
Синоптики не помиляються. 
Вони плутають дати..


 Любий, коли ми одружимось, я 

буду ділити з тобою всі твої біди і не-
приємності.

— У мене немає неприємностей.
— Я ж і кажу — коли ми одру-

жимось...


Росія. 2015-й рік. Бабусі внукам 
на ніч замість казок читають "Книгу 
про смачну і здорову їжу"


— У вас є сир ''рокфор''?
— А що це таке?
— Сир з пліснявою.
— Сиру немає. Але є ковбаса 

''рокфор'', біляші ''рокфор'' та оселе-
дець ''рокфор''.


— Які парфуми модні цього літа?
— Спрей від комарів


— Зустрінемося сьогодні?
— Я б із задоволенням, але там 

так спекотно. Давай восени?


— Ну шо, поїхали з цього лісу? 
Чому стоїмо?

— Оленко, розумієш...в карбю-
раторі конденсат...

— Вася! У тебе Пежо на інжекто-
рах, а мій натуральний колір — ру-
сий! Поїхали говорю!



Раніше я їв біля телевізора, те-
пер біля ноутбука. Висновок один 
– в яку сторону піде прогрес, в таку 
перміститься й їдальня.


Доброго дня! Перепишіть на 

мене свою квартиру.
- Що ви собі дозволяєте!?
- Ой, вибачте, не з того почав. Ви 

вірите в Бога?


В Росії щоб поїсти в гостях торта 
з чаєм, перед цим обов'язково по-
трібно 3 години пиячити.


Хороша відпустка - це коли зга-

дуєш, де ти був по магнітах на холо-
дильнику

Після люстрації кіт Януковича 
перестав ганятися за кицьками і по-
чав набирати вагу.


Щоб ввести санкції проти Сбер-

банку, країнам Євросоюзу довелося 
відстояти двогодинну чергу.


Таке відчуття, що стара приказка 

«дурням закон не писаний» і понят-
тя «депутатська недоторканність» 
якось пов’язані.


Прапорщик командує солдатам:
—Так, копати тут, тут і тут! А я 

поки піду дізнаюся, де потрібно...


Даішник, який зупинив Свідка 
Єгови, віддав всі гроші на пожерт-
вування, покаявся в гріхах, і довго 
молився, щоб його відпустили.


— Офіцант, можете досмажити 

цих кручат?
— А хіба вони сирі?
— Не знаю, але мій салат вже до-

їдають!


Ось ходиш по музеях сучасного 
мистецтва, і душа радіє — виявля-
ється, я в дитинстві не так вже і по-
гано малював!


Зрозуміти жіночу логіку легко, 

достатньо навчитися грати більярд 
кубиками.
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Вчені назвали дату загибелі 
людства
До Землі летить астероїд, який може зіткнутися з 
нашою планетою 16 березня 2880 року. Підрахунки 
зробили американські вчені. Астероїд, зіткнення з 
яким загрожує Землі, носить ім’я 1950 DA. Шанси на 
зіткнення оцінюються як один до трьохсот. Астероїд 
досягає одного кілометра в діаметрі і рухається до 
Землі з приблизною швидкістю в 14,5 кілометрів на 
секунду. Якщо зіткнення відбудеться, воно призведе 
до гігантського вибуху і цунамі, які змінять клімат 
земної кулі і знищать людство. 

Помер останній білий ведмідь 
у Африці
У Йоганнесбурзі помер останній білий ведмідь, що 
живе в Африці. 28-річну тварину по кличці Венг при-
спали співробітники міського зоопарку. Останні роки 
звір потерпав від хвороб печінки і хронічного артриту. 
Хижака привезли в ПАР в однорічному віці. Службовці 
зоопарку намагалися всіляко догодити тварині — ор-
ганізовували для нього розваги, годували ласощами і 
навіть влаштували свято. Керівництво зоопарку споді-
валося, що настане ремісія. Щоб полегшити страждан-
ня ведмедя, йому зробили евтаназію.

«У секторі Д був великий БУМ. 
Від нагло розгорнутого табору з 
70 одиниць бронетехніки з росій-
ськими відмітками на борту зали-
шилася гора металобрухту. Рішен-
ня президента підтримую. Ракета 
— зрозумілий аргумент для непро-
ханих гостей... Нехай щастить, або 
по рускі — нех#й шастать». 

Юрій Луценко, радник президента 

«Росіяни б краще цих 300 Ка-
мАЗів порожніми прислали і за-
брали назад своїх бандитів. І тоді 
не потрібно надсилати гуманітар-
ну допомогу».

Арсеній Яценюк, прем’єр-міністр 
України

«Ці напівпорожні КамАЗи я 
вже бачив. А саме — 2000 року, 
коли працював губернатором За-
карпаття і братній російський на-
род захотів допомогти нам після 
повені. Консерви були не те, що 
прострочені, а пережили перебу-
дову і щонайменше двох останніх 
Генсеків СРСР. Потім мав клопіт, 
куди усе це добро утилізувати. Бо 
ним і собаку не нагодуєш».

Віктор Балога, політик

«Посада президента передбачає 
всякі, в тому числі і вкрай непри-
ємні, розмови… Путіну не можна 
вірити і спілкуватися з ним Поро-
шенку дуже важко, але мета важли-

віша, ніж його психофізичний стан 
під час цих переговорів. Він пови-
нен говорити хоч з дияволом».

Борис Нємцов, російський опо-
зиціонер

«Йде війна. Чи можна собі 
уявити, що під час війни німці б 
відправляли в СРСР гуманітарний 
конвой? Путін хоче крові, хаосу 
і розчленування країни, але ве-
ликий друг українського народу 
Борис Нємцов запитує у Петра 
Порошенка, якого біса він пого-
джувався на цей конвой?! Це все 
одно, що Сталін погодився б на 
конвой від Гітлера».

Борис Нємцов, російський опо-
зиціонер

«Депутати бояться 
відкритих спис-

ків, як срібної кулі 
або осикового кілка… 
Українці мають право 
знати, за кого голо-
сують і хто конкретно 
проходить за списками 
політичних партій». 

Святослав Вакарчук, 
лідер гурту «Океан 

Ельзи»

Настав час проявити бійцівські та лідер-
ські якості, взяти ситуацію в свої руки. 
Для багатьох події цього тижня стануть 
початком нового життєвого етапу в усіх 
сферах.

Намагайтеся не перепрацьовувати. 
Життєвий потенціал трохи впаде, тож є 
небезпека нездужати. Проте, серйозних 
проблем зі здоров’ям не виникне. Змін в 
особистому житті не передбачається.

Насичений тиждень, повний яскравих 
подій і причин для радості. Ваші незви-
чайні, оригінальні рішення хоч і дивува-
тимуть близьких, та підуть на користь 
усім. 

Ситуація на роботі стабільна, у ваші 
справи ніхто не втручається, тому ви ціл-
ком можете діяти так, як вважаєте за по-
трібне. Кінець тижня — час романтичних 
зізнань, бурхливих пристрастей.

Можливі цікаві ділові пропозиції. Не по-
спішайте міняти роботу: на старому місці 
незабаром відкриються нові перспек-
тиви. Енергетичний потенціал високий, 
самопочуття буде хорошим.

Тиждень щедрий на несподівані успіхи. 
Вдало вирішаться питання, котрі сильно 
турбували вас останнім часом. Хороший 
час для відновлення романтичних сто-
сунків.

Легкість, з якою ви досягаєте нових ці-
лей, не позбавляє вас цілеспрямованос-
ті — і тому успіхи стають все більш зна-
чними. Ваші близькі та рідні з розумінням 
поставляться до ваших капризів. 

Може виникнути необхідність працювати 
наднормово або взяти на себе обов’язки 
когось із колег. Але ви  отримуєте вели-
чезну підтримку близьких. Нові стосунки 
починайте з обережністю.

Внесіть невеликі корективи і приступай-
те до здійснення задуманого — настав 
найсприятливіший для цього момент. На 
роботі приділіть особливу увагу тому, як 
складаються ваші стосунки з оточуючими. 

Стає все більше нових справ.  Особис-
те життя відходить на другий план, але 
близькі ставляться до цього з розумін-
ням і не ображаються, якщо ви приділя-
єте їм дещо менше уваги, ніж зазвичай.

Прекрасний тиждень для тих, хто дав-
но збирався довести до кінця розпочаті 
справи. Друзі та сім’я захоплюватимуть-
ся вашим професійним вирішенням 
будь-яких проблем. 

Давні бажання здійсняться, з’явиться 
можливість зробити те, про що ви дов-
го мріяли. Багато чого з того, що раніше 
здавалося майже неможливим, стане 
частиною вашого життя.
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