
Тема шкільних творів у Росії: «Як 
я провів літо на Керченській пере-
праві».


Син питає в батька:
— Тату, а це правда, що всі казки 

починаються словами «Жили собі 
дід та баба..?».

— Ні, синку. Справжні казки по-
чинаються словами: «Якщо ви про-
голосуєте за мене на виборах…».


Злість — це стан, в якому язик 

працює швидше за мозок.


— Чому жінки так люблять ви-
ходити заміж за військових?

— Тому що ті вже вміють готу-
вати, штопати, заправляти ліжко, 
мають міцне здоров'я і привчені ви-
конувати накази.


Якщо «Форсаж 7» знімати на 

українських дорогах, можна добряче 
зекономити на спецефектах.


«2015 рік, російскько-україн-

ський кордон»
— Паспорт, будь-ласка!
— Вот, пожалуйста!
— Мета вашого приїзду до Укра-

їни?
— Пожрать!


 Вік — це всього лише цифра. Він 

не визначає розум людини і її по-
гляди на життя. Все залежить не від 
прожитих років, а від пережитих об-
ставин в житті.

— Юначе, або паспорт показуй-
те, або кладіть пиво на місце!


Тепер в українців усе просто з 

розподілом  сімейного бюджету: по-
ловина —  на квартплату, половина 
— на погашення боргів.


Дзвонить свекруха невістці:
— Ну, як там мій синочок?
— Та як, як... Горілку п'є, з жін-

ками різними вештається, мене б'є...
— Ну, слава Богу, тільки б не хво-

рів!

Через труднощі на Керченській 
переправі до російської медалі «За 
окупацію Криму» додасться ще 
одна: «За форсування Керченської 
протоки».


Син запитує у батька: 
— А як змія розмовляє?
Батько, дивлячись на тещу: 
— Ну, що ж ви мовчите? Онук 

цікавиться!


Ящик горілки вже третій день 
тримає в заручниках бійців ДНР.


— Зустрічаються два кума, один 

питає:
— Чому твій син так швидко 

росте?
— А я монітор щомісяця на 10 

сантиметрів підвищую!


Тільки зачепили могилу Бандери 
— Москва почала забарвлюватись  в 
синьо-жовті кольори. Не дай Бог, ко-
пати почнуть ...


— Діду, а як революція в Росія 

почалась?
— Випадково. Просто закрили 

Макдональдс в центрі, й всі побігли 
справляти потребу до Кремля.


— Чому в Україні подорожчав 

хліб? 
— Влада вирішила, що у кожно-

го українця повинен бути золотий 
батон.
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Планктон вижив на зовнішній 
обшивці МКС у відкритому 
космосі 
Космонавтам вдалося виявити на обшивці МКС 
живі мікроорганізми, які змогли вижити в жорстких 
умовах космосу. Так, на зовнішній стороні ілюміна-
тора були знайдені сліди морського планктону. Ці 
організми не могли потрапити на станцію під час її 
підготовки до запуску з Байконура. Виходить, що є 
висхідні повітряні потоки, які осідають на поверхні 
станції.

Величезна тріщина розколола 
землю в Мексиці 
На північному заході Мексики утворилася кілометро-
ва ущелина. Тріщина в землі простягається на вісім 
метрів. Аномальний розлом, шириною в п’ять метрів, 
з’явився на одній з великих автострад і зупинив потік 
автомобілів. Експерти кажуть, що, можливо, зрушення 
земної поверхні — це наслідок землетрусу, що стався 
в регіоні 10 серпня. 

«У мене є два заступника, з 
яких чотири — вже місяць лежать 
в Кабінеті міністрів, яких призна-
чити неможливо, не знаю чому».

Віталій Кличко, мер Києва
 
«Кажуть, що після недавньо-

го шоку з розфарбовуванням мо-
лодими російськими патріотами 
червоної зірки на одній зі сталін-
ських висоток в кольори укра-

їнського національного прапора 
стала набирати популярність фра-
за — замість «Кримнаш» говорити 
«Намкриш».
Антон Геращенко, радник міністра 

внутрішніх справ
 
«Днями один знайомий повер-

нувся з Донецька. Я у нього запи-
тав, як враження від життя Доне-
цька під владою терористів? — «Та 
як — на вулицях одні «Жигулі» та 

«Москвичі». Решту, як говорив Ві-
ктор Федорович, додумайте самі».
Антон Геращенко, радник міністра 

внутрішніх справ
 
«Путін — не дуже далека лю-

дина, скажу я вам. І, крім того, він 
дуже емоційний. Своїм рішенням 
«на зло мамі обморожені вуха» він 
це доводить».
Борис Нємцов, російський політик-

опозиціонер

«Спостерігаючи те, що ді-
ється з курсом долара, 

виникає відчуття, що Нац-
банк — це прихований со-
юзник «ВВП» (Путіна). І він 
просто відкрив другий фронт 
проти громадян України. Еко-
номічний».

Борислав Береза, спікер 
«Правого сектора»

Можуть виникнути конфліктні ситуації, 
але вирішаться швидко. Сприятливий 
тиждень для запуску нового проекту. З 
близькими зберігайте спокій і витримку.

Вас супроводжуватиме фортуна. Контр-
олюйте свої емоції, якщо їм дати волю, 
можна втратити свою позицію. В особис-
тому житті все буде стабільно.

Близнюки

свого часу. Якщо ви зумієте приділити 
більше часу коханим, то ваші стосунки 
стануть міцнішими, додасться довіра.
РАК

процесу. Краще не стримувати своїх 
емоцій. Пам’ятайте, що для сімейних 
відносин дуже важливими є теплота і за-
тишок.

Якщо ви почуєте про себе неприємні чут-
ки, то не намагайтеся переконати всіх, 
що це неправда. Краще відмовитися від 
суперечок і зберігати спокій. Ситуація не-
забаром розв’яжеться.

На роботі вас чекає рутинна діяльність. 
Це може бути причиною спаду інтересу 
до професійної діяльності. Намагайтеся 
уникати конфліктних ситуацій.

Якщо ви зумієте швидко підлаштуватись 
до нових обставин, то вас чекає успіх 
цього тижня. Варто прислухатися до 
думки своєї половинки і емоційно під-
тримати.

Цього тижня ви зможете набратись важ-
ливого досвіду.  Хоч і доведеться вирі-
шувати нові завдання, розраховуйте на 
поліпшення матеріального становища та 
кар’єрний ріст.

Знайти баланс між сімейною ідилією та 
не упустити вигідні пропозиції на роботі 
— головне завдання для Дів цього тиж-
ня. Близькі вимагатимуть вашої уваги та 
розуміння.

Не відкладайте справи на потім, оскіль-
ки, можливо, не вдасться закінчити все 
вчасно. Вам захочеться сімейного ком-
форту і спокою. Ваші близькі будуть пе-
ребувати на тій же хвилі.

Не варто вплутуватися в сумнівні фінан-
сові операції і брати гроші в борг. Най-
краще — вирушити на природу, побути 
далеко від шуму і подумати про своє ста-
новище і подальші перспективи.

Намагайтеся використовувати час з ко-
ристю: не допускайте зайвих перерв, 
женіть геть лінь і бажання підкоритися 
обставинам. Близькі та рідні можуть за-
жадати більшої уваги, ніж зазвичай.

ТЕЛЕЦЬ

Близнюкам варто задуматися про 
більш раціональне використання 

Постарайтесь зрозуміти, що за-
важає вам в організації робочого 
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