
Озброєння РФ називають 
«Піон», «Тюльпан», «Гвоздика», 
«Волошка», тому що Міністер-
ство оборони РФ за документами 
оформлене як «Доставка квітів». 


Тепер до європейських полі-

тиків, які не потрапили в «чорний 
список Путіна», потрібно ставити-
ся з підозрою — вони можуть бути 
агентами Кремля!


— Пацієнте, прокашляйтеся, 

будь ласка. 
(Кашляє.)
— Ще покашляйте. 
(Кашляє.) 
— Схоже, у вас кашель. 


Прокинувся раніше, щоб до-

вше походити з незадоволеним об-
личчям. 


Вся суть Росії: захопити Крим, 

зруйнувати Донбас, а потім на 
«Євробаченні» заспівати пісню 
про мир... 


Справи настільки погані, що 

навіть касири не запитують, чи 
буду я брати пакет. 


Віктор зрозумів, що дружи-

на йому зраджує, коли побачив у 
шафі табуретку і стопку розгада-
них кросвордів. 


Троє невідомих відібрали пас-

порт у перехожого і порвали. Не-
відомих стало четверо. 


Перехідний вік, це коли в 

40-градусну спеку ти не знаєш, 
чого хочеш більше — морозива чи 
пива. 

У стародавній Спарті, перед 
тим як скинути слабкого хлопчи-
ка в прірву, на нього оформляли 
кредит. 


Що ближче живе бабуся, то 

жирніші внуки... 


Якщо Роналдо зламає ногу об 
зад Дженніфер Лопес, то сума за-
гальної страховки перевищить бю-
джет Узбекистану. 


Якщо ти зустрів жінку своєї 

мрії, то з іншими мріями можеш 
розпрощатися. 


Людина, використовуючи свій 

мозок лише на 3%, при цьому «гру-
зить» чужий на всі 100%. 


Чому, коли в двері хтось сту-

кає, мій кіт завжди впевнений, що 
прийшли до нього? 


— Мамо! Я отримав найвищий 

бал у тесті. 
— Це прекрасно! А що за тест? 
— Тест на вміст алкоголю в 

крові. 


— Чому Ви мовчите?
— Боюся бути нав’язливою.
— А може, Ви просто не знаєте 

відповіді на білет?


— Ти взагалі пам’ятаєш, який 
сьогодні день? 

— Ну звичайно! Сьогодні рівно 
стільки-то відтоді, як ми щось там. 


Сім років тому наївно думала, 

що чоловік запропонував руку і 
серце, а виявилося — плиту і шва-
бру. 
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У Кенії лев рятувався 
від буйволів на дереві 
Двоє туристів разом із гідом припаркували маши-
ну в заповіднику Масаї-Мара недалеко від тварин 
на пасовищі, щоб поспостерігати за ними. В цей 
час лев спробував напасти на новонароджене 
теля, яке охороняли дорослі буйволи. Бики відре-
агували миттєво і своїм опором налякали хижака 
настільки, що йому довелося видертися на дере-
во, щоб самому не стати жертвою. Парнокопиті на 
цьому не зупинилися: вони стали ходити колами 
навколо дерева, на якому висів лев. 

92-річна жінка після раку 
пробігла марафон 
У США 92-річна бабуся стала найстарішою 
жінкою, яка змогла пробігти марафон. Це 
досягнення записало її ім’я до Книги рекор-
дів. Гаррієт Томпсон, яка раніше перехворіла 
на рак, пробігла 42-кілометрову дистанцію 
у Сан-Дієго, Південна Каліфорнія. Героїчна 
американка витратила на марафон 7 годин 
24 хвилини і 36 секунд. На фініші вона ви-
глядала сильною та нескореною. Крім того, під 
час забігу жінка постійно всміхалася. 

«Ми не повинні втягуватися 
в дискусію про те, що у Литви по-
трібно забрати Вільнюс і Клайпеду. 
Я вже заявляв, що місце таких по-
літиків, як Володимир Жиринов-
ський, у зоопарку». 

Лінас Лінкявічюс, міністр закордон-
них справ Литви

 
«Путін в останні роки почав ба-

гато жартувати, і що блискучіше, то 
чорніші мішки під його очима. Ну 
не може одна людина відповідати 

за нафту й газ і жартувати про вят-
ський квас!»

Євген Бабушкін, російський 
письменник

 
«Ніхто нічого в світі не дає тобі 

просто так. Ти або береш, або від-
даєш. Україна Крим віддала. Все. 
Якщо він потрібний — його треба 
забирати. Якщо забрати не вихо-
дить, то і скиглити марно». 

Петро Оліщук, політолог
 

«Путін оголосив правду поза 
законом — цілком логічне рішення 
будь-якого правителя країни бре-
хунів. Тепер ніхто не поцікавиться, 
чи читали в Кремлі доповідь Нєм-
цова, оскільки відомості з доповіді 
становлять державну таємницю і за 
їх оприлюднення можна потрапити 
до буцегарні. Але брехня — це тря-
совина, яка засмоктує все більше і 
більше. А дім на болоті не збудуєш».

Віталій Портников, журналіст, 
громадський діяч

«Петре Олек-
с і й о в и ч у , 

ваша кадрова по-
літика безумна до 
цинізму. На вас че-
кає доля Ющенка. 
Бджоли вже гудуть 
по вашу душу».

Борис Філатов, 
нардеп

Не той тиждень, коли варто з кимось 
ділитися своїми проблемами: близькі 
не підкажуть вам способу їх вирішен-
ня, а сімейні наради тільки втомлять 
вас. Покладайтеся на власні сили. 

Покладіться на інтуїцію: вона не під-
веде представників знака. Це вбереже 
вас від болісних розчарувань. Близькі 
висунуть Тельцям ультиматум та по-
ставлять їх перед вибором. 

Коли змусите себе відірватися від ка-
напи, то досягнете багато чого. Цього 
тижня ваш найбільший ворог — лінощі. 
Якщо продавлюватимете диван і далі, 
залишитеся з носом. 

Багато Раків занепали духом, зляться 
й дратуються через дрібниці й самі 
створюють собі проблеми. Гнів заки-
пає у вас, як окріп у чайнику. Охолонь-
те!  

Випаде шанс відновити зруйновані ко-
лись стосунки з людиною, що була вам 
близькою. Скористайтеся ним. Корона 
із вас не впаде, коли хоч раз перші по-
просите вибачення. 

Зустріч зі старими друзями, яких зна-
єте ще з пісочниці, підніме настрій. 
Водолії цього тижня житимуть щасли-
вими спогадами. Але, поглинуті мину-
лим, не забувайте про майбутнє. 

Все, чого Стрільці досягнуть цього 
тижня, залежатиме тільки від їхнього 
працелюбства й наполегливості. Тож 
не бийте байдики. В особистому житті 
— застій. 

Більше, ніж будь-коли, уваги потрібно 
приділити своєму здоров’ю, особливо 
психічному: є ризик нервового зриву. 
Не дайте вивести себе із хиткої рівно-
ваги. 

Прийдешній тиждень поверне пред-
ставникам знака впевненість у влас-
них силах і надихне рухатись уперед. 
Самооцінка підскочить до захмарного 
рівня. 

Спілкування з близькими ускладню-
ється. Ви не отримуєте від них тієї 
підтримки, на яку розраховували. 
Спробуйте з’ясувати причини такого 
відсторонення. 

Зриваєтеся на тих, хто потрапив під 
гарячу руку, безпричинно дратуєтеся. 
На щастя, швидко повернете самовла-
дання, не встигши зруйнувати стосун-
ки. Перепросіть.  

Скорпіонам цього тижня не завадить 
трохи опустити планку вимог до себе 
й самокритичності. Не настільки все з 
вами погано, як ви собі навіюєте. Ви 
нічим не гірші за інших. 
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Дозвілля

Афіша заходів пивного 
клубу «Оболонь»

Пт 05.06 — З початком літа! Спекотні 
танці 

Сб 06.06 — Дискотівка 80-х 
Нд 07.06 — «Тільки Хіти». Танці 


