
Купила книгу зі знижкою 50% із 
маленьким браком: обкладинка до-
гори дриґом. Прийшла посидіти в 
парк і дістала. Стільки співчутливих 
поглядів не ловила на собі ніколи... 


Сьогодні щиро раділа з того, що 

у нашому містечку не скрізь асфальт, 
коли впустила з рук новий телефон 
у багнюку. 


У бабусь зі склерозом найтовсті-

ші та найщасливіші коти. 


Дружина каже чоловіку: 
— Треба врізати вічко у холо-

дильник, а то відкриєш і півгодини 
думаєш, чим би черв’ячка заморити. 
А морозилка ж тим часом розмерза-
ється... 


Ділова жінка сидить у барі. До 

неї підходить чоловік: 
— Дозвольте запропонувати 

свою компанію. 
— А чому ви хочете її продати? 


В конкурсі на найкоротшу авто-

біографію перемогла француженка. 
Вона написала: «Раніше в мене було 
гладеньке обличчя й пом’ята спідни-
ця, а тепер — навпаки». 


Передбачати погоду синоптикам 

дуже допомагають слова «подекуди» 
та «місцями». 


2039 рік. Псковська бабуся роз-

повідає онуку: 
— А загинув твій дідусь у боях за 

Новоросію. 
— Ба, а що таке Новоросія? 
— Гм, е-е-е, ну це як тридев’яте 

царство... 

— Ти сильна, ти впораєшся. 
— Я розумна, я навіть не візьмусь. 


Зауважте: коняка пахала більше 

за всіх у колгоспі, але його головою 
так і не стала. 


Коли я був піонером, мені роз-

повідали, як добре ми будемо жити 
в майбутньому. Тепер мені розпо-
відають, як добре я жив, коли був 
піонером... 


Заходжу в банк і бачу рекламу: 

«Ми довіряємо своїм клієнтам!». А 
ручка все-таки до столу прив’язана. 


В Естонії заборонили продава-

ти спиртні напої після 22:00. У МЗС 
Росії швидко відреагували і назвали 
це актом геноциду російського насе-
лення Естонії. 


Якби ходьба була корисною для 

здоров’я, листоноша був би без-
смертним. 


На весіллі метальниці молота 

незаміжні подруги нареченої ловили 
букет на іншому кінці міста. 


Живеш у Росії? У твоєму під’їзді 

кілька років не робили ремонт? На-
малюй на стіні прапор України. Че-
рез годину твій під’їзд буде не упіз-
нати! 


Ювелірні крамниці для жінок — 

це вихід із депресії. Для чоловіків — 
вхід. 


Сьогодні о 6:45 ранку на завод 

було доставлено тіло слюсаря Пе-
трова, де воно, не повертаючись до 
тями, приступило до роботи. 
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Вчитель хімії ледь 
не підірвав клас 
Учитель однієї зі шкіл столиці Єгипту Каїра став 
інтернет-хітом після того, як кадри із його екс-
перименту на уроці хімії поширили у Мережі. 
Педагог під час заняття показував класу, як 
зробити «м’яку хімічну реакцію», а натомість із 
колби вилетіла куля полум’я. Посудина вибухну-
ла, обсипаючи кімнату купою іскор та шматочків 
скла. На щастя, ніхто не постраждав. Діти дуже 
злякалися і намагалися покинути приміщення, 
деякі кричали та навіть молилися. 

У Сіднеї поліцейські 
«заарештували» коалу-
порушницю 
В австралійському Сіднеї місцеві поліцейські «зааре-
штували» та посадили в автозак коалу, яка бігала по 
дорозі. Тварину помітили пізно вночі. Вона заважала 
руху автомобілів та могла спричинити аварію. Побачив 
коалу інспектор, який патрулював у цьому районі. 
Поліцейському довелося «затримати» «порушницю» 
та посадити у свій автозак заради її ж безпеки. Згодом 
тварину випустили подалі від проїжджої частини. 

«Розкрию таємницю — Путіна, 
за підсумками РНБО, як дізнаєть-
ся про його зміст, спіткає повний 
всепоглинальний пердимонокль». 

Арсен Аваков, глава МВС, про 
засідання РНБО, яке пройшло 

4 листопада 
 
«Як досвідчений друг київ-

ської хунти й укрофашист — ви-
словлюю глибоку тривогу і крайнє 
розчарування результатами своєї 
інспекційної поїздки до Львова. 
На вулицях цитаделі українського 

фашизму постійно чути російську 
мову. Серед білого дня йдуть екс-
курсії для російськомовних груп. 
Самосудів не зафіксовано». 

Віктор Шендерович, російський 
письменник 

 
«Ні новий СРСР, ні Російська 

імперія йому не потрібні. Мета 
Путіна — побудувати шубосхови-
ща для себе та свого найближчого 
оточення. Це бізнес-завдання і ні-
чого більше. Путін своїми руками 
влаштував усі найголовніші траге-

дії Росії останніх 15 років».
Алла Кіреєва, дружина Роберта 
Рождественського, літературний 

критик
 
«Ми отримали те, чого чекали: 

абсолютно ніхто, жодна країна, 
включаючи Росію, ні юридично, 
ні політично вибори терористів не 
визнала. Ці так звані «вибори», які 
відбулися 2 листопада, — це на-
справді «чортзна-що і збоку бан-
тик».

Павло Клімкін, глава МЗС України 

«Ми голосно вимага-
ємо, щоб Європа 

й Америка посилили тиск 
на Росію, але самі нічого не 
робимо. Будь-які постав-
ки до Криму можливі лише 
після повернення Криму до 
складу України. Історія не 
знає прикладів, коли б вою-
ючі сторони продовжували 
активну торгівлю. Досить 
думати про накопичення 
капіталу, пора торгашам за-
думатися про Україну».

Борислав Береза, головний 
спікер «Правого сектору» 

На Овнів цього тижня чекає потужний 
емоційний «землетрус»: виявиться, що 
людина, якій ви довіряли, насправді не 
зовсім така, якою хоче здаватися. Вирі-
шуйте самі, чи пробачите їй цю фальш. 

Цього тижня Тельці, що завжди пишали-
ся своїм твердим характером, помітно 
розм’якнуть. Самі дивуватиметеся влас-
ній чуттєвості й лагідності. Проте не дай-
те вилізти собі на голову. 

В особистому житті не все так гладко: 
пригадаються задавнені образи, забуті 
протиріччя. Не дозволяйте минулому 
руйнувати ваші стосунки. Навчіться про-
бачати по-справжньому. 

Закохані Раки отримають шанс стати 
ще ближчими зі своєю половинкою, а ті, 
хто ще досі самотній, можуть несподіва-
но для себе закохатися до нестями. Не 
втрачайте голову від почуттів. 

Вияв агресії — не найкращий метод 
отримати від когось бажане. Маніпулю-
вати співрозмовником теж не вдасться. 
Доведеться зійти з небес на землю, щоб 
банально попросити людину допомогти. 

Перш ніж обіцяти щось комусь, подумай-
те, чи будете в силі виконати узяте на 
себе зобов’язання. Бо якщо підведете, 
вам цього довго не пробачать, образа 
буде сильною. 

Стрільцям цього тижня важливо думати 
холодною головою, тверезо оцінювати 
ситуацію, приймаючи важливі рішення. 
На всі сто відсотків доречним виявиться 
й прислів’я «Ранок від вечора мудріший». 

Загостриться інтуїція, можете їй дові-
ритися: шосте чуття цього тижня вас не 
підведе. Захочеться усамітнитися, а роз-
питування близьких дратуватиме, через 
що стосунки стануть прохолоднішими. 

У гамірній компанії почуваєтеся не у сво-
їй тарілці. По-справжньому відпочити й 
розслабитися вдасться тільки вдома на 
канапі. Щоб зберегти гармонію у стосун-
ках, приструньте свій егоїзм. 

Не втрачайте рідкісного шансу розкри-
ти свої почуття тому, в чиїй присутності 
ваше серце починає шалено калатати. 
Романтичні побачення подарують неза-
бутні спогади. 

Будьте готові до того, що до вас можуть 
поставитися несправедливо, а проро-
блену вами титанічну роботу — просто 
не помітити. Виникне бажання все кину-
ти, але піддаватися йому не можна. 

Рішучість, із якою ви візьметеся розгрі-
бати купу накопичених справ, не може не 
захоплювати. Та «батарейка» ентузіазму 
швидко сяде. Втім, не засмучуйтеся: діло 
поспіху не любить. 
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Дозвілля

Афіша заходів пивного 
клубу «Оболонь»

Пт 14.11 — «Beer Mix». Дискотівка на будь-який смак! 
Сб 15.11 — гурт «Los Colorados» (Тернопіль). 

Агро-Рок 
Нд 16.11 — Дискотівка 2000-х 
Пн 17.11 — День Студента. Вечірка 


