
Футболісти збірної Росії на ви-
їздах завжди грають погано, бо роз-
дивляються нові ворота. 


Демократія — це коли всі ро-

блять те, що скаже головний демо-
крат. 


Зістикувалися два космічних 

кораблі — російський і американ-
ський, летять разом, дивляться вниз 
на Землю. Пролітають над Росією, 
американці кажуть: 

— О! Ми бачимо на території Ро-
сії мільйони телескопів, націлених 
у небо. Ми вражені такою тягою до 
науки у вашій країні! 

Російські астронавти поясню-
ють: 

— Та то вони з горла п’ють! 


— Дивися, зірка падає, швидше 
загадуй бажання! 

— Хочу, щоб у мене замість пуп-
ка був USB-порт для зарядки мо-
більного телефона! 


Як заробити за допомогою Ін-

тернету: 
1) вимикаємо Інтернет; 
2) йдемо працювати. 


— Не встигла вчора на фітнес. То 

перше, то друге... 
— Ага, то десерт... 


Пам’ятай, якщо ти завалиш іс-

пити, то у тебе завжди є інша дорога. 
Яку потрібно підмести. 


Жінка — це перший у світі 

3D-принтер. 


Путін, щоб здаватися вищим, 
підкладає під черевики Росію. 

— Ви розмовляєте англійською? 
— Тільки зі словником. 
— А з людьми соромитеся? 


Путін зробив так багато для Росії 

та її сусідів, що гідний того, аби його 
забальзамували і поклали до Мавзо-
лею вже сьогодні. 


Нові санкції ЄС виявилися на-

віть мілкішими за «глибоку занепо-
коєність». 


Для чого ти все ускладнюєш? 

Коли я тобі приношу сніданок у 
ліжко, достатньо просто сказати: 
«Дякую!». Не потрібно мене запиту-
вати: «Хто ти? Що ти робиш у мене 
вдома?». 


— Чому Порошенко так поспі-

шає з виборами у Верховну Раду? 
— Тому що у шоколадного коро-

ля теж є термін придатності. 


Суть православ’я в Росії — по-
кликати батюшку на освячення ра-
кети «Сатана». 


Якщо самка богомола не з’їдає 

самця після спаровування, це ро-
бить її мама. 


Неочікувано звання «Кращий 

пластичний хірург року» отримав 
Володимир Володимирович Путін. 
За якихось півроку він у мізках біль-
шої частини росіян звивини замінив 
на целюліт... 


Як думаєте, вистачило би гро-

шей, витрачених на розпалювання 
війни в Україні, на те, щоби закрі-
пити стрілку в метро надійніше, ніж 
шматком дроту? 
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Черепаха допомогла 
алігатору втекти із зоопарку
Малюк алігатора на кличку Карлос утік із мічиган-
ського зоопарку GarLyn, вибравшись через «підкоп» 
під решіткою вольєра. Діра під парканом з’явилася 
завдяки великій черепасі, що регулярно переносила 
звідти глину в ставок. Про втечу 30-сантиметрової 
рептилії співробітники звіринцю дізналися від пра-
воохоронців, бо самі не помітили його зникнення. 
Про алігатора, який розгулював біля стін парку, в 
поліцію повідомили місцеві жителі. Втікача, що через 
свої невеликі розміри не становив загрози, спіймали. 

Підлітку з Індії видалили 232 
зуби
17-річний Ашик Гаваї звернувся до лікарні зі скаргами 
на набряк нижньої щелепи. Медики діагностували у 
нього захворювання під назвою «складна одонтома».
«Операція тривала майже 7 годин. Спершу ми думали, 
що це буде звичайне нескладне втручання, та коли роз-
крили нарив, виявили велику кількість схожих на пер-
ли зубів усередині щелепної кістки», — розповів один 
із хірургів. Утворення довелося «видовбати» і видалити 
фрагменти. Випадок із 232 видаленими з ротової по-
рожнини Ашика зубами претендує на світовий рекорд.

«Сподіваюся, більше ніколи 
фракції КПУ в українському пар-
ламенті не буде». 

Олександр Турчинов, спікер, про 
проголосований ВР закон, що до-

зволяє розпустити Компартію 

«Згідно із записами, люди зі 
сходу (України) говорили, що 
вони збили військовий літак... 
Якщо вони вважали, що збили 
військовий літак, це був конфуз. 
Якщо це був конфуз, це не був акт 
тероризму». 

Віталій Чуркін, представник РФ 
в ООН, про бойовиків, які збили 

малайзійський боїнг 

«З ким вести «прямі» перего-
вори? З феесбешниками-ГРУш-
никами, що видають себе за 
«мятежный украинский народ», 
громадянами Росії Гіркіним і Бо-
радаєм? Може, з ростовським 
автозаправником-двоєженцем 
Моторолою, який назвався «на-
родним мером», може, з громадя-
нином РФ Безлером-Бєсом, який 
збиває цивільні літаки?! А може, 
просто піти їм до є*ені матері, а ми 
тут самі розберемося?!» 

Арсен Аваков, міністр внутрішніх 
справ, у відповідь на рекомендацію 

глави МЗС РФ Сергія Лаврова по-
чати перемовини з терористами 

«100% співробітників донецької 
та луганської міліції проходять пере-
вірки на поліграфі (детекторі брех-
ні). Допомагає чудово. 25% списко-
вого складу навіть не з’являється на 
перевірку — пишуть рапорти». 

Арсен Аваков, глава МВС, про 
перші перевірки правоохоронців 

на детекторі брехні 

«Все вони чудово знають. Але 
гроші такі, що стерпиться-злю-
биться». 

Матвій Ганапольський, росій-
ський журналіст, громадський діяч, 

про «етику» колег у висвітленні 
подій в Україні 

«У раціональному 
вимірі мавпа з 

гранатою завжди силь-
ніша за цивілізовану 
людину — в неї простір 
для маневру набагато 
ширший: те, що куль-
турна людина не зможе 
собі дозволити, вона 
зробить легко». 

Станіслав Бєлков-
ський, російський 

політолог, соціолог і 
публіцист, про бойови-

ків у Донбасі 

Тиждень безкінечних пустих балачок. 
Тим часом, якби припинили молоти язи-
ком, могли б і справи раніше завершити. 
Але відмовити собі в насолоді спілкуван-
ня буде важко. 

Ви сповнені непохитної віри у себе й 
власні сили — і ця ваша піднесеність 
духу виправдана. Цього тижня Тельці 
спроможні гори звернути. Можете собою 
пишатися! 

Долатимуть безпідставні тривоги, та від-
верта розмова із близькими допоможе 
позбутися хвилювань. Друзі підберуть  
підбадьорливі слова, підтримають і до-
поможуть. 

Ті, хто обіцяв Ракам допомогу та під-
тримку, навряд дотримають слова, тож 
будьте готові залагоджувати власні про-
блеми самостійно. Серед рідних почува-
тиметеся у своїй тарілці. 

Рідним не вистачає вашої уваги, відноси-
ни між вами стали прохолоднішими. Віді-
рвіть голову від робочого стола, закрий-
те блокнот із щільним графіком і просто 
побудьте трохи з тими, хто вас любить.

У спілкуванні не намагайтеся перетягти 
ковдру на себе: це може видатися спів-
розмовнику образливим. А ви ж не хо-
чете засмутити того, хто вам дорогий? 
Бережіть почуття близьких. 

Не поспішайте поперед батька у пекло, 
якщо не хочете стати героєм мудрої 
української приказки «Хто спішить, той 
людей смішить». Уважність — саме те 
чого цього тижня вам дуже бракуватиме.

На легку перемогу навіть не розраховуй-
те. Щоб дістати яблучко, доведеться і 
руки пошкребти, і кілька ґуль набити. Та 
результат виявиться вартим докладених 
зусиль. 

Хочеться спокою та відпочинку, та ні 
перше, ні друге цього тижня вам не сві-
тить. Ви раптово знадобилися всім, і вас 
тягнуть із усіх боків. Не розривайтеся, 
пам’ятайте: інколи можна сказати «ні». 

Купатиметесь у любові й турботі рідних і 
близьких. Насолодіться цими рідкісними 
і по-справжньому теплими моментами 
спілкування з тими, кого любите ви і хто 
любить вас. 

Будьте рішучі, думайте і дійте швидко: 
якщо оберете вичікувальну тактику чере-
пахи, то проґавите подарований долею 
шанс. Не бійтеся, натисніть на педаль 
газу! 

Фортуна вам посміхатиметься. Можете 
сміливо ризикувати, аби невдовзі насо-
лодитися заслуженим «шампанським». 
Головне — не лінуватися і відірвати себе 
від канапи. 
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м. Луцьк, вул. Коперника, 8а.  
Телефон для довідок:  

+38 (050) 2154156, 72-33-53 
www.morepiva.com,  obolon@morepiva.com

Дозвілля

Афіша заходів пивного 
клубу «Оболонь»

Пт 25.07 — «Beer Mix». Дискотівка на будь-який смак! 
Сб 26.07 — РОКотека 
Нд 27.07 — Олександр Хмільовський. Концерт-пре-

зентація альбому «Згадай своє Небо». 
Казково-містичний нео-ренесанс


