

У нас чіткий розподіл праці: 

одні багато працюють, а інші бага-
то отримують.


Країна поступово вийшла з 

кризи. Не те, щоб знизилися ціни, 
безробіття, квартплата, курс до-
лара і т. д. Просто народ поступо-
во якось звик і пристосувався. А 
звичне вже не вважається кризою.


— Вибачте, у вас ще працює 

той офіціант, якому я замовив від-
бивну?


Витрачаю гроші так, ніби вони 

в мене є.


Вражає не саме нахабство, а 
можливості, які воно відкриває.


Людина, в середньому, вико-

ристовує тільки 5% можливостей 
свого диплома.


Якщо не спати ночами, то мож-

на побачити таке, що багатьом на-
віть і не снилося.


Оголошення на дверях відділу 

кадрів «Газпрому»:
«Прийому на роботу немає. 

Робота передається в спадок».


Іпотека «На довгу пам’ять». Ку-
піть місце на елітному кладовищі в 
розстрочку. Уявіть — ви вже спіл-
куєтеся з ангелами, а вашим роди-
чам ще 15 років платити іпотеку. 
Довга пам’ять вам забезпечена!


Я втомився пити, але втома — 

це ще не привід здаватися.


— Чоботар, як кажуть, без чо-

біт. А он у того чоловіка взагалі ні-
чого немає.

— Чому?
— Тому що він майстер на всі 

руки.


Лікар порекомендував мені 
пити більше горілки. Взагалі-то, 
дослівно було сказано: «поменше 
вина», але зміст — такий же.


— Коли нарколог кодував па-

цієнта, той повторював його слова 
вголос.

— І що?
— І закодував нарколога.


Доки існують люди, які підні-

маються на другий поверх на ліфті, 
я можу вважати свій спосіб життя 
активним.


У журналах для жінок повно 

інформації про те, як потрапити на 
сторінки журналів для чоловіків.


Мисливець на качок після 

осічки засмучується. Мисливцеві 
на ведмедя після осічки засмучу-
ватися ніколи.


Господині на замітку: «Вечеря 

буде набагато смачнішою, якщо 
готувати її через день».


— Найкращий шлях до успіху 

— це закохатися в те, що ти робиш.
— Я так спився.


Один із фактів, чому я більш 

щасливий, ніж моделі «Вікторії Сі-
крет»: я зараз їм вареники.
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Росіянка з хлопцем стали 
схожими на Барбі та Кена
Анастасія Рескос та її бойфренд із Франції Квентін 
Дехар витратили 309 тисяч доларів на пластичні 
операції, щоб стати схожими на лялькових Барбі 
та Кена. Закохані перенесли близько 15 операцій, 
які були оплачені батьками Анастасії та Квентіна. 
Вперше під скальпель хірурга дівчина лягла в 
17 років. Вона збільшила сідниці, вилиці, губи та 
груди, розмір яких виріс у 13 разів. Квентін від-
став від своєї коханої всього на рік — вже в 18 він 
зробив ін’єкції ботоксу та пластику носа.

NASA заперечує чутки про те, 
що Земля залишиться на два 
тижні без сонячного світла
«Світ зануриться в темряву 15 листопада в результаті 
потьмяніння Сонця», — такі повідомлення з посилан-
ням на NASA поширюються Інтернетом. NASA Earth 
Observatory на своїй сторінці у Facebook заперечує 
цю інформацію: «Ми отримали чимало запитань про 
ці події, тому хочемо запевнити — не було ніяких заяв 
про 7 чи 15 днів темряви в листопаді внаслідок соняч-
ного шторму. Це все чутки та помилкова інформація». 

«Ну колгосп якийсь! Я прийшов 
на виборчу дільницю, розвернувся 
і пішов. Величезна черга, і всього 
кілька кабінок. Нічого не змінило-
ся, був і є бардак. Людям вже так 
мізки промили, що вони йдуть на 
дільниці голосувати за кого попа-
ло».

Віктор Леоненко, футбольний екс-
перт

 
«Працюємо з істориками та 

археологами, щоб не відбулося 
знищення того, що було знайдено. 
Кисень входить в реакцію, і ми мо-

жемо швидко втратити ті артефаки, 
які були знайдені».
Віталій Кличко, мер Києва обмовив-

ся, коментуючи розкопки в Києві
 
«Путін реалізує на Донбасі но-

вий проект — Малоросія. Всі роз-
мови типу «бойовики ДНР кричать 
про злив Новоросії Путіним» — 
дешевий спектакль і розігрується 
поганими акторами. Намагаються 
різними способами створити ілю-
зію в українців, що Мінські угоди 
— велика перемога України. Якщо 
Путін скаже цим клоунам кричати 

«Слава Україні» — будуть кричати 
те, що скажуть».

Семен Семенченко, нардеп

«Якщо закон про очищення 
влади буде скасовано, як законода-
вець я більше не буду витрачати час 
на закони. Я зосереджуся на підго-
товці нового повстання, яке зупи-
нить реставрацію системи Яну-
ковича. Однією з ключових цілей 
цього повстання буде набір наново 
всіх суддів».

Єгор Соболєв, депутат від «Само-
помочі»

«Я б на місці 
Володимира 

Путіна здригнувся 
при повідомленні 
про 90-процент-
ний рейтинг під-
тримки та почав 
би обкопуватися 
помаленьку, бо 
долі тих лідерів, 
у яких був цей 
рейтинг, дуже 
печальні. Це рей-
тинг істерики, це 
рейтинг в країні, 
в якій давно все 
переламане. Це 
морозильник, це 
стабільність моргу, 
де все лежить з 
номерочками на 
нозі».

Віктор Шендеро-
вич, російський 

журналіст і пись-
менник

Цього тижня все залежить від вас. Ма-
тимете можливість допомогти людям, 
які цього потребують, зробити щось 
корисне для оточення, навести лад у 
справах.

Зорі щедро віддячать вам цього тижня. 
Можете досягнути блискучих резуль-
татів — варто лише докласти зусиль. 
Вдалий час для вирішення фінансових 
питань.

Близнюкам надзвичайно важливо на-
вчитися контролювати емоції, не дава-
ти їм волі тоді, коли не слід — займіться 
чимось новим та цікавим — це напра-
вить енергію у конструктивне русло.

Після вирішення власних справ 
обов’язково допоможіть знайомим, 
близьким, колегам. Добрі справи, які 
ви зробите зараз, виявляться надзви-
чайно корисними передусім для вас.

Попри те, що тиждень напрочуд вда-
лий для всіх справ, не приймайте 
рішень поспіхом, імпульсивно — все, 
що вам зараз потрібно, це обережні та 
добре сплановані дії. 

Покладатися можна як на логіку, так і 
на інтуїцію — вони обидві не підведуть 
Водоліїв. Дрібні затримки у справах та 
непорозуміння, які можуть трапитися, 
серйозно завадити не зможуть.

Хоча й доведеться добре попрацювати, 
щоб чогось досягти, — не варто суму-
вати та впадати в депресію, адже саме 
оптимізм та життєрадісність — те, на 
що цього тижня варто опиратися.

Пам’ятайте — ключовий елемент вашо-
го успіху цього тижня — це дисципліна, 
увага до найменших деталей. Крім того, 
не варто втрачати можливості навчити-
ся чогось нового, несподіваного.

Використайте цей тиждень передусім 
для вирішення проблем, що накопичи-
лися протягом останнього часу, влад-
найте суперечності із близькими та зна-
йомими — кращого часу годі й шукати.

Приймаючи відповідальні рішення, чіт-
ко усвідомлюйте, де закінчується межа 
реальності і починається недосяжна 
мрія. А все інше зробить ваш ентузіазм 
та нестримна цього тижня енергія.

Ні неприємні люди, ні складні життєві 
ситуації, ні несподівані події — ніщо не 
зупинить Козорогів, адже зорі обіцяють 
напрочуд вдалий тиждень. Скористай-
теся прихільністю небесних світил.

Цього тижня Скорпіони легко знаходи-
тимуть спільну мову з людьми — чому 
б це не використати з користю для 
себе?! Тому не проводьте надто бага-
то часу на самоті.
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