
Найімовірніше, всі пенсіонери 
уночі розважаються на вечірках, а 
вранці їдуть додому в громадському 
транспорті протверезілі та злі. 


— Давай джинси підшию? А то 

як бомж ходиш! 
— Вони підкочені спеціально. Це 

стайл! 
— Принеси матері нитки, кажу! 


Для того щоб Росія зажила, по-

трібно виростити подорожник пло-
щею 17 045 400 кв. км і обережно на-
класти на територію країни. 


Твоє перше кохання вже встигло 

народити двох дітей, розлучитися і 
спитися, а ти все ще ходиш по хаті 
у тих фіолетових шортах із Міккі-
Маусом... 


Дівчина з дуже довгою рукою 

зробила селфі в повний зріст. 


— Давай зустрінемося в «Мак-
дональдсі»? 

— Як я тебе впізнаю? 
— Я помахаю тобі животиком. 


П’ять заповідей ледаря: 
1. Полюби своє ліжко, як себе 

самого. 
2. Якщо бачиш, що хтось відпо-

чиває, допоможи йому. 
3. Робота — це святе, не чіпай її! 
4. Якщо можеш що-небудь зро-

бити завтра, не роби цього сьогодні. 
5. Якщо виникло бажання по-

працювати, сядь посидь, і все про-
йде. 


Санкції в Росії спровокували ві-

йну телевізора з холодильником. 
Трохи більше як півроку «Крим-

наша» призвели до того, що росіяни 
починають усвідомлювати, що кар-
топля значно корисніша від м’яса! І 
що корисніша за неї — тільки ква-
шена капуста. 


Вчора чоловік, смачно попоївши 

картопельки з курочкою і салати-
ку, попивши яблучного узварчику з 
млинчиками, видав: 

— Якщо ти коли-небудь підеш 
від мене до іншого, я все одно буду 
приходити до вас вечеряти! 


Новини Роспрому. В Росії роз-

почали випуск броневати головного 
мозку — крізь неї ні одна здорова 
думка не проходить! 


Сьогодні ходила з двома дітьми 

в поліклініку, поки роздягла, одягла, 
то сама впріла. Чекаємо на вулиці 
таксі. Під’їхали до будинку, я у водія 
уточнюю: «40 гривень?», а він мені 
відповідає: «25! У бахилах — зниж-
ка!» — і регоче. 


Чоловік після багатогодинної 

гри в «Танчики» заходить на кухню: 
— Є що похрумати? 
— А що, польову кухню розбом-

били?! 


Якщо взяти з квитанції про 
квартплату графу «Капремонт» і по-
множити цифру з неї на кількість 
квартир у під’їзді, постає закономір-
не запитання: а де, власне, паркет, 
вітражні вікна та швейцар, що при-
вітно прочиняє вхідні двері? 


Саме знижки в продуктовому 

магазині визначають, що я їстиму 
цього тижня... 
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Жінка застрягла в димарі 
інтернет-залицяльника 
28-річну дівчину витягнули із димаря по-
мешкання залицяльника, куди та влізла після 
онлайн-побачення. Панянку знайшли у пастці 
всередині димової труби у двоповерховому 
будинку в Каліфорнії. Сусіди викликали 911, 
коли почули крики зсередини труби. Власник 
житла розповів, що спілкувався із цією жінкою 
в Інтернеті й це вже вдруге вона намагається 
проникнути у його будинок. Пожежники витяг-
нули жінку за допомогою рідкого мила. 

Британка малює на обличчі 
моторошних персонажів 
У Великобританії 33-річна жінка розмальовує своє 
лице та перетворюється у моторошних персонажів 
для страшних селфі. Вона на своєму обличчі малює 
монстрів, зомбі й упирів. Страхітливому мистецтву 
британка навчилась у себе вдома. Жінка просто по-
чала малювати для своїх дітей на Хелловін і відкрила 
прихований талант. Роботи майстрині отримали чи-
мало схвальних відгуків на Facebook. Тепер вона хоче 
стати професіоналом. 

«Рано-вранці була масована 
атака сепарської піхоти на старий 
термінал донецького аеропорту. 
Що вони хотіли цим сказати? Блін, 
і запитати нема в кого, подохли 
майже всі. З боку українських сил 
втрат немає». 

Юрій Бірюков, радник Президента 
України 

«Є три варіанти прогнозу на 
майбутнє в країні. Перший — це 
те, що взимку–навесні люди ходи-
тимуть із кийками й автоматами і 
вся політика буде робитися на ву-
лиці. Другий варіант — до влади 

прийдуть люди, які можуть змі-
нити ситуацію. І третій варіант — 
країну знищать, половину людей 
переб’ють, а інших зомбують». 

Семен Семенченко, командир 
батальйону «Донбас»  

«Я не допущу, щоб Білорусь ста-
ла черговою державою, у якої Ро-
сія забере частину територій. Коли 
ми, президенти, про це говоримо у 
вузькому колі, я кажу: мовляв, Во-
лодимире Володимировичу, це ви 
повинні напружуватися, бо частина 
псковських, смоленських і брянських 
земель колись належала Білорусі». 

Олександр Лукашенко, президент 
Білорусі 

«Якщо уявити собі застілля, де 
Україна, ЄС та Росія сидять за од-
ним столом, то виглядає, що Путін 
каже: «Віддайте мені цю грушу, 
і тоді не чіпатиму оце яблуко». 
Путіну дозволяють, він забирає 
грушу і каже, що тепер хоче ще й 
яблуко. Тому з Путіним не можна 
показувати слабкість, яку ми по-
казали у Криму». 

Володимир Єрмоленко, директор 
європейських програм «Інтерньюз-

Україна» 

«Підкуп ви-
борців по-

винен пересліду-
ватися законом. Ті, 
хто роздає гречку і 
згущене молоко на 
виборах, повинні 
їсти їх у в’язниці». 

Арсеній Яценюк, 
Прем’єр-міністр 

України 

Не шикуйте, смітячи грошима наліво та 
направо, інакше потім доведеться гриз-
ти сухарі. Будьте більш ощадливі. Щоб 
зарядитися позитивом, зустріньтеся із 
друзями. 

Цього тижня навіть найбезневинніше 
зауваження здаватиметься вам спро-
бою вдертися у ваш особистий простір. 
Можете зірватися на тому, кого любите.  
Вгамуйте свої емоції. 

Близнюки витають у небесах, безнадій-
но відірвавшись від реальності. Мріяти, 
звичайно, здорово, та поки ви будуєте 
повітряні замки, ваше справжнє життя 
починає руйнуватися. 

Вдасться згуртувати навколо себе одно-
думців і симпатиків. Заручившись їхньою 
підтримкою й отримавши такий кредит 
довіри, ви в силі й гори звернути! Не під-
ведіть того, хто у вас повірив. 

Непередбачувані труднощі можуть 
звалитися на вашу й так заклопотану 
голівоньку прямо з понеділка. Ну що ж, 
доведеться розгрібати ще й це. Та ви 
неодмінно з усім упораєтеся. 

Цього тижня представники знака будуть 
нагороджені за всі просиджені понад-
нормово на роботі вечори. У кишенях по-
більшає шелестких купюр. Можете себе 
побалувати. 

Рутинна робота викликатиме тільки 
роздратування. Та доведеться взяти 
себе в руки й змусити до праці, інакше 
не вдасться зрушити справи з мертвої 
точки. 

Як би не складалися обставини, ви од-
наково зможете до них пристосуватися. 
Родичі, що потрапили у скрутне станови-
ще, потребуватимуть вашої допомоги та 
поради. 

Щоб чогось досягти, Дівам доведеться 
засукати рукави й попрацювати у поті 
чола. Та цього тижня можете розрахову-
вати на допомогу навіть тих, хто завжди 
вас критикував. 

Цього тижня Риби вперто уникатимуть 
товариства, насолоджуючись самотніс-
тю, можливістю поринути у спогади та 
мазохістським самокопирсанням. Не пе-
реборщіть із цим! 

Близькі потребуватимуть вашої під-
тримки, та ви зараз поглинені власним 
життям, тож вислухаєте їхні нарікання на 
долю з вдаваною маскою щирого спів-
чуття. 

Нагадає про себе стара і вже давно забу-
та проблема. Здаватиметься, що минуле 
тільки вичікувало на слушний момент, 
щоб заскочити вас зненацька. Мусити-
мете довести незавершене до кінця. 
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Дозвілля

Афіша заходів пивного 
клубу «Оболонь»

Пт 24.10 — «Тільки Хіти». Дискотівка 
Сб 25.10 — «Вечірка.UA». Українські вечор-

ниці 
Нд 26.10 — гурт «Freedom» (Луцьк). Акустика 


