

Через невдалу спробу затри-

мати суддю, який відстрілювався, 
НАБУ внесла зміни до посадових 
інструкцій. Тепер затримання суд-
дів повинно починатися з артпід-
готовки. 


Гроші можуть дати як свободу, 

так і роки її позбавлення.


— Мамо, ну можна я ще погу-
ляю?!

— Доцю, не вигадуй, реєстра-
ція шлюбу через 15 хвилин.


А давай я вип’ю за тебе... Та 

куди ти за чаркою тягнешся... Я ж 
сказав: Я... ЗА ТЕБЕ...


Ні, у мене, таки, совість є! Про-

сто я її економлю!


Закон трьох поросят: чим міц-
ніший будинок, тим більше мі-
грантів.


Ну ось, тепер я в повній гармо-

нії з собою.
Виглядаю погано, почуваю 

себе погано, і настрій теж поганий.


Усі дієти починаються з одного 
й того ж дня... з завтрашнього.


Перед сніданком Північно-

корейський лідер Кім Чен Ин по-
вторює ритуальну фразу «Обама 
— собака!»


— Ех, треба було б перцівки 

прийняти!
— А що таке? Застуда?
— Ні, алкоголізм.


Корисні поради. Якщо ви не 

знаєте своїх недоліків, висуньте 
себе кандидатом у депутати.


Як кажуть горяни-довгожителі:
— Після 50-ти в житті нічого 

не змінюється. Після 100 — почи-
наєш щось відчувати. І тільки піс-
ля 150-ти треба закусити.


Найбільший непрозорий оф-

шор — держбюджет. Уся країна 
переводить у нього свої гроші і не 
розуміє, за якими схемами вони 
звідти виводяться.


У Москві Міноборони Росії 

провело раптову перевірку боє-
готовності пожежників. Оскільки 
пожежники були «готові» ще до 
обіду, згоріло майже все.


Ніяк не можу схуднути через 

постійні форс-нажори.


Після того, як я один раз в мі-
сяць погуляю зі словами: «Можу 
собі це дозволити», я потім ще 
місяць нічого не можу собі дозво-
лити.


Зануда — це людина, яка без 

угаву говорить про себе, в той час, 
коли слід було б поговорити про 
мене.


— Погано виглядаєш. З по-

хмілля?
— З дитинства.


Ранок понеділка. Що може бути 

прекраснішим? Та, мабуть, все.
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У Британії збирають гроші 
на операцію для кота-
гермафродита
У Великій Британії збирають гроші на операцію для 
кота-гермафродита, після якої тварина стане «або 
Артуром, або Мартою». На процедуру потрібно £ 1 000. 
Зараз представника сімейства котячих звуть Ангел. Йому 
потрібна операція, оскільки котам із гермафродитизмом 
загрожують проблеми зі здоров’ям. Збором коштів для 
Ангела займається благодійна організація «Друзі котів».    

В Індії відбулося весілля 
бика та корови
Тварини були одягнені в традиційні індійські 
костюми. «Пару» одружили з усіма відповідними 
ритуалами. Бик у відповідь на питання про те, 
чи готовий він взяти корову в законні дружини, 
відповідав: «му». На весілля запросили 300 
гостей. Свято обійшлося господарям тварин 
в £ 180 тисяч. Весілля організували на знак 
протесту проти забою корів в Індії, де тварина 
вважається священною. 

«До тих пір, поки начальник 
митного поста в Україні отри-
мує $ 200, — до тих пір боротьба з 
контрабандою буде зводитися до 
імітації, а все інше не з’явиться».

Борислав Береза, народний 
депутат

«В якийсь момент розумієш, що 
всі досягнення, яких ти чекав біля 
головного ґанку під фанфари, не-
помітно пробралися в твоє життя з 
чорного входу».

Павло Казарін, журналіст

«Президент не має морального пра-
ва на офшори. Президент уникає 
сплати податків своїй країні. Краї-
ні, якій кошти вкрай потрібні. Кра-
їні під час кризи та війни. Коли усіх 
громадян обкладають додатковим 
військовим податком. Коли селян 
додатково оподатковують за хлів, 
кошару і туалет у дворі. Коли навіть 
пенсіонерів обкладають додатко-
вим податком. А він, Президент, у 
цей час «мінімізує» податки в оф-
шорах і максимізує свій власний 
прибуток».

Анатолій Гриценко, політик 

«Маніпулюючи євроінтегра-
ційною темою, Уряд прагне одно-
го — відкривати собі шлях до по-
дальшого «дерибану» ресурсів, які 
не мають здатності до швидкого 
відновлення. Це ж так легко — 
прикритися «стандартами СОТ», 
«вимогами ЄС» (дивно, що за тра-
дицією про МВФ не згадали) і про-
довжити сидіти на потоках «сірого 
експорту».

Дмитро Добродомов, 
народний депутат

«Найбільша 
біда української 
держави та, 
власне, її влади 
ніколи не поля-
гала в «поганій» 
Конституції. Ця 
біда полягає у 
тому, що НІХТО 
НЕ ХОЧЕ цю 
Конституцію 
ВИКОНУВАТИ! 
Натомість влада 
намагається 
постійно її по-
рушувати та 
змінювати «під 
себе».

Микола 
Томенко, 

екс-депутат ВР

Тиждень вимагатиме від Овнів творчого 
підходу до справ. Часом успіху заважає 
те, що важко розділити професійні та 
особисті стосунки. Чим раніше Ви це 
зробите, тим більшого зможете досягти.

Для Тельців настає вдалий тиждень, 
щоб нарешті вирішити наболілі пи-
тання, у тому числі й найскладніші. Не 
варто боятися незвичайних кроків, які 
виходять за звичні рамки. 

Цього тижня багатьом Близнюкам 
саме яскрава індивідуальність допо-
може завоювати симпатії та завести 
корисні зв’язки, котрі допоможуть ре-
алізувати їхній вроджений потенціал.

Ракам варто налаштуватися на серйоз-
ний лад. Цього тижня буде багато спо-
кус: знайдіть в собі сили протистояти 
їм — і зірки нагородять вас за твердість 
духу і цілеспрямованість.

Левам цього тижня стане в нагоді вмін-
ня справляти враження на оточення. 
Тут допоможуть і ефектні наряди, і екс-
травагантні вчинки. Не соромтеся пока-
зати, що ви — непересічна особистість.

Цього тижня Водоліям краще зосеред-
итися на досягненні якихось глобаль-
них цілей, навіть якщо заради цього 
доведеться відкласти вирішення по-
точних проблем і завдань.

Цього тижня Стрільцям краще нічого не 
відкладати на майбутнє, а в повній мірі 
використовувати вплив позитивних тен-
денцій. Варто очікувати на грошові над-
ходження, в тому числі й несподівані.

Якщо цього тижня Терези будуть напо-
легливими та проявлять силу волі, то 
зможуть подолати будь-які перепони, 
що трапляться на шляху, та досягнуть 
навіть більшого, ніж очікували.

Діви зможуть знайти гідне застосуван-
ня своїм творчим здібностям. Але для 
того, щоб чогось досягти, доведеться 
докласти зусиль. Не варто всерйоз роз-
раховувати, що все вийде само собою.

Настає тиждень, сприятливий для смі-
ливих починань. Не поспішайте і не 
переймайтеся, якщо отримати потрібні 
результати негайно не вдасться. Ви не-
одмінно досягнете свого дещо пізніше.

Для Козорогів настає сприятливий час, 
щоб присвятити себе навчанню, а також 
будь-якій інтелектуальній діяльності. Ви 
зможете багатьох приємно здивувати 
та переконати, що Вас недооцінювали.

Скорпіонам випаде нагода багато чого 
навчитися, і це стосується не тільки 
отримання корисних для роботи знань, 
а й здатності розбиратися в почуттях 
інших людей і власних переживаннях.
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