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Україна: День бухгалтера
1909 — заснували компанію 
Audi.
1965 — відкрили тунель 
під Монбланом, що зв’язав 
транспортним сполученням 
Францію й Італію.
1937 — народилася Ада Ро-
говцева, українська акторка.

1954 — народилася Ангела 
Меркель, канцлер Німеччини.
1754 — У Нью-Йорку від-
крився Королівський коледж. 
У 1784 р. змінив назву на 
Колумбійський, а у 1896 р. 
став університетом. Сьогодні 
це один із найбільших і най-
престижніших вузів США.

64 — у Римі трапилася 
«Велика пожежа», яка не 
вщухала протягом тижня 
та знищила практично все 
місто (десять із 14 кварталів, 
згорів навіть імператорський 
палац).
1968 — заснована компанія 
Intel.

1822 — французький учений 
Жозеф Ньєпс зробив першу 
в світі фотографію.
Народились:
1893 — Володимир Маяков-
ський, російський поет.
1971 — Віталій Кличко, укра-
їнський боксер і політик.
1814 — Семюел Кольт, зброяр.

1924 — в Парижі заснована 
міжнародна шахова організа-
ція — FIDE.
1969 — «Аполлон-11» 
здійснив першу пілотовану 
посадку на Місяць.
1304 — народився Фран-
ческо Петрарка, італійський 
поет.

1983 — на антарктичній 
станції «Восток» була зафік-
сована найнижча температу-
ра на планеті за всю історію 
спостережень — - 89,2°C.
356 до н. е. — народився 
Олександр Македонський, 
древньогрецький воєна-
чальник.

1944 — створено Міжнарод-
ний валютний фонд.
1983 — американець Дік 
Сміт першим облетів Землю 
на гелікоптері.
2011 — терористичний акт 
в Осло. Андерс Брейвік 
влаштував бійню на острові 
Утойя, застреливши 85 осіб.
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 ПОЛІТИЧНІ ПЕРЛИ

  АНЕКДОТИ НАРОДЖЕНІ З... ПІНИ ПИВНОЇ

Пивний клуб 
«Оболонь»

м. Луцьк, вул. Коперніка, 8а. 
Телефон для довідок: 

(0332) 72-33-53. 
www.morepiva.com; 

e-mail:obolon@morepiva.com

ОВЕН

  АСТРОЛОГІЧНИЙ ПРОГНОЗ НА 16 — 22 ЛИПНЯ
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Він був старшим за неї на десять 
років... Вона сіла йому на шию і зві-
сила ноги... Дивіться першого верес-
ня у всіх школах України — Перший 
дзвоник!!!


Три періоди в житті жінки:
1. Нервує батька.
2. Дратує чоловіка.
3. Бісить зятя.


Як подумаю, який із мене інже-

нер, то до лікаря йти страшно...


— Чому ти ходиш по квартирі в
одних трусах?
— У двох жарко.


Де б ти не жив, сусід із шансоном 

знайде тебе.


Я п’ю кавовий чай, чайну каву, 
молочний сік, молочний чай, каво-
вий сік, молочну воду, а все тому, що 
лінуюся помити чашку.


Дитина — єдина річ у будинку, 

яку треба прати вручну.


Вахтера жіночого гуртожитку 
чоловіки починають розуміти тіль-
ки тоді, коли в них народжується 
донька.


Іду вчора вночі, дівчина попе-

реду мене додала темп, я теж пішов 
швидше, вона почала бігти, я теж 
побіг, вона закричала, і я закричав. Я 
навіть не бачив, від чого ми втікали.


Найстрашнішу магнітну бурю 

пережив чоловік, який подарував 
дружині на двадцяту річницю шлю-
бу магнітик на холодильник.


Чоловік поїхав на курорт один, 

без дружини. Надсилає їй повідо-
млення: «Все одно люблю тільки 
тебе». Відповідь дружини: «Та й ти 
поки що найкращий».


Гроші, ви такі зрадники! Гуляти, 

значить, ідемо разом, а додому я по-
вертаюся один!

Маршрутка, як мафія: важко уві-
йти, а ще важче вийти.


— Скажіть, а коли у вас день на-

родження?
— А вам навіщо?
— Цікаво, коли у природи ви-

хідний...


Дочка повертається додому о 
першій ночі. Її зустрічає біля дверей 
розлючена мати:

— Ти де була?
— Гуляла!
— Та я... У твої роки!..
— Мамо, заспокойся, мені в твої 

роки було вже шість місяців!


Найбрутальніший мужик США 
знепритомнів від перегару україн-
ського восьмикласника.


Клієнт у ресторані:
— Підсмажте мені, будь ласка, 

яєчню. Тільки з одного боку недо-
соліть, з іншого пересоліть, з одного 
— недосмажте, з іншого — навпаки. 
І жбурніть її прямо з пательні нa стіл 
із криком: «Жери, скотино!».

Помітивши подив офіціaнтa, по-
яснює:

— Розумієте, я вже місяць у від-
рядженні. Хочеться хоч рaз поїсти, 
як удомa.


Агент 007 був направлений 

британською розвідкою в Україну, 
проте швидко був знешкоджений 
українським агентом Петром із його 
секретною зброєю 0,7 і 0,5, а згодом 
завербований до лав українських 
шпигунів за допомогою надсекрет-
ної зброї «Огірочок і сальце».


— Чого хочуть жінки?
— Жінки хочуть, щоб усе було 

так, як вони хочуть.

«Треба міняти цих слабких ду-
хом опозиційних «вождиків», які 
перетворили опозицію в овець на 
чолі з кроликом. А повинен бути 
лев».
Олег Ляшко, народний депутат про 

опозицію

«Нинішній закон про мови чи 
конфлікт на побутовому ґрунті 
може призвести до колосальних 
збурень. І ми навіть не уявляємо, 
що живемо на пороховій бочці, а 
сірник тримає Янукович. І наступ-
ного разу, коли він захоче підпали-
ти цигарку, все зірветься».

Роман Безсмертний, колишній 
заступник голови Секретаріату Пре-

зидента України

«Під час Євро-2012 найбіль-
ше заробила українська влада, а 
люди набралися досвіду та стали 
розумнішими. Розділіть людей і 
владу. Люди навчилися щось ро-
бити й отримали якісь гроші. А 
тепер зверніть увагу на владу: що 
вона зробила? Вона забила кляп на 
шляху до Євросоюзу. І ми зараз, як 
на вагах, гойдаємось, хочемо бути 
розумними і красивими, але так не 
буде».
Роман Безсмертний, екс-заступник 

голови Секретаріату Президента 
України

«Якщо поглянути на карту До-
нецької області, то можна поба-
чити, що за своєю конфігурацією 
вона нагадує розкриту долоню».

Віктор Янукович, Президент 
України відкрив для себе карту До-

нецької області

«Я проти львівсько-галицьких 
діалектів, які засмітили сьогодні 
засоби масової інформації. Я не 
вважаю те, що нам пропонують, 
українською мовою. Це відрижка 
тієї частини України, яка колись 
була постійно під чиїмось гнітом».

Вадим Колесніченко, Партія регі-
онів, автор скандального мовного 

закону

«Ці політичні 
дракули зви-

кли працювати в 
тіні, тому що в чес-
ному бою програ-
ють. Але ми допо-
можемо Яценюку і 
компанії вийти на 
світло».

Олена Бонда-
ренко, Партія 

регіонів вважає, 
що об’єднана 

опозиція боїться 
встановлення веб-

камер на виборчих 
дільницях

Можуть виникнути серйозні конфлікти. 
Вам здаватиметься, що вас недооці-
нюють і навмисно критикують. Будь-яке 
дрібне непорозуміння може вибити з 
колії.

Доволі складний тиждень: берете близь-
ко до серця будь-яку дрібницю, надмірно 
критично ставитеся до себе. На тлі само-
копирсання легко буде не помітити, що 
ви образили когось байдужістю.

Гарний час, аби реалізувати усі вдалі 
ідеї. Утім, робити це ліпше самотужки, 
бо праця у партнерстві нині не для вас. 
Адже не помічаєте, що ваші, здавалося 
б, дружні підколювання ображають.

Цього тижня на вас чекає багато сюрпри-
зів, здебільшого приємних. Життя потро-
ху змінюватиметься на краще. Будь-які 
розбіжності вдасться швидко подолати, 
дійти компромісу буде легко.

Цей складний період сповнений проти-
річ, конфліктів і боротьби. У Левів, на-
віть найбільш дружелюбних, звідкись 
з’являться вороги, з якими доведеться 
зійтися у сутичці.

Сприятливий тиждень. Та ви схильні до 
легковажності, тож можете наламати 
дров. Частіше замислюйтеся про наслід-
ки вчинків, якщо не хочете потрапити до 
складної ситуації. 

На вас очікує насичений подіями тиж-
день. Вам доведеться допомагати тим, 
хто потрапив у скрутну ситуацію. Отри-
маєте шанс суттєво покращити своє жит-
тя. Тож будьте готові діяти.

Час емоційного дисбалансу та невдово-
лення усім світом і собою. Та не варто 
засмучуватися: невдовзі зрозумієте, що 
проблеми не такі страшні, як здавалося 
раніше. 

Навряд чи почуватиметеся комфортно 
на роботі цього тижня. Ймовірні кон-
флікти з шефом і колегами. Можливо, 
ви навіть замислитеся про пошук нової 
роботи. Та гарячкувати не варто.

Ви настільки впевнені у своїй правоті, 
що не хочете дослухатися навіть до кон-
структивної критики та доречних порад. 
Та не варто відхиляти їх у категоричній 
формі.

Вплив негативних тенденцій доволі силь-
ний, тож доведеться докласти неабияких 
зусиль, аби впоратися з усіма проблема-
ми, що на вас посипалися. Знадобиться 
моральна підтримка.

Ви намагаєтеся запобігти конфліктам, та 
не завжди вдало. Матимете проблеми з 
самоконтролем: нині ви здатні спалахну-
ти через будь-який дріб’язок. Намагайте-
ся дивитися на усе по-філософськи.
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