

Петрович готується вп’яте ста-

ти батьком. Він вже змінив номер 
телефону та знімає іншу квартиру.


Якщо бабуся каже, що ти від-

мінно виглядаєш, значить, потріб-
но терміново худнути.


— Ти куди зібрався?
— На пляж.
— Пам'ятай — горілка та вода 

несумісні!
— А я й не запиваю...


Коли діти в суді сказали, що 

хотіли б залишитися з татом, їхній 
батько передумав розлучатися.


Студентам на замітку: щоб зда-

ти унікальний реферат, досить від-
крити другу сторінку Гугла.


За останні роки в країні до-

сягнуто значного прогресу: красти 
стали не мільйонами, а мільярдами.


Дружина поводиться зі мною, 

як з Богом — згадує про мене, коли 
їй щось потрібно.


Прикро, якщо ходив у трена-

жерний зал кілька років, а коли 
пропав безвісти, то в прикметах 
написали — «звичайної статури».


Кішка з дев’ятьма життями 

майже перебігла десятисмугову 
дорогу.


Молодість — це час, коли в 

тебе купа енергії, яку можеш ви-
тратити на що завгодно! Напри-
клад, тижнями не виходити з дому, 
сидячи в Інтернеті.


Два гангстери, які пограбували 

банк, намагаються на автомобілі 
відірватися від поліцейського пе-
реслідування.

— Дивися, Джеку, яке неспра-
ведливе життя — кожен раз, коли 
в тебе з’являються гроші, відразу 
ж виникають проблеми.


— Привіт? Як успіхи?
— Не знаю точно, але коли я 

востаннє бачив успіхи, у них все 
було добре.


Коли людство навчилося спі-

вати — з'явилася опера, коли 
людство розучилося співати — 
з'явився реп.


Напис «Передчасне старіння!» 

на пачці сигарет тільки мотивував 
семикласника Васю.


Скачав Біблію в Інтернеті ... Че-

рез два дні прийшли оновлення...


Ну хто б міг подумати, що про-
йде якихось 70 років і люди будуть 
битися за місце в поїзді, щоб діста-
тися до таборів у Німеччині?!


Важко бути скромним, якщо ти 

найкращий.


Кажуть, що скоро буде добре. 
Кому скоро буде добре — не ка-
жуть.


Коли всі щури втекли, кора-

бель перестав тонути.


Як змінилося дитинство! Рані-
ше в сусідів крали яблука, а тепер 
— Wi-Fi.
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Японський рибалка піймав 
гігантську рибу-мутанта
У голлівудських режисерів з’явився привід для 
зйомок чергового фільму жахів. Японський ри-
балка Хіроші Хірасака був шокований, діставши 
з води такий страшний улов. Появу гігантської 
риби-чудовиська з величезним і потворним 
ротом пов’язують з аварією 2011 року на АЕС 
Фукусіма. Передбачається, що ця риба належить 
до сімейства зубаткових, які, в свою чергу, відно-
сяться до окунеподібних. Довжина виловленого 
Хіроші примірника становить 2 метри.

Мільярдери проміняли яхти 
на пересувні острови
В останні роки не бракувало яхт з екстравагантним 
дизайном, але ніщо не зрівняється з Kokomo Ailand. 
Це скоріше пересувний острів, ніж судно. На кількох 
палубах розмістилися пентхаус і пляжний клуб. Це 
масивна яхта та приватний острів з усіма ознаками 
розкішного курорту. Пентхаус на висоті майже 80 
метрів над рівнем моря з двома ліфтами, джаку-
зі, приватним пляжним клубом і видом на океан. 
Конструкція може бути додатково модифікована за 
побажаннями замовника.

«Я думаю, що в нас Майдан зби-
рається лише проти Януковича. Це 
особистий фактор. От якщо він по-
вернеться до влади, то точно знову 
буде Майдан».

Юрій Андрухович, український 
письменник

  
«Присутність російських військ 

у Сирії, присутність «зелених чоло-
вічків» дуже нагадує початок анексії 
Криму й агресію на сході України… 
Це те, що потрібно Путіну — деста-
білізація в різних точках світу. На 
сьогодні це спроба повернутися в 

світову політику з «чорного ходу».
Петро Порошенко, Президент 

України

 
«Сталося те, що всі давно очі-

кували та про що давно говори-
ли: конфлікт у Донбасі остаточно 
заморожений. Путін опинився у 
важкому становищі. Він звик бути 
переможцем як у власних очах, так і 
в очах своїх підданих і решти світу. 
Тепер він як боксер, якого загнали в 
кут, повинен ловити удар за ударом, 
вистояти та дочекатися рятівного 
гонга».

Леонід Радзіховський, російський 
журналіст

 
«Росія відтепер — держава-

авантюрист. Кремль своїми сюрп-
ризами демонструє безголовість і 
повну відсутність відповідальності. 
Як почали говорити західні спосте-
рігачі, «якщо росіяни хочуть влізти 
в сирійську петлю, не будемо їм за-
важати, видно, самогубство в них 
на генетичному рівні закладено».
Лілія Шевцова, російський політолог

«Постійно переносячи дату виборів, бойо-
вики грають у захопливу гру під назвою 

«холуї та маріонетки Кремля поспішають на 
допомогу». Вони продовжують жити в своєму 
дитячому садку та грають у лялькову політику. 
Ніякого впливу ні на кого, крім тих людей, які 
живуть і страждають у цих «ЛНР» і «ДНР», ці 
так звані керівники не мають».

Леонід Кравчук, 
перший Президент 

України

Новий тиждень — нові випробування. 
Хоч і можливі певні розбіжності з керів-
ництвом, колегами чи знайомими, але в 
результаті ви отримаєте безцінний до-
свід, а що може бути ціннішим за це?

Не поспішайте, добре все обдумуйте, 
адже поспіх не принесе нічого, окрім 
нових неприємностей та проблем. На-
впаки, виважена та некваплива страте-
гія — ось шлях до успіху цього тижня.

Близнюки, якщо у вас є справи, котрі 
потребують творчого підходу, винахід-
ливості, фантазії, — цей тиждень на-
прочуд вдалий час, щоб їх вирішити. І 
не зважайте на критику оточення.

Нові задуми, блискучі ідеї, несподі-
вані рішення чекають на свою реалі-
зацію Раками цього тижня. Напрочуд 
вдалий час для ділових перемовин чи 
великих інвестицій.

Леви у цей час більш емоційні, ніж за-
звичай, чутливо реагують на всі зміни 
в оточенні, а тому зайвий раз не пере-
ймайтеся — невдовзі ви побачите, що 
це все дріб’язок.

У цей час багато залежить від оточен-
ня. Вам, як ніколи, потрібна саме емо-
ційна підтримка, а тому більше часу 
проводьте з людьми, які надають вам 
приємні емоції та позитивну енергію.

Настає вдалий для Стрільців тиждень, 
але їхнє прагнення піддаватися при-
мхам та гнатися за задоволеннями, які 
так щедро надає життя, можуть дещо 
мінімізувати позитивні здобутки.

Там, де інші зазнали невдач, Терези 
зможуть знайти стежинку до пере-
моги. А допоможуть їм природна на-
полегливість та енергійність, що спо-
внюють їх все життя.

Не забувайте ділитися новинами про 
свої перемоги, досягнення та звер-
шення з близькими людьми — вони 
напрочуд позитивно сприйматимуть 
повідомлення про Ваші успіхи.

Рибам цього тижня хочеться опинити-
ся в центрі всезагальної уваги, зробити 
щось екстравагантне, несподіване, те, 
що запам’ятається надовго. Але будь-
те обачні – чекайте на вдалий момент.

Утримайтеся від вчинків, що можуть 
мати незворотні наслідки. Будьте сер-
йозними та розсудливими — така пове-
дінка принесе значно більше здобутків, 
ніж може здатися на перший погляд. 

Нові знайомства, зустрічі з людьми, 
вирішення питань із близькими — вас 
чекає напружений період у найближчі 
дні. Але все це необхідні кроки для на-
лагодження вдалого особистого життя.
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Афіша заходів пивного клубу «Оболонь»
Пт 02.10 — ФІНАЛ ЧЕМПІОНАТУ з АРМРЕСТЛІНГУ + Рокотека 
Сб 03.10 — ГАЛИНА КОНАХ І СЛЕП. Кавер-програма. Акустика 
Нд 20.09 — «Танці на палубі Кораблика». Від 60-х і до сьогодні


