
Ще не народилася така падлюка, 
яку б українці не змогли обрати на-
родним депутатом! 


Діда, учасника Великої Вітчиз-

няної війни, діти відправили на лі-
кування в Німеччину. В посольстві 
старий заповнює анкету. Графа: 
«Дата останнього відвідування кра-
їни». Він пише: «Квітень — травень 
1945-го». «Вид транспорту, на якому 
прибували (потрібне підкреслити): 
літак, потяг, авто...». Дід усе пропус-
тив і написав: «Танк Т-34!». 


Таємні мрії чоловіка: 
Дочка — на обкладинці журналу  

Vogue. 
Син — на обкладинці журналу  

Sport. 
Коханка — на обкладинці 

Playboy. 
Дружина — на листівках «Зниклі 

безвісти». 


Спосіб відрізнити справжні пер-
ли від підроблених — кинути їх в 
оцет. Справжні розчиняться. 


До колекції оголошень у марш-

рутках: «За кермом досвідчений во-
дій, це його десята маршрутка». 


— Чи є книга, в якій ви знайшли 

себе? 
— Ага. Довідник психіатричних 

патологій. 


Я  дуже  боюся віскі з колою, 
адже після віскі з колою я не боюся 
нічого. 

Прийшов квітникар до перукаря 
підстригтися. Коли хотів заплатити, 
перукар сказав: «Гроші не візьму: 
цього тижня стрижу на громадських 
засадах». Квітникар подякував і 
пішов. Наступного ранку, коли пе-
рукар відкривав свій заклад, перед 
дверима знайшов троянди. 

Прийшов підстригтися пекар, 
але коли хотів заплатити, перукар 
сказав, що цього тижня стриже без-
коштовно. Задоволений хлібопе-
ка пішов. Наступного дня перукар 
знайшов перед дверми коробку тіс-
течок. 

Прийшов стригтися депутат, і, 
коли збирався платити, перукар зно-
ву каже: «Цього тижня стрижу на 
громадських засадах». Клієнт пішов. 
Наступного дня, коли перукар прий-
шов на роботу, під дверми стояли 10 
депутатів, 15 депутатських помічни-
ків, мер і дружина мера — всі на без-
коштовну стрижку... 


Хлопчик із довгою шиєю ніколи 

не готується до контрольних робіт. 


Найдобріший у світі стоматолог 
замальовує карієс коректором. 


Біотуалет на фестивалі пива 

за касовими зборами переплюнув 
«Аватар». 


Калорії — це малесенькі створін-

ня, які живуть у вашій шафі та по-
тихеньку вшивають одяг. 


Даішник, який ховався в кущах 

взимку, розцвів на весну. 
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У США відбулася гонка 
на унітазах 
У США в рамках щорічного фестивалю «Хемпденфест» 
відбулася гонка на унітазах. Захід пройшов у Балти-
морі, а в змаганнях брали участь найрізноманітніші 
види «туалетів на колесах». Як зазначають ЗМІ, деякі 
з «транспортних засобів» мали вигляд конструкцій із 
унітазів, об’єднаних із велосипедами різних моделей. 
Перемогу здобула місцева команда Gorilla Finger 
Racing, що складається з семи осіб. Їхнім «гоночним 
болідом» був модифікований триколісний велосипед 
із унітазом, прикрашений штучним хутром горили. 

Зонд із посланням 
для інопланетян покинув 
Сонячну систему 
Американський міжпланетний зонд Voyager 1 
вилетів за межі Сонячної системи. Таким чином 
людство нарешті вийшло з колиски Сонячної сис-
теми. Відстань від Землі до краю нашої планетної 
системи зонд долав 36 років. Voyager 1 є першим 
творінням людських рук, яке залишило Сонячну 
систему. На борту зонда закріплена золота пласти-
на, де для інопланетян вказано координати Землі. 

«Коли немає фальсифікації, ні-
коли не буде таких ситуацій, тому 
що є такий вислів в Україні: якщо 
часник не їв, то й запаху не буде». 

Володимир Олійник, Партія регі-
онів, про рішення ВАСУ позбавити 
Ігоря Маркова мандата народного 

депутата 

«Після важкої артилерії Кремль 

вдався до дрібного шантажу». 
Віктор Балога, нардеп, про від-
мову Росії використовувати для 

тренувань своєї авіації український 
комплекс «Нитка» 

«Троє опозиційних кандидатівмо-
жуть піти різними колонами, але 

в цьому разі вони однозначно 
програють. Моноліт чиновництва, 

правоохоронців, судів і криміналіте-
ту залишиться непохитним». 

Юрій Луценко, про майбутні пре-
зидентські вибори 

«Європейська інтеграція Укра-
їни та інших колишніх республік 
СРСР викликає звірячу алергію в 
російських чиновників». 

Віталій Портников, журналіст 

«Проти опози-
ції висува-

ється абсолютний 
моноліт чиновни-
ка, судді, спецназу 
й олігарха. Всі по-
єднані грошима 
та страхом за своє 
майбутнє». 

Юрій Луценко, 
колишній міністр 

МВС, про майбутні 
вибори 

На вашому шляху постануть перешко-
ди, та ви швидко здолаєте їх. Знайдете 
спільну мову навіть із тими, хто не від-
чуває до вас симпатії. Інтуїція підкаже 
представникам знака, як діяти. 

Знайомлячись із новими людьми, будьте 
обачні: ризикуєте розкритися тому, хто 
не вартий вашої довіри. Не беріть близь-
ко до серця дрібниці, якщо не хочете 
«розклеїтись» у відповідальний момент. 

Близнюки цього тижня не в тонусі, почу-
ваються знесиленими, вичавленими, як 
лимон. Намагайтеся підняти собі настрій 
будь-якими способами, бо, поки хнюпи-
тиметеся, нічого не вдаватиметься. 

Все, за що Раки беруться цього тижня, у 
них виходить, хоча і не з першої спроби. 
Справите незабутнє враження на того, 
хто вам подобається. Спілкування з дру-
зями підніме настрій. 

Запас енергії у Левів закінчується, тож 
знайдіть час на відпочинок, якщо не хо-
чете, щоб остаточно «сіла батарейка». 
Трудоголіки, пам’ятайте: всю роботу не 
переробиш. 

Можете розраховувати на міцне плече 
підтримки у будь-якій ситуації. Та не за-
будьте потім віддячити за допомогу. Не 
завжди вдасться порозумітися з близь-
кими. 

Стрільці, відстоюючи свої позиції, не 
відступають навіть тоді, коли супротив-
ник значно сильніший, і виграють битву. 
Зірки на вашому боці, тож скористайтеся 
цим. 

Тиждень вдалим не назвеш, але він не 
безнадійний. Визначтеся з тим, чого ви 
насправді хочете, щоб заощадити час і 
сили. Можете розраховувати на підтрим-
ку друзів. 

Діви забагато дозволяють собі у спілку-
ванні. Уїдливі зауваження, кпини та сар-
казм не подобаються нікому, тож прику-
сіть язичка, якщо не хочете залишитися 
на самоті. 

Гаманець помітно потовщає, і настрій у 
Риб покращиться. Все, що заплануєте, 
неодмінно вдасться й ітиме як по маслу. 
Зірки віщують представникам знака успіх 
в усьому. 

Фортуна посміхнеться вам. Головне — 
не проґавити свій шанс. Імовірне про-
сування кар’єрними сходинками, під-
вищення платні. У кишенях побільшає 
грошенят. 

Плідний тиждень. Ви зосереджені та від-
повідальні, не припускаєтеся помилок, 
беретеся за те, що іншим не до снаги. 
Завершіть справи, які давно лежать тя-
гарем на ваших плечах. 
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Дозвілля

Пт 20.09 — новий проект Кораблика: МИ ЛЮБИМО УКРА-
ЇНСЬКУ МУЗИКУ! Концерт-триб’ют гурту «БРА-
ТИ ГАДЮКІНИ» За участі команд: ДАВНЯ КАЗКА, 
ЛУЧЕСЬК-БЕНД, АУТКРАЙ 

Сб 21.09 — Дискотівка 80-х 
Нд 22.09 — «Beer Mix». Дискотівка на будь-який смак! 

Пт 27.09 — Дисколихоманка 70-80-90-х 
Сб 28.09 — камеді-шоу «ШТУРВАЛ». Новий Сезон! 
Нд 29.09 — гурт «YEGANOV PROJECT» (Луцьк). Рок. Прем’єра! 

Афіша заходів пивного клубу 
«Оболонь»


