

Кажуть, що все західне на-

дійніше, але на Заході навіть пре-
зиденти працюють зрідка більше 
чотирьох років. Не те що в Біло-
русі та Росії: вибрав раз — і насо-
лоджуйся все життя.


Найбільше джерело щастя — 

це здатність до самообману.


— Лікарю, я з’їв піцу разом з 
упаковкою. Я помру? 

— Всі коли-небудь помруть. 
— Усі помруть? Боже, що ж я 

накоїв?!


Мовчання — найнадійніша 
профілактика проблем.


Директор фірми натрапив на 

оголошення про продаж того ж, 
чим торгує він сам, тільки дешев-
ше. Вирішив подзвонити… І впіз-
нав голос сторожа зі свого складу. 


У Росії почали боротися з не-

цензурною лексикою в армії.
Даремно. Управління війська-

ми буде повністю втрачено.


Ніколи не вгадаєш, скільки 
особистостей сидить у черзі до 
психіатра.


На Голанських висотах виявле-

но родовище нафти, яке на багато 
років зможе забезпечити енергією 
арабо-ізраїльський конфлікт.


Зловив якось раз, ненавмисно, 

старий Хоттабич золоту рибку. І 
ось дивляться вони мовчки один 
на одного — ситуація то патова.


Хлопець з багатої сім’ї сходив у 

казино — і став з небагатої.


Чому в бабусі на ринку така до-
рога зелень, з’ясувалося після нар-
кологічної експертизи.


Футурологи передбачають лю-

дям майбутнього трудову актив-
ність до ста років. Гнати треба цих 
футурологів з Пенсійного фонду.


Був би цей світ хорошим, ти б 

так не кричав при народженні.


Оголошення на дверях війсь-
ккомату:

«У зв’язку з недавніми теро-
ристичними актами та необхідніс-
тю зміцнення обороноздатності 
країни всі раніше дані хабарі вва-
жаються НЕДІЙСНИМИ!»


На жаль, досвід вчить тільки 

здійснювати нові помилки.


Зазвичай тут смачно готують, 
але цього разу — корисно.


Оптимізм — найпоширеніша 

причина розчарування.


Одного разу мудреця запитали:
— Чи зможуть гроші зробити 

Вас щасливішим?
— Гаразд, давайте свою залі-

ковку, — відповів мудрець.


— А в мене нова дівчина!
— Красива?
— Не те слово!
— Страшна?
— Ось! Те слово!
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Художник перетворив купу 
картону на казкових героїв
Неймовірна інсталяція з картонними фігурками 
казкових героїв та чарівних монстрів набирає 
неабиякої популярності серед користувачів у 
Мережі. Художнику Джону Маршаллу вдалося 
полонити вибагливого глядача цікавою формою 
подачі. Сам автор зізнався, що просто захотів 
перенести в наше життя трішечки магії: «Ця 
інсталяції для тих, хто відчуває себе трішечки 
старим. Побешкетуйте, розслабтеся та зрозумій-
те, що життя сповнене прекрасних дрібниць».

NASA розповіло, коли буде 
колонізований Марс
Американське аерокосмічне агентство NASA пред-
ставило трьохетапну програму вивчення червоної 
планети, результатом якої є висадка в середині 
2030-х років астронавтів на поверхню Марса. Про-
грама складається з трьох частин — «опора на 
Землю», «випробувальний полігон» і «незалежність 
від Землі». Перша вже реалізується на борту МКС, де 
інженери відпрацьовують системи життя в космо-
сі. Друга почне реалізуватися в цьому і наступному 
десятиліттях, коли NASA побудує корабель Orion.

«Війна для російських «вождів» 
— все одно, що горілка: вони зали-
вають нею свої комплекси політич-
ної неповноцінності. Починають 
самі собі здаватися великими та мо-
гутніми, володарями наддержави, 
яка «повертає собі вплив» і перед 
якою всі захоплено тремтять».

Борис Вишневський, російський 
політолог

 
«Нам необхідний не тільки час, 

нам потрібні гроші, тому що ми ро-
зуміємо, що нам не потрібні гроші. 
Не забирайте у нас гроші. З повітря 
без грошей ми не зможемо ні доро-

ги побудувати, ні ліфти замінити».
Віталій Кличко, мер Києва обмо-

вився
 
«Якщо ви справді вірите, що 

лідерство — це втоптувати власну 
економіку в землю і не мати вибо-
ру, окрім суто військової підтримки 
єдиного союзника, — у вас дивні 
уявлення про лідерство».

Барак Обама, Президент США про 
Володимира Путіна, Президента Росії

 
«Ми воюємо не тільки за Дон-

бас і Луганщину, ми захищаємо всю 
країну. Наша армія ще довго пови-

нна стояти там, на Сході, щоб ро-
сійська солдатня не квартирувала 
тут, у Києві, у Львові чи в Одесі».

Петро Порошенко, Президент 
України

 
«Путіна не турбує Сирія, так 

само, як не цікавили його і україн-
ці, гноблені «жидобандерівською 
хунтою» в Києві. Асад для Путіна 
— ідеальний союзник: ніякої мора-
лі, ніякого співчуття. У боротьбі за 
владу Путін перевів конфлікт з єв-
ропейського рівня на світовий».

Роберт Ван Ворен, нідерландський 
правозахисник

«Путін просто розу-
чився знижувати 

ставки. Він є нарко-
маном. Наркоманом 
ставок. Наркоманом 
рейтингу. Наркоманом 
грошей. Наркоманом 
влади. Що він робити-
ме далі? Кремлівський 
карликовий воїн підніме 
в останній, але рішучий 
бій свою телевізійну 
аудиторію диванних 
військово-дебілів?»

Слава Рабинович, 
російський фінансист 

і блогер

Осіння прохолода не зможе заморози-
ти прагнення Овнів до чогось більшого, 
кращого, а тому зорі відкривають перед 
ними нові можливості для плідної та ці-
кавої діяльності.

Будьте уважними, намагайтеся не за-
бувати про важливі дрібнички, адже на-
віть найменша помилка часто веде до 
невдач.  Наполегливість та вміння до-
мовлятися з людьми допоможуть вам.

Будь-які труднощі лише надихають 
Близнюків на подальші успіхи, адже 
представники цього знака зодіаку до-
бре пам’ятають, що без боротьби не 
буває перемог.

Настав час завершити розпочаті спра-
ви і взятися за нові, ще більш успішні 
та цікаві. Природна серйозність Раків 
та уважність до деталей допоможе їм 
у цьому.

Цей тиждень для Левів — гарна на-
года для того, щоб представити себе 
з кращого бокую. Вас оцінять усі — і 
найближче оточення, і колеги, і зовсім 
незнайомі люди.

Кожен новий проект та пропозиція 
несе в собі частку ризику. Але не вар-
то цим надміру перейматися – будьте 
впевнені — все неодмінно позитивно 
завершиться.

Настає плодотворний та успішний 
період, який відкриває заманливі пер-
спективи. Тому ретельно добирайте 
союзників та партнерів — вони з вами 
залишаться ще надовго.

Саме зараз Терези відчувають при-
лив сил та енергії. Це вдалий час, щоб 
нарешті вирішити складні та втомливі 
проблеми, взятися за справи, які вима-
гають творчого підходу та натхнення.

Не втрачайте можливості чимось по-
радувати близьких, друзів, колег — не-
велика самореклама цього тижня при-
носить бажані результати. Не завадить 
відпочити в товаристві друзів.

Які б розумні поради на давало ото-
чення цього тижня, перш за все покла-
дайтеся на власні знання та здоровий 
глузд, адже ви самі краще знаєте, чого 
насправді прагнете досягти.

З кожним днем вплив позитивних 
тенденцій посилюється, а тому цей 
тиждень — вдалий час, щоб почати 
що-небудь нове, внести зміни у раніше 
розмірений ритм життя.

Скорпіонам варто правильно оцінити 
нещодавні події, визначити для себе, 
що важливо, а що ні. Якщо не зможете 
самостійно з цим справитися — на до-
помогу прийдуть рідні та близькі.
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Дозвілля

Афіша заходів пивного клубу «Оболонь»

Пт 16.10 — вечірка «BEATLES - 55!». За участі гурту «BeatleVs» 
(Львів). + Розваги від Микити Чибаря 

Сб 17.10 — «Beer Mix». Дискотівка на будь-який смак
Нд 18.10 — Українська Дискотівка


