

Осінь... Відпочивши та набрав-

шись сил і здоров’я на дачах, пенсі-
онери повертаються в поліклініки.


Я так розумію, що опалення в 

місті ввімкнуть тоді, коли всі апте-
ки виконають план з продажу за-
собів від кашлю та застуди.


Слоган Pepsi: «Живи тут і за-

раз»... Цікаво, а яку вони бачать 
альтернативу — там і вчора?


Знаходиш лампу з джином. За-

гадавши йому два бажання, на тре-
тє просиш виловити тобі золоту 
рибку. Загадуєш їй два бажання, а 
на третє просиш викликати Хотта-
бича. Загадавши йому два бажання, 
на третє просиш Коника-Горбоко-
ника, від якого наостанок отриму-
єш квітку-семицвітку. Треба всього 
лише знайти лампу з джином, а далі 
все піде як по нотах!


Перш ніж говорити, як мені 

слід виховувати мою дитину, по-
кажіть свою — ідеальну!


21 століття... Сіла батарея в те-

лефоні... І все... Була людина — не-
має людини!


— Частка державних компаній 

в економіці буде скорочуватися...
— У міру розкрадання?


Параноїк — це оптиміст, який 

вірить у те, що є ще на світі розум-
ні люди, які можуть влаштувати 
більш-менш пристойну змову.


Чисто не там, де прибирають, а 

там, де двірник з рушницею!


Директор автобази в кінці ро-

бочого дня особисто цілує всіх 
водіїв у губи, щоб дізнатися, хто 
постійно зливає солярку.


Венеричні захворювання зро-

били для виконання заповіді «Не 
чини перелюбу» набагато більше, 
ніж громадська думка та церква 
разом узяті.


— На борту є хіропрактик?
— А що?
— Тут гомеопату погано!


Терпіння — це мистецтво при-

ховувати нетерпіння.


На слизькому тротуарі кіль-
кість інтелігентних людей різко 
скорочується.


Раніше я хотів заробити міль-

йон, потім був згоден його вигра-
ти, тепер готовий вкрасти...


Диван. Холодильник. Диван. 

Холодильник. У нас з котом на-
вдивовижу схожі інтереси.


З газет: «У РФ назвали новину 

про воду на Марсі відволіканням 
уваги від промови Путіна в ООН».

Від американців і не такого до-
чекаєшся. Місячне затемнення у 
цей день хто, по-вашому, органі-
зував?


— Їжте картопельку, своя.
— Але ж у вас немає городу.
— Ми купили місце на кладо-

вищі, поки не знадобилося. Ось, 
картоплю садимо, щоб даремно не 
простоювало.
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Китайський бос поставив 
підлеглих на коліна
Співробітників однієї з китайських компаній 
змусили повзати вулицями через те, що вони не 
виконали план продажів. Знімки десятків людей, 
які пересуваються на колінах, зробили перехожі 
в місті Чженчжоу, Центральний Китай.  Робітни-
ки, які проштрафилися, мають ганебно пропо-
взти навколо озера в центральному діловому 
кварталі міста, на очах у перехожих. Під час такої 
принизливої «прогулянки» одяг у покараних 
розривається з кожним наступним рухом.

Студенти відкопали щурів, які 
пережили динозаврів 
Студенти університету Небраски відкопали рештки 
щура, який існував 65 мільйонів років поряд із дино-
заврами, але зумів пристосуватися до нового життя. 
Майбутні палеонтологи відкопали спочатку зуби 
тварини в Нью-Мексико, а потім — рештки щура. 
Тварина була розміром із сучасного бобра та мала 
міцні зуби, які допомагали їй боротися за існування. 
Предки сучасних щурів жили понад 100 мільйонів 
років тому та пережили динозаврів, які зникли 60 
мільйонів років тому. 

«Нам здавалося, що найгірше 
в домовленостях по Україні — це 
особливий статус Донбасу й амніс-
тія для бойовиків. Але виявилося, 
що все набагато серйозніше. Чому 
Гарант Конституції не сказав ані 
слова, коли Україну зґвалтували на 
очах усього світу?»
Віктор Балога, нардеп про домовле-

ності «нормандської четвірки» 

 
«Маски скинуті. Домовленості 

«нормандської четвірки» показали, 
що те, про що ми говорили останній 
рік — виявилося правдою. Спочат-
ку вибори на окупованій території, 

амністія, суди, «народна міліція» 
та інші принади. Потім — віднов-
лення контролю над кордоном. Ці 
угоди перетворюють Україну в са-
теліта Росії з легалізованими теро-
ристами, з Путіним-миротворцем і 
знятими санкціями».

Семен Семенченко, нардеп
 
«Бажання Путіна було дуже 

просте — зазнавши краху стратегії 
створення Новоросії на сході Укра-
їни, він не може відійти від цієї ло-
гіки і спробує створити Новосирію 
для того, щоб посилити свої пози-
ції. Путін намагається повернути 

свій вплив у великій політиці та 
старається зайти туди через чорний 
хід — із Сирії».

Петро Порошенко, Президент 
України

 
«Те, що стосується міжнародної 

сфери, Порошенко робить, мабуть, 
найбільше, ніж все його МЗС. Він 
найкращий Президент України в 
розмовному жанрі. А от те, що сто-
сується практичних наслідків, тут 
є проблеми. Практичні кроки Пре-
зидента не відповідають публічним 
деклараціям».

Олександр Кочетков, політолог

«Навіть диму 
немає з їхніх 

висновків! Я таке міг 
написати за півгоди-
ни з Інтернету. Тим-
часова слідча комісія 
повинна дати політи-
ко-правову оцінку, а 
не прочитати лекцію 
про події 11 липня. 
Вони тут сиділи міся-
цями, але їх підпоїли, 
або підкупили, або 
вони працювали не-
професійно. Я б їм за 
роботу поставив нуль 
балів».

Геннадій Москаль, 
голова Закарпатської 

ОДА про результати 
роботи тимчасової 

слідчої комісії щодо 
ситуації в Мукачевому

Настає час сильних та глибоких пере-
живань. Нелегко буде стримувати емо-
ції, але якщо Овнам вдасться опанува-
ти себе, то дорога для напрочуд вдалих 
вчинків стане відкритою.

Відкиньте погану звичку робити нео-
бдумані вчинки — це дуже недоречно 
цього тижня. Детально все продумуй-
те, аналізуйте — і зможете зробити 
правильний вибір у потрібний час.

Спіть спокійно — настає невдалий 
тиждень для інтриг, змов, підступних 
хитрощів, які можуть плести проти 
вас недоброзичливці. Огляньтеся до-
вкола та радійте життю.

Шукайте спільної мови з близькими, 
адже настає напрочуд вдалий період 
для владнання справ у особистому 
житті. Можливо, хтось саме зараз по-
требує вашої підтримки.

Леви як ніколи готові до подолання всіх 
труднощів, які можуть трапитися на 
життєвому шляху. Не розраховуйте на 
легкі перемоги, але усвідомлюйте, що 
за необхідності подолаєте все.

Понад все Водолії бажатимуть довести 
оточенню, що заслуговують більшого. 
Заспокойтеся — ваші якості і так будуть 
визнані, а от надмірна нестриманість 
може допомогти недоброзичливцям.

Хоча зорі й обіцяють випробування 
для Стрільців, не варто надто цим пе-
рейматися — немає таких проблем, 
які ви не зможете подолати. Головне 
— дійсно захотіти.

Хоча й здається, що вас оточують 
неприємності, а їхнє коло поступово 
звужується навколо вас, насправді всі 
проблеми легко подолати, головне — 
не впадайте у відчай.

Блискавична реакція на зміну стано-
вища, досконале орієнтування у всіх 
складнощах, потужна інтуїція — харак-
теристика Дів у цей час. Зорі обіцяють 
вдалий тиждень.

Зберігайте спокій, тримайте свої емо-
ції під контролем, тоді все задумане 
вдасться реалізувати. Хоч тиждень і 
обіцяє бути напруженим, але в цілому 
все завершиться позитивно для Риб.

Досить займатися виснажливими 
справами, знайдіть нарешті час, щоб 
відпочити. Відновіть сили — це голо-
вна запорука успіху вже в недалекому 
майбутньому.

Не ухвалюйте рішень поспіхом, три-
майтеся подалі від сумнівних авантюр, 
сумнівних справ, ненадійних людей. 
Пам’ятайте,  добра репутація — це го-
ловне для Скорпіонів цього тижня.
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Дозвілля

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


