

Кит, який викинувся на пляж, 

був побитий мавпою та удавом, 
тому що на цій точці фотографу-
ватися можна тільки з ними.


— Ти став часто знімати великі 

суми грошей, що з тобою? Нарко-
тики, азартні ігри?

— Ні, рахунки за комунальні 
послуги.


На публіці вперше з’явилася 

мати дітей Філіпа Кіркорова.
Але хто батько? Головна інтри-

га зберігається.


Сашко встав зранку та похме-
лився, а потім згадав, що вчора не 
пив!


Найактивнішими учасниками 

акції з невикористання електро-
енергії «Година Землі» стали жите-
лі Криму.


Автор фрази «Легко, як віді-

брати цукерку в дитини» ніколи 
не намагався відібрати цукерку в 
дитини.


— Чим збираєшся зайнятися 

на вихідних?
— Я давно не був на дивані, ба-

гато справ там накопичилося...


— А це моя десертна ложка.
— А чому така велика?
— Дуже десерти люблю.


Теоретично всі знали, що рідку 

плазму пити не можна. І тільки ла-
борант Сидоров довів це на прак-
тиці.


— У тебе взагалі з жінками що-

небудь серйозне було?
— Так, один раз навіть до суду 

дійшло.


Бісить, коли тобі вже 67 років, 
а мама все не передає трон.

© Принц Чарльз Уельський


— Ти так схуд. Що за дієта?
— Після шести їсти не можна, 

а до шести — нічого...


Карлсон полетів, але погрожу-
вав повернутися.


В Єрусалимі археологи зна-

йшли виноробню та баню 
Дев’ятого римського легіону. Ви-
явлені там легіонери попросили 
не повідомляти про них центурі-
ону.


Друге дихання вивело з ладу 

алкотестер.


Яценюк пообіцяв з 1 травня 
підвищити соцстандарти — збіль-
шити температуру повітря та три-
валість світлового дня...


Подорожник, зібраний біля 

Чорнобиля, лікує відкриті пере-
ломи.


Статистично навіть найрозум-

ніша голова зазвичай програє в су-
перечці з тупим предметом.


Підписаний Лавровим папі-

рець у дипломатичних колах нази-
вають «лавровий лист».

 ПОЛІТИЧНІ ПЕРЛИ

ОВЕН
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103-річний британець 
пообіцяв стати найстарішим 
власником татуювання у світі
103-річний Джек Рейнолдс планує потрапити до 
Книги рекордів Гіннеса як найстаріша людина в 
світі, яка зробила татуювання. В ефірі  телевізійного 
шоу Good Morning Britain британець також 
пожартував, що зробить татуювання на сідниці. 
Співробітники Good Morning Britain оголосили, 
що будуть стежити за тим, як пенсіонер поставить 
рекорд.

Вівчарка, яка випала за 
борт у Тихому океані, через 
місяць повернулася до 
господаря
Вівчарка на кличку Луна зникла 10 лютого 
2016 року, коли човен був на відстані декількох 
кілометрів від берега. Кілька днів її господар 
продовжував пошуки, але безуспішно. Нарешті 
15 березня Луну виявили біля дороги. Собака 
вижила, харчуючись рибою, викинутою на берег.

«Частина держкомпаній і далі 
використовує посередників і «про-
кладки» в офшорних зонах, де за-
лишаються сотні тисяч доларів, які 
мають бути зараховані до держбю-
джету у вигляді податків».

Арсеній Яценюк, Прем’єр-
міністр України

«Дивно, але суспільство ве-
деться на обговорення кандидатів 
і залишається абсолютно глухим і 
німим в обговоренні конкретних 
кроків. Ніхто не питає, а як саме ви 
пан «новий Прем’єр» будете зміню-
вати країну?»

Єгор Фірсов, народний депутат

«Весь пакет безвізових законів 
ухвалено Верховною Радою. Що 
значить це для України? У першу 
чергу — в разі позитивного рішен-
ня ЄС — скасування віз для укра-
їнців, руйнування «залізної стіни», 
яка відділяла нас від нашого єв-
ропейського дому. Це відсутність 
місячних принизливих черг під по-
сольствами та можливість жити в 
одному ритмі з Європою».

Андрій Парубій, перший 
заступник Голови Верховної Ради

«Боротьба з корупцією — це не 
лише кримінальні справи. Бороть-
ба з корупцією — це в тому числі й 

превенція, яка передбачає ліквіда-
цію корупційного поля. Полем для 
корупції в нас завжди були бюро-
кратія, зарегульованість, а також 
безконтрольність чиновника».
Павло Петренко, міністр юстиції

«Я глибоко переконаний, що сис-
тема електронного декларування — 
це той інструмент, який забезпечить 
українське суспільство дієвим меха-
нізмом контролю державних чинов-
ників. Ця система дасть можливість 
кожному платникові податків дізна-
тися, чи не витрачає службовець дер-
жавні кошти на власне збагачення».
Павло Петренко, міністр юстиції 

«Розповісти «як я жив на 
одну зарплату» для поса-
довця важче, ніж покаяти-
ся в усіх смертних гріхах. 
Тож процес ухвалення 
Закону про електронне 
декларування майна став 
битвою року в Парламен-
ті. Нинішні корупціонери 
робили все можливе у 
своїх владних кабінетах, 
аби загальмувати процес 
переходу від формальних 
паперових декларацій до 
нової, прозорої форми 
звітності про майно».

Дмитро Добродомов, 
народний депутат

Настає вдалий тиждень для спілкуван-
ня, налагодження взаємин, подолання 
конфліктів. Знайти спільну мову вдасть-
ся з людьми абсолютно різних інтересів 
та поглядів на життя.

Будь-які труднощі, які можуть виник-
нути цього тижня, легко здолати — по-
трібно лише проявити трохи твердості 
та наполегливості, щоб ситуація зміни-
лася на краще. 

Цього тижня Близнюкам варто не по-
спішати і пам’ятати, що не завжди оче-
видні рішення є найбільш правильни-
ми і ефективними. Краще покладіться 
на власну інтуїцію та здоровий глузд.

Хоча цього тижня і на роботі, і вдома 
може виникнути чимало справ і турбот, 
варто викроїти час для спілкування з 
людьми, які вам дорогі, та нарешті за-
йнятися улюбленими справами.

Для Левів настає плідний і вдалий тиж-
день. Єдине, що може його зіпсувати, 
— це ваша власна лінь. Тому ставте 
перед собою цілі, яких цікаво добива-
тися, і час не пройде даремно.

Цього тижня дуже доречним виявиться 
ваше вміння взаємовигідно співпра-
цювати з людьми: знайдуться нові по-
мічники, з’являться союзники, на яких 
можна покластися у важкий момент. 

У Стрільців цього тижня з’явиться 
можливість досягти результатів, про 
які раніше можна було тільки мріяти. 
З’являться нові ідеї, які варто спробу-
вати втілити у життя.

Якщо цього тижня ви готові плідно по-
працювати, то у вас є всі шанси домог-
тися успіху, але доведеться докласти 
певних зусиль. Спробуйте залучитися 
підтримкою колег та оточення.

Дівам варто нарешті проявити свої 
лідерські якості, зібрати навколо себе 
однодумців, почати роботу над новими 
цікавими проектами. Головне — про-
явіть наполегливість.

Варто нарешті приступити до реаліза-
ції давно задуманих бізнес-проектів, 
якщо такі були. Хоча вони можуть зда-
тися занадто сміливими, Вам вдасться 
впровадити їх належним чином.

Козорогам нарешті вдасться знайти 
спільну мову зі складними, незговірли-
вими, впертими людьми зі свого ото-
чення. Усі інші і так розумітимуть вас 
з півслова. 

Скорпіони можуть розраховувати на 
підтримку друзів, перевірених союзни-
ків, колег і ділових партнерів. Ймовір-
ними є професійне зростання та при-
вабливі пропозиції.
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Афіша заходів пивного клубу «Оболонь»
Пт 25.03 Дискотівка 80-х   
Сб 26.03 гурт «STELSI» (Чернівці). Електро-фольк 
Нд 27.03 Радіо Хіти. Танці  


