
16 квітня

1710 — Пилипа Орлика 
обрано гетьманом України, 
він ухвалив «Пакти та Кон-
ституцію прав і вольностей 
Запорозького війська», одну 
з перших у світі конституцій.
1889 — народився Чарлі 
Чаплін, американський кіно-
актор, режисер, сценарист.

1924 — створена голлівуд-
ська кіностудія Metro-
Goldwyn-Mayer.
1964 — американка Джеррі 
Мок стала першою жінкою, 
яка самотужки облетіла 
Земну кулю.
1967 — народилася Валерія, 
російська співачка.

1846 — Роял Гаусс запатен-
тував телеграфний апарат.
1902 — Данія стала першою 
країною, у якій відбитки 
пальців вирішили викорис-
товувати для встановлення 
особи злочинців.
1909 — Ватикан канонізував 
Жанну д’Арк.

1971 — СРСР запустив пер-
шу у світі космічну станцію 
«Салют-1».
1972 — народився Рівалдо, 
футболіст, володар «Золото-
го м’яча» 1999 року.
1987 — народилася Марія 
Шарапова, російська тені-
систка.

1940 — у США продемон-
стрований перший електро-
нний мікроскоп.
1999 — у вищій школі Літ-
лтона (штат Колорадо) два 
підлітки влаштували криваву 
бійню.
1986 — народилася Lady 
Gaga, співачка.

1597 — у Варшаві страчено 
козацького отамана Севери-
на Наливайка.
1960 — новою столицею 
Бразилії стало спеціально 
для цього збудоване одно-
йменне місто — Бразиліа.
1949 — народилася Джессіка 
Ланж, кіноакторка.

753 до н. е. — за легендою, 
у цей день Ромул заснував 
місто Рим.
1760 — в Лондоні пройшов 
дебют роликових ковзанів.
1838 — друзі викупили 
перспективного 24-річного 
художника Тараса Шевченка 
з кріпацтва.
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  АСТРОЛОГІЧНИЙ ПРОГНОЗ НА 16 — 22 КВІТНЯ
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В мaршрутці стaренька довго ди-
виться нa студента, який жує жуйку, 
потім нахиляється й каже:

— Даремно, синку, ти мені все це 
розповідаєш. Я глухa.


Переписка в чаті:
— Прівєт, шо робеш?
— У цей момент відчуваю не-

вблаганне бажання вцідити по твоє-
му обличчю орфографічним словни-
ком української мови.


Найдовша подорож завжди роз-

починається зі слів: «Я знаю коротку 
дорогу!».


Усі невиспані студенти в наступ-

ному житті обов’язково перетво-
ряться на котів.


У тебе вища освіта? Або навіть 

дві? Зроби домашнє завдання зі 
школярем 4-го класу за сучасними 
підручниками — відчуй себе ідіо-
том!


— А ти бігаєш зранку?
— Так! В основному по хаті, з 

криками: «Я проспав!».


— Хто поїде на картоплю, той 
уперед два кроки ма-а-рш! — кри-
чить прапорщик. Виходять два сол-
дати.

— Добре, а інші підуть пішки!


Знаєте, як українською буде Кла-
удія Шифер, Леді Гага та Він Дізель? 
Галя Черепиця, Пані Шошо й Іван 
Солярка!


Нічого так не зближує людей, як 

один варіант на екзамені.


Їде блондинка на джипі, даішник 
зупиняє:

— Чому спереду та ззаду різні 
номери?

— Спереду — мобільний, а ззаду 
— домашній...


Усі ми за природою своєю 

п’ятницефіли та понеділкофоби...

Задача: «У Іванка 12 яблук, у Ва-
силька 8 яблук, а у Петрика — жод-
ного і сіль у дупі». Питання: «Хто біг 
останнім із колгоспного саду?».


— Ти п’єш? 
— Якщо це питання, то «ні», а 

якщо пропозиція, то «так».


Водій тролейбуса Петро, з’ївши 
«Снікерс», не гальмував чотири зу-
пинки.


Стоять дві білявки на зупинці. 

Одна запитує:
— Тобі на яку маршрутку?
— На другу, а тобі?
— На сьому!
Приїжджає 27.
— О, разом поїдемо!


Оголошення: «Віддам кота в до-

брі руки. А якщо руки будуть дуже 
хороші, то й мене забирайте».


Купи комплект китайської по-

стільної білизни синього кольору 
— матимеш костюм героя фільму 
«Аватар» за одну ніч!


Цвинтар. Напис на могилі: «Тут 

похований найбільший брехун у сві-
ті». Напис на наступній: «А може, 
він лежить тут...».


— Кажуть, ти з моїм колишнім 

зустрічаєшся?
— Так, а що?
— Нічого, я тут яблуко їм, хочеш 

доїсти?


Борщ студентський: окріп, гли-
бока тарілка червоного кольору.


Українці читають інструкцію 

тільки задля того, щоб зрозуміти, 
що вони тільки-но зламали.

«Ні Яценюк, ні Турчинов, ні 
Власенко, незважаючи на їхні вто-
ринні чоловічі ознаки, не зможуть 
виконувати роль партійного тата 
за живої Тимошенко».

Віктор Небоженко, політолог

«Я не бачу можливостей для 
того, щоб партія, яка належить 
особисто Юлії Тимошенко, рап-
том отримала нового лідера. Тоб-
то замість мами, яка перебуває у 
в’язниці, з’являється несподіва-
ний тато, який у в’язниці не си-
дить».

Віктор Небоженко, 
політолог

«Незабаром будемо читати зі 
слів Кузьміна, що Юлія Тимошен-
ко займалась поїданням малоліт-
ніх діток, канібалізмом тощо».

Володимир Бондаренко, БЮТ не 
вірить, що Юлія Тимошенко може 
бути причетна до кількох убивств

«Користуючись безкарністю і 
можливістю впливати на будь-які 
судові органи та прокуратуру, при-
пише (заступник Генпрокурора 
Ренат Кузьмін) усе що завгодно. А 
от «паїньки», які ніколи нікого не 
били, шапок не зривали, нікого не 
мордували, не катували і в тюрмах 
не сиділи, то ті гіганти синьокрилі. 
Кузьмін є служакою режиму. Він… 

буде робити все. Однак настане час, 
коли він думатиме, куди йому поді-
тися з цієї землі за його брехню».

Володимир Бондаренко, БЮТ

«Останнім часом уся пропа-
гандистська машина влади пра-
цює для того, щоб розповісти кра-
їні й світу, як добре, комфортно, 
світло й весело живеться мені у 
в’язниці... Така відверто цинічна 
«показуха» страшна й огидна. Ві-
кторе Федоровичу, мені не треба 
вашого комфорту й «сервісу» ні у 
в’язницях, ні в лікарні».

Юлія Тимошенко, екс-прем’єр 
України відмовилася від лікування в 

Харківській лікарні «Укрзалізниці»

«Університет 
п о в и н е н 

бути університе-
том, а не крам-
ницею з продажу 
дипломів».

Максим Луць-
кий, Партія 

регіонів пропо-
нує закрити філії 

університетів

Ви бадьорі, веселі й впливові. Люди 
тягнуться до вас попри те, що іноді до-
зволяєте собі не надто дружні речі. Не-
зважаючи на іронію, кпини й образливі 
жарти, вам пробачать усе.

Тиждень не безнадійний, але й не блис-
кучий. Старайтеся, працюйте — й таки 
отримаєте бажане. Ймовірні конфлікти зі 
старшими родичами. Непереливки буде 
Тельцям, що живуть із батьками.

Головна проблема у тому, що ви не здат-
ні адекватно оцінити можливі наслідки 
ваших вчинків. Тож, керуючись добрими 
намірами, раз у раз натомість створюва-
тимете собі проблему.

Вам не щастить. Образливо, що ви ста-
раєтеся з усіх сил, не припускаєтеся 
помилок, не робите промахів — а обста-
вини однаково складаються проти вас, 
тому не можете досягти бажаного.

Помірний тиждень. Можна досягти яки-
хось результатів, але для цього дове-
деться попросити допомоги в людей, 
якими ви колись знехтували. Хоч як не 
хочеться, та без просьб не обійтися.

Ситуація, що склалася, неоднозначна, 
та ви неодмінно розберетеся, що до 
чого. Можна братися за нові справи, 
якщо старі союзники згідні вас підтрима-
ти. У кишенях зашелестять купюри. 

Гарний тиждень. Успіхи неабияк тішити-
муть. Наче й нічого не робите — а щастя 
саме пливе до ваших рук. Постарайтеся 
використати цей прекрасний час макси-
мально ефективно.

Вам не щаститиме так часто, що неваж-
ко буде розгубити увесь оптимізм. Не ви-
ключено, що вас підведуть люди, яких ви 
вважали дуже надійними. Настрій часто 
змінюватиметься.

Завжди будьте поінформовані. Не знати 
чогось у вашому випадку — те ж саме, 
що наражати себе на небезпеку. Про-
блеми, зумовлені непоінформованістю, 
— лейтмотив цього тижня.

Менше поспіху й більше обережності — 
такий девіз цього тижня. Не варто роз-
раховувати на імпровізацію у будь-якій 
справі — гарно продуманий план просто 
необхідний.

Головна проблема тижня — знайти 
спільну мову з іншими людьми. Раз у раз 
виникатимуть конфлікти, які не так уже й 
легко буде врегулювати. Краще не по-
трапляти на очі керівництву.

Зберігайте спокій — без нього вам на-
вряд чи вдасться зорієнтуватися в ситу-
ації, що склалася. Уважно роззирніться, 
не оминайте увагою жодних дрібниць: 
маєте шанси обминути підводні камені. 

ТЕЛЕЦЬ

БЛИЗНЮКИ

РАК

ЛЕВ ВОДОЛІЙ

СТРІЛЕЦЬ

 ТЕРЕЗИ

ДІВА РИБИ

КОЗОРІГ

СКОРПІОН


