

Сьогодні, розгадуючи крос-

ворд, на питання «Елемент рос-
линної клітини» впевнено вивів 
«Вакуоль». Аж просльозився, я до-
вгих 30 років чекав моменту засто-
сувати ці знання зі школи...


Менеджер Сидоров прийшов 

на новорічний корпоратив у кос-
тюмі алкогольдегідрогенази і роз-
щепив весь алкоголь...


У родині циркових артистів 

Іванових дружина пиляє чоловіка 
і вдома, і на сцені.


Історичний курйоз: якби сол-

дат Червоної Армії в 1945 році по-
вісив на гімнастерку «георгіївську 
стрічку», його б розстріляли, як 
власівця!


Не розумію, чому салат назва-

ли французьким ім’ям «Олів’є»? 
Судячи з інгредієнтів, це макси-
мум «Валєра».


Незнання законів вселяє в нас 

впевненість, що вони нас захища-
ють.


Справжній патріот ніколи не 

допустить, щоб народні гроші діс-
талися ворогові. Він їх розкраде і 
витратить сам.


Покусаний коровами вегета-

ріанець кардинально переглянув 
свої погляди на харчування.


Не соромтеся думати погано 

про керівництво країни. Воно вза-
галі про вас не думає.


— Ну і чому на мене так всі 

дивляться? Може, плаття занадто 
відверте?

— Не знаю, Андрію, не знаю...


Там, де правителі добре керу-
ють країною у важкі часи, важкі 
часи чомусь не закінчуються.


Ідея для батьків новонародже-

ного.
1. Зробіть знімок, ніби ви витя-

гуєте немовля з літаючої тарілки, 
що розбилася в лісі.

2. Коли дитині виповниться 
десять років, налаштуйте так, щоб 
вона випадково знайшла цю фото-
графію на горищі.


Росіяни здатні одночасно смі-

ятися над Кличком, який впав з 
велосипеда, і вмирати в машині 
швидкої допомоги, що пропускає 
кортеж мера Москви.


Коли я лаюся зі своєю дружи-

ною, то ми, як група на концерті, 
— починаємо з нового матеріалу, а 
закінчуємо кращими хітами.


Міст до Криму фашисти заду-

мали побудувати ще в 43-му, але 
почали тільки зараз.


Я часто бачу в супермаркеті, як 

у візках сидять маленькі діти. Але 
ніколи секції, де вони продаються, 
не знаходив.


Згідно з Конституцією, Семен 

Маркович мав право на працю. 
Але намагався ним не зловжива-
ти.
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Китайські школярі побили 
вчителя за погані оцінки 
Шокуючий інцидент стався в китайській школі 
в провінції Аньхой. Один із учнів посварився 
з викладачем через відібрану шпаргалку, 
сварка переросла в бійку, до якої приєдналися 
однокласники недбайливого учня. Учні побили 
вчителя. Підлітки затиснули чоловіка в кутку класу 
і почали бити руками і ногами, при цьому викладач 
активно пручався і роздавав ляпаси шмаркачам, 
які його атакували. Хтось зі школярів зняв все це на 
камеру і виклав у Мережу. 

Сусіди викликали поліцію 
через сварку чоловіка з 
папугою
Жителі канадського міста Брайтон, котрі стали 
свідками, як вони вважали, сварки сусіда з 
дружиною, викликали поліцію після того, як 
почули, що чоловік пригрозив убити «дружину». 
Проте поліцейські були дуже здивовані, 
виявивши в «гучній» квартирі тільки її господаря 
та папугу. Як з’ясувалося, чоловік лаявся з 
папугою, а той також по-хамськи йому відповідав. 

«Генеральним прокурором 
може стати будь-який народний 
депутат із трирічним стажем — по-
чинаючи від Михайла Поплавсько-
го до Олеся Довгого. Саме до цього 
можуть призвести зміни вимог до 
кандидата на пост Генпрокурора».

Мустафа Найєм, народний 
депутат

«Юлія Тимошенко добре від-
чуває політичну кон’юнктуру, тому 
впевнено розігрує власну «сердечну 
акцію». Маю сумніви, що Тимошен-
ко всерйоз мала наміри входити в 

коаліцію, для неї куди важливіше 
продемонструвати своєму базово-
му електорату власну готовність 
боротися за його інтереси. І це їй 
вдається непогано».

Євген Магда, директор Центру 
суспільних відносин

«Патрульні, серед яких є багато 
дійсно нових та щирих людей, на 
сьогодні є ширмою, котрою мас-
кують дефіцит реформ у екс-МВС, 
кричущу корупцію та кримінал 
(чого лише варті систематичні га-
стролі по забудовах «тітушок» під 

керівництвом місцевих поліцей-
ських начальників), колосальний, 
небачений з 90-х, розгул злочин-
ності».
Ігор Луценко, народний депутат 

«Жодного дня не минає без 
того, щоб поліцейські не вляпалися 
в халепу. ДТП, п’яні розбої, стріля-
нина, «розбірки», дрібне здирни-
цтво. І це тільки те, що потрапляє 
в ЗМІ. Нова поліція продовжує тра-
диції і стиль старої міліції».

Віктор Балога, народний 
депутат

«Багато хвороб, 
якщо їх не ліку-

вати, переходять 
у так звану 

хронічну форму. 
Політичну 

кризу намага-
лися подолати 

половинчастим 
рішенням — 
створенням 

фіктивної 
парламентської 

більшості та 
сумнівного за 

обранням Уряду. 
Отже, україн-

ська політична 
криза перейшла 

в хронічну 
форму, тому що 
її намагалися не 

вирішити, а при-
ховати».

Сергій Дацюк, 
філософ

Подолати будь-які труднощі та добити-
ся успіхів зможуть ті з Овнів, хто нала-
штується на практичний лад і протягом 
всього тижня буде керуватися виключ-
но здоровим глуздом.

Тиждень підходить для справ, які по-
требують уваги до деталей. Впоратися 
з проблемами буде нескладно, а точ-
ність розрахунків дозволить правильно 
використати наявні фінанси.

У деяких Близнюків цього тижня мо-
жуть з’явитися ідеї, реалізація яких 
обіцяє великий прибуток. Зокрема, 
можна починати самостійну комерцій-
ну діяльність.

Цього тижня багатьом Ракам стане 
очевидно, як потрібно діяти далі, щоб 
домогтися давно поставлених цілей. 
Можливо, вдасться знайти нестан-
дартні відповіді на звичні питання.

Можливі вдалі збіги, не виключені хо-
роші новини, що стосуються вас або 
когось з найближчих вам людей. До-
бре складатимуться поїздки, у тому 
числі й незаплановані.

Для Водоліїв настав сприятливий мо-
мент, щоб нарешті досягти найважли-
віших своїх цілей, домогтися того, до 
чого давно прагнули. Ймовірним є  по-
чаток плідної співпраці з колегами.

Стрільцям цього тижня варто довіряти 
передусім своїй інтуїції — саме керую-
чись її підказками, Ви зможете досягти 
поставлених цілей та здійснити плани, 
які довго виношували.

Для Терезів цей тиждень — вдалий час, 
щоб нарешті відмовитися від шкідливих 
звичок, якщо такі є. Крім того, ймовірни-
ми є і, зокрема, зустрічі з людьми, чиєї 
підтримки Ви потребуєте.

Щоб не трапилося, Дівам нервуватися 
не варто — все те, що відбувається, 
так чи інакше піде вам на користь. Крім 
того, це вдалий тиждень для здійснен-
ня фінансових операцій.

Цього тижня Рибам варто відкинути 
сумніви та хвилювання і зосередитися 
на справах: зайві емоції та переживан-
ня можуть зашкодити досягненню дав-
но запланованих цілей.

Козороги зможуть подолати всі пере-
шкоди та добитися свого. Але це по-
требуватиме наполегливості та вміння 
розбиратися в людях, здогадуватися 
про їхні плани та наміри.

Скорпіонам варто очікувати приємних 
сюрпризів: як у вигляді несподіваних 
подарунків і грошових надходжень, так 
і у вигляді ділових пропозицій, які обі-
цяють підкорення нових вершин.
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Афіша заходів пивного клубу «Оболонь»

Пт 02.05 Файний Великдень. Танцульки 
Пт 13.05 П’ЯТНИЦЯ, 13те! Вечірка 
Сб 14.05 Beer Mix: дискотівка на будь-який смак! 
Нд 15.05 гурт «PUR:PUR» (Харків). “We Do Change Tour”  


