
Якщо на 25 років закінчення 
школи ви вирішили зібрати одно-
класників, вам не треба розшукува-
ти їх усіх, знайдіть одного — остан-
нього двієчника та хулігана, і він по 
своїх депутатських каналах знайде 
всіх інших... 


Четверта година ночі. Даішник 

спить удома з дружиною, раптом у 
сні починає судорожно скрикувати: 

— Фура! Фура!
Дружина (заспокійливо):
— Порожня вона, порожня... 


75% людей не знає математику. 

Добре, що я належу до решти 15%. 


«Укравтодор» рапортує: «Дороги 
на 98% відремонтовані». Чи то я та-
кий невезучий, чи то що за біда, та 
куди б я не поїхав — усюди натикаю-
ся на тих 2%! 


Весь день мрію про тебе, і це не 

обман... Швидше до тебе, скоріше до 
тебе, улюблений мій диван! 


Існує цікава народна прикмета, 

що не можна дивитись у дзеркало, 
коли їси, бо щастя своє проїси. І 
коли п’єш — бо проп’єш. А в туалеті 
дзеркало взагалі краще не вішати... 


Оператор бетономішалки Пана-

сенко посковзнувся і з головою пі-
шов у роботу. 


Пролив каву на ноутбук. Так 

швидко навіть автомат Калашнико-
ва в армії не розбирають! 

Під час перехідного віку в Бура-
тіно на обличчі з’явилися опеньки. 


Терористи, що захопили лікеро-

горілчаний завод, уже п’яту добу не 
можуть сформулювати свої вимоги.


Сміх буде реально заразним, 

якщо розсмішити туберкульозника.


Львівська маршрутка в годину 
пік. Тиснява. Раптом дівчина почи-
нає обурюватися: 

— Ні, ну це вже хамство! Моло-
дий чоловіче, відсуньтеся від мене!

— Панянко, заспокойтеся! Це не 
те, що ви думаєте. Я сьогодні платню 
отримав, це згорнуті гроші в мене в 
кишені. 

Проїхали ще кілька зупинок. 
Раптом дівчина каже: 

— Чоловіче, тільки не кажіть, що 
після «Городоцької» вам підвищили 
зарплату! 


Український супергерой Завтра-

мен — усе буде зроблено, але завтра.


Адреналін, страх, трусяться 
жижки — це коли в дитинстві пішов 
із двору, а коли прийшов назад, тобі 
кажуть: «Тебе мама шукала!».


Якщо вам терміново потрібно 

зробити розумний вигляд, спробуй-
те помножити 687 на 883. 


— А ти знаєш, чому в метро вни-

зу ескалатора сидить бабця в будці? 
— Ні.
— Вона там педалі крутить! 
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Вчені відкрили новий вид 
тварин — кажана-панду 
Міжнародна група біологів виявила в Південно-
му Судані представника нового виду летючих 
мишей. Своїм виглядом упійманий кажан на-
гадує бамбукового ведмедя. Вчені дійшли висно-
вку, що звірок настільки рідкісний, що, імовірно, 
його зарахують до зовсім нового роду рукокри-
лих. «Мою увагу привернуло неймовірно гарне 
забарвлення цієї летючої миші. Вона була схожа 
на панду, — згадує доцент Діенн Рідер. — Ми 
зіткнулися з унікальним явищем природи». 

У Барселоні відкрився 
книжковий секонд-хенд 
У Барселоні (Іспанія) відкрився книжковий секонд-
хенд. Полиці в магазині заповнені книгами з творами 
всіх жанрів. Вартість одного примірника — 3 євро. У 
разі купівлі відразу двох книг клієнт отримує знижку 
і платить лише 5 євро. Дирекція пояснює, що мета 
роботи магазину — не допустити, щоб його клієнти 
залишилися без книг, які доступні за ціною кожному. 
Охочі можуть принести в книгарню прочитані книги, 
які у них придбають за ціною 20 центів за штуку. 

«Будь-які ілюзії, що гарант 
Конституції в країні є, розвіються. 
Усі побачать, що можна зібрати-
ся десь за рогом, підняти за щось 
руки, назвати це законами, підпи-
сати їх і сказати, що ми маємо пра-
вову державу». 
В’ячеслав Кириленко, «Батьківщина»

«Ключове питання, яке необ-
хідно вирішити: потреба в техніці 
є, а грошей на її покупку немає. 
Майже гамлетівське питання: 
бути чи не бути?» 

Микола Азаров, Прем’єр-міністр 
про закупівлю сільськогосподар-

ської техніки

«Я стурбований тим, що полі-
тики «загрались» у Верховній Раді, 
через що страждають прості люди 
і країна в цілому... Ідіть і домов-
ляйтеся! Непрацюючий парламент 
Україні не потрібен. Він занадто 
дорого обходиться державі». 
Віктор Янукович, Президент Украї-

ни про блокування Верховної Ради 

«У дитинстві батьки тримали 
дуже багато качок, більше сотні. 
Мати мене з братами і сестрами за-
вжди змушувала їх обскубувати. Я 
ці тушки зненавидів на все життя. 
Хто обскубував качку без ошпарю-
вання, той знає, що це таке. Слово 

«тушки» не переношу».
Володимир Литвин, екс-спікер ВР  

«Сьогодні МВС переймається 
не розкриттям резонансних злочи-
нів, а різними провокаціями проти 
опозиції і складанням пасквілів і 
псевдорозслідувань, які за гроші 
розміщує в продажних ЗМІ». 

Геннадій Москаль, нардеп 

«Ми не такі багаті, щоб постій-
но проводити вибори. Це будуть 
вибори за наш із вами рахунок». 

Віктор Янукович, Президент 
України про розпуск Верховної Ради

«Слово Жи-
риновсько-

го — це «ворона з 
розладом шлунку, 
яка літає і паску-
дить на голови 
оточуючим, вико-
нуючи певне по-
літичне замовлен-
ня».

Іван Нікітчук, 
депутат Держдуми 
від КПРФ закликав 

покласти край 
«наклепницьким» 

виступам у 
парламенті 

Зосередитися буде дуже важко: вас 
увесь час відволікатимуть. Багато часу 
забирають пусті балачки. Зустріч із дру-
зями з дитинства, з якими давно не бачи-
лися, підніме настрій. 

Тиждень складається непогано, та ви 
надто великого значення надаєте дріб-
ницям, на які взагалі не варто було б 
звертати увагу. Проблеми, які зараз зда-
ються нерозв’язними, надумані. 

Цей тиждень наче створений для роман-
тичного побачення. Можна зробити пер-
ший крок до зближення з тим, хто вам 
симпатичний, чи познайомитися з дуже 
цікавою людиною. 

Небажано цього тижня зав’язувати нові 
знайомства: ви не надто перебірливі та 
схильні зближуватися з людьми, спілку-
вання з якими ні до чого доброго не при-
зведе. 

Протилежна стать цього тижня не зможе 
опиратися вашим чарам. Зумієте заціка-
вити і навіть спокусити того, до кого ви 
небайдужі. Порозумітися навіть із най-
важчими співрозмовниками буде легко. 

Водолії під впливом емоцій зважаться на 
вчинок, про який потім шкодуватимуть. 
На заваді можуть стати «хронічний» 
оптимізм і недооцінювання своїх супро-
тивників. Будьте об’єктивні. 

Стрільці необачно дозволяють собі різкі 
висловлювання на адресу керівництва. 
Навряд чи це залишать без уваги. Зваж-
те всі «за» та «проти» перед тим, як реа-
лізовувати задуми. 

Закохані Терези захочуть зробити при-
ємне своїй половинці, а на самотніх 
представників знака чекає доленосна 
зустріч. Стережіться: є ризик стати жерт-
вою афериста. 

Справити на когось враження цього тиж-
ня буде непросто, тому подбайте про 
свій імідж — змініть зачіску, додайте 
яскраву деталь у гардероб. Зіткнувшись 
із труднощами, не відступайте. 

Емоційне тло нестабільне, настрій змі-
нюється щохвилини, ладнати з вами 
нелегко. Важливо навчитися знаходити 
компроміс, іти на поступки. Порадуйте 
себе купівлею омріяної речі. 

Перед Козорогами постане нелегкий 
вибір. Як на зло, вам зараз важко зосе-
редитися, зважити всі плюси та мінуси. 
Вас як ніколи дратують чужі недоліки, та 
своїх ви вперто не помічаєте. 

Цього тижня Скорпіони у кожному бачать 
ворога. Через ваші безпідставні підозри 
до категорії недоброзичливців можуть 
потрапити навіть друзі. Не будьте пара-
ноїком. 
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Дозвілля

Пт 19.04 - «РОКотека» 
Сб 20.04 - камеді-шоу «ШТУРВАЛ». Сьома серія. За участі: 

«Перша Сільська Збірна» та «Коліжанки» 
Нд 21.04 - «URBAN PARTY». Частина 6. За участі: «ГАВРИК» 

(Львів), «ГЛАВА 94» (Львів) та DJ NJOI (Луцьк) 
Сб 27.04 - 19 РОКІВ «КОРАБЛИКУ»!!! Святкування за участі гур-

ту «ПЕРКАЛАБА» (Івано-Франківськ) + купа розваг 
від М’ячика 

Нд 28.04 - «Танці на палубі Кораблика». Від 60-х і до сьогодні.

Афіша заходів пивного клубу 
«Оболонь»


