

— Що це за опудало?
— Це моя дівчина.
— Гарна.


Неправда, що на прожитковий 

мінімум прожити не можна. Про-
жити можна. Але недовго.


Щось тягне мене серед ночі до 

холодильника. Напевно, це — маг-
нітики.


Ось усі питали, навіщо в Росії 

впроваджують танковий біатлон. 
А це тепер останній вид спорту, де 
ще не перевіряють на допінг!


Більшість дівчат ведуться на 

лестощі. Добре, що ти не така.


Під впливом телевізора деякі 
росіяни потрапили в тепловізор...


Не перестаю дивуватися, на-

скільки юридично грамотною стає 
наша преса. От раніше писали: 
«Дав хабар слідчому». А тепер пи-
шуть: «Уклав угоду зі слідством».


Що винайшла людина, дивля-

чись на птахів, — літак чи рогатку?


Як відомо, багатьох людей хо-
вають у строгих костюмах. Тому, 
якщо зомбі-апокаліпсис все-таки 
трапиться, це буде дуже серйозний 
захід.


У Росії чаша терпіння народу 

вимірюється стаканами.


Скільки вовка не годуй, а сви-
нина все одно смачніша.


Великий мудрець Сяо Лі гово-

рив: якщо довго дивитися, як тече 
вода, можна побачити сусіда зни-
зу, якого ти затоплюєш.


Я взагалі не розумію, як в біат-

лоні можна прийти другим, якщо в 
тебе з собою рушниця.


Кажуть, що після поганого за-

вжди настає хороше.
Боюся, мене скоро просто розі-

рве від щастя.


Карнавал самообману під на-
звою «Схудну до літа» оголошуєть-
ся відкритим!


Путін:
— Над Сирією повстанці зби-

ли зовсім не наш «Су-34», а си-
рійський «МіГ-21». До речі, містер 
Обама, а ви не знаєте, чим збили 
літак повстанці?

— Каменем...


Кажуть, кожен четвертий вми-
рає від пияцтва. Добре, що ми за-
вжди беремо на трьох.


У нас на роботі стоїть кавовий 

автомат. Я вже програв на ньому 
всю зарплату.


Я не можу просто так сидіти і 

нічого не робити. Піду, полежу...


Вільно розмовляю англійською, 
неправильно, але дуже вільно.


Для вступу до вузу потрібно 

вчитися, вчитися, і ще раз гроші!

 ПОЛІТИЧНІ ПЕРЛИ
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Жінка народила двійнят від 
різних чоловіків
У В’єтнамі місцева жителька народила двійню 
від різних чоловіків. Малюки дуже відрізняються 
один від одного за зовнішністю: в одного з них 
волосся густе та хвилясте, а в іншого — тонке та 
пряме. Відзначимо, що батьки малюків прийшли в 
Ханойський Центр генетичного аналізу і технологій, 
щоб провести ДНК-тести. Як виявилося, двійнята 
дійсно народилися від різних батьків, про що 
повідомив директор Центру Нгуєн Тхі Нга.

У собак в очах є 
«вбудований навігатор»
У собак і приматів є «вбудований навігатор», 
який допомагає їм орієнтуватися в просторі, 
повідомили німецькі вчені. І ця дивовижна 
здатність буквально знаходиться в очах тварин 
у вигляді специфічного білка (криптохорм), що 
реагує на магнітні поля.  Загалом, так чи інакше 
ці білки є в очах у 90 видів тварин, включаючи 
вовків, лисиць і ведмедів. На жаль, незважаючи 
на те, що цей білок є в приматів, у людини він 
відсутній, як і в котячих.

«Меркантилізований україн-
ський правлячий клас не має до-
свіду стратегічної роботи на дов-
гострокову перспективу, тому не 
дуже розуміє значення території та 
особливо висококваліфікованих і 
лояльних до України людей на цих 
територіях».

Сергій Дацюк, філософ

«Так званий гібридний «мир» (а 
насправді — перманентна війна), 
котрий принесли на українську 
землю «Мінські домовленості», є на 
сьогодні найсильнішим випробу-
ванням для української армії».
Ігор Луценко, народний депутат 

«Затягування та нескінченні 
дискусії навколо нового Прем’єр-
міністра й Уряду зводяться до двох 
ключових страхів команди Петра 
Порошенка і нинішнього Прем’єр-
міністра Арсенія Яценюка. Це страх 
перед втратою контролю над пото-
ками і страх перед відповідальніс-
тю. Простіше кажучи, кожна з ко-
манд боїться опинитися в ситуації, 
коли відповідальність доведеться 
нести їй, а заробляти — гроші, по-
літичні очки, рейтинги і т. п. — буде 
хтось інший».

Мустафа Найєм, народний 
депутат 

«З майновою люстрацією ще 
гірше — за два роки звільнено з по-
сад 111 чоловік, і то виключно за 
помилки при заповненні деклара-
цій».

Ігор Попов, народний депутат 

«Як виявилося, борці з люстра-
цією місцями перемагають борців 
із корупцією. Навіть біографічну 
люстрацію умільці намагаються 
обдурити, і десятки посадовців, які 
прямо підпадають під дію закону, 
продовжують працювати на відпо-
відальних посадах». 

Ігор Попов, народний депутат 

«Порошенко 
страшенно роз-
гнівався, коли 
оприлюднили 
«план Медвед-
чука», над яким 
зараз працює 
Банкова, щодо 
призначення 
керівниками 
облдержадміні-
страцій Ахметова 
і Бойка. Не подо-
бається Пре-
зидентові, коли 
за його «мирним 
планом» стирчать 
вуха кума Путіна. 
Не вуха бісять, 
а та обставина, 
що людям про це 
стало відомо».

Анатолій 
Гриценко, 

український 
політик

Цього тижня успіх буде на вашому боці, 
головне — діяти швидко. У першу чергу 
це стосується роботи — тут можна і по 
кар’єрних сходах піднятися, і значного 
збільшення доходів домогтися.

Хоча події можуть розвиватися швид-
ше, ніж вам хотілося б, підстав для  
серйозного занепокоєння немає, зорі 
на вашому боці, і немає причин сумні-
ватися в успіху ваших починань.

Багато Близнюків найближчим часом 
ставитимуть перед собою високі цілі. У 
цьому не буде нічого поганого, якщо не 
намагатися за будь-яку ціну добитися 
їхньої негайної реалізації.

Цього тижня Ракам варто намагатися 
не кидати слів на вітер: будь-які обі-
цянки, дані у цей час, повинні бути ви-
конані, інакше репутація може серйоз-
но постраждати.

Єдине, що зараз потрібно, — проявляти 
ініціативу і не соромитися привертати 
до себе увагу. Без удаваної скромності 
розповідайте про свої досягнення, ро-
зумна самореклама не зашкодить.

Тиждень буде вдалим для тих Водо-
ліїв, хто вчиться, займається дослід-
ницькою діяльністю і розповсюджен-
ням інформації. Ваші знання і досвід 
отримають гідну оцінку.

Для Стрільців настає час незвичайних, 
але правильних рішень, сміливих ори-
гінальних ідей, неабияких вчинків, які, 
напевно, здивують оточення. Головне 
— зберігайте внутрішню рівновагу.

Цього тижня Терезам вдасться до-
сягти значних ділових успіхів, зокрема 
— захистити свої інтереси, при цьому 
нікого не образивши і не зіпсувавши 
стосунки з опонентами.

Настає сприятливий тиждень для по-
їздок, у першу чергу — ділових. У новій 
обстановці Діви відчуватимуть при-
плив сил і енергії, що позитивно впли-
не на стосунки з оточенням.

Цього тижня Риби можуть багато чого 
досягти. Головне — бути розбірливими 
в ділових і особистих контактах. Пере-
конайтеся, що люди, яким ви довіряє-
те, дійсно цього заслуговують.

Цього тижня варто очікувати на отри-
мання пропозицій, завдяки яким перед 
вами відкриються нові професійні го-
ризонти. Але від вас вони вимагати-
муть хоробрості та рішучості.

Скорпіонам варто взятися за нові спра-
ви, передусім — експериментальні про-
екти, які вимагають творчого підходу. 
Скористайтеся моментом, дійте рішуче 
— і ви досягнете відмінних результатів. 
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Афіша заходів пивного клубу «Оболонь»
Пт 18.03 Beer Mix: дискотівка на будь-який смак!  
Сб 19.03 щомісячна забава «ВГАДАЙ МЕЛОДІЮ!». П’ята 

серія: поп музика 
Нд 20.03 гурт «The ROYAL CITY cover band» (Луцьк). Dance  


