
На митному контролі в аеропор-
ті собака, навчена винюхувати нар-
котики, поглядом дала зрозуміти 
пасажиру, який прилетів з Голландії, 
що проблему можна легко владнати 
кілограмом м’яса.


Вчителька української мови, 

проходячи біля кабінету трудовика, 
наступила на цвях! Трудовик був 
в шоці.. Таких дієприкметникових 
зворотів в українській мові він ніко-
ли не чув!


Чоловіки вважають, що бага-

то дівчат затрималися в дитинстві. 
Дайте жінці ляльку — і вона її про-
сто потримає. А от якщо чоловікові 
потрапить до рук рогатка...


Справжня любов — коли ти ки-

нула в нього сніжку, а він зарив тебе 
в кучугуру!


Вчора виграв суд у ДАІ... Мій ад-

вокат довів, що при швидкості 250 
км/год. знака 40 не видно!


Стоять дві дев’ятиповерхівки на-

впроти. Один сусід кричить іншому:
 — Міша! У тебе коли день наро-

дження?
 — У травні. А що?
 — Я тобі штори подарую. А то 

весь будинок бачить, як у тебе дру-
жина без трусів вічно ходить.

— А у тебе коли? 
— У червні. А що?
— Я тобі бінокль подарую, щоб 

ти бачив, чия це дружина!!

Гусеничний трактор зачепив при 
розвороті 600-го Мерседеса. Із нього 
вилазить крутелик, застрибує на гу-
сеницю трактора, ривком відкриває 
двері, а там такий тракторист си-
дить, що ледве в кабіні вміщається. 
Тракторист:

— Шо хотів?
Мажор зніяковіло:
— Я ... я ... це ... ключ хотів на 19 

попросити...
— Я до 42-го руками закручую!


Маленький хлопчик підходить  

до міліціонера і питає:
— Дядько міліціонер, а навіщо у 

вас хлястик на кашкеті зроблений?
Той приймає горду поставу і го-

ворить:
— А це, хлопчику, якщо раптом 

гонитва, бандити, я їду в машині, 
висовуюся з вікна, щоб стріляти з 
пістолета, а вітер дме і може здути 
кашкет, а так я хлястик опущу на 
підборіддя і кашкет залишиться у 
мене на голові.

— А-а, зрозуміло. А то тато мені 
говорив, щоб морда не тріснула, 
коли в свисток дуєте!


Сьогодні виходжу з роботи на 

перекур, а надворі стоять двоє спів-
робітників.

— Хлопці дайте прикурити.
Один із них витягує сірники, 

інший, зупиняючи його, дає запаль-
ничку і говорить: 

— Нема чого палити карпатські 
ліси, поки є москальський газ.
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У Києві здають напрокат котів
У Києві з’явився новий незвичайний інтернет-сервіс 
на ринку послуг — прокат котів. Вартість оренди 
тварини становитиме 30 гривень за вечір. Згідно із 
заявкою, кота або кішку дають в оренду на добу і до-
ставлятимуть в потрібне для клієнта місце і час. «Ко-
тячий» комплект включає в себе плед, какао і записи 
з приємною музикою. Імовірна цільова аудиторія 
нового сервісу — самотня столична публіка. Творець 
пункту прокату котів сподівається ще й на те, що 
орендар може в будь-який момент викупити вихован-
ця назавжди, якщо полюбить тваринку. 

До 2050 року число жителів 
Землі наблизиться до 10 
мільярдів
 У 2050 році людей на нашій планеті збільшиться до 
9,731 млрд, заявили вчені з французького Національ-
ного інституту демографічних досліджень. Згідно з 
доповіддю, до цього часу чверть світового населення 
буде знаходитися в Африці — 2,435 млрд. Однак най-
більш населеним континентом залишиться Азія, де, 
за прогнозами вчених, будуть до того часу жити 5,284 
млрд осіб. Число жителів країн ЄС досягне 517 млн.

«Це провокація, смердюча, 
примітивна політична провокація. 
Це, безумовно, позначиться і на 
звинуваченнях у нацфашизмі, на-
цизмі».
Ярослав Сухий, Партія регіонів про 
фракцію «Свобода», яка розвісила в 

сесійній залі ВР свою символіку

«Виграти Лігу чемпіонів з 
«Челсі» — це цікаво, почесно, але 
це не те. Так легко. Ринат Леонідо-
вич може купити не тільки «Чел-
сі»: він може купити «Барселону» 
і «Реал» разом узяті і через рік ви-
гравати Кубок по черзі».

Борис Колесніков, заступник глави 
Партії регіонів, віце-президент ФК 

«Шахтар»

«Влада має на меті розкол 
суспільства, оскільки провладна 
партія не може запропонувати 
конструктивного шляху виходу зі 
складної економічної ситуації. За-
мість цього «регіонали» і далі ма-
ють намір спровокувати розкол у 
суспільстві шляхом радикалізації 
дій профашистської організації, а 
«свободівці» їм у цьому успішно 
допомагають».

Петро Симоненко, лідер КПУ

«Ось ми зараз у землянці, і 
хочемо побудувати будинок. Ми 
його обов’язково побудуємо, і ні-
який Глазьєв зі своїми прогнозами 
нам не завадить».

Леонід Кравчук, перший пре-
зидент незалежної України про те, 

що Росія не завадить євроінтеграції 
України

«Дії Партії регіонів — це не 
спроба прорубати вікно в Євро-
пу, а спроба дрібних хвірточників 
туди залізти».

Спиридон Кілінкаров, депутат від 
КПУ

«Пі в р о к у 
т и с н у -

ли на Україну 
і «розстрілю-
вали» її з усієї 
зброї, яка була в 
арсеналі Росій-
ської Федера-
ції, починаючи 
з економічних 
санкцій і за-
кінчуючи полі-
тичним тиском. 
Зрозуміли, що 
ми встояли. І 
зараз вони за-
мість батога ви-
йняли пряник».

Арсеній 
Яценюк, лідер 
фракції «Бать-
ківщина» про 

ставлення Росії 
до України за 

останні півроку

Нелегко буде протягом усього тижня. 
Професійні навантаження зростуть, важ-
ливо правильно розставити пріоритети. 
Орієнтуйтеся лише на власну шкалу цін-
ностей та пріоритетів. 

Працювати доведеться більше звичай-
ного. Люди, з якими вас зараз буде зі-
штовхувати доля, зіграють важливу роль 
у вашому житті. Будете ускладнювати 
собі життя, блукати серед трьох сосен. 

Період видасться складним в емоцій-
ному плані. Ваш настрій буде постійно 
змінюватися, на будь-які зауваження ре-
агуватимете дуже гостро. Вихідні будуть 
яскравими, якщо проведете їх з друзями.

Випробування будуть слідувати одне за 
іншим. Однак долаючи їх, ви отримаєте 
цінний досвід. Важливо не змішувати 
професійні та особисті справи. З’явиться 
вільний час, який можна присвятити хобі.

Буде сильним вплив негативних тенден-
цій, за все доведеться поборотися. Тому 
важливо подбати про себе й більше від-
почивати. Не допускайте навіть наймен-
шого безладу у фінансових справах.

Будуть яскраво проявлятися ваші творчі 
здібності і природні таланти. Важливо 
займатися тим, що вам дійсно цікаво. 
Виникнуть розбіжності з близькими, 
спробуйте лояльно ставитися до людей.

Вам буде непросто тримати себе в ру-
ках. Час виявиться надзвичайно напру-
женим, причин для хвилювань вистача-
тиме. Рідні зроблять усе можливе, щоб 
полегшити вам життя, підтримати.

Серйозних підстав для скарг на життя у 
вас не виникатиме. У цей час можна смі-
ливо рвати з людьми, які стали для вас 
баластом і заважають рухатися вперед. 
Пощастить у нових починаннях.

Тиждень в цілому складеться вдало. 
Вдасться легко зав’язати корисні зна-
йомства, справити приємне враження. 
Також це буде сприятливий період для 
ділових і особистих контактів.

Ви будете сповнені енергії й сил. Ваші 
успіхи багатьох здивують, а комусь і за-
здрість вселять. Самостійна праця в цей 
час малоефективна. Інколи будете кида-
тися з однієї крайності в іншу.

Вдасться непогано попрацювати, та й 
особисті проблеми зможете вирішити. 
Нові знайомства будуть невдалі, вам 
важко буде справити хороше враження. 
Бажано скоротити витрати. 

Будете процвітати у багатьох справах, 
здивуєте знайомих своїми знаннями й 
уміннями. Хороший момент для того, 
щоб пошукати нову роботу. Варто при-
слухатися до порад близьких людей. 
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Дозвілля

Пт 18.10 — новий проект Кораблика: МИ ЛЮБИМО 
УКРАЇНСЬКУ МУЗИКУ! Концерт-триб’ют гурту 
«ОКЕАН ЕЛЬЗИ». За участі команд: ЮВЕЛІР, ВІСКУ-
ЛА, О. ХМІЛЬОВСЬКИЙ, ЛУЦЬКІ ЖМУЛІ 

Сб 19.10 — Диско-90 
Нд 20.10 — «Танці на палубі Кораблика». Від 60-х і до сьо-

годні 

Пт 25.10 — «Beer Mix». Дискотівка на будь-який смак! 
Сб 26.10 — камеді-шоу «ШТУРВАЛ». Новий сезон! Друга се-

рія 
Нд 27.10 — гурт «GOLEV» (Луцьк). Альтернативний рок 

Афіша заходів пивного клубу 
«Оболонь»


