
Задача: «Директор зібрав на ре-
монт школи 250 тисяч гривень. Пи-
тання: «Навіщо школі нова «Хонда 
Цивік»?». 


Про мінеральну воду: «Це дуже 

корисна та лікувальна вода. Її треба 
пити через соломинку, бо всі зуби 
повипадають!». 


Не те щоб я скаржився на життя, 

але якби капітан піратського кора-
бля запропонував мені кинути все і 
відправитися грабувати торгові суд-
на, я б погодився не роздумуючи. 


Сідниці велосипедиста, який 

в’їхав у рекламний щит, 17 хвилин 
були обличчям компанії «Avon». 


Український народ зазвичай не 

має плану дій... Він страшний своєю 
імпровізацією... 


Перш ніж почати зустрічатися з 

дівчиною, змиріться з думкою, що 
ви ідіот, який «повинен був сам про 
все здогадатися»… 


Кругозір деяких людей — це 

коло з нульовим радіусом. Вони на-
зивають його точкою зору. 


Якщо написати в резюме «2012–

2014 — сомельє на фрілансі», ніхто 
й не здогадається, що ці два роки ви 
були в запої. 


— Хлопчику, негайно йди звідси! 

Це секретний урядовий об’єкт! 
— Я до мами на роботу... 
— Проходь. 


Не подобається мій стиль водін-

ня? Геть із тротуару! 

Минулого тижня дружина, зби-
раючись на корпоратив, поголила 
ноги, хоча ходила в штанах. Сьогод-
ні у мене теж корпоратив. Демон-
стративно підстриг нігті на ногах: 
хай понервує. 


Вночі предмети втрачають свої 

звичні обриси. Береш, приміром, 
склянку водички попити, а в руці 
вже чомусь бутерброд із ковбасою…


— Як же виріс! Пам’ятаю, як ти 

в 10 місяців ходити почав, як йодом 
стіни розмалював... 

— Дядьку, ви хто? 
— Ну, я твою маму давно читаю 

в «Твіттері». 


Я — весільний фотограф. І зна-
єте,  що  в  моїй  професії  найсум-
ніше?  Те,  що  у  мене  є  постійні 
клієнти. 


Кажуть, що помста — це страва, 

яку подають холодною, і ще кажуть, 
що помста солодка. Тобто, по суті, 
нам намагаються сказати, що помста 
— це морозиво. 


Навіть якщо я стану на ту касу, 

де менша черга, то довша черга до 
іншої каси все одно закінчиться 
швидше. 


Це не бардак на столі — це аси-

метрична композиція з елементами 
драпірування. 


— Куме, а чого це ви на свинюці 

написали таке лайливе слово — «Пу-
тін»? 

— Це, куме, щоби було її не шко-
да відправити на сало. 
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Росія збудує на Землі 
прототип місячної бази 
Росія планує побудувати на Землі прототип мі-
сячної бази, яку на супутнику хочуть створити 
після 2030 року. Комплекс-прототип місячної 
бази складатиметься з чотирьох модулів — 
житлового, лабораторного, енергетичного і 
вузлового. На ньому буде перевірена правиль-
ність усіх прийнятих при розробці місячної 
бази архітектурних і технічних рішень. Також 
Роскосмос планує оснастити базу роботами, 
які здійснюватимуть будівництво. 

Мисливці голіруч спіймали 
350-кілограмового алігатора 
У Флориді, що у США, мисливці спіймали майже 350-кі-
лограмового  алігатора  голими  руками,  місяцями 
відстежуючи  його.  А  раніше  у  Штатах  трофеєм 
ловців крокодилів став екземпляр понад 300 кіло. Чо-
ловіки виловили рептилію на річці Сент-Джонс лише 
за допомогою мотузки, кількох гачків та власної сили. 
Мисливці вбили алігатора, а його голова висітиме в 
одного із них удома. Місцеві чиновники кажуть, що це 
найбільший  алігатор,  якого  коли-небудь  ловили  у 
Флориді. 

«Ми готові об’єднатися з усіма 
демократичними силами. Демокра-
тичні сили — це ті сили, які демокра-
тичні, не плутати з пед**астичними 
і з минулим режимом». 

Арсен Аваков, міністр МВС 
 
«Народний суд, вище якого 

лише суд Божий, виніс смерт-
ний вирок Комуністичній партії. 
Вперше за 96 років в українському 
парламенті не буде комуністів. Я 
вас вітаю з цим! Українці завдали 
вирішального удару по п’ятій по-
літичній колоні!» 

Петро Порошенко, Президент 
України, про результати виборів 

до парламенту 

«Штурмувати Донецьк у лоб, 
як до цього закликали дуже гарячі 
клоуни з телеефірів, неможливо. 
Ми накопичуємо сили, переозбро-
юємо армію… Ми — партія миру. 
Нам потрібен мир для модерніза-
ції української армії». 
Юрій Луценко, радник Президента

«Як здорово Путін врізав аме-
рикосам! Приблизно так само 
було, коли Хрущов стукав чере-
виком по трибуні ООН і обіцяв 
показати Штатам кузькіну мать... 
Теж раділи радянські люди… І 
що? Почалися проблеми, Хрущова 
зняли, Радянський Союз став за-
нурюватися в кризу і 91-го помер. 

Наказав довго жити. Історія по-
вторюється… Може, свою країну 
будемо облаштовувати, а не до ві-
йни з усім світом готуватися?» 
Борис Нємцов, російський політик-

опозиціонер 

«Без дискусії, у партій має бути 
чітка ідеологія. У нас політик як 
починає молоти за здравіє — за-
кінчує за упокой, повний брєд. 
Життя в акваріумі — оце життя 
політика має бути. З ранку і до ве-
чора, кожного дня». 
Андрій Садовий, мер Львова, глава 

«Самопомочі» 

«Є Путін — є 
Росія, нема 

Путіна — немає 
Росії».

В’ячеслав 
Володін, перший 
заступник голови 
адміністрації пре-

зидента РФ

Не зациклюйтеся на негативному, а шу-
кайте в дрібних радощах життя привід 
для оптимізму й віри у світле майбутнє. 
Чорна смуга невдовзі мине, й знову за-
крокуєте білою. 

Якщо ви з кимось у сварці, цього тижня 
отримаєте нагоду для примирення. Варто 
лише відкинути недоречну гордість і зро-
бити перший крок. От побачите —  гармо-
нія у «склеєні» відносини увіллється. 

В погоні за успіхом забудете про все на 
світі. Ваша вже буквально одержимість 
роботою і понаднормові години в офісі 
стануть причиною хронічної втоми. Зро-
біть тайм-аут. 

Насолоджуйтеся родинним затишком 
і гармонією, що панує у сім’ї. В ці про-
холодні осінні дні потребуватимете під-
тримки та підбадьорливого слова рідних 
як ніколи. 

Вирішуйте сімейні проблеми спільною 
«кухонною» нарадою, не звалюйте весь 
тягар «домашніх» проблем на свої ви-
тривалі, але такі втомлені плечі! Тим 
паче це допоможе сім’ї згуртуватися. 

Водолії — в центрі загальної уваги. Цьо-
го тижня ви — на піку популярності. Кож-
ному неодмінно потрібно зачепити, пере-
пинити, заговорити, поцікавитися вашою 
авторитетною думкою. 

Сповнений романтики тиждень. Одинокі 
Стрільці зустрінуть споріднену душу. З 
другого боку, якщо вас гнітять стосунки 
із кимось, хто перестав бути важливим, 
саме час їх розірвати. 

Терези буквально фонтанують життєвою 
енергією, заряджаючи позитивом усіх 
довкола себе. Вашій чарівній посмішці 
несила опиратися, і ви усвідомлюєте 
силу цієї «зброї». 

А Діви, нап’явши сентиментальні рожеві 
окуляри, продовжують будувати пові-
тряні замки. Але холодна реальність 
змусить вас прийти до тями! Годі мріяти 
— починайте діяти. 

Риби мають чудовий настрій і поспіша-
ють поділитися ним із усім світом. Ви 
схильні ідеалізувати стосунки з коханою 
людиною. Спробуйте подивитися на си-
туацію більш критично. 

Приборкувати похмурі думки, які обплу-
тують павутиною приреченості, дедалі 
важче. Женіть їх геть від себе! Не все 
так погано у вашому домі. Посміхніться 
життю — і воно відповість тим же. 

Закохані представники знака отримають 
рідкісну можливість завдяки відвертій 
розмові краще зрозуміти свою половин-
ку. Самотніх Скорпіонів чекає доленосна 
зустріч. 
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Дозвілля

Афіша заходів пивного 
клубу «Оболонь»

Пт 31.10 — «Peace-Halloween». Божевільна вечірка. 
+ танці в форматі «Рок vs. Поп» 

Сб 01.10 — «Дупотряска». Танці 
Нд 02.10 — гурт «Серцевий Напад» (Чернівці). 

Панк-Рок. Прем’єра ЕР «Прокидайся» 


