
Табличка з зоопарку «Львов не 
кормить!» визнана хітом у східних 
областях України... 


Пшонці в обладунках Цезаря по-

літичний притулок може дати тільки 
психіатрична клініка Риму. 


Мабуть, Ленінів цієї зими випа-

ло більше, ніж снігу. 


ЦРУ прослуховувало розмови 
Азарова для того, щоб пореготати. 


Бувають у житті миті, а бувають 

і немиті. 


Жителі Магадана, Таймиру, 
Мурманська готові помінятися міс-
цями з кримчанами, які хочуть жити 
в Росії. 


Телеканал «Росія». Новини. Ки-

сельов: «Сєводня зданіє парламєнта 
Крима акружилі агрєсівниє татар-
скіє бандєравци». 


— Чого такий похмурий? 
— Та грошей нема... 
— А ти не пробував хоча б $50 у 

місяць у заначку класти? 
— Пробував. Знаходжу... 


Якщо холостяк купив собі посу-

домийну і пральну машини, шанси 
його оженити знижуються на 2/3. 


Плакат у Запоріжжі: «Єдиний 

росіянин, побитий українцем, — це 
Повєткін». 

Якщо б у старості можна було 
вибирати між Паркінсоном й Аль-
цгеймером, я вибрав би Паркінсона: 
краще пролити трохи віскі собі на 
брюки, ніж забути, куди поставив 
цілу пляшку. 


— Чому Янукович утік у Росію? 
— Бо в Росії довга та холодна 

зима і люди довше ходять у шапках. 


Сьогодні рубль теж дізнався, що 
«хто не скаче, той москаль». 


Величезний зовнішньополітич-

ний успіх Росії: влітку в Сочі відбу-
деться саміт G1. 


— Ну, як там твій новий слухо-

вий апарат? 
— Пів на дванадцяту. 


Кремль, судячи з подій, наступ-

ник не СРСР, а монголо-татар. 


«Президент» Янукович вважає 
народ України нелегітимним. 


По місту несеться маршрутка. 

Пасажир, простягаючи гроші: 
— Передайте, будь ласка, водію... 

На вінок. 


Дівчата, не викаблучуйтеся. 90% 
вашої краси можна прибрати воло-
гими серветками. 


Фразу «Всі чоловіки однакові», 

мабуть, придумала якась китаянка, 
яка загубила свого хлопця в натовпі.
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Дизайнер придумав гаджет, 
який передбачає майбутнє
Гаджет, який отримав назву Future Control, аналі-
зує дані з Мережі, завдяки чому може передбачи-
ти дії власника. Пристрій обробляє інформацію 
з пошти, соцмереж, щоденників, SMS і дзвінків. 
Детально вивчивши зібрані відомості, додаток на 
основі отриманих даних готує довідку-нагадуван-
ня. Future Control зможе підказати купити квіти 
дівчині, якщо помітить, що у неї поганий настрій, 
порадить придбати квитки в кіно на фільм та 
інше.

Північне сяйво освітило небо 
над Великобританією   

Жителі Великобританії стали свідками унікального за 
красою і рідкісного для цих широт видовища — північно-
го сяйва. Це природне явище було викликане найсиль-
нішою за останні шість років сонячною бурею. Яскраві 
спалахи протягом цілого тижня опромінювали небо над 
норвезьким містом Тронхейм. Починаючи з вечора 2 
березня побачити унікальне явище можна набагато пів-
денніше — за кілька сотень кілометрів, у Британії. 

«Путін не розраховував на 
швидку й однозначну реакцію сві-
ту щодо силового сценарію про-
ти України. Більше того, реакція 
світу шокувала президента РФ… 
Європейська Україна для Кремля 
— це катастрофа. Всі його сьогод-
нішні кроки — це стара гра в Мит-
ний союз й імперську Росію».

Роман Безсмертний, екс-посол 
України в Білорусі

«З одного боку, в мене розбите 
серце, коли він (Янукович) утік, із 
другого — туман зійшов із очей».

Микола Левченко, народний 
депутат від ПР 

«Протягом останніх чотирьох 

років колишня влада в Україні зда-
ла національні інтереси, вона дія-
ла виключно на поповнення влас-
ної скарбниці, особистих кишень. 
Разом із тим вона діяла в інтересах 
іноземної держави». 
Олег Махніцький, в. о. Генерально-

го Прокурора України 

«Не сійте паніку у власній кра-
їні. Це те, чого хоче агресор. Наша 
зброя — це спокій. Росія не піде на 
збройну війну з усім світом, тому 
сьогодні йде не війна зброї, а війна 
нервів та інтелекту. Ми повинні 
виграти цю війну, ми її виграємо».

Юлія Тимошенко, екс-прем’єр-
міністр України

«Будь-які конфлікти необхідно 
вирішувати мирним шляхом, інстру-
ментами дипломатії. Розраховувати 
ми повинні тільки на себе. Ніхто, 
крім нас самих, не захистить нашу 
Батьківщину, ніхто не зробить цього 
так, як ми. В Україні дуже сильний 
народ, він це вже продемонстрував». 

Андрій Дещиця, в. о. міністра 
закордонних справ 

«Хочу звернутися до міністра 
оборони Росії генерала Сергія 
Шойгу і до всіх генералів, які сьо-
годні віддають накази… Заберіть 
у Путіна «ядерний чемоданчик». 
Або хоч кусачками «повідкушуй-
те» дроти: там дах поїхав». 

Анатолій Гриценко, нардеп 

«Розв’язуючи 
цю війну, 

Володимир Путін 
поставив себе у 
таке ж стано-
вище, як Віктор 
Янукович, якому 
сьогодні ніхто й 
руки не подасть. 
Яке їхало, таке й 
здибало». 

Анатолій Гри-
ценко, нардеп 

Що б ви цього тижня не робили, 
пам’ятайте: дуже важливі уважність і зо-
середженість. Якщо відволічетеся хоч 
на хвильку, все піде не так. Завдяки під-
тримці половинки здолаєте труднощі. 

Багато Тельців занепали духом, зляться 
й дратуються через дрібниці й самі ство-
рюють собі проблеми. Не кидайте гроші 
на вітер, інакше потім доведеться пере-
йти на воду та сухарі. 

Отримаєте шанс відновити зруйновані 
колись стосунки з людиною, що була вам 
близькою. Скористайтеся цією нагодою. 
Час навчитися просити вибачення та 
пробачати самому. 

Не звертайте з обраного шляху, що б 
вам не казали, як би вас не відраджу-
вали. У вас неодмінно все вийде, якщо 
діятимете послідовно, крок за кроком, і 
наполегливо. Головне — не зневіритися. 

Не засмучуйтеся через дрібниці: якщо 
сьогодні й хмарно, то завтра неодмінно 
над вами засяє сонце. Невдачі скороми-
нущі. Звести суперечку на жарт Левам 
допоможе відмінне почуття гумору. 

Легко цього тижня не буде, зате нудьгу-
вати не доведеться. Можна поступово 
почати втілювати у життя найсміливіші 
задуми, на які раніше ви не могли зва-
житися. 

Цього тижня Стрільцям щаститиме у ко-
ханні. Моменти, проведені разом із тим, 
кому належить ваше серце, будуть неза-
бутніми. Упіймавши хвилю успіху, зумій-
те на ній втриматися. 

Непоганий тиждень. Можливо, всіх пе-
ремог вибороти вам і не вдасться, та 
привід пишатися собою матимете. Якщо 
зважилися щось поміняти у своєму житті, 
не сумнівайтеся: все у вас вийде! 

Вам пора щось змінити у своїх відноси-
нах із людьми. Приміром, обмежити спіл-
кування з тими, хто тільки те й робить, 
що вас критикує, псує настрій, нагадує 
про всі ваші недоліки. 

Спілкуйтеся тільки з тими, з ким вам 
приємно бути поруч. Натомість із непри-
ємними людьми намагайтеся не пере-
тинатися: вони можуть безпідставно за-
хмарити ваш сонячний настрій. 

Важкий і виснажливий період. Багато 
представників знака занепадуть духом, 
зневіряться у власних силах. Не вішайте 
носа й не опускайте рук: усе не так по-
хмуро, як вам зараз видається. 

Не зіпсуйте довірливі стосунки між вами 
та вашою половинкою своїми недомов-
ками та мовчанням у відповідь на за-
питання. Повірте, щойно виговоритеся, 
вам полегшає. 
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Дозвілля

Афіша заходів пивного клубу 
«Оболонь»

Пт 07.03 — Дискотівка 80-х 
Сб 08.03 — до свята 8 березня спеціальний подарунок для 

усіх красунь: гурт «ROCK-H» (Мукачево) з пре-
зентацією нового альбому «Білий Динь» 

Нд 09.03 — музично-літературний вечір «Шевченківські 
вечорниці». З нагоди 200-річчя Т. Г. Шевечнка. За 
участі акторів Волинського академічного театру 
ім. Т.Г. Шевченка, акторів театру-студії «Гарми-
дер», театру «Коло Лесі», музикантів Кобзаря,  
Ярого Кльоца, О. Хмільовського, Doriana Adler, 
Дмитра Мельничука, Сергія Басая та ін. 


