
Футбол настільки зближує на-
ших людей, що часто їх доводиться 
відтягати одне від одного з допомо-
гою міліції. 


Самотність — це коли, крім кота, 

навіть обійняти нема кого, а ця сво-
лота ще й виривається...


Здавна на Україні осінь була по-

рою весіль. І була така чудова тради-
ція: коли хлопець хотів одружитися, 
він ішов до дівчини зі сватами. Якщо 
дівчина погоджувалася, вона давала 
рушники, а якщо ні, то виносила 
парубку гарбуза. Гарні хлопці одру-
жувались одразу, а розумні за сезон 
збирали 2-3 тонни якісної сировини. 


Чолов’яга сидить на пеньку, за-

думливо курить і дивиться, як дру-
жина копає картоплю: 

— Ех... Не народила ти мені 
сина... Зараз би допомога була.

Дружина:
— Звичайно... Зараз би вдвох си-

діли й курили. 


Джип — це крутий автомобіль, 
який застрягає там, куди інші не до-
їдуть. І що крутіший джип, то далі 
потрібно йти за трактором... 


Їхали компанією на дачу. Друг 

узяв 6-річного братика. А той при-
хопив із собою водяний пістолет і 
всіх обливав. Ми відібрали забавку, 
і малий влаштував істерику. Гальмує 
нас ДАІ. Дитина кричить. 

Даішник: «Чому плачеш?». 
Малий: «У них пістоле-е-ет!!!». 
Наступні п’ять хвилин усі лежа-

ли на землі з руками за головою! 

Коли я бачу дівчат, що перебор-
щили з косметикою, хочеться у них 
на обличчі пальцем написати, як на 
авто: «Помий мене».


Екзамен із англійської мови: 
— Таkе а tiсkеt, рlеаsе. Whаt is 

уоur numbеr? 
— Намбе... це... нам би трієчку... 


Знайшла дієту. Супер! Треба їсти 

раз на день. Кефір. Виделкою... 


Справжня криза — це коли на 
зміну критерію «смачно-несмачно» 
приходить критерій «їстівне-неїс-
тівне». 


Купив сьогодні цукерки «Лісова 

білочка». Намальована білочка. Чи-
таю склад: білки — 10%. 


Я людина скромна, тому прес із 

кубиками ховаю під жирком. 


Перші сорок років дитинства 
для чоловіка найважчі. 


— Дівчино, мені сирок, іриски та 

«Чупа-чупс»! 
— Донечці берете? 
— Ох ти ж! Про дочку геть забув! 

Дві пачки «Вінстона», будь ласка... 


Хто той геній, що придумав се-
сію? Дайте я потисну йому горло... 


— О Боже, чому світ такий жор-

стокий? Чому хороші люди мають 
страждати? 

— Що з тобою? 
— Гарячим вареником обпікся...
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Чоловік-равлик носить свій 
будинок на спині 

Китаєць Лю Лінчай піднімає свою 60-кілогра-
мову бамбукову хатину на спину і подорожує 
разом із нею. В колибі є бамбукові полиці 
для необхідного начиння. Ночами всередині 
навіть можна розводити вогонь. Лю торгує 
в Південному Китаї, продаючи використані 
пляшки для повторного застосування. «Я можу 
йти, куди хочу. Це рятує мене від необхідності 
витрачати великі гроші під час поїздки», — 
каже він. 

Китайці масово хочуть утекти 
на Марс 
Близько 10 тисяч громадян Китайської Народної Респу-
бліки подали заявки на участь у проекті Mars One, який 
передбачає політ в один кінець на Марс. Організатори 
проекту планують у 2023 році відправити на Червону 
планету чотирьох добровольців. Багато учасників із 
Китаю відкрито кажуть, що подали заявку на участь у 
Mars One на знак протесту проти дій влади КНР. Перші 
колоністи опиняться на Марсі 22 квітня 2023 року. В 
китайській пресі вже з’явилися статті, які закликають 
громадян відмовитися від цієї ідеї. 

«Коли почалася сесія Київської 
міськради, народних депутатів не 
пускали у приміщення. «Свобо-
дівці» двері не ламали, а акуратно 
зняли з завіс, зайшли і поставили 
їх на місце». 
Олег Тягнибок, лідер ВО «Свобода» 

про інцидент у Київській міськраді, 
коли «свободівців» звинуватили у 

виламуванні дверей 

«Росіяни живуть фобіями. І 
живуть минулим. Стратегія Путі-
на — це повернення до Радянсько-
го Союзу, прославлення Сталіна, 
навіть завуальовано, тодішньої 
величі». 

Олег Ляшко, нардеп 

«У нас у парламенті є стійка 
антиукраїнська більшість. Вона 
часто має характер антидержавної 
та стовідсотково антинаціональ-
ної. Все, що суперечить російській 
версії української історії в Україні, 
придушується, розчавлюється мо-
ментально». 
Тарас Чорновіл, політик, коментую-
чи законопроект про визнання ОУН-
УПА стороною, що воювала у Другій 

світовій війні за свободу України 

«Люди почнуть озброюватися, 
в міліцію телефонуватиме менше 

громадян, всі стануть розрахову-
вати на свої сили, а це може при-
звести до випадків лінчування 
порушників, міліції. Це все ерозія. 
Палає легітимність влади. Влада 
фактично знижує свою легітим-
ність, зводить до зеро». 

Тарас Березовець, політолог 

«Якби я стояв поруч, то я б із 
цим Тітушком особисто вступив у 
бійку, я б вас захистив, постарався 
захистити». 

Микола Азаров, Прем’єр-міністр 
про те, що особисто б заступився за 

журналістку Ольгу Сніцарчук, яку 
побили під час мітингу в Києві 

«Щодо про-
г н о з і в , 

то я впевнений, 
що так званий 
«тушкопад» у 
нас ще попере-
ду. Особливо це 
стосується тих, 
у кого великий 
бізнес і капі-
тал». 

Ігор Калєтнік, 
перший 

заступник 
голови 

Верховної Ради 

Проблеми, які потребуватимуть швид-
кого вирішення, виникатимуть одна за 
одною. Тому Овнам доведеться добряче 
попітніти. Часу, щоб розслабитися, не 
залишиться. 

Де б ви не з’явилися, не залишитеся не-
поміченими. Привабливість Тельців для 
протилежної статі цього тижня досягне 
піку. Така підвищена увага леститиме та 
п’янитиме. 

З’явиться шанс піднятися кар’єрною дра-
биною. Навчіться йти на поступки, якщо 
хочете заручитися чиєюсь підтримкою. 
Вимоги, які ви висуваєте до рідних, не 
безпідставні, і вони це розуміють. 

Невдалим для Раків цей тиждень навряд 
чи можна назвати, незважаючи на труд-
нощі. Правильно оцінюючи ситуацію, ви 
не запанікуєте і не втратите душевної 
рівноваги, якщо щось піде не за планом.

Нелегко буде впоратися з усіма справа-
ми, які зваляться на вас цього тижня. Не 
відмовляйтеся від запропонованої допо-
моги, якщо не хочете загрузнути у роботі 
по вуха. 

Про легкий тиждень і не мрійте! Навряд 
чи вам вдасться уникнути хвилювань, не-
порозумінь і проблем. Не бійтеся здати-
ся занадто вимогливими: ваша здатність 
відстоювати свою думку викличе повагу. 

Настрій у Стрільців цього тижня буде під-
несеним. Ще б пак! Ви не тільки зі своїми 
проблемами впорались, а й іншим до-
помагаєте! Гаманець товщає, а впевне-
ність у власних силах зростає. 

Життєвий потенціал знижений, тому до-
цільно зменшити навантаження, якщо не 
хочете зовсім видихатися. Збавте обер-
ти і дозвольте собі розслабитися, плисти 
за течією. 

Цього тижня зорі сприяють Дівам. Пред-
ставники знака отримають шанс утілити 
свою давню мрію. Щоб не припуститися 
помилки, не пропускайте повз вуха до-
речні поради. 

Вашими ідеями скористаються, навіть не 
подякувавши за «позичене». Тому краще 
тримайте свої думки при собі, якщо не 
хочете потім почуватися використаними 
й обманутими. 

Завдання накопичуються, і багатьом Ко-
зорогам доводиться працювати понад-
нормово. Плітки можуть завдати нищів-
ного удару вашій репутації, зруйнувати 
гармонію в сім’ї.

Ви поводитесь агресивно й навіть воро-
же, наживаючи собі ворогів. Пам’ятайте: 
за кожну образу вам згодом помстяться. 
Тому контролюйте емоції та намагайтеся 
не дратуватися без приводу. 
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Дозвілля

Пт 31.05 - гурт «OUTCRY» (Луцьк). 15 РОКІВ ГУРТУ! Ювілейний 
концерт 

Сб 01.06 - «З першим днем літа!». Спекотні танці 
Нд 02.06 - «Лише Вершки: 1990-2013». Нова дискотівка! 
Пт 07.06 - «Шалені Танці». Суміш латини та рок-н-ролу 
Сб 08.06 - камеді-шоу «ШТУРВАЛ». Остання восьма серія сезону. 

За участі фіналістів Всеукраїнської Ліги КВН «Волинь» 
Нд 09.06 - «Тільки Хіти». Дискотівка

Афіша заходів пивного клубу 
«Оболонь»


