

Не розумію, що мені подоба-

ється більше: збирати гриби або ж 
просто повільно ходити по осін-
ньому лісі з ножем у руці.


Зазвичай хворієш однією хво-

робою, а лікують від тієї, яку добре 
знає лікар.


— Алло, привіт, чого голос  та-

кий злий?
— Ти мене розбудив!!!
— Ну вибач ... Е ... Я ж тобі на 

робочий телефон дзвоню!
— І що з того?


Спеціально для лікарів, які 

друкують рецепти на комп'ютері, 
створений шрифт «медичний», 
настільки ж нерозбірливий, як і їх 
почерк.


Ніколи не бачив, щоб хтось по-

сміхався під час ранкової пробіж-
ки. Ось, власне, і все, що потрібно 
знати про заняття бігом.


П’ятикласник Володя три тиж-

ні ходив на карате.
Потім зустрів у підворітті ху-

ліганів і три тижні не ходив на ка-
рате.


Я нічого не маю проти біжен-

ців, але тільки коли вони біжать у 
протилежний від мене бік.


— Ви не підкажете, де тут кон-

сульство?
— Якої країни?
— А яку ви порадите?


Демократія має кілька визна-

чень на вибір.


Приходить до чергового чи-

новника спецгрупа, щоб його 
заарештувати за корупцію. Ври-
ваються в кабінет і починають об-
шук. 

Зламують величезний сейф 
— а там набір пластикових ручок 
BIC. Зламують наступний сейф — 
там два китайські годинники. За 
допомогою підривників розкри-
вають сейф неймовірних розмірів, 
вмурований у стіну: там  докумен-
ти на автомобіль ВАЗ-2106.

Усі в шоці, дзвонить сам Генп-
рокурор, вибачається, телебачен-
ня терміново випускає про чинов-
ника хвалебний сюжет. 

Коли всі вже розходяться, 
звільнений керівник слідчої гру-
пи підходить і питає: «Слухайте, 
вже все одно справу закрили. Але 
інформація про те, що Ви дуже ба-
гато «берете», у нас точно була. У 
чому справа? Де все?» Чиновник 
«пом’явся», озирнувся і шепоче 
колишньому слідчому на вухо: 
«Розумієш, у мене єдине хобі — я 
платинові сейфи колекціоную.»


Поки кому треба хабар не даси 

— боротьба з корупцією не по-
чнеться.


Заміжня дочка скаржиться 

батькові, що чоловік їй зраджує, і 
питає, що робити.

— Запитай про це краще в 
мами, — відповідає батько, — у неї 
в таких справах великий досвід...


Якщо на ковбасі зазначено, що 

вона зроблена за ДСТУ, то перевір-
те, чи це не ДСТУ 3500-97: «Маку-
латура паперова та картонна».
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В ірландському трамваї 
господар перевозив коня
Новою зіркою соцмереж стає кінь, якого випад-
кові свідки помітили в громадському транспорті. 
В Ірландії господар вирішив проїхати в трамваї 
разом зі своїм улюбленцем. Водій трамваю не 
одразу помітив дивного пасажира, проте, коли 
побачив, що в салоні «зайцем» їде кінь, зажадав, 
аби той негайно залишив транспорт. Вивести 
тварину з трамваю вдалося лише за допомогою 
двох чоловіків. Свідки дійства одразу зробили 
фото дивного коня, які розлетілися Мережею. 

Винахідливий татусь рве 
молочні зуби доньки дроном
На сервісі Youtube з’явилося оригінальне відео 
із демонстрацією незвичного способу виривати 
молочні зуби. Батько вирішив позбавити дочку 
зуба, який вже хитався, за допомогою безпілотника. 
Чоловік прив’язав нитку до дрона та наказав доньці 
просунути в маленьку  петельку свій молочний зуб. 
Через кілька секунд безпілотник під управлінням 
батька злітає, сіпається — і вже за мить зуб було ви-
рвано. Дівчинка не видала практично ані звуку, тоді 
як схвильований батько повсякчас викрикував. 

«Економічна блокада Криму ак-
тивістами — ляпас державі Україна. 
Бо саме держава повинна була зро-
бити це навесні 2014 року. Панове 
кримчани, вам подобаються «ввіч-
ливі люди»? Немає проблем, їжте 
«ввічливість». Це тест для Путіна 
— чи є у нього мізки, і де вони були, 
коли він «повертав Росії Крим».

Дмитро Тимчук, нардеп
 
«Хоча я зазвичай не спостері-

гаю за виборами в уявних країнах, я 
вдячний за це унікальне запрошен-
ня на «вибори» в «ЛНР».

Джон Маккейн, сенатор США
 
«Я щиро радію арешту Ігоря 

Мосійчука. У мене немає ніяких 
причин — ні людських, ні політич-
них, ні законних — співчувати цій 
людині та лідеру його партії, який 
примудряється регулярно рвати на 
собі сорочку й інші частини тіла в 
боротьбі з корупцією, а сам привів 
в парламент (на своєму горбу!) з 
десяток відвертих кримінальників і 
рецидивістів».

Мустафа Найєм, нардеп
 

«Я не розумію українських ко-
лег, які беруть участь у російських 
пропагандистських шоу. Немає про 
що з окупантами та їхніми маріо-
нетками дискутувати. Не розумію 
людей, які в період, коли їхні спів-
вітчизники гинуть, захищаючи кра-
їну від оскаженілої люмпенізованої 
орди, перетинають кордон країни-
агресора. Тому що треба працювати 
і на щось жити. Тому що потрібно 
побачитися з родичами. Тому що 
хочеться погуляти, врешті-решт!»

Віталій Портников, громадський 
діяч

«Шановні колеги, народні депутати, це 
велика ганьба українському парламен-

ту. Я шокований тим, що побачив. І я вважаю, 
що ми маємо діяти, як абсолютно чесні люди і 
захистити парламентаризм, незважаючи на те, 
що в нашому стаді є «паршива вівця».

Володимир Гройсман, спікер ВР про депутата від 
Радикальної партії Ігоря Мосійчука

Овнам варто бути готовими до непо-
стійності та непередбачуваності парт-
нерів. Однак, у будь-якому випадку, 
тиждень надзвичайно сприятливий для 
вирішення професійних питань.

Наполегливість та непохитність — ось 
запорука вашого успіху цього тижня. 
Але справитися з труднощами само-
му буде важко – шукайте надійних та 
перевірених союзників.

Багатообіцяючий час, особливо з фі-
нансового та професійного боку. Над-
звичайно доречними виявляться набуті 
знання та досвід. Але не забувайте і 
про відносини з іншими людьми.

Цього тижня Ракам варто навести по-
рядок у справах, вирішити професійні 
питання, обговорити з керівництвом та 
колегами проблеми, які турбують. Го-
ловне — не послаблюйте натиск.

Які б виклики не кидала доля Левам 
цього тижня — з їхнім вирішенням вони 
справляться легко й успішно. Розбе-
ріться зі справами, поговоріть із близь-
кими, сплануйте фінансові питання.

Навіть якщо все йде не так, як задума-
но, придивіться уважніше — в усьому 
можна знайти позитивний бік. Більше 
спілкуйтеся з людьми, це відкриє шлях 
для вдалих фінансових операцій.

Стрільцям варто як слід відпочити, 
адже настає час для нового, що, зви-
чайно, потребуватиме чимало сил у 
недалекому майбутньому. Цього тижня 
переважатимуть позитивні тенденції.

Зможете багато чого досягти, показати 
себе з найкращого боку, вразити ото-
чення своєю енергією та активністю, 
якщо будете вірити в себе та власні 
сили. Тоді й прийде успіх.

Дівам варто ретельно попрацювати 
цього тижня, щоб здобути своє «місце 
під сонцем». Хоча це й втомлює, але 
нагорода того варта. Наберіться тер-
піння, не здавайтеся — і все вдасться.

Цього тижня Рибам може здаватися, 
що все проти них. Просто визначіться 
з  напрямом подальших дій і побачите, 
що і друзі у вас є, і союзники, і справи 
йдуть непогано.

Цього тижня мир та спокій прийде в 
домівку та повсякденне життя до Козо-
рогів. Можете відволіктися від повсяк-
денних турбот та віддатися емоціям та 
почуттям.

Цього тижня Скорпіонам спадуть на 
думку цікаві ідеї, які варті того, щоб їх 
втілити в життя. Але ретельно опра-
цьовуйте та детально аналізуйте за-
думане.
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