
Врятував якось принц принцесу 
від дракона. Після року подружньо-
го життя він зрозумів, що тоді вря-
тував дракона... 


Нова версія народної пісні: «Їхав 

козак за Дунай. Не довіз його «Хюн-
дай»...». 


Відкрив двері, щоб випустити 

муху. Натомість впустив зграю ко-
марів, дві бджоли, голодного кота і 
свідків Єгови. 


Середня зарплата в Україні — це 

коли одна людина отримує 500 тисяч 
гривень, а 100 інших — по 1500. Тоді 
в середньому вони отримують 6000. 
А тепер по-простому: в Петра є 10 
яблук, а в Івана — 0. У середньому 
в них по 5 яблук. Чиновники їдять 
м’ясо, а я — капусту, тож у середньо-
му ми їмо голубці... 


— Татку, це що? 
— Це кіт. 
— Татку, що це? 
— Це кіт! 
— Це що, татку? 
— Кіт. 
— Що це, татку? 
— Не знаю! 
— Це кіт, татку! 


Шановний міністре освіти! Ска-

суйте, будь ласка, написання твору 
«Як я провів літо»: наша вчителька 
— літня інтелігентна жінка... 


На деякі вчинки мене штовхає 

фраза: «Буде що згадати». 

Єгипет. Бедуїн щосили вибиває 
свій килим. Підходить український 
турист:

— Ну що, брате, не заводиться? 


Добре бути гусеницею: спочат-
ку жереш безперестанку, потім собі 
у листочок загортаєшся, спиш цілу 
зиму, прокидаєшся — і красуня! 


Даішники розгадують кросворд:
— Нічний наряд, починається на 

букву «П».
— «Патруль»? 
— Не підходить. 
— «Пост»? 
— Не підходить. 
— Подивися на останній сторін-

ці... 
— «Піжама»! 


Кінокартина «День, коли я ви-

сплюсь». Жанр — фантастика. 


Не прагніть грошей: багатство не 
зовні, а всередині. Наприклад, нир-
ка... 


— Як вас звати? 
— Василь. 
— Діти є?
— Так, син Василь і дочка Васи-

лина! 
— А тварини вдома є? 
— Кіт Васька! 
— На жаль, ми не можемо вас 

узяти на посаду креативного мене-
джера... 


Літо покаже, хто прес качав, а 

хто — дверцята від холодильника! 
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Поштова служба Бельгії 
випустила шоколадні марки 
Шоколадні марки були запущені у виробництво 
бельгійською поштовою службою, щоб вшанувати 
смачний предмет своєї національної гордості. 
Марки і пахнуть, і за смаком не відрізняються 
від бельгійського шоколаду, вкотре доводячи 
високий статус Бельгії у виробництві цього ласого 
продукту. «Ми додали шоколадний смак у клей, 
яким приклеюються марки. І ви можете спро-
бувати його, лизнувши марку», — розповіли у 
поштовій службі. 

Місяць міг з’явитися після 
вибуху ядра Землі 
Голландські вчені висунули нову версію походження Мі-
сяця. Згідно з основною теорією, наш супутник утворився 
кілька мільярдів років тому з породи, викинутої в навко-
лоземний простір у результаті зіткнення Землі з косміч-
ним тілом. Однак учений Вім ван Вестер каже, що Місяць 
міг виникнути через вибух земного ядра. Як пояснив 
учений, земне ядро є гігантським ядерним реактором. Мі-
льярди років тому воно вибухнуло. У результаті катакліз-
му частина планети була вирвана і викинута в космос, а 
за мільйони років із цієї «сировини» утворився Місяць. 

«Ми розцінюємо це як віковий 
період: як маленька дитина росте, 
так і парламент, де на дві третини 
присутній новий склад, повинен 
вирости». 
Олександр Єфремов, голова фрак-

ції Партії регіонів про прогноз робо-
ти Верховної Ради на третій сесії

«Чинна українська влада ме-
тодично робить усе можливе, щоб 
зруйнувати ще збережені залишки 
колишньої потужної економічної 
системи... Колись великі й про-
цвітаючі шахти перетворилися на 
зубожілі нелегальні «копанки»... 

Той розвал, який ми спостерігає-
мо сьогодні, інакше, як ганьбою, 
назвати не можна». 

Петро Симоненко, КПУ

«Нардеп пише іншому нардепу 
закони за гроші? Це сюрреалізм. 
Якби мені хотілося займатися біз-
несом, використовуючи свої міз-
ки, навіщо мені тоді йти в народні 
депутати?» 

Сергій Терьохін, нардеп від 
ВО «Батьківщина» 

«У райвідділі Врадіївки всі 
міліціонери пройдуть переатес-

тацію. Хоча, якщо подивитися на 
них, то вони не зможуть віджатися 
від підлоги жодного разу». 

Едуард Леонов, нардеп 

«Якщо ми не хочемо приймати 
кошторис, значить, без зарплати 
народні депутати залишаться, і все 
на цьому закінчиться. Попіартесь 
ще трохи, але тільки без зарпла-
ти». 

Володимир Рибак, голова Верхо-
вної Ради про небажання депутатів 

голосувати за кошторис Ради на 
2013 рік 

«Кому жи-
в е т ь с я 

добре в умовах 
бардаку? Ха-
пузі, злодюзі 
та бандюзі, а 
проста людина 
в таких умовах 
беззахисна». 

Михайло 
Чечетов, 

депутат від ПР 

Якщо не поспішатимете поперед батька 
в пекло, то не наламаєте дров. Крім того, 
важливо керуватися своєю, а не чужою 
думкою. Не дозволяйте нікому маніпулю-
вати собою. 

Тельцям цього тижня важко буде знайти 
спільну мову з будь-ким. Дозволяєте собі 
різкі та навіть образливі висловлювання. 
Якщо не хочете втратити друга, то краще 
стримуйте емоції. 

У гаманці побільшає шелестких купюр, а 
настрій помітно покращає. Та все ж смі-
тити грошима не варто. На представни-
ків знака очікує приємний флірт, який ні 
до чого вас не зобов’яже. 

Раків гнітить рутина, вони хочуть змі-
нити щось у своєму застояному житті, 
вирватися з цього зачарованого кола 
буденщини. І зараз саме той час, коли ви 
справді можете повернути все на краще. 

Життєрадісність не покине вас цього 
тижня навіть у найскладніших ситуаціях, 
завдяки чому швидко впораєтеся з усіма 
труднощами. На Левів чекає приємна не-
сподіванка. 

Уже на початку тижня стане зрозуміло, 
що на легкі перемоги розраховувати не 
варто. Доведеться міняти тактику, до-
опрацьовувати плани. Не тягніть жили, 
заощаджуйте сили, щоб не виснажитися. 

Дуже плідний тиждень. Самі промахів 
не допускаєте, а до чужих ставитеся по-
блажливо, тож усе йтиме гладко. Уміння 
вислухати вабитиме до вас людей емо-
ційних, імпульсивних. 

Що більше проблем виникає, то з біль-
шими наполегливістю та завзяттям ви 
беретеся за їх вирішення. Одне слово, 
на брак енергії Терезам цього тижня жа-
літися нічого. 

Попри те, що все у їхньому житті скла-
дається вдало, Діви через перепади на-
строю не можуть уповні насолодитися 
цим. Пам’ятайте: не все так погано у 
вашому домі, як ви собі вигадали. 

У спілкуванні з близькими ви надто різкі 
та вимогливі, будьте до них поблажливі. 
З’явиться можливість зустрітися з люди-
ною, яку ви давно не бачили та за якою 
скучили. 

Для вас цей тиждень буде вдалим. Вмін-
ня швидко зорієнтуватися дозволить вам 
бути щонайменше на крок попереду су-
перників, а отже, матимете значну пере-
вагу. 

Будьте обережні: цього тижня легко 
припуститися помилки, яка дорого вам 
коштуватиме. До критичних зауважень 
ставтеся спокійно, від уїдливих реплік у 
відповідь утримайтесь. 
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Дозвілля

Пт 12.07 — Гурт «Дядя гєна і компанія» (Луцьк). Pop-jazz 
Сб 13.07 — «Танці на палубі кораблика». Від 60-х і до сьо-

годні.
Нд 14.07 — Літній екватор. Спекотні танці.

Пт 19.07 — Дисколихоманка 70-80-90-х.
Сб 20.07 — «Ямайський новий рік!». Щорічне фірмове 

свято кораблика! За участі гурту «Чорнобривці» 
(Київ). + Купа розваг і танці.

Нд 21 — гурт «Viscula» (Луцьк). Диско-рок.

Афіша заходів пивного клубу 
«Оболонь»


