
Еволюція найшвидше діє на ві-
тчизняних сантехніків. Кожен на-
ступний сантехнік, що приходить, 
розумніший за попереднього... 
Практично завжди звучить та ж 
сама фраза: «І що за дятел вам це 
робив?».


— Зятьок, і що ти втупився в 

свій телевізор? Щовечора цей довба-
ний футбол, то хокей, то бокс!!! Он... 
краще муху вбий, вона всяку заразу 
переносить!!! 

— Вгамуйтеся, мамо, вас вона 
точно не підніме! 


Вирішила вранці поміряти літні 

шорти, але стегна виявилися ще зи-
мовими... 


Зрозумів, що мій рівень ліні 

ще не досяг межі, коли побачив, як 
хтось вигулював собачку на повідку 
через вікно першого поверху... 


Інженер, який ніяк не міг нама-

лювати план евакуації, в підсумку 
тупо підпалив будівлю і став диви-
тися, куди рвонеться народ. 


Табличка в кабінеті лікаря: «Кві-

ти і цукерки не п’ю». 


Послала дружина чоловіка до 
сусідів по сіль. Сусідки не було, але 
двері відчинив сусід. У процесі по-
шуку виявили пляшку горілки. Ну і 
як потім жінці пояснити, що обгово-
рення проблем сольової галузі зна-
чно важливіше самої солі?


— Я вагітна. 
— З чого ти це взяла? 
— Мене нудить від роботи й тяг-

не до солоного моря. 

Вчителька російської, прочитав-
ши у творі учня фразу «Жизненный 
опыт приходит с гадами», вирішила 
не виправляти помилку... 


Заходить хлопець в аптеку і щось 

зніяковіло пошепки запитує у про-
давщиці. Та обурюється: 

— Які ще «захисні засоби»? У нас 
тут аптека, а не Міністерство обо-
рони! 


У дитинстві з батьками на кухні 

часто грали в гру під назвою: «Хто 
швидше почистить картоплю». Я за-
вжди вигравав і так тішився з цього 
приводу! Тільки зараз розумію, як 
мене «розвели»... 


Математик забігає в фотокіоск: 
— Надрукуйте мені фотографії, 

терміново! 
— 9 × 13? 
— 117, а чому ви питаєте? 


Худну... Приготувала морквяні  

котлетки на парі... Чоловік регоче і 
просить завтра зробити відбивні з 
кропу... 


Стоматолог — пацієнтові: 
— Зуб я вам видалив, дві години 

не їжте. 
— Та я після ваших цін півмісяця 

жерти не буду!


РосЗМІ перебільшили відсоток 
Яроша на виборах Президента Укра-
їни в 50 разів (!). Це і є коефіцієнт 
брехні російських журналюг про 
нашу країну. 


Пропоную поділити пляжі за ва-

говими категоріями, щоб ні в кого не 
виникало почуття неповноцінності. 
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У Колумбії вівці зіграли 
в футбол 
У Колумбії відбувся незвичайний матч перед стартом 
чемпіонату світу 2014 року. У футбол зіграли вівці. 
Так, минулих вихідних у колумбійському місті Нобса 
пройшов матч між збірними Колумбії та Бразилії 
серед овечок. Таким чином організатори вирішили 
відсвяткувати повернення своєї країни на чемпіонат 
світу після 16-річної відсутності. Колумбійські вівці 
обіграли суперника з рахунком 4:3. Відзначимо, що 
«футболісти» були одягнені у справжні форми на-
ціональних команд. 

Учені продемонстрували 
квантову телепортацію 
Британські вчені та їхні колеги з Нідерландів до-
сягли успіху в квантовій телепортації. Йдеться про 
те, що дослідники змогли передати інформацію 
між двома кубітами (найменший елемент для 
зберігання інформації в квантовому комп’ютері), 
які перебували на відстані трьох метрів один від 
одного. В експерименті роль кубітів відіграва-
ли окремі електрони. У майбутньому науковці 
планують повторити свій експеримент і передати 
інформацію на відстань 1300 метрів. 

«Грузія православна з четвер-
того століття. Коли російська ар-
мія зайшла до нас, вона грабувала 
і руйнувала грузинські церкви. 
Путін такий же православний, як 
я білий ведмідь». 

Михайло Саакашвілі, екс-
президент Грузії

«Ці люди йшли, щоб отримати 
привілеї, задоволення та гоноро-
вий статус. Виборчі списки фор-
мувалися під систему кнопкодав-
ства. А коли виявилося, що треба 

голосувати особисто, працювати 
не було кому. Представництво 
Партії регіонів і комуністів не від-
повідає реальному стану речей. 
Вони не хочуть працювати. Діють 
за методом диверсанта-шкідника: 
ми будемо заважати, не дамо голо-
сів. А те, що країна від цього роз-
валюється, їх не хвилює». 

Тарас Чорновіл, екс-нардеп

«Дізнався, що вночі в Дніпро-
петровську згоріло 18 маршруток. 

З’ясувалося, що дивним чином 
цей транспорт належав товаришеві 
Біднякові, комуністу, лідеру «Ліво-
го сектора» і правій руці Царьова. 
Такий собі ще один «народний 
лідер»-барига. Червонопузий, що 
збирає гроші за проїзд. Дніпро стає 
містом, де у зрадників Батьківщи-
ни земля горить під ногами. У бук-
вальному розумінні цього слова...» 

Борис Філатов, заступник голови 
Дніпропетровської ОДА з внутріш-

ньої політики

«Політика Путіна — тактика неповнолітнього 
хулігана. Нахабний підліток абсолютно впев-

нений, що дорослі не бачать сірників у його руках і 
того, що він намагається підпалити сусідський буди-
нок. Більше того, він сподівається, що коли будинок 
буде догоряти, то він тут же прибіжить із вогнегас-
ником і отримає медаль «За відвагу на пожежі». 

Віталій Портников, аналітик, журналіст, публіцист 

Будьте рішучі: якщо не зволікатимете, 
неодмінно вхопите бика удачі за роги. 
Так, для цього знадобляться спритність і 
виверткість, але ви впораєтеся з постав-
леними завданнями. 

Не зіпсуєте стосунки з друзями, коли 
не ворушитимете давно забуте. Не піді-
ймайте з глибин пам’яті складні ситуації 
з минулого, якщо не хочете розсварити-
ся. 

Гладко цього тижня не буде, зате ціка-
во — стовідсотково. Нові знайомства 
зав’язуються легко, фліртується неви-
мушено та з задоволенням, але чогось 
серйозного від цих зв’язків чекати годі. 

Труднощі можуть виникнути тільки з двох 
причин. Перша — ваша власна звичка 
все ускладнювати й шукати в усьому по-
двійне дно чи прихований зміст. Друга — 
надміру цікаві й балакучі жіночки. 

Задавнені проблеми досі не вирішені, 
а ви вже поспішаєте нажити собі нових. 
Не пхайте носа у чужі справи. Скеруйте 
свою надлишкову енергію на щось ко-
рисне. 

У родині панує гармонія, ви розумієте 
близьких із півслова, знаходите потрібні 
слова підбадьорення для кожного. Насо-
лоджуйтеся спілкуванням і незабутніми 
митями з рідними. 

Що раніше звернетеся по допомогу до 
перевірених роками друзів, то менше 
часу згаєте на вирішення проблеми. 
Стосунки з близькими стануть більш те-
плими та довірливими. 

Конструктивний тиждень. Ви не відволі-
каєтеся від того, що для вас справді важ-
ливо, дієте рішуче, приймаєте рішення 
самостійно, аналізуєте ситуацію і робите 
правильні висновки. 

Цей тиждень не позбавлений труднощів, 
та ви до них внутрішньо готові й не втра-
чатимете душевної рівноваги. Справа, 
якій віддали багато сил, не зрушується, 
та це не привід кидати почате. 

Спокійний і приємний тиждень. Ви про-
сто отримуєте задоволення від того, що 
робите, спілкуєтеся з цікавими людьми, 
котрі дуже вам симпатичні, дізнаєтеся 
нове, розширюючи світогляд. 

На Козорогів чекає тиждень, що не по-
збавлений труднощів, але всі вони пе-
редбачувані, тож не заскочать вас зне-
нацька. Доведеться відстоювати власну 
думку в суперечці. 

Матимете привід собою пишатися. 
Вдасться нарешті довести до перемож-
ного кінця справу, на яку витратили ба-
гато сил. Навіть у заплутаних ситуаціях 
діятимете правильно. 
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Дозвілля

Афіша заходів пивного 
клубу «Оболонь»

Пт 06.06 — «Beer Mix». Дискотівка на будь-який 
смак! 

Сб 07.06 — «Pop Vs. Rock». Батл-танцульки від 
М’ячика та Тіми 

Нд 08.06 — гурт «Давня Казка» (Луцьк). Фольк-рок 


