
Легше розповісти маленькій се-
стричці, звідки беруться діти, ніж 
бабусі, що таке Інтернет. 


Андрій викурював 20 цигарок 

у день, а Микола викурює 15. Запи-
тання: чи не насторожує Миколу, 
що про Андрія йдеться в минулому 
часі? 


Справжня жінка повинна вигля-

дати так, щоб навіть геї, дивлячись 
на неї, думали: «А може, дарма я?!». 


А якщо метеорит у Челябінську 

був ядерною бомбою і зараз ми спо-
стерігаємо ядерну зиму, яка трива-
тиме 100 років? 


Після вихідних важко тільки 

перші п’ять днів. 


Після чергової сварки хлопець 
видає: «Таке відчуття, що наші з то-
бою стосунки будували таджики!». 


— Кажуть, ціни на бензин трохи 

скинули? 
— Ні, не скинули — це вони при-

сіли перед стрибком. 


Мешканці будинку №9 скину-
лись Антоніні Іванівні на квиток до 
Амстердама, щоб вона нарешті по-
бачила, як насправді виглядають по-
вії та наркомани. 


Фізика — єдина галузь в Україні, 

де ще дотримуються законів. 


Споконвіку чоловіки пропуска-
ють жінок уперед, щоб оцінити їхні 
стегна, та цілують руку, щоб спокій-
но роздивитися груди. 

Зустрічаюся з дівчиною. Вона 
вирішила познайомити мене з та-
том, полковником міліції. І поперед-
жає: «Він у мене суворий, колишній 
військовий, то будь чемним». Відпо-
відаю «Добре», а в душі посміхаюся: 
багато я таких татусів бачив. При-
ходимо до них додому, привіталися, 
роззуваюся. Тут татко видає: «Мур-
чику, гості!», і у коридорі з’являється 
кіт, тягнучи мені в зубах капці... Тут 
я зрозумів, що влип серйозно... 


— Тату, скажи, а цибуля корис-

на?
— Так! 
— А сметана корисна? 
— Звичайно, корисна! 
— Тоді купи мені чіпси з цибу-

лею і сметаною! 


Вік даішника можна визначити 
за кількістю смужок на його жезлі. 


Кіт Васько любив їсти оселедець 

під шубою, м’ясо — під диваном, 
ковбасу — під столом, котлети — під 
ковдрою... 


Чоловік голиться у ванній перед 

дзеркалом: 
— Щось моя бритва не голить... 
— Дивно, а лінолеум вона добре 

різала, — відказує дружина. 


Сплю завжди з ножем під по-
душкою, про всяк випадок. Раптом 
хто-небудь із тортиком прийде.


Настала весна. Першим розта-

нув асфальт. 


— Привіт. Говорити можеш? 
— Так, років із трьох. 
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Чоловік склав автомат 
Калашникова з кісток тварин
Новозеландець Брюс Махальскі зібрав автомат 
Калашникова зі справжніх костей тварин. Для 
цього йому знадобилося кілька тисяч кісток 
птахів, ссавців і гризунів. Матеріал для зброї 
Брюс збирає сам. Він їздить по заміській трасі 
та шукає трупи збитих машинами тварин, щоб 
потім їхні рештки використати для чергового 
пістолета. Для створення автомата він узяв, 
зокрема, череп пташки моа, яка колись жила в 
Новій Зеландії, однак цей вид вимер. 

Російські космонавти облетять 
Місяць 
Російські вчені заявили, що космічна галузь країни 
буде готова забезпечити пілотований обліт Місяця 
до 2030 року. Наразі основні роботи спрямовані на 
створення пілотованого корабля нового покоління. 
Крім того, необхідно також розробити інфраструкту-
ру, яка зможе забезпечити його використання. Цей 
політ потрібен російським науковцям для перевірки 
апаратури, яка буде розгорнута на Місяці. Також 
федеральні космічні плани передбачають створення 
на природному супутнику Землі обсерваторії. 

«Почистили чиновників, а сніг 
не почистили. Спочатку сніг треба 
було чистити, а потім уже чинов-
ників». 
Арсеній Яценюк, лідер «Батьківщи-

ни» про прибирання снігу в Києві

«Представників уряду Азарова 
треба трішки опустити на землю 
і дати зрозуміти, що вони мають 
діяти в полі чинного законодав-
ства». 

Олег Тягнибок, ВО «Свобода»

«Якби ви конкретизували своє 
питання. Може, воно стосується 

кормов для кішок і цуценят. Па-
таму што кішки і цуценята чиїсь 
не могут пакупать сєбє в кішчачіх 
магазинах. Тому гуманітарні грузи 
будуть поставлені. Контрабанда 
через гуманітарку в Україну нє 
прідьот. Ясно?» 

Наталя Королевська, міністр 
соцполітики здивувала нардепів 

своєю українською 

«В Україні за чинного уряду 
далі панують підкуп і корупція. Це 
називається узурпація, так як Аза-
ров показав, що він є на сьогодні 
путчистом. І тепер кожний укра-

їнець може його «кончіть» і буде 
правий, тому що Азаров — поза 
законом».

Олег Соскін, політолог

«З паном Поповим практично 
останні п’ять діб ми разом не спали». 

Олександр Вілкул, віце-прем’єр-
міністр про те, що голова КМДА 

Олександр Попов під час сильного 
снігопаду перебував у Києві 

«Ось я іноді кажу, що досить 
скиглити, беріть лопату та садіть 
картоплю, капусту». 

Микола Азаров, Прем’єр-міністр 

«Думка про те, 
що Украї-

на, як герой каз-
ки, перебуває на 
роздоріжжі двох 
шляхів, на мій по-
гляд, помилкова. 
Хоча, на жаль, 
вона досить по-
ширена».

Леонід Кожара, 
глава МЗС за-

явив, що Україні 
не обов’язково 

вибирати між ЄС і 
Росією  

Попри всі труднощі цього тижня, ви 
зберігаєте гарний настрій, мислите по-
зитивно та працюєте плідно. Частіше ви-
являйте ініціативу, і все складатиметься 
якнайкраще. 

Використайте цей тиждень, щоб довести 
до логічного завершення розпочаті спра-
ви — пізніше зосередитися на них буде 
важко. Дійте послідовно, не лінуйтеся 
аналізувати кожен крок. 

Цього тижня представники знака дуже 
наполегливі, та щойно ви переконаєте 
супротивників у своїй правоті, самі у ній 
засумніваєтесь. І дарма. Не вагайтеся: 
ви на правильному шляху. 

Цього тижня ваші успіхи перевершать 
очікування. Гаманець потовщає, що не 
може не тішити. Саме час порадувати 
себе омріяною покупкою. Друзі та рідні 
прислухаються до ваших порад. 

У кишенях приємно зашелестять гроше-
нята. Цього тижня Леви на висоті. Люди-
на, якій ви довіряли, пристане на бік ва-
ших суперників, але ви не засмутитеся, 
бо здатні досягти успіху без неї. 

Цього тижня не поспішайте: спроби 
форсувати події навряд чи закінчаться 
чимось хорошим. Не все вдаватиметь-
ся одразу, та ви не опускаєте руки. 
Пам’ятайте: успіх не за горами.

Ви схильні до необдуманих вчинків, які 
можуть мати неприємні наслідки. Тому 
краще не гарячкувати, охолонути і мір-
кувати тверезо: краще вчитися на чужих 
помилках, а не на своїх.

Так, останнім часом перемоги даються 
вам нелегко, зате ними можна пишатися! 
Цього тижня Терези здатні причарувати 
будь-кого. А невинний флірт лише покра-
щить самооцінку. 

Нелегкий тиждень. Іноді розслабитися 
все ж вдаватиметься, та ненадовго: тре-
ба то кудись бігти, то щось доробляти. 
Не будьте до себе дуже вимогливими: 
постійна самокритика виснажує. 

Назвати цей тиждень спокійним навряд 
чи можна: ви хапаєтеся то за одне, то за 
друге, третє, та жодної справи не дово-
дите до кінця. Постарайтеся зосередити-
ся на чомусь одному та не відволікатися. 

Пошириться інформація, яку ви ретель-
но приховували: хтось подбає про те, 
щоб дістати вашого «скелета» з шафи. 
Що далі, то важче буде ладнати з людь-
ми. Цей період треба перечекати.

Досягнете успіху в усьому, за що бра-
тиметесь: іноді завдяки наполегливості, 
іноді через сприятливий збіг обставин. А 
от ризикувати не треба: як відомо, бере-
женого Бог береже. 
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Дозвілля

Пн, Вт, Ср, Чт - фольк-бенд “Жовтий Човен”
Пт 05.04 Дисколихоманка 70-80-90-х
Сб 06.04 «Beer Mix». Дискотівка на будь-який смак!
Нд 07.04 гурт «ДЯДЯ ГЄНА І КОМПАНІЯ» (Луцьк). Pop-jazz
Пт 12.04 «Лише Вершки: 1990-2013». Нова дискотівка!              
Сб 13.04 гурт «ТРИСТА8ІСІМ» (Ужгород). Фольк-панк-рок з еле-

ментами ска, фанку та рок-н-ролу
Нд 14.04 гурт «RAFFINAD PEOPLE» (Луцьк). Jazz-pop, soul, fusion

Афіша заходів пивного 
клубу «Оболонь»


