
В Слов’янськ приїхали буді-
вельники з Коломиї, Рівного, Івано-
Франківська... Відбудовують місто… 
От і дочекався Слов’янськ бандерів-
ців… 


Сучасний туризм у Росії — це 

коли доба очікування порома в Кри-
му краща альтернатива туроперато-
ру, зниклому з твоїми грошима… 


Ніщо так не деморалізує проти-

вника, як шотландські парашутисти. 
 

— Доброго ранку, сонечко! 
— Яке ж воно добре? Мене всю 

ніч комарі кусали! 
— А мене чогось не чіпали… 
— А чого їм тебе чіпати, коли по-

ряд така смакота лежить? 


Підозрюю, що з цим технічним 
прогресом скоро телевізори будуть 
просто клеїтися на стіну, як шпале-
ри… 


— Мерзото, ти створений тільки 

для одного — прислужувати мені, 
твоєму панові! Слухайся мене, або я 
знищу тебе і весь твій рід! 

— Кицюню, що ти там нявкаєш? 
Їстоньки хочеш? Іди до мене, киць-
киць-киць… 


Їдучи у відрядження на місяць, 

мама попросила сина поливати кві-
ти раз на три дні. Місячна норма 
опадів випала на вазони за 10 хви-
лин до її повернення. 


Найбільшу щуку вагою 50 кг 

зловив рибалка з Полтави. Це на 7 кг 
більше, ніж набрехав попередній ре-
кордсмен. 


Жінка навіть уявити собі не 

може, чого їй бракує, доки подруга 
не похвалиться. 


Нікого не дивує, що в казці ді-

вчинку мама назвала Червоною Ша-
почкою, тому що вона носила таку 
шапочку. Адже її могли назвати і 
Сіреньке Пальтечко, і Стоптані Ту-
фельки, і Нульовий Бюстгальтер... 

Приходить бізнесмен у полого-
вий. До нього виходить медсестра: 

— У Вас хлопчик, 3700... 
Той, виймаючи гаманця: 
— Ти диви! І недорого! 


Бог усе бачить: прийшовши на 

сповідь, працівниця ЖЕКу дві го-
дини простояла в черзі не до того 
віконця. 


— Як ти думаєш, мені видадуть 

патент на винахід? 
— А в чому суть винаходу? 
— Дозволяє проходити крізь  

стіни. 
— Круто! А як називається? 
— Двері. 


А ви знаєте, що «число звіра» не 

тільки 666, а й 46 — у штрих-коді 
країни-виробника. 


2014 рік. Російська Федерація: 
— Це ФСБ? Тут сусіди французь-

кий сир, іспанський хамон, норвезь-
ку сьомгу їдять! Щодня їдять! 

— Зараз виїздимо! 
2015 рік: 
— Це ФСБ? Тут сусіди їдять... 
— Виїздимо! 


Віталія Кличка можна відпра-

вити в нокаут складнопідрядним 
реченням із дієприслівниковим зво-
ротом. 
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Туристи на 5 годин застрягли 
на американських гірках 
Замість секунди страху на американських гірках від-
почивальники в парку атракціонів у штаті Меріленд 
провели на запаморочливій висоті п’ять годин. Поїзд 
із понад двома десятками людей зупинився на най-
вищому віражі, й добре, що не догори дриґом. Поки 
рятувальники намагалися спустити бранців атрак-
ціону з 14-метрової висоти, тим видали парасольки, 
щоби захистити від пекучого сонця. Всі, зрештою, 
повернулися на землю без ушкоджень. 

Леопард упізнав свою 
рятівницю і вискочив на руки 
Більшість людей жахнулися б, побачивши як на них 
біжить леопард, однак для волонтерки, яка працює 
зі звірами, така поведінка хижака стала приємним 
сюрпризом. Співробітник благодійної організації у 
місті Блумфонтейн, ПАР, зафільмував зворушливий 
момент зустрічі леопарда на кличку Пардус із його 
рятівницею, волонтером Джухі Агравал. Велика чорна 
кішка вистрибнула на руки жінці. Незважаючи на зна-
чні розміри, леопард намагався згорнутися калачиком 
на колінах Джухі та періодично видирався на неї. 

«Перспектив у Росії немає. 
Путін зайшов туди, звідки цілим 
не виходять. Його занесло. Крим 
здався йому таким простим, що 
він, мабуть, думав, що зараз піде 
і буде аншлюс: Схід України від-
колеться, Південь відколеться, всі 
здадуться — і велика російська Ім-
перія відновиться». 

Михайло Саакашвілі, екс-
президент Грузії 

 
«Сьогодні кожен герой має 

не в наметі на Хрещатику сидіти, 
а якщо ти герой — твоє місце на 
Східному фронті. Для мене герої 
повинні бути на фронті, а не на 

Майдані». 
Олег Ляшко, лідер Радикальної 

партії 

«Одна авторитетна російська 
соціологічна компанія оприлюд-
нила рейтинг, згідно з яким попу-
лярність Володимира Путіна у РФ 
сягає 87%. З такою популярністю 
можна не те що імпорт якихось 
продуктів забороняти, а й будува-
ти концтабори. А суспільство буде 
всьому цьому аплодувати». 

Євген Магда, політолог 
 
«Факт у тому, що Путін не тіль-

ки російську Феміду, а й усю Росію 

перетворив на особисту підстил-
ку. Росія сьогодні — це дешевий 
балаган, в якому невпинно йде 
одна вистава під назвою «Шоу ви-
родків». 

Дмитро Тимчук, керівник групи 
«Інформаційний опір» 

«Бородай як фігура нікого 
ніколи в Україні не цікавив. Ми 
прекрасно знаємо, що справжнім 
главою терористичної організації 
«Донецька народна республіка» є 
Володимир Путін. Це і є головний 
терорист сьогодні». 

Віталій Портников, журналіст, 
політолог 

«У той час як ми 
вводимо санкції, 

захищаючи Україну від 
Росії, російський пре-
зидент і прем’єр до-
думалися запровадити 
санкції проти свого 
народу, своїх грома-
дян, своїх людей. Вони 
їм заборонили їсти 
їжу, яка виробляєть-
ся в ЄС… Росія ввела 
санкції проти росіян, 
браво!» 

Арсеній Яценюк, 
Прем’єр-міністр 

України 

Найбільшу насолоду отримаєте від 
спілкування із близькими. Не нехтуйте 
нагодою розвіятися з друзями чи виїха-
ти сім’єю на пікнік. Зробіть паузу та роз-
слабтеся. 

Ви задовго вагаєтеся, і часу, щоб діяти, 
майже не зостається. Не забувайте: іноді 
варто ризикнути, щоби потім наповнити 
свій бокал шампанським. Будьте рішучі-
ші. 

Розслабтеся трохи, візьміть довгоочіку-
ваний тайм-аут, поїдьте в подорож, від-
починьте з друзями на природі, інакше 
ризикуєте «вибухнути» від переванта-
ження. 

Цього тижня Ракам буде важко впора-
тися з перепадами настрою: щойно по-
сміхалися людині, а вже через хвилину 
ладні кинути у неї стільцем. Тримайте 
себе у руках. 

Бережіть почуття близьких. Не змушуйте 
свою половинку ревнувати: ваш, здава-
лося б, невинний флірт загрожує закін-
читися сваркою зі слізьми та грюканням 
дверима. 

Цього тижня Водолії у кожному обличчі 
бачать ворога. Не будьте параноїком, 
інакше через безпідставні підозри і спро-
би «сенсаційного викриття» ризикуєте 
розсваритися з друзями. 

Якщо не хочете обпектися, переймайте 
досвід старших і досвідченіших. Краще 
вчитися на чужих помилках, аніж уко-
тре набивати ґулю на власному багато-
страждальному лобі. 

Пошириться таємниця, яку ви ховали 
за сімома замками: хтось подбає про 
те, щоб дістати ваш «скелет» із шафи. 
Пам’ятайте про це, коли закортить поді-
литися із кимось сокровенним. 

Поблажливість до чужих слабкостей — 
ось чого не вистачатиме Дівам цього 
тижня. Пам’ятайте, що ви теж не ідеаль-
ні, та вас усе ж люблять, прощаючи вам 
помилки. 

Нелегкий тиждень. Крутитиметесь як 
білка у колесі. Якщо розслабитися все ж 
вдаватиметься, то ненадовго: треба то 
кудись бігти, то щось доробляти. Втім, 
згодом зможете собою гордитися. 

Один із тих напружених періодів, коли 
дуже легко втратити віру у власні сили, 
розчаруватись, опустити руки. Але не 
забувайте, що за чорною смугою завжди 
йде біла. 

Скорпіони більш поблажливі до інших, 
аніж до себе. Та ваші помилки не на-
стільки серйозні, щоб так картатись. Об-
лиште самобичування! Ви не робот, що 
працює без збоїв, а жива людина. 
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