
Дивлюся в дзеркало та кажу: 
«Кому ж така краса дістанеться?». 
А мама кричить із кухні: «Дай Боже 
йому сили, здоров’я і терплячості!».


В пологовому будинку: 
— Вітаю, у вас двійня. 
— Який збіг — я власник фірми 

«Два орла»!
До другого чоловіка:
— У вас трійня. 
— І знову збіг — я власник фірми 

«Три горішки»! 
Третій чоловік помітно зблід, 

медсестра йому каже: 
— Вам погано? 
— Дайте води! Я власник фірми 

«Сім гномів»... 


Оголошення: «Шукаю хлопця 
міцної статури, приємної зовніш-
ності, з хорошою силою волі та за-
взятістю... для спільного копання 
картоплі». 


Кажуть, фікуси краще ростуть, 

якщо з ними розмовляти. Вчора пе-
реставляв, впустив горщик на ногу... 
Хвилин п’ять допомагав рости! 


Ми завжди тримаємося за руки: 

якщо я її відпущу, вона обов’язково 
щось купить! 


Бомж Василь був справжнім со-

мельє — він розрізняв до двадцяти 
смаків різних одеколонів. 


Літо — це така пора, коли верх-

ній одяг швидше нагадує нижню бі-
лизну. 

І вовки ситі, і вівці цілі. А пас-
тух... Усе одно вже старий був. 


А не можна котячий корм якось 

скромніше називати? Мене, напри-
клад, пригнічує той момент, що 
Мурчик зараз їсть «Рагу з кролика», 
а я — пельмені з сої... 


Якщо йдете в казино, надягайте 

найкрасивіші та чисті труси: мож-
ливо, саме в них одних ви будете по-
вертатися додому. 


На співбесіді: 
— А куди поділася попередня 

співробітниця?
— Пішла в декрет.
— Ох і небезпечно у вас тут...


Усвідомлення того, що недарма 

вчився в автошколі, приходить, коли 
в магазині поступаєшся візку, який 
котиться праворуч. 


— Коли вже Віталій Кличко зро-

бить те, заради чого його вибрала до 
Верховної Ради вся країна? 

— Підвищить зарплати, пенсії, 
підніме економіку? 

— Ні! Нарешті наб’є всім пики! 


Швидше вихідних закінчуються 
тільки гроші. 


Зазвичай о дванадцятій я лягаю 

їсти. 


Ранок у селі. Щоб поспати ще, 
вуйко Іван чоботом перевів півня на 
годину пізніше. 
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На фермі у США живе 
найменший кінь у світі 
Найменший кінь у світі живе на фермі в Сент-Луїсі 
(США, штат Міссурі). Конячка на кличку Тамбеліна 
є саме конем, а не поні, але за розмірами вона ще 
менша за поні. Її висота у холці — всього 44,5 см, 
тобто менше зросту середньостатистичного коня 
в три рази. А важить мініатюрна Тамбеліна всього 
26 кг. Цей рекорд занесений до Книги рекордів 
Гіннеса в 2006 році, й досі жодна конячка не пере-
вершила його. 

Австрійський готель відкрив 
вакансію блазня 
Австрійський готель відкрив вакансію блазня. За словами 
його директора Мелані Франке, кандидатам на цю посаду 
необхідно мати гарну уяву, володіти творчими здібностя-
ми й умінням грати на музичних інструментах. Тому, хто 
отримає цю роботу, платитимуть по 1400 євро на місяць. 
Готель вирішив найняти блазня, щоб його постояльці мо-
гли відчути себе королівськими особами. «Блазень — це 
розкіш, яку раніше могли дозволити собі лише королів-
ські сім’ї, — підкреслила керівник закладу. — Блазні жили 
при дворах монархів або аристократів». 

«Взагалі, було б правильно для 
того, щоб зникла мовна пробле-
ма в Україні, вибрати мову, якою 
говорить більшість населення, і 
зробити її державною. В Україні це 
суржик». 

Олег Царьов, нардеп від Партії 
регіонів запропонував зробити 

суржик державною мовою в Україні

«Коли в школі валиться стіна, 
замикає проводку, протікає водо-
провід і немає тепла — це не роз-
руха технічних споруд, це розруха 
в головах відповідних керівників».

Микола Азаров, Прем’єр-міністр 

про необхідність перевірити стан 
усіх шкіл і дитсадків 

«Скандальних забудов парків, із 
яких недавно почалися заворушен-
ня в Стамбулі, у нас тисячі. Але різ-
ниця в тому, що у нас — населення, а 
в Туреччині — нація. Доки не вирос-
темо до нації, будемо напіврабами».

Геннадій Москаль, нардеп від 
«Батьківщини»

«Я вважаю, що для того, щоб 
претендувати на керівництво 
45-мільйонною країною, треба 
спочатку проявити себе здатним 

організувати нормально і безкон-
фліктно роботу 95 осіб». 

Анатолій Гриценко, нардеп від 
«Батьківщини» заявив, що не буде 

приєднуватися до оновленої «Бать-
ківщини» через особисту неприязнь 

до Яценюка 

«Потрібно бути божевільним, 
щоб таке пропонувати і за це голо-
сувати. Це буде тест на божевіль-
них народних депутатів». 
Михайло Чечетов, нардеп від Партії 
регіонів про пропозицію вилучити з 

документів і навчальної літератури 
термін «Велика Вітчизняна війна» 

«Сьогодні між 
молотом і ко-

вадлом не можна 
далі жити, кудись 
потрібно прибити-
ся, до якогось бере-
га».

Леонід Кучма, екс-
президент про вибір 

України між Євро-
союзом і Митним 

союзом

Овни сповнені енергії та життєвих сил. 
Цього тижня ви завиграшки впораєтеся 
навіть із найскладнішими завданнями. І 
ніхто та ніщо не спинить вас на шляху до 
успіху. 

Цього тижня ви навряд чи зможете до-
сягти успіху: надто вже стараються ваші 
недоброзичливці, і вам доводиться від 
них відбиватися. Втома як результат на-
пруженого протистояння є неминучою. 

Зберігати спокій ой як важко! Близнюки 
страждають від перепадів настрою. Че-
рез це конфліктів навряд чи вдасться 
уникнути. Добирайте слова, дискутуючи 
з начальником. 

Тиждень, що попереду, легким не на-
звеш, але він може стати плідним, якщо 
не марнуватимете часу на другорядне. У 
вас достатньо знань, енергії та сил, щоб 
упоратися з усіма завданнями. 

У цього тижня лише один недолік: ви 
надто великого значення надаєте дріб-
ницям, розкисаєте через повсякденні 
труднощі. Ставтеся до всього простіше, 
і життя заграє яскравими барвами. 

Цього тижня представники знака особли-
во ліниві. Нічого робити їм не хочеться, а 
от бажання відкласти справи на завтра 
буде дуже сильним. Утім, іноді трохи по-
бити байдики не нашкодить. 

Стрільці перебувають у хорошому на-
строї, і навряд чи щось виведе їх із рів-
новаги. Підходящий тиждень для того, 
щоби навчитися чомусь новому та ко-
рисному. 

Вам вдаватиметься уникати помилок, 
дотримуючись безпрограшної тактики. 
Романтичні побачення цього тижня ви-
дадуться непоганими, та все ж ваших 
очікувань не виправдають.

Ви надто довго розмірковуєте, і часу на 
те, щоб діяти, майже не залишається. 
Не забувайте: іноді варто ризикнути, 
щоби потім наповнити свій келих шам-
панським. 

Головна проблема Риб цього тижня — 
їхня давня звичка спочатку робити, а по-
тім уже думати. Вчинки, які вам здаються 
екстравагантними, збоку можуть вигля-
дати, м’яко кажучи, нерозумними. 

Хороший час для спілкування з рідними 
та близькими. Не нехтуйте нагодою про-
гулятися з друзями чи виїхати на пікнік 
із сім’єю. Зараз ви насправді можете до-
зволити собі зробити паузу та відпочити. 

Віра в себе та власні сили ні на мить 
не полишає Скорпіонів, і саме в цьому 
полягає таємниця їхнього успіху. Не 
скупіться на розваги — позитивні емоції 
неоціненні. 
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Дозвілля

Афіша заходів пивного клубу 
«Оболонь»

Пт 21.06 — «WOODSTOCK УКРАЇНА’2013». 2 відбірковий тур 
 фестивалю. За участі: Етнаterra, Тринакрія, Ріплей, 

Ювелір 
Сб 22.06 — Дисколихоманка 70-80-90-х 
Нд 23.06 — «URBAN PARTY». Частина 7. За участі: Інквізитор 

(Чернігів) з презентацією альбому «На Варті Укра-
їнства» +WhataFunk Crew (Луцьк) 

Пт 28.06 — Українська Дискотівка. Спеціально до Дня Кон-
ституції України 

Сб 29.06 — «Beer Mix». Дискотівка на будь-який смак! 
Нд 30.06 — День Молоді. Танці


