
Боротися з зайвими кілограма-
ми марно, поки у списку покупок є 
загадковий рядок «і щось до чаю». 


Жінкою бути простіше: пока-

призувала трохи — і все, що хотіла, 
у тебе вже є. 

Чоловіком бути складніше: по-
капризував трохи — і без обіду за-
лишився. 


Вона приготувала йому «Олів’є», 

котлети по-київськи, плов, макаро-
ни по-флотськи та вареники з си-
ром. На що тільки не йдуть ці жінки, 
щоб не варити борщ! 


У ресторані :
— Офіціанте! Заберіть від мене 

це вино, бо воно якесь каламутне! 
— У нашому ресторані не може 

бути каламутного вина. Це просто 
келих брудний! 


— Доброго дня! Перепишіть на 

мене свою квартиру. 
— Що ви собі дозволяєте?! 
— Ой, вибачте, не з того почав. 

Ви вірите в Бога? 


Комар-мачо на тілі жертви за-
вжди залишає засос. 


Деякі види мавп використову-

ють хвіст в якості руки. І саме від 
цих мавп — єдиних тварин, у яких 
рука росте не з того місця, — й похо-
дять ті два будівельники, які клали 
плитку в мене на кухні. 


Немає повісті сумнішої на пла-

неті, ніж повість про вихідні, проси-
джені в Інтернеті. 

Освітлювати темний провулок 
новеньким смартфоном — погана 
прикмета. 


— Пригощайся, бери цукерки. 

Скільки хочеш, навіть дві! 


Люся Сидорова чекала-чекала 
принца на білому коні, а прискакав 
листоноша і доставив їй пенсію. 


— Кохана! Я так скучив...
— Що, «Танчики» зависли? 


Правила хорошого тону. Не тре-

ба ставити співрозмовника в не-
зручне становище запитанням: «Які 
у вас враження від останньої прочи-
таної книги?». 


Суддя: 
— Свідку, скажіть нам, що ви 

робили 16 грудня 1989 року о пів на 
десяту ранку? 

— Ну, я сидів удома, у своєму 
кріслі, тримав у руках календар і ди-
вився на годинник... 


— Ай!!! 
— Що, вдарився? 
— Ага... 
— Дай поцьомаю... 
— Петровичу, відчепися! 


Таке враження, що почуття біль-

шості людей зроблені в Китаї. 


Найпопулярніша фраза в будь-
якому поході: «А знаєте, що ми за-
були?!». 


Американські гірки — забавка! 

Українські маршрутки — оце ризик!  
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Японський художник 
створює карти з тисяч 
окремих фотографій 
Японський фотохудожник Сохей Нішино ство-
рює дивовижні твори картографічного мис-
тецтва з численних окремих фото пам’яток 
або просто міських орієнтирів, що впадають 
у вічі. Приїжджаючи в нове місто, він кілька 
місяців обстежує його зі своїм фотоапаратом, 
знімаючи різні цікавинки. У результаті вихо-
дить навіть не карта міста, а його контур. 

В Індії затримали трьох козлів 
за псування поліцейського авто 
В Індії за підозрою у псуванні поліцейського патрульно-
го автомобіля затримали трьох козлів. Як розповіли в 
поліції, затримані разом із ще дев’ятьма членами стада 
вилізли на дах автомобіля, який було куплено за два 
дні до інциденту. Новенька темно-червона Honda стала 
подряпаною і з вибитими шибками. Поліції вдалося за-
тримати тільки трьох членів стада, інші встигли втекти з 
місця злочину. Тварин відвели в поліцейський відділок. 
Їхньому власнику висунули звинувачення в недбалому 
утриманні кіз. 

«Ціна на газ для України дій-
сно завищена. Еквівалентного об-
міну немає. За такою рентабель-
ністю, як росіяни газ, коли ціна у 
1000-500 разів завищена, Україна 
сало чи зерно не продає». 

Валерій Мунтіян, урядовий 
уповноважений України з питань 

співпраці з Росією, СНД та ЄврАзЕс 

«Кажуть, що у тверезого на 
умі, те у п’яного на язиці. Будемо 
вважати, що російський дипломат 
— це той п’яний, який сказав те, 
що у московського керівництва на 
умі. Вони і сьогодні не визнають 
трагедії кримських татар». 

Олег Ляшко, нардеп про вислів 

Генконсула РФ у Сімферополі Воло-
димира Андреєва щодо кримських 

татар 

«Усі ми знаємо, що ніякого по-
ліпшення нашого життя у такій 
бандитській державі не буде. Це 
відомо і на межигірській політич-
ній кухні. Тому в хід пішла звич-
на для колонізаторів тема поділу 
українців. Цього разу ПР експлуа-
тує непоховані міфи і катастрофи 
ХХ століття для мобілізації по-
грабованого ними ж електорату 
під гаслами міфічної фашистської 
загрози. На злодієві шапка горить, 
особливо якщо шапка — крадена».

Юрій Луценко, екс-міністр МВС 

про антифашистські мітинги Партії 
регіонів 

«Ректори повинні зрозуміти: 
досить набивати кишені та грати 
в філії». 

Дмитро Табачник, міністр освіти 
і науки про те, що в майбутньому 
філії українських ВНЗ позбавлять 

держзамовлення 

«Захід уже дивиться на нас, як 
на молодших братів по розуму, з 
якими просто треба співіснувати, 
вчити основ демократії, а в такому 
разі чекати чогось від них — нере-
ально».

Тарас Чорновіл, екс-нардеп 

«Опозиція 
для по-

чатку повинна 
стати опози-
цією, а не тим, 
чим вона є 
сьогодні. Тоді, 
можливо, змо-
же щось ро-
бити. Не знаю, 
що їм робити 
зараз. Поки 
вдається лише 
сидіти і «кури-
ти бамбук». 

Тарас 
Чорновіл, 

екс-нардеп 

Ви з оптимізмом долаєте труднощі, впев-
нено просуваючись до мети. От тільки не 
варто бути надто довірливими, інакше 
цим можуть скористатися недоброзич-
ливці. 

Єдине, чого вам може забракнути цього 
тижня, — наполегливість. Постарайтеся 
доводити все розпочате до кінця. Заго-
стриться інтуїція, тож можете довіряти 
своєму шостому чуттю. 

Багато цінного часу змарнуєте цього 
тижня на беззмістовні розмови, якщо по-
соромитеся сказати «ні» надокучливому 
співбесіднику. Близькі потребуватимуть 
вашої допомоги. 

Ви дуже тонко відчуваєте момент, зна-
єте, коли і як краще вчинити. Недобро-
зичливці слідкують за вашим успіхом із 
погано замаскованим подивом. Насоло-
діться своїм тріумфом! 

Ви то по-дитячому довірливі до тих, кому 
не варто було би відкриватися, то обра-
жаєте безпідставними підозрами тих, хто 
з усіх сил намагається вам допомогти. 
Навчіться розрізняти людей. 

Є шанс, що цього тижня вам вдасться 
втілити свою сокровенну мрію в життя. 
Вам зроблять пропозицію, на яку важко 
буде відповісти відмовою. Та й чи по-
трібно? 

Не ображайтеся на критику та не від-
повідайте докорами на докори — і ваш 
миролюбний настрій передасться навіть 
найпохмурішим буркотунам. Гармонії до-
сягти буде неважко. 

Спокійний тиждень, який мине саме так, 
як ви заплануєте. Можна розслабитись 
і дозволити собі плисти за течією. Всі 
зміни будуть тільки на краще. Оминете 
пастки, розставлені ворогами. 

З фінансами у Дів цього тижня буде туго, 
тому доведеться затягти паски та заоща-
джувати. Легким період не назвеш, але 
він може видатися дуже плідним, якщо 
не відволікатиметеся на несуттєве. 

Ви сумніваєтесь у власних силах і саме 
через це можете зазнати поразки. Не 
тупцюйте на місці, кидайтесь у бій, навіть 
якщо не впевнені, що переможете. Якщо 
не дасте страху взяти гору, все вийде. 

Розслабтеся трохи, відпочиньте з дру-
зями на природі, інакше ризикуєте «ви-
бухнути» від перевантаження. У компанії 
почуватиметеся значно краще, ніж на 
самоті. 

У Скорпіонів попереду романтичний 
тиждень. Одиноким представникам зна-
ка зірки віщують доленосну зустріч, а ті, 
хто вже знайшов свою половинку, насо-
лоджуватимуться стосунками. 
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Дозвілля

Пт 07.06 — «Шалені Танці». Суміш латини та рок-н-ролу.
Сб 08.06 — камеді-шоу «ШТУРВАЛ». Остання восьма серія 

сезону. За участі фіналістів Всеукраїнської Ліги КВН 
«Волинь».

Нд 09.06 — «Тільки Хіти». Дискотівка. 
Пт 14.06 — «Танці на палубі Кораблика». Від 60-х і до сьогодні.
Сб 15.06 — Дискотівка 80-х.
Нд 16.06 — гурт «MAN-GUST» (Рівне). Hard-Rock.

Афіша заходів пивного клубу 
«Оболонь»


