

Бойовики ІДІЛ у Сирії були 

дуже здивовані, дізнавшись зі зві-
ту Генштабу РФ, що в них, виявля-
ється, було, як мінімум, 786 польо-
вих таборів, 371 опорний пункт і 
249 пунктів управління.


Перші п’ять днів батьківства 

були казковими: привітання, «об-
мивання». А потім дружину випи-
сали з пологового будинку...


Запис у книзі «Відгуків і про-

позицій» в одній із перукарень:
«Мене тепер не впізнати. А ось 

вас всіх я запам’ятала!»


Приймальник ломбарду пер-
шим дізнався, що його квартиру 
обікрали.


Так хочеться інколи все кину-

ти та поїхати... але ще ж 5 років си-
діти за ґратами.


Не виключено, що, вслід за за-

триманням у Москві директора 
української бібліотеки, там зааре-
штують і начальника Київського 
вокзалу.


Мало почати нове життя з по-

неділка.
Важливо не закінчити його 

вже в середу.


Ранок починається не з кави. 
Ранок починається з думки: «По-
трібно було лягти раніше».


Запитали днями — скільки 

тобі грошей потрібно для щастя?
А я ж реаліст. Досі підраховую...


У ході візиту до Туркменістану 

Президент України Петро Поро-
шенко заявив про розвиток друж-
би та доброСУСІДСТВА між обо-
ма країнами.

У зв’язку з останнім МЗС РФ 
висловило заклопотаність.


Найпростіший і найнадійні-

ший спосіб стати одним із най-
більш часто друкованих авторів 
— самостійно написати реферат 
зі шкільної програми та викласти 
його в Інтернет для скачування.


Пекін попередив США про ри-

зик початку війни в Південно-Ки-
тайському морі.

«У разі подальших провокацій 
ми скасуємо заборону на наро-
дження в сім’ї третьої дитини», — 
заявили в Пекіні.


Люди, у яких вистачає грошей 

на квартиру біля метро, не їздять 
на метро.


У чиновника знайшли підвал, 

повний грошей. Він хотів їх роз-
дати сиротам, але не встиг до при-
ходу міліції.


— Алло! Це квартира?
— Ні. Це людина.


Хоробра людина повинна вмі-

ти швидко бігати. Так, про всяк 
випадок...


Якщо довго дивитися на во-

гонь, то можна побачити, як тебе 
звільняють із МНС.
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Бородань випадково стрів 
у літаку свого двійника
Пасажир літака випадково зустрів у салоні 
чоловіка, який один-в-один схожий на нього. 
До зустрічі в літаку чоловіки ніколи не бачились 
і не знали про існування один одного. Обидва 
чоловіки мають однакові зачіски, бороди та 
колір волосся. Виявилося, що місця двійників 
опинилися поруч. «Брати-бородані» були так 
здивовані зустріччю та неймовірною схожістю, 
що зробили спільне «селфі», на якому чоловіки 
навіть однаково усміхаються.

Хлопчик копняками відбився 
від кровожерливої акули
На Гавайських островах 10-річному Реймонду Се-
ненсі вдалося буквально вирватися зі щелеп акули. 
Хлопчик займався біля берега бодібордингом, коли 
акула «з’явилася нізвідки» та вчепилася в його ногу. 
Однак Сененсі не розгубився, а зумів іншою ногою 
копнути хижака в морду, цілячись у ніс акули. Після 
удару хижак відступив. У момент нападу біля хлопця 
плавав його товариш, який допоміг Сененсі дістати-
ся берега, звідки потерпілого доправили до лікарні. 
Попри три глибокі рани, він швидко одужує.

«Я не заглядаю на кілька років 
вперед, завершимо реформу, буде 
все нормально — я піду й попро-
шусь на відпочинок, буду ловити 
рибу».

Віктор Шокін, Генеральний про-
курор України

 
«Добровольці та патріоти в тюр-

мах, розпалювачі та спонсори війни 
збільшують свої статки, «сєпарам» 
амністія, території здані ворогові, 
«риги» йдуть до влади за списками 
БПП. Усе це подається під вигля-
дом демократії. Ви що думаєте, що 

прийшли до влади в країні дебілів? 
Чому кожен з вас, так званих пре-
зидентів, думає, що втримається на 
кріслі за допомогою альф, омег, бер-
кутів, нацгвардій? Для мене нема в 
цій країні української влади».

Андрій Стемпицький, Правий 
сектор

 
«Не питайте мене, що я думаю 

з приводу літака, який впав. Я ні-
чого не думаю. У цій країні завжди 
все падає, тоне, вибухає. Вбивство 
власних громадян у війнах і всіля-
ких катастрофах через корупцію і 

нехлюйство — природний стан цієї 
країни. Ця країна може вбити тебе 
в будь-який момент сотнею най-
неймовірніших непередбачуваних 
способів. Я вже звик. Звик до смер-
тей, катастроф і трагедій. У Мордо-
рі по-іншому не буває».

Аркадій Бабченко, російський 
журналіст

«Порошенко мене нагинав, 
ґвалтував у кабінеті на Банковій».

Олег Ляшко, лідер Радикальної 
партії

«Спроба зробити з виборів формальність і фальсифі-
кувати їхні результати — це бажання деяких людей по-
вести Україну по шляху Білорусі та Росії, а себе зробити 
місцевими князьками. Це після двох Майданів? Хочеться 
застерегти нових Підрахуїв від необдуманих дій. Ростов 
не гумовий — усі не влізуть. А деякі просто не долетять».

Борислав Береза, нардеп

Поводьтеся спокійно, впевнено, да-
ремно не ризикуйте — недоброзичлив-
ці геть не очікують такої поведінки від 
Овнів цього тижня, а значить — у такий 
спосіб можна багато чого досягти.

Тільцям варто нарешті навести лад в 
особистих стосунках. Виділіть час на 
спілкування з близькими, романтичні 
зустрічі та подорожі, вирішіть усі до-
машні питання.

Не витрачайте надміру часу на порож-
ні розмови, переговори, вмовляння 
— такі дії не матимуть належної ефек-
тивності. Попри всі труднощі, непогані 
шанси на успіх у Близнюків все-таки є.

Нарешті Раки відчують так необхідний 
їм приплив сили й енергії та зможуть 
дати гідну відсіч усім негативним поді-
ям, тенденціям та недоброзичливцям, 
які трапляться на життєвому шляху.

Левам, як ніколи, згодиться природна 
чарівність та харизма — завдяки цим 
якостям усі ділові та особисті зустрічі 
проходитимуть напрочуд продуктивно. 
Скористайтеся своїми перевагами.

Водолії зможуть багато досягти, якщо 
вдало поєднають професійні навички 
зі своїм природним вмінням знаходити 
спільну мову з людьми. Знайдіть спіль-
ну мову з сильними світу цього.

Будь-які Ваші гідні вчинки не зали-
шаться непоміченими, а люди, яким 
допоможете, обов’язково згадають про 
Вас у майбутньому. Це буде наповне-
ний справами тиждень.

Хоча деякі незручності й можуть тра-
питися на життєвому шляху Терезів, 
їхній вплив не триватиме довго, і вже 
за короткий проміжок часу вони змо-
жуть досягнути значних успіхів.

Дівам не варто піддаватися мимовіль-
ним бажанням та примхам. Якщо зна-
йдете в собі сили протистояти цим спо-
кусам, то не лише уникнете багатьох 
проблем, а й досягнете значних успіхів.

Риби, не будьте надто самовпевнени-
ми та наполегливими, але водночас 
— і не будьте занадто поступливими в 
діях — знайдіть свою золоту середину, 
а все інше — додасться саме собою.

Настає час, коли Козороги потребува-
тимуть вміння імпровізувати, діяти не-
стандартно, несподівано, порушувати 
встановлені правила. Винахідливість 
буде щедро винагороджена зорями.

Не хвилюйтеся даремно через трудно-
щі — вони не такі великі та серйозні, 
як вам може здатися цього тижня. Зна-
йдіть рівновагу та душевний спокій — і 
все буде добре.
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Дозвілля

Афіша заходів пивного клубу «Оболонь»
Пт 06.11 «Танці на палубі Кораблика». Від 60-х і до сьогодні
Сб 07.11 розважально-комедійна програма з нагоди МІЖ-

НАРОДНОГО ДНЯ КВН
Нд 08.11 Old School. Перевірені часом хіти


