
«Не можна» буває тільки для 
того, хто питає дозволу. 


Знаєте, чому чоловіки п’ють за 

дам стоячи? Щоб ніхто не шипів на 
вухо: «Вистачить із тебе! Вже й так 
набрався!». 


Учора зробила вдома гене-

ральне прибирання. Сьогодні при-
йшла, перша думка — «Обікрали!».  


Вірменське радіо запитують: 
— Чим бананова республіка 

відрізняється від нафтової наддер-
жави? 

— Банани — це ресурс віднов-
люваний. 


— Тітко Надю, можна я зали-

шу в тебе свої іграшки ненадовго? 
— А що сталося, Назарчику? 
— Та от брата з пологового бу-

динку привезли. Невідомо ще, що 
за людина... 


Суддя — підсудному:
— Чому ви не взяли собі захис-

ника? 
— Усі адвокати відмовляються 

вести мою справу, як тільки дізна-
ються, що я дійсно не брав цих 
п’яти мільйонів... 


Сезон перевертання подушки 

холодним боком до голови оголо-
шується відкритим! 


У продаж виходить книга-фен-

тезі «Як червоний диплом і золота 
медаль допоможуть тобі в житті». 


Всі ми п’ятницефіли та поне-

ділкофоби... 

Чоловік:
— Де мої саморізи?
Дружина:
— Якщо ти про кучеряві цвя-

хи, то вони в шафці. 


Чим відрізняється дорослий 
мужик від дитини? 

1. Дорослий більше важить.
2. Усе... 


Професії, які мені до душі:
1. Дегустатор алкоголю.
2. Переглядач фільмів.
3. Витрачальник грошей. 


Більшість користувачів упев-

нені, що якщо під час завантажен-
ня Windоws водити курсором по 
колу, то комп’ютер завантажиться 
швидше.


Прасувальні дошки — це сно-

уборди, які зрадили свою мрію і 
знайшли «нормальну» роботу. 


— Чому ніхто не ображає ци-

ганського хлопчика-першокласни-
ка?

— Тому що його тато вчиться 
в шостому. 


Людина проводить уві сні 

30 відсотків життя. Інші 70 — мріє 
виспатися... 


Жінки можуть навчитися 

всьому — заробляти гроші, води-
ти машину, ростити дітей, садити 
дерева... Для цього потрібно лише 
одне — невдало вийти заміж! 


Сьогодні до мене в кімнату за-

летів здоровенний шершень. Тепер 
це його кімната... 
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У Великобританії 
одружилися найстарші 
в світі молодята 
Британські молодята потрапили до Книги рекор-
дів — вони стали найстарішою у світі парою, яка 
взяла шлюб. 103-річний наречений та 91-річна на-
речена побралися після майже 30 років спільного 
життя. Взяти шлюб вирішили на прохання дітей, 
які разом із онуками та численними родичами 
були присутні на весіллі. Британські молодята по-
били світовий рекорд своїх же співвітчизників. 

Інтернет підкорила хвора 
кішка-«інопланетянка» 
Серця користувачів соцмережі Instagram під-
корила кішка Матильда, у якої через хворобу 
дуже великі очі. У кішки-«інопланетянки» вже 
33 тисячі фанів. Кожна її фотографія збирає 
по кілька тисяч «лайків». Зазначимо, що 
Матильда хвора на важку недугу — в неї вірус 
лейкемії, через який збільшились очі. Також 
додамо, що тваринка сліпа. Господарі замови-
ли спеціальні котячі лінзи, за допомогою яких 
киця може бачити світ. 

«Коли ви намагаєтеся труї-
ти мух, спочатку для них це дуже 
серйозно. Але потім вони присто-
совуються до виживання навіть в 
отруєній атмосфері. Так що є ко-
роткострокові результати санкцій, 
а є довгострокові». 

Олексій Улюкаєв, міністр економіч-
ного розвитку РФ, порівняв 
російський народ із мухами 

 
«Тягнути в 45-мільйонну країну 

грузинів, прибалтів, інших хоро-
ших людей і роздавати їм грома-
дянство тільки тому, що деякі не 
можуть знайти собі кадри — це со-

ром. Національний сором. У нас в 
країні тепер два кадрових резерви 
— цукеркові менеджери і експати 
(закордонні українці). Ми показує-
мо всьому світу комплекс «меншо-
вартості» і нездатність упоратися зі 
своїми проблемами самостійно». 

Борис Філатов, нардеп 
 
«Більше у цієї країни (у Ро-

сії) немає нічого — за п’ятнадцять 
років золотого дощу вона приму-
дрилася проспати все, взагалі все, 
не тільки непоправно відстати від 
передової науки, але навіть нафто-

ві платформи будувати так і не на-
вчилася». 

Аркадій Бабченко, російський 
журналіст 

 
«США — це головна проблема 

Путіна. Він хоче, щоб із Росією ра-
хувалися так, як рахуються зі США. 
Можливо, Америка і рада була б ви-
знати Росію рівним партнером. Але 
ж у Росії нічого, крім «Газпрому», 
немає. А дохід «Газпрому» нижче 
від доходу, наприклад, американ-
ської компанії Apple». 

Юрій Фельштинський, російсько-
американський історик

«Ми повинні перестати бути 
колонією власної еліти і 

місцем її збагачення. А це озна-
чає насамперед відмову від віри 
в «доброго царя», здатність сус-
пільства до самостійного держав-
ного будівництва і готовність до 
постійної зміни еліт». 

Віталій Портников, громадський 
діяч 

Не поспішайте з головою пірнати у вир 
справ. Щоб домогтися успіху, уникнув-
ши невдач, намагайтеся не метуши-
тись, але все ж не затягуйте з прийнят-
тям рішень. 

Тельці, не ризикуйте вкладати гроші у 
сумнівні проекти: «прогорите». Краще 
проведіть більше часу зі своїми рідни-
ми: їм просто необхідні ваше піклуван-
ня та підтримка. 

Зорі віщують вам успіх! Головне, щоб 
від нього не закрутилося у голові. 
Будьте рішучі та вірте у себе. Попере-
ду на вас очікує найцікавіше. Схопіть 
птаху щастя за хвоста. 

Раки цього тижня депресують, цілком 
поглинуті улюбленим заняттям — са-
могризотою. Тепло та підтримка рід-
них допоможуть здолати труднощі й 
віднайти втрачену впевненість у собі. 

Думки про недавні промахи не дава-
тимуть честолюбним Левам спокою. 
Ви зациклилися не невдачі, вам необ-
хідно переступити через неї та почати 
дивитись у майбутнє. 

Самотнім Водоліям цей тиждень при-
несе багатообіцяльні знайомства. А в 
стосунках тих, хто вже знайшов свою 
половинку, пануватиме гармонія. На-
солоджуйтеся такими моментами. 

На самому початку тижня у справах 
утвориться «затор», та ближче до се-
реди рух піде. Не йдіть із головою в 
роботу, відволікайтеся іноді на пере-
починок. 

Дипломатичність — ваш вірний супут-
ник протягом цілого тижня. І саме вона 
допоможе розв’язати усі суперечки та 
делікатно вирішити конфліктні ситуа-
ції. 

Найкращий час, аби показати себе 
зовсім із інакшого боку. Дайте людям 
можливість відкрити вас по-новому! 
Самі будете вражені змінами, які від-
буваються всередині вас. 

Цього тижня навряд чи можна назвати 
Риб послідовними й уважними. Таке 
враження, що ви сонні, незібрані й ді-
єте навмання. Зберіться! Інакше доко-
ри поллються на вас холодним душем. 

Козорогам буде важко дотримуватися 
чіткого плану, але імпровізації вияв-
ляться невдалими й поставлять вас у 
незручне становище. Тож намагайтеся 
не відходити від попереднього задуму. 

Цього тижня Скорпіони відчують не-
ймовірний приплив сил та натхнення. 
Залишайтеся на позитиві та даруйте 
радість і сонячну усмішку тим, хто вас 
оточує. 

ТЕЛЕЦЬ 

БЛИЗНЮКИ 

РАК 

ЛЕВ ВОДОЛІЙ 

СТРІЛЕЦЬ 

ТЕРЕЗИ 

ДІВА РИБИ 

КОЗОРІГ 

СКОРПІОН 

  АНЕКДОТИ НАРОДЖЕНІ З... ПІНИ ПИВНОЇ

м. Луцьк, вул. Коперника, 8а.  
Телефон для довідок:  

+38 (050) 2154156, 72-33-53 
www.morepiva.com,  obolon@morepiva.com

Дозвілля

Афіша заходів пивного 
клубу «Оболонь»

Пт 19.06 — «Beer Mix». Дискотівка на будь-
який смак! 

Сб 20.06 — «50 ВІДТІНКІВ СИНЬОГО». 
Вечірка 

Нд 21.06 — РОКотека 


