
Людина, яка не знає, що робити зі 
своїм життям, після пляшки горілки 
вже знає, як керувати країною. 


Сьогодні кріп надійно посів своє 

місце в одному ряду з часником, оси-
ковим кілком, срібними кулями, крей-
дяним колом, святою водою й іншими 
засобами боротьби зі всякою нечистю. 


Найбільшу силу тяжіння на світі 

має подушка о 7-й ранку. 


Урок у першому класі. Вчителька: 
— Осінь, опало листя, трава по-

жовкла і зав’яла. Дітки, кому найваж-
че зараз ховатися? 

Петрик: 
— Даішникам! 


Пора щось міняти у своєму житті 

— завтра ляжу на телевізор і буду ди-
витися на диван. 


Пішли з чотирирічною донькою 

до супермаркету по горілку: в малої 
заболіло вухо, то хотіла зробити їй 
компрес. Стою біля каси: в одній руці 
дитина, а в другій — пляшка. Касирка 
з осудом подивилася на мене. І тут до-
чка на захист матері видає: 

— Моя мама не п’є, ця горілка — 
для мене! 


Вибори — це єдиний день у році, 

коли росіяни кидають папірець в 
урну, а не повз. 


— Чому ви хочете працювати саме 

в нашій компанії? 
— Тому що в хороші не беруть. По-

чекайте, я це вголос сказала? 
— Ми вам зателефонуємо. 

Дівчина в темному провулку пере-
плутала балончики та вилікувала гра-
біжника від нежитю. 


Нема нічого більш корисного в ха-

зяйстві, ніж винний у чомусь чоловік. 


Сьогодні на вечерю в мене буде 
салат. Фруктовий салат. У ньому буде 
багато винограду. Точніше — лише ви-
ноград... Ну добре, це буде вино. 


Депресія — це коли вболіваєш за 

маніяка, дивлячись фільм жаху. 


Хочеш відчути екстрим? Запливи 
в очерет під час сезону полювання і 
покрякай. 


Тільки українці на запитання «Ти 

куди?» відповідають «Зараз прийду!». 


Забавно: дітей лякають дядьками, 
дядьків — дітьми. 


Росспоживнагляд, нажаханий тим, 

що в пачках солі, які поставляються до 
РФ із України, міститься небезпечна 
речовина хлорид натрію, негайно за-
боронив імпорт цієї субстанції. 


Росіян, які проти Путіна, возять в 

автозаках. А тих, які за — в рефриже-
раторах. 


Чотирирічна дівчинка зібрала у 

вузлик свої улюблені іграшки і почим-
чикувала до дверей. Там її перехопив 
батько: 

— Ти куди це зібралася, доню? 
— Мама весь час сварить мене, — 

схлипнула мала. — Я вирішила повер-
нутися до лелеки. 
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Китаєць розплатився за авто 
чотирма мішками монет 
У Китаї клієнт автосалону розплатився за автомобіль 
мішком монет. Китаєць вирішив придбати авто вартіс-
тю 51 800 юанів (близько 130 тисяч гривень). Першим 
внеском у розмірі 20 тисяч юанів виявилися чотири 
чорних поліетиленових мішки, в які були насипані 
монети номіналом 0,1 юаня, 0,5 юаня і 1 юань. Загаль-
на вага мішків сягнула 150 кг. Покупець повідомив, 
що монети отримані від його бізнесу, про який він не 
хоче розповісти. Продавці чекають чергового візиту 
дивного клієнта — він має погасити залишок. 

Чоловік освоїв стрільбу з 
лука за давніми фресками
Данець Ларс Андерсен продемонстрував свої 
надлюдські навички у володінні давньою зброєю. 
Він стріляє з лука із шаленою швидкістю з різної 
відстані. Чоловік вправляється зі зброєю обома 
руками та може навіть спіймати на льоту стрілу 
супротивника та поцілити нею у відповідь. Такою 
неймовірною майстерністю Ларс зобов’язаний, 
зокрема, ретельному вивченню літератури. Данець 
ознайомився зі старовинними фресками та навчив-
ся віртуозної стрільби. 

«Ми не повинні вести цю бра-
товбивчу війну. Чому ми платимо 
тисячі доларів за те, щоб забрати 
трупи наших дітей? Це що за базар? 
Це, мабуть, треба повертати стріл-
ки і кулемети проти штабів та бре-
хунів… Це ганьба, коли діти йдуть 
уперед, а батьки стоять позаду». 

Ніна Матвієнко, народна артистка 
України

«Пане Президенте, ви заявляли, 
що Україна використовує режим 

припинення бойових дій після Мін-
ських домовленостей для приско-
реного зміцнення своєї обороноз-
датності. Хочу запитати Вас: то хто 
ж більш ефективно використав ці 
кілька місяців відносного затишшя, 
якщо, судячи з повідомлень, ниніш-
ня ситуація на фронті складається 
не на користь українських військо-
вих?» 

Олег Ляшко, нардеп, у листі до 
Президента Петра Порошенка 

 

«Стали відомі приховані донині 
від загалу доповнення до Мінсько-
го меморандуму. За цими даними, 
Донецький аеропорт мав відійти 
Москві. Це означає, що Піски і ДАП 
добровольці та ЗСУ тримали всупе-
реч наказам командування. 242 дні 
оборона була круговою — боролися 
і проти східних варварів, і проти ки-
ївських корупціонерів». 

Ігор Луценко, нардеп
 

«Три міністри 
г о в о р и л и 

про одне, один ро-
сійський — про 
інше. Три на Землі 
— один на Місяці. 
Троє налаштовані 
на позитив — один 
навпаки. Але роз-
мовляти треба, 
якщо це врятує бо-
дай одне життя». 

Олексій Макєєв, 
політичний дирек-

тор МЗС, про те, що 
Росія не була нала-

штована на позитив 
у вирішенні кризи 

під час переговорів 
у «нормандському 
форматі» в Берліні

Вдалий тиждень для тих, хто звик діяти 
рішуче та сміливо. Рідні та близькі вима-
гають від вас співчуття і розуміння, тож, 
надягнувши маску відчуженості й байду-
жості, лиш глибоко раните їх. 

Попереду в представників знака непро-
стий тиждень. Зберігайте спокій, глибше 
дихайте, не дайте паніці охопити себе  — 
і ви неодмінно впораєтесь із усіма форс-
мажорами. 

Близнюки метушаться, почуваються не 
в своїй тарілці, плутаються під ногами, 
опиняються не в тому місці та не в той 
час. Тиждень незручних розмов і випад-
кових зустрічей. 

Раки з головою підуть у роботу. Горб-
лячись над офісним столом чи переви-
конуючи норму руками, замисліться про 
власне здоров’я. Не гаруйте, як тяглова 
коняка. 

На Левів цього тижня чекають сюрпризи 
та несподівані зустрічі. Друзі вже скучили 
за вами. Спалахи веселощів і натхнення 
змінюватимуть меланхолія та задумли-
вість. 

Енергія переповнює Водоліїв. Та «ба-
тарейка» може доволі швидко «сісти», 
якщо перевантажуватиметеся. У стосун-
ках виникне неприємне почуття, що вас 
не все влаштовує у половинці. 

Близькі потребують вашої допомоги та 
підтримки. Не лишайтеся осторонь їхніх 
проблем, підставте дружнє плече. Допо-
мігши, ще більше зміцните ваші стосун-
ки. 

Представники знака не погоджуються 
поступатись у суперечці ні на міліметр, 
уперто завівши своєї. З таким успіхом 
ризикуєте розсваритися з тими, хто вам 
дорогий. 

Щоб тиждень був плідним, Дівам треба 
зосередитися та зібрати себе докупи. 
Протилежна стать не зможе опиратися 
вашій чарівності. Легкий флірт підніме 
настрій. 

Цього тижня Рибам краще не ризикува-
ти. Забудьте про згадуване у приказці 
шампанське. Поставивши на кін усе, 
можете лишитися в самому спідньому. 
Краще діяти перевіреними методами. 

Будьте уважнішими та добрішими до 
тих, хто поруч. Це закладе підґрунтя для 
подальшого взаєморозуміння у сім’ї. На-
солоджуйтеся родинним затишком і по-
чуттям безпеки у колі рідних. 

Сприятливий тиждень для змін і онов-
лень, причому передусім ідеться про 
самовдосконалення. Саме час пере-
осмислити своє життя й озирнутися на 
пройдений шлях. 

ТЕЛЕЦЬ 

БЛИЗНЮКИ 

РАК 

ЛЕВ ВОДОЛІЙ 

СТРІЛЕЦЬ 

ТЕРЕЗИ 

ДІВА РИБИ 

КОЗОРІГ 

СКОРПІОН 

  АНЕКДОТИ НАРОДЖЕНІ З... ПІНИ ПИВНОЇ

м. Луцьк, вул. Коперника, 8а.  
Телефон для довідок:  

+38 (050) 2154156, 72-33-53 
www.morepiva.com,  obolon@morepiva.com

Дозвілля

Афіша заходів пивного 
клубу «Оболонь»

Пт 30.01 — ДискоЛихоманка 70-80-90-х 
Сб 31.01 — гурт «МОТОР’РОЛЛА» (Хмельницький). 

Рок. Прем’єра нових пісень + старі 
добрі хіти! 

Нд 01.02 — Українська Дискотівка


