
Як показує практика, найбільші 
п’янки починаються зі слів: «А я сьо-
годні взагалі пити не буду». 


Виступає представник України в 

ООН: 
— Коли князь Київської Русі 

Олег пішов скупатися в річці, росі-
яни вкрали в нього меч, залишений 
на березі. 

Представник Росії: 
— При чем здесь мы? Россиян 

тогда вообще еще не было! 
— Ось! Це я і хотів сказати. 


Новий плакат із бабцею і котом: 

«Дізналася, що внук — сепаратист, 
— відвели його з Мурчиком до Ко-
ломойського». 


Гроші — це найбільші зрадники: 

гуляти, значить, ми йдемо разом, а 
повертаюсь я один. 


— Як краще попасти в російське 

посольство? 
— З гранатомета! 


— Лікарю, я з’їв піцу разом із 

упаковкою. Я помру? 
— Ну, всі коли-небудь помруть…
— Усі помруть? Боже, що я на-

робив?! 


На лавочці в парку сидить хло-
пець і нервово поглядає на свій на-
ручний годинник. До нього підсідає 
другий, дістає термос, бутерброди і 
запитує: 

— Що, вперше на побаченні? 
Їжею навіть не запасся? 


Півсвіту мріє про часи, коли Пу-

тін віщатиме десь із Пхеньяна: «Я 
живий!». 

— Ні, ну ти уявляєш? Їду в ма-
шині, дивлюсь, а в сусідньому авто 
чоловік голиться прямо за кермом! 
У мене помада ледве в стаканчик із 
кавою не впала! 


Новий тариф від мобільного 

оператора: «Бла-бла-бла — і немає 
бабла!». 


Спеціальна комісія Ради Федера-

ції вивчає легітимність указу Олек-
сандра II про скасування кріпосного 
права. 


Теща сердито до зятя: 
— Розсівся тут! Вистачить уже 

газету читати, пішов би краще гряд-
ки полив! 

— Але ж дощ іде, мамо... 
— Ну то що? Одягни плащ! 


У кожної жінки у шафі є відді-

лення «А раптом я схудну?». 


Згідно з соцопитуванням, у тих 
областях України, де працюють ро-
сійські канали, 20% населення на 
прийдешніх президентських вибо-
рах збирається голосувати за Яну-
ковича... 


А спочатку ж був практично здо-

ровий, поки в лікарні не дізналися, 
що я фінансовий директор великого 
холдингу... 


У РФ заборонили роман Стенда-

ля «Червоне і чорне» — кремлівські 
цензори побачили в назві символіку 
«Правого сектора». 


На Великдень Янукович прий-

шов у церкву святити золоту паску, 
переплавлену з золотого батона. 
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У метро Дубая з’являться 
кінотеатри та бібліотека 
Кінотеатри й електронна бібліотека з’являться в 
метро Дубая. Шість станцій дубайського метрополі-
тену будуть переобладнані під художні виставки й 
інші музейні об’єкти. Кожна станція буде присвячена 
певному виду або напряму мистецтва: музиці, живо-
пису, фотографії, сучасному мистецтву й ісламській 
каліграфії. Також на одній зі станцій буде створена 
електронна бібліотека. У метро проходитимуть світ-
лові, музичні та 3D-шоу. Вартість робіт — 50 млн дол. 

Верхівку гори в Чилі знесуть, 
щоби встановити телескоп 
У Чилі заради побудови найбільшого в світі теле-
скопа E-ELT знесуть верхівку гори Сьєрра-Армазо-
нес. Передбачається, що цей гігантський оптичний 
прилад розміститься на самій вершині. Будівель-
ники підірвуть близько 25 м гірської породи, потім 
створять плато, на якому і розміститься телескоп. 
За словами дослідників, створений телескоп-гігант 
уперше дозволить людству розглядати планети за 
межами Сонячної системи. 

«Світ просто ще не розуміє 
всієї небезпеки Путіна, який взяв 
на озброєння тактику Гітлера і 
під егідою захисту російськомов-
ного населення може намагатися 
переділити європейські кордони. 
Європі заспокоюватися не варто, 
навпаки, варто сильно хвилювати-
ся, особливо Прибалтиці та Мол-
дові». 

Олесь Доній, нардеп

«Є єдина людина у світі, яка ві-
рить у те, що на сході України не-

має російських військ, прізвище 
цієї людини — Путін». 

Арсеній Яценюк, Прем’єр-міністр 
України, про президента РФ 

Володимира Путіна 

«Володимир Володимирович 
поміняв, напевно, підходи, а то ра-
ніше про сортири розповідав, а за-
раз став підтримувати терористів 
у сусідніх країнах». 

Арсеній Яценюк, Прем’єр-міністр, 
про президента РФ Володимира 

Путіна

«Чи підстелив хто-небудь нам 
там соломку або натягнув батут? 
Чи ми з усією силою брязнемося 
мордою в асфальт?» 

Микола Левченко, Партія регіонів, 
про ідею виходу Донецької області 

зі складу України 

«Надійшла пропозиція про те, 
щоб при приєднанні США до Росії 
Обаму відправити у московський 
зоопарк. Хай сидить серед мавп. 
Прийнято». 

Сергій Аксьонов, «в. о. глави 
Криму» 

«Я не уяв-
ляю, як 

Янукович може 
повернутися в 
Україну. На пара-
шуті з літака, на 
колінах проповзе 
через кордон? 
Або, може, вве-
зуть на броне-
техніці? Я думаю, 
будь-який варі-
ант виглядає аб-
сурдним. Країна 
повинна забути 
Януковича і зга-
дати його тільки 
тоді, коли він по-
винен буде від-
повісти за кров, 
яку пролив». 

Юлія Тимошен-
ко, екс-прем’єр-
міністр України 

Не бійтеся шукати нові шляхи, йти на 
ризиковані кроки. Ризик виявиться ви-
правданим. Саме час поговорити з тими, 
хто вам дорогий, про те, що хвилює вас 
давно.

Цього тижня все даватиметься вам лег-
ко, а люди, допомоги яких потребувати-
мете, з готовністю підставлять дружнє 
плече для опори. Дозвольте собі трохи 
розслабитися. 

Тиждень мине без особливих втрат, 
якщо будете обережні. Зараз ви при-
тягуєте до себе тих, хто хоче отримати 
вигоду, загрібаючи жар чужими руками, 
як магніт. 

Успіхи можуть перевершити всі ваші 
очікування. Не сумнівайтесь у тому, що 
ви заслужили на таке везіння. Вдасться 
розібратися в найзаплутанішій ситуації, 
вхопивши ниточку істини. 

Тиждень суперечливий, та все ж не без-
надійний. Прислухайтеся до себе — ін-
туїція допоможе уникнути багатьох при-
крих помилок. А ось поради, які лунають 
зусібіч, навряд будуть корисними. 

Складний тиждень. Ламатимете голову 
над тим, яка істинна причина подій, що 
відбуваються, сварок і вдома, і на роботі. 
Не звинувачуйте в усьому себе: не тільки 
у вас нема ангельських крил за плечима.

Не кращий період для серйозних роз-
мов: ви помилково витлумачуєте емоції 
близьких, вам здається, що поради — 
уїдливі зауваження. Насправді ж це ваші 
репліки різкі, а жарти — образливі. 

Все, що від вас вимагається цього тиж-
ня, — діяти, не відкладаючи на завтра 
те, що можна зробити сьогодні, та не 
лінуватися, навіть якщо побайдикувати 
ой як кортить. 

Під час суперечок будьте максимально 
стримані й ввічливі, бо якщо розбіжності 
у поглядах переростуть у гучну сварку, 
то склеїти побиті горщики згодом буде 
нелегко. 

Спілкуйтеся з досвідченішими людьми, 
переймайте їхній житейський досвід, 
учіться на чужих помилках. Новим знайо-
мим не довіряйте: вони багато обіцяють, 
а от свого слова не дотримають. 

Сприятливий тиждень. Зірки на вашому 
боці, й представники знака це відчува-
ють. У сім’ї пануватиме гармонія, можете 
в усьому покладатися на рідних. Частіше 
зустрічайтеся з друзями. 

Спочатку рішення, над яким ви дов-
го розмірковували, розкритикують, але 
пізніше всі визнають його правильність 
і доречність. Матимете привід собою 
пишатися. 
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Дозвілля

Афіша заходів пивного 
клубу «Оболонь»

Пт 25.04 — пивний фестиваль «20 
РОКІВ КОРАБЛИКУ!» 

Нд 27.04 — «Танці на палубі Корабли-
ка». Від 60-х і до сьогодні 


