
Спека — це коли повз тебе про-
ходить сексапільна кралечка у бікіні, 
та єдине, що ти бачиш, — стаканчик 
квасу в її руці. 


Китайська електростанція: міль-

йон китайців у шерстяних штанах 
повзає по ебонітовій підлозі... 


Якби не коліщатко на 

комп’ютерній мишці, у мене взагалі 
не було би ніякого фізичного наван-
таження. 


Я не розумна, а досвідчена. Була 

би розумною — не була б такою до-
свідченою... 


Комарі стали хитріші... Підліта-

ють, сідають на ліжко... А далі йдуть 
пішки, щоб їх не чутно було... 


Цього літа моя засмага була від-

тінку «безлімітний Інтернет». 


Зникнення слона та відкриття 
пельменної на території зоопарку 
якось підозріло збіглися... 


1. Хороші новини для воєнних 

Росії — вас нема в Україні! 
2. Погані новини для воєнних 

Росії — ви є в домовинах! 


Якщо ви хочете, щоб чоловікові 
сподобався салат, додайте в нього 
дрібку пельменів, пучечок сосисок і 
гілочку ковбаси. 


— Прем’єр ДНР Захарченко ви-

знав, що в лавах ополченців воюють 
російські кадрові воєнні, що перебу-
вають у відпустці. 

— Які на відпускні купили собі в 
ларку танки, БМП, БТРи… 


Порошенко потиснув Путінові 

руку, а треба було горло... 


— Ти заміжня? 
— Вже рік! 
— Ну і як? 
— Та як у дитинстві: допізна не 

гуляй, із чужими дядями не спілкуй-
ся... 

Боксери краще за інших знають, 
що в житті найбільше дістається лю-
дям, які опускають руки. 


— Мені часто кажуть, що я за-

надто старомодний. 
— Хто, наприклад? 
— Мої кріпаки в помісті. 


Мій  найулюбленіший  момент 

генерального  прибирання  в  квар-
тирі — ганятися за котом із пилосо-
сом. 


Вахтерка жіночого гуртожитку 

Антоніна Петрівна, заснувши на ро-
боті, покращила демографічну ситу-
ацію в районі. 


Яценюк: «Ми нічого не винні РФ. 

Російський газ випадково потрапив 
на територію України і заблукав». 


Їдемо з дачі додому. Дружина 

просить зупинити біля супермар-
кету, типу хлібчика купити... Ледве 
багажника потім закрив! 


— Як за один день ти примудри-

лася стільки дров наламати? 
— Я сьогодні рано прокинула-

ся... 


Скоро буде представлений на 
обговорення загалу новий герб Єв-
ропи — страус із головою у піску — 
як символ зовнішньої політики. 
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Папуга у Тернополі вітається 
гаслом «Слава Україні!» 
У Тернополі папуга какаду вітається з покупцями 
магазину фразою «Слава Україні!». Патріотичного 
гасла Кешу навчили власниці крамниці. Вони кажуть, 
що найбільше промовляти слова «Слава Україні!» 
птах любить у ранкові години. Пернатого намагалися 
навчити говорити і відповідь на заклик — «Героям 
Слава!», але цю фразу він поки не опанував. 

В Австралії живе найбільш 
кошлатий баран 
Австралійські фермери Пітер і Нетті Хейзели зловили 
барана породи меринос, вага шерстяного покрову 
якого становить понад 20 кг. Пара впевнена, що тва-
рина все життя провела в дикій природі, а її вік сягає 
близько шести років. Баран навіть погано бачить через 
те, що шерсть закриває йому очі. Фермери збираються 
обстригти мериноса, товщина вовни котрого за роки 
без стрижки досягла півметра. Подружжя сподіва-
ється, що тварина зможе побити рекорд і отримати 
звання барана з найважчою шерстю в світі. 

«Петре Олексійовичу, якщо ви 
розжалуєте і відправите на фронт 
рядовими всіх генералів, відпові-
дальних за наші поразки, почина-
ючи з генерала Гелетея, я готовий 
на виборах розносити листівки 
вашої партії в своєму Шевченків-
ському районі». 

Єгор Соболєв, журналіст, 
громадський активіст

«Область повністю готова до 
будь-яких несподіванок! У нас 
більш ніж достатньо сил і засобів 

для відбиття будь-якого нападу! 
Що стосується висловлювань дур-
ників і провокаторів із приводу за-
вдання дійти до Одеси: я розумію, 
що у вас в країні звільнилося бага-
то рефрижераторів у зв’язку з від-
мовою від європейської продукції, 
але невже кращого застосування, 
ніж доставка «зелених чоловічків» 
із території нашої країни їхнім рід-
ним, ви знайти не можете?» 

Ігор Палиця, губернатор Одеської 
області 

«Я втомився. Від нікчем на 
високих посадах, які не беруть 
трубку. Від великих брехунів, які 
вже тиждень роблять вигляд, що 
все під контролем. Від урядових 
метросексуалів із доглянутими 
нігтями. Від підлих журналістів, 
готових залити гівном усе, тому 
що призначили себе «володарями 
дум». Від політичної падалі, яка 
реінкарнувалася у вигляді лисію-
чих худющих виродків».

Борис Філатов, заступник голови 
Дніпропетровської ОДА 

«Слідчий прокура-
тури виніс рішен-

ня у справі про звину-
вачення проти Добкіна. 
Добкін не винен. Добкін? 
Не винен? Яке блискуче 
рішення слідчого!.. Чека-
ємо виправдання Керне-
са. Правоохоронна сис-
тема в країні потребує 
радикальних, серйозних 
змін». 

Арсен Аваков, міністр 
МВС

Не висувайте завищених вимог своїм 
близьким і не вказуйте на їхні недоліки 
пальцем. Треба розуміти, що ви теж не 
досконалість і кожен має право на свої 
помилки. 

Домашніх непокоїтиме ваше уперте не-
бажання змінювати будь-що у собі, на-
віть заради сім’ї. Саме з цієї причини у 
теплих до того родинних стосунках повіє 
холодком. 

Близькі весь час відволікатимуть вас 
по дрібницях. Проте не дратуйтеся: їм 
просто бракує вашої уваги. Побудьте 
турботливим — це зробить домашніх 
щасливими. 

Наважтеся, нарешті, на якісь зміни у 
своєму помірному й усталеному житті. 
Можливо, варто замислитися про нову 
роботу, де вас цінуватимуть і платити-
муть відповідно? Ви варті кращого! 

Не перегніть палицю, відстоюючи свої 
погляди. Не обов’язково в запалі відпра-
цьовувати на «інакодумцях» прийоми 
карате. Кожен має право на власну точку 
зору. 

Критикуючи когось, будьте обережні у 
висловлюваннях, якщо не хочете на-
жити собі небезпечного й злопам’ятного 
ворога. Родичам знадобиться ваша до-
помога. 

Так хочеться згребти всі ці папери з ро-
бочого столу, відправити їх у сміттєву 
корзину й піти розвіятися з друзями. Та 
зусиллям волі муситимете повернути 
себе до завдань. 

Ймовірна несподівана зустріч із тим, 
кого ви днями так сентиментально зга-
дували.  Щоб  не звалитися  від  утоми 
до вихідних, дозвольте собі повноцінний 
відпочинок. 

Не розраховуйте тільки на власні сили. 
Якщо є сумніви або просто не вистачає 
досвіду чи знань, зверніться до досвідче-
ніших. Через скромність можете упусти-
ти романтичний шанс. 

Будете винагороджені за всі докладе-
ні зусилля. Зможете собою пишатися. 
Розділіть радість успіху з сім’єю. А от 
знайомим краще не хвалитися: можуть 
позаздрити. 

Цього тижня Козороги насолоджува-
тимуться простими речами: усмішкою 
коханої людини, ще по-літньому теплим 
сонечком. Вгамуйте своє бажання за всіх 
приймати рішення. 

Не намагайтеся вирішити всі накопичені 
за місяці справи за один тиждень. За-
прігшись у роботу, наче віл, отримаєте 
тільки перевтому. Не давайте обіцянок, 
яких не в змозі виконати. 
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