
До лікаря ходять, щоб почути, 
як хвороба називається, а потім 
читати про неї в Інтернеті. 


«Ура-а-а-а! Мама приїхала!» — 

кричала бабуся, обганяючи своїх 
внуків. 


Якщо вам скажуть, що ви ста-

ли якимось не таким, це означає, 
що ви стали не таким зручним, як 
були раніше. 


Жінки! Посміхатися потрібно 

так, щоб помада на вухах залиша-
лася! 


Ходив із дівчинкою в одну 

групу в садочку, в школі — в один 
клас. А в «Однокласниках дивлю-
ся» — їй 27 років, а мені — 38... 


Кажуть, учитель — це професія 

від Бога. Шкода тільки, що зарпла-
та — від держави... 


Найкращий день тижня — се-

реда. Він рівновіддалений і від на-
дій, і від розчарувань. 


Сценарій для наступного «Тер-

мінатора»: Термінатор потрапляє 
до Росії, де в нього через мороз сі-
дає батарея. Останнє, що він чує, 
— чиїсь слова: «Та тут кілограмів 
на п’ятдесят міді буде!». 


В Японії пройшов аномальний 

дощ із пуголовків. Французькі ту-
ристи стояли розкривши роти. 


Жінка повинна бути як мед: із 

одного боку — солодка та м’яка, а з 
другого — влип так влип! 

Увага! У мережі з’явився новий 
вид шахраїв! Щоб прочитати далі, 
відправте SMS... 


Лазерний приціл для дробови-

ка — червона лампа з надітим на 
неї друшляком. 


Якщо твоя дівчина забула, де 

поклала гумку для волосся, це не 
означає, що вона не пам’ятає, що 
ти їй сказав шість місяців тому о 
17:39. 


Виспався до невпізнання. 


Літо у нас тепле: другу кофту 

під куртку можна не одягати. 


Якщо вже я вирішив попрацю-
вати, то ніщо мене не зупинить, 
навіть відсутність роботи. Зламаю 
щось і почну лагодити. 


Жінці, котра працює, самій по-

трібна дружина. 


До відпустки залишилося 0 не-
рвів. 


Немає нічого простіше, ніж 

ускладнити собі життя. 


Небажання бути хижаком не 
звільняє від участі в харчовому 
ланцюжку. 


— Лікарю, я щойно дізнався, 

що мене оперуватиме практикант 
Сидоренко! 

— Так, операція завтра!
— Та ж заріже! 
— А ми йому двієчку постави-

мо! 
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Через мишку в мечеті 
постраждали 80 вірян 
Поява польової миші у мечеті Хассана Другого у 
Касабланці стала причиною неймовірної паніки 
і тисняви серед вірян. Інцидент стався вночі 
під час молитви. У результаті давки постраж-
дали щонайменше 80 людей, серед них жінка, 
яка перебуває на 7-му місяці вагітності. Паніку 
в мечеті підняла одна із вірянок, коли гризун 
застрибнув їй на коліна. Жінка із несамовитими 
криками кинулася до виходу з будівлі, після чого 
і виникла тиснява. 

Жінка вийшла заміж за пса 
після смерті чоловіка-кота
Після восьми років шлюбу із котом Домінік Лезбірель 
знову вийшла заміж. Цього разу обранцем американ-
ки став її собака Тревіс. Жінка була спустошена після 
смерті чоловіка-кота через проблеми з нирками. 
Однак зараз американка знову закохана, хоча все ще 
сумує за пухнастиком Доераком. Домінік побралася 
зі своїм домашнім улюбленцем уперше вісім років 
тому, хоча разом, за словами жінки, вони були ще 
раніше. Із собакою Тревісом вони знайомі лише два 
роки. 

«Я говорю про людей, які го-
лосують за вказівкою російської 
сторони. Я назвав їх не просто «ва-
тою», а «скловатою». Бо вони не го-
рять навіть, коли російська сторона 
розстрілює їх». 

Юрій Луценко, голова фракції БПП
 
«Чому багато людей на стороні 

«Правого сектору» і так мало — на 
боці президента і влади? В цій сис-
темі очікувати від держави спра-

ведливості — наївна ілюзія. Якщо 
можна в лікарні вирішити питання 
в обхід правил, то чому не можна 
вирішити питання з корупцією за 
допомогою автоматів?»

Андрій Юхименко, журналіст
 
«Щодо роботи ВР улітку: попу-

лізм популістичний! Канікули «ска-
сували» для того, щоб піти на кані-
кули? Отже, обдурили всіх і себе в 
тому числі, як завжди». 

Микола Томенко, нардеп
 
«18 стаття пропонує: виконавчу 

владу в районах і областях, в Києві 
та Севастополі здійснюють префек-
ти. Зараз кожна районна, обласна 
рада має право висловити главі 
адміністрації недовіру. Тепер цього 
права не буде. Префект буде царем, 
богом, прокурором і очима прези-
дента».

Юрій Кармазін, екс-нардеп

«Борщ за тиждень до 
виборів — це при-

ниження для людей. Це 
як у одній африканській 
країні 60-х років минуло-
го століття, коли у людей 
забирали праву туфлю з 
пари взуття і казали, що 
віддадуть лише тоді, коли 
вони «правильно» прого-
лосують. Ми — не у Аф-
риці 60-х років, це Черні-
гів 21-го століття».

Михайло Саакашвілі, 
голова Одеської ОДА, 

порівняв Чернігів із афри-
канською країною

Слідкуйте за тим, що говорите. Нео-
бачно кинуте слово може вразити ко-
гось до глибини душі. Й тоді навряд 
чи вдасться швидко випросити про-
бачення. 

Тельцям надзвичайно важко дійти 
згоди і найти порозуміння із людьми. 
Навіть якщо ви просто дозволите собі 
авторитарний тон, то можете зірвати 
важливі переговори. 

Постарайтеся діяти більш обдумано 
— у суперечках беріть гору не за ра-
хунок емоцій, а спираючись на вагомі 
доводи. Не перевтомлюйтеся, інакше 
внутрішня батарейка сяде. 

Намагайтеся не звертати уваги на 
перешкоди, що постають на вашому 
шляху, адже цього тижня ви спроможні 
знайти вихід із будь-якої ситуації. Не 
критикуйте потрібних вам людей. 

Спілкування з тими, хто оточує, вийде 
плідним, якщо ви станете стримувати 
свій темперамент і відмовитеся від 
бажання виступити в ролі експерта чи 
наставника. 

Водолії цього тижня не прислухаються 
до доводів здорового глузду і слушних 
порад. Ви віддаєте перевагу тому, щоб 
учитися на власних помилках. Ну що 
ж, цей досвід стане неоціненним. 

Стрільці не втомлюються наступати на 
ті ж самі граблі. І навіть добряче на-
битий лоб не стримає їх від того, щоб 
укотре припуститися тієї ж самої по-
милки. Не можна всім довіряти. 

Якщо не хочете в особі друга отримати 
ворога, думайте, що говорите. Цього 
тижня Терези не особливо добирають 
висловлювання, через що поплатять-
ся. 

Уникайте поспішності в прийнятті рі-
шень. Згадайте народне «Сім раз від-
міряй і раз відріж». На тих, хто ще не 
звив свого сімейного гніздечка, може 
чекати доленосне знайомство. 

Багато представників знака здобу-
де цього тижня нових вірних друзів. 
Можете сміливо довіряти першому 
враженню про людину. Чуття вас не 
підведе. 

Цього тижня представники знака на 
висоті. Козороги в центрі уваги й сяють 
у світлі софітів. Ловіть момент! Одино-
кі зустрінуть свою половинку. Впустіть 
у серце кохання. 

Близька людина потребує вашої 
підтримки, не відмовляйте їй у сво-
їй увазі та підбадьорливому слові. 
Вам доведеться взяти на себе чужі 
зобов’язання. 
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