

Якщо у вас закінчилася мазь 

від сверблячки — не поспішайте 
викидати тюбик. Його кутиком 
дуже зручно чухатися.


Бісить, що робота не вовк і не 

тікає в ліс.


Марс — єдина планета, повніс-
тю населена роботами (7 штук).


— Дівчино, дозвольте запроси-

ти вас на горнятко кави?
— А що, грошей на коньяк зо-

всім немає?


Люди схожі на сніжинки. У сві-
ті немає двох однакових. І вони теж 
виглядають дуже сумно, коли пада-
ють на лобове скло автомобіля.


У РАГСі:
— Наречений, чи згодні взяти 

в дружини цю жінку? Наречена, не 
підказуйте.


Оголошення:
«У театр потрібен чоловік з 

підвищеним артеріальним тиском 
на роль Синьйора Помідора».


Чутки про лікаря розпускають 

його пацієнти. Тому патологоана-
тома дуже лякали поширювані про 
нього чутки.


Володимир Ілліч Ленін не про-

сто так лежить у Мавзолеї. Він че-
кає на свого принца.


Хочу працювати 24 години на 

добу. 7 днів на тиждень. 2 тижні в 
році.


Після спроби пограбування я 

почав носити з собою ніж.
З тих пір мої спроби стали на-

багато вдалішими!


— Друг працює на заводі. Він 
недавно відрізав там палець. Зна-
єте, що він при цьому сказав?

— ???
— Слава богу, не собі.


На лавочці біля хвіртки сидять 

і розмовляють дві бабусі. Повз них 
проходить п’яний як чіп чоловік.

Одна бабця — іншій:
— У Петрових кожен знає 

свою справу: вона жене самогон, а 
він його рекламує.


Моя 5-річна дитина в маши-

ні постійно лякається, коли я 
об’єктивно коментую сформовану 
дорожню ситуацію.


Судячи з ціни, нафта більше 

не чорне золото, а чорний метало-
брухт.


П’ять років тому, коли я по-

чала вчитися на медика, усі родичі 
раділи, що в них буде свій лікар, 
який буде їх лікувати. А я закінчи-
ла університет і стала психіатром...


Йде оформлення на роботу. 

Кадровик читає трудову книжку 
нового співробітника за останнім 
місцем роботи:

— Ви були прийняті на робо-
ту 16 січня, а звільнилися 24 січня 
того ж року. Чому?

— Чим більше я тверезів, тим 
менше мені там подобалося.
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У Росії намагалися живцем 
спалити «відьму», яка 
«причакловує» чоловіків
Мешканки Архангельської області, перебуваючи в 
стані алкогольного сп’яніння, через неприязнь до 
жінки, яка, на їхню думку, «причакловувала» чолові-
ків, вирішили спалити її разом з будинком. Підперли 
вхідні двері в будинок зовні, поклали під них ганчір-
ки, папір і підпалили. Після того, як дерев’яні двері 
будинку стали горіти, зловмисниці втекли. Добре, що 
випадковий перехожий побачив і загасив загоряння.

Американка судитиметься 
з рестораном через 
китайський салат з куркою
Мешканка міста Пасо Роблес (штат Каліфорнія) 
Кетлін Мартін має намір судитися з мережею 
ресторанів «Епплбі» (Applebee) через китайський 
салат з куркою, в якому вона виявила закривав-
лений шматок людського пальця. Жінка разом зі 
своїм чоловіком і дитиною вирішили пообідати в 
ресторані. Перш, ніж знайти в тарілці відрубаний 
кінчик пальця, всі троє встигли спробувати салат.

«Закликати до відділення, ор-
ганізовувати бойовиків і кликати 
чужу армію — все це більше не зло-
чин в Україні!»

Єгор Фірсов, народний депутат від 
«Удару» (про виправдання судом 

мера-сепаратиста Дебальцевого — 
Проценка)

«Справжні революціонери 
здатні бачити віддалені наслідки 
революції — на роки та десятиліт-
тя вперед. Ось чому революції ро-
блять оптимісти, а користаються її 
плодам песимісти».

Сергій Дацюк, філософ

«Як то кажуть, війна війною, а 

обід за розкладом. А потім за обіди, 
машини, квартири, відпочинок на 
Мальдівах власників та керівників 
телеканалів ми розплачуємося на-
шою країною та життями наших 
співвітчизників. Ось тому інколи 
для того, аби держава стала по-
справжньому вільною і незалеж-
ною, треба вдаватись до зовсім не-
демократичних заборон».

Андрій Юсов, активіст Євромайда-
ну, директор Школи відповідальної 

політики

«Може, хтось думає, що депу-
тати просто ще не навчилися жити 
та працювати за законом та Регла-
ментом? Усе банальніше. Забагато 

охочих провернути свою схему з 
поправками або навіть цілими за-
конами. Тому й спостерігається 
недостатність політичної волі кар-
динально змінювати стан справ у 
Раді».

Олексій Братущак, журналіст (Про 
підробку в держбюджеті скандальної 

поправки щодо електронної деклара-
ції доходів держслужбовців)

«Боротьба з олігархами завжди 
буде вибірковою, а критика політи-
ків тенденційна та незмістовна, до-
поки ми матимемо ЗМІ, які оплачу-
ються не глядачами, а олігархами».

Сергій Дацюк, філософ

«На Заході розуміють, 
що путінська Росія — це 
мавпа з ядерною боєголов-
кою».
Олексій Гончаренко, народ-

ний депутат України

Овнам варто дати волю своїй допитли-
вості, навчитися чогось несподіваного, 
познайомитися з новими людьми — 
отримані знання згодяться в недалеко-
му майбутньому.

Цього тижня Тельцям варто зайнятися 
чимось дійсно важливим. Наприклад, 
якщо робити покупки чи укладати 
угоди — краще, щоб вони були по-
справжньому значними.

Для Близнюків настає вдалий момент 
для творчих справ, самореалізації, 
нових захопливих проектів, а також 
для вирішення проблем, які вже давно 
турбують.

Ракам розраховувати варто, передусім, 
на власні сили. Щоб домогтися успіху, 
доведеться докласти певних зусиль. 
Марними вони не будуть, а заради важ-
ливої справи не гріх і попрацювати.

Левам не вистачатиме мотивації руха-
тися вперед, до нових звершень. Ви-
рішити цю проблему легко — просто 
знайдіть собі джерело натхнення — і на 
успіхи не доведеться довго чекати.

Намагайтеся не реагувати на дрібні 
непорозуміння та не піддаватися на 
провокації. Якщо вам вдасться збе-
регти спокій, то тиждень завершиться 
дуже вдало і з прибутком.

Стрільці нерідко знаходитимуть напро-
чуд раціональне застосування своїм 
природнім талантам. Спробуйте ско-
ристатися цим, щоб відстояти власну 
точку зору.

Терезам корисно взяти участь у гро-
мадських заходах, привернути до себе 
увагу, адже це сприятиме появі нових 
прихильників та союзників, чия під-
тримка незабаром стане в нагоді. 

Дівам буде легко знайти спільну мову 
з людьми, можна не хвилюватися, що 
можуть підвести партнери чи обманути 
оточення. Але не забувайте про здоро-
вий глузд — він убереже від помилок.

Рибам варто почати роботу над нови-
ми проектами чи реалізувати задумані 
раніше масштабні особисті плани, адже 
цього тижня переважатиме вплив пози-
тивних тенденцій.

Цього тижня оточення Козорогів гото-
ве прислухатися до їхніх порад, а це 
означає — настав вдалий момент, щоб 
почати нові справи, у тому числі й дуже 
складні та багатонадійні.

Скорпіонам варто присвятити тиждень 
пошуку однодумців, адже їхня допомо-
га невдовзі може знадобитися. Спро-
буйте знайти спільну мову з людьми, 
з якими були розбіжності у поглядах.
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