
Милі дами! Мужчина не роз-
кидає свої шкарпетки... Це самець 
мітить свою територію!


— Ви хто такі?
— Ми чотири вісники апока-

ліпсису — Голод, Чума, Війна та 
Смерть.

— А це що за недоросток із 
вами?

— А це стажер Путін.


Піднімаючись пішки на 14-й 
поверх, вантажник Сергій підібрав 
100 синонімів до словосполучення 
«погані ліфтери». 


Олег під час бійки згадав усе, 

чого вчив його батько, але вміння 
коптити свиню йому не знадоби-
лось...


Купив пігулки для підвищення 

інтелекту. Не зміг відкрити коро-
бочку…


Скоро в усіх російських філь-

мах замість фрази «При зйомках 
ніхто не постраждав» будуть писа-
ти «Всі постраждалі при зйомках 
фільму постраждали від рук бан-
дерівців і «укропів». 


 — Ребе, що таке старість?
— Це, Абраме, коли ти сидиш 

на лавочці, повз проходить довго-
нога красуня з величезним бюстом 
і заважає тобі годувати голубів. 


Чоловік вертається додому 

вранці, відчиняє двері й отримує ка-
чалкою  межи очі. Коли він отямив-
ся, заплакана дружина каже:

— Васю, вибач! Я зовсім забула, 
що ти був у нічну зміну...

З часом шлунок холостяка на-
бирає форми пачки пельменів. 


Вічно тій Росії не щастить: то 

Грузія на Грузію нападе, то Україна 
— на Україну...


Вчора розкрили капсулу з по-

сланням від піонерів 1985 року. 
Піонери запитують, чи винайшли 
вже машину часу, та просять за-
брати їх із 85-го.


Коли слухаєш російський шан-

сон, то створюється враження, що 
тюрма —  найкраще місце на зем-
лі, де сидять талановиті й освічені 
люди, які сильно люблять своїх мам.


— Любий, що ти робиш?
— Свідоцтво про шлюб читаю.
— Навіщо?
— Термін придатності шукаю!


— Підсудний, ви навіщо кину-

ли камінь у продавщицю і розбили 
їй голову?

— Ваша честь, це був не ка-
мінь, а її «свіжа булочка»!


На вулиці до молодого чолові-

ка підходить гарна жіночка.
— Даруйте, — каже вона, — але 

мені здається, що ви — батько од-
ного з моїх хлопчиків...

Чоловік із переляку:
— Я?
— Заспокойтеся, — відповідає 

вона. — Я — вчителька.


Вкладаю сина спати, наспівую-
чи йому колискову. Через 10 хви-
лин із ліжечка голос: 

— Мам, можна я спатки вже 
буду чи ти ще поспівати хочеш?
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У шафі зробили підземний 
тунель, що веде в США 
У мексиканському місті Тіхуана, розташованому 
біля кордону зі США, в одному з будинків виявили 
недобудований тунель, вхід у який був замаскова-
ний під звичайну шафу. Потаємний хід завдовжки 
150 метрів був майже завершений, у нього навіть 
провели електрику і вентиляцію. Основне призна-
чення цієї споруди — транспортування наркоти-
ків, а також допомога нелегалам незаконно пере-
тнути кордон. Цікаво, що підземний прохід вирили 
поблизу бази ВПС Мексики та федеральної поліції.  

19-річна дівчина виглядає 
як дворічне маля 
Дівчина з Індії виявилася замкненою в дитя-
чому тільці. Вона навіть не може нормально 
сидіти, тож її мамі доводиться постійно при-
ходити доньці на допомогу. Гірліджа Шрініваса 
страждає від вродженої агенезії кісток: її тіло 
перестало нормально рости і розвиватися. 
Через хворобу вона важить 12 кілограмів — як 
звичайна дворічна дитина. У дівчини занадто 
важка голова. Існує ризик перелому шиї, якщо 
вона спробує повернути голову дуже швидко. 

«Росія програла цивілізаційне 
змагання і перетворилася на сиро-
винну діру, тому що, як приречений 
туберкульозник, десятиліттями ви-
харкувала з себе все талановите і 
живе — і докашлялася до Путіна». 

Віталій Портников, громадський 
діяч

 
«Ми будемо позбавлятися від 

пам’ятників Леніну. Вони — віднов-
люватимуть пам’ятники Сталіну. І 
саме це, а не стіна на кордоні, стане 
справжньою прірвою між минулим 
і майбутнім». 

Віталій Портников, громадський 

діяч, про різницю між українцями і 
росіянами

 
«Читаючи декларації сьогод-

нішніх депутатів, відразу починаю 
почувати себе графом Монте Кріс-
то! Нічому вас життя не вчить! Яну-
кович і Ко втекти встигли, але не-
багато хто з вас встигне добігти до 
кордону: терпіння людей закінчу-
ється, і війною ви не прикриєтесь». 

Анжеліка Лабунська, нардеп 
 
«Немає хороших і поганих олі-

гархів в Україні. Вони не діляться на 
наших і не наших. Олігархія — це 

тупикова гілка розвитку, а значить, 
це негатив для нашої держави. Це 
політичний режим, при якому вла-
да зосереджена в руках порівняно 
нечисленної групи громадян». 

Борислав Береза, нардеп 
 
«Росіяни — унікальна нація. 

Нація, якій немає діла до власної 
історії. Ні до того, щоб поховати 
вбитих, ні до того, щоб покарати 
вбивць». 

Віктор Шендерович, російський 
письменник 

«Це нонсенс, коли краї-
на-агресор заробляє 

мільярди в Україні, а ці гроші 
йдуть на фінансування війни 
проти українців. У нас досі 
працюють російські банки, 
заправки та лотереї — все на 
світі російське. Як ми збирає-
мося перемагати, якщо вони з 
нас заробляють, дурних, гроші 
та за наші гроші проти нас во-
юють?» 

Олег Ляшко, нардеп 

Будьте обережні у висловлюваннях, 
якщо не хочете нікого налаштува-
ти проти себе. Всі ваші зауваження 
сприйматимуть цього тижня в штики. 
Шукайте компроміси. 

Моменти, проведені разом із тим, кому 
належить ваше серце, будуть неза-
бутніми. На самотніх Тельців чекає до-
леносна зустріч. Не бійтеся впустити 
кохання у своє серце. 

Цього тижня Близнюкам пробачають 
усе: й уїдливі претензії, й недоречні 
жарти. Але подумайте над тим, як 
ваші різкі репліки ранять серця рідних 
і близьких. 

На вашому карку тягарем лежать ста-
рі проблеми. Зусиллям волі змусьте 
себе врешті вирішити їх. Беріться роз-
грібати ці завали й покінчіть із ними раз 
і назавжди. 

Навряд ваші домашні та друзі впора-
ються зі своїми проблемами без вашо-
го втручання. Доведеться підсобити. 
Але подяки наполегливо не вимагайте, 
будьте безкорисливими. 

Цього тижня не раз зміните думку, тож 
не поспішайте повідомляти всіх про 
свої, здавалося б, кінцеві й непохитні 
рішення, бо опинитесь у дурному ста-
новищі. 

Стрільцям належить упоратися з не-
простим завданням, уже не вперше 
доводячи всім: ви здатні на дуже ба-
гато, а отже, недооцінювати вас не 
варто. 

Виснажливий тиждень. Терези забудь-
куваті, неуважні, все валиться в них із 
рук і розбивається на друзки. Через 
це дратуєте самі себе. Постарайтеся 
згрупуватися та зосередитися. 

Діви тішаться весні та сонцю, на повні 
груди вдихають п’янке повітря. Життя 
вирує, й представники знака з головою 
пірнають у цю круговерть. На одиноких 
Дів чекають шалені почуття. 

Настрій нестабільний, змінюється по 
кілька разів за день. Від Риб цього тиж-
ня краще триматися подалі. Тож і вам, 
щоб убезпечити близьких від власних 
«перепадів», непогано б усамітнитися.  

Обговорювати з кимось особисте — це 
не найкраща ідея: саме ви маєте вирі-
шувати, що робити зі своїм життям. Не 
дозвольте нав’язати собі чужі думки та 
принципи. 

Ви не вважаєте за доцільне прихову-
вати емоції, через що видаєтеся лю-
диною нервовою та навіть хамуватою. 
Обурення закипає у Скорпіонах, і хтось 
точно потрапить під вашу гарячу руку. 
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Дозвілля

Афіша заходів пивного 
клубу «Оболонь»

Пт 17.04 — «Лише вершки 1990-2015». Дис-
котівка 

Сб 18.04 — гурт «РЕЗУС БЛЮЗ» (Луцьк). 
Джаз-поп-рок. Акустика 

Нд 19.04 — РОКотека 


