
Хлопчик-хуліган п’ять днів не 
міг потрапити додому: він дзвонив у 
двері та втікав. 


Путін на прес-конференції: 
— Запевняю вас, що ми будемо 

жити непогано і при $60 за барель! 
Запитання із залу: 
— А ми? 


На майбутніх виборах до ВР під 

час голосування в урни будуть кида-
ти не бюлетені, а відразу кандидатів. 


Судячи з того, як наполегливо 

деренчить дрилем мій сусід знизу, я 
не здивуюся, коли почую крики «На-
фта!». 


Скоро зима, птахи відлетять на 

південь, заєць поміняє шубку… Тре-
ба уточнити в чоловіка: я зайчик чи 
пташечка? 


Депресія — це коли у фільмах 

жахів ти вболіваєш за маніяків... 


У нас із котом усе поділено: у 
нього своя миска — у мене своя та-
рілка, у нього своя підстилка — у 
мене своє ліжко, він їсть сухий корм 
— я їм чипси, я дивлюся телевізор, а 
він — пральну машину… 


Мрія кожної жінки: хоч раз у 

житті вийти з повним пакетом із 
ювелірного магазину, а не з продук-
тового. 


— Тату, а що далі від Бердичева: 

Місяць чи Житомир? 
— Не мороч мені голову! Підійди 

до вікна. Місяць бачиш? 
— Бачу. 
— А Житомир? 

— І давно вони разом? 
— Хто? 
— Твої брови. 


Раніше підлітки по під’їздах хо-

дили пити пиво, а тепер — шукати 
незапаролений wi-fi. 


У цілковитій темряві сидять два 

куми й розпивають пляшку. І тут 
один із них каже: 

— Куме, а чому ви собі наливаєте 
більше, ніж мені? 

— Та ж тут темно, то не виджу, 
скільки ллю! А звідки ви, куме, знаєте?

— Розумієте, куме, ви собі нали-
ваєте «буль-буль-буль-буль». А мені 
лише «буль-буль». 


Гуцул у горах приймає пологи в 

своєї дружини. Вже не вперше. Світ-
ла немає, запалив свічку. Витягає 
одну дитину: 

— О, хлопчик! Івасиком буде. 
Перерізав пуповину. Маля за-

горнув і поклав. І знову щось там 
витягає. 

— О, дівчинка! Марічкою буде. 
А старший син каже: 
— Тату, гасіть свічку, бо вони на 

світло лізуть! 


— От як назвати проросійську 
«вату» Донбасу, яку Кремль смикає 
за ниточку?! 

— «Тампакс», чи що?! 


— Що таке роздільне збирання 
сміття? 

— Це коли стоїть три контейне-
ри — для харчових відходів, промис-
лових і депутатів. 


Середина осені. Коли вже той Пу-

тін відлетить у вирій разом зі стерхами?  

 ПОЛІТИЧНІ ПЕРЛИ

ОВЕН 

  АСТРОЛОГІЧНИЙ ПРОГНОЗ НА 13 - 19 ЖОВТНЯ

 Відомості.інфо

№39 (731)

9 - 15 жовтня 2014 року 

http://www.vidomosti.info/

Мільярдер хоче поселити 
на Марсі мільйон людей 
Американський мільярдер, засновник SpaceX та 
Tesla Motors Елон Маск заявив, що людям потрібно 
переселитися на Марс, щоб гарантувати виживан-
ня людства. Зважившись на колонізацію Червоної 
планети, земляни зможуть заселити й інші зірки, 
коли наше Сонце почне вмирати. Мільярдер упев-
нений, що жодна цивілізація не спроможна роз-
виватися безкінечно, якщо обмежує місце свого 
проживання однією планетою. Як зазначив Маск, 
заселити Марс можна буде протягом століття. 

У Сибіру поранений ведмідь 
розірвав авто мисливця 
Розлючений клишоногий помстився мисливцеві, 
який вистрілив йому в лапу, фактично розірвав-
ши авто, поки той спав. Пригода сталась у Сибіру. 
Мисливець поранив дикого бурого ведмедя в 
стегно і змусив його тікати. А коли повернувся до 
своєї машини наступного дня, то виявив, що вона 
знищена кігтями й іклами. Ведмідь вибив лобове 
скло, вирвав передні та задні сидіння, зірвав бам-
пер тощо. Цікаво, що звір не зачепив авто друзів 
горе-мисливця. 

«Багато людей дуже агресивно 
налаштовані та ненавидять владу в 
будь-якому прояві. І не в «ватнос-
ті» річ. Люди втомилися від злид-
нів, безвиході та брехні… «Риги» 
та інша нечисть, вбийтесь об стіну. 
Ви довели нашу країну до краю і 
знову лізете у владу. Мерзота. Іноді 
я мрію про те, щоб «хунта», якою 
ви всіх так лякаєте, все-таки при-
йшла до влади». 

Борис Філатов, заступник голови 
Дніпропетровської ОДА 

«Я вважаю великою політич-
ною авантюрою проведення вибо-
рів під час війни. Тому що кожному 
з нас хотілося повного перезаван-

таження влади після Майдану... Те, 
що в державі не проведена люстра-
ція до виборів, відкриває двері в 
цей парламент усім тим грошовим 
мішкам, які грабували Україну за 
Януковича та які зараз у зубожілій 
країні безсоромним чином підуть 
скуповувати голоси». 

Андрій Сенченко, нардеп 

«Аваков назвав «маргінальни-
ми дебілами» активістів, які побили 
Шуфрича. Аваков сам дебіл! Бо не 
розуміє, що люди діють у такий ра-
дикальний спосіб лише тому, що не 
діє Закон. Влада видала індульгенцію 
регіоналам… Тому сьогодні патріоти 
люструють через смітник регіоналів, 

а завтра викинуть на сміттєзвалище 
Авакова і йому подібних». 

Олег Ляшко, лідер Радикальної 
партії

«Сім’ям Януковича, Пшонок, 
Азарових вдалося домовитися з 
Путіним про надання російського 
громадянства, і вони можуть поки 
почуватися сухо і комфортно». 

Антон Геращенко, радник глави 
МВС 

«Опозиційний блок» — це сво-
го роду «заповідник часів Януко-
вича». 

Ігор Коломойський, губернатор 
Дніпропетровської області 

«Путін грає в покер, коли 
всі інші грають у шахи». 

Гаррі Каспаров, 
російський 

опозиційний політик 

Вистачить уже сидіти з відерцем попкор-
ну в залі — станьте врешті головним 
героєм власного життя. Починайте ді-
яти прямо зараз. Серце підкаже, як слід 
вчинити. 

Цього тижня Тельці «легкозаймисті»: 
роздратовані, швидко спалахують. Тому, 
хто потрапить вам під гарячу руку, не 
позаздриш. Зірвавшись на дорогій вам 
людині, почуватиметеся гидотно. 

Скільки всього треба встигнути зробити 
цього тижня, а життєві сили вже на нулі. 
Аби підживитись енергією, тікайте геть із 
«бетонної коробки» — і гайда на свіже 
повітря! 

Ракам потрібно навчитися вчасно при-
кушувати язика. Через одне необережно 
кинуте гостре слівце можете нажити собі 
мстивого та небезпечного ворога. «Філь-
труйте» свої зауваження. 

Не варто розраховувати, що люди, які 
обіцяли вам свою допомогу, робитимуть 
це безкорисливо. Згодом доведеться 
віддячувати. Тож краще покладатися на 
власні сили. 

Будьте щирі з тими, до кого небайдужі. 
Нині, у ці осінні тужливі дні, як ніколи по-
требуєте довірливого спілкування. Тільки 
у колі рідних, де завжди знайдуть підба-
дьорливі слова, почуєтеся щасливими. 

Тиждень безхмарним не назвеш, та не-
вдовзі й над вашою вічно заклопотаною 
головою розвидниться небо та засяє 
сонце. Пам’ятайте: всі проблеми тим-
часові. 

Рідні та друзі потребують вашої уваги та 
піклування. Та й ви у родинному колі по-
чуватиметеся безпечно, огорнутими тур-
ботою і теплом. Проводьте більше часу 
з тими, кого любите ви і хто любить вас. 

Представники знака, замріявшись, бу-
дують повітряні замки. Скиньте рожеві 
окуляри: реальність значно похмуріша 
за ваш вигаданий світ. Тут ніщо не да-
ється так легко. 

Що б не відбувалося цього тижня, не не-
рвуйте: такі дрібниці направду не варту-
ють «убитих» нейронів. Усе залагодить-
ся саме собою. Можете покластися на 
друзів: вони не підведуть. 

Коли ви вже навчитеся враховувати ми-
нулі помилки, не наступаючи на ті ж самі 
граблі? Щойно закортить поділитися з 
кимось наболілим, торкніться лоба: ґуля 
від держака ще свіжа. 

Скорпіони цього тижня отримають мож-
ливість примирення після сварки з лю-
диною, що колись була вам близькою. 
Не тягніть із собою з року в рік старі об-
рази, пробачте — і від серця відляже. 
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Дозвілля

Афіша заходів пивного 
клубу «Оболонь»

Пт 10.10 — Ритмотека 
Сб 11.10 — гурт «Етно XL» (Рівне). Фольк, 

рок, фанк, ска, етно 
Нд 12.10 — Рок-Н-Рол + Електросвінг. 

Танці від Тіми та DJ Njoi 


