
Обміняю пачку аркушів А4 на 
«Ауді» тієї ж моделі. 


Простояв у черзі до психіатра за 

бісовою довідкою для ДАІ, що типу 
не стою на обліку... До такого ступе-
ня розпсихувався, поки дочекався 
своєї черги, що поставили на облік... 


Дитинство — це казка. Юність 

— роман. Зрілість — бухгалтерський 
звіт. Старість — амбулаторна карта. 


От у дитинстві добре було! Ви-

пав зуб, а мишка новий принесла... 
Сьогодні видалили мені зуба, так 
«мишка» штуку гривень за новий 
попросила! 


— Командире, ні-і-і, я в Україну 

на навчання не поїду... В мене клау-
строфобія! 

— Клаустрофобія — це боязнь 
замкнутого простору. Де ти бачиш 
замкнений простір? 

— В труні! В труні замкнутий 
простір! 


Цікаво, скільки треба відправи-

ти у РФ рефрижераторів, щоб замо-
розити конфлікт на Донбасі? 


Сів обідaти і випадково впус-

тив виделку, але встиг упіймати. 
Подумaв: «Уф! Ніхто нe прийде». 
Дзвінок у двeрі. Сусід: 

— Тaм вaшa тeщa в ліфті 
зaстряглa! 


Британські вчені відкрили нову 

аномалію — так званий «Ростов-
ський трикутник». На цій терито-
рії російські військові перестають 
орієнтуватися в часі та просторі, не 
працює навіть компас! 

Петро вирішив зробити дружині 
сюрприз на річницю весілля — при-
готувати м’ясо у вині... Після 4-ї 
пляшки взагалі не міг згадати, що 
він робить на кухні... 


1 вересня тисячі шкіл гостинно 

відкрили гаманці батьків першо-
класників. 


Європейські політики спантели-

чені: чому це Росія не зупиняє свою 
агресію, адже вони висловили стіль-
ки глибокої стурбованості, що її ви-
стачило б років на сто?! 


Найкращий спосіб зняття стресу 

— лежати на дивані з лазерною указ-
кою, направляючи червону цятку в 
чоло учасникам політичних шоу на 
ТБ. 


Хірург-трансплантолог Іванов 

по дорозі на роботу робить до трьох 
пересадок. 


Жіноче око має унікальну будо-

ву. Воно з 5 метрів здатне побачити 
чужу жіночу волосину на одязі чо-
ловіка. Зате впритул не бачить краю 
гаражних воріт! 


Автовідповідач: «Ви додзвони-

лись у військкомат! Якщо хочете 
служити, натисніть «зірочку», якщо 
ні — «решітку»... 


Історію Росії можна розказати 

однією фразою — «в усьому винні 
американці». 


У мене є цікаве багаторічне хобі, 

але дружина вимагає, щоб я від ньо-
го закодувався... 
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Індійська дівчина вийшла 
заміж за собаку 
18-річна Манглі Мунда, жителька села в Східній 
Індії, вийшла заміж за бездомну собаку. Дворнягу 
привезли на весілля в машині з водієм. Церемонія 
була проведена за наполяганням сільської ради, 
яка таким чином розраховує позбавити дівчину від 
злих чар. Якби вона відмовилася від церемонії, то, як 
стверджували старійшини, у шлюбі з чоловіком її б 
чекало нещастя. Вийти заміж за чоловіка, як пообі-
цяли Мунде, вона зможе через кілька місяців. Зараз 
їй належить дбати про домашнього вихованця. 

Екстремал зробив селфі 
в жерлі діючого вулкана 
Відомий у світі екстремал і ведучий програми «Зла 
планета» 44-річний канадієць Джордж Куруніс зробив 
селфі, перебуваючи в кратері діючого вулкана Марум 
на острові Вануат, що в Тихому океані. Щоби діста-
тися потрібного місця, відчайдуха спочатку летів на 
гелікоптері, а потім, використовуючи альпіністське 
спорядження, разом із асистентом спустився в кратер. 
Аби витримати страшну температуру, Джорж одягнув 
спеціальний костюм і підійшов до самісінького краю 
над розпеченою лавою. 

«Реальний план Путіна поля-
гає в знищенні України та віднов-
ленні Радянського Союзу». 

Арсеній Яценюк, Прем’єр-міністр 
України 

«Моя страна сошла с ума, и я 
ничем не могу помочь».

Андрій Макаревич, російський 
музикант

«Путін не зміг «нагнути» Укра-
їну, зробити неоколоніальною дер-
жавою. А потім відбувся Майдан, 

з’явилися кричалки з матюками, 
обзивання «карликом». Геополі-
тичні інтереси змішалися з осо-
бистими… Іншого виходу, ніж 
воювати, у нас немає. Кожен здо-
ровий чоловік повинен мати вдо-
ма зброю». 

Володимир Ларцев, полковник у 
відставці 

«Є абсолютно виразний розра-
хунок у Путіна. Холодний, циніч-
ний, підлий розрахунок... Путін 
повинен мститися, щоб російські 

люди навіть не могли припустити 
можливості повстання і повален-
ня диктатора». 

Борис Нємцов, російський політик

«Боротися доведеться всім — і 
маріупольцям, і українській армії. 
Загальна територія «ДНР» і «ЛНР» 
становить не більше 25 відсотків 
території Донбасу. Яка це держа-
ва? Про що тут можна говорити? 
Воно що, в змозі вижити?» 

Сергій Тарута, губернатор 
Донецької області 

«Мені не 
ц і к а в о , 

чи підуть вони 
(бойовики) далі. 
Важливо, чого хо-
чемо ми. Ми хоче-
мо сильної Укра-
їни? Тоді встаємо 
з дивана і йдемо 
в спортзал. За-
мість прочитання 
чергового крику в 
«Фейсбуці» «Ка-
раул, нас злили!» 
— йдемо і вступа-
ємо в патріотичну 
організацію, в ба-
тальйон. Друзі, це 
гра надовго, і ми з 
вами її учасники. 
Не дайте пере-
творити себе на 
глядачів». 

Семен Семен-
ченко, командир 
батальйону тери-

торіальної обо-
рони «Донбас» 

У складній ситуації порадьтеся з тими, 
кому довіряєте. Замикатись у собі не 
можна. Пробачайте рідним їхні слабкос-
ті, пам’ятаючи, що вони теж люблять вас 
такими, якими ви є. 

Поряд ті, хто вас любить і кого любите 
ви, й саме це в житті найголовніше. Ра-
дійте кожному моменту, проведеному з 
рідними та близькими. Насолоджуйтеся 
сімейним затишком. 

Цього тижня Близнюкам краще тримати 
язика за зубами, навіть якщо страх як 
кортітиме з кимось поговорити про со-
кровенне: таємницю, якою поділитеся, 
розбовкають. 

Складний тиждень: сторонні нахабно 
втручаються у ваше особисте життя, й 
це страшенно дратує. Не дозволяйте 
нікому пхати свого цікавого носа у ваші 
справи! 

Доведеться напружитися, щоб не втра-
тити досягнуте ціною величезних зусиль. 
Іноді здаватиметься, що вас оточують 
самі вороги та зрадники, але насправді 
це не так. 

Водолії вимагають від близьких немож-
ливого, а коли не отримують бажаного, 
то дратуються й сердяться. Приземліть-
ся. Не ставте ні перед ким ультиматумів, 
якщо не хочете зостатися самі. 

Стрільцям цього тижня настільки форту-
нить, що вам можна і позаздрити! Може-
те сміливо ризикувати — й уже невдовзі 
питимете шампанське. Головне — не 
втратити голову від такого успіху. 

Терези врешті-решт навчаться приймати 
зважені рішення, опираючись на чужий 
досвід. Можливо, цьому посприяв саме 
мозоль на носі від постійного контакту-
вання з «тими самими» граблями. 

Інтуїція дуже загостриться. Головне — 
не пропустити підказку свого шостого 
чуття. Будьте уважні до рідних: ваша 
байдужість може образити їх до глибини 
душі. 

Починайте кожен день із записника: без 
чіткого планування Рибам цього тижня 
ну ніяк не обійтися! Рівень вашої за-
будькуватості й неуважності битиме усі 
рекорди. 

Дбайте про рідних і близьких: вони по-
требують зараз вашої уваги. Уникайте 
зустрічей із тими, хто вам неприємний, 
бо ризикуєте наговорити такого, що по-
тім буде соромно за себе. 

До кінця тижня зметете всі перешкоди, 
подолаєте всі випробування та доведете 
власну правоту всім, хто у ній сумнівав-
ся. Заслужено могтимете собою пиша-
тися. 
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Дозвілля

Афіша заходів пивного 
клубу «Оболонь»

Пт 12.09 — Дисколихоманка 70-80-90-х 
Сб 13.09 — гурт «Резус Блюз» (Луцьк). 

Джаз. Акустика 
Нд 14.09 — Ритмотека 


