
— Все, більше не п’ю... Взагалі!
— А що так? 
— Я в п’ятницю повернулася з 

роботи... Втомлена, як собака. Ви-
рішила залишитись удома: пішла в 
душ, потім пірнула під ковдру і ви-
пила цілу пляшку коньяку... 

— Ну і що? 
— Мене потім у трьох рестора-

нах бачили... в тій ковдрі.


— Хто прийшов додому о п’ятій 
ранку? 

— Мамо, це кіт. Я йому двері від-
чиняла... 


Якщо у вашої дружини поганий 

настрій, відійдіть на безпечну від-
стань і киньте в неї гаманцем! 


У нас півкраїни виховані одно-

статевими парами: мамами і бабця-
ми. 


П’яний тракторист ненавмисно 

збільшив посівні площі на півсела. 


Розмовляють дві мами учнів 2-Б 
класу: 

— Катю, а ти своєму малому ма-
тематику зробила? 

— Зробила, здається... 
— Слухай, а дай списати! 


Оголошення: «Шукаю зарпла-

тодавця. Роботодавців прохання не 
турбувати!». 


Шуби дарують не тій, яка мерзне, 

а тій, із якою жарко. 

Архітектор прикриває свої по-
милки плющем, господиня — майо-
незом, а лікар — простирадлом. 


Я от не зрозумію різниці між 

конкурсами «Міс Всесвіт» і «Міс 
Світу». В «Міс Всесвіт» що, ще й іно-
планетянки беруть участь? 


Моє життя, як «Санта-Барбара»: 

ось-ось має бути happy end, як рап-
том з’являється ще якийсь Хуаніто...


Продаю граблі з кривою ручкою: 

наступаєш ти, а по лобі отримує той, 
хто йде поруч. 


Факультет філології. Група, де всі 

дівчата і лише один хлопець. І ось 
цей студент після 3 курсу приходить 
до деканату забирати документи. Всі 
в шоці: відмінник і все таке. Декан: 

— Що ж це ви так, що сталося? 
— Розумієте, обставини... 
— Сім’я, так? Ви не поспішайте, 

ми вам підробіток знайдемо на ка-
федрі, ви ж такий здібний! 

— Та ні, не сім’я... Бачте, в нашій 
групі, крім мене, самі дівчата... 

— Що, конфлікти? Розберемося! 
— Ні, що ви, які конфлікти! Нор-

мальні дівчата. Але коли на 1 курсі 
вони, не помічаючи мене, обговорю-
вали інтимні подробиці, я до цього 
ставився з гумором. Коли на 2 курсі 
при мені поправляли панчохи і ліф-
чики, я теж нічого проти не мав. Та 
коли на 3 курсі мені наснилося, що 
йду я по місту, а в мене стрілка на 
колготках пішла, я зрозумів: треба 
«линяти» звідси. 
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У Японії відкрилася турфірма 
для м’яких іграшок
У Японії відкрили туристичну компанію для плюше-
вих тваринок. Подорож м’якої іграшки обійдеться її 
власнику в 35–55 доларів. Наразі доступні три турис-
тичних маршрути: спа-тур по гарячих джерелах, екс-
курсійний тур по Токіо і тур-таємниця, в описі якого 
сказано, що «до останньої хвилини ви не дізнаєтеся, 
куди поїхали». Послуга розрахована на тих власників 
іграшок, які не можуть дозволити собі подорожувати. 
Хазяї плюшевих звірят зможуть стежити за своїми 
улюбленцями за фото з їхніх «відпусток». 

Кенгуру паралізував роботу 
австралійського аеропорту 
В аеропорту Мельбурна робота одного з терміналів 
була блокована через кенгуру, що випадково забрів 
на його територію. Тварина збиралася вистрибнути 
на другий поверх будівлі, але її збила машина. «Від-
відувач» швидко очуняв і продовжив гасати терміна-
лом, застрибнувши в розміщену там аптеку. Щоб за-
спокоїти і винести тварину з термінала, ветеринарам 
довелося вколоти їй транквілізатори. Згодом кенгуру 
дали кличку Сайрус на честь одного з рятувальників. 

«Я не буду з вами спілкуватися, 
тому що ви дуже брудне видання, 
і Гайдука я зловлю, цього лисого 
вашого власника, і дам по вухах». 

Борис Колесніков, депутат ПР — 
журналістові видання «Коментарі»

«Кокс та Кваснєвський 23 рази 
їздять туди-сюди. Можуть уже 
від цього втомитися. Європейці з 
нами граються, наче з малими ді-
тьми. Можливо, деякі європейські 
народи таким чином віддають нам 
борги за те, що мали раніше з нами 
негаразди». 

Олександр Палій, політолог 

«Висловлюючись мовою Яце-
нюка і Кличка, проблему треба не 
смоктати, а вирішувати».

Владислав Лук’янов, депутат ПР

«Ринок, як у нас кажуть, діє за 
правилами: «Дружба дружбою, а 
тютюнець — нарізно». 

Леонід Кучма, екс-президент, про 
відносини України 

й Росії на світовому ринку

«Я виступаю проти ухвалення 

закону про лікування екс-прем’єра 
Юлії Тимошенко за кордоном. За-
кон буде таким, що і Юлію Володи-
мирівну, і опозицію гуманніше буде 
розстріляти одразу після голосуван-
ня. Принципова Інна Богословська 
негайно внесе закон, найчесніший 
Олійник відредагує, інтелігентна 
Олена Бондаренко підрихтує що не 
так — і по тому, що вийде, Чечетов 
із Симоненком пристрасно й одно-
часно махнуть руками в єдиному 
пориві — проголосують…» 

Арсен Аваков, екс-глава 
Харківської ОДА

«Що нам по-
трібно для 

того, щоб інвес-
тор у нашу країну 
йшов швидше, 
ніж в інші краї-
ни? Правила, рів-
ні для всіх. Щоб 
в інвестора не 
склалося вражен-
ня, що до нас він 
приїде в костюмі, 
а виїде в шортах. 
Щоб не вийшло 
так, що Україна 
зустрічає інвес-
тора у святковій 
сукні, а прово-
джає в купальни-
ку». 

Ринат Ахметов, 
український 

олігарх, розповів 
про своє бачення 

розвитку еконо-
міки країни 

Овни почуватимуться зв’язаними по ру-
ках і ногах: не зможете і кроку ступити 
без чийогось контролю. Така надмірна 
увага до вашої персони дратуватиме, та  
краще не конфліктувати. 

Вас намагатимуться вибити з колії, та не 
піддавайтеся на провокації: повернутися 
до стану рівноваги буде важко як ніколи. 
Сміливо беріться за те, що виявилося не 
до снаги іншим. 

Мінливий настрій виснажуватиме самих 
Близнюків, не кажучи вже про тих, хто 
їх оточує. Для початку спробуйте розі-
братись у собі, порозумітися зі своїм 
внутрішнім «Я». 

На Раків навалюватиметься одне ви-
пробування за другим. Та, долаючи їх, 
ви отримаєте безцінний життєвий до-
свід. Не варто депресувати: темна смуга 
швидко мине. 

Ніщо цього тижня не даватиметься 
Левам просто так, без боротьби: про-
тистояння й запеклі сутички, що відбу-
ватимуться одна за одною, спустошува-
тимуть. Однак результат вартий зусиль. 

Водолії засмучені суперечками вдома 
та на роботі. Картають себе, аналізують 
свою поведінку, намагаючись зрозуміти, 
де помилилися, чим образили. А втім, 
цього разу, хоч як дивно, винуваті не ви. 

Стрільці, як ніхто інший, уміють поєдну-
вати корисне з приємним, що й робити-
муть упродовж тижня. А отже, робота 
не втомлюватиме, а ви почуватиметеся 
сповненими сил. 

Дуже вдалий тиждень. Не бійтеся ри-
зикувати: зірки зараз підтримують вас 
у всьому. Отримаєте шанс виправити 
помилку минулого, через яку гірко шко-
дували. 

У цілому вдалий тиждень. Спілкування 
легке та невимушене. У вас з’явиться 
багато прихильників і залицяльників. У 
будь-якій компанії почуватиметеся ком-
фортно. 

Покладайтеся на шосте чуття: воно не 
підведе там, де логіка не допоможе. На 
самотніх Риб чекає доленосна зустріч. 
З’явиться нагода віддячити людині, яка 
колись вам дуже допомогла. 

Важливо притримуватися попереднього 
плану. Зараз не час для експромту. По-
радників у вас багато, та ніхто не знає 
ситуації краще за вас, тому покладайте-
ся на власну думку. 

Які б труднощі не виникали на вашому 
шляху, ви не втрачаєте надії. І правиль-
но робите: вам неодмінно все вдасться! 
Доведеться діяти на свій страх і ризик, 
та в кінці саме ви питимете шампанське!
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Дозвілля

Пт 25.10 — «Beer Mix». Дискотівка на будь-який смак! 
Сб 26.10 — камеді-шоу «ШТУРВАЛ». 
 Новий сезон! Друга серія 
Нд 27.10 — гурт «GOLEV» (Луцьк). Альтернативний рок 

Чт 31.10 — «ХЕЛОУВІН». Божевільна вечірка
Пт 01.11 — «Танці на палубі Кораблика». 
 Від 60-х і до сьогодні
Сб 02.11 — Дисколихоманка 70-80-90-х
Нд 03.11 — гурт «ГУЦУЛ КАЛІПСО» (Чернівці). 
 Буковинський фольк, хіп-хоп, реггі, ска

Афіша заходів пивного клубу 
«Оболонь»


