
Єдиний наказ, який я готовий 
виконувати в будь-який час дня і 
ночі без відмовок, — «Спи». 


Зять напідпитку дзвонить у две-

рі. Відкриває тесть. Зять, зігнутою 
рукою зображує кобру в бойовій 
стійці: 

— Вдома? 
Тесть показує те ж саме обома 

руками: 
— Обидві! 


— Ось такі суворі будні укра-

їнської міліції: грабежі, вбивства, 
зґвалтування... 

— Що, розкривають? 
— Ні, здійснюють! 


Мені вчора сказали, що я живу 

фантазіями. Я мало з дракона не 
впав. 


Якщо я прокинувся посеред 

ночі, значить, мене хтось розбудив. 
Якщо мене хтось розбудив у та-
кий час, значить, справа термінова. 
Отже, кіт, я слухаю тебе! 


«Так, хто ще не купив білетик?» 

— виглянув із аудиторії декан. 


— Ця маска допоможе мені збе-
регти свіжість і пружність шкіри? 

— Петровичу, не знущайся! Ін-
шої немає! Одягай цю, бери зварю-
вальний апарат і пішли! 


Тією мовою, якою пишуть лікарі, 

машиністи приміських потягів ого-
лошують зупинки... 

На фразі «Сьогодні переважно 
без опадів» злива змила Гідромет-
центр. 


Найбільшу силу тяжіння має 

ліжко в понеділок вранці. 


Стою біля під’їзду, підходить 
хлопець: 

— Цигарки не буде? 
Дала йому сигарету. 
— А запальнички? 
Простягаю йому запальничку. 

Він жартома так: 
— Ще, мабуть, і жуйка є... 
Дістаю з сумочки пластинку «Ді-

рол» зі словами: 
— Я чарівниця, а ти так безглуз-

до витратив усі три бажання... 


З прогнозу погоди: 
— Завтра очікується 50-про-

центна ймовірність опадів... 


— Як називається ваша дисерта-
ція? 

— «Як решетом воду носити». 
— Ну що ви! Хто ж так дисерта-

цію називає? Назвіть її, скажімо, так: 
«Аналіз проблем транспортування 
речовини в рідкому агрегатному 
стані в посудинах із перфорованим 
дном». 


Ти їздиш на BMW і смієшся, що 

я їжджу на трамваї? А ти в курсі, що 
трамвай три мільйони коштує? 


Гроші, ви такі зрадники! Гуляти, 

значить, йдемо разом, а додому я по-
вертаюся один! 
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У Польщі знайшли кладовище 
вампірів 
Біля польського міста Глівіце під час будівництва 
дороги були розкопані могили вампірів. Про те, 
що небіжчиків вважали упирями, свідчить спосіб 
поховання. Голови померлих були відсічені від 
тіл і розміщені в ногах. У давнину цей ритуал 
використовувався, щоб запобігти воскресінню 
мерців. Практика обезголовлювання небіжчиків, 
яких вважали «кровожерами», була поширена в 
слов’янських країнах на початку християнства. 
Фахівці поки не встановили вік поховань. 

Австралійські вчені прилетіли 
не на той континент 
Двоє австралійських вчених, які направлялися на міжна-
родну наукову конференцію у Техасі, прилетіли в Україну. 
В Одесі вони зрозуміли, що їм потрібно було потрапити 
в однойменне місто у США. Австралійці вирушили на 
Західний університетський бульвар, проте їхні пошуки 
були марними. В Одесі австралійцям пояснили, що вони 
помилилися не лише адресою і країною, але навіть кон-
тинентом. Найімовірніше, помилку допустив австралій-
ський клерк, який замовляв квитки. Одеса — місто у США, 
розташоване у західно-центральній частині штату Техас. 

«Випадок у Врадіївці — стра-
хітливе повсякдення України. Така 
сама ситуація практично скрізь — 
правоохоронні органи стали банд-
формуваннями в погонах. Такій 
силі народу протистояти складно».

Зиновій Андрухів, юрист 

«У нас, найімовірніше, влада 
виродиться у «драконію». Хижа, 
свавільна влада кримінального 
типу. А що може породити повін-
чана з олігархією корумпована бю-
рократія? Ще гіршого монстра… 
Нинішній політикум імпотентний, 

це дім розпусти. Достойний про-
відник може сформуватися лише 
за межами цього гадючника». 

Святослав Добровольський, 
письменник і психолог 

«І Папа Римський, і президент 
Польщі бачать у націоналізмі го-
ловну причину Волинської траге-
дії. Але нацикам це до лампочки. 
Може, й у Папу яйцем? Чупакабра 
з чотирма приводами в міліцію 
збуджує натовп на штурм райвід-
ділу! Що далі?» 

Михайло Добкін, голова Харків-
ської ОДА обізвав одного з людей, 

які брали штурмом Святошинський 
райвідділок міліції, чупакаброю 

«Підніміть руку, хто тут 
стражденний? Ніхто не підняв. 
Нікому ці гроші не потрібні». 

Олег Ляшко, позафракційний 
нардеп про пропозицію виділити 

150 мільйонів гривень на соціальне 
забезпечення народних депутатів 

«Розповідають про мене всяке, 
навіть що на Марсі буваю. Справді 
буваю, і не тільки на ньому». 

Леонід Черновецький, екс-мер 
Києва 

«Я, як і всі, не міг до кінця 
повірити, що він дійсно 

не має наміру нічого змінюва-
ти. Взагалі нічого не хоче міня-
ти, лише посісти місце Кучми. 
Ющенко вважав, що буде Куч-
мою у вишиванці. Але міняти 
систему він не був готовий на 
жодному рівні». 
Юрій Луценко, екс-міністр МВС 

про політику екс-президента 
Віктора Ющенка 

Знайте: простим тиждень не буде. Що 
раніше розпрощаєтеся з надією на лег-
ку перемогу, то краще. Для досягнення 
результату доведеться попітніти, але він 
буде вартим цього. 

Якщо хочете досягти бажаного, викла-
дайтеся на повну. На щастя, налаштова-
ні ви рішуче, а відпочинок, навіть давно 
запланований і очікуваний, здається вам 
тепер гаянням часу. 

Тиждень заперечує відомий закон Мер-
фі: «Все, що погано починається, за-
кінчується ще гірше». Розпочавшись із 
неприємностей, завершиться він якнай-
краще. 

Спокійним тиждень точно не назвеш! По-
чаток його нагадуватиме екстремальні 
американські гірки для відчайдухів: су-
цільні випробування для нервової систе-
ми. Але з колії вас це не виб’є. 

Уникнути помилок цього тижня вдасться 
небагатьом Левам, адже часу на роз-
думи майже немає, а діяти доведеться 
швидко. На щастя, знайдете спосіб, як 
усе виправити. 

У цілому вдалий тиждень. Головне ваше 
завдання — не звертати уваги на труд-
нощі та з гумором ставитися до непоро-
зумінь. Сонячний настрій не полишатиме 
вас. 

Стрільці, як відомо, не з лякливих. А 
саме тому ви замість того, щоб трима-
тися осторонь від небезпечних подій, 
опиняєтеся в їх епіцентрі. Варто бути 
обачнішими. 

Сприятливий для представників знака 
тиждень. Єдине, що може затьмарити 
його, — ваші неконтрольовані емоції. Не 
шукайте критику на свою адресу там, де 
її немає. 

Що глибше сховаєте свої симпатії та ан-
типатії, то краще буде для вас. Це час, 
коли треба розмежувати професійне й 
особисте колючим дротом. Навчіться по-
мічати й обходити підводні камені.

Ви знаєте, що здатні подолати будь-які 
перешкоди, а тому не опускаєте рук на-
віть там, де інші здаються. Такій наполе-
гливості та впевненості у власних силах 
інші можуть тільки позаздрити. 

Починається тиждень оманливо. Зда-
валося б, усе добре й іде за планом. Та 
чому ж на душі неспокійно? Бо інтуїція не 
дрімає, нагадуючи, що за білою смугою 
йде сіра. 

Начебто і дорогу нікому не переходили, 
і намагаєтеся нікого не ображати, а пів-
світу налаштовано проти вас. За допо-
могою дедукції визначите недоброзич-
ливця, який плете проти вас інтриги. 
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Дозвілля

Пт 19.07 — Дисколихоманка 70-80-90-х 
Сб 20.07 — «ЯМАЙСЬКИЙ НОВИЙ РІК!». Щорічне Фірмове 

Свято Кораблика! За участі гурту «ЧОРНОБРИВ-
ЦІ» (Київ). + Купа розваг і танці 

Нд 21.07 — гурт «Viscula» (Луцьк). Диско-Рок 

Пт 26.07 — «Beer Mix». Дискотівка на будь-який смак! 
Сб 27.07 — гурт «Freedom» (Луцьк). Акустика 
Нд 28.07 — Остання «Зелена» вечірка сезону! 

Афіша заходів пивного клубу 
«Оболонь»


