
— Як же так, ти з Одеси, а плава-
ти не вмієш... 

— А ти живеш у Борисполі, а лі-
тати досі не навчився. 


Відбірковий матч Голлан-

дія — Колумбія. Вперше дилери зу-
стрічаються з виробниками без по-
середників. 


Якщо сміттєвий пакет розкла-

дається за 145 років, а асфальт — за 
одну зиму, то чому б нам не покрива-
ти дороги сміттєвими пакетами? 


— Синку, чому пляшка віскі на-

половину порожня? 
— Тому що ти песиміст, тату. 


За маркою автомобіля священи-

ка легко визначити, як сильно його 
парафіяни вірять у Бога. 


З роками я роблю усе менше по-

милок, але їх якість, безсумнівно, 
зростає... 


Росія — унікальна держава.  

Адже тільки в Росії є чорно-білий 
телевізор «Райдуга», наручники 
«Ніжність», бензопила «Дружба», 
сльозогінний газ «Черемха» та між-
континентальні балістичні ракети 
«Мир». 


«Люба! У тебе майже ідеальна 

фігура!» — сказав математик майже 
круглій дружині. 


Те незручне відчуття, коли твій 

тато професійний шеф-повар, а у 
тебе навіть яєшня не виходить нор-
мально. Чому такий талант не пере-
дається в спадок, а волохаті руки — 
будь ласка! 

Літнє правило: фрукт, що упав 
на підлогу, автоматично стає чис-
тим, якщо на нього подмухати. 


Чим відрізняється ранок чо-

ловіка та жінки. Жіночий ранок: 
прокинулася, в душ сходила, зуби 
почистила, нафарбувалася, брови 
вищипала, укладку зробила, зайшла 
на кухню водички попити, попутно 
помила посуд, одяглася, вийшла на 
балкон погоду подивитися, переодя-
глася. Чорт! Сумка не підходить! Пе-
реклала все в іншу. Сніданок приго-
тувала, постіль заправила. (Якщо ще 
є діти, то розбудила, вмила, одягла, 
нагодувала, коси заплела, речі зібра-
ла, в садок-школу відвезла.) Поїхала 
на роботу. Чоловічий ранок: проки-
нувся, поїхав на роботу. 


— Алло, Галю, а ти де хочеш по-

бути: на морі чи в лісі? 
— Звичайно ж, на морі, Гришо! А 

ти що, путівки береш? 
— Та ні, вибираю освіжувач по-

вітря для туалету... 


Молода пара збирається в ніч-
ний клуб: 

— Юро, а куди поділося моє 
плаття? 

— Таню, ти в ньому нікуди не 
підеш! 

— Ану розіжми кулак... 


Мені одній не дає спокою питан-
ня, для кого придумали полуторні 
ліжка та як виглядає ця людина-пів-
торачка? 


Збирала жуків із картоплі. Щоб 

не було так огидно, придумала уяв-
ляти,  що  це  ягоди.  Двох  мало  не 
з’їла. 
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16-річний киянин зібрав 
кубик Рубіка за 7 секунд
Початківець-збирач кубика Рубіка з Києва підко-
рив міжнародний конкурс, який пройшов в Одесі. 
16-річний абітурієнт столичного університету імені 
Шевченка Іван Винник зібрав тригранний куб за 7,2 
секунди. Цей показник зафіксували реєстратори 
книги рекордів України. У міжнародному чемпіонаті 
змагалися до 50 спідкуберів з різних регіонів Укра-
їни, а також з інших країн СНД. Особистий рекорд 
Івана — 5 секунд. Але на змаганнях йому не вдалося 
повторити такий результат через хвилювання.

Хлопчик зібрав $50 тисяч на 
операцію для друга
Хлопчик із Канади вирішив допомогти хворому 
товаришу, зібравши гроші на операцію. 7-річний 
Куїнн Каллендер назбирав гроші на операцію для 
свого друга Брейді Грозданіча, який лікується від 
наслідків ДЦП. Хлопчики спорудили прилавок, 
за яким торгували домашнім лимонадом. Куїнн 
також запустив кампанію в Інтернеті, щоб зібрати 
20 тисяч доларів. Він описав труднощі, з якими по-
стійно стикається Брейден. Інтернет-спільнота уже 
назбирала 53 тисячі доларів.

«Червоний колір душу гріє. 
Красна площа, красний молодець, 
красна дівиця... В обід наллю сто 
грам — ще й червоний ніс буде». 

Геннадій Зюганов, лідер КПРФ
 

«Медведчук не може бути сто-
роною переговорів, тому що він 
сам є тим злочинцем, який про-
тягом останніх років максимально 
докладав зусиль, щоб нинішня си-
туація була створена... Він є одним 
із організаторів заколоту і давав 
підставу для того, щоб російські 
війська вторглися в Україну». 

Андрій Парубій, секретар РНБО 
України 

«Майдан — як нічний кошмар 
Ху@ла, як альтернатива умираючій 
Європі. Майдан — як надія постра-
дянських республік, що завмерли в 
очікуванні своєї черги перед росій-
ською експансією. Слово, з яким не 
страшно вмирати, прикриваючись 
фанерним щитом. Це слово не мо-
жуть скомпрометувати ні дешеві 
контроверсії колорадів, ні ниніш-
ня п’яна шваль у бронежилетах, ні 
скепсис людей-земноводних, які 
живуть від злучки до прийому їжі». 

Борис Філатов, заступник голови 
Дніпропетровської ОДА з внутріш-

ньої політики
 

«Тим «воякам», хто в брониках 
і балаклавах бродить по Хрещати-
ку... Буде перемога чи затишшя у 
війні — ох дограєтеся! — і справ-
жні воїни України повернуться 
з фронту на хвилинку до Києва і 
всиплять вам так, щоб надалі не 
кортіло. Патріоти?! На передову! 
А не бити дівчат під Радою і кида-
ти димові шашки в центрі Києва». 

Арсен Аваков, міністр внутрішніх 
страв 

«Олег Ляш-
ко — фе-

номен в україн-
ській політиці. 
Україна ще не 
мала політич-
ного діяча, який 
може дозволити 
собі що завгод-
но. Ця людина 
може грати без 
правил, для ньо-
го не існує рамок. 
Він може сказати 
що завгодно, і це 
не тиснутиме на 
нього. Ця ніша 
у к р а ї н с ь к о г о 
Жириновського 
довго була ва-
кантною». 

Михайло Баса-
раб, політолог 

Першої рейтин-
гової системи 

Тиждень складається непросто, осо-
бливо для тих, хто розраховував швидко 
впоратися зі справами: вони забирають 
набагато більше часу, ніж ви припускали, 
і плани доводиться міняти. 

Гроші, які от-от мали опинитись у вас у 
кишені, затримуються. Доведеться по-
зичати в друзів або родичів. На роботі 
виникають проблеми: ви не приховуєте 
невдоволення низькою платнею. 

Ви впевнені, що не потребуєте допомо-
ги, і тому відмовляєтеся, коли друзі та 
рідні її пропонують. А втім, поділившись 
своїми турботами, могли б заощадити 
час і сили. 

Раки підхоплюють усе на льоту, і нові 
знання виявляються надзвичайно ко-
рисними. Майже у кожного, з ким у цей 
період зіштовхне вас доля, можна чогось 
навчитися або перейняти цінний досвід. 

Можливі серйозні розбіжності на роботі 
й удома, ваша точка зору не зустрічає 
ні підтримки, ні схвалення, як би наполе-
гливо її не відстоювали. Може, варто по-
ступитися «непохитними» принципами? 

Не поспішайте, не женіть коней — вони 
втомилися, та й ви теж. Нема потреби 
вирішувати проблеми, що існують вже 
не перший день, саме зараз, зате є мож-
ливість розслабитися й набратися сил. 

Краще розраховувати на власні сили, 
тому що допомога приходить із запіз-
ненням, хоч і незначним. У кишенях по-
більшає грошенят. Можливе повернення 
боргу, про який ви вже й забули. 

Зірку з неба навряд чи дістанете, але 
цього тижня вона вам особливо і не по-
трібна: все необхідне набагато ближче, 
аніж ви думаєте. Романтичні побачення 
виявляться незабутніми. 

Старі амбіції виявляться нереалістич-
ними, але переоцінка цінностей навіть 
необхідна. Ви пишаєтеся своєю розсуд-
ливістю, а тому зможете вибрати нові 
цілі, яких потрібно досягти. 

Хочеться досягти бажаного легко, не на-
пружуючись, не докладаючи зусиль, але 
так не вийде. Ймовірніше, що доведеть-
ся багато трудитися, причому самотуж-
ки. Результат, утім, вас не розчарує. 

Мабуть, найважчий тиждень місяця. Тож 
зберіться з силами, зосередьтеся і будь-
те обережні, наче йдете по мінному полю 
або підкорюєте недоступну вершину, і 
обов’язково станете переможцем. 

Не поспішайте оцінювати тиждень як не-
вдалий. Так, у перші дні можуть виникну-
ти труднощі, але ви з ними впораєтесь. 
У родинному колі ймовірні сварки через 
дрібниці, надумані образи. 
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Дозвілля

Афіша заходів пивного 
клубу «Оболонь»

Пт 11.07 — «ЯМАЙСЬКИЙ НОВИЙ РІК!». Щорічне Фір-
мове Свято Кораблика! За участі гурту «The 
Stylacja» (Польща). + купа розваг і танці від 
DJ Njoi та Тіми 

Сб 12.07 — Дискотівка 80-х 
Нд 13.07 — гурт «Fusion Friends» (Луцьк). Pop-Jazz-Cover 


