

Вагон московського метро. По-

вно народу. Раптом у натовпі лунає 
мелодія «Путін х...! Ла-ла-ла...» і 
чується чийсь переляканий голос:

— Це не моя «мобіла»!!! Я її в 
якогось чоловіка на Київському 
вокзалі вкрав.


Вчора в передмісті сталася 

жахлива катастрофа: в районі кла-
довища впав аероплан. Рятуваль-
ники вже знайшли 967 трупів, з 
кожною годиною число загиблих 
збільшується...


МОЗ попереджає: немає гро-

шей — не хворій!


— Як бурхливо розвиваєть-
ся преса: ще зовсім недавно вона 
була вся чорно-біла, а сьогодні вже 
кольорова.

— Ага, тільки в основному 
жовта.


— У Росії відкрили пам’ятник 

Джорджу Оруеллу.
— Де?!
— Та, загалом, скрізь.


«Пора негайно щось змінюва-

ти!» — подумав я і заснув.


Собака на кличку Новина зна-
йшла бомбу. Новина швидко роз-
летілася по всьому селу.


Розум прийнято шукати на ін-

ших планетах...


Хочу мати таке ж почуття іро-
нії, як виробники сухариків зі сма-
ком червоної ікри.


Погано бути без царя в голові. 

Однак із царем в голові ще гірше 
— це називається шизофренія.


Жовтень — це коли вранці сі-

чень, а вдень травень.


Дітям потрібно віддавати все 
найкраще! Виростуть — все одно 
все віднімуть...


Коли я лягаю в ліжко, я ду-

маю про все хороше, що сталося 
зі мною протягом дня. Наприклад, 
те, що я нарешті ліг у ліжко.


Жили в батька три сини. А свої 

квартири здавали.


Російський народ довго і напо-
легливо боровся за права прини-
жених, вимираючих, безправних 
народностей. Нарешті він отримав 
ці права.


— Донечко, ну чому ти не хо-

чеш за нього заміж?
— Мамо, ну він же рудий!
Батько з дивану:
— Та дурниці це: рік життя з 

тобою — і він буде сивим!


— Кохана! Якщо я помру, ти не 
сумуй, відразу заміж виходь. Будь 
щаслива. Єдине прохання — нехай 
синів правильно виховає!

— Як вже ти дістав! Нормаль-
ний суп!!! Не хочеш, не їж...


Мавпа стала людиною, коли 

взяла в руку палицю.
І стала чиновником, коли по-

чала пхати палиці в колеса.
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У Мексиці на дні річки 
виявили давню церкву
На півдні Мексики через відсутність дощів з-під 
води «визирнули» руїни колоніальної церкви 
XVI століття. Через засуху рівень води річки 
Гріхальба знизився на 2286 см. Це вже вдруге 
церква вийшла з-під води: 2002 року вода була 
настільки низько, що відвідувачі могли захо-
дити всередину. Храмова споруда є творінням 
групи ченців. Вона 61 метр завдовжки, 14 метрів 
завширшки, стіни піднімаються на 10 метрів. 
Дзвіниця сягає 16 метрів над землею.

У вагоні столичного метро 
проїхалися 9 пар близнюків
Днями в Київському метрополітені провели соціаль-
ний експеримент — в один вагон одночасно зайшли 
дев’ять пар близнюків, які були однаково одягнуті 
та синхронно виконували рухи. Розташувавшись по 
обидва боки вагона, хлопці й дівчата взялися «відо-
бражати» рухи один одного, чим немало потішили 
пасажирів. Флешмоб улаштував киянин Дмитро 
Накалюжний. Його вразив американський відео-
ролик, де 15 пар близнюків влаштували флешмоб у 
підземці.

«Путін каже, що російських 
військ в Україні немає. «Ми їх пода-
рували» — це його цитата. Ці люди 
не можуть повернутися на терито-
рію Росії, оскільки незрозуміла їхня 
поведінка там. З України вони мо-
жуть потрапити в Сирію, або ще в 
Сирію, чи до Сирії. Під словом «Си-
рія» я ховаю аналогічні конфлікти. 
Це баласт і він його скине. Куди — 
подивимося».

Роман Безсмертний, представник 
України в контактній групі щодо вре-

гулювання ситуації на Донбасі
 
«Хочу попередити депутатів та 

кандидатів на цих виборах, що до-
бре обізнані з таким явищем, як 
«тітушки», і можуть застосувати 
свої ганебні «навички» до виборів. 
Зокрема, це стосується панів Віл-
кула, Кернеса, Сальдо, Труханова, 
Ківалова, Ланьо, Балоги та інших 
колишніх представників ПР... Не 
намагайтеся діяти звичними мето-
дами. З’являться «тітушки» — мор-
дою в асфальт, кайдани і в тюрму».

Зорян Шкіряк, радник міністра 
внутрішніх справ України

 
«Як зупинити Україну від євро-

пейської ходи? Створити на сході 

України анклав, який би політично 
управлявся з Москви, представля-
ли б його якісь босяки, а фінансува-
ли всю цю клоунаду з Києва».

Віктор Ющенко, екс-президент
  
«Путін програв Україну, програє 

й Сирію, але Росія не може існувати 
без воєн, вбивств і руйнувань. Кров 
і розруха супроводжує російську 
історію останні кілька століть як 
невід’ємна частина тієї ідеології, 
яку в Кремлі називають «русский 
мир». Або «добросусідство».

Олег Панфілов, грузинський про-
фесор

«Ніхто не знає, де 
в наступний мо-

мент можуть з’явитися 
російські «зелені чоло-
вічки».

Петро Порошенко, 
Президент України

Зосередьтеся на подоланні неспо-
кою, поспіху та плутанини, адже по-
рядок та послідовні, детально проду-
мані дії — запорука успіху для Овнів 
цього тижня.

Увага до деталей — ось, що допоможе 
Тельцям вирішити всі справи. Намагай-
теся не створювати собі зайвих про-
блем — і ви побачите, що насправді по-
дії рухаються в позитивному напрямку.

Намагайтеся утриматися від необду-
маних, різких заяв чи тверджень. Про-
ведіть тиждень у спокої — відновіть 
сили, вони вам знадобляться вже в 
недалекому майбутньому.

Знайдіть для себе нове захоплення, 
хобі, об’єкт зацікавлення — і відразу 
відчуєте приплив сил та душевний під-
йом, які знадобляться вам для вдалого 
прогресу в усіх справах.

Навіть дрібні непорозуміння та непри-
ємності не зможуть вплинути на за-
галом позитивний емоційний фон та 
хороший настрій Левів цього тижня. 
Вдалий момент для будь-яких справ.

Останнім часом Вас оточують люди, 
які демонструють своє позитивне став-
лення. Але не варто піддаватися ома-
ні — серед них є й ті, хто переслідує 
лише власні інтереси. 

Стрільці зіткнуться з нестримним ба-
жанням щось кардинально змінити, 
розпочати життя з чистого аркуша. Не 
піддавайтеся цим порухам — тиждень 
не підходить для радикальних дій.

Настає вдалий момент для укладання 
угод, договорів, здійснення важливих 
покупок, але пам’ятайте, що вони по-
требують терпіння, зосередженості та 
уважного ставлення до деталей.

Дівам не варто піддаватися впливові 
емоцій, адже самоконтроль та деталь-
не обдумування вчинків стануть надій-
ними помічниками в справах та допо-
можуть уникнути багатьох помилок.

Природна чарівність — надійний союз-
ник Риб цього тижня. Саме завдяки цьо-
му їм вдасться завоювати добре став-
лення людей, які в інший час навряд чи 
б перейнялися до них симпатією.

Хоча не всі справи вдається вирішити 
швидко та рішуче, а досягненню ре-
зультатів заважає плутанина та поспіх 
— усе налагодиться, якщо не надто 
перейматися сторонніми проблемами.

Зверніть увагу на вирішення не дуже 
цікавих та захопливих, але водночас 
напрочуд важливих справ. Очікуйте 
приплив енергії та сили, достатній для 
одержання позитивних результатів. 
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Дозвілля

Афіша заходів пивного клубу «Оболонь»

Пт 23.10 — РадіоХіти. Танці  
Сб 24.10 — ЮЛІЯ ІВАНОВА та ОЛЕКСІЙ ЛАЗАРЄВ. Кавери на 

відомі хіти. Акустика
Нд 25.10 — Ритмотека


