
Розповідь гравця в пейнтбол: 
— І тут у мене закінчуються па-

трони. Я вихоплюю пензлик — і в 
рукопашну! 


На конкурсі шкільних малюнків 

на тему «Як я провів літо» перемогло 
УЗД десятикласниці Марії. 


Я прийшов до банкомата, думав, 

що зніму зарплату... Всунув картку, а 
нема! Підманула, підвела! 


— Знаєш, я тут зрозумів, що ти 

мені симпатична. Навіть не просто 
як друг, а як дівчина. Може, сходимо 
кудись? 

— Нашому сину дев’ять, ідіот! 


Депутат Журавський подав у 
Раду законопроект, у котрому про-
понує всі сміттєві баки в Україні об-
ладнати біотуалетами і вай-фаєм. 


Одна дівчина хотіла вийти заміж 

із розрахунку, але не змогла. Вона гу-
манітарій. 


Чоловік у солярії: 
— Так, мені 200 хвилин! 
— Але у нас максимум 15-хви-

линний сеанс, а то ви згорите... 
— Та мені все одно, я завтра по-

винен із Туреччини повернутися! 


Збираюся на дівич-вечір, зачіску 
зробила, намалювалася, одяглася. 
Питаю чоловіка: 

— Ну, як я виглядаю? 
— Ти виглядаєш так, що зараз 

удома залишишся! 


Кажуть, якщо до 25 років не 
одружишся, то потім стає рано! 

Депутат, викинутий у смітник, 
набагато патріотичніший, аніж пра-
порець на машині! 


Більшість киян уже три місяці 

обливається холодною водою, на-
віть не підозрюючи, що бере участь 
у «Айс Бакет Челендж»... 


Розгнівана дружина чоловікові: 
— Ні, ну п’яний, нехай… А чого 

спина подряпана, га?! 
— Ти не повіриш… йти не міг… 

орел приніс… 


Фразу вчителя «Вивчіть той 
вірш, який більше сподобається» 
учні сприймають як «Вивчіть той 
вірш, у якому найменше слів». 


А чи не пора у Києві відправити 

на переплавку арку Дружби наро-
дів... щоб переробити в щит «Захист 
від братньої любові»?.. 


Приходжу додому, а там стільки 

роботи: диван не лежаний, телевізор 
не дивлений, Інтернет не сиджений. 


Одного разу я скажу своєму 

сину: «Цей пакет із шурупами діс-
тався мені від батька, але я так і не 
придумав, що з ним робити. Настала 
твоя черга...» 


Перші осінні холоди. Той самий 

момент, коли зранку стаєш під те-
плий душ, щоб погрітися. 


Кріпосне право — це гарантова-

ні робочі місця й упевненість у за-
втрашньому дні. 


Я не вміла сідати на шпагат доти, 

доки не зварила дитині кисіль... 
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Космічний апарат NASA 
вийшов на орбіту Марса 
Космічний апарат NASA Maven після 
10-місячного шляху довжиною 700 мільйо-
нів кілометрів вийшов на орбіту навколо 
Марса. Апарат почав гальмування, коли 
пролітав над північним полюсом планети. 
Диспетчери польоту протягом наступних 
шести тижнів налагоджуватимуть висоту і 
перевірятимуть наукові інструменти Maven, 
згодом апарат розпочне зондування верх-
ніх шарів марсіанської атмосфери. 

Американка зробила собі треті 
груди, щоб потрапити на ТБ 
21-річна масажистка Жасмін Тридевіл із Тампи (США) запла-
тила 20 тисяч доларів, щоб хірургічним шляхом додати собі 
треті груди у відчайдушній спробі стати зіркою реаліті-шоу. 
Після операції вона найняла знімальну групу, яка докумен-
тує «боротьбу» із зовнішнім світом жінки з трьома грудьми. 
Вона вже готує до відправки на MTV пілотні серії реаліті-шоу 
її власного виробництва, яке називається «Глечики Жасмін». 
«Я зробила це, тому що хотіла стати непривабливою для 
чоловіків», — розповіла дівчина. 

«Хроніка «миру» на Донбасі: 
наші відступили з міста Жданово 
і залишили ще десяток населених 
пунктів; на окупованих росіяна-
ми територіях уведені гроші й 
паспорти «Новоросії»… За час 
«перемир’я» загинуло більше 20 
наших військовослужбовців, де-
сятки поранених. Якщо це мир, то 
що тоді війна?» 

Олег Ляшко, нардеп  

«Ми будемо фінансувати від-
новлення з держбюджету, коли на 
цій території відновиться укра-
їнська влада та підприємства по-
чнуть працювати. Уряд не буде 
відбирати кошти в інших областей 
України. Формула проста — ски-
нулися і відновлюємо Донбас. А не 
за рахунок видатків усієї України».

Арсеній Яценюк, Прем’єр-міністр 
України 

«Ми можемо дати гарячу воду. 

Щоби холодна вода перетворилася 
у гарячу, її треба підігріти. Зрозу-
міло? Для цього потрібен газ. Стан 
із газом… Ми чекаємо, коли нам 
дадуть газу. Газу немає». 

Віталій Кличко, мер Києва 

«Я хочу, щоб усі зрозуміли, 
ким є Росія — вона постійно змі-
нює слова, але ніколи не міняє му-
зику». 

Олександр Кваснєвський, екс-
президент Польщі 

«Враховуючи агресивну зацікавленість депутатів 
Київради від Порошенка і Кличка земельними пи-

таннями, які вони люблять вирішувати чомусь тільки в 
нічний час, ми змушені будемо внести пропозицію щодо 
перейменування вулиці Хрещатик на Дерибанівську». 

Ігор Мосійчук, депутат Київради 

Якісь неприємні для вас риси характеру 
обранця дратують особливо сильно. Та, 
загострюючи увагу на чужих недоліках, 
забуваєте, що самі не є ідеалом. Нама-
гайтеся стримувати свій темперамент. 

Бажання людини, яку кохаєте, йдуть на-
багато далі, ніж ви припускали. Очікуван-
ня більшого загрожує стати причиною 
нерозуміння: від вас можуть зажадати 
зірочку з неба. Доведеться постаратися. 

Пожертвуєте інтересами близьких за-
ради власного задоволення. Наприклад, 
купите щось дороге для себе, ввімкнув-
ши для решти режим економії. Це викли-
че у домашніх невдоволення. 

Добре вирішувати всі проблеми в сім’ї 
щирою розмовою. Дайте близьким мож-
ливість виговоритися та запевніть їх, що 
разом ви — сила й здолаєте усе. Ваша 
підтримка потрібна рідним як ніколи. 

У Левів гострий напад індивідуалізму. Й 
хоча цілком можете піднатужитися і до-
могтися результату без сторонньої до-
помоги, але ціною такої самостійності 
стануть утома, злість і роздратування. 

Можливо, не зовсім благородне почут-
тя помсти або бажання вивести ворогів 
на чисту воду захопило вас так, що вся 
енергія йде тільки у цьому напрямку. Зу-
пиніться. Будьте вищими за це. 

Важко не опустити руки, коли сили ви-
черпуються, а справи не клеяться. Та не-
вдовзі все переінакшиться й чорну смугу 
змінить біла. Не давайте своїй половинці 
привід для ревнощів. 

Будьте уважні, щоби не припуститися 
прикрих помилок. Якщо скористаєтеся 
цією порадою, вже скоро відчуєте, що 
непосильний тягар упав із ваших плечей, 
а дихати стало набагато вільніше. 

Заряд енергії Дів помітно знизиться, але 
для вас це навіть на краще — нарешті 
відпочинете. Але не залишайте без до-
помоги своїх домашніх, візьміть на себе 
частину хатньої роботи. 

Впоратися зі всім, що звалилося на вашу 
багатостраждальну голову, допоможуть 
поради досвідченіших людей. Емоції ви-
йдуть з-під контролю, якщо зауваження 
здасться вам необґрунтованим. 

Навіть не намагайтеся все спланувати: 
однаково доведеться підлаштовуватися 
під обставини. Самотніх Козорогів чекає 
доленосна зустріч. Сімейні ж насолоджу-
ватимуться родинним затишком. 

Можливо, з’явиться почуття незадоволе-
ності собою як результат невпевненості 
у власних силах. Розмова з друзями, які 
знайдуть влучні слова, щоб втішити і під-
бадьорити, «реабілітує» самооцінку. 
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Дозвілля

Афіша заходів пивного 
клубу «Оболонь»

Пт. 26.09 — гурт «Ауткрай» (Луцьк). 
Авторська програма  

Сб. 27.09 — «Танці на палубі Корабли-
ка». Від 60-х і до сьогодні 

Нд. 28.09 — «ФаноТека». Танці


