
Як годують котів: узяли й наси-
пали в миску. 

Як годують собак: «Бобик! Си-
діти! Лежати! Синус 60°? Три на 
дев’ять? Заднє сальто! Молодець!» 
— дали їсти. 


Щоразу, коли йду з кухні, кажу 

до чайника: «Свисни, коли закипиш, 
окей?». Жодного разу ще не підвів. 


Чи знаєте ви, що якщо гепард го-

лодний, то людина може розвивати 
швидкість до 70 км/год? 


Для складання іспитів потрібно 

вчитися, вчитися і ще раз... гроші! 


— Лікарю, невже випити кели-
шок перед їдою так уже шкідливо 
для здоров’я? 

— Ні, звичайно, тільки не їжте 
надто часто. 


— Що означає, якщо річка взим-

ку не замерзає? 
— Значить, у неї спускають кана-

лізацію... 


ЦВК: «Обрані депутати повер-
ненню й обміну не підлягають!». 


Зарядка для гаманця називаєть-

ся роботою! Тільки от заряджається 
цілий місяць, а сідає за тиждень. 


І навіщо цукерки загортають 

у таку шелестку обгортку? На всю 
квартиру чутно, як я худну. 


— Здрастуйте, мені потрібні ан-

тидепресанти. 
— А у вас є рецепт? 
— А що, паспорта громадянина 

РФ уже недостатньо? 

Жінка повідомляє подрузі, що 
вчетверте виходить заміж. 

— Знову? — дивується та. — Ти 
як дерево: щороку нове кільце... 


В супермаркеті подружня пара 

котить два набитих візки до каси. 
Дружина: 

— Ой, забули туалетний папір 
узяти. 

Чоловік: 
— Не треба, у нас чек 60 метрів 

буде... 


Останні суспільно-політичні 
тенденції можуть призвести до того, 
що Україна перейде на роздільне 
збирання сміття — окремо смітник 
«для депутатів», «для міністрів», 
«для дрібної політичної сволоти»… 


Щойно з риболовлі. Продам двох 

карасиків (35 і 53 г) за собівартістю. 
Затрачено: бензин — 120 грн; лікар-
няний, щоби поїхати на рибалку, 
— 300 грн; пробите колесо, шино-
монтаж — 50 грн; мийка машини 
після рибалки — 50 грн; дружині  
на  косметику  (щоби  не  пиляла)  
—  500 грн.  Усього:  1080 грн  (ну, за  
1000 віддам,  хоч  і  собі  у  збиток). 


Картоплина — нова грошова 

одиниця ДНР. 


У Росії не скачуть, бо всі на ко-
лінах. 


— Мамо, ну вистачить уже вночі 

накривати мене ковдрою! 
— Синочку, ти ж можеш засту-

дитися… 
— Але ти розкриваєш мою дру-

жину! 
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Британці продають сараї, 
які захистять від зомбі 
Британська компанія із Лідса виготовляє 
сарай, здатний витримати натиск зомбі. По-
купцям доведеться викласти 113 тис. дол. за 
саму конструкцію, а збірка й установка будови 
обійдеться ще в 33,6 тисячі. Проект будиночка 
з колод отримав гучну назву «Фортеця проти 
зомбі». У комплектацію такої «халабуди» 
входять десантний люк, склад зброї і оглядова 
вежа — все з 10-річною гарантією проти живих 
мерців. За вогнемети доведеться доплатити. 

Художниця створила 
«зоопарк» гібридних тварин 
У Каліфорнії вигадлива художниця за допомогою 
фотошопу створила моторошний «зоопарк» гібридних 
тварин, які своєю надоригінальною зовнішністю мо-
жуть налякати кого завгодно. Помісь павука з акулою, 
собаки із кицькою, мавпи із колібрі, кота з поросям, 
кенгуру з манго, ведмедя з оленем — ось результат 
буремної фантазії 25-річної Сари Деремер. Дівчина 
почала створювати гібридних тварин для того, щоб по-
ліпшити свої навички Photoshop. Аби створити одного 
такого «гібрида», Сара витрачає до чотирьох годин. 

«Пореченков у Донецьку стрі-
ляє в українських військових, а 
Ані Лорак у Рашці розважає крем-
лядь… По першому необхідно 
відкрити кримінальні справи… 
Нехай ця мразь в паРаші розва-
жається. А по другій… Лібералізм 
і толерантність до своїх ворогів 
призводить до високої смертності 
серед друзів. Друзі України зараз 
із гастролями по ерефії не гастро-
люють». 
Борислав Береза, головний спікер 

«Правого сектору» 
 
«Війна майже неминуча. Укра-

їна тут ні до чого, ні до чого тут 

«Новоросія»… Все це просто 
спроба відвернути великий народ-
ний колектив патріотичного тан-
цю від цифр на табло обмінника. 
Ще вчора цей багатомільйонний 
колектив водив хороводи, пишав-
ся зеленими кримськими чоловіч-
ками. Сьогодні він починає чесати 
ріпу і з тривогою поглядати на ві-
конце видачі зарплати». 

Віктор Шендерович, російський 
письменник, журналіст 

 
«Путін дійсно може не розумі-

ти, на яку смертельну грань поста-
вив країну. Чергова війна майже 
неминуча. На неї, матінку, можна 

буде все списати і, можливо, як-
небудь протриматися в Кремлі до 
смерті». 

Віктор Шендерович, російський 
письменник, журналіст 

«Яценюк слухає, обіцяє, але 
ніфіга не робить. Зараз у нього не 
буде виходу. Гроші даватимуть тіль-
ки під реформи. Яценюк особисто 
не готовий мінятися. Іншого на-
вчений. Вийшов зі старої системи. 
Але його перевага — у гнучкості. 
Вміє слухати, вчитися. Коли Арсе-
нія Петровича візьмуть за горло й 
потріпають — почне щось робити».

Віктор Мороз, журналіст

«Уряд узяв 
перерву в 

боротьбі за май-
бутнє України. 
Зараз бороти-
муться за кріс-
ла та портфелі, 
бо вибори — це 
вже минуле, а 
майбутнє ще не 
настало. А ось 
посади і призна-
чення — це те-
перішнє. Корито 
одне, а спраглих 
— натовп. Пріо-
ритети розстав-
лені». 

Борислав 
Береза, 

головний спікер 
«Правого сек-

тору»

Терплячість і наполегливість — саме те, 
що допоможе Овнам подолати усі труд-
нощі, приготовані прийдешнім тижнем. 
Ніщо не даватиметься вам просто так, 
без докладання титанічних зусиль. 

Не бійтеся розкрити душу перед рід-
ними, виговоріться — і на серці одразу 
стане легше. Близькі обов’язково підтри-
мають вас, знайдуть слова, які підбадьо-
рять і змусять посміхнутися. 

Намагайтеся загасити роздратування, 
яке викликатимуть персони, до яких від-
чуваєте антипатію, ще на перших іскрах. 
Інакше бурхливого з’ясування стосунків 
не минути. 

Природна тактовність допоможе розго-
ворити близьку людину, яка замкнулася 
у собі, й з’ясувати причину її пригнічення. 
Друзі потребують вашої підтримки та по-
ради. 

Огорніть теплом своєї турботи рідних та 
близьких. У сімейному колі цього тижня 
почуватиметеся найзатишніше. Можете 
без остраху покластися на друзів: вони 
вас не підведуть. 

Побалуйте своїх найрідніших своєю тур-
ботою, адже вони так скучили за вами! 
У сімейному колі зарядитеся позитивом 
і енергією на весь тиждень. Почуватиме-
теся щасливими. 

Можете ризикнути, крутонувши колесо 
фортуни з усієї сили. Зірки цього тиж-
ня віщують Стрільцям нечуваний успіх. 
Гаманець туго наб’ють грошики, але не 
спустіть їх за вітром. 

Це не той тиждень, коли ризикові пред-
ставники знака в підсумку питимуть 
шампанське, навпаки — можна ризикну-
ти і лишитися в самому спідньому. Тож 
будьте помірковані. 

Не відволікайтеся на роботі на порожні 
балачки й часті перерви на каву, інакше 
в кінці тижня ризикуєте зануритися у не-
закінчені справи по самі вуха. Відпочива-
ти будете на вихідних. 

Отримаєте шанс показати себе з найкра-
щого боку перед тим, кому симпатизує-
те. Справлятимете на людей незабутнє 
враження. Вашій чарівній посмішці неси-
ла буде опиратися. 

Навчіться погоджуватися на компроміси. 
Уперте впирання рогами й невиправда-
на та сліпа упевненість у власній правоті 
цього тижня вам тільки нашкодять. При-
слухайтеся до думок інших. 

Скорпіони спробують маніпулювати 
людьми, і їм це навіть сподобається. 
Тільки не думайте, що хтось дозволить 
вам вилізти собі на голову надовго. Ваші 
примхи виконують тільки з любові. 
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