
— А яке ваше улюблене друкова-
не видання? 

— Гроші. 


Вигук українського туриста в 
аеропорту Вашингтона «Алла, я в 
бар!» перелякав 1300 американців. 


Даремно українцям показали 

скотч! Тепер в Україні на ньому три-
мається все, що повинно бути при-
бите і прикручене... 


Куди пропадають ключі? Вони 

таємно зустрічаються з пультом від 
телевізора. І разом чекають флеш-
ку. А місце їхньої зустрічі — права 
шкарпетка... 


Полювання — це спорт! Особли-

во коли закінчуються патрони, а ка-
бан іще живий. 


Будь-яка стаття Кримінального 

кодексу України має починатися зі 
слів «Якщо спіймають». 


Таке враження, що стара при-

казка «Дурням закони не писані» й 
поняття «депутатська недоторкан-
ність» якось пов’язані... 

 
Підловила брата на курінні. При-

грозила, що все розповім батькам. 
Привітайте мене: тепер у мене є раб! 


Розумієш, що виріс, коли замість 

того, щоб доношувати речі після 
батька, кажеш: це вже на мене мале, 
можна татові віддати. 

Працівник ДАІ застав дружину з 
коханцем, але за 500 грн закрив очі 
на інцидент. 


Тільки на УЗД Оксана зрозуміла, 

що привезла з відпочинку не тільки 
мушлі... 


— Холмсе, чому вона знову об-

разилась? 
— Не знаю, Ватсоне! Це не еле-

ментарно. 


Увага! Акція від української мілі-
ції! Відтепер, порушивши дві статті, 
третю ви отримуєте в подарунок. 


— А навіщо кожному депутату 

потрібен помічник?
— Щоб було кому на «шухері» 

стояти.


Чоловік, який закінчив школу 
з золотою медаллю, ВНЗ — із чер-
воним дипломом, а отримує тисячу 
гривень на місяць, ніяк не нава-
житься сказати синові: «Вчися до-
бре, синку». 


Коли хлопець бачить дівчину в 

обтислій шкіряній спідничці, його 
серце б’ється частіше. А знаєте чому? 
Бо вона пахне, як нова машина!


Народна прикмета: хто рано 

встає, той далеко від роботи живе.


Із будь-якого чоловіка за кілька 
років холостяцтва виходить чудо-
вий пельменний критик. 
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Одесу спіткало «нашестя» 
зомбі 
Днями центром Одеси пройшлися десятки зомбі — 
учасники флешмобу вирішили налякати одеситів 
перед Хелловіном. На Дерибасівській можна було 
зустріти упирів, відьом і ожилих мерців. Охочих при-
єднатися до страхітливого зомбі-параду розмальо-
вували просто посеред вулиці. Щоправда, за те, щоб 
стати зомбі або чудовиськом на один день, довелося 
заплатити. Наносити грим одеситам пропонували за 
100 гривень. 

62-річний українець за місяць 
об’їхав на велосипеді Європу
62-річний житель Хмельницького на велосипеді за 
місяць об’їздив 11 країн Європи. Володимир Макогон 
розповів, що подорож тривала 32 дні наприкінці 
цього літа. Кінцевою точкою мав стати Париж, проте 
маршрут довелося відкоригувати. Шлях велосипе-
диста пролягав через Польщу, Чехію, Австрію, Італію, 
Словаччину, Словенію, Хорватію, Боснію та Герце-
говину, Чорногорію, Сербію, Угорщину. Загалом пан 
Макогон проїхав понад чотири тисячі кілометрів. 
Фінансові витрати сягнули всього 80 євро. 

«Я хочу цих націонал-рагулів 
від ВО «Свобода» попередити. 
Територія Харківської області для 
вас закрита. Поткнетеся сюди з 
вашими законами, ми вам ваші 
портрети Шухевичів і Бандер за-
сунемо в ті місця вашого тіла, де їм 
буде більш комфортно, ніж на хар-
ківських вулицях. Не забудьте їх 
попередньо в трубочку скрутити».

Михайло Добкін, голова 
Харківської ОДА 

«Я не коментую того, що го-
ворять блазні та дурні. А ворота 
Харкова не залежать від Добкіна. 

Вони залежать від світлих людей, 
які там живуть». 

Ірина Фаріон, ВО «Свобода», від-
повіла губернатору Харківщини 

Михайлу Добкіну, який обізвав 
свободівців «рагулями» 

«Перш ніж поливати мене бру-
дом, краще б сам відмився... Цей 
барига (Геннадій Москаль) під-
нявся на хабарах і на махінаціях 
із дефіцитними товарами. Так на 
криміналі й контрабанді зробив 
кар’єрний ріст цей борець із ко-
рупцією. На таких, як Москаль, 
в пеклі окрема камера очікує, де 

його жертви будуть пити з нього 
кров». 

Олег Ляшко, нардеп, про те, що 
Геннадій Москаль зробив кар’єру 

на криміналі та контрабанді 

«Не треба мучити тих міні-
стрів, тим паче, що ніхто з них 
нічого не знає. До справжніх за-
питань вони не готові, а можуть 
лише читати з папірців: частина 
— тому що української мови не 
знає, інші ж — тому що темами не 
володіють». 

В’ячеслав Кириленко, фракція 
«Батьківщина» 

«Те, що Мар-
ков досі 

був на волі, — це 
не його заслуга, а 
недопрацювання 
правоохоронних 
органів. Марков 
усе своє свідоме 
життя провів або 
з битою в руках, 
або подумки з би-
тою. Причому він 
не бандитський 
авторитет. У бан-
дитському світі він 
— ніхто».
Едуард Гурвіц, ко-
лишній мер Одеси, 
народний депутат 

від «УДАРу»

Овни з головою у роботі. Близькі та друзі 
ображаються на вас за те, що ви обді-
ляєте їх своєю увагою. Якщо не хочете, 
щоб стосунки стали прохолодними, ви-
кроїть годинку на теплу розмову. 

Тельці завжди вміли відділити важливе 
від другорядного. Саме ця здатність до-
поможе вам цього тижня без зайвих зу-
силь і нервування розібрати гору справ, 
що накопичилися. 

Напружений тиждень. Важливо нічого не 
пропустити повз увагу: кожна дрібниця 
має значення. Несподівано легко вирі-
шаться проблеми, з якими ви вже всти-
гли змиритися. 

Цей тиждень видасться Ракам втом-
ливим. Роботи більше, ніж завжди. І 
представники знака, які страждають пер-
фекціонізмом, зовсім виб’ються з сил. 
Побережіть себе. 

Левам хочеться нарешті зосередитися 
на собі, на власних переживаннях і про-
блемах. Та зробити це вам навряд чи 
вдасться: близькі потребують вашої до-
помоги та підтримки. 

Цього тижня у Водоліїв, які раз у раз по-
траплятимуть у комічні ситуації, буде не 
один привід посміхнутися. Настрій у вас 
не по-осінньому піднесений, а на душі — 
сонячно. 

Цього тижня фортуна посміхатиметься 
Стрільцям. Усе даватиметься вам легко, 
наче за помахом чарівної палички, тож 
не дивно, що у вас з’являться заздріс-
ники. 

Використовуйте свою природну чарів-
ність: браку уваги протилежної статі цьо-
го тижня точно не відчуватимете. Мож-
ливий початок романтичних стосунків, 
які переростуть у сім’ю. 

Всі проблеми Дів цього тижня будуть 
пов’язані з тим, що вони не хочуть роби-
ти того, що зробити необхідно. Змусьте 
себе діяти, не сидіть склавши руки. Ніхто 
замість вас не змінить ваше життя. 

У Риб з’являться нові прихильники. Що 
більше перебуваєте серед людей, то 
цікавішими для них стаєте. Вашій чарів-
ності неможливо опиратися! Ймовірне 
романтичне побачення.  

Дуже вдалий тиждень. Сядьте й поду-
майте про те, що б ви хотіли змінити у 
своєму житті: цими днями ви обов’язково 
зрозумієте, як цього досягти. Ключ до 
щастя — у ваших руках. 

Будьте рішучі й дійте блискавично: цього 
тижня у вас не буде багато часу на роз-
думи. Братиметеся за те, що іншим не 
під силу, й неодмінно впораєтеся з за-
вданням. 
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Дозвілля

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 

Пт 08.11 — Диско-80 
Сб 09.11 — «POP VS ROCK». Батл-танцульки від М’ячика та 

Тіми 
Нд 10.11 — Рок-Н-Рульні танці 

Афіша заходів пивного клубу 
«Оболонь»


