовані принципи фестивального 
програмування»; УМ, 19.02.2013). 
Команда молодості їхньої – команда політиків під проводом 
Леоніда Черновецького, українського державного та політичного 
діяча (Заголовок; УМ, 26.10.2012). 
«Комбікорм» для мізків – випуск новин (На жаль, я не дивлюся 
телевізор, тому цілком допускаю, що зараз випуски новин 
більшості телеканалів переповнені таким «комбікормом» для 
мізків; УП, 16.08.2012). 
«Комп’ютерне обличчя» – обличчя, яке рано старіє через роботу з 
комп’ютером. («Комп’ютерне обличчя»: Одна з причин раннього 
старіння обличчя – робота за комп’ютером, заявив британський 
лікар-косметолог Майкл Прейгер; ВЗ, 03.05.2012). 
Комуністичне Ельдорадо – СРСР (Дитині, яка не жила в СРСР, 
важко усвідомити усю розкіш життя у комуністичному 
Ельдорадо; Ю. Мерзлюк). 
Конвеєр смерті імені Засядька – шахта ім. О.Ф.Засядька – одна з 
історичних шахт Донбасу (Заголовок; УТ, 23.11.2007). 
Конкретний прокурор – Ренат Кузьмін, перший заступник 
Генпрокурора (Заголовок; УТ, 20.09.2012). 
Копійчані прихильники – люди, які згодні задешево продати своє 
право голосу (Відповідно, маючи таку величезну армаду 
копійчаних прихильників, чи ж не виникне в керманичів і 
технологів, наприклад, Партії регіонів, спокуси всіх їх зробити 
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своїм активним електоратом шляхом фальсифікації результатів 
виборів»; УП, 20.11.2012). 
«Королева джинси» – Наталя Королевська, лідер партії «Україна – 
Вперед!» (Яка користь для суспільства дізнатися про поїздку в 
Сорочинці «королеви джинси»; УП, 16.08.2012). 
Королівство кривих дзеркал – Україна 2001 року (Заголовок; УП, 
07.02.2001), 
Королівський клуб – «Реал Мадрид», іспанський футбольний 
клуб (Перемогу святкував Королівський клуб, перемігши з 
рахунком 2:0; F, 25.09.2012). 
Королівський клуб – «Реал Мадрид», іспанський футбольний 
клуб (Лідер «королівського клубу», португалець Кріштіано 
Роналдо в інтерв’ю сайту «Гол» заявив, що планує цього разу таки 
отримати «Золотий м’яч» – удруге після сезону-2008; УМ, 
13.12.2012). 
Королівський шлях України – український маршрут 
найстарішого та найдовшого сухопутного зв’язку між Східною і 
Західною Європою Віа Регія (Заголовок; УТ, 27.01.2011). 
Король вулканів – Котопахі, діючий вулкан в Еквадорських 
Андах (Заголовок; УТ, 21.09.2011). 
Король гламура – Сергій Звєрєв, російський перукар, дизайнер та 
співак (Квартира короля гламура знаходиться у самому центрі 
Москви – на Тверській; ТСН, 28.09.2012). 
«Король Донбасу» – Рінат Ахметов, народний депутат України, 
найбагатша людина України (Той факт, що керівника фонду 
Ахметова Наталія – лише один з багатьох аргументів про 
близькість проекту «Україна – вперед!» до «короля Донбасу»; УП, 
23.08.2012). 
Король інструментів – орган (Заголовок; ВЗ, 01.06.2012). 
Король костюму – Михайло Воронін, український дизайнер, 
виробник класичного одягу, доктор технічних наук («Король 
костюму Михайло Воронін пішов із великої моди»; КП, 15.04.2012). 
«Король Харкова» – Олександр Ярославський, Президент 
«Металіста», мільярдер (Польські журналісти показали багатства 
«короля Харкова» Ярославського; УП, 21.02.2012). 
«Космічний» очільник столиці – Леонід Черновецький, 
український політичний та державний діяч (Інвесткомпанія 
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колишнього «космічного» очільника столиці готова до 
масштабних проектів; ТСН, 19.01.2013). 
 «Кошкiн» суд – суд над Сонею Кошкіною, українською 
журналісткою, співвласником і шеф-редактором інтернет-видання 
«Лівий берег» («Кошкiн» суд. Університет iм. Шевченка оскаржує в 
суді науковий ступінь Соні Кошкіної, хоча саме комісія докторів наук 
цього вишу присудила його скандально вiдомiй журналiстцi; УМ, 
18.10.2012) 
Кощій Безсмертний російської політики – Володимир Путін, 
російський державний і політичний діяч, другий (2000–2008) та 
четвертий (від 7 травня 2012 року) президент Російської Федерації 
(Владімір Путін стає Кощієм Безсмертним російської політики; 
УТ, 17.04.2012). 
Кравець із роду просвітителя – Іван Вагилевич – правнук і тезка 
співзасновника «Руської трійці», відомий на Івано-Франківщині 
кравець (Заголовок; УМ, 17.01.2013). 
Край заляканих «совків» – Луганщина, Україна (Заголовок; УТ, 
26.10.2012). 
Країна «розбитих вікон» – Україна (Заголовок; УП, 18.02.2013). 
Країна Ататюрка – Туреччина (6 незнаних фактів про країну 
Ататюрка; УТ, 14.06.2012). 
Країна без телевізорів – Україна (Заголовок; УП, 04.01.2013). 
Країна брехунів – Україна (Країна брехунів. Антологія останніх 
нападів хвороби патологічної брехні; УП, 29.10.2001).  
Країна Золотих Пагод – Бірма (Заголовок; УТ, 25.08.2012). 
«Країна РУ» – Україна (Якою буде «Країна РУ»?; ДТ, 29.10.2010). 
Країна трьох морів – Ізраїль (Ізраїль: Країна трьох морів; УТ, 
02.03.2012). 
Країна червоного Уго – Венесуела (Заголовок;  УТ, 27.06.2008). 
Країна-симулякр – Україна (Заголовок; УП, 12.04.2011).  
Красуні у погонах – дев’ять представниць чарівної статі, які 
проходять службу у Збройних Силах України, Міністерстві 
внутрішніх справ України та Державній прикордонній службі 
України, що брали участь у фінальних змаганнях в рамках першого 
Всеукраїнського конкурсу «Красуня у погонах-2012» (Красуні у 
погонах змагалися на морозі у «Десні»; G. ch., 19.12.2012). 
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Кремлівський «альфа-самець» – Володимир Путін, президент 
Російської Федерації (2000–2008, 2012) (Які там діти, який там 
гуманізм, яка там вселюдськість, коли кремлівський «альфа-
самець» вирішив нагнути «піндосів»? УТ, 16.01.2013). 
Кремлівський каганат – Російська Федерація (Експерт: мовним 
законом влада будує «малоросійський паханат при кремлівському 
каганаті»; УТ, 06.07.2012). 
Кремлівські державожери – російські політики (Звідси російське 
вторгнення в український мовний простір можна розцінювати, як 
ще одну спробу поневолення України кремлівськими державо-
жерами; Ю. Мерзлюк). 
«Кремлівські чекісти» – російські урядовці (А то й іще щось із 
арсеналу «кремлівських чекістів», котрі, схоже, вирішили, що їм 
нездатні протистояти ані розманіжені лідери західних держав, 
ані рядові громадяни цих держав і їхні організації, ані світовий 
великий бізнес, ані, зрештою, притомні росіяни, які 13 січня 
вийшли на маніфестації протесту; УТ, 16.01.2013). 
Кривава вистава на головній сцені світу – Друга світова війна 
(От тільки щойно закінчена кривава вистава на головній сцені 
світу свідчила про перемогу останнього; Ю. Мерзлюк). 
Кривенька «пантера» – Наомі Кемпбелл, британська супермодель 
(Кривенька «пантера». Наомі в Парижі побили грабіжники; УМ, 
09.01.2013). 
Кривий екран – телебачення (Заголовок; УТ, 27.11.2012). 
Кримінально-політичний кодекс – Кримінально-процесуальний 
кодекс України (Заголовок; УТ, 20.04.2012). 
Кріслозаді «дірєктори» – бюрократи (Та якщо така система 
задовольняє кріслозадого «дірєктора», то журналістові навряд чи 
подобається бути боксерською грушею; Ю. Мерзлюк).  
Кровна поміч – донорство крові (Заголовок; УМ, 16.11.2012). 
«Кровоносна система» економіки – кошти стабілізаційного фонду 
(Тимошенко захистила «кровоносну систему»; УП, 03.11.2008). 
Кровосіся з «Femen» – Інна Шевченко, активістка жіночого руху 
«Femen» (Кровосіся з «Femen» увійшла до ТОП-20 знакових жінок 
2012; УП, 19.12.2012). 
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«Крокодили» Януковича – дороге взуття Віктора Януковича зі 
шкіри крокодила (Актор Остап Ступка закосив під «Крокодили» 
Януковича?; УП,18.10.2011). 
Кужель і Ко – депутати, що приєдналися до акції непокори Юлії 
Тимошенко, прем’єр-міністра України (2005, 2007–2010) 
(Тюремники мають намір умовляти Кужель і Ко покинути 
Тимошенко; УП, 16.01.2013). 
Кузня талантів – український фестиваль сучасної молодіжної 
музики «Червона Рута» (... саме завдяки цій кузні талантів в 1991 році 
Україна почула Тартак, ТНМК, the Вйо; УП, 07.02.2012). 
«Кульгава качка» Кучми – Давид Жванія, колишній міністр з питань 
надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків 
Чорнобильської катастрофи (лютий 2005–вересень 2005) (Ющенко 
пообіцяв розібратися з «кульгавою качкою» Кучми; УП, 13.06.2005). 
«Культ бабака» – щорічне дійство прогнозування погоди за 
умовними знаками бабака (Кажуть, що «культ бабака» ми 
«передрали» з американської обрядовості; С. Кравченко). 
«Культурні паузи» – музичні виступи («Культурні паузи» на 
церемонії забезпечували Кароль та Козловский; УП, 26.03.2012). 
Кучмівська сокира – жорстка політика Леоніда Кучми, другого 
Президента України (1994–2005) (Боюся, цими словами Президент 
дав з граничною ясністю зрозуміти: улюблену кучмівську сокиру 
занесено не лише над Верховною Радою; УП, 20.04.2000). 
«Левові серця» – боксерська команда «Британські левові серця» 
(«Українські отамани» вибили «левові серця» з британців; ТСН, 
12.01.2013).  
Легені столиці – київські зелені насадження (Хворі легені столиці. 
Чому в Києві масово гинуть дерева?; УМ, 12.10.2012). 
«Ленкомівські» корифеї – Олександра Захарова, Олександр 
Збруєв, Леонід Бронєвой, народні артисти Росії (Поряд з 
«ленкомівськими» корифеями – представник молодого покоління 
Антон Шагін; УM,11.09.2012). 
Лесине болото – Нечимне озеро, що надихнуло Лесю Українку на 
створення драми-феєрії «Лісова пісня» (Заголовок; УК, 07.08.2012). 
Леся-українка – Леся Гонгадзе, матір Георгія Гонгадзе (Леся-
українка, мама Георгія; УП, 13.10.2000). 
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Лисиця Аліса й Кіт Базиліо – Юлія Тимошенко та Віктор 
Янукович (Лисиця Аліса й Кіт Базиліо сподіваються, що вони в 
країні дурнів; УП, 12.08.2009). 
Листи щастя від альма-матер – вимоги студентам харківських 
вишів оплатити роки навчання на бюджеті (Заголовок; УП, 
14.04.2011).  
Лихослівні грішки – нецензурна лексика (Скандальні плівки 
Мельниченка прохрипіли, що лихослівні грішки навіть у 
президентському кріслі лунають; Ю. Мерзлюк). 
Лідер думки – громадський активіст, місцевий політичний діяч 
(Заголовок; УТ, 19.10.2012). 
Лінгвоабсурдні новотвори – обмовки Віктора Януковича, 
Президента України (2010–2014) (Українські письменники 
підрахували, що з таким літературним шедевром лінгвоабсурдних 
новотворів гарант навіть на літературну премію тягне; 
Ю. Мерзлюк). 
«Лісовий джихад» – масові лісові пожежі, що приписують Аль-
Каїді, міжнародній збройній суннітській джихадській організації 
(Бортніков уточнив, що про цілеспрямований характер лісових 
підпалів свідчать розміщені на екстремістських сайтах та 
форумах інструкції з організації «лісового джихаду», включно з 
рекомендаціями про найбільш ефективні місця підпалу та способи 
непомітного відступу паліїв; УМ, 03.10.2012). 
Літературна колєжанка Януковича – Наталя Королевська, лідер 
партії «Україна – Вперед!» (Заголовок; УП, 16.08.2012). 
Літературний Єрусалим – м. Бердичів, Житомирська область, 
Україна (Літературний Єрусалим; УТ, 16.11.2007). 
«Лукашенківський лад» – устрій Олександра Лукашенка, 
президента Республіки Білорусь з 1994 року, який обирався на цю 
посаду чотири рази (Нагадаємо, що саме Ханне Северінсен взимку 
цього року, напередодні референдуму, жахала весь світ, 
включаючи українських журналістів, що цей референдум 
затвердить в Україні «лукашенківський лад»; УП, 21.06.2000). 
Любителька капелюшків – Катерина Осадча, українська 
телеведуча (Принаймні в Інтернеті з’явилося відео та фото 
любительки капелюшків із чоловіком, з яким вона трималася за 
ручки і зупинилася в одному готелі; УП, 10.09.2012). 
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«Любі друзі» – прибічники Віктора Ющенка, Президента України 
(2005–2010) («Любі друзі» міцно тримаються президента; УП, 
08.11.2006). 
«Люди у білих халатах» – активісти молодіжної організації 
«Досить» («Люди у білих халатах» виконали вказівки штабу 
Януковича; УП, 13.11.2004). 
Людина команди – Любомир Гузар, єпископ УГКЦ (Що після 
Гузара. Новий глава УГКЦ буде «людиною команди»; УТ, 
24.02.2011). 
Львівська та донецька гігантоманії – невиправдане прагнення 
провінційних міст бути схожими на столицю, яке не 
виправдовується ні економічно, ні потребами споживача 
(Заголовок; УМ, 19.10.2011). 
Львівські ігри-2022 – Олімпійські ігри 2022 р., які хоче проводити 
Україна (Уряд готує 10 мільярдів на Львівські ігри-2022; УM, 
13.09.2012). 
Льоня-Космос – Леонід Черновецький, український державний і 
політичний діяч (Незабаром після цього новоспечена, друга, 
дружина Льоні-Космоса взяла його прізвище для свого аккаунут у 
соцмережі; УП, 02.01.2013).  
«Льоша-Мерседес» – Олексій Івченко, колишній керівник 
«Нафтогазу» (Несподіваним гостем заходу Пінчука став «Льоша-
Мерседес»; УП, 27.01.2012). 
«М’яке золото» – хутро (Мода на хутро повернулась на світові 
подіуми та разом з тим суттєво підняла ціни на «м’яке золото»; 
ТСН, 20.01.2013). 
Майстер-шеф – Віктор Янукович, Президент України (2010–2014) 
(Перед цим сам майстер-шеф поснідав з британсько-
голландськими гурманами; С. Кравченко). 
Маленький Відень – м. Коломия, Україна (Заголовок; УТ, 03.05.11). 
Малоросійський паханат – Україна (Експерт: мовним законом 
влада будує «малоросійський паханат при кремлівському 
каганаті»; УТ, 06.07.2012). 
«Малоросійський президент» – Віктор Янукович, Президент України 
(2010–2014) (Івано-Франківські депутати не погодились з «язиком» 
«малоросійського президента»; УП, 23.08.2012). 
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«Мама» Гаррі Поттера – Джоан Роулінг, британська 
письменниця, творець «Гаррі Поттера» («Мама» Гаррі Поттера 
більше не мільярдер; ТСН, 09.03.2012). 
«Мама» Капітошки та Петрика П’яточкіна – Наталя Гузеєва, 
творець мультфільмів «Капітошка» і «Петрик П’яточкін» («Мама» 
Капітошки та Петрика П’яточкіна: Заборонять хоч один фільм – 
заборонять всі; УП, 06.09.2012). 
Маргарет Тетчер української соціал-демократії – Оксана 
Марченко, українська телеведуча, журналіст (Заголовок; УП, 
18.06.2002). 
«Масажист Азарова» – Сергій Федоренко, офіційний радник 
Миколи Азарова, керівник Партії регіонів у м. Бровари, Україна 
(Лікар виявився настільки хорошим, що скоро позаочі отримав 
прізвисько «Масажист Азарова». А далі в його професійній (і не 
тільки) кар’єрі все пішло, як по маслу; LB.ua, 12.12.2011). 
«Масажний кабінет» – ідея створення широкої коаліції 
(«Масажний кабінет» від Віктора Ющенка; УП, 04.10.2002). 
Мати «сутінкових» вампірів – Стефані Маєр, американська 
письменниця (Стефані Маєр: домогосподарка і мати 
«сутінкових» вампірів; t.net., 24.12.2012). 
Мати американського авангарду – Майя Дерен, американська 
режисерка та акторка незалежного кіно (Підзаголовок; УТ, 
03.11.2012). 
Мачо-спікер – Володимир Литвин, Голова Верховної Ради України у 
(2002–2006) та (2008–2012), народний депутат України (Мачо-спікер: 
Володимир Литвин знає, де місце жінки; УТ, 07.03.2012). 
Машина Чечетова – система фальсифікації результатів 
голосування у Верховній Раді України під керівництвом Михайла 
Чечетова (Регіонали можуть продавати якнайбільше конфліктних 
законопроектів, поки діє машина Чечетова; УП, 21.11.2012). 
Мегахутір індустрії – м. Кривий Ріг, Україна (Заголовок; УТ, 
23.04.2011). 
«Медичний посередник» – компанії, якими скористалися наші 
політики для закупівлі ліків та медичного обладнання за 
завищеними цінами (А засновниками «медичного посередника», як 
зазначали аудитори, були дві ірландські «прокладки», якими 
керували Ерік Ванагельс та Стан Горін; УП, 17.01.2013). 
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«Медіа-ремісники» – журналісти (Але судячи з ситуації, що 
склалася в Україні у нас або немає політиків, істориків та 
журналістів або ж інший варіант: наші «політикати», 
«історописці» та «медіа-ремісники» – це лицарі Чорного ордену, 
пріоритетами яких є тьма, морок і страхіття; І. Костюк). 
Медійний рупор – телеканал (Але в такому разі «Удар» …втрачав 
головний медійний рупор на Львівщині; LB.ua, 14.01.2013). 
Медовий місяць у Криму – обрання на владні пости Леоніда 
Грача (на пост народного депутата України, главу Кримського 
республіканського комітету КПУ) та Сергія Куніцина (на пост 
голови Ради міністрів АРК) (Заголовок; УП, 16.05.2002). 
Межигірський «пахан» – Віктор Янукович, Президент України 
(2010–2014) (Якщо такі ганебні, злочинні дії, з благословення 
межигірського «пахана» скоюються по відношенню до народних 
депутатів, то можна собі тільки уявити долю пересічних 
громадян; LB.ua, 18.01.2013). 
«Межигірські фірми» – компанії, які неофіційно «прикривають» 
нерухомість сім’ї Віктора Януковича, Президента України (2010–
2014) (Тобто «межигірські фірми» нібито віддали свою частку у 
компанії, у володінні якої свого часу опинилося 20 % рухомого 
вантажного складу «Укрзалізниці» (УП, 17.01.2013). 
Менеджер світу українського походження – Богдан Гаврилишин, 
один із найвідоміших та найвпливовіших економістів світу, 
український, канадський та швейцарський громадський діяч та 
меценат, дійсний член Римського клубу (Заголовок; УМ, 
19.10.2011). 
Мережева молодь – молоді люди, користувачі соціальних мереж, 
які спілкуються виключно російською (А ще ж є думка мережевої 
молоді, котра, дивом знаходячи час поміж однокласніками і 
фейсбучатами, стверджує, що українська мова несучасна, бо на 
діскатєках нею не спілкуються; ТСН, 09.07.2012). 
Месія Майдану – Віктор Ющенко, Президент України (2005–2010) 
(Нинішня блазенська роль Месії Майдану це підкреслює. Ми 
думали, що Ющенко-2004 втілює собою момент істини. 
Виявилося, момент істини – це Ющенко-2012; УП, 27.08.2012). 
«Мисливець» на Путіна – Ілля П’янзін, підозрюваний у 
підготовці теракту проти президента РФ Володимира Путіна 
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(Захист «мисливця» на Путіна не встиг поскаржитися до 
Євросуду Російської Федерації; УП, 27.08.2012). 
«Мисливський будинок Януковича» – будинок Президента 
України В. Януковича (2010–2014) на території Дніпровсько-
Тетерівського лісгоспу (На території самого Дніпровсько-
Тетерівського лісгоспу перебуває «мисливський будинок 
Януковича», який офіційно оформлений на фірму «Будинок 
Лісника»; УП, 10.09.2012). 
Мисливці за привидами: укр-рімейк – проведення 
демократичних виборів (Заголовок; УП, 21.08.2001). 
Мисливці за старовиною – колекціонери антикваріату (Заголовок; 
УТ, 30.11.2007). 
«Міні Давос» – економічний форум інвесторів (Після Євробачення 
Україну чекає «міні Давос»; УП, 05.04.2005). 
«Мінімальний гаманець» – прожитковий мінімум («Мінімальний 
гаманець» поважчає; УК, 03.10. 2012). 
Міністр синекури – Дмитро Табачник, міністр освіти і науки, 
молоді та спорту України в уряді Миколи Азарова (2010–2014) 
(Заголовок; УТ, 16.02.2012).  
Міністр-українофоб – Дмитро Табачник, український політичний і 
державний діяч, міністр освіти і науки, молоді та спорту України в 
уряді Миколи Азарова (2010–2014) (Наприклад, так, як зробила 
ведуча телебачення, коли під час оголошення на «УТ-1» прогнозу 
погоди знайшла сили повідомити людям правду про діючий режим, 
або студентка, яка кинула в обличчя міністрові-українофобу 
букет квітів; УТ, 08.01.2012). 
Місто відкритих дверей – м. Дніпропетровськ, Україна 
(Заголовок; УТ, 15.02.08). 
Місто з подвійним дном – м. Сміла, Черкаська область, Україна 
(Заголовок; УТ, 14.12.2011). 
Місто закоханих – м. Самбір, Львівська область, Україна 
(Заголовок; УТ, 20.10.2012). 
Місто на Темзі – м. Лондон, Велика Британія (Борис Джонсон 
заявив, що до 2012 року місто на Темзі стане найчистішим 
містом на Землі; НОКУ, 01.06.09). 
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Місто Териконів і Шахт – м. Донецьк, Україна (Не в Мередіанних 
Черновіцах, де книжки читають, попиваючи вино, а в славнім 
місті Териконів і Шахт!; УП, 04.10.2012). 
Місто гріхів – м. Лас-Вегас, США (Місто гріхів. На світло 
неонових вогнів Лас-Веас щороку приймає понад 37 млн 
туристів…»; УП, 21. 11. 2011). 
«Міцний горішок» – Брюс Уілліс, голлівудський актор («Міцний 
горішок» не встояв перед українськими дівчатами; УМ, 
29.03.2012). 
Міцні кіногорішки-2013 – найбільш очікувані кінокартини 2013 
року за участі популярних кіноакторів (Міцні кіногорішки-2013. 
Серед найбільш очікуваних фільмів року – вестерн від Тарантіно, 
екранізація Віктора Гюго, невгамовні «Смурфики» та порнографія 
від Ларса фон Трієра; УМ, 09.01.2013). 
«Міша Два Проценти» – Михайло Касьянов, російский фінансист 
і політик, голова уряду Російської Федерації (2000–2004) (Для 
Касьянова це махінації з перепродажем російських боргів і 
прізвисько, яке після цього з’явилось – «Міша Два Проценти»; УП, 
17.05.2000). 
Мова Ківалова – російська мова («Не ежь меня, Лиса, – зверталася 
Варвара до подружки могутньою мовою великого Ківалова, – я к 
бабушке спешу на день рождения»; ТСН, 14.11.2012). 
Мова розбрату-2 – російська мова (Мова розбрату-2: хто 
нажився на черговому «покращенні»?; УП, 06.07.2012). 
Мовна «КаКа» – Закон «Про основи державної мовної політики» 
№ 9073 від 26.08.2011 року (Мовна «КаКа» до дострокових 
виборів доведе?; ВЗ, 04.07.2012). 
Мовна анорексія – стрімке падіння мовної культури в Україні 
(Вони лопають від політичної булімії, а нам підкинули мовну 
анорексію; І. Костюк). 
«Мовна бульба» – білоруська мова (Вся ця атмосфера заправлена 
мовним соусом: тут тобі молдавська мова, настояна на вині, там 
білоруська «мовна бульба» лунає…; І. Костюк). 
Мовна затія Партії регіонів – Закон «Про основи державної 
мовної політики» № 9073 від 26.08.2011 року (Золочівські 
«регіонали» – проти мовної затії Партії регіонів; ВЗ, 05.07.2012). 
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Мовна матерія – текст (Заголовок; О, 11.10.2008). 
Мовне дітище Колесніченка-Ківалова – Закон «Про основи 
державної мовної політики» № 9073 від 26.08.2011 року 
(«Регіонали» таки узаконили мовне дітище Колесніченка-
Ківалова; ВЗ, 04.07.2012). 
Мовний «Майдан» – 1. Протестні акції проти прийняття Закону 
«Про основи державної мовної політики» № 9073 від 26.08.2011 
року. 2. Місця, де відбуваються акції (На мовному «Майдані» 
Черкас «регіонали» поставили 15 наметів; УП, 08.07.2012). 
Мовний бліцкриг – Закон «Про основи державної мовної 
політики» № 9073 від 26.08.2011 року (Заголовок; ВЗ, 06.06.2012). 
«Мовний» закон – Закон «Про основи державної мовної політики» 
№ 9073 від 26.08.2011 року (В конфлікті навколо «мовного» закону – 
тимчасова пауза; ГА, 06.07.2012).  
Мовний зашморг на шиї України – мовне законодавство України 
(Заголовок; ВЗ, 01.06.2012). 
Мовний цугцванг Януковича – Закон про державний статус 
російської мови (Заголовок; УТ, 19. 03.2012). 
«Мовний Чорнобиль» – антиукраїнський закон «Про засади 
мовної політики» (Опозиція кричала, що збирається блокувати 
«мовний Чорнобиль» у місцевих радах; УП, 10.08.2012). 
«Мовний» шабаш – дії, що відбуваються навколо Закону «Про 
основи державної мовної політики» № 9073 від 26.08.2011 року 
(«Мовний» шабаш – як реквієм до «Євро-2012»; ВЗ, 11.07.2012). 
«Мовні» голодувальники – учасники протестних акцій проти 
Закону «Про основи державної мовної політики» № 9073 від 
26.08.2011 року («Мовні» голодувальники відправили Януковичу 
квиток до Білорусі і яйця; УП, 09.07.2012). 
«Мовні провокатори» – Сергій Ківалов і Вадим Колесніченко, 
народні депутати України, члени Партії регіонів, автори 
скандального закону «Про засади державної мовної політики» 2012 р. 
(На «мовних провокаторів» хочуть навести слідчих; ВЗ, 
30.05.2012). 
«Мозок партії» – експонат – пластмасова півкуля головного мозку, що 
презентував Г. Михайлов, заступник голови «Молодих регіонів», музею 
Партії регіонів у м. Харкові, Україна (Молоді «регіонали» подарували 
музею ПР у Харкові пластиковий «мозок партії»; УТ, 26.10.2013). 



 50

«Мокрі» протоколи – протоколи з «мокрими печатками» з 
виборчих округів (До ЦВК почали звозити «мокрі» протоколи; 
УП, 02.10.02). 
«Молода команда» – інвестиційна компанія Леоніда 
Черновецького, українського державного і політичного діяча 
(Черновецький обіцяє новій «молодій команді» зарплати в 10 тис. 
дол. США; ТСН, 19.01.2013). 
«Молода опозиція» – опозиційні партії, які створені протягом 
2010–2012 рр. (Завершував презентацію «молодої опозиції» 
Арсеній Яценюк; УП, 19.09.2011). 
«Молоді вовки» номенклатури – колишні активісти комсомолу (І 
якщо з екс-партократами ситуація більш-менш зрозуміла (чимало 
із них давно на смітнику історії, хоча деякі ще на плаву), то 
стосовно «молодих вовків» номенклатури є певні стереотипи й 
ілюзії; УТ, 02.01.2013). 
Молодший брат України – Російська Федарація (Заголовок; УТ, 
02.11.2007). 
Монохромний друг – чорно-білий телевізор (Монохромний друг. 
Понад 13 тис. родин у Британії досі дивляться чорно-білі 
телевізори; УМ, 11.01.2013). 
Монстр із заліза та бетону – новобудова великих масштабів 
(Заголовок; О,14.11.12) . 
МОРДовський Обелікс – Жерар Депардьє, французький актор 
(МОРДовський Обелікс, або Патріот – поняття економічне?; 
В. Васильченко). 
«Морозівська стезя» – поведінка політичного зрадника (Отож, 
ступивши на «морозівську стезю», Литвин перехитрував самого 
себе; УП, 13.08.2012). 
«Москальсько-жидівська мафія» – угрупування росіян та євреїв, 
які, на думку Олега Тягнибока, лідера фракції «Свобода», керують 
Україною (Тягнибок підкорив Фаріон промовою про «москальсько-
жидівську мафію»; ТСН, 18.01.2013). 
«Московський проект» – політична діяльність Віктора 
Януковича, Президента України (2010–2014), та Юлії Тимошенко, 
прем’єр-міністра України (2005, 2007–2010) (Ющенко назвав 
Тимошенко і Януковича «московським проектом»; УП, 
03.01.2010). 
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«Мотузкова клавіатура» – дзвони, якими твориться церковна 
музика (На міжнародному фестивалі церковного дзвону за 
«мотузкову клавіатуру» ставали знані майстри; УM, 11.09.2012). 
Найбагатший та найприбутковіший шматок радянського 
організму – Україна (Незалежність України означала для росіян 
не тільки насильницьки відрізані сантиметри на геополітичній 
карті світу, а й втрату найбагатшого та найприбутковішого 
шматка радянського організму; Ю. Мерзлюк). 
Найвідоміша київська «відьма» – Лада Лузіна, письменниця, 
ворожка зі стажем, яка про гадання написала книжку 
(Найвідоміша київська «відьма» розказала, як наворожити 
чоловіка; ТСН, 19.01.2013). 
«Найшвидша в світі гра» – хокей (Така нині організація 
«найшвидшої в світі гри», що починати власне становлення 
команди мусять з виграшу єврокубкового трофею; УМ, 
15.01.2013). 
Нардеп-«тушка» – будь-який депутат, який веде зрадницьку 
політику (Єдиний випадок стосувався непрямого підкупу виборців 
нинішнім нардепом-«тушкою» ; УМ, 05.09.2012). 
Наречена-втікачка – Крістал Харріс, наречена 86-річного 
засновника «Playboy» Х’ю Хефнера, яка 2011 р. покинула його за 
кілька днів до весілля (86-річний засновник «Playboy» Х’ю Хефнер 
дав другий шанс своїй нареченій-втікачці; УП, 03.12.2012). 
«Народний список Королевської» – найкращі люди команди 
Наталі Королевської, українського політика, за її «відкритими» 
списками (Презентація «народного списку Королевської»: 
фотосесія з лідером у гольф-клубі; УТ, 25.06.2012). 
Народний фітнес-центр на Гідропарку – безкоштовний 
тренажерний майданчик для прихильників важкої атлетики на 
Гідропарку в Києві (Заголовок; УП, 03.11.2012). 
«Наскрізь рослинний чоловік» – Тарас Прохасько, сучасний 
український письменник, журналіст, один із представників 
станіславського феномену («Наскрізь рослинний чоловік», 
«український Маркес» – так називають Тараса Прохаська критики 
й читачі; УТ, 07.12.2011). 
Нафталінова ідеологія – комуністична ідеологія (Старі 
камарадос і камінний господар, або Нафталінова ідеологія живе й 
перемагає; В. Васильченко). 



 52

Нафтові «кровосісі» – власники нафтопереробних заводів 
(Нафтові «кровосісі», або Скільки ще держава буде годувати 
переробників; УНІАН, 21.06.2012). 
«Національний» мозок – науковці (Про відмирання 
«національного» мозку; Ю. Мерзлюк). 
Нація прогресуючого шансону – українці (Нація прогресуючого 
шансону впадає у культурне зубожіння; ТСН, 17.11.2010). 
«Наш Володимир Путін» – Андрій Деркач, український 
підприємець і політик (Техніка ж, об’єктивно вказує Леонідові 
Кучмі на Андрія Деркача як «нашого Володимира Путіна»; УП, 
17.06.2000). 
Наш Янзай – Віктор Янукович, Президент України (2010–2014) 
(Старий бородань рятує вуханів від наглої смерті. В українській 
інтерпретації наш Янзай топить зайців; С. Кравченко). 
Наша бидло-еліта – провладна інтелігенція (Щоб низький крах 
нашої бидло-еліти залишився її особистою трагедією, ми повинні 
давати одне одному більше приводів для віри… ну добре, якщо без 
пафосу – для елементарної взаємної довіри; УП, 27.08.2012). 
Наша людина ХІІ століття – Володимир Мономах, великий князь 
часів Київської Русі (Заголовок; Д, 10.01.2013). 
Наша мовна війна – протистояння між прихильниками російської 
та української мов (Заголовок; УП, 10.07.2012). 
«Нашатирний скандал» – у 2007 р. у м. Жашкiв, що на 
Черкащині, Македон, під час сварки виховательці місцевого 
дитсадка влили у горло нашатирний спирт (Засідання з 
«нашатирного скандалу» переноситься вже вдруге – попереднє, 
назначене на 7 червня, не відбулося, бо суддя Попельнюх пошкодив 
коліно на тренуванні у спортзалі, яке проводив під час обідньої 
перерви; УП, 22.08.2012). 
Нащадки Чингізхана – монголи (Заголовок; УТ, 23.11.2007). 
Небесний ас – Степан Супрун, радянський льотчик-випробувач, 
військовий льотчик-винищувач (Заголовок; УК, 04.09.2012). 
Невтомна Блоха – Ліонель Мессі, аргентинський футболіст 
(Невтомна Блоха або Мессі – Роналду 3241:2902; УК, 14.02.2012). 
Негерой нашого часу – головний герой фільму за романом Сергія 
Мінаєва «Духless» Макс («Нове покоління вибирає»,  
05–06.10.2012). 
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«Нейлоновий витівник» – Тед Банд, американський маніяк (Сам 
«нейлоновий витівник» (його фішка, «почерк» – удушення 
жертви) так коментував мотивацію злочинів; С. Кравченко).  
Нелегали на колесах – водії, які здійснюють послуги 
транспортних перевезень нелегально (Заголовок; УТ, 06.11.2012). 
Немедійна реклама – чутки (Заголовок; УТ, 18.10.2012). 
Ненаситний пожирач людського часу – Інтернет (Чи знав Марк, 
що створює ненаситного пожирача людського часу?; 
Ю. Мерзлюк). 
Несильний регіонал – Сергій Тігіпко, заступник голови Партії 
регіонів (Заголовок; УП, 07.05.2012). 
«Нижчі віпи» – депутати нижчих рангів (регіональні можновладці) 
(«Нижчі віпи», певна річ, намагаються не відставати від свої 
«вищих» колег; УТ, 11.10.2012). 
«Низи суспільства» – жінки-депутати (Реакція «низів суспільств-
ва» не забарилася; С. Кравченко).  
Німецька машина – збірна Німеччини з футболу (Німецька ж 
машина, в котрій машинного не так вже й багато, впевнено 
вкотилася у півфінал. Перевірено запасні деталі, все готово до 
справжнього випробування; УП, 20.06.2012) 
«Ніша Порошенка» – політичні прихильники Петра Порошенка 
(Основними претендентами на пост столичного мера соціологи 
називають Попова, Кличка та людину з «ніші Порошенка»; УМ, 
17.01.2013). 
Нова висота Януковича – очолення виконавчої влади Віктором 
Януковичем (Заголовок; ДТ, 18.03.2011). 
Новий «валуєвський указ» – Закон «Про основи державної 
мовної політики» № 9073 від 26.08.2011 року (Чим активніше 
Партія регіонів буде просувати свій драконівський закон, 
своєрідний новий «валуєвський указ», тим менше представники 
цієї партії та її сателіти, які ховаються за незалежними гаслами, 
наберуть голосів під час виборів до ВР; К, 23.08.2012). 
Новий проект Каськіва – проект Владислава Каськіва про 
створення «села майбутнього» за 800 бюджетних мільйонів 
(Заголовок; УП, 14.01.2013). 
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Новий старий президент – Віктор Ющенко, Президент України 
(2005–2010) (Новий старий президент. Або: Феномен Ющенка; 
УП, 01.01.2010). 
«Новий Тейшейра» – новий посол Європейського Союзу в Україні 
(«Новим Тейшейрою» буде поляк. Європейський Союз матиме 
невдовзі в Україні нового посла; ВЗ, 18.05.2012). 
Новий Щербицький – Віктор Янукович, Президент України 
(2010–2014) (Історія справді завершила повний круг із обраннями 
нового Щербицького – Віктора Януковича; К, 23.08.2012). 
Нью-Вавилон – м. Нью-Йорк, США (Заголовок; УТ, 10.02.2011). 
Обличчя протесту – голодувальники біля Українського дому, що 
протестували проти Закону «Про основи державної мовної 
політики» № 9073 від 26.08.2011 року (Заголовок; УТ, 12.07.2012). 
Обмежена середина – це визначення людей із середнім доходом, 
які опинилися під фінансовим тиском завдяки лідеру британських 
лейбористів Еду Мілібенду (Заголовок; ТСН, 20.12.2011). 
Обсценний Еврипід – Лесь Подерев’янський, український 
художник, автор сатиричних п’єс (Заголовок; УТ, 16.04.2011). 
Овоч Азарова – капуста (Заголовок; ТСН, 15.10.2012). 
Одеська «Барбі» – Валерія Лук’янова, одеситка, яка зовні схожа 
на ляльку-барбі (Одеська «Барбі» записала відео про кінець світу і 
розповіла, як рятуватися; ТСН, 05.12.2012). 
Один з «батьків» євро – Жак Делор, французький економіст і 
політик, який заклав підґрунтя економічного й монетарного союзу 
(Один з «батьків» євро назвав створення валютного союзу 
помилкою; ТСН, 04.12.2011). 
Один із батьків Facebook – Шон Паркер, інтернет-підприємець, 
відомий як співзасновник Napster, Plaxo, а також Facebook 
(Хедлайнерами Пінчука стали топ-менеджер Google Ерік Шмідт, 
співвласник Mail.Ru Юрій Мільнер та один із батьків Facebook 
Шон Паркер; УП, 27.01.2012). 
Одіозний регіонал – Вадим Колесніченко, народний депутат 
України, член Партії регіонів, співавтор проекту закону 
Колесніченка-Ківалова (Одіозний регіонал розповів, хто оплачував 
Майдан; УП, 06.03.2012). 
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«Однорукий бандит» – гральний автомат (Поставивши аж 300 
доларів, чоловік смикнув за ручку «однорукого бандита»… і зірвав 
небачений куш – 55,5 мільйона доларів; УМ, 09.01.2013). 
Оказіональний клумачок – оказіональна лексика (От тільки 
«красних» словечок нашого президента в оказіональному 
клумачку щодень більшає; Ю. Мерзлюк). 
Олександр-спадкоємець – Олександр Янукович, син Віктора 
Януковича (Заголовок; УТ, 24.05.2012). 
Олімпійські резерви Колеснікова – підготовка коштів для 
Олімпійських ігор-2022 в Україні (Заголовок; УM, 13.09.2012). 
Операція «Садочок» – візит українського політика Ірини Фаріон у 
дитячий садок для перевірки знань української мови у дітей 
(Операція «Садочок», або пригоди бравого мовознавця Фаріон; 
УП, 16.03.2010). 
Оперуповноважений з прав людини – Валерія Лутковська, 
заступник міністра юстиції України (Заголовок; УТ, 26.04.2012). 
Оракул літературної історії – Віталій Дончик, академія НАН 
України літературознавець, критик (Оракул літературної історії. 
Віталій Дончик, шевченківський лауреат від критики; УМ, 
05.12.2012). 
Орфей української журналістики – Георгій Гонгадзе, 
український журналіст (Якось моторошно чути ці прізвища і роки 
смерті, коли на тебе дивиться мовчазний силует Орфея 
української журналістики; Ю. Мерзлюк). 
Осінні ЧАСтушки – парламентські вибори 2012 року в Україні 
(Осінні ЧАСтушки. У кого буде аншлаг?!; О. Кривенчук). 
Осінній марафон Мороза – різке зміщення Олександра Мороза із 
28 місця на 5 у щомісячному рейтингу впливовості (Заголовок; УП, 
12.12.2000). 
Оскарівська десятка – головні претенденти на Оскар-2012 
(Оскарівська десятка. Оголошено номінантів на найпрестижнішу 
кінопремію світу; УМ, 11.01.2013). 
Особиста армія олігарха – охоронна фірма олігарха, яка захищає 
його майно (Заголовок; УТ, 30.10.2012). 
«Оспівувач кропиви та сала» – Михайло Поплавський, ректор 
Київського національного університету культури і мистецтв, 
заслужений артист України (2 коло: поряд із іноземними 
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Клінтоном та Берлусконі наш «оспівувач кропиви та сала»; 
С. Кравченко). 
«Останній диктатор Європи» – Олександр Лукашенко, президент 
Республіки Білорусь («На церемонію інавгурації «останнього 
диктатора Європи» не прийшли посли країн Євросоюзу і США. 
Лукашенку байдуже – він погрожує санкціями» (УМ, 25.01.11) 
Острів лотофагів – Україна (Заголовок; ДТ, 25.02.2011). 
«Отаман» Усик – Олександр Усик, боксер команди «Українські 
отамани» («Отаман» Усик набив приголомшливе тату; ТСН, 
18.01.2013). 
Отаманова «Любава» – дендропарк на кшталт уманської 
«Софіївки», облаштований черкаським приватним підприємцем 
Віталієм Чепелухою на честь дружини (Заголовок; УМ, 10.10.2012). 
Отруйна гречка – продуктові набори, що роздаються кандидатами 
електорату і часто мають прострочений термін придатності 
(Заголовок; УТ, 19.10.2012). 
П’ємонт демократії – Донеччина у 90-х роках ХХ ст., де градус 
антикомуністичного та реформістського радикалізму був вищий, ніж у 
більшості регіонів України (П’ємонт демократії; УТ, 14.03.2011).  
«П’яне ралі» – автокатастрофа біля новорічної ялинки в центрі 
Івано-Франківська (Молоду жінку, котра найбільше 
постраждала від «п’яного ралі» біля ялинки, готують до третьої 
операції; УМ, 11.01.2013). 
П’ята влада – кінематограф, котрий у тоталітарній державі 
зазвичай виконує функцію п’ятої влади, яку використовують для 
«правильного» виховання населення (Химери п’ятої влади; УТ, 
14.01.2013). 
П’ятий елемент – парфуми Chanel № 5 (Заголовок; УП, 05.11.2001). 
Пан ВадимКО – Вадим Колесніченко, український політик, 
депутат Партії регіонів (…пан ВадимКО сказав, що національну 
ідею спочатку треба придумати, а коли все буде «відшліфовано», 
з’явиться і девіз…; І. Костюк). 
«Паризький японець» – Кензо Такада («До Києва приїхав 
«паризький японець»; УТ, 21.03.2012). 
Парламентська дзига – Верховна Рада України (Парламентська 
дзига танцює до виборів; УП, 10.11.2008) 
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Парламентський бенефіс Потебенька – виступ Михайла 
Потебенька в парламенті (Парламентський бенефіс Потебенька; 
УП, 12.12.2000) 
Парламентський мандрівник – Тарас Чорновіл, український 
політичний діяч, депутат Верховної Ради України (Парламентський 
мандрівник цього року собі не зрадив; УМ, 31.08.2012). 
Партії-«сидерати» – партії, котрі висуваються на виборах не у власних 
цілях, а в цілях відбору голосів для якоїсь іншої політичної сили. 
Сидерати – рослини, що вирощуються для їх подальшого використання 
як органічне добриво (По суті, це партії-«сидерати» – вони 
тимчасово активуються та «удобрюють» своєю діяльністю 
політичну ниву на користь іншої політсили; УМ, 20.11.2012). 
«Партія війни» – Партія регіонів (Богословська і Кузьмін – важка 
артилерія «партії війни» в Ялті; УМ, 17.09.2012). 
«Партія влади» – Партія регіонів (Голомозі молодики силою 
тягнули опозиційних депутаток, генпрокурор на похапцем 
зібраному брифінгу звинувачував Юлію Тимошенко у вбивстві 
Євгена Щербаня, один із златоустів «партії влади» прорікав 
чергову майже біблійну істину: не їв часнику – запаху не буде, а 
фракція УДАРу розпочала збирання підписів для скликання 
позачергової сесії Верховної Ради; УП, 19.01.2013). 
«Партія Інтернету» – сучасні освічені люди (Найбільш активна 
частина суспільства, яка цікавиться політикою, яка розрізняє 
персоналії та партії, на жаль, сидить за клавішами – «партія 
Інтернету»; УП, 17.04.2012). 
«Партія корита» – Партія регіонів (Для мене це все «Партія 
корита»; УП, 28.11.2012). 
«Партія населення» – сучасні малоосвічені люди (Голосує 
«партія населення», більша частина якого живе у злиднях, не 
може купити собі газету, комп’ютер, залежна від влади, від її 
подачок…; УП, 17.04.2012). 
Партія обіцянок – Партія регіонів (Партія обіцянок божилася 
подарувати країні омріяну коротеньку фразу, в якій містилася б 
національна ідея…; І. Костюк). 
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«Партія шахраїв і злодіїв» – так опоненти називають партію 
«Единая Рассия» (По-перше, громадян обурила виборча кампанія 
«партії шахраїв і злодіїв»; W, 02.02.2012). 
Партія-карлик – партії, які набрали на виборах не більше, ніж 5 % 
(Заголовок; УТ, 04.11.2012)  
Патентований українець – Іван Огієнко, український вчений, 
митрополит, політичний, громадський і церковний діяч (Заголовок; 
УК,17.10.2012). 
«Передвиборча локшина» – передвиборча агітація українських 
політиків (І якщо перераховані проблеми хоча б поступово 
ставатимуть державними здобутками, то зникне потреба 
«спонсорувати» вітчизняного споживача «передвиборчої 
локшини» гречкою, «Дюшесом», шоколадними батончиками, олією 
й (до цих пір) напівконвертованими гривениками; І. Костюк). 
Перепустка у козирне життя – диплом (З огляду на це, пекло 
вступної кампанії цілком виправдане – «вибитися у люди» за 
допомогою диплома – своєрідної перепустки у козирне життя; 
Ю. Мерзлюк). 
Перерваний політ – життя Олександра Неборака, телеведучого, 
журналіста та музиканта (Перерваний політ. Вийшла книга 
спогадів про Олександра Неборака Днями у видавництві «Срібне 
слово» вийшла друком книжка «Сашко Неборак. Простір 
польоту»; ЛП, 24.03.11) 
«Перчинка» Джері – Джері Холлівелл, 40-річна екс-учасниця 
жіночої поп-групи «Spice Girls» («Перчинка» Джері закохалася в 
росіянина; ТСН, 18.01.2013).  
Перша невиїзна двадцятка – «чорний список» підприємців, які не 
розрахувалися з державою, через що їм тимчасово заборонено 
виїзд за кордон (Заголовок; УМ, 04.01.2013). 
«Перший закон Бакая» – твердження про те, що газ вкрасти не 
можна, можна вкрасти гроші (Може «перший закон Бакая» скоро 
спростують?; УП, 05.09.2012). 
«Перший партійний канал» – національна телекомпанія України 
(в ефірі – «Перший національний») («Перший партійний канал» 
влада підтвердила відсутність рівного доступу до ЗМІ в країні; 
УТ, 12.05.2012). 
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Перший Пасічник країни – Віктор Ющенко, Президент України 
(2005–2010) (Картина помаранчевою «олією» з назвою «Провал 
бувалого» – ось, як можна назвати вибори для Першого Пасічника 
країни; О. Кривенчук). 
«Перший секс-символ жінок», яким «трішки за сорок» – 
Володимир Литвин, український політик («Перший секс-символ» 
жінок, яким «трішки за сорок», вже вкотре зневажливо 
відгукується про роль жінки в українському суспільстві; 
С. Кравченко). 
Перші королі повітря – дирижаблі (Перші королі повітря: 
дирижаблі були певною ілюзією людства у намірах опанувати 
повітряний простір; УТ, 23.06.2012). 
Першоджерела золотовустих – коментарі політиків (Сьогодні 
студенту, який навіть не зареєструвався ні в статусному 
Фейсбуці, ні в мегавідвертому Твітері, зовсім не складно вийти на 
першоджерела золотовустих; С. Кравченко).  
Письменники-кандидати – Марія Матіос, Василь Шкляр та Олесь 
Бузина, письменники, які належать до політичних партій (Тепер на 
телеканалах нам сказали, що письменників-кандидатів треба 
затерти; УМ,05.09.2012). 
Південна Пальміра – м. Одеса, Україна (Заголовок; УТ, 06.11.2012) . 
Північна «імперія» – Російська Федерація (Ющенко поїхав у 
маленьке королівство, а Янукович – у північну «імперію»; УП, 
21.06.2007). 
Підземне царство Адольфа Гітлера – ставка Адольфа Гітлера 
«Вервольф» у смт. Стрижавка, Вінницького р-ну, Вінницької обл., 
Україна (Стежками Фюрера, або підземне царство Адольфа 
Гітлера; І. Костюк). 
«Підростаюче покоління» Партії регіонів – партія «Молоді 
регіони» (Молодіжні структури окремих політичних партій в 
Україні (не згадуючи вже про КПУ, при якій діє відновлена 
ЛКСМУ), зокрема «підростаюче покоління» Партії регіонів – 
«Молоді регіони», за своїм характером, риторикою та формою 
роботи відлунюють найкращими комсомольськими традиціями; 
УТ, 02.01.2013). 
«Пінчукова Ялта» – щорічна зустріч Ялтинської Європейської 
стратегії (YES), організована Фондом Віктора Пінчука, 
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українського філантропа (А для невиїзного на Захід Президента 
Віктора Януковича «Пінчукова Ялта» – чи не єдиний шанс 
поспілкуватися з персонами, які мають вплив у європейській 
політиці...; УМ, 14.09.2012). 
Пінчуковська людина – Микита Потураєв, медіа-експерт 
(Нагадаємо, що пінчуковською людиною в частині Нацради від ВР 
є президент «Вуличного телебачення» Микита Потураєв; УП, 
09.06.2000). 
Піонер української індустріалізації – Олександр Поль, 
український дослідник-археолог, першовідкривач залізорудних 
скарбів Катеринославщини (Заголовок; УК, 05.10.2012). 
«Планета Ґутенберґа» – книговидавничий процес (Цифризація 
книговидання – основний тренд «планети Ґутенберґа»; УТ, 
01.01.2013). 
Пластиліновий президент – Віктор Ющенко, Президент України 
(2005–2010) (Адже пластиліновий президент, західноєвропейська 
демократія якого виявилася звичайнісінькою м’якою 
політпозицією, Україну більше не влаштовував; Ю. Мерзлюк). 
Пластиліновий спікер – Володимир Литвин, Голова Верховної 
Ради України у (2002–2006) та (2008–2012), народний депутат 
України (Заголовок; ВЗ, 31.07.2012). 
«Плюшевий ведмедик» – Дмитро Медведєв, російський 
державний і політичний діяч, третій Президент Російської 
Федерації (2008–2012), з 2012 р. – Голова Уряду Російської 
Федерації (Серед російських оглядачів побутує думка, що вони 
взагалі бачать себе кимось на кшталт ляльководів «плюшевого 
ведмедика»; УМ,04.12.2012). 
«Повзуча еволюція» – «технологічний приріст» в галузі 
портативних акумуляторів (Така «повзуча еволюція» загалом дає 
змогу задовольняти постійно зростаючі енергетичні апетити 
мобільних пристроїв; УТ, 18.01.2008). 
Повітряні ворота Києва – аеропорт «Київ» (Повітряні ворота 
Києва – новий аеропорт в Жулянах; УП, 10.05.2012). 
Податкова Біблія – податковий кодекс (Прем’єр пообіцяв 
податкову Біблію; УП,10.04.2010). 
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«Податковий майдан» – мітинг проти прийняття Податкового 
кодексу (Активіста «Податкового майдану» затримали за 
протест проти «язика»; УП, 27.08.2012). 
«Податковий рай» – приховані дані про тисячі зареєстрованих 
компаній і хедж-фондів у офшорах (Ще один «податковий рай» 
зникне: Кайманові острови відкривають фінансові таємниці; ДТ, 
18.01.2013). 
«Подвійні громадяни» – кримчани, що мають подвійне – українське і 
російське – громадянство (Севастополь сподівається, що РФ розкаже, 
скільки у місті «подвійних громадян»; УП, 04.09.2008). 
«Пожиттєвий Тимошенко» – обвинувачення Юлії Тимошенко, 
прем’єр-міністра України (2005, 2007–2010) (у замовленні вбивства 
Євгена Щербаня (Джерела: Брифінг для оголошення 
«пожиттєвого Тимошенко» збирали похапцем; УТ, 18.01.2013).  
Поїзди Колеснікова – експреси Hyundai (Поїзди Колеснікова в 
жовтні поїдуть в Дніпропетровськ; УП, 21.08.2012). 
Покійники-коаліціянти – прихильники коаліції, що відмовилися 
від своєї ідеї (Покійники-коаліціянти шукають алгоритм. Вже 
без литвинівців; УП, 24.09.2008). 
Поліграф Поліграфович Щокін – Георгій Щокін, український 
фахівець в галузі кадрів та управління персоналом (Поліграф 
Поліграфович Щокін проти Ющенка; УП,04.12.2006). 
Політик, що не звик казати «ні» – Віктор Ющенко, Президент 
України (2005–2010) (Заголовок; Ю. Мерзлюк) 
Політика «золотих унітазів» – Закон «Про внесення змін до 
деяких законодавчих актів України з питань державних закупівель» 
(Людина, яка знає інші стандарти життя і поведінки політиків у 
світі, уже ніколи не прийме совковий гламур і політику «золотих 
унітазів»; УП, 04.09.2012). 
Політика диктатури гаманця – корупція (Ось саме такі 
вузьколобі ваньки-саньки повмощувавшись у «дірєктороські» 
крісла і починають провадити політику диктатури гаманця; 
Ю. Мерзлюк). 
Політика Королеви – соціальна політика Наталі Королевської, 
українського політика, міністра соціальної політики України (2013) 
(… морили голодом …підвищення цін на м’ясо-молочні продукти 
та соціальна політика Королеви; І. Костюк). 



 62

Політична булімія – розкрадання державних багатств (Парадокс у 
тому, що отримавши в 91-му незалежність нашу країну охопила 
політична булімія: кожен свідомий політик-пелікан намагався 
«заграбастати» в своє черево якнайбільше всього, а особливо 
грошей і влади (все інше,а зокрема, землі, державні машини, 
квартири і заміські царства в додатку; І. Костюк). 
Політична трапеза – січневий дев’ятий український ланч у Давосі 
(Січневий дев’ятий український ланч у Давосі був нічим іншим, як 
політична трапеза з компроматними стравами; С. Кравченко). 
Політичне кладовище – місце перебування у політичному 
просторі збанкрeтілих політиків, політичних партій та ідей 
(Ющенко – це «збитий льотчик», його місце на політичному 
кладовищі; Г, 25.06.2012).  
«Політичний лузер XXI ст.» – Віктор Ющенко, Президент 
України (2005–2010) (Лідер «помаранчевих» є беззаперечним 
фаворитом рейтингу «політичний лузер XXI ст.», якби такий, 
звичайно, був би складений; УТ, 08.01.2012). 
Політичний покійник – політик, який втратив свою популярність 
(Як відомо, про покійників говорять або добре, або ніяк, але 
погодьтесь, що політичних покійників це не стосується; 
О. Кривенчук). 
Політичні «факи» – нецензурні жести наших політиків, адресовані 
народу та один одному (Заголовок; УТ, 26.12.2012). 
«Політичні феєрверки» – підвищення тарифів на електроенергію 
(Яценюк просить припинити «політичні феєрверки»; УП, 
07.11.2008). 
Польовий командир Майдану – Юрій Луценко («Привітання від 
Апеляційного суду Києва з річницею Помаранчевої революції для 
колишнього «польового командира» Майдану Юрія Луценка було 
очікуваним»; УМ, 23–24.11.2012). 
Польська Венеція – м. Вроцлав, Польща (Заголовок; УТ, 13.03.2011). 
Польський Харків – м. Вроцлав, Польща (Заголовок; W, 18.04.2012). 
Помаранчева вітрянка – революційні події 2004 р. в Україні 
(Якщо ми потерпаємо від блакитної чуми, то не треба спеціально 
збирати Майдан (бо буде, як під час помаранчевої вітрянки);  
І. Костюк). 
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Помаранчева героїня – Королюк Параска Василівна (баба 
Параска), активна учасниця Помаранчевої революції (2004) та 
подальших політичних подій в Україні (Померла «помаранчева 
героїня» баба Параска; ТСН, 27.11.2011). 
Помаранчева принцеса – Юлія Тимошенко, прем’єр-міністр 
України (Заголовок; УП, 22.01.2010). 
Помаранчева революція – політичне протистояння (акти 
громадянської непокори) в Україні в листопаді–грудні 2004 р. як 
реакція на масові фальсифікації на президентських виборах (Роль 
України є надзвичайно важливою Помаранчева революція довела, що 
прагнення до демократії на пострадянському просторі все ж таки 
існує і це буде джерелом натхнення для росіян; УП, 24.07.2012). 
Помаранчева руїна – доба правління Віктора Ющенка, 
Президента України (2005–2010) (Заголовок; УТ, 26.10.2012). 
Помаранчева чума – повстання у Росії (Заголовок; УП, 
06.02.2012). 
«Помаранчевий безлад» – стан України за часів правління Віктора 
Ющенка, Президента України (2005–2010) (На цей раз розбору 
«попередників» приділено ще більше уваги. До 11 сек. 29-сек. 
ролика мова ведеться лише про «помаранчевий безлад» 
(корумпована і недієздатна влада, криза, усе гірше, ніж ми могли 
уявити), до якого знову повертаються на 17–18 сек.; К, 
21.08.2012). 
Помаранчевий вогонь – Помаранчева революція 2004 р. в Україні 
(Бо помаранчевий вогонь добряче обпік українське виборче серце і 
випалив із нього довіру до другого президента України – Віктора 
Андрійовича Ющенка; Ю. Мерзлюк). 
Помаранчевий Майдан – революція 2004 р. на підтримку уряду 
Віктора Ющенка (Час від часу згадую 2003–2004 рр.… Було 
величезне протистояння, був шалений тиск на опозицію, були 
фальсифікації, бійки, був Помаранчевий Майдан…; К, 19.08.2012). 
«Помаранчевий» табір – «Наша Україна», українська політична 
партія (І коли в 2005 році його виключили з фракції БЮТ за те, що 
він проголосував за Єханурова, це ще можна було якось зрозуміти, 
але згодом він покинув «помаранчевий» табір та перейшов до 
«біло-синіх»; УТ, 18.01.2008). 
«Помаранчево-чорні» – гравці «Шахтаря», донецької хокейної 
команди (Якщо президентові «помаранчево-чорних» Рінату 
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Ахметову довелося чекати міжнародного тріумфу більше десяти 
років, то його друг Борис Колесніков із хокейним «Донбасом» 
підкорив єврокубкову висоту значно швидше; УМ, 15.01.2013). 
«ПоплРектор» – Михайло Поплавський, ректор Київського 
національного університету культури і мистецтв, заслужений 
артист України (Не сняться й дєвочки – це фішка «ПоплРектора»; 
С. Кравченко). 
«Постачальник щастя №1» – Євгенія Гапчинська, українська 
художниця (Але обов’язково піду з Монікою на виставку до 
«постачальника щастя №1», як художниця Євгенія Гапчинська 
називає себе; УТ, 16.01.2013) 
Потьомкінський чемпіонат – чемпіонат Європи з футболу 2012 
року (Заголовок; УТ, 31.05.2012). 
Потьомкінські зони – українські СІЗО (Заголовок; УТ, 12.04.2012). 
Потьомкінські села – села Черкаської області (Потьомкінські 
села відвідає президент; УП, 23.03.2011). 
Права рука Дурова – Влад Циплухін, прес-секретар соціальної 
мережі «Вконтакті» (Права рука Дурова тікає з ВКонтакте через 
коментарі про педофілів; ТСН 17.01.2013). 
«Права рука Яценюка» – Андрій Пишний, перший заступник 
голови парламентського комітету з питань регламенту (2012–2014) 
(«Права рука Яценюка» Андрій Пишний: Створення єдиної партії 
на базі Об’єднаної опозиції – неминучий процес; УТ, 07.12.2012). 
Православний Комінтерн – основні проросійські організації 
України (Православний Комінтерн; УТ, 09.11.2007). 
Православний поет – Юрій Болдирєв, знаменитий парламентсь-
кий поет, «регіонал», заступник голови громадської організації 
«Путь православных» (Його колеги по ПР-фракції вирішили, що 
«православний поет», як назвало Болдирєва одне релігійне 
видання, їм не дуже потрібний; УТ, 20.11.2012). 
Правосторонній рух – з’їзд опозиційних партій (Заголовок; УП, 
20.04.02). 
«Пральні машини» – послуги людей, які допомагають ховати 
власність, «оптимізувати» податки та реалізовувати сумнівні 
операції найбагатшим людям та чиновникам з усього колишнього 
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СРСР (Скільки існує таких «пральних машин» для 
пострадянських олігархів – достеменно невідомо; УП, 19.01.2013). 
Прапор світового тероризму – Осама бін Ладен, лідер Аль-Каїди 
(Убивство «по-голлівудськи» прапора світового тероризму й 
харизматичного лідера Аль-Каїди Осами бін Ладена, сімнадцятого 
з 54 дітей саудівського мільярдера, підриває віру у величезні та 
неповороткі авіаносці, міжконтинентальні ракетні монстри й 
великі армії; УП, 11.05.2011). 
«Президент з Хоружівки» – Віктор Ющенко, Президент України 
(2005–2010) (Тепер Яворівський – депутат Верховної Ради від Блоку 
Юлії Тимошенко, і намагається грати таку саму гру, як і 2004 року. У 
березні 2009 року він звернувся до Ющенка з відкритим листом, у 
якому закликав піти у відставку «Президента з Хоружівки»; НБРУ, 
30.04.2009). 
Президент помаранчевої республіки – Віктор Ющенко, 
Президент України (2005–2010) (Остання витівка президента 
помаранчевої республіки, до речі, добряче вдарила по 
міжнародному іміджу як самого політика, так і України; 
Ю. Мерзлюк). 
Президентські сентенції – обмовки Віктора Януковича, Президента 
України (2010–2014) (А президентські сентенції тим часом 
передаються з уст в уста, із сайту на сайт, із папірця на папірець; 
Ю. Мерзлюк). 
«Прекрасна сімка» – бізнес-політична група «Суркіс і Ко» (Бізнес 
«прекрасної сімки» ріс як на дріжджах; УП, 10.06.2000). 
«Прем’єрка-зрадниця» – Юлія Тимошенко, прем’єр-міністр 
України (2005, 2007–2010) (Вже є «справедливий» вирок суду щодо 
колишньої «прем’єрки-зрадниці», яка начебто перевищила свої 
повноваження і підписала невигідній договір; УП, 16.01.2013). 
Приватні УДОди – охоронці Президента України (Заголовок; УM, 
05.09.2012). 
Придворний історик Дмитрій – Дмитро Табачник, український 
політик, депутат Партії регіонів (Перед ними придворний історик 
Дмитрій, не вовкулака Олесик, відданий харцизяка Толік, Борис, 
що в депутати не вирос...; УП, 04.10.2012). 
Придворний «розвінчувач міфів» – Аркадій Мамонтов, 
російський журналіст, автор документальних фільмів на гострі 
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теми (Придворний «розвінчувач міфів» зняв телефільм про 
можливих замовників акції Pussy Riot; УМ, 11.09.2012). 
Придворний скрипаль – міністр культури (Оксана Гайдук – рідня 
придворного скрипаля (міністра культури). Несе культуру в маси; 
УТ, 21.05.2012). 
Прикордонне Ельдорадо – м. Чоп, Закарпатська область, Україна 
(Заголовок; УТ, 25.01.2008). 
«Прикрутити гайки» – впровадити жорстку газову політику 
(«Нафтогаз» перед сезоном холодів «прикрутив гайки»; УП, 
25.09.2008). 
Примітивне костюмоване дійство парламентської трупи – 
вибори (Адже поки кандидати-гречкосії ліплять свої обличчя на 
бігборди та стовпи, роздають сухпайки та гербовані банкноти, 
українець лукаво всміхається в вус, дивлячись на примітивне 
костюмоване дійство парламентської трупи; Ю. Мерзлюк). 
«Принцип Шарікова і Швондера» – все розділити і забрати 
(Бойко пояснює газовий конфлікт «принципом Шарікова і 
Швондера»; УП, 04.10.2002). 
Провладні месії – народні депутати Верховної Ради України 
(Покращувати, стабілізувати та спрощувати життя українця – 
місія провладних месій…; О. Кривенчук).  
«Прогульники 1-го рангу» – народні депутати України, що не 
беруть участь у роботі Верховної Ради України (Чому їм це можна, 
або «Прогульники 1-го рангу»; УП, 10.07.2012). 
Продавець легкої освіти – людина, яка продає фальшиві дипломи 
(Заголовок; УТ, 09.05.2012). 
Продуктові Санта-Клауси – новорічні подарунки українцям від 
Віктора Ющенка, Президента України (2005–2010), та Юлії 
Тимошенко, прем’єр-міністра України (2005, 2007 – березень 2010) 
(Заголовок; УП, 13.01.2010). 
«Проект Ґутенберґ» – соціальний проект для незрячих 
«Доторкнутися до слова» (Якщо американський «Проект 
Ґутенберґ», присвячений оцифровуванню всіх цінних із культурного 
погляду книжок людства, дотримується букви авторського 
законодавства, тобто переводить на електроний носій книжки, 
автори яких померли не пізніше 1942 року, то в Україні від 
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презентації нового твору до його появи на піратському ресурсі 
минає не більше двох тижнів; УТ, 01.01.2013). 
«Прокурор» Альона – Альона Нельсон, прокурор, лейтенант, 
телеведуча і співачка в одній особі, учасниця передачі «Богиня 
шопінгу» («Прокурор» Альона викотила бюст і пішла на ТБ; УП, 
15.01.2013) 
«Просині» депутати – депутати з Партії регіонів (Голоси за 
«просиніх» депутатів; О. Кривенчук). 
«Проффесор» з команди Януковича – Михайло Чечетов, 
народний депутат Верховної Ради України з 2012 р. («Проффесор» 
з команди Януковича радий, що Ющенко його виганяє; УП, 
05.04.2005). 
Процедури «стабільності і добробуту» – соціальні зміни, які 
впроваджує Партія регіонів (Регулярно кожен українець має проходити 
процедури «стабільності та добробуту»; (О. Кривенчук). 
Путінська держава – Російська Федерація (Усе це – приклади 
інформаційних атак путінської держави; Ю. Мерзлюк). 
«Путінські» вибори – президентські вибори в Росії у 2012 році (У 
Росії «арабська весна» можлива, але після «путінських» виборів – 
політолог; ТСН, 07.12.2013). 
«Рабиня Ізаура» – акторка Лукресія Салтос в однойменному 
фільмі (Рабиня Ізаура будувала кар’єру в порно; ТСН, 28.10.2012). 
Рабство в законі – сучасне становище у сфері трудового 
законодавства (Заголовок; УДАР, 11.06.2012). 
Радикальна вишенька – Олег Ляшко, лідер Радикальної партії 
Олега Ляшка (Ось цієї радикальної вишеньки вже давно не 
вистачало на українській політичній кухні; Ю. Мерзлюк). 
Революція світла – реформа економіки (Революція світла прагне 
позбавити Україну тіньової економіки; Д, 11.11.2011). 
«Революція тіла» – зміни в зовнішності співачки Lady Gaga з 
набранням ваги (Lady Gaga показала «революцію тіла» у жовтій 
білизні; ТСН, 26.09.2012). 
«Регіонал № 1» – Микола Азаров, прем’єр-міністр України (2010–
2014) (Не відстають і підлеглі «регіонала № 1»; УТ, 11.10.2012). 
Регіональна лавра – Свято-Успенська Почаївська лавра 
(Заголовок; УМ, 16.01.2013). 
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Регіональний «махайло» – Михайло Чечетов, народний депутат 
України, член Партії регіонів (Діаспорні українці з відразою 
дивляться трансльовані по українському телебаченню сюжети з 
Верховної Ради з неадекватними регіоналами та їхнім 
«махайлом» Чечетовим, як рівно ж – всю донецьку рать, яка, не 
скриваючи цинічних посмішок, із екранів глаголить про 
демократію; УТ, 16.08.2012). 
Регіонівська Муму – Віктор Янукович, Президент України (2010–
2014) (Тому поки наше покоління здогадуватиметься, що мала на 
увазі регіонівська Муму, обмовки по Герасиму поповнюватимуть 
президентський словник і хтозна, можливо, увійдуть до скарбниці 
світової, якщо не мудрості, то хоча б творчості; Ю. Мерзлюк). 
Режим «тю» – політичний режим Тимошенко-Ющенко (Вітренко 
вимагає референдуму про вступ у НАТО. Режим «тю» 
перешкоджає; УП, 22.02.2005). 
«Рейдери у рясах» – рейдери, які без жодних дозвільних 
документів захопили Десятинний провулок і зруйнували дах 
будинку, який знаходиться на території двох заповідників – «Софія 
Київська» і «Стародавній Київ» (Кияни знову прогнали «рейдерів у 
рясах» з Десятинного провулка; ТСН, 17.01.2013). 
«Республіка східняків» – Східна частина України («Республіка 
східняків», про яку завжди патетично відгукувався чинний гарант 
Віктор Янукович, піднесла йому публічного ляпаса; УП, 
30.11.2011). 
Реформатор Міністрович Кінь – Дмитро Табачник, український 
політик, депутат Партії регіонів (…серед усіх фігур затаївся і 
Реформатор Міністрович Кінь (єдина фігура у грі, яка може 
змінювати освітянські правила цієї ж таки гри…; І. Костюк).  
Речник консерватизму – В’ячеслав Липинський, видатний українсь-
кий політичний діяч, теоретик українського консерватизму, один із 
організаторів Української демократично-хліборобської партії 
(Заголовок; УТ, 01.06.2012). 
Рибчині «повитухи» – рибінспектори (Рибчині «повитухи» свою 
справу знають; УК, 03.04.2012). 
Римський блискавконосець – Юпітер (Здається, що римський 
блискавконосець таки має зуб на українське елітарне прези-
дентство, парламенство, олігархію та інше паразитарне 
депутатство; Ю. Мерзлюк). 
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Рисове королівство – рисові плантації (Тоді хлопчик забував про 
рисове королівство батька; Ю. Мерзлюк). 
«Робін Гуд-навпаки» – Віктор Янукович, Президент України 
(2010–2014) (Тимошенко: Янукович – це «Робін Гуд-навпаки»: 
багатим дає, а у бідних забирає!; ХВ, 17.06.2011). 
Робін-Гуди з Васюківки – неформальна група «Дефакто», яка 
займається виступами проти секс-туризму в Україні (Заголовок; 
УТ, 06.12.2012). 
Родинний «алко-тур» – подорож Кейт Мосс із чоловіком 
світовими долинами, які відомі своїм виноробством; дегустація вин 
(39-річчя супермодель Кейт Мосс відсвяткувала родинним «алко-
туром» з чоловіком; ТСН, 18.01.2013). 
Рожева пустеля – місячна долина Ваді-Рум, Йорданія (Заголовок; 
УТ, 25.05.2011). 
«Розведені кошенята» – парламентська опозиція (Щоправда, у 
мешканців Південного Сходу, розчарованих правлінням «своїх» за ці 
два з половиною роки, вирішення правлячою партією неіснуючої 
проблеми «утисків російськомовних» ентузіазму не викликало. 
Частина з них усвідомлюють, що саме вони, а не парламентська 
опозиція в кінцевому підсумку мають стати «розведеними 
кошенятами», як місяць тому відверто висловився диригент 
парламентських кнопкодавів від влади Михайло Чечетов; УТ, 
16.08.2012). 
«Розвод котят» – нелегітимно прийняті рішення Верховної Ради 
(Закон прийнято у незаконний спосіб, із порушенням як 
регламенту, так і Конституції. І Литвин, і Янукович, підписавши 
його, приєдналися до «розводу котят» і тепер не мають жодного 
морального права брати участь у цій дискусії; УП, 10.08.2012). 
Рок-ен-рольний циган – Dj Scratchy, британський композитор, 
який використовує у своїх творах циганські мотиви, один із 
найуспішніших музикантів у світі («ШО», 10.02.2012). 
Ронні-чарівник з Порту-Алегрі – Роналдінью, бразильський 
футболіст (Великі футболісти. Ронні-чарівник з Порту-Алегрі 
(Заголовок; F24, 05.10.2012). 
Російська окрошка – український суржик (А хіба не їм має бути 
соромно, що живуть в Україні, а послуговуються російською 
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окрошкою, в якій, як у блендері, збиті всі мовні продукти?; 
І. Костюк). 
«Російська семирічка» – семирічне виконання Росією її зобов’язань як 
члена Ради Європи («Русофобія» в ПАРЄ. У Страсбурзі обговорили 
«російську семирічку» за відсутності спікера Держдуми; УМ, 
03.10.2012). 
«Російський мир» – тісна співпраця України з Росією (Ющенко 
підкреслив, що тримати екс-прем’єра за ґратами вигідно тим, хто 
не зацікавлений в євроінтеграції, хоче інтегрувати країну в 
«Російський мир» і тим, хто хоче використовувати її політичний 
капітал у власних інтересах; УП, 07.09.2012). 
Російський П’єро – Олександр Миколайович Вертинський, 
російський естрадний артист, кіноактор, композитор, поет і співак, 
кумир естради в першій половині XX ст. (Прив’язка російського 
П’єро (замолоду киянина) до деяких тематичних сайтів – не 
більше ніж штучне розширення контенту, для гарного слівця; УТ, 
25.02.2011). 
«Російський Тутанхамон» – Володимир Ленін, революційний, 
політичний діяч Російської імперії та Радянського Союзу, лідер 
російських більшовиків (Якби можна було «нашаманити» зустріч 
Хроноса з Морфеєм і замовити повнометражний перегляд 
сновидінь «російського Тутанхамона», переконана, касові збори 
переплюнули би й «титаніків» і «аватарів»; С. Кравченко). 
Россо-нері – «Мілан», італійський футбольний клуб (Перемога над 
«Зенітом» багато в чому є заслуга воротаря россо-нері; F, 
06.10.2012). 
Руда екс-«Татушка» – Лєна Катіна, рудоволоса колишня учасниця 
гурту «Тату» (Руда екс-«Татушка» знялася мокра і без трусів; УП, 
15.01.2013). 
«Рука Москви» – втручання московського уряду в українську 
діяльність (І, напевно, есдеків щиро повеселила антиросійська істерія 
якогось американо-українського комітету під керівництвом іноземної 
дружини нашого прем’єра, яка намагається вселити світові думку про 
те, що привселюдним дослідженням діяльності головного українського 
банку керує взакордонній пресі «рука Москви»; УП, 20.04.2012.) 
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«Рупор влади» – замовні новини (В новинному телебаченні після 
цих протестів настала «відлига». І всі побачили, що теленовини 
можуть бути новинами, а не «рупором влади»; К, 17.08.2012). 
Рупор Черновецького – ТРК «Київ» за часів головування Леоніда 
Черновецького у м. Києві («КРУ виявило, як рупор Черновецького 
«розбазарив» більше мільйона»; УП, 28.02.2008). 
«Русскій мір» – реванш російської мови та культури, гнучка та 
продумана технологія поширення впливу окремої групи, яка 
ідентифікує свій інтерес і бачення світу із національним інтересом 
Росії («Русскій мір» як технологія; УТ, 29.08.2011).  
Садок Європи – Україна (То які ваші асоціації щодо України? – 
Перш за все – дуже велика країна. Я б назвав її садком Європи – 
знаєте, це як за будинками в передмісті завжди є садок. Це така 
велика територія, буфер перед Росією; УП,18.09.2012). 
«Сакральні сигнали» – нецензурна лексика («Сакральні 
сигнали», зняття напруги, звична лексика?; С. Кравченко). 
Санаторій «пАкращення» – соціальні зміни від Партії регіонів 
(Абонемент в санаторій «пАкращення»; О. Кривенчук). 
«Сараєвська жертва» – Франц Фердинанд Габсбург, ерцгерцог 
австрійський («Сараєвська жертва», повне ім’я якої змушує 
закрутитись язик мовця у трубку кубинської сигари, а по-
простому – Франц Фердинанд; І. Костюк). 
Сватання майора – включення до передвиборного списку 
колишнього майора держохорони Миколи Мельниченка (Заголовок 
УП, 21.01.2002). 
Свято без вогню – тимчасове припинення вогню проти повстанців 
урядом Сирії на період триденного мусульманського свята 
жертвопринесення Ід аль–Адха (Курбан-байрам) (Заголовок; УМ, 
26.10.2012). 
«Свято життя» – весілля (Хтось анонсував своє «свято життя» 
місяцями, а хтось потай брав шлюб подалі від людських очей; УП, 
02.01.2013).  
Свято колісниць – головне свято індуїзму – Ратха-ядра 
(Заголовок; ВЗ, 01.06.2012). 
«Свято цинізму» – 9 Травня («Свято цинізму», або День пам’яті 
без пам’яті (УП, 16.05.2011). 
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«Свято чортівні» – Хелловін, старовинне кельтське свято (Попу-
лярність «свята чортівні» Євстратій пояснює проникненням в 
Україну комерціалізованої західної культури: «Подивіться, ледь не 
кожен місяць людей під виглядом «свята» закликають витрачати 
гроші; УМ, 31.10.2012). 
Селище для прислуги – смт. Козин, Обухівського району 
Київської області (Заголовок; УТ, 02.11.2007). 
Село колядників і... березових віників – с. Вертеп, Хустського 
району Закарпатської області (Заголовок; УК, 14.01.2011). 
Сенсаційна Леся – Леся Цуренко, одна з чотирьох українських 
учасників тенісного турніру «Аустреліен оупен-2013» (В одиночній 
сітці «Аустреліен оупен-2013» з-поміж українців залишилася 
тільки сенсаційна Леся; УМ, 16.01.2012) 
Серце світу – Кавказ (Полонені Кавказом: мандрівка до серця 
світу; УТ, 01.06.2012). 
«Серце» швидкої допомоги – лікар-кардіолог («Швидка 
допомога» може залишитися без «серця»: лікарям-кардіологам 
запропоновано змінити свій фах і стати лікарями невідкладної 
допомоги»; ДТ, 27.11.2010). 
Сесія дивних компромісів – перша сесія Верховної Ради VII 
скликання (Кінець сесії дивних компромісів. Нардепи коментують 
для «УМ» підсумки першого етапу своєї роботи; УМ, 10.01.2013). 
Силіконові «обличчя» України – організація «Femen» (І феменки 
свого дочекалися: силіконові «обличчя» України красувалися чи не 
у кожній італійській газеті; Ю. Мерзлюк). 
Символ Помаранчевої революції – Королюк Параска Василівна 
(баба Параска), активна учасниця Помаранчевої революції та 
подальших політичних подій в Україні (Померла символ 
Помаранчевої революції – баба Параска; G, 27.11.2011). 
Симоненко і Ко – Комуністична партія України («Служу совєтскому 
народу». Хто фінансує Симоненка і Ко; УТ, 17.08.2012). 
Синдром «коваля Вакули» – продажництво (Ведучи приватні 
розмови із земляками про перипетії минулих парламентських 
перегонів, не раз зауважував, що багато хто зі співрозмовників 
переживає синдром «коваля Вакули»; День, 02.11.2012). 
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«Синдром комсомольця» – пристосуванство та профанаторство 
української еліти (Чому Україна досі хворіє на «синдром 
комсомольця»; УТ, 02.01.2013). 
«Синдром Мауглі» – діти, не пристосовані для проживання в 
людському суспільстві (По суті, дитячі будинки в Росії 
випускають дітей, що страждають на «синдром Мауглі»; УТ, 
16.01.2013). 
Сині депутати – депутати синьо-білої Партії регіонів (Лише за 
перші дні роботи 55 синіх депутатів було впіймано за таким 
веселим заняттям як кнопкодавство; О. Кривенчук). 
«Сині» захисники правопорядку – міліціонери (…били батогом 
(інколи руками і ногами «сині» захисників правопорядку; 
І. Костюк). 
Синьо-біла пропаганда – політична пропаганда від Партії регіонів 
(Заголовок; УТ, 26.10.2012 ). 
Синьо-гранатові – «Барселона», іспанський футбольний клуб 
(Наразі синьо-гранатові показали стовідсотковий результат у 
вигляді вісімнадцяти очок із вісімнадцяти можливих; F, 
06.10.2012). 
Сирота при живих батьках – українська наука (Заголовок; 
В. Васильченко). 
Системні ліберали – частина інтелектуальної спільноти України, 
яка постійно декларує свою європейськість, модерність (чи навіть 
пост- і постпостмодерність), прихильність до принципів демократії, 
вільного ринку, свободи слова, побудови громадянського 
суспільства, а водночас головний вогонь своєї критики спрямовує 
проти нинішньої опозиції і прагне «конструктивно співпрацювати» 
з чинною владою («Системні ліберали» й побиті депутатки; УП, 
19.01.2013). 
Сімейні історії – політична ситуація, коли державну владу, 
економіку, бізнес тощо контролює одна сім’я (клан) (Заголовок; 
УП, 17.01.2013). 
«Сіра земельна реформа» – сумнівна земельна реформа 
(Зрештою, навіть офіційна адміністрація, що не поспішала 
підтримувати «сіру земельну реформу» – сам Джордж 
Вашингтон у 1783 році називав таких землевласників «бандитами, 
які кидають виклик владі» – була змушена визнати «право 
томагавка» і «право куреня»; УТ, 18.01.2008). 
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Скандальний «народний підрахуй» – Сергій Ківалов, 
український політик, народний депутат Верховної Ради України 
(1998–2004; 2006) (Скандальний «народний підрахуй», а нині 
депутат живе в Одесі і морем не обділений; УМ, 31.08.2012). 
Скелястий степ – Миколаївщина, Україна (Скелястий степ: 
туристичні принади Миколаївщини; УТ, 06.06.2012). 
«Скнилівський генерал» – Сергій Онищенко, український 
військовий та державний діяч, генерал української авіації 
(Янукович дав посаду «скнилівському генералу». Президент 
Віктор Янукович призначив Сергія Онищенка командувачем 
Повітряних сил Збройних сил; УП, 12.08.2010). 
Скрипаль Всесвіту – Олег Криса, український скрипаль, музичний 
педагог, професор (Заголовок; УТ, 30.11.2007). 
Сліпа зона – зона, яка залишається поза зоною спостереження 
пересічного громадянина (Заголовок; УМ, 25.10.2012). 
Словопад президентських перлів – обмовки Віктора Януковича, 
Президента України (2010–2014) (От і ллється словопад 
президентських перлів ген-ген за гори високі та за лани широкі; 
Ю. Мерзлюк). 
Служителі Калліопи – науковці (І якщо столичні науковці усе ж 
знаходять шляхи розвитку власних ідей, то для периферійних 
служителів Калліопи перепусткою у науковий світ є закордонний 
паспорт; Ю. Мерзлюк). 
Смертельно небезпечні «сусіди» еквадорців – вулкани 
(Еквадорці – унікальний народ. У їхній свідомості співіснування з 
такою кількістю смертельно небезпечних «сусідів» не викликає 
великого занепокоєння, тривоги чи страху; УТ, 21.09.2011). 
Снігова цілина – Грузія (Заголовок; W, 24.11.2011). 
Снігові шапки – снігові замети (Пишні снігові шапки на дахах 
будинків через різке потепління перетворюються на загрозливі 
крижані бурульки велетенських розмірів; УК, 27.31.2012). 
«Собачі бої» – дебати на ICTV (Ющенко назвав дебати на ICTV 
«собачими боями»; УП, 11.03.2002). 
Солдати Путіна – військовослужбовці Чорноморського флоту 
Російської Федерації (Солдатам Путіна український закон – «не 
писаний»; LB.ua, 16.01.2013). 
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«Солдати режиму» – працівники спецзагону «Беркут» (Врятувати 
«солдатів режиму»; УТ, 07.07.2012). 
«Солодка» хвороба – цукровий діабет (Медики стверджують, що 
«солодка» хвороба з кожним роком вражає дедалі більше людей і 
невпинно молодшає; УМ, 15.11.2012). 
Солодкий бізнес – виробництво морозива (Це жіночка пенсійного 
віку, скромна працівниця донецького виробника морозива марки 
«Геркулес … Справа в тому, що бос пані Галини, власник солодкого 
бізнесу – донеччанин Ігор Андрєєв …; LB.ua, 14.02.2012). 
«Сонячний напій» – вино («Сонячний напій» з присмаком 
гіркоти. В Ужгороді завершився винний фестиваль; ВЗ, 
03.05.2012).  
Союз Рекрутованих Свободолюбивих Республік – Союз 
Радянських Соціалістичних Республік (… дисиденти представлені 
дещо криво, а отже, сприймаються як ще однин вітерець свободи, 
що подмухав на початку ХХ ст., а до кінця дев’яностих згас, ущух, 
вмер так і не діставши волі для України, віддаючи її у зажерливу 
пащу номенклатурників, які в снах і на яву обсмоктували кістки 
національних держав СРСР (Союзу Рекрутованих Свободолюбивих 
Республік), як тільки могли чи й не могли, але обсмоктували (щоб 
мати щось на чорний день, але не думали при цьому про судний; 
І. Костюк). 
Спартак у спідниці – Тетяна Коченкова, студентка Шахтарського 
педагогічного училища (Юна студентка Тетяна Коченкова 
виступила у нас таким собі Спартаком в спідниці. Наробила 
чимало галасу: газети про її конфлікт з керівництвом навчального 
закладу писали, телебачення розповідало, в блогосфері вона на 
якийсь час стала однією з головних героїнь; УТ, 14.05.2012) 
Список Блохіна – 26 гравців, які беруть участь у Євро-2012 
(Заголовок; ВЗ, 08.05.2012). 
Співак із Гулаківки – Семен Гулак-Артемовський, український 
композитор і драматург, автор першої української опери 
«Запорожець за Дунаєм» (Заголовок; УМ, 15.02.2013). 
«Справа Рибки» – справа про вживання допінгу воротарем 
київського футбольного клубу «Динамо» (Донецький «Шахтар» 
отримав з УЄФА рішення у «справі Рибки»; УП, 13.02.2012). 
«Справа семи мільярдів» – справа офіцера міліції Крамаренка, 
який займався тим, що незаконно вилучав з державних органів 
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влади і банків оригінали документів, які стосувалися тендерної 
діяльності Яценка (В органах справа отримала красномовну 
неофіційну назву «Справа семи мільярдів»; LB.ua, 11.04.2011). 
«Справа Щербаня» – розслідування кримінальної справи щодо 
вбивства народного депутата Євгена Щербаня (В опозиції 
переконують, що Тимошенко жодних документів у «справі 
Щербаня» не отримувала; УТ, 18.01.2013). 
«Срібна рибка» – плавчиня, що у змаганні посіла друге місце 
(Українські синхроністки стали «срібними рибками»; ВЗ, 
29.05.2012). 
«Срібний голос» української поп-сцени – Олескандр 
Пономарьов, співак (Співак виконав старі хіти у новому 
аранжуванні та підтвердив статус «срібного голосу» української 
поп-сцени; ТСН, 23.05.2012). 
«Сталева леді шоу-бізнесу» – Наталія Могилевська, українська 
співачка («Сталева леді шоу-бізнесу» випустила новий альбом; 
ICTV, 02.03.2012). 
Сталевий Молот – Володимир Кличко, український боксер (На 
боксерському Олімпі – Залізний Кулак і Сталевий Молот; УК, 
23.08.2011). 
«Стара синьйора» – «Ювентус», італійський футбольний клуб 
(«Стара синьйора» домінує вдома і врятувалася на «Стемфорд 
Брідж»; F24, 05.10.2012). 
«Старі» олігархи – група олігархів, які брали участь у виборах за 
часів правління Леоніда Кучми (Крім того, ці вибори – спроба 
«старих» олігархів зупинити експансію «донецьких» та повернути 
втрачений вплив; УП, 07.09.2012). 
Статево зрілий дитсадок – сучасні студенти (Або якщо комусь 
припекло вийти з аудиторії під час заняття, то слід попросити 
дозволу й тихенько зникнути, а не влаштовувати перформенс. 
Часом це просто дитсадок якийсь. З тією лиш різницею, що це 
статево зрілий дитсадок; ТСН, 11.12.2012). 
«СТБ-шний холостяк» – Френсіс Метью Романов, учасник 
телешоу на каналі СТБ (Крім того, компанію Пінчуку склав «СТБ-
шний холостяк», який нібито є принцом; УП, 18.06.2012). 
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Стихія над головою – грандіозний «Аквапарк юрського періоду 
Dream Island», що знаходиться у торговельно-розважальному 
центрі «DreamTown» (Заголовок; УМ, 12.07.2011) 
Стійка порцелянова статуетка – Юлія Тимошенко, прем’єр-
міністра України (2005, 2007–березень 2010) (Заголовок; ТСН, 
17.10.2011). 
Стічні канали – українське телебачення (Заголовок; УТ, 
26.05.2011). 
Столиця моди – м. Париж, Франція (У столиці моди Бранджеліну 
повсюди супроводжували фотографи; ТСН, 17.02.2012). 
Столиця піратів та хіпі – м. Ес-Сувейра, Марокко (Столиця 
піратів та хіпі; УТ, 16.11.2007). 
Столиця портвейну – м. Порту, Португалія (Заголовок; УТ, 
16.07.2012). 
«Столиця світу» – м. Нью-Йорк, США (До цього, щоправда, 
швидко звикаєш і за кілька днів сам стаєш повноправним 
мешканцем «столиці світу» з усіма можливими наслідками, вже 
поводячись абсолютно розкуто, не звертаючи уваги на дивацтва 
оточення; УТ, 10.02.2011). 
«Стріляючі лижниці» – біатлоністки (Шведський стиль. Капітан 
українських «стріляючих лижниць» здобула свою першу медаль 
на етапі Кубка світу; УМ, 04.12.2012). 
«Стрічка регіонів» – Партія регіонів та її прихильники (Куди 
дивляться «Об’єднані» і спрямована «стрічка регіонів»; УM, 
13.09.2012). 
«Стьопа-шарикопідшипник» – Степан Гавриш, колишній депутат 
(«Стьопа-шарикопідшипник» не спілкується з дітьми; УП, 
22.02.2010). 
«Суд Луц’Юлі» – судові процеси над українськими політиками 
Юрієм Луценком та Юлією Тимошенко, прем’єр-міністром 
України (лютий-вересень 2005 і грудень 2007 – березень 2010) 
(Тут тобі депутатські кулачні бої, там запеклі сварки на 
телешоу, далі за програмою український «Дю Солей», що невтомно 
розігрує акробатичну виставу «Суд Луц’Юлі»; І. Костюк). 
Суддя-колядник – Ігор Зварич, голова Львівського апеляційного 
адміністративного суду (2006–2008), засуджений за звинуваченням 
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у хабарництві (Суддю-колядника посадили на 10 років. 
Оболонський районний суд Києва засудив колишнього голову 
Львівського апеляційного суду Ігоря Зварича; УП, 24.09.2011). 
«Судові Санта-Барбари» – судові процеси над українськими 
політиками Юрієм Луценком та Юлією Тимошенко, прем’єр-
міністром України (лютий–вересень 2005 і грудень 2007 – березень 
2010) (Єдине, що тривожить найбільше, що вже Україну 
ідентифікують хіба що за якимись брудними, не вартими 
найменшої уваги витребеньками: «судові Санта-Барбари з 
Луценком-Тимошенко в головній ролі» та в антрактах – 
коротенькі інтермедії з тицянням квітів «Світочам науки»; 
С. Кравченко).  
Суперохоронець Януковича – Ігор Калінін, голова СБУ (2012–
2013) (Суперохоронець Януковича: СБУ очолив генерал, якому 
президент довіряє особисто; УТ, 03.02.2012). 
Сусіди-медведі-дзюдоїсти – президенти Російської Федерації 
(Щодо наших сусідів-медведів-дзюдоїстів; О. Кривенчук). 
Сусідка-агресор – Російська Федерація (Україна перетворюється 
на жовто-блакитний полігон інформаційної війни з ненаситною  
сусідкою-агресором; Ю. Мерзлюк).  
Сучасні «амазонки» – учасниці руху «Femen» (Монополія на єдину 
і правильну точку зору й нині властива українському соціуму. І цим 
ефективно користуються сучасні «амазонки»; УТ, 20.08.2012). 
Сфінкс №1 української політики – Юлія Тимошенко, прем’єр-
міністр України (лютий–вересень 2005 і грудень 2007 – березень 2010) 
(Юлія Тимошенко: Сфінкс №1 української політики; УП, 
03.11.2008). 
Творчий тріумвірат – Том Тиквер, Енді та Лана Вачовскі, автори 
кінокартини «Хмарний атлас» (Творчий тріумвірат: Том Тиквер, 
Енді та Лана Вачовскі про екранізацію бестселера «Хмарний 
атлас» та проблеми експериментального кіно»; УТ, 08.11.2012). 
Театр абсурду – Україна (Заголовок; І. Костюк). 
Телевізійна красуня – ілюмінована телевізійна вежа в м. Сімфе-
рополь, Україна; СТБ, 17.01.2013). 
Телевізійний демон – Тетяна Гончарова, ведуча програми «Ангели 
та Демони» (Тетяна Гончарова, яка якийсь час була відома як 
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телевізійний демон в одній із телепрограм, проявила себе як 
режисер; УП, 03.11.2011). 
Телефонне хакерство – злам повідомлень на мобільних телефонах 
(Телефонне хакерство; ТСН, 20.12.2011). 
Тераріум опозиційних однодумців – партії, які виступають проти 
провладної окремо від опозиції (Останніми днями в середовищі 
тераріуму опозиційних однодумців розгорнулася інформаційна 
кампанія, спрямована на те, щоби примусити лідера партії 
«УДАР» Віталія Кличка публічно визначитися щодо своїх амбіцій 
обійняти посаду Київського міського Голови; УП, 21.02.2013). 
«Територія без куріння» – Болгарія (Болгарія – «територія без 
куріння»; ВЗ, 21.05.2012). 
«Тигрова» монета – монета «Рік тигра», номіналом 5 гривень, 
введена в обіг Національним банком 2010 р. (В Україні випустили 
«тигрову» монету; УП, 04.01.2010). 
Тихий «дон» – підсумки київського періоду Віктора Януковича, 
Президента України (2010–2014) (Заголовок; УП, 24.02.2003). 
«Тихий бунт» – відмова мажоритарників, які увійшли до фракції 
Партії регіонів, здавати картки для голосування (У фракції ПР 
«тихий бунт»: мажоритарники не здають свої картки для 
кнопкодавства (УТ, 18.01.2013).  
Тихий ДонНУ – Донецький національний університет (Заголовок; 
УТ, 14.01.2011). 
«Товаріщ Корєйко» – Адам Мартинюк, перший заступник Голови 
Верховної Ради України (з 11 травня 2010) (Попри заявлені 
пролетарські доходи, не бідує і віце-спікер ВР Адам Мартинюк, 
якого після оприлюднення кількох журналістських розслідувань про 
його реальні статки прозвали «товаріщєм Корєйко»; УТ, 
19.08.2012). 
«Трансплантаційний» скандал – скандал щодо незаконної транс-
плантації органів та тканин померлих (В Україні розпалюється 
новий «трансплантаційний» скандал?; УП, 03.11.2008). 
«Трансферні поблажки» – можливість для ключових галузей 
української економіки (зокрема, металургійної, хімічної 
промисловості, АПК) скористатися певними послабленнями в 
системі держконтролю (Металурги, хіміки, аграрії отримають 
«трансферні поблажки»; ДТ, 19.01.2013). 
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Треш-карнавал – заворушення на території Гостинного двору в  
м. Києві, Україна (Треш-карнавал; УТ, 22.12.2012). 
«Три гетьмани» – Юлія Тимошенко, лідер партії Всеукраїнське 
об’єднання «Батьківщина» та «Блоку Юлії Тимошенко», Олег Тягни-
бок, голова політичної партії Всеукраїнське обєднання «Свобода», 
Арсеній Яценюк, голова політичної партії Всеукраїнського об’єднання 
«Батьківщина» (з 11 грудня 2012 року) («Опозиція позбувається 
фактора «трьох гетьманів»; УП, 09.03.2012). 
«Три історії на ніч» – низка матеріалів про рейдерські атаки 
(Боюсь лише, щоб «Три історії на ніч» не перетворилися в «Тисячу 
і одну ніч»; LB.ua, 24.01.2012). 
«Три леви» – збірна Англії з футболу (Різниця полягала лише в 
тому, що виконавці у представників «Трьох левів» були набагато 
майстернішими; УП, 25.06.2012). 
Три музи – шафа з різьбленими фігурами муз роботи італійських 
майстрів ХІХ ст., яка зникала з кімнати відпочинку генералів в 
управлінні СБУ в Аскольдовому провулку (Три музи у застінках 
НКВД; LB.ua, 25.12.2012). 
Трирічний «Гагарін» – харківський малюк, що випав з вікна 
восьмого поверху і залишився живим (Трирічний «Гагарін». 
Дякувати кучугурам: у Харкові малюк випав з восьмого поверху і 
залишився живим; УМ, 09.01.2013). 
«Троє поросят» – Тарас Чорновіл, Наталя Вітренко та Дмитро 
Корчинський, українські політики (Про політичну вагу «трьох 
поросят»; УП, 24.02.2005). 
«Троїстий союз» – коаліційна угода БЮТ, Блоку Литвина та 
НУНС (В парламенті народився «Троїстий союз»; УП, 
16.12.2008).  
Троляча війна – інформаційні атаки форумів тролями (Ті, хто 
ночував під Українським Домом, дорікають тим, хто спав удома. 
Ті, хто не голодував – посміюються з голодувальників. Суперечки 
про форму протесту нівелюють його суть. Здається, нас пре від 
самої тролячої війни всіх проти всіх; УП, 27.08.2012). 
Тура ГЕРМАНська – Ганна Герман, український політик, заступник 
Глави Адміністрації Президента України (лютий 2010–квітень 2011), 
радник Президента України – Керівник Головного управління з 
гуманітарних і суспільно-політичних питань Адміністрації 
Президента України (2011–2012); народний депутат Верховної Ради 
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України VII скликання; радник Президента України (…бачимо тут і 
величну Туру ГЕРМАНську (світла голова, удостоєна пересуватись і 
по вертикалі, і по горизонталі; І. Костюк). 
УДАРний список – виборчий список партії Віталія Кличка «Удар» 
(В УДАРному списку – і Матіос, і Куніцин; ВЗ, 02.08.2012). 
Укол парасольками – мітинг під дощем у Харкові на підтримку 
Петра Симоненка про відсторонення Кучми від влади (Укол 
парасольками. Сенсації під дощем у Харкові. Але все ж таки, як за 
Харкові уважив хтось із літературної братії, такої кількості 
людей під такою зливою вони не пам’ятають. Велику частину часу 
учасники мітингу стояли під парасольками, і парасольками вони 
дружно голосували за пропозицію Петра Симоненка відсторонити 
Кучму від влади; УП, 12.09.2002). 
Украдене щастя – підготовка до виборів (Заголовок; УП, 
19.07.2012). 
Українська весна – смерть Геннадія Конопльова, голодуючого за 
виконання законів України (На порозі української весни; УП, 
29.11.2011). 
Українська Жанна д’Арк – Юлія Тимошенко, прем’єр-
міністрУкраїни (2005, 2007–2010) (Ув’язнення вже не сакралізує 
Юлію Тимошенко, як то було в часи Леоніда Кучми. Їй 
співчувають, але не вірять. Можливо, надто мало вона давала 
приводів для віри, сидячи в прем’єрському сідлі. У кожному разі, 
українська Жанна д’Арк не відбулася; УП, 27.08.2012). 
Українське «противсіхство» – рішення голосувати «проти всіх» 
(Феномен українського «противсіхства», УП, 22.08.2012). 
Українське виборче серце – український електорат (Бо 
помаранчевий вогонь добряче обпік українське виборче серце і 
випалив із нього довіру до другого президента України – Віктора 
Андрійовича Ющенка; Ю. Мерзлюк). 
Українське звучання Голлівуду – Дмитро Тьомкін, американсь-
кий композитор (Підзаголовок; УТ, 03.11.2012). 
«Українське проспериті» – економічне піднесення (Сьогодні 
знаходять пророцтва Нострадамуса та Ванги, які начебто писали 
про «українське проспериті» після приходу до влади жінки; 
С. Кравченко). 
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Український «Дю Солей» – судові органи України (Тут тобі 
депутатські кулачні бої, там запеклі сварки на телешоу, далі за 
програмою український «Дю Солей», що невтомно розігрує 
акробатичну виставу «Суд Луц’Юлі»;  І. Костюк). 
Український віз – українська економічна політика (Заголовок; 
УМ, 19.10.2012). 
Український Ганнібал – Богдан Хмельницький (Заголовок; УТ, 
22.07.2012). 
Український Геракл – цикл фільмів «Пригоди Котигорошка та 
його друзів» (Заголовок; УТ,27.05.2012). 
Український диктатор – Віктор Янукович, Президент України 
(2010–2014) (Український диктатор встановив в країні свої, 
бандитсько-гестапівські «закони»; LB.ua, 18.01.2013). 
Український ковчег – українська діаспора в Естонії (Заголовок; 
УТ, 14.09.2011). 
Український Коельйо – Мирослав Дочинець, український 
письменник, журналіст, член Асоціації українських письменників 
(з 2003 р.) (Український Коельйо: Мирослав Дочинець зумів 
угадати запити типового читача; УТ, 04.03.2012). 
Український колізей – Олімпійський стадіон у м. Києві 
(«Український колізей: на екрані показала документальний фільм 
про історію відкриття «Олімпійського»…»; W, 14–20.10.2011). 
«Український Маркес» – Тарас Прохасько, сучасний український 
письменник, журналіст, один із представників станіславського 
феномену («Наскрізь рослинний чоловік», «український Маркес» – 
так називають Тараса Прохаська критики й читачі; УТ, 
07.12.2011). 
«Український Мессі» – Євген Коноплянка, гравець дніпро-
петровського футбольного клубу «Дніпро» (Відомий як 
«український Мессі» Коноплянка схожий на аргентинця не тільки 
зовні, але і в ігровому плані», – пише Ногейра; t.net, 18.11.2010). 
Український Мікеланджело – Іван Кавалерідзе, український 
скульптор, кінорежисер, драматург, сценарист, художник кіно 
(Український Мікеланджело з хутора Ладанського; УК, 
25.09.2012). 
Український міністр з сирного питання – Микола Присяжнюк, 
міністр аграрної політики та продовольства України (2010–2014) 
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(Росія не прийняла українського міністра з сирного питання; УП, 
09.02.2012). 
Український Нобель – Ліна Костенко та Василь Стус, українські 
письменники-шістдесятники (Заголовок; УП, 06.10.2011). 
Український янкі – Олег Криса, український скрипаль, музичний 
педагог, професор (Заголовок; УТ, 30.11.2007). 
Українські амазонки – організація «Femen» (Отак прославилися 
українські амазонки закордоном) (Ю. Мерзлюк). 
Улюбленець провінції – Міхеїл Саакашвілі, третій президент 
Грузії (2004–2013) (Заголовок; УТ, 11.01.2008). 
Улюбленець Тимошенко – Валерій Хорошковський, український 
бізнесмен і політик (Заголовок; УП, 07.05.2012). 
Улюблений дядя солодунів – Петро Порошенко, український 
політик, підприємець, Президент України (2014) (Улюблений дядя 
солодунів прийшов на «вечірній квартал»; УП, 28.09.2011). 
Улюблений художник фюрера – Микола Глущенко, український 
радянський художник (Заголовок; «W.ua, 18.04.2012).  
«Унітазний скандал» – скандал щодо ремонтів, які влаштували в 
своїх кабінетах новообрані впливові народні депутати України 
(«Унітазний скандал» у Верховній Раді; УП, 18.01.2013). 
Уроки хімії – підготовка українського батальйону хімічного 
захисту до можливої участі у війні в Іраку (Заголовок; УП, 
11.02.2003). 
Фанат норкових шапок – Віктор Янукович, Президент України 
(2010–2014) (У нас і досі за президента вбивця-мисливець, фанат 
норкових шапок; ТСН, 27.11.2012). 
«Фантастичний турнір» – чемпіонат з футболу Євро-2012 (Євро-
2012 – «фантастичний турнір». Сам Платіні визнав!; ВЗ, 
01.07.2012). 
«Фарбовані опозиціонери» – ряжені опозиціонери (Біда якраз у 
вас, «фарбовані опозиціонери», які залишаються нетонучим 
баластом на тілі рахітичної української демократії; УТ, 
16.08.2012). 
«Феміністичне порно» – діяльність організації «Femen» (А ще 
політичні шпагати, короткометражні касетні скандали, «сирні 
бої», апокаліптичні футбольні чемпіонати, феміністичне порно 
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(Клара Цеткін в обіймах Рози Люксембург плакала би!...; 
І. Костюк). 
Філіали Межигір’я – резиденції Віктора Януковича, Президента 
України (2010–2014), в Криму (Смаки українського самодержця в 
чомусь співпадають з інтересами російської династії Романових, 
улюбленим місцем відпочинку яких був Крим. Тепер тут також 
зводять «філіали Межигір’я»; НикВести, 16.01.2013)  
Фінсько-татарський напівфабрикат – росіяни (Тому, українці, 
«годі бути провінцією», годі бути неякісною зросійщеною подобою 
фінсько-татарського напівфабрикату; Ю. Мерзлюк) 
Фотомодель-хабародавалка – Влада Прокаєва, голова Всеукраїнсь-
кого фонду «Обдаровані діти – майбутнє України», радник міністра з 
питань сім’ї, молоді та спорту (Новий керівник Києво-Печерського 
заповідника Наталія Клименко повернула фотомодель-хабародавалку 
на посаду заступника гендиректора; УТ, 19.08.2012). 
Французький Донбас – м. Лілль, Франція (Заголовок; УТ, 27.08.2011). 
Французький Майдан – загальнонаціональний страйк у Франції у 
2007 р. (Заголовок; УТ, 30.11.2007). 
«Французький українець» – Любомир Госейко, історик кіно 
(Літературну частину української презентації готували під егідою 
Всеукраїнської асоціації видавців та книгорозповсюджувачів 
Анетта Антоненко, Микола Кравченко і Елеонора Симонова, за 
музичний компонент відповідав Тарас Компаніченко, кінопрограму 
готував «французький українець», історик кіно Любомир Госейко, 
а візуальну Україну презентуватимуть художники Катерина 
Білетіна та Ігор Баранко; УМ, 04.11.2012). 
Футбольний рупор Ахметова – телепередача «Футбольний 
вікенд» на каналі «Україна» (Футбольний рупор Ахметова 
закривають на два місяць; УП, 15.07.2012). 
Футбольні марки – марки, які випустили до «Євро-2012» 
(Заголовок; ВЗ, 13.06.2012). 
Футбольні монети – монети, які випустили до «Євро-2012» 
(Заголовок; ВЗ, 13.06.2012). 
Хацапетівка-сіті – м. Київ, Україна (Хацапетівка-сіті: Українська 
столиця зникає як цілісний історично-культурний об’єкт; УТ, 
01.02.2008). 
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Хиріві ями – недоремонтована міжнародна траса до митного 
переходу «Смільниця» (Заголовок; УМ, 05.09.2012). 
«Хірурги» з Банкової – українські політики («Хірурги» з Банкової 
збираються реанімувати економічний організм; УП, 08.04.2010). 
Хлібінвестміністр – Микола Присяжнюк, міністр аграрної 
політики та продовольства України (2010–2014); (УП, 07.05.2012). 
«Хлібне місце» – вигідне соціальне становище (Саме його 
представники в часи дезінтеграції Радянського Союзу виявилися 
найбільш готовими пристосуватися до нової капіталістичної 
дійсності, маючи за собою чималий фінансовий та соціальний 
капітал (зв’язки у верхах, доступ до «хлібних місць» тощо); УТ, 
02.01.2013). 
Хокейні «зубри» – гравці «Шахтаря», донецької хокейної команди 
(Для хокейних «зубрів» сьогодні значно важливішим є перемога в 
«Кубку Гагаріна» в рамках КХЛ. А в КК змагаються команди, яких 
і середняками європейського хокею назвати важко; УМ, 
15.01.2013). 
Холостяцький податок – податок на осіб, які після 30 років не 
мають дітей (Заголовок; УП, 27.02.2012). 
Храм світла – церква Святих Апостолів Петра і Павла (костел 
Єзуїтів) у Львові (Заголовок; ВЗ, 05.07.2012). 
Хранитель талліннського «Ноєвого ковчега» – Анатолій Лютюк, 
керівник Центру української культури в Таллінні (Заголовок; УМ, 
15.02.2013). 
«Хрещений батько Тендерної палати» – Антон Яценко, депутат 
Партії регіонів (Родина «хрещеного батька Тендерної палати» 
виграла 2 мільйони; УП, 13.08.2012). 
Хрещений батько жахів – Вел Льютон, американський сценарист 
та продюсер (Підзаголовок; УТ, 03.11.2012). 
Хресний батько тендерної мафії – Антон Яценко, народний 
депутат України (Активний учасник державних тендерів, він 
ризикує розгубити частину коштів в схемах хресного батька 
тендерної мафії; LB.ua, 11.04.2011) 
Християнський демократ – Віталій Журавський, заступник 
Леоніда Черновецького, який разом з ним відстоював ідею 
платного входу на кладовище (Після розвалу Блоку Черновецького 
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цей християнський демократ став штатним радником 
Президента Віктора Януковича; УМ, 26.10.2012). 
Хромосомна Книга буття – ДНК (Заголовок; УТ, 25.01.2008). 
Хроніки ПАКРАЩЕННЯ – новини з неправдивою інформацією 
(Далі хроніки ПАКРАЩЕННЯ виходимитуть без мене; УП, 
17.08.2012). 
Цар несправжній – Віктор Янукович, Президент України (2010–2014), 
після ефіру програми «Діалог з країною» (Заголовок; УП, 
23.02.2012). 
«Царевич–недоросль» – Дмитро Медведєв, російський державний 
і політичний діяч, Президент Російської Федерації (2008–2012), з 
2012 року – Голова Уряду Російської Федерації (Тоді «царевичу–
недорослю» виказували належні президентові знаки пошани. Але 
до хорошого швидко звикаєш...; УМ, 04.12.2012). 
Царство тіней – Україна (Заголовок; І. Костюк). 
Центр «F» – центр досліджень та розробки Facebook в Україні, 
поява якого планується в Україні (Чи з’явиться в Україні центр 
«F»? (Заголовок; Д, 05–07.10.2012). 
«Циганська пошта» – інтернет-процес, під час якого користувачі 
пересилають одне одному посилання і скачування тривають навіть 
тоді коли банери вже не крутяться (У разі, якщо ми захочемо 
увімкнути цю «циганську пошту» не лише для паперової книжки, яка 
гарантовано рано чи пізно продасться, а й для електронної, навіть 
захищені версії якої убезпечені від копіювання дуже умовно (до 
першого хакера) і розрахунок за яку є для українців актом доброї волі, 
ми маємо витратити на рекламу приблизно таку саму суму, яку 
сплатили б за виготовлення паперового накладу; УТ, 01.01.2013). 
Цифровий маккартизм – відключення Вікіпедії («Цифоровий 
маккартизм. Англійська Wikipedia відключила себе на знак 
протесту проти закону США…»; УП, 18.01.2012). 
«Цукрова», «м’ясна», «бензинова» кризи – високі ціни на цукор, 
м’ясо, бензин (За урядування Тимошенко виділялися «цукрова», 
«м’ясна», «бензинова» кризи; УП, 03.09.2012). 
Цукровий мільйонер – Іван Харитоненко, основоположник 
династії цукрозаводчиків (Заголовок; УК,18.10.2012). 
«Чайний будиночок Януковича» – неофіційна резиденція Віктора 
Януковича, Президента України (2010–2014), в Криму під Масандрою, 
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що належить ТОВ «Пансіонат сімейного типу» («Вишка Бойка» в тіні 
«Чайного будиночку Януковича»; LB.ua, 07.05.2012). 
Червона нечисть – СРСР, який вів агресивну міжнародну політику 
(Земан з покоління, чиї юнацькі ідеали сплюндрували танки 
червоної нечисті; F, 05.09.2012). 
«Червона фурія» – збірна Іспанії з футболу (Фурор від «Червоної 
фурії». Іспанія захистила титул чемпіона Європи, розбивши у 
фіналі Італію; УМ, 03.07.2012). 
«Червоний барон» – Міхаель Шумахер, семиразовий чемпіон 
світу, володар численних рекордів «Формули-1», один з 
найуспішніших пілотів («Червоний барон» остаточно залишив 
«Королівські перегони»; УП, 25.11.2012). 
«Червоний пояс» Парижа – червоні знамена паризьких лівих 
радикалів (Хоча «червоний пояс» Парижа (конгломерат 
передмість) поступово зношується й тоншає, комуністичних 
ортодоксів у країні все ще не бракує; УТ, 06.06.2012). 
«Червоний принц» – Сі Цзиньпін, китайський політичний та 
державний діяч, прозахідний націоналіст (Опальному «червоному 
принцу» раз по раз відмовляли, але він свого таки добився, і 1974 
року отримав партійний квиток; УМ, 16.11.2012). 
«Червоні дияволи» – гравці «Манчестер Юнайтед», англійського 
професійного футбольного клубу (6 листопада очільник «червоних 
дияволів» Алекс Фергюсон левову частку свого спічу присвятив 
власному ювілею – рівно 21 рік тому він почав працювати у клубі; 
УТ, 16.11.2007). 
Червоні колядки – різдвяні пісні із зміненим текстом для 
пропаганди комуністичної ідеології та заборони християнських 
традицій за часів СРСР (Заголовок; УП, 05.01.2013). 
Червоно-біло-блакитна держава – Російська Федерація (Червоно-
біло-блакитна держава прагне змінити сутність усього, що має 
спільноукраїнський корінь; Ю. Мерзлюк). 
«Чергова лазівка для хабарів» – Митний кодекс України (Новий 
документ підприємці уже називають «черговою лазівкою для 
хабарів»; НБРУ, 01.04.2012). 
«Черепашача» робота ОВК – повільний підрахунок голосів 
(Відповідь на таку «черепашачу» роботу ОВК полягає у великій 
кількості проблемних округів, де відомі представники влади 
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зійшлися у боротьбі за мандат із представниками опозиції; УМ, 
31.10.2012). 
Черепашачі окружкоми – виборчі дільниці, де найповільніше 
підраховують голоси (Заголовок; УМ, 31.10.2012). 
Червива королева – Юлія Тимошенко, прем’єр-міністр України 
(лютий-вересень 2005 і грудень 2007 – березень 2010) (Заголовок; 
УП, 22.01.2010). 
Чоловік-вінок – Віктор Янукович, Президент України (2010–2014) 
(У такому санаторії зустрічати при вході усіх та кожного будуть 
реальні та зовсім не міфічні Чоловік-Йолка, Чоловік-курасан, 
Чоловік-вінок, при тому, що усі ці іпостасії вміщенні в одну 
людину; О. Кривенчук). 
Чоловік-Йолка – Віктор Янукович, Президент України (2010–2014) 
(У такому санаторії зустрічати при вході усіх та кожного будуть 
реальні та зовсім не міфічні Чоловік-Йолка, Чоловік-
курасан,Чоловік-всесвидячі руки,Чоловік-вінок, при тому, що усі ці 
іпостасії вміщенні в одну людину; О. Кривенчук). 
Чоловік-курасан – Віктор Янукович, Президент України (2010–2014) 
(У такому санаторії зустрічати при вході усіх та кожного будуть 
реальні та зовсім не міфічні Чоловік-Йолка; (О. Кривенчук). 
Чорна вдова – Україна (Заголовок; І. Костюк). 
«Чорна масть» – професійні злочинці (Про становище «чорної 
масті» в місцях позбавлення волі прекрасно написано в 
Солженіцина й Шаламова; УТ, 25.02.2011). 
«Чорна п’ятниця» у США – початок різдвяних розпродажів у 
США (У США настала «чорна п’ятниця»: магазини з ночі 
штурмують божевільні шопоголіки; ТСН, 23.12.2012). 
Чорний камінь для Юлії Тимошенко – американська інвестиційна 
компанія Blackstone Group, до якої звернувся по пораду уряд Юлії 
Тимошенко, прем’єр-міністра України (лютий–вересень 2005 і грудень 
2007–березень 2010) (Заголовок; УП, 27.11.2008).  
Чорний шлях – нелегальна міграція (Заголовок;  УТ, 27.06.2008). 
Чорні коти – «Сандерленд», англійський футбольний клуб (Чорні 
коти відверто не вражали і в стартових турах, але сьогодні, 
зустрівшись зі справді класним суперником, не зміг виїхати навіть 
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на характері і на необхідній в таких ситуаціях удачі; F, 
06.10.2012). 
Чорнобильська правда – безстрокова акція протестів харківських 
«чорнобильців» (Заголовок; УM, 13.09.2012). 
Чорноморські богатирі – освоювачі чорноморського шельфу 
(Заголовок; УТ, 02.11.2007). 
«Чума ХХІ століття» – онкологія (А ще він може вилікувати від 
«чуми ХХІ століття» – онкології; УК, 03.10.2012). 
Шафа зі скелетом Табачника – ймовірна причетність Дмитра 
Табачника, українського політика, депутата Партії регіонів, до 
зникнення антикварної шафи (Вкрадена шафа зі скелетом 
Табачника?; LB.ua, 25.12.2012). 
Шахова Дошка – Україна (Трохи поблукавши, починаємо поринати у 
дитячі спогади: ось тобі і Шахова Дошка (дивно трохи: замість 64 
клітинок – 24 і ще плюс одна автономна республіка; І. Костюк). 
Шестилітні «гризуни» науки – першокласники (Та чи зможуть 
шестилітні «гризуни» науки відчути смак навчання…; Н, 11.10.2012). 
Шлюб БЮТ, НУ–НС і Литвина – коаліційна угода БЮТ, Блоку 
Володимира Литвина та НУНС (Шлюб БЮТ, НУ–НС і Литвина 
оформили офіційно; УП, 16.12.2008).  
«Шоколадний заєць» – Петро Порошенко, український політик, 
Президент України (з 2014) («Шоколадний заєць» для киян?»; УМ, 
17.01.2013). 
«Шоколадний король» – Петро Порошенко, підприємець, 
Президент України (з 2014) (Несолодке життя «шоколадного 
короля» Порошенка; ВЗ, 31.05.2012). 
Шрам на обличчі Києва – хмарочос у м. Києві, що на вул. Кловсь-
кій, 7А (LB.ua, 03.06.2011). 
Шулявська «пуща» – Київський зоопарк (Шулявська «пуща». У 
столичному зоопарку поповнення – народилася самочка зубра; УМ, 
18.10.2012). 
«Щастя для ЦРУ» – Facebook і Twitter – глобальні соцмережі, що 
допомагають відслідковувати геополітичні настрої та робити 
прогнози (Американські видання назвали Facebook і Twitter 
«щастям для ЦРУ»; ТСН, 25.06.2012).  
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Щедрий «бандит» – гральний автомат (Щедрий «бандит». Збій у 
роботі грального автомата збагатив американця на 55,5 млн дол. 
США; УМ, 09.01.2013). 
«Юлина стаття» – ст. 365 Кримінального кодексу України (Закон 
про гуманізацію економічних злочинів знаменитий тим, що його не 
використовують для декриміналізації «Юлиної статті»; УП, 
16.11.2011). 
Юліна-«вітіна тисяча» – виплата вкладникам Ощадбанку (… від 
тої рибини, яку влада кидає під кожні вибори у вигляді підвищених 
пенсій чи «юліної-вітіної тисячі», іпотеки чергової, чи ще якихось 
разових акцій; УП, 17.04.2012). 
Юлія Великомучениця – Юлія Тимошенко, прем’єр-міністр 
України (лютий–вересень 2005 і грудень 2007 – березень 2010) 
(Заголовок; УП, 12.10.2000) 
«Юний орел» – Михайло Поплавський, ректор Київського 
національного університету культури і мистецтв, заслужений 
артист України, народний депутат України (Шкода, що не взяли 
«юного орла» з хитромудрими секретами п’ятдесяти видів 
українських вареників; І. Костюк) 
Юні Вертери у спідницях – дівчата, які страждають через кохання 
(А потім ці Юні Вертери у спідницях насмілюються ще й мені 
мізки засмічувати своїми стражданнями; І. Костюк). 
«Юра Єнакіївський» – Юрій Іванющенко, народний депутат України, 
член фракції Партії регіонів (Водночас реальним хазяїном відомства 
спочатку називали легендарного «Юру Єнакіївського», а пізніше – 
старшого сина президента Олександра Янукович; УП, 15.01.2013). 
Юрист-романтик – Євген Корнійчук, перший заступник міністра 
юстиції України (2007–2010) («Юристу-романтику Корнійчуку 
соромно тікати з країни»; УП, 15.04.2011). 
«Яблучна» продукція – продукція компанії «Apple» (Громив 
«яблучну» продукцію художник в ім’я мистецтва; ТСН, 
25.09.2012). 
Ядерний старт – перше в СРСР розщеплення атомного ядра 
харківськими вченими 1932 р. (Заголовок; УМ, 11.09.2012). 
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Яєчні селебрітіз – Барак Обама, Президент США, Леді Гага, 
американська поп-виконавиця, Роулінг Стонз, англійський рок-гурт 
(Заголовок; УП, 26.04.2011) 
Язик від Ка-Ка – Законопроект «Про основи державної мовної 
політики» № 9073 від 26.08.2011 р. (Заголовок; УM, 19.06.2012). 
Язичницький шабаш – дії, що відбуваються навколо Закону «Про 
основи державної мовної політики» № 9073 від 26.08.2011 р. 
(Заголовок; ВЗ, 04.07.2012). 
«Язычный» законопроект – Законопроект «Про основи державної 
мовної політики» № 9073 від 26.08.2011 р. (Фанати «Динамо» 
висловили свій протест протии прийняття «язычного» 
законопроекту під час матчу Динамо (Київ):Металлург (Донецьк) 
у суботу; Е, 16.07.2012). 
Яма на ямі – київські дороги взимку 2013 р. (Яма на ямі. Зимова 
трясовиця; СТБ, 17.01.2013). 
Янукович і Ко – Партія регіонів (Нарешті, у людей є база для 
порівняння: вони вже бачили так звану насильницьку українізацію 
за помаранчевих і усвідомлюють, що це лише страшилка, а 
розчарування та роздратування від реального «покращення» від 
Януковича і Ко має численні ілюстрації в їхньому повсякденному 
житті сьогодні; УТ, 17.08.2012). 
Янучарський авторитаризм – правління Віктора Януковича, 
Президента України (2010–2014) (За цього сценарію, янучарський 
авторитаризм 2010–2012 років здаватиметься «квіточками», 
коли порівнюватимемо його з картиною наступної п’ятирічки; 
УП, 26.08.2012). 
Японський горянин – Toyota Highlander (Заголовок; УТ, 
10.03.2011). 
Японський Олімп – гора Фудзі, Японія (Велич та помпезність 
Японського Олімпу зачаровувала маленького Тадао; Ю. Мерзлюк). 
Яценюкові діти – депутати з партії «Батьківщина» (Мабуть, в силу 
свого віку, найстарші з яценюкових діте, вирішили покінчити з 
буремними діями щодо блокади ВРУ; О. Кривенчук). 
205 мільйонів євро на лавці – Рамос, Кака, Бензема, Озіл, 
Коентрау, Модріч – відомі футболісти (Реал Мадрид: 205 
мільйонів євро на лавці запасних; Ф, 19.09.2012). 
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450-рукий апарат влади – Верховна Рада України (Ці порівняльні 
дослідження, як мозоль на 450-рукому апараті влади; І. Костюк). 
FEноMENальні дівчата – активістки руху «Femen» 
(FEноMENальні дівчата протестували біля «Олімпійського»; F24, 
24.06.2012). 
From Russia with love – втручання Російської Федерації у 
внутрішні справи України (Заголовок; УП, 13.04.2007). 
Kinder, Küche, Kirche – зменшення кількості жінок у 
представницьких органах влади (Kinder, Küche, Kirche. Частка 
жінок у представницьких органах влади Львівщини неухильно 
зменшується. Чи то жінки не хочуть йти в політику, чи політика 
все-таки має чоловіче обличчя? Ці та інші питання спробувала 
з’ясувати кореспондент Вголосу разом з експертами у питаннях 
гендерної рівності; УП, 01.03.2011). 
True man – Гаррі Трумен, Президент США (Заголовок; І. Костюк). 
VIP-смуги – окремі смуги на дорогах для чиновників (У 
Дніпропетровську з’явилися VIP-смуги; УП, 09.04.2012). 
VIP-теща – Валентина Василівна Македон, теща народного 
депутата Вадима Колесніченка (За словами VIP-тещі, потерпіла 
лише прикидається хворою; ТВІ, 10.08.2012). 
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СПИСОК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ 

УП http://www.pravda.com.ua 
УТ Український Тиждень 
УМ Україна Молода 
ВЗ Високий Замок 
Д День 
ЛП Львівська пошта 
ВП Волинська правда 
SF http://www.sport.football.ua 
W Weekle.ua 
NS http://www.news.sport.ua 
S http://www.soccer.ua 
R http://www.rbc.ua 
F http://www.football.ua 
Ф Фокус 
UF http://www.ukrfootball.in.ua 
F24 http://www.football24.ua 
O http://www.obozrevatel.com 
Z http://www.zaxid.net 
ГА Голос Америки 
А http://www.avtura.com.ua 
Г http://www.glavred.info 
НБРУ http://www.nacburo.org 
E http://www.express.ua 
G Газета по-українськи 
К Кореспондент 
ТК http://www.telekritika.ua 
УНН Українські національні новини 
УНІАН Інформаційне агентство «УНІАН» 
НВ Новини Вінниці 
t.net http://www.tochka.net 
G.ch http://www.gorod.ch.ua 
KP.ua http://www.kyivpost.ua 
LB.ua http://www.lb.ua 
ILM http://www.ilovemilk.info 
ШО Журнал «ШО» 
Медіасапіенс http://www.osvita.mediasapiens.ua 
ТВі Телеканал «ТВі» 
ХВ http://www.h.ua 
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АЛФАВІТНИЙ ПОКАЖЧИК ПРЯМИХ НАЗВ 

Автокатастрофа біля новоріч-
ної ялинки в центрі Івано-
Франківська 

п’яне ралі 

Автомобіль ЗАЗ-965 горбатий Тарасик 
Адам Мартинюк, перший за-
ступник Голови Верховної Ради 
України (з 11 травня 2010) 

товаріщ Корєйко 

Аеропорт «Київ» повітряні ворота Києва 
Активісти молодіжної органі-
зації «Досить» 

люди у білих халатах 

Активістки руху «Femen» FEноMENальні дівчата 
Акторка Лукресія Салтос у 
однойменному фільмі 

рабиня Ізаура 

Акула з ТРЦ «Океан-Плаза» акула капiталiзму 
Алани, перші лицарі Європи будівничі лицарської Європи 
Альберто Контадор, зірка іс-
панського велоспорту 

голодний «король» 

Альона Нельсон, прокурор, 
лейтенант, телеведуча і співа-
чка в одній особі, учасниця 
передачі «Богиня шопінгу» 

прокурор Альона 

Американська інвестиційна 
компанію Blackstone Group, до 
яких звернувся за порадою 
уряд Юлії Тимошенко, 
прем’єр-міністра України 

чорний камінь для Юлії Тимо-
шенко 

Американський телеканал СNN гуру світової журналістики 
Анатолій Лютюк, керівник 
Центру української культури 
в Таллінні 

хранитель талліннського «Ноє-
вого ковчега» 

Ангела Меркель, перша жінка 
Федеральний Канцлер Німеч-
чини 

жінка з компасом 
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Андрій Деркач, український 
підприємець і політик 

наш Володимир Путін 

Андрій Пишний, перший заступ-
ник голови парламентського 
комітету з питань регламенту 
(2012–2014) 

права рука Яценюка 

Андрій Шевченко, українсь-
кий футболіст 

весільний генерал і донецький 
Маурінью 

Антиукраїнський закон «Про 
засади мовної політики» 

мовний Чорнобиль 

Антон Яценко, депутат БЮТ демонізований БЮТівець 
Антон Яценко, депутат ПР хрещений батько Тендерної па-

лати; хресний батько тендерної 
мафії; «батько» тендерної плати 

Апоптоз, запрограмована клі-
тинна смерть 

клітинний суїцид 

Аркадій Мамонтов, російський 
журналіст, автор документаль-
них фільмів на гострі теми 

придворний розвінчувач міфів 

Армія дитяча казарма 
Архітектор АРХІтонкий фах 
Бабця з дніпродзержинського 
білборду 

баба Параска нового часу 

Барак Обама, сорок четвертий 
президент США, Леді Гага, 
американська поп-виконави-
ця, Роулінг Стонз, англійсь-
кий рок-гурт 

яєчні селебритіз 

Барселона, іспанський ФК синьо-гранатові 
Батозька битва, бійсоюзної 
армії Війська Запорозького і 
Кримського Ханства 

козацькі Канни 

Йосип Сталін, Генеральний сек-
ретар ЦК РКП(б) (1922–1925) та 
ЦК ВКП(б) (1925–1934), керів-

батько всіх народів 
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ник уряду СРСР (Голова Рад-
наркому від 1941, Голова Ради 
Міністрів у 1946–1953 
Безкоштовний тренажерний 
майданчик для прихильників 
важкої атлетики на Гідропар-
ку в Києві 

київська качалка; народний фіт-
нес-центр на Гідропарку 

Безперспективна людина збитий льотчик 
Безстрокова акція протестів 
харківських «чорнобильців» 

чорнобильська правда 

Береги Криму золоті береги влади 
Біатлоністки стріляючі лижниці 
Бізнес-політична група «Сур-
кіс і Ко» 

київський клан; прекрасна сімка 

Бійка між Нестором Шуфри-
чем та Сергієм Льовочкіним 

закритий перелом 

Бійки у Верховній Раді за уча-
стю членів Партії регіонів 

донецька дискотека 

Білоруська мова мовна бульба 
Бірма Країна Золотих Пагод 
Блондинка закамуфльована у пергідроль 
Богдан Гаврилишин, один із 
найвідоміших та найвпливо-
віших економістів світу, укра-
їнський, канадський та швей-
царський громадський діяч та 
меценат, дійсний член Римсь-
кого клубу 

менеджер світу українського 
походження 

Богдан Хмельницький український Ганнібал 
Боксерська команда «Британ-
ські левові серця» 

левові серця 

Болгарія територія без куріння 
Британська королева Єлиза-
вета II 

діамантова королева 
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Брюс Уілліс, голлівудський 
актор 

міцний горішок 

Будинок Януковича на тери-
торії Дніпровсько-Тетерівсь-
кого лісгоспу 

мисливський будинок Янукови-
ча 

Будь-який депутат, який веде 
зрадницьку політику 

нардеп-«тушка» 

Бурульки зброя масового переляку 
Бюрократи кріслозаді дірєктори 
В’ячеслав Липинський, вида-
тний український політичний 
діяч, теоретик українського 
консерватизму, один із органі-
заторів Української демокра-
тично-хліборобської партії 

речник консерватизму 

Вадим Колесніченко, народ-
ний депутат України, член 
Партії регіонів, співавтор 
проекту закону Колесніченка-
Ківалова 

одіозний регіонал; пан ВадимКо; 
агент Кремля 

Вадим Колесніченко, україн-
ський політик, депутат Партії 
регіонів 

пан ВадимКО; агент Кремля 

Валентина Василівна Маке-
дон, теща народного депутата 
Вадима Колесніченка 

депутатська теща; VIP-теща 

Валерій Хорошковський, укра-
їнський бізнесмен і політик 

улюбленець Тимошенко 

Валерія Лужковська, заступ-
ник міністра юстиції України 

оперуповноважений з прав лю-
дини 

Валерія Лук’янова, одеситка, 
яка зовні схожа на ляльку-барбі 

одеська «Барбі» 

Василь Базів, заступник голо-
ви Адміністрації Президента 
Леоніда Кучми 

голос Кучми 
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Василь Глинчук, депутат За-
річненської райради Рівненсь-
кої області від «Фронту змін» 

депутат Яценюка 

Ват «київхліб» головний пекар Києва 
Ватикан Апостольська Столиця 
Вбивство Осами бен Ладена, 
лідера Аль-Каїди 

вбити Дракона 

Вел Льютон, американський 
сценарист та продюсер 

хрещений батько жахів 

Венесуела країна червоного Уго 
Вертеп, село в Хустському ра-
йоні Закарпаття 

село колядників і... березових 
віників 

Верховна рада України 450-рукий апарат влади; верхо-
вний ляльковий будинок Украї-
ни; Парламентська дзига 

Весілля свято життя 
Вибори міського голови Києва битва за Київ 
Вибори примітивне костюмоване дійст-

во парламентської трупи 
Виборчий список партії Віта-
лія Кличка «Удар» 

УДАРний список 

Виборчі дільниці, де найповіль-
ніше підраховують голоси 

черепашачі окружкоми 

Вигідне соціальне становище хлібне місце 
Видобувати вугілля давати країні вугілля 
Виконувати незаконні опера-
ції в молочній галузі 

відмивати гроші молоком 

Викриття прихованих учинків кесарів розтин 
Вимоги студентам харківсь-
ких вишів оплатити роки на-
вчання на бюджеті 

листи щастя від альма-матер 

Вино сонячний напій 
Виплата вкладникам «Ощад-
банку» 

Юліна-Вітіна тисяча 
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Виплата зарплатні у конвер-
тах 

бій з тінню 

Випуск новин комбікорм для мізків 
Виробництво морозива солодкий бізнес 
Вислів, який раніше застосову-
вався до Латинської Америки 
1980-х і Японії 1990-х; тепер став 
використовуватися щодо роз-
винених країн 

втрачене десятиліття 

Високі ціни на цукор, м’ясо, 
бензин 

цукрова, м’ясна, бензинова кри-
зи 

Виступ Михайла Потебенька у 
парламенті 

парламентський бенефіс Поте-
бенька 

Вихід із парламенту народних 
депутатів 

загін (не)помітив втрату бійця 

Відключення Вікіпедії цифровий маккартизм 
Відмова мажоритарників, які 
увійшли до фракції Партії ре-
гіонів, здавати картки для го-
лосування 

тихий бунт 

Відсоток голосів, які кандидат 
отримав на виборах 

відсоток народної любові 

Візит українського політика 
Ірини Фаріон у дитячий садок 
для перевірки знань українсь-
кої мови у дітей 

операція «Садочок» 

Війна в Алжирі «Африканська спека» 
Військовослужбовці Чорно-
морського флоту Російської 
Федерації 

солдати Путіна 

Віктор Пінчук, український 
філантроп 

вітчизняний меценат; зять екс-
шефа 

Віктор Сукачов і Віталій Фе-
доряк, яких звинувачують у 

Дніпропетровські терористи 
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закладанні вибухівки в урну 
біля ЦУМу в листопаді 2011 р. 
Віктор Успаскіх, російський 
мільйонер, та його Партія праці 

жахливе дитя литовського 
політикуму; газові діти Кремля 

Віктор Ющенко, Президент 
України (2005–2010) 

дитя череватого політбомонду; 
ЕКСтравагантний помаранч 
України; здута кулька; новий 
старий президент; перший 
Пасічник країни; пластиліновий 
президент; політик, що не звик 
казати «ні»; президент 
помаранчевої республіки; месія 
Майдану; політичний лузер 
XXI століття; президент з Хо-
ружівки 

Віктор Янукович, Президент 
України (2010–2014) 

чоловік-вінок; Чоловік-Йолка; Чо-
ловік-курасан; дволикий Янук; 
донбаський гарант; донецький бан-
дерівець; єнакіївський зубр; майс-
тер-шеф; малоросійський прези-
дент; оегіонівська Муму; Робін 
Гуд-навпаки; фанат норкових ша-
пок; Ин України; антигерой нашо-
го часу;  блакитнокровий монарх; 
блакитнопартійний Президович; 
Вектор Стабільності-Й-Покращен-
няЖиттяВжеСьогодні; вічний чи-
новник; зозуленя у політичному 
гнізді; межигірський пахан; наш 
Янзай; біло-блакитний донбасі-
вець; Український диктатор; цар 
несправжній; новий Щербицький; 
Віктор Копіпейст; заповідник аб-
солютного хамства; дача Януко-
вича 
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Віктор Янукович, Президент 
України (2010–2014) та Мико-
ла Азаров, прем’єр-міністр 
України (2010–2014) 

два батьки нового українського 
слова 

Віталій Дончик, український 
літературознавець, критик 

оракул літературної історії 

Віталій Журавський, колиш-
ній заступник Леоніда Черно-
вецького, який разом з ним 
відстоював ідею платного 
входу на кладовище 

християнський демократ 

Віталій Кличко, український 
боксер 

Залізний Кулак 

Включення в передвиборний 
список колишнього майора 
держохорони Миколи Мель-
ниченка 

сватання майора 

Влад Циплухін, прес-секретар 
соціальної мережі «Вконтакті» 

права рука Дурова 

Влада Прокаєва, голова Все-
українського фонду «Обдаро-
вані діти – майбутнє Украї-
ни», Радник міністра з питань 
сім’ї, молоді та спорту 

гламурна начальниця; фотомо-
дель-хабародавалка 

Водії, які здійснюють послуги 
транспортних перевезень не-
легально 

нелегали на колесах 

Володимир Кличко, українсь-
кий боксер 

сталевий Молот 

Володимир Ленін, революцій-
ний, політичний діяч Російсь-
кої імперії та Радянського 
Союзу, лідер російських біль-
шовиків 

батько червоного терору та со-
ціалістичної пропаганди; безмо-
згий сувенір; гранітовий вождь 
пролетаріату; камінний госпо-
дар; російський Тутанхамон 
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Володимир Литвин, Голова 
Верховної Ради України 
(2002–2006 та 2008–2012) 

алка-зельтцер;  мачо-спікер;  
кіндер-сюрприз цього сезону; 
пластиліновий спікер; перший 
секс-символ жінок, яким трішки 
за сорок 

Володимир Мономах, Вели-
кий князь часів Київської Русі 

наша людина ХІІ століття 

Володимир Путін, президент 
Російської федерації (2000–2008, 
2012 – до сьогодні) 

Кремлівський «альфа-самець»; 
Кощій Безсмертний російської 
політики 

Вправні можновладці-щаслив-
чики, в чиїх руках зосередже-
на левова частка економіки 

джентльмени удачі 

Впровадити жорстку газову 
політику 

прикрутити гайки 

Все розділити і забрати принцип Шарікова і Швондера 
Всеросійська надзвичайна ко-
місія з боротьби з контр рево-
люцією та саботажем 

караючий меч 

Всесвітній газетний конгрес 
та Всесвітній форум редакто-
рів 

кити світової преси 

Втручання московського уря-
ду в українську діяльність 

рука Москви 

Вулкани смертельно небезпечні «сусіди» 
еквадорців 

Газ блакитне паливо 
Галасливі, непослідовні, дале-
кі від зразків політичної етики 
і публічної дискусії політики 

заслужені хунвейбіни України 

Ганна Герман, радник Прези-
дента України 

гуманітарна клевретка; гумані-
тарна радниця Януковича; захис-
ниця журналістів; Тура ГЕР-
МАНська 
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Гаррі Трумен, тридцять тре-
тій Президент США 

True man 

Георгій Гонгадзе, український 
журналіст 

орфей української журналісти-
ки 

Георгій Щокін, український 
фахівець в галузі кадрів та 
управління персоналом 

Поліграф Поліграфович Щокін 

Глумління над хрестами війна з хрестами 
Головна героїня однойменно-
го фільму, актриса Вероніка 
Кастро 

дика роза 

Головне свято індуїзму – Рат-
ха-ядра 

свято колісниць 

Головний герой фільму за ро-
маном Сергія Мінаєва 
«Духless» Макс 

негерой нашого часу 

Головні претенденти на 
Оскар-2012 

оскарівська десятка 

Голодувальники біля Українсь-
кого дому, що протестували 
проти Закону «Про основи 
державної мовної політики» 
№ 9073 від 26.08.2011 р. 

обличчя протесту 

Голосування за багатіїв на ви-
борах до Верховної Ради Укра-
їни 

вибори барсеток 

Гора Фудзі, Японія японський Олімп 
 

Гравці «Манчестер Юнайтед», 
англійського професійного фут-
больного клубу 

червоні дияволи 

Гравці «Шахтаря», донецької 
хокейної команди 

помаранчево-чорні; хокейні 
«зубри» 
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Гральний автомат однорукий бандит; щедрий 
«бандит» 

Грандіозний «Аквапарк юрсь-
кого періоду Dream Island», 
що знаходиться у торговель-
но-розважальному центрі 
«Dreamtown» 

стихія над головою 

Греція Ахіллесова п’ята Європи 
Грізельда Бланко, колумбій-
ська наркобаронеса 

кокаїнова королева 

Громадський активіст, місце-
вий політичний діяч 

лідер думки 

Грузія снігова цілина 
Група олігархів, які брали 
участь у виборах за часів прав-
ління Л. Кучми 

«старі» олігархи 

Давид Жванія, колишній мі-
ністр з питань надзвичайних 
ситуацій та у справах захисту 
населення від наслідків Чор-
нобильської катастрофи (лю-
тий–вересень 2005) 

«кульгава качка» Кучми 

Дає версію опонентів – партія 
«Єдіная Расія» 

партія шахраїв і злодіїв 

Дарина Степаненко, студент-
ка Києво-Могилянської ака-
демії, яка «прославилася» за-
вдяки тому, що жбурнула бу-
кет квітів в обличчя Дмитру 
Табачнику, міністру освіти 
України (2010–2014) 

дівчина з квітами; квіткова 
Д’Арк 

Двадцять шість гравців, які 
беруть участь в Євро-2012 

список Блохіна 

Дебати на ICTV собачі бої 
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Дев’ять представниць чарівної 
статі, які проходять службу у 
Збройних Силах України, Мініс-
терстві внутрішніх справ Укра-
їни та Державній прикордонній 
службі України, що брали 
участь у фінальних змаганнях в 
рамках Першого Всеукраїнсь-
кого конкурсу «Красуня у пого-
нах–2012» 

красуні у погонах 

Дендропарк на кшталт умансь-
кої «Софіївки», облаштований 
черкаським приватним під-
приємцем Віталієм Чепелухою 
на честь дружини 

отаманова «Любава» 

День української мови і писе-
мності 

день Нестора 

Депутати від політичної фрак-
ції «Батьківщина» 

група підтримки Тимошенко 

Депутати Європарламенту європейський десант 
Депутати з партії «Батьків-
щина» 

яценюкові діти 

Депутати з Партії регіонів «просині» депутати 
Депутати нижчих рангів (регіо-
нальні можновладці) 

нижчі віпи 

Депутати Партії регіонів, адепти 
політика Ріната Ахметова 

ахметівська частина ПР 

Депутати «синьо-білої партії 
«Регіони»» 

сині депутати 

Депутати, що втратили місця 
у Верховній Раді 

депутати-«лузери» 

Депутати, що приєдналися до 
акції непокори Юлії Тимоше-
нко, прем’єр-міністра України 
(2005, 2007–2010) 

жіночий батальйон; Кужель і Ко 
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Депутати, які перед виборами 
роздають електорату безкош-
товні аптечки з медикамента-
ми 

кандидати-«Айболиті» 

Депутат-самовисуванець, що 
згодом приєднався до певної 
партії 

додаткова конячка до фракцій-
ної стайні 

Держава Україна квола незалежна 21-річна бабця 
Державний бюджет бюджетна кашка 
Джері Холлівелл, 40-річна екс-
учасниця жіночої поп-групи 
«Spice Girls» 

перчинка Джері 

Джоан Роулінг, британська 
письменниця, творець «Гаррі 
Поттера» 

«мама» Гаррі Поттера 

Дзвони, якими твориться це-
рковна музика 

мотузкова клавіатура 

Диплом перепустка у козирне життя 
Дирижаблі перші королі повітря 
Дівчата, які страждають через 
кохання 

юні Вертери у спідницях 

Дід Хасан, один із лідерів 
кримінального світу на пост-
радянському просторі 

злодій в законі 

Дії, що відбуваються навколо 
Закону «Про основи державної 
мовної політики» № 9073 від 
26.08.2011 

«мовний» шабаш; язичницький 
шабаш 

Діти, не пристосовані для прожи-
вання в людському суспільстві 

синдром Мауглі 

Діяльність організації «Femen» феміністичне порно 
Дмитро Медведєв, російський 
державний і політичний діяч, 
третій президент Російської 
Федерації (2008–2012), з 2012 р. – 

плюшевий ведмедик; царевич-
недоросля 
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голова Уряду Російської 
Федерації 
Дмитро Табачник, українсь-
кий політик, депутат Партії 
регіонів 

придворний історик; міністр 
синекури; реформатор Мініст-
рович Кінь; міністр-українофоб 

Дмитро Тьомкін, американсь-
кий композитор 

українське звучання Голлівуду 

Дмитро Фірташ, український 
бізнесмен, Голова Ради Дирек-
торів Group DF 

газовий король 

ДНК хромосомна Книга буття 
Доба правління Віктора 
Ющенка, Президента України 
(2005–2010) 

помаранчева руїна 

Долар вічнозелений американський 
президент 

Долари зелененькі американці 
Домашні улюбленці вуха, лапи, ніс 
Домовлятися про співпрацю звіряти годинники 
Донецький національний уні-
верситет 

тихий ДонНУ 

Донеччина у 90-х рр. минулого 
століття, де градус антикому-
ністичного та реформістського 
радикалізму був вищий, ніж у 
більшості регіонів України 

п’ємонт демократії 

Донорство крові кровна поміч 
Дороге взуття Віктора Януко-
вича зі шкіри крокодила 

крокодили Януковича 

Дорожньо-транспортна приго-
да на Житомирщині, під час 
якої член кадрового резерву 
Віктора Януковича збив лю-
дину на смерть 

елітна ДТП 
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Дослідники кажанів дослідники рукокрилих 
Друга світова війна кривава вистава на головній 

сцені світу 
Дружні урядові відносини дипломатія без краваток 
Друзі скінхеда, що належать 
до не європеоїдної раси 

кольорові друзі 

Економічне піднесення українське проспериті 
Економічний збиток від демо-
кратичних революцій в краї-
нах Близького Сходу і Північ-
ної Африки 

арабська весна 

Економічний форум інвесто-
рів 

Міні-Давос 

Експонат – пластмасова пів-
куля головного мозку, що пре-
зентував Г. Михайлов, заступ-
ник голови «Молоді регіони», 
музею Партії регіонів у м. Хар-
кові, Україна 

мозок партії 

Експреси Hyundai поїзди Колеснікова 
Електорат кінцевий споживач 
Електорат Леоніда Черновець-
кого, мера Києва (2006–2012) 

бабусі Черновецького 

Епідемія свинячого грипу 
2010 р. 

гриповий бум 

Євген Коноплянка, гравець 
дніпропетровського футболь-
ного клубу «Дніпро» 

український Мессі 

Євген Корнійчук, перший за-
ступник міністра юстиції 
України (2007–2010) 

юрист-романтик 

Євгенія Гапчинська, українсь-
ка художниця 

постачальник щастя №1 
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Євразійський союз молоді, 
українофобська російська ор-
ганізація 

євразійські вандали 

Євро-2012 велика футбольна забава 
Євробачення головний пісенний конкурс Єв-

ропи 
Європейський суд європейська Феміда 
Жак Делор, французький еко-
номіст і політик, який заклав 
підґрунтя економічного й мо-
нетарного союзу 

один з «батьків» євро 

Жерар Депардьє, французь-
кий актор 

МОРДовський Обелікс 

Життя Олександра Неборака, 
телеведучого, журналіста та 
музиканта 

перерваний політ 

Жінки-депутати низи суспільства 
Жорстка політика Леоніда 
Кучми, другого Президента 
України (1994–2005) 

кучмівська сокира 

Журналісти диктофонні мухи; медіа-
ремісники 

З’їзд опозиційних партій правосторонній рух 
Заангажованість телеканалів 
 

епідемія вибіркової сліпоти 

Забезпечення абортів в лікар-
нях Криму для турецьких 
жінок 

абортні тури 

Заборона приймати у свої сім’ї 
російських дітей громадянам 
тих країн, з якими не укладені 
двосторонні угоди про усинов-
лення 

антисирітський закон 
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Завершення якоїсь справи кінець фільму 
Заворушення на території Го-
стинного двору в м. Києві, 
Україна 

треш-карнавал 

Загальнонаціональний страйк 
у Франції у 2007 р. 

французький Майдан 

Закон про державний статус 
російської мови 

мовний цугцванг Януковича 

Закон «Про внесення змін до 
деяких законодавчих актів 
України з питань державних 
закупівель» № 9073 від 
26.08.2011 року 

політика «золотих унітазів» 

Закон «Про основи державної 
мовної політики»  

мовна «КаКа»; мовна затія Пар-
тії регіонів; мовне дітище Коле-
сніченка-Ківалова; мовний за-
кон; зміїне «двоязичіє»; колес-
ніченківський продукт;  язик від 
Ка-Ка; язичний законопроект 

Замовні матеріали в ЗМІ джинсові матеріали 
Замовні новини рупор влади 
Засновники українського па-
рламентаризму, народні депу-
тати першого й другого скли-
кань Ярослав Кендзьор, Іван 
Заєць, Степан Хмара, Олек-
сандр Сугоняко, Яків Зайко, 
Дмитро Чобіт 

батьки-засновники 

Збірна Англії з футболу три леви 
Збірна Іспанії з футболу червона фурія 
Збірна Німеччини з футболу німецька машина 
Звинувачення позаштатного 
кореспондента видання «Вятс-
кий наблюдатель» Леоніда Ко-
вязіна в участі у масових заво-
рушеннях на Болотній площі 

болотна справа 
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Звільнення з речами на вихід! 
Здорова їжа здорове «паливо»  
Злам повідомлень на мобіль-
них телефонах 

телефонне хакерство 

Зменшення кількості жінок у 
представницьких органах влади 

Kinder, Küche, Kirche 

Зміна громадянства з фран-
цузького на російське актором 
Жераром Депардьє 

казус Депардьє 

Зміна діяльності вахту здав! Вахту прийняв! 
Зміни в зовнішності співачки 
Lady Gaga з набранням ваги 

революція тіла 

Знамениті розпусні вечірки Си-
львіо Берлусконі, колишнього 
прем’єр-міністра Італії 

бунга-Бунга 

Зона, яка залишається поза 
зоною спостереження пересіч-
ного громадянина 

сліпа зона 

Зростання фінансової допомо-
ги при народженні дитини 

бебі-мотивація 

Зустріч Віктора Янукович та 
Володимира Путіна у Ялті 
12 липня 2012 р. 

друге ялтинське фіаско Януко-
вича 

Зустріч інтернет-провайдерів і 
держави 

зустріч мерзотників із негідни-
ками 

Іван Вагилевич – правнук і 
тезка співзасновника «Руської 
трійці», відомий на Івано-
Франківщині кравець 

кравець із роду просвітителя 

Іван Кавалерідзе, український 
скульптор, кінорежисер, драма-
тург, сценарист, художник кіно 

український Мікеланджело 

Іван Огієнко, український вче-
ний, політичний, громадський і 
церковний діяч, митрополіт 
Іларіон 

патентований українець 
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Іван Підіпригора, головний ге-
рой роману Владислава Івчен-
ка і Юрія Камаєва «Стовп са-
модержавства, або 12 справ 
Івана Карповича Підіпригори» 

Геракл із охранки 

Іван Харитоненко, основопо-
ложник династії цукроза-
водчиків 

цукровий мільйонер 

Ігор Зварич, голова Львівського 
апеляційного адміністративного 
суду (2006–2008), засуджений за 
звинуваченням у хабарництві 

суддя-колядник; винахідливий 
львівський суддя 

Ігор Калінін, голова СБУ 
(2012–2013) 

суперохоронець Януковича 

Ігор Мосійчук, український 
журналіст, головний редактор 
газети «Вечірній Васильків», 
громадський діяч організо-
ваного соціал-націоналістич-
ного руху 

васильківський терорист 

Ідея створення широкої коа-
ліції 

масажний кабінет 

Ізраїль країна трьох морів 
Ілля П’янзін, підозрюваний у 
підготовці теракту проти пре-
зидента Російської Федерації 
Володимира Путіна 

«мисливець» на Путіна 

Ілюмінована телевізійна вежа 
в м. Сімферополь, Україна 

телевізійна красуня 

Інвестиційна компанія Леоніда 
Черновецького, українського 
державного і політичного діяча 

молода команда 

Інна Богословська, український 
політик і підприємець, колишня 
голова партії «Віче», зараз – на-
родний депутат України 

Кармен Богословська 
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Інна Шевченко, активістка 
жіночого руху «Femen» 

кровосіся з «Femen» 

Інтернет бінарний лабіринт; віртуальна 
пастка; ненаситний пожирач 
людського часу 

Інтернет-процес, коли користу-
вачі пересилають одне одному 
посилання і скачування продов-
жуються навіть тоді, коли 
банери вже не крутяться 

циганська пошта 

Інформаційні атаки форумів 
тролями 

троляча війна 

Ірландські посередники, під 
ім’ям яких закуповує нерухо-
мість Олександр Янукович, син 
Віктора Януковича, Президента 
України (2010–2014) 

ірландські «прокладки» 

Ймовірна причетність Дмитра 
Табачника, українського полі-
тика, депутата Партії регіонів, до 
зникнення антикварної шафи 

шафа зі скелетом Табачника 

Кавказ серце світу 
Кажани господарі нічного неба 
Канал СТБ, який має велику 
популярність серед жіночого 
населення України 

жіночий канал медіа-групи 
StarLight Media 

Кандидати у народні дерутати 
Верховної Ради України, що 
заздалегідь підкуповували 
голоси 

заготівельники голосів 

Кандидати, які намагаються 
підкупити електорат продук-
тами харчування 

кандидати-гречкосії 

Капуста овоч Азарова 
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Картини американської худож-
ниці Карен Елад, написані ка-
вою та пивом 

живопис зі «смаком» 

Каталонія, автономна область 
в Іспанії 

кам’яний квітник 

Катерина Осадча, українська 
телеведуча 

любителька капелюшків 

Кензо такада паризький японець 
Керівництво кінофестивалю 
«Берлінале» 

команда Коссліка 

Керівництво ПП «Артек-союз», 
яке підозрювалося у виготов-
ленні підробних накладних на 
фіктивний товар, що призвело 
до зникнення майже 18 млн бю-
джетних гривень Міністерства 
оборони України, виділених на 
харчування солдатів 

армійські «кухарі» 

Київський зоопарк шулявська «пуща» 
Київські дороги взимку 2013 р. яма на ямі 
Київські зелені насадження легені столиці 
Кінематограф, котрий у тоталі-
тарній державі зазвичай виконує 
функцію п’ятої влади, яку вико-
ристовують для «правильного» 
виховання населення 

п’ята влада 

Кіностатуетка Оскар золотий чоловічок 
Клон американського бабака 
Філа 

бабаковий Доллі 

Книга Ганни Герман «Черво-
на Атлантида» 

атлантида Ганни 

Книговидавничий процес планета Ґутенберґа 
Коаліційна угода БЮТ, Блоку 
Володимира Литвина та НУНС 

шлюб БЮТ, НУ-НС і Литвина 

Колекціонери антикваріату мисливці за старовиною 
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Колишні активісти комсомолу молоді вовки номенклатури 
Команда політиків під прово-
дом Леоніда Черновецького, 
українського державного та 
політичного діяча 

команда молодості їхньої 

Команди «Сокола» і «Беркута», 
київських хокейних клубів 

київські «птахи» 

Коментарі політиків першоджерела золотовустих 
Компанії, якими скористалися 
наші політики для закупівлі 
ліків та медичного обладнан-
ня за завищеними цінами 

медичний посередник 

Компанії, які неофіційно «при-
кривають» нерухомість сім’ї 
Віктора Януковича, Президента 
України (2010–2014) 

межигірські фірми 

Комуністи воскреслі мамонти революції 
Комуністична ідеологія нафталінова ідеологія 
Комуністична партія України симоненко і Ко 
Королюк Параска Василівна 
(баба Параска), активна учас-
ниця Помаранчевої революції 
(2004) та подальших політич-
них подій в Україні 

помаранчева героїня; символ 
Помаранчевої революції 

Коростенський фарфор диво із Коростеня 
Корупція політика диктатури гаманця 
Коста Конкордія, італійський 
круїзний лайнер 

італійський «Титанік» 

Котопахі, діючий вулкан в 
Еквадорських Андах 

король вулканів 

Кошти стабілізаційного фонду кровоносна система економіки 
Кращі люди команди Наталі 
Королевської, українського по-
літика, за її «відкритими» спис-
ками 

народний список Королевської 
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Кримінальна справа щодо отру-
єння Віктора Ющенка, Прези-
дента України (2005–2010) 

діоксинова справа 

Кримінально-процесуальний 
кодекс України 

кримінально-політичний кодекс 

Кримчани, що мають подвійне – 
українське і російське – грома-
дянство 

подвійні громадяни 

Крістал Харріс, наречена 86-річ-
ного засновника «Playboy» Х’ю 
Хефнера, яка 2011 р. покинула 
його за кілька днів до весілля 

наречена-втікачка 

Культура неосвічених верств 
населення 

ГОПська культура 

Лада Лузіна, письменниця, во-
рожка зі стажем, яка про га-
дання написала книжку 

найвідоміша київська «відьма» 

Лазерний скальпель доктор-лазер 
Ланоси та Сенси, автомомобілі, 
які є відносно недорогими у по-
рівнянні зі широко розпов-
сюдженими іномарками 

автомобілі умовно середнього 
класу 

Лариса Кіт, львів’янка, що 
пошила 200 капелюхів 

капелюшкова пані 

Леонід Агутін, російський спі-
вак 

босоногий хлопчик 

Леонід Грач, колишній член 
КПУ 

Грач-вигнанець 

Леонід Черновецький, українсь-
кий державний і політичний 
діяч 

космічний очільник столиці; 
Льоня-Космос 

Лесь Подерев’янський, українсь-
кий художник, автор сатирич-
них п’єс 

Обсценний Еврипід 

Леся Гонгадзе, матір Георгія 
Гонгадзе 

Леся-українка 



 117

Леся Цуренко, одна з чотирьох 
українських учасників тенісно-
го турніру «Аустреліен оупен-
2013» 

сенсаційна Леся 

Лєна Катіна, рудоволоса колиш-
ня учасниця гурту «Тату» 

руда екс-«Татушка» 

Лікар-кардіолог «серце» швидкої допомоги 
Лілія Григорович, народний 
депутат України, член Комісії 
при Президентові України у 
питаннях помилування (з 2012 
року) 

жінка-факел 

м. Лілль, Франція французький Донбас 
Ліна Костенко та Василь Стус, 
українські письменники-шіст-
десятники 

український нобель 

Ліонель Мессі, аргентинський 
футболіст 

невтомна Блоха 

Логін і пароль віртуальний паспорт 
Луганщина, україна край заляканих «совків» 
Любомир Госейко, історик кіно французький українець 
Любомир Гузар, предстоятель 
УГКЦ (2005–2011) 

людина команди 

Людвіг I, другий король 
Баварії 

казковий король Баварії 

Люди, які згодні задешево 
продати своє право голосу 

копійчані прихильники 

Людина, яка продає фальшиві 
дипломи 

продавець легкої освіти 

Бердичів, м. Житомирська 
область, Україна 

літературний Єрусалим 

Вроцлав, м. Польща польська Венеція; польський 
Харків 

Дніпропетровськ, м.  Україна місто відкритих дверей 
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Донецьк, м. Україна гірнича столиця України; вот-
чина сучасної влади; місто Те-
риконів і Шахт 

Ес-Сувейра, м. Марокко столиця піратів та хіпі 
Київ, м. Україна героїчна столиця; хацапетівка-

сіті 
Коломия, м. Україна маленький Відень 
Кривий ріг, м. Україна мегахутір індустрії 
Лас-вегас, м. США місто гріхів 
Лондон, м. Велика Британія місто на Темзі 
Нью-Йорк, місто США Нью-Вавилон 
Нью-Йорк, штат США столиця світу 
Одеса, м. Україна Південна Пальміра 
Париж, м. Франція столиця моди 
Порту, м. Португалія 
 

столиця портвейну 

Самбір, м. Львівська область, 
Україна 

місто закоханих 

Сміла, м.Черкаська область місто з подвійним дном 
Чоп, м. Закарпатська область, 
Україна 

прикордонне Ельдорадо 

Майк Ціконетті, американсь-
кий суддя, автор креативних 
вироків 

американський Кірєєв 

Майкл Кларк Дункан, амери-
канський актор 

добрий велетень із «зеленої ми-
лі» 

Майя Дерен, американська 
режисерка та акторка незале-
жного кіно 

«мати» американського аван-
гарду 

Марія Матіос, Василь Шкляр 
та Олесь Бузина, письмен-
ники, які належать до полі-
тичних партій 

письменники-кандидати 
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Марія Шарапова, російська 
тенісистка 

залізна леді 

Марк Цукерберг, творець со-
ціальної мережі Facebook 

екстравагантний творець коро-
леви соціальних мереж 

Марки, які випустили до 
Євро-2012 

футбольні марки 

Масова публікація замовних 
статей в ЗМІ 

джинсова повінь 

Масові лісові пожежі, що при-
писують Аль-Каїді, міжна-
родній збройній суннітській 
джихадській організації 

лісовий джихад 

Межигір’я, приватна резиден-
ція Президента України Вік-
тора Януковича в селі Нові 
Петрівці Вишгородського ра-
йону Київської області 

заповідник абсолютного хамства 

Мерлін Менсон, американсь-
кий музикант, лідер рок-гурту 
Marilyn Manson 

антихрист зі стажем 

Микита Потураєв, медіа-експерт пінчуковська людина 
Микола Азаров, прем’єр-
міністр України (2010–2014) 

регіонал № 1; герой нашого ча-
су 

Микола Глущенко, українсь-
кий радянський художник 

улюблений художник фюрера 

Микола Присяжнюк, міністр 
аграрної політики та продо-
вольства України (2010–2014) 

український міністр з сирного 
питання; хлібінвестміністр 

Миколаївщина, Україна скелястий степ 
Мирослав Дочинець, україн-
ський письменник, журналіст, 
член Асоціації українських 
письменників (з 2003 р.) 

український Коельйо 

Митний кодекс України чергова лазівка для хабарів 
Михайлина Коцюбинська, укра-
їнський філолог та літера-

зв’язкова поколінь 
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турознавець, кандидат філософ-
ських наук, активна учасниця 
руху шістдесятників 
Михайло Воронін, українсь-
кий дизайнер, виробник кла-
сичного одягу, доктор техніч-
них наук 

король костюму 

Михайло Касьянов, російский 
фінансист і політик, голова 
уряду Російської Федерації 
(2000–2004) 

Міша Два Проценти 

Михайло Поплавський, ректор 
Київського національного уні-
верситету культури і мистецтв, 
заслужений артист України 

оспівувач кропиви та сала; по-
плРектор; юний орел 

Михайло Чечетов, голова Фо-
нду державного майна Украї-
ни (2012–2014) 

«професор» з команди Януко-
вича; заслужений диригент; 
регіональний «махайло»; дири-
гент «піаністів» у Верховній 
Раді 

Міжнародний навчально-
дослідний центр з вивчення 
букових пралісів Карпат 

екологічний Давос 

«Мілан», італійський футболь-
ний клуб 

россо-нері 

Міліціонери «сині» захисники правопорядку 
Міністр культури М. Кулинок 
(2010–2012) 

придворний скрипаль 

Місце перебування у політич-
ному просторі збанкрутілих 
політиків, політичних партій 
та ідей 

політичне кладовище 

Місячна долина Ваді-Рум, Йо-
рданія 

рожева пустеля 

Мітинг на підтримку коаліції втомлені сонцем 
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Мітинг під дощем у Харкові на 
підтримку Петра Симоненка 
про відсторонення Леоніда 
Кучми від влади 

укол парасольками 

Мітинг проти прийняття По-
даткового кодексу 

Податковий майдан 

Міхаель Шумахер, семиразовий 
чемпіон світу, володар числень-
них рекордів «Формули-1», один 
з найуспішніших пілотів 

Червоний барон 

Міхеїл Саакашвілі та Бідзіна 
Іванішвілі 

грузинські баба Палажка та ба-
ба Параска 

Міхеїл Саакашвілі, Президент 
Грузії (2004–2013) 

улюбленець провінції 

Мовне законодавство України мовний зашморг на шиї України 
Можливість для ключових 
галузей української економіки 
(зокрема, металургійної, хіміч-
ної промисловості, АПК) ско-
ристатися певними послаб-
леннями в системі держконт-
ролю 

трансферні поблажки 

Молоді люди – користувачі со-
ціальних мереж, які спіл-
куються виключно російською 

мережева молодь 

Молодь, яка, не спілкуючись 
українською, не знає доско-
нало і російської мови 

безмовне м’ясо 

Монголи нащадки Чингізхана 
Монета «Рік тигра», номіна-
лом 5 гривень, введена в обіг 
Національним банком 2010 р. 

«тигрова» монета 

Монети, які випустили до Єв-
ро-2012 

футбольні монети 
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Музика Володимира Івасюка, 
українського композитора і 
поета 

буковинська рапсодія 

Музичний гурт «Pussy riot», 
який здійснив акцію протесту 
проти російської влади у Хра-
мі Христа Спасителя нібито 
на замовлення Бориса Бере-
зовського 

БАБині кицьки 

Музичні виступи культурні паузи 
Найбільш очікувані кінокар-
тини 2013 р. за участі попу-
лярних кіноакторів 

міцні кіногорішки-2013 

Найвідоміша світова кінопре-
мія «Оскар» 

дядько Оскар 

Наомі Кемпбелл, британська 
супермодель 

кривенька «пантера» 

Напруження між найбіль-
шими американськими вида-
вництвами, як-от: Hatchet, 
Simon and Schuster, Macmillan, 
Harper Collins, Penguin і ком-
панією Apple, з одного боку, та 
Amazon – з іншого 

книжкова батрахоміомахія 

Народні депутати України провладні месії 
Народні депутати України, що 
не беруть участь у роботі Вер-
ховної Ради України 

прогульники 1-го рангу 

Народні депутати Верховної 
Ради України, що голосують 
чужими картками 

депутати-піаністи 

Настоятель УПЦ КП Філарет владика-державник 
Наталія Могилевська, україн-
ська співачка 

сталева леді шоу-бізнесу 
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Наталя Гузеєва, творець мульт-
фільмів «Капітошка» і «Пет-
рик п’яточкін» 

«мама» Капітошки та Петрика 
П’яточкіна 

Наталя Королевська, лідер 
партії «Україна – Вперед!» 

літературна колєжанка Януко-
вича; королева джинси 

Науковці національний мозок; служителі 
Калліопи 

Національна телекомпанія 
України (в ефірі – «Перший 
національний») 

перший партійний канал 

Наша Україна, українська по-
літична партія 

помаранчевий табір 

Невизначеність київського місь-
кого голови Леоніда Черновець-
кого щодо святкування Нового 
року 

казка «12 місяців» 

Невизначеність політики Вік-
тора Януковича, Президента 
України (2010–2014) між Росі-
єю та Європою 

геополітичний шпагат Януко-
вича 

Невиправдане прагнення про-
вінційних міст бути схожими 
на столицю, яке не виправ-
довується ні економічно, ні 
потребами споживача 

львівська та донецька гіганто-
манії 

Невитриманість українських 
дипломатів, неадекватна реа-
кція на зауваження послів ін-
ших країн щодо ситуації в 
Україні, «відгавкування» від 
критики Заходу 

базарна дипломатія 

Недоремонтована міжнародна 
траса до митного переходу 
Смільниця 

хиріві ями 
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Нелегальна міграція чорний шлях 
Нелегітимно прийняті рішен-
ня Верховної Ради України 

розвод котят 

Неофіційна резиденція Віктора 
Януковича, Президента Украї-
ни (2010–2014), в Криму під Ма-
сандрою, що належить ТОВ 
«Пансіонат сімейного типу» 

чайний будиночок Януковича 

Несплата податків і прихову-
вання прибутків 

громадянський гріх 

Неформальна група «Дефакто», 
яка займається виступами про-
ти секс-туризму в Україні 

Робін-Гуди з Васюківки 

Нецензурна лексика лихослівні грішки; сакральні 
сигнали 

Нецензурні жести наших полі-
тиків, адресовані народу та 
один одному 

політичні «факи» 

Нечимне, озеро, що надихнуло 
Лесю Українку на створення 
драми-феєрії «Лісова пісня» 

Лесине болото 

Низка матеріалів про рейдер-
ські атаки 

три історії на ніч 

Новий «валуєвський указ» – 
Закон «Про засади державної 
мовної політики» № 9073 від 
26.08.2011 

нова висота Януковича 

Новий посол Європейського 
Союзу в Україні 

новий Тейшейра 

Новини з неправдивою інфор-
мацією 

хроніки ПАКРАЩЕННЯ 

Новобудова великих масшта-
бів 

монстр із заліза та бетону 

Новорічні подарунки українцям 
від Віктора Ющенка, Президен-

продуктові Санта-Клауси 
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та України (2005–2010), та Юлії 
Тимошенко, прем’єр-міністра 
України (2005, 2007–2010) 
Новорічні ялинки, які стали 
непотрібними 

відпрацьовані ялинки 

Норвегія земля вікінгів 
Обвинувачення Юлії Тимо-
шенко, прем’єр-міністра Украї-
ни (2005, 2007–2010) замовленні 
вбивства Євгена Щербаня 

пожиттєвий Тимошенко 

Обличчя, яке рано старіє че-
рез роботу з комп’ютером 

комп’ютерне обличчя 

Обмовки Віктора Януковича, 
Президента України (2010–2014) 

лінгвоабсурдні новотвори; прези-
дентські сентенції; словопад пре-
зидентських перлів 

Обрання на владні пости Леоні-
да Грача (на пост народного де-
путата, главу Кримського рес-
публіканського комітету КПУ) 
та Сергія Куніцина (на пост го-
лови Ради міністрів АРК) 

медовий місяць у Криму 

Одеський міжнародний кіно-
фестиваль 

європейський «Оскар» 

Оказіональна лексика оказіональний клумачок 
Окремі смуги на дорогах для 
чиновників 

VIP-смуги 

Оксана Марченко, українська 
телеведуча, журналіст 

Маргарет Тетчер української 
соціал-демократії 

Олег Блохін, радянський і 
український футболіст та тре-
нер київського «Динамо» 

керманич «біло-синіх» 

Олег Газманов, російський 
співак 

есаул російської естради 

Олег Криса, український 
скрипаль, музичний педагог, 
професор 

скрипаль Всесвіту; український 
янкі 
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Олег Ляшко, народний депу-
тат України, (2006– до сього-
ні), лідер Радикальної партії 
Олега Ляшка 

депутат з народу; радикальна 
вишенька; головна родзинка 
політкексу України; баритональ-
ний бас 

Олександр Аккерман, укра-
їнський художник єврейського 
походження 

гуцульський супрематист 

Олександр Волков, українсь-
кий політик 

директор-розпорядник парла-
менту 

Олександр Волконський-Шахов 
, колишній керівник групи ком-
паній «Еліта-Центр» 

головний «елітчик» 

Олександр Лукашенко, прези-
дент Республіки Білорусь 

останній диктатор Європи 

Олександр Миколайович Вер-
тинський, російський естрадний 
артист, кіноактор, композитор, 
поет і співак, кумир естради в 
першій половині XX століття 

російський П’єро 

Олександр Усик, боксер ко-
манди «Українські отамани» 

отаман Усик 

Олександр Янукович, син Ві-
ктора Януковича 

Олександр-спадкоємець 

Олександр Ярославський, 
Президент ВК «Металіста», 
мільярдер 

король Харкова 

Олександра Захарова, Олек-
сандр Збруєв, Леонід Бронєвой, 
народні артисти Росії 

«Ленкомівські» корифеї 

Олексій Дурнєв, український 
телеведучий 

зірка інтернетівського тролінгу 

Олексій Івченко, колишній 
керівник «Нафтогазу» 

Льоша-Мерседес 

Олескандр Пономарьов, спі-
вак 

срібний голос української поп-
сцени 



 127

Олів’є вічно живий салат 
Олімпійський стадіон український Колізей 
Олімпійські ігри 2022 р., які 
хоче проводити Україна 

Львівські ігри-2022 

Онкологія чума ХХІ століття 
Опозиційні партії, які створені 
протягом 2010–2012 рр. 

молода опозиція 

Орга́н король інструментів 
Організація «Femen» 
 
 

виразка на тілі української мо-
ральності; силіконові «облич-
чя» України; українські амазон-
ки 

Організоване угруповання під 
керівництвом депутата від 
Блюку Юлії Тимошенко Бог-
дана Губського 

банда Губського 

Організувати революцію у 
країні 

збирати Майдан 

Осама бен Ладен, лідер 
Аль-Каїди 

прапор світового тероризму 

Освоювачі чорноморського 
шельфу 

Чорноморські богатирі 

Оскар Пісторіус, знаменитий 
південноафриканський спорт-
смен, параолімпійський чем-
піон 

безногий Оскар 

Основні проросійські органі-
зації України 

православний Комінтерн 

Охоронна фірма олігарха, яка 
захищає його майно 

особиста армія олігарха 

Охоронці Президента України приватні УДОди 
Очолення виконавчої влади 
Віктором Януковичем 

конвеєр смерті імені Засядька 

Павич індійський барометр 
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Павло Лазаренко, п’ятий прем’єр-
міністр України (1996–1997) 

Блудний Паша 

Парламентська опозиція розведені кошенята 
Парламентські вибори 2012 р. 
в Україні 

осінні ЧАСтушки 

Партії «Об’єднана опозиція 
Батьківщина» і ВО «Свобода» 

дві колони опозиції 

Партії, котрі висуваються на 
виборах не у власних цілях, з 
метою відбору голосів для 
якоїсь іншої політичної сили 
Сидерати – рослини, що ви-
рощуються для їх подальшого 
висаджування у ґрунт як ор-
ганічне добриво 

партії-«сидерати» 

Партії, які виступають проти 
провладної окремо від опози-
ції 

тераріум опозиційних однодум-
ців 

Партія, яка набрала на вибо-
рах не більше 5 % 

партія-карлик 

Партія «Молоді регіони» підростаюче покоління Партії 
регіонів 

Партія регіонів біло-синє дитя; біло-синій па-
ханат; біло-синій плід нашої 
політики;  партія війни; партія 
влади; партія обіцянок; Януко-
вич і Ко; партія корита 

Партія регіонів та її прихиль-
ники 

стрічка регіонів 

Партія регіонів та Комуніс-
тична партія України 

антиющенківський шабаш 

Парфуми Chanel № 5 п’ятий елемент 
Пенсійний електорат Леоніда 
Черновецького 

бабусі Черновецького 

Передвиборча агітація україн-
ських політиків 

передвиборча локшина 
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Період головування Леоніда 
Черновецького у Києві 

епоха «молодої команди» 

Період з 30 травня 1999 р. по 
14 квітня 2006 р., коли пост 
мера Києва обіймав Олек-
сандр Омельченко 

ера Омельченка 

Періс Хілтон, американська 
фотомодель, акторка, співач-
ка, спадкоємиця сімейного 
бізнесу – найбільшої у світі 
мережі готелів Hilton 

дівчина-готель 

Перша сесія Верховної Ради 
VII скликання 

сесія дивних компромісів 

Перше в СРСР розщеплення 
атомного ядра харківськими 
вченими 1932 р. 

ядерний старт 

Перший безпілотний транс-
портний космічний корабель 
«Дракон» (Dragon), який до-
ставляв на Міжнародну кос-
мічну станцію, крім мате-
ріалів для експериментів, 
харчів, одягу, обладнання для 
космонавтів, десерт-сюрприз – 
ванільне морозиво 

дракон із ванільним морозивом 

Першокласники шестилітні гризуни науки 
Петро І, 13-й Цар Московсь-
кий, 1-й Імператор Всеросійсь-
кий 

великий реформатор (календа-
ря) 

Петро Мельник, екс-народний 
депутат України від ПР 

вбогий регіонал 

Петро Порошенко, українсь-
кий політик, підприємець, на-
родний депутат, Президент 
України (з 2014) 

шоколадний король;  шоколад-
ний заєць; улюблений дядя со-
лодунів 
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Підвищення тарифів на елек-
троенергію 

політичні феєрверки 

Підготовка до виборів украдене щастя 
Підготовка коштів для Олім-
пійських ігор-2022 в Україні 

олімпійські резерви Колесніко-
ва 

Підготовка українського бата-
льйону хімічного захисту до 
можливої участі у війні в Іраку 

уроки хімії 

Підписи, печатки атрибути «солідності» 
Підсумки київського періоду 
Віктора Януковича, Прези-
дента України (2010–2014) 

тихий «дон» 

Олександр Поль, український 
дослідник-археолог, першо-
відкривач залізорудних скар-
бів Катеринославщини 

піонер української індустріалі-
зації 

Плавчиня, що у змаганні по-
сіла друге місце 

срібна рибка 

Поведінка політичного зрад-
ника 

морозівська стезя 

Повільний підрахунок голосів черепашача робота ОВК 
Повстання у Росії помаранчева чума 
Податковий кодекс податкова Біблія 
Податок на осіб, які після 
тридцяти років не мають ді-
тей 

холостяцький податок 

Події у Криму із залученням спе-
цназу проти кримських татар 

беркутний сезон Криму 

Подорож Кейт Мосс із чолові-
ком світовими долинами, які 
відомі своїм виноробством; 
дегустація вин 

родинний «алко-тур» 

Політик, який втратив свою 
популярність 

політичний покійник 
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Політика Партії регіонів про 
перегляд газових угод з Росією 

газова голка 

Політика підкупу виборців гречка олігархів 
Політики, які займаються чо-
рним самопіаром 

земні ляшки 

Політична діяльність Віктора 
Януковича, Президента Украї-
ни (2010–2014), та Юлії Тимо-
шенко, прем’єр-міністра Украї-
ни (2005, 2007–2010) 

московський проект 

Політична пропаганда від 
Партії регіонів 

синьо-біла пропаганда 

Політична ситуація, коли дер-
жавну владу, економіку, бізнес 
тощо контролює одна сім’я 
(клан) 

сімейні історії 

Політичне протистояння (ак-
ти громадянської непокори) в 
Україні в листопаді–грудні 
2004 р. як реакція на масові 
фальсифікації на президент-
ських виборах 

Помаранчева революція 

Політичний режим Тимошен-
ко-Ющенка 

режим «тю» 

Політичні «заказухи» в друко-
ваних ЗМІ 

джинсова естафета 

Політичні невдачі Віктора 
Ющенка, Президента України 
(2005–2010) 

баба Поразка 

Політичні прихильники Пет-
ра Порошенка 

ніша Порошенка 

Помаранчева революція 
2004 р. в Україні 

помаранчевий вогонь 

Поразка на виборах виборчий гарбуз 
Порожні декларації з податку 
на доходи фізичних осіб 

декларації-пустишки 
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Послуги людей, які допома-
гають ховати власність, «опти-
мізувати» податки та реалізову-
вати сумнівні операції найбага-
тшим людям та чиновникам з 
усього колишнього СРСР 

пральні машини 

Постанова уряду про створен-
ня єдиної електронної системи 
взаємодії з громадянами та 
переведення ключових адміні-
стративних послуг в Інтернет 

електронний уряд Януковича 

Початок різдвяних розпро-
дажів у США 

чорна п’ятниця у США 

Почергові перемоги сторін в 
суді 

гойдалки в судах 

Правобережжя в районі Киє-
во-Печерської Лаври 

візитівка Києва 

Прагнення здобути диплом дипломна лихоманка 
Працівники спецзагону «Бер-
кут» 

солдати режиму 

Працівники, що допомагають 
проведенню весілля (священ-
ник, працівники рагсу, тамада) 

весільні гіганти 

Представники політичних 
партій, які знаходяться під 
протекцією олігарха Ігоря Ко-
ломойського 

кандидати Коломойського; гру-
па Коломойського 

Представники політичних 
партій, які знаходяться під 
протекцією олігарха Костян-
тина Жевага 

група Жевага 

Представники Партії регіонів джентльмени із джунглів 
Президенти Російської Феде-
рації 

сусіди-медведі-дзюдоїсти 

Президенти України безголові вершники 
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Президентські вибори в Росії у 
2012 р. 

Путінські вибори 

Прибічники Віктора Ющенка, 
Президента України (2005–2010) 

любі друзі 

Призначення Наталії Коро-
левської на пост міністра со-
ціальної політики, що ще раз 
доводить, що «Україна впе-
ред» – це виборчий проект 

казус Королевської 

Припуститися помилки дати пляму 
Пристосуванство та профа-
наторство української еліти 

синдром комсомольця 

Пристрій для підслуховування вуха влади 
Прихильник лежачого способу 
життя 

апологет сколіозу 

Прихильники коаліції, що 
відмовилися від своєї ідеї 

покійники-коаліціянти 

Приховані дані про тисячі за-
реєстрованих компаній і хедж-
фондів у офшорах 

податковий рай 

Проблемні округи парламентсь-
ких виборів-2012, на яких відбу-
лися масові фальсифікації 

виборчі майдани 

Проведення демократичних 
виборів 

мисливці за привидами: укр-
рімейк 

Провладна інтелігенція наша бидло-еліта 
Прогрес у галузі акумуляторів 
для побутової електроніки 

Велика акумуляторна револю-
ція 

Продажництво синдром «коваля Вакули» 
Продуктові набори, що роз-
даються кандидатами електо-
ррату і часто мають простро-
чений термін придатності 

отруйна гречка 
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Продукція компанії «Apple» «яблучна» продукція 
Проект Владислава Каськіва 
про створення «села май-
бутнього» за 800 млн грн з 
держбюджету 

новий проект Каськіва 

Проект держбюджету України 
на 2009 р. 

бюджет Діда Мороза 

Проект закону, що містить 
перелік російських чинов-
ників, пов’язаних зі справою 
компанії «Hermitage Capital 
Management» та смерттю Сер-
гія Магнітського, яким забо-
ронено в’їзд до США та перед-
бачено санкції економічного 
характеру 

закон Магнітського 

Прожитковий мінімум мінімальний гаманець 
Пролетарі-шахтарі, які берез-
невими страйками 1991 р. на-
магалися наблизити розвал 
СРСР 

гробарі комунізму 

1. Протестні акції проти при-
йняття Закону «Про основи 
державної мовної політики» 
№ 9073 від 26.08.2011 року; 
2. Місця, де відбуваються акції 

мовний «Майдан» 

Закон «Про основи державної 
мовної політики» № 9073 від 
26.08.2011 

мовний бліцкриг 

Протистояння між прихильни-
ками російської та української 
мов 

наша мовна війна 

Протоколи з «мокрими печат-
ками» з виборчих округів 

«мокрі» протоколи 

Професійні злочинці чорна масть 
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Радикальна партія України коктейль із абсолютно нових 
«облич» 

Рамос, Кака, Бензема, Озіл, 
Коентрау, Модріч, відомі фут-
болісти 

205 млн євро на лавці 

Рассел Кроу, австралійський 
кіноактор 

австралійський «Гладіатор» 

«Реал Мадрид», іспанський 
футбольний клуб 

королівський клуб 

Реванш російської мови та 
культури, гнучка та продумана 
технологія поширення впливу 
окремої групи, яка ідентифікує 
свій інтерес і бачення світу із 
національним інтересом Росії 

«Русскій мір» 

Революційні події 2004 р. в 
Україні 

«помаранчева вітрянка» 

Революція 2004 р. на підтрим-
ку уряду Віктора Ющенка 

помаранчевий Майдан 

Резиденції Віктора Януковича, 
Президента України (2010–2014) 

філіали Межигір’я 

Результати парламентських 
виборів 2012 р. для партії Вік-
тора Ющенка 

картина «Провал Бувалого» 

Рейдери, які без жодних доз-
вільних документів захопили 
Десятинний провулок і зруй-
нували дах будинку, який зна-
ходиться на території двох за-
повідників – «Софія Київсь-
ка» і «Стародавній Київ» 

рейдери у рясах 

Рекордно високі ціни на ро-
сійський газ для України 

газовий геноцид 

Релігія, в якій раби капіталу 
топлять свій людський образ, 

духовна сивуха 
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за висловом Олександра Го-
луба, народного депутата 
України, головного редактора 
газети «Комуніст» і члена пре-
зидії ЦК КПУ 
Ренат Кузьмін, перший засту-
пник Генпрокурора 

конкретний прокурор 

Реформа економіки революція світла 
Реформи, які призвели до подо-
рожчання залізничних переве-
зень, і, як наслідок, нерентабе-
льності збору та використання 
склобою у виробництві скла 

вирок для бомжів 

Рибінспектори рибчині «повитухи» 
Ринок генно-модифікованих 
продуктів 

колгосп імені Франкенштейна 

Рисові плантації рисове королівство 
Різдвяні пісні зі зміненим тек-
стом для пропаганди комуніс-
тичної ідеології та заборони 
християнських традицій за 
часів СРСР 

червоні колядки 

Різке зміщення Олександра Мо-
роза із 28 місця на 5 у щомісяч-
ному рейтингу впливовості 

осінній марафон Мороза 

Рінат Ахметов, народний де-
путат України, найбагатша 
людина України 

добрий доктор Айболит; король 
Донбасу 

Річне використання газу 
Україною 

газове меню України 

Рішення про переведення 
України на літній час 

арійська фізика 

Роберт Паттісон, англійський 
актор 

головний вампір світу 

Роберто Баджо, колишній іта-
лійський футболіст зі специ-
фічною зачіскою 

Божа косичка 
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Робота нафтогазової корпо-
рації «Лукойл» в Україні 

Горе ЛУКове 

Роджер Федерер, швейцарсь-
кий тенісист-професіонал 

Веселий Роджер 

Розкрадання державних ба-
гатств 

політична булімія 

Розслідування кримінальної 
справи щодо вбивства народ-
ного депутата України Євгена 
Щербаня 

справа Щербаня 

Роман Безсмертний, українсь-
кий громадський діяч, народ-
ний депутат України (1994–
2004), заступник Глави Секре-
таріату Президента України 
(2007–2008) 

Безсмертний посол 

Роман Нойштедтер, німець-
кий футболіст 

Дніпропетровський Роман 

Роналдінью, бразильський 
футболіст 

Ронні-чарівник з Порту-Алегрі 

Російська газова політика що-
до України 

закон рубильника 

Російська мова мова Ківалова; мова розбрату-2 
Російська федерація молодший брат України; вели-

кий сусід; кремлівський аганат; 
північна імперія; путінська дер-
жава; сусідка-агресор; червоно-
біло-блакитна держава 

Російські політики кремлівські державожери 
Російські урядовці кремлівські чекісти 
Росіяни фінсько-татарський напівфаб-

рикат 
Ряжені опозиціонери фарбовані опозиціонери 
Сало вітчизняна «віагра» 
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Самбука, що стала причиною 
отруєння 19-річної дівчини 

вогненний напій смерті 

Сандерленд, англійський фут-
больний клуб 

чорні коти 

Сандро Кобахідзе, нападник 
київського футбольного клубу 
«Арсенал» 

грузинський легіонер 

Свято-Успенська Почаївська 
лавра 

регіональна лавра 

Себастьян Джовінко, італій-
ський футболіст 

атомний мураха 

Села Черкаської області потьомкінські села 
Семен Гулак-Артемовський, 
український композитор і дра-
матург, автор першої української 
опери «Запорожець за Дунаєм» 

співак із Гулаківки 

Семирічне виконання Росією 
її зобов’язань як члена Ради 
Європи 

російська семирічка 

Сервіс у гаражі Сербії для 
зняття стресу 

кімната люті 

Сергій Бондарчук, колишній 
голова політради, який довгий 
час після зняття з посади збе-
рігав доступ до партійного 
сайту Razom.org.ua 

інтернет-рупор «Нашої Украї-
ни» 

Сергій Звєрєв, російський пе-
рукар, дизайнер та співак 

король гламура 

Сергій Ківалов і Вадим Коле-
сніченко, народні депутати 
України, члени Партії регіо-
нів, автори скандального за-
кону «Про засади державної 
мовної політики» 

мовні провокатори 
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Сергій Ківалов, український 
політик, народний депутат 
України (1998–2014, з 2006) 

скандальний «народний підра-
хуй» 

Сергій Онищенко, українсь-
кий військовий та державний 
діяч, генерал української 
авіації 

скнилівський генерал 

Сергій Тігіпко, міністр соціа-
льної політики України; за-
ступник голови Партії регіо-
нів; лідер партії «Сильна 
Україна» (2014) 

батько пенсійної реформи; 
джинсовий лідер; несильний 
регіонал 

Сергій Федоренко, офіційний 
радник Миколи Азарова, ке-
рівник Партії регіонів у 
м. Бровари, Україна 

масажист Азарова 

Син Петра Порошенка Олек-
сій, якого батько намагається 
«просунути» до Вінницької 
обласної ради 

кіндер-сюрприз від Шоколад-
ного зайця 

Система фальсифікації ре-
зультатів голосування у Вер-
ховній Раді України під керів-
ництвом Михайла Чечетова 

машина Чечетова 

Сі Цзиньпін, китайський 
політичний та державний 
діяч, прозахідний націоналіст 

червоний принц 

Сільвіо Берлусконі, італійсь-
кий політик, колишній 
прем’єр-міністр 

друг Сільвіо 

Січневий дев’ятий українсь-
кий ланч у Давосі 

політична трапеза 

Скандал в Україні, що вибух-
нув після оприлюднення 
«плівок Мельниченка» восени 
2000 р. 

касетна провокація; касетний 
скандал 
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Скандал у Франції через кари-
катури на мусольманського 
пророка Магомета 

карикатурний скандал 

Скандал щодо незаконної 
трансплантації органів та 
тканин померлих 

трансплантаційний скандал 

Скандал щодо ремонтів, які 
влаштували в своїх кабінетах 
новообрані впливові депутати 
України 

унітазний скандал 

Смерть Геннадія Конопльова, 
який голодував за виконання 
законів України 

українська весна 

Смт. Козин, Обухівського ра-
йону Київської області 

селище для прислуги 

Снігові намети снігові шапки 
Соціальна зміни, які впрова-
джує Партія регіонів 

процедури «стабільності і доб-
робуту» 

Соціальна мережа Facebook віртуальна донька Цукерберга 
Соціальна політика Наталі 
Королевської, українського 
політика, міністра соціальної 
політики України (2013–2014) 

політика Королеви 

Соціальний проект для незря-
чих «Доторкнутися до слова» 

проект Ґутенберґ 

Соціальні зміни від Партії ре-
гіонів 

санаторій «пАкращення» 

Союз Радянських Соціалісти-
чних Республік 

Союз Рекрутованих Свободо-
любивих Республік 

Сплата утилізаційного збору 
за транспортні засоби при 
постачанні з України до Росії 
в повному обсязі 

автомобільна війна 

Спонсорські кошти гаманець Кучми 
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Справа офіцера міліції Кра-
маренка, який займався тим, 
що незаконно вилучав з дер-
жавних органів влади і банків 
оригінали документів, які сто-
сувалися тендерної діяльності 
Яценка 

справа семи мільярдів 

Справа про вживання допінгу 
воротарем київського футбо-
льного клубу «Динамо» 

справа Рибки 

СРСР комуністичне Ельдорадо 
СРСР, який вів агресивну 
міжнародну політику 

червона нечисть 

Ст. 365 кримінального кодек-
су України 

Юлина стаття 

Ставка Адольфа Гітлера «Вер-
вольф» у смт. Стрижавка, 
Вінницького р-ну, Вінницької 
обл., Україна 

підземне царство Адольфа Гіт-
лера 

Стан України за часів прав-
ління Віктора Ющенка, Прези-
дента України (2005–2010) 

помаранчевий безлад 

Степан Гавриш, колишній 
депутат 

Стьопа-шарикопідшипник 

Степан Супрун, радянський 
льотчик-випробувач, війсь-
ковий льотчик-винищувач 

небесний ас 

Стефані Маєр, американська 
письменниця 

мати «сутінкових» вампірів 

Стів Джобс, американський 
підприємець і винахідник 

батько Apple 

Стрімке падіння мовної куль-
тури в Україні 

мовна анорексія 

Суд над Сонею Кошкіною, 
українською журналісткою, 

Кошкiн суд  
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співвласником і шеф-редак-
тором інтернет-видання «Лівий 
берег» 
Судді Донецької області донецькі вершителі долі 
Судові органи України український «Дю Солей» 
Судові процеси над українсь-
кими політиками Юрієм Лу-
ценком, Юлією Тимошенко, 
прем’єр-міністром України 
(2005, 2007–2010) 

суд Луц’Юлі; судові Санта-
Барбари 

Сумні наслідки переговорів 
України з Росією про ціни на 
газ 

газова відрижка 

Сумнівна земельна реформа сіра земельна реформа 
Сутички між право охорон-
цями та мітингувальниками 
під час акцій протесту проти 
мовного законопроекту 

заМОВНИЙ кримінал 

Сучасне становище у сфері 
трудового законодавства 

рабство в законі 

Сучасні малоосвічені люди партія населення 
Сучасні освічені люди партія Інтернету 
Сучасні студенти статево зрілий дитсадок 
Схвалення Закону «Про засади 
державної мовної політики» 

есперантизації України 

Східна частина «регіон» Укра-
їни 

Республіка східняків 

США Клятий Захід 
Таїсія Повалій, українська 
співачка 

«Золотий голос» України 

Тарас Прохасько, сучасний 
український письменник, жур-
наліст, один із представників 
станіславського феномену 

наскрізь рослинний чоловік; 
український Маркес 
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Тарас Чорновіл, Наталя Віт-
ренко та Дмитро Корчинсь-
кий, українські політики 

парламентські мандрівники 

Твердження про те, що газ 
вкрасти не можна, можна 
вкрасти гроші 

перший закон Бакая 

Тед Банд, американський ма-
ніяк 

нейлоновий витівник 

Текст мовна матерія 
Телебачення кривий екран 
Телеканал медійний рупор 
Телепередача «Футбольний 
вікенд» на каналі «Україна» 

футбольний рупор Ахметова 

Теплохід, що затонув у Татар-
стані 

волзький «Титанік» 

Термін Гертруди Стайн, що 
сьогодні відносять до молодих 
людей, що страждають від 
безробіття 

втрачене покоління 

Терористичні акти в США 
2001 р. 

американська трагедія 

Тетяна Гончарова, ведуча 
програми «Ангели та Демони» 

телевізійний демон 

Тетяна Коченкова, студентка 
Шахтарського педагогічного 
училища 

спартак у спідниці 

Тетяна Литвин, дружина Во-
лодимира Литвина, українсь-
кого політика 

дама з собачкою 

Технологічний приріст в галузі 
портативних акумуляторів 

повзуча еволюція 

Тимчасове припинення вогню 
проти повстанців урядом Сирії 
на період триденного мусуль-
манського свята жертвопри-

свято без вогню 
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несення Ід Аль–Адха (Курбан–
байрам) 
Тім Бартон, американський 
кінорежисер, мультиплікатор, 
письменник 

голлівудський казкар 

Том Тиквер, Енді та Лана Ва-
човскі, автори кінокартини 
«Хмарний атлас» 

творчий тріумвірат 

ТРК «Київ» за часів голову-
вання Леоніда Черновецького 
у столиці 

рупор Черновецького 

Коаліційна угода БЮТ, Блоку 
Литвина та НУ-НС 

«Троїстий союз» 

Тарас Чорновіл, Наталя Вітрен-
ко та Дмитро Корчинський, 
українські політики 

троє поросят 

Туніс африканська Франція 
Туреччина країна Ататюрка 
Туринський футбольний клуб 
«Ювентус» 

«стара синьйора» 

У 2007 р. у місті Жашкiв, що 
на Черкащині, Україна під час 
сварки виховательці місце-
вого дитсадка влили у горло 
нашатирний спирт 

нашатирний скандал 

Угрупування росіян та євреїв, 
які, на думку Олега Тягнибо-
ка, лідера фракції «Свобода», 
керують Україною 

москальсько-жидівська мафія 

Україна жовто-блакитні води Світового 
океану;  країна-симулякр; архео-
логічна Мекка; Живий труп; жов-
то-блакитний полігон інфор-
маційної війни; країна «розбитих 
вікон»;  країна без телевізорів; 



 145

країна брехунів;  країна РУ; Ма-
лоросійський паханат; найбагат-
ший та найприбутковіший шма-
ток радянського організму; острів 
лотофагів; садок Європи; театр 
абсурду; чорна вдова; шахова 
Дошка 

Україна 2001 р. Королівство кривих дзеркал 
Україна в період розгляду мо-
вного законопроекту Ківало-
ва-Колесніченка 

двоязична Україна 

Україна часів правління Вік-
тора Януковича, Президента 
України (2010–2014) 

Біло-блакитна Україна 

Українська гривня валюта-напівфабрикат 
Українська діаспора в Естонії український ковчег 
Українська економічна полі-
тика 

український віз 

Українська еліта ХХІ ст. державницький пацанізм; глян-
цевий пацанізм 

Українська музична премія 
«Yuna» 

вітчизняна Греммі 

Українська наука сирота при живих батьках 
Українське телебачення стічні канали 
Український електорат українське виборче серце 
Український маршрут найста-
рішого та найдовшого сухопут-
ного зв’язку між Східною і 
Західною Європою Віа Регія 

королівський шлях України 

Український фестиваль су-
часної молодіжної музики 
«Червона Рута» 

кузня талантів 

Українські гривні гербовані банкноти 
Українські політики хірурги з Банкової 
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Українські СІЗО потьомкінські зони 
Українці нація прогресуючого шансону 
Устрій Олександра Лукашен-
ка, президента Республіки Бі-
лорусь з 1994 р., який обирав-
ся на цю посаду чотири рази 

Лукашенківський лад 

Учасники протестних акцій 
проти Закону «Про основи 
державної мовної політики» 
№ 9073 від 26.08.2011 року 

мовні голодувальники 

Фізичне знищення інтелігенції другий Сандармох 
Фільм «Бойовий кінь» «Больовий кінь» 
Франц Фердинанд Габсбург, 
ерцгерцог австрійський 

сараєвська жертва 

Френсіс Метью Романов, учас-
ник телешоу на каналі СТБ 

СТБ-шний холостяк 

Футбольний клуб «Динамо» 
Київ 

біло-сині 

Футбольний матч між ФК «Реал 
Мадрид» і «Барселоною» 

ель Класико 

Футбольні клуби, які мають 
багатих власників і зіркових 
гравців 

колгоспи-мільйонери 

Хейден Пенетьєррі, амери-
канська актриса 

дівчина-«Дюймовочка» 

Хелловін, старовинне кельтське 
свято 

День мерців; свято чортівні 

Хмарочос у м. Києві, що на 
вул. Кловській, 7а 

шрам на обличчі Києва 

Хокей найшвидша в світі гра 
Хутро м’яке золото 
ХХІ століття ера кросівок, кока-коли й сво-

боди слова 
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Це визначення людей із серед-
нім доходом, які опинилися 
під фінансовим тиском завдя-
ки лідеру британських лейбо-
ристів Еду Мілібенду 

обмежена середина 

Центр досліджень та розробки 
Facebook в Україні, поява 
якого планується в Україні 

центр «F» 

Центральна виборча комісія арифмометр волевиявлення 
Церква Святих Апостолів Пе-
тра і Павла (костел Єзуїтів) у 
Львові 

Храм світла 

Церковний дзвін бронзовий голос Бога 
Цикл фільмів «Пригоди Коти-
горошка та його друзів» 

український Геракл 

Цукровий діабет солодка хвороба 
Час найбільшого ідейного 
розквіту в будь-якому суспі-
льстві 

ідейне проспериті 

Час правління Партії регіонів блакитна чума 
Частина інтелектуальної спіль-
ноти України, яка постійно 
декларує свою європейськість, 
модерність (чи навіть пост- і 
постпостмодерність), прихиль-
ність до принципів демократії, 
вільного ринку, свободи сло-
ва, побудови громадянського 
суспільства – а водночас голо-
вний вогонь своєї критики 
спрямовує проти нинішньої 
опозиції і прагне «конструк-
тивно співпрацювати» з чин-
ною владою 

системні ліберали 
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Чемпіонат Європи з футболу 
2012 р. 

потьомкінський чемпіонат; фан-
тастичний турнір 

Червоні знамена паризьких 
лівих радикалів 

червоний пояс Парижа 

Четверте місце у змаганні дерев’яна нагорода 
Чигиринська АЕС втрачена Орбіта 
Члени депутатської про влад-
ної більшості, що голосують 
чужими картками 

дресовані багаторукі мавпи 

Члени фракції Народної партії група Литвина 
Чорний список підприємців, 
які не розрахувалися з держа-
вою, через що їм тимчасово за-
боронено виїзд за кордон 

перша невиїзна двадцятка 

Чорно-білий телевізор монохромний друг 
Чутки немедійна реклама 
Шафа з різьбленими фігурами 
муз роботи італійських майст-
рів ХІХ ст., яка зникала з 
кімнати відпочинку генералів 
в управлінні СБУ в Асколь-
довому провулку 

«Три музи» 

Шлюб з метою переписати на 
себе квартиру, що перебуває у 
власності нареченого(-ої) 

квартирне кохання 

Шон Паркер, інтернет-
підприємець, відомий як спів-
засновник Napster, Plaxo, а 
також Facebook 

один із батьків Facebook 

Щорічна зустріч Ялтинської 
Європейської стратегії (YES), 
організована Фондом Віктора 
Пінчука, українського філан-
тропа 

Пінчукова Ялта 
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Щорічне дійство прогнозу-
вання погоди за умовними 
знаками бабака 

культ бабака 

Юзефа Дзвонковська, кохана 
Івана Франка 

гордая княгиня 

Юлія Тимошенко, лідер партії 
Всеукраїнське об’єднання «Бать-
ківщина» та «Блоку Юлії Ти-
мошенко», Олег Тягнибок, 
голова політичної партії 
Всеукраїнське обєднання 
«Свобода», Арсеній Яценюк, 
голова політичної партії 
Всеукраїнського об’єднання 
«Батьківщина» 

три гетьмани 

Юлія Тимошенко, прем’єр-
міністр України (2005, 2007–
2010) 

прем’єрка-зрадниця; помаран-
чева принцеса; Дон Кіхот у 
панчохах; біла тигриця; біло-
сердечна кандидатка; сфінкс 
№ 1 української політики; Чер-
вива королева; Юлія Велико-
мучениця; стійка порцелянова 
статуетка; Жанна Д’арк vs кня-
гиня Ольга; головна ув’язнена 
країни; українська Жанна 
д’Арк; газова принцеса 

Юлія Тимошенко та Віктор 
Янукович 

лисиця Аліса й кіт Базиліо 

Юпітер римський блискавконосець 
Юрій Болдирєв, знаменитий 
парламентський поет, «регіо-
нал», заступник голови гро-
мадської організації «Путь 
православных» 

православний поет 

Юрій Іванющенко, народний 
депутат України, член фракції 
Партії регіонів 

Юра Єнакіївський 
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Юрій Луценко, український 
політичний та державний ді-
яч, та Юлія Тимошенко, 
прем’єр-міністр України (2005, 
2007–2010) 

польовий командир Майдану; 
в’язні українського Азкабану 

Явище, коли багато людей 
ставлять собі діагноз, від-
штовхуючись від інформації, 
яку дістали в Інтернеті 

доктор Google 

Яна Клочкова, олімпійська 
чемпіонка з плавання 

«золота рибка» 

Ярослав Мазурок, вбивця з 
«Каравану» 

караванський стрілець 

1994–2005 рр. – часи правлін-
ня Леоніда Кучми, другого 
президента України 

епоха «кучмізму» 

2004 рік – час Помаранчевої 
революції в Україні 

апельсиновий дві тисячі четвер-
тий 

60-річчя правління королеви 
Єлизавети ІІ 

діамантове свято 

9 травня День пам’яті без пам’яті; свято 
цинізму 

Dj Scratchy, британський 
композитор, який викорис-
товує у своїх творах циганські 
мотиви, один із найуспішні-
ших музикантів у світі 

рок-ен-рольний циган 

Facebook і Twitter – глобальні 
соцмережі, що допомагають 
відслідковувати геополітичні 
настрої та робити прогнози 

щастя для ЦРУ 

Marilyn Manson, американсь-
кий метал-гурт 

ікона шок-року 

Toyota highlander японський горянин 
Vanco, американська видобув-
на компанія 

африканська акула; глибоковод-
ний хижак 
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