
До сина, який робить уроки, 
підходить батько, гладить по голо-
ві: 

— Старайся, синку, гачки 
пиши акуратніше. 

— Це не гачки, тату! Це інте-
грали! 


— Іване, після півлітра працю-

вати зможеш? 
— Зможу!
— А після літра? 
— Зможу!
— А після двох? 
— Працювати не зможу, але 

керувати буду! 


Присвячується тим дівчатам, 
які кажуть, що всі хлопці однакові: 
була би порядною дівчиною — всіх 
хлопців би не знала! 


Стадії росту бороди: 
1) легка небритість; 
2) тиждень у запої; 
3) морський капітан; 
4) бомж; 
5) чарівник. 


Сперечатися з жінкою — це 

як прочитати ліцензійну угоду: ви 
ігноруєте все, а в кінці просто на-
тискаєте «Я згоден». 


Шоколадки «Мілка» з логоти-

пом корівки ніби заздалегідь попе-
реджають про можливі наслідки...


Москаль: 
— Как правильно: «в Украину» 

или «на Украину»? 
Українець: 
— Правильно — «з України», і 

пошвидше! 

Чоловік приходить додому з 
лікарні, де відвідував тещу, й каже 
дружині: 

— Схоже, твою маму скоро ви-
пишуть.

— Чому ти так вирішив?
— Лікар сказав, що треба готу-

ватися до гіршого. 


— Хороша машина «Запо-
рожець»: шуму мотора зовсім не 
чути.

— Що, так тихо працює? 
— Ні, вуха колінами затиснуті. 


Приходить шістнадцятиріч-

ний син додому з дівчиною й 
каже:

— Мамо, тату, це моя майбут-
ня дружина Текля, вона на вось-
мому місяці вагітності! 

Мама з татом у шоці. Синочок:
— Жартую я! Її не Текля зва-

ти!


Якщо чорна кішка перейшла 
вам дорогу, це означає, що тварина 
кудись іде. Не ускладнюйте життя 
ні собі, ні їй. 


Фрази, знайомі кожному учне-

ві:
«Вийди та зайди нормально».
«Двійку в журналі поки ставлю 

тільки олівцем».
«Що смішного я сказала? Ска-

жи всім нам, разом посміємося».
«Якщо ти такий розумний, іди 

на моє місце та проведи урок, а я 
сяду на твоє і буду хіхікати». 

«Оцінку на двох ставити?»
«А голову ти вдома не забув?»
«Сіли! Дзвінок на перерву про-

лунав для вчителя». 

 ПОЛІТИЧНІ ПЕРЛИ

ОВЕН

  АСТРОЛОГІЧНИЙ ПРОГНОЗ НА 6 – 12 ЛИПНЯ

 Відомості.інфо

№25 (767) 

2 - 8 липня 2015 року

http://www.vidomosti.info/

Київські вулиці прибирає 
двірник у смокінгу 
Легендарний київський водій рейсового автобуса, 
інтелігент за кермом рік тому зник із маршруту. Екс-
центричного чоловіка побачили в одному зі столичних 
дворів — виявляється, він змінив професію, але не 
зрадив стилю. Олександру Остапенку 57 років. Із них 
майже сорок він пропрацював водієм. У дев’яностих 
чоловік вирішив рекламувати столицю власною 
персоною. Київ, на його думку, — місто аристократів. 
Сьогодні він потирає долоні в білих рукавичках, аби 
взятися за віника. 

У Бразилії знайшли 
двійника ляльки Кена
Бразилець Маурісіо Гальді став двійником 
ляльки Кена після восьми пластичних опера-
цій. 27-річний уродженець Сан-Паулу привер-
нув увагу ЗМІ після того, як на початку червня 
помер інший схожий на відому ляльку брази-
лець Келсо Сантібаньєс. Гальді стверджує, що 
титул «людського двійника бойфренда Барбі» 
йому надала преса. Однак бразилець радий 
такому порівнянню. В дитинстві він заздрив 
дівчаткам, оскільки не міг грати у ляльки. 

«Якщо Янукович вважає, що він 
невинний, то може повернутися в 
Україну і довести це в суді».

Дмитро Шимків, заступник голови 
Адміністрації Президента України
 
«Ми з вами знаємо, що так звані 

фонди іноземні по школах працю-
ють, мережеві організації просто 
нишпорять по школах у Російській 
Федерації багато років під виглядом 
підтримки талановитої молоді. На-
справді, як пилососом висмоктують 
все. Уже зі школи абітурієнтів бе-

руть на гранти «садять» і вивозять».
Володимир Путін, президент РФ

«Виявляється, в Плотницького 
був день народження. Ні телеграм, 
ні листівок я не посилав, це занадто 
велика честь для нього. У гуцулів є 
дуже багато дотепних тостів, один 
із яких якраз підходить до головної 
персони «торжества» — бажаю вам 
неуспіхів у праці й геморою в сра-
ці!»

Геннадій Москаль, голова Луган-
ської обласної військово-цивільної 

адміністрації, привітав одного з 
лідерів самопроголошеної «ЛНР»

«Дорогі вірмени, якщо ви всер-
йоз налаштовані домогтися сво-
їх цілей, то, як би ви не називали 
свій протест і скільки би гвоздик 
не вкладали в рушничні дула, дуже 
скоро ваші лаваші виявляться про-
соченими ЛСД, у скупченнях хмар 
навколо верхівки Арарату замаячіє 
рука держдепу, а гумові кулі змі-
няться на справжні». 

Максим Щербина, журналіст 

«Чи по-
т р і б н і 

парламенту ка-
нікули? Ні! На 
Мальдіви чи 
в Ніццу депу-
тати-олігархи 
і так літають, 
коли схочуть. 
Нація в очі-
куванні при-
йняття низки 
соціальних та 
е кон о м і ч н и х 
законів, які до-
зволять зняти 
з людей тариф-
ний зашморг 
та підняти з ко-
лін вітчизняну 
економіку». 
Ігор Мосійчук, 

Радикальна 
партія

Удача сама йтиме до ваших рук. Овнам 
лишатиметься лише втримати її у ру-
ках. Цього тижня виявитесь «буферною 
зоною» між двома ворожими сторона-
ми. І саме вам вдасться їх помирити. 

Незначні непорозуміння стануть причи-
ною охолодження стосунків між домашні-
ми. Вам непросто зрозуміти, чого хочуть 
близькі й чому вони чинять так, а не інак-
ше, іноді йдучи проти здорового глузду. 

В особистому житті не перетягуйте на 
себе ковдру, інакше можете залиши-
тися наодинці зі своїми нереальними 
вимогами та примхами. Самотні Близ-
нюки у передчутті великих змін. 

У спілкуванні з близькими виникнуть 
тертя. Ви налаштовані критично навіть 
до тих, хто дуже дорогий вашому сер-
цю. Їхнє піклування про вас сприймає-
те як належне. 

Постарайтеся скористатися усіма 
тими можливостями, які відкриє перед 
вами цей насичений подіями тиждень. 
На Левів чекають великі зміни. Вчіться 
радіти простим речам. 

Непередбачувані обставини змусять 
вас шукати нетрадиційні рішення про-
блем і незвичайні виходи. Самі будете 
здивовані тим, які можливості у собі 
розкриєте. 

Життєрадісність і відкритість Скорпі-
онів привертають до них людей. Зна-
йдете спільну мову з будь-ким. В осо-
бистому житті встановиться гармонія. 
Насолоджуйтеся стосунками. 

Терези занадто зосереджені та сер-
йозні. Дозвольте собі трохи розсла-
битися. Розвійтеся з друзями, пове-
селіться. Не можна жити самою лише 
роботою. 

Цього тижня у Дів з’явиться можли-
вість перетворити своїх недругів та су-
перників на друзів і однодумців. Якщо 
останнім часом ви сварилися з близь-
кими, то зараз є шанс порозумітися. 

Риби цього тижня легко досягатимуть 
порозуміння з усіма. Ви чудово лад-
наєте з людьми. Завдяки своїй від-
критості та дружелюбності знайдете 
нових друзів. 

Не відмовляйтеся від посиденьок із 
друзями: не треба корчити із себе тру-
доголіка. Час на спілкування із тими, 
кого знаєш мало не з пісочниці, необ-
хідно виділяти. 

Скорпіонів переповнює енергія. Ви, 
наче новенька батарейка, заряджаєте 
усіх довкола позитивом. Усе, за що 
цього тижня братимуться представни-
ки знака, горітиме у них в руках. 
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Дозвілля

Афіша заходів пивного 
клубу «Оболонь»

Пт 03.06 — Спекотні танці: суміш латини 
та реггі 

Сб 04.06 — «Танці на палубі Кораблика». 
Від 60-х і до сьогодні 

Нд 05.06 — Дискотівка 2000-х 


