
— Ма-ам! Завтра батьківські 
збори! Підеш? 

— Ні! 
— Чому? 
— Знаю я ці батьківські збори! 

Ми краще з тобою на ці гроші в Таї-
ланд з’їздимо! 


Золоте телефонне правило: спо-

чатку поклади слухавку, а потім уже 
коментуй... 


Кожен електрик хоча б раз у 

житті був провідником. 


Зі словами «Дулю вам, а не квар-
тиру!» бабуся легко задула 110 сві-
чок на ювілейному торті. 


Зроби добро, і воно обов’язково 

до тебе повернеться. Повернеться, 
сяде на шию і звісить ноги. 


Якщо твоя чашка тільки наполо-

вину повна, можливо, тобі потрібен 
бюстгальтер на розмір менший? 


Чому на пакетику з насінням со-

няшника не пишуть: «Відбирає дві 
години життя!»? 


Британські вчені схрестили кра-

бові палички й отримали крабові 
хрестики. 


Головна проблема сучасної моди 

— як натягнути міні-спідницю на 
максі-сідниці. 


А ви зможете пояснити своїм ді-

тям, що телеканали раніше переми-
кали плоскогубцями? 


У мене є прес, але він працює під 

прикриттям. 

Кріпосне право — це гарантова-
ні робочі місця та впевненість у за-
втрашньому дні. 


Я почав цінувати наші вибоїсті 

дороги в той момент, коли навпроти 
мене в автобусі сіла дівчина з чет-
вертим розміром «очей»... 


Теорію відносності починаєш 

розуміти, коли півгодини стоїш пе-
ред табличкою на дверях магазину: 
«Перерва на 10 хвилин». 


Дитинство закінчується тоді, 

коли вперше чуєш вiд когось із бать-
ків: «Ану дихни!».


— На яку зарплату ви розрахо-

вуєте? 
— На «Ого, це все мені?». 


Незважаючи ні на що, росіяни й 

українці назавжди залишаться бра-
тами. Як Каїн і Авель. 


Якщо мегапаркан Коломойсько-

го таки зведуть, то на ньому, звичай-
но ж, почнуть писати. На нашому 
боці — «Слава Україні!», а на росій-
ському — як завжди. 


Прибиральниця баба Маня, яка 

пропрацювала в аеропорту 15 ро-
ків, знає 70 мовами фразу: «Куди ти 
преш, я тільки що помила!». 


На президентських виборах у 

Росії для спрощення підрахунку 
голосів було встановлено дві урни. 
Одна — за Путіна, друга — шредер. 


Оголошення: «Віддам у хороші 

руки легітимного президента Укра-
їни. Або втоплю. Росія». 
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Американка продає душі 
знаменитостей 
У Міннеаполісі місцева мешканка відкрила магазин 
під назвою SoulsRUs, де по 15 доларів за штуку реалі-
зує душі знаменитих людей. Баночку з душею можна 
купити тільки на території США. Моллі Гейтс продає 
слоїчки з рожевою речовиною, схожою на вату, — 
вона каже, що саме так виглядають душі. Жіночка 
вже продала «душі» Раяна Гослінга, Бейонсе, Опри 
Вінфрі, а також реп-виконавця Дрейка. Гейтс каже, 
що ловить душі знаменитостей тоді, коли ті сплять. Як 
конкретно вона це робить, американка не розкрила. 

Активісти пропонують 
робити дороги з целофану 
Користувачі Facebook відверто глузують із «Украв-
тодору» через стан доріг, які все частіше нагадують 
рельєф Місяця, а не поверхню, де може проїхати 
навіть позашляховик. Так, на сторінці спільноти 
IHateUkrAvtoDor повісили цікаву пропозицію: 
«Якщо пакет розкладається 145 років, а асфальт — 
за одну зиму, то, може, асфальт робити з пакетів?». 
А у коментарях юзери запропонували робити 
українські дороги зі скла — мовляв, такі протри-
маються щонайменше тисячу років. 

«Більшість із місцевих меш-
канців, хто сьогодні взяв зброю, 
— це наркомани, алкаші, урки, 
інший асоціальний елемент, які 
воюють за дозу наркоти і 200 гри-
вень. Із терористами немає про 
що домовлятися… Гляньте на 
це лахміття гітлерівське (пра-
пор так званої ДНР). Із кожною 
такою ганчіркою буде таке саме. 
Ми знищимо оцю заразу з на-
шої землі. Так буде з кожним, хто 
прийде на нашу землю зі збро-
єю». 

Олег Ляшко, нардеп, порвав 
прапор «ДНР» 

«Я вважаю, якщо ви депутати 
Верховної Ради, якщо ви отри-
муєте зарплату у Верховній Раді, 
значить, ви повинні чітко заявити 
свою позицію, з ким ви і де ви. Вже 
після президентської кампанії їм 
треба чітко вийти і сказати: «Ми 
за єдину Україну» або «Ми за Ро-
сію». Тоді ми будемо розуміти, хто 
з нами, а хто проти нас. А сидіти, 
мовчати, коли на твоїй території 
йде війна, гинуть люди, — це про-
сто аморально». 

Ірина Веригіна, в. о. губернатора 
Луганської області 

«У нас украли дітей. Автобус, 

що вивозив із міста Сніжне дітей-
сиріт на відпочинок і реабілітацію, 
був атакований озброєними бойо-
виками. Зупиніться. Діти — це не 
товар і не живі іграшки. Дітей не 
можна красти. Дітьми не можна 
прикривати політичну боротьбу. 
Дітей неможливо зробити щасли-
вими зі зброєю в руках». 

Сергій Тарута, губернатор 
Донецької області 

«Не для того ми боролися за 
повернення, щоб зараз через яко-
гось Путіна їхати з Криму». 

Мустафа Джемілєв, лідер 
кримських татар 

«По т р і б н о 
д о к л а с т и 

всіх зусиль для ре-
ального закриття 
кордону з Росією, 
звідки нам екс-
портують теро-
ристичну заразу. 
Жорстко вибива-
ти терористів із 
захоплених ними 
наших населених 
пунктів, незважа-
ючи на їхні воплі 
та соплі й іншу 
пропагандистську 
мішуру». 

Олег Ляшко, 
нардеп 

Ви упораєтеся з усіма труднощами, 
якщо не дозволите емоціям узяти гору 
над здоровим глуздом. Не фліртуйте на-
право й наліво: підчепите надокучливого 
залицяльника. 

Вдалий тиждень для тих, хто вже визна-
чився зі своїми планами й спокійно, без 
поспіху й метушні, втілює задумане у 
життя. Щоб справити на когось вражен-
ня, просто залишайтеся собою. 

Один із найскладніших тижнів. Протиріч і 
суперечок навряд чи вдасться уникнути. 
Проблеми вдома заважають зосеред-
итися на роботі, та й керівництво весь 
час присікується до кожного слова. 

Ви радієте літу й сонцю, на повні груди 
вдихаєте чисте повітря. Життя вирує, й 
Раки з головою пірнають у цю захопливу 
круговерть. Насолоджуйтеся незабутні-
ми моментами, пережитими з коханими. 

У вирішенні проблем вам знадобиться 
підтримка та поміч перевірених часом 
друзів. Не соромтеся спертися на чиєсь 
плече: ви не раз допомагали іншим, а те-
пер дозвольте допомогти вам. 

Не довіряйте тим, хто забагато обіцяє: 
золоті гори можуть обернутися піщаним 
замком. Щоб зарядитись енергією, зу-
стріньтеся зі старими друзями. Позитив 
гарантовано! 

Навряд чи ваші близькі зможуть упора-
тися зі своїми проблемами без вашого 
втручання. Доведеться допомагати. 
Звісно, бути добрим — це шляхетно, але 
не дайте вилізти собі на шию. 

На ваших плечах тягарем лежать старі 
проблеми. Зусиллям волі змусьте себе 
зосередитись і нарешті вирішити їх. 
Остерігайтеся: ті, кому беззастережно 
довіряєте, можуть зрадити. 

У веселій компанії почуватиметеся не 
у своїй тарілці. Розслабитися вдасться 
тільки вдома, лежачи на рідному дивані 
перед телевізором чи з книжкою у руках.  
Оточіть себе тишею і спокоєм. 

Настав час діяти, вистачить уже фан-
тазувати й літати попід хмарами! У вас 
є шанс змінити свою долю на краще. 
Проте, женучись за мрією, не жертвуйте 
спілкуванням із рідними та близькими. 

Козорогам цього тижня дуже  фортуни-
тиме. На  вашу  ощасливлену  маківку 
сипатимуться подарунки долі. І не взду-
майте сумніватись у тому, що ви їх за-
служили. 

Ймовірні серйозні конфлікти. Ви намага-
тиметеся загладити гострі кути, та це не 
надто вам вдаватиметься. Не поспішай-
те довіряти тому, хто з’явився у вашому 
житті недавно. 
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Дозвілля

Афіша заходів пивного 
клубу «Оболонь»

Пт 20.06 — «Танці на палубі Кораблика». Від 60-х і до 
сьогодні 

Сб 21.06 — камеді-шоу «Штурвал». Фінал! Остання серія 
за участі команд «Отдихаєм Вмєстє» (Хмель-
ницький) і «Збірна бувших» (Рівне)

Нд 22.06 — гурт «Double Flash» (Луцьк). Акустика 


