
Останнім часом наш керівник 
став набагато ближчим до природи 
— зовсім озвірів... 


Ранок починається не з кави, а 

зі спроби усвідомити, хто я, де я і 
куди я сьогодні проспав. 


Біля входу до раю — двоє во-

ріт. На одних табличка «Для чоло-
віків, які все життя були під каблу-
ком у дружини», і біля цих дверей, 
природно, натовп. На других воро-
тах табличка «Для чоловіків, які не 
були під каблуком», і стоїть один. 
Апостол Петро підходить і запи-
тує, чого він тут стоїть. «Не знаю, 
— відповідає чоловік. — Жінка 
сказала сюди стати».


Задумайтеся над своєю пове-

дінкою. Чи не занадто мало ви собі 
дозволяєте?


Коли виступає глава Пенсійно-

го фонду, в куточку екрана випли-
ває квадратик [55+].


У судді (прокурора, податківця, 

чиновника) запитують:
— А вам не соромно, що ваша 

теща у свої вісімдесят сім років 
утримує вашу родину, катає вас на 
своїх джипах, віддала вам один зі 
своїх котеджів, управляє нафтовою 
та будівельною компаніями, а ви, 
здоровий мужик, сидите тут ціли-
ми днями й папірці перекладаєте?!


Все було добре, доки я не захо-

тів зробити ще краще. 


Як би сфотографуватися на го-
роді так, щоб усі подумали, що я на 
морі? 

Фраза начальника «У мене 
з’явилася цікава перспективна 
ідея!» — незаперечна ознака того, 
що у вас з’явилася нудна й марна 
робота.


А знаєте, чому свекрухи не лю-

блять своїх невісток? Думають, що 
у нас на думці п’янки, гулянки й 
мужики?! Пам’ятають свою моло-
дість!


— Ти хто?
— Спляча Красуня.
— А чого така страшна?
— Не виспалася...


Головне — бути щасливим, і 

неважливо, який висновок напише 
психіатр.


Праведники потрапляють у 

рай і нічого не роблять. Грішники 
потрапляють до пекла, сидять на 
пательнях і нічого не роблять. Ате-
їсти ж у пеклі — кочегари, в раю — 
садівники.


Хлопець, зупинившись біля 

симпатичної дівчини, телефонує: 
«Слухай, прикупи мені цих акцій 
на 50 мільйонів євро», а потім із 
поважним виглядом пропонує ді-
вчині познайомитися. Дівчина:

— Ні, пане мільярдере, я з та-
кими некультурними не знайом-
люся. Ви квиток від маршрутки 
повз урну викинули. 


Бути блідим у кінці літа — 

благородно! Відразу видно, що ти 
бродив тінистими алеями, відда-
ючись глибоким думам, а не грів 
пузо на сонечку, як життєрадісний 
селянин. 
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Норвежка втекла з будинку 
престарілих до коханця 
У норвезькому Ейдсволлі 92-річна мешканка 
будинку престарілих утекла до Швеції до 87-річ-
ного бойфренда. Свої ходунки бабця покинула 
на парковці біля клініки. З’ясувалося, що жінка 
залишила будинок престарілих заради відпустки 
з коханим. Пара поїхала на машині в Стокгольм, 
щоб провести кілька днів у квартирі чоловіка. 
Пацієнтка відпочила десять днів і скоро планує 
повернутися в геріатричний центр. 

Водій і пасажир вижили 
в розплющеній автівці
Аварія сталась у провінції Шаньдун у Китаї. Велика 
вантажівка, що перевозить контейнер, перекинулася, 
і весь тягар упав на автомобіль, усередині якого пе-
ребували чоловік і дівчина. Служби порятунку були 
впевнені, що в аварії ніхто не вижив. Але раптом із 
пошкодженої машини дівчина показала крізь не-
великий отвір піднятий угору великий палець, даючи 
зрозуміти, що вона та її друг живі. Дівчина відбулася 
лише забоями та синцями. Усередині розчавленого 
автомобіля залишилося всього 60 см простору. 

«Янукович сам начебто вихо-
дець із народу, але не врахував, що із 
найгіршої його частини... Можливо, 
він добре сидить на склянці. І явно 
потребує консультації психотера-
певта. З гумором у екс-президента 
завжди було погано, зараз ще гірше 
з душевним здоров’ям».
Лесь Подерев’янський, український 

письменник
 
«Російським коментаторам ре-

комендую фото зі зруйнованого 
Широкиного повісити на стінку, 

поруч із портретом Путіна. У вас 
це буде через кілька років. Ху...ло 
обламав зуби, і ви будете пожирати 
самі себе. «Русский мир» не жартує. 
Він — тупить, руйнує і бреше вам 
в обличчя. І втікає, коли отримує 
жорстку відсіч».

Семен Семенченко, нардеп
 
«Ми незадоволені «Макдональ-

дсом». Якщо вони не почнуть нас 
годувати тим, що в нашій генетич-
ній пам’яті є, то ми будемо з ними 

боротися».
Геннадій Онищенко, помічник 

голови уряду РФ
 
«Треба зареєструвати законопро-

ект про безкоштовний транспорт, 
скасування комунальних, піонерську 
зорьку, ковбасу по 2,20, заборону ЄС 
видавати нам візи, цілодобову вулич-
ну температуру +25 °С, пиво з кухон-
ного крана та вічну молодість. І буде 
нам така реформа наступного дня, 
що світ ще не бачив».

Володимир Ар’єв, політик

«Якщо по ву-
лицях хо-

дять «мавпи» з 
гранатами, то го-
ворити про чесні, 
прозорі вибори 
(на окупованих 
територіях Донба-
су) немає сенсу».

Павло  
Жебрівський, 

глава Донецької 
обласної вій-

ськово-цивільної 
адміністрації

Овнам пора зав’язувати з трудого-
лізмом. Так недовго і ноги простягти. 
Пам’ятайте: всіх грошей не заробиш. 
Учіться радіти тому, що маєте. Ліпше 
поїдьте до води з друзями, відпочиньте.

Для Тельців градус підвищується не 
тільки через спеку: цього тижня багато 
представників знака закрутить запамо-
рочливий роман. Чи матимуть ці сто-
сунки перспективу, залежить від вас. 

У вашому житті назрівають зміни. Не 
бійтеся прочинити кватирку і впустити 
свіже повітря. Дехто наважиться розі-
рвати стосунки, які давно обтяжували, 
а хтось відкриє своє серце для кохання. 

Представники цього знака вже й не 
пам’ятають, коли їм випадала вільна 
хвилина, щоб віддихатись, у безперерв-
ній гонитві по колу. Не перетворюйтеся 
на хом’ячка у клітці! Беріть відпустку. 

Леви не перестають відчувати вагу коро-
ни на своїй гриві. Їм видається, що без 
їхнього втручання «нетямущі» рідні та 
близькі не годні дати раду своїм пробле-
мам. Та ви не праві. І вам на це вкажуть.  

Напружений тиждень. Водолії схильні 
сприймати бажане за дійсне, і цього 
разу вас таки змусять скинути рожеві 
окуляри. Обережно: реальність може 
шокувати. 

Не найкращий тиждень для нових по-
чинань. Перш ніж братися за втілення 
в життя нового грандіозного плану, до-
ведіть до завершення початі раніше 
справи. 

Терези потраплять у неоднозначну і 
доволі незручну ситуацію. Доведеться 
виправдовуватися, щоби зберегти ре-
путацію незаплямленою. Можете роз-
раховувати на підтримку рідних. 

Щоб уникнути розчарувань, Дівам не 
варто цього тижня сліпо вірити усьому, 
що вони почують. Не прискіпуйтеся та 
не робіть зайвий раз зауважень рід-
ним, якщо не хочете посваритися. 

Зробіть мелодію будильника на теле-
фоні гучнішою: цього тижня Рибам 
важко зібратися докупи, зорганізувати-
ся, не проспати, не запізнитися. Нама-
гайтеся бути зосередженими. 

У Козорогів можуть виникнути трудно-
щі навіть із тим, що, як раніше здава-
лося, зробити — раз плюнути. Щоби 
потім не довелося розхльобувати на-
слідки, підходьте до діла без поспіху. 

Скорпіони цього тижня вразливі й 
часто ображаються без видимої на 
те причини. Не все так похмуро, як ви 
собі надумали. Розвійтеся трохи, роз-
слабтеся з книгою на дивані. 
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Дозвілля

Афіша заходів пивного 
клубу «Оболонь»

Пт 10.07 — Дискотівка 90-х 
Сб 11.07 — «ДЖАМАЙСЬКИЙ НОВИЙ РІК!». Щорічне 

Фірмове Свято Кораблика! За участі 
гурту «The ВЙО» (Київ) + купа розваг від 
М’ячика і танці від «WhataFunk» та Тіми 

Нд 12.07 - «Тільки Хіти». Танці 


