
Напевно, світ із глузду з’їхав: Ні-
меччина просить Росію не нападати 
на Україну. 


— Що спільного між депутатом і 

гастарбайтером? 
— Обидва відправляють гроші 

за кордон своїм дітям. 


2015 рік, Верховний Лідер Пів-
нічної Кореї Кім Чен Ин запросив 
Володимира Володимировича в Пхе-
ньян, на саміт G2... 


— І тут нас зупинив даішник і 

запропонував обміняти 500 гривень 
на «Щасливої дороги!»... 


Тепер у Росії є все... Навіть пер-

сональний Президент України. 


— Пішов учора на рибалку, за-
кинув вудку, сиджу, жду. Раптом як 
блисне! 

— Щука? 
— Та ні, фара мотоцикла Держ-

рибоохорони... 


Держдепартамент США зробив 
офіційну заяву в МЗС РФ, що абсо-
лютно нічого не знає про авіаносець, 
17 бойових кораблів і три атомних 
субмарини, що увійшли в води Чор-
ного моря... 

— Найімовірніше, це сили Само-
оборони Майдану, — кажуть амери-
канські дипломати. 


У російських таборах, підго-

товлених для біженців із України, 
з’явилися перші пожильці — Януко-
вич, Пшонка, Таїсія Повалій із чоло-
віком... 

 Путін напав на Україну тому, що 
дивився російські новини... 


На міжнародному конгресі пси-

хіатрів у розпалі жвава дискусія: 
частина лікарів упевнена, що промо-
ва Путіна — параноїдальна маячня, 
а решта переконана, що шизоїдна. 


Україну приймуть в ЄС поза чер-

гою — як учасника бойових дій. 


— Лікарю, він, як вип’є лишку, 
зразу рветься когось рятувати, про-
сто з глузду їде! 

— Зрозуміло: «деліріум тременс» 
— біла гарячка. 

— Що, в усього народу?! 


На черговій прес-конференції 
Янукович буде вже не ручку ламати, 
а ніжку стола. 


Путінський винахід — БТРефе-

рендум. 


Якщо з російської мови забрати 
матюки, то росіяни втратять 90% ар-
гументів у суперечці. 


— То де подівся той Янукович? 
— Його повісили... На гвіздку в 

кремлівському ляльковому театрі. 


— Я ж не психіатр, — пояснив 
держсекретар Керрі своє рішення не 
зустрічатися з Путіним. 


— Путін запевняє, що Самообо-

рона Криму не російська армія. 
— А завтра він скаже, що Чор-

номорський флот — усього лише 
пункт прокату крейсерів та есмінців.
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Рибалка знайшов лист 
у пляшці 100-річної 
давності 
Німецький рибалка з селища Хайкендорф ви-
ловив у Балтійському морі пляшку з листом, 
датованим 17 травня 1913 року. Листівку написав 
чоловік на ім’я Ріхард Платц, житель Берліна. Зі 
слів рибака Конрада Фішера, «упіймавши» пляш-
ку, він хотів викинути її у море, але помітив у ній 
аркуш. Листівка куплена в Данії, на ній дві німець-
кі марки. Автор загинув під час Першої світової. 

«Яндекс» назвав 
найпопулярніші «чоловічі» 
та «жіночі» слова 
В корпорації «Яндекс» уклали рейтинг «найбільш 
жіночих»і «найбільш чоловічих» слів, які вживають пред-
ставники обох статей, шукаючи інформацію в Мережі. 
Представниці прекрасної статі найчастіше цікавляться 
народженням і вихованням дітей, освітою. При цьому 
послуговуються словами «дитина», «клас», «урок». Чоло-
віки ж частіше шукають матеріали, пов’язані зі спортом і 
технікою, вживаючи слова «торрент», «футбол», «диск». 

«Втеча Януковича з Києва та 
далі до Севастополя, де він пере-
творився на заручника Путіна, 
була продиктована панічним стра-
хом загибелі. Ця фобія була ще в 
2006 році. Зараз він, якщо ще жи-
вий, став повністю безвольною 
маріонеткою». 
Тарас Чорновіл, екс-депутат від ПР 

«Кримчани раніше не хотіли 
радикальних заходів, вони хотіли 
розширити повноваження до Кон-
ституції Криму 1992 року. Їм на-
бридло, що вся влада, включаючи 
силовиків, у нас то помаранчева, 
то «македонська» — макіївсько-
донецька. Рано чи пізно чаша тер-

піння повинна була переповнити-
ся». 

Лев Миримський, голова 
депутатської фракції Верховної Ради 
Автономної Республіки Крим «Союз» 

«Спроби Росії насадити якісь 
стандарти, від яких український 
народ відмовився, безглузді. В 
Україні вже виросло нове поколін-
ня… На мітинг у Сімферополі на 
підтримку дій Росії вийшло 28 осіб 
— це населення? А подивіться на 
кількість людей у військкоматі 
— це об’єднало націю. Путіну за-
раз краще придумати якусь гарну 
ідею, щоб прибрати свої війська з 
Криму». 
Ігор Кабаненко, перший заступник 

начальника Генштабу Збройних сил 
України, адмірал 

«Нехай хтось із українських 
військових спробує стріляти у сво-
їх людей, російські військові стоя-
тимуть позаду людей, не спереду, а 
ззаду». 

Володимир Путін, президент Росії 

«Якщо Путін почне бойові дії 
на українських землях, він навіть 
не уявляє, в що це для нього обер-
неться. Українці вже довели, що 
вміють захищати своє навіть ці-
ною власного життя. Небесна со-
тня Майдану — тому свідчення… 
Путін цієї війни не виграє ніколи».
Ярослав Москаленко, екс-регіонал 

«Я не впевнена, чи збе-
ріг пан Путін зв’язок 

із реальністю. Він перебу-
ває в іншому світі». 

Ангела Меркель, 
канцлер Німеччини 

Не можна сказати, що ви докладаєте ба-
гато зусиль для досягнення успіху: цього 
тижня вам просто неймовірно щастить. 
Ловіть хвилю удачі! Та вважайте, щоб не 
впасти. 

Пам’ятайте: вдаватися до рішучих дій 
можна, зваживши всі «за» та «проти». 
Не поспішайте поперед батька в пекло, 
обміркуйте кожен наступний крок, щоб 
не припуститися помилок. 

Не ведіться на провокації. На ваших не-
рвах цього тижня гратимуть усі, кому не 
лінь, і треба запастися достоту янголь-
ською терплячістю, щоб хоча б створити 
видимість спокою. 

Терплячість і наполегливість — саме ці 
якості допоможуть пережити цей нелег-
кий тиждень. Ніщо не даватиметься вам 
просто так: щоб просунутись уперед хоч 
на міліметр, доведеться попрацювати. 

Якщо заставите себе відірватися від 
канапи, то досягнете багато чого. Цього 
тижня ваш найбільший ворог — лінощі. 
Пташка щастя випурхне вам з-під носа, 
коли й далі гальмуватимете. 

Цього тижня Водоліям необхідно наре-
шті визначитися зі своїми цілями: навряд 
чи досягнете чогось, хапаючись то за 
одну справу, то за іншу. Не розпорошуй-
теся. 

Ладнати з тими, хто оточує, все важче. 
Ви дратівливі, не стримуєтесь в емоціях 
і словах. Образивши зопалу когось із 
близьких, гірко шкодуватимете. Контр-
олюйте себе. 

Лейтмотив цього тижня для Терезів: 
«Куй залізо, поки гаряче». Втілюйте за-
плановане в життя, не відкладаючи на 
потім. На вас чекає приємна несподі-
ванка. 

Навіть якщо й пальцем не поворухнете, 
вам усе одно щаститиме в усьому. Та 
поворухнути все ж не завадить: стовід-
соткове везіння гарантоване. Скористай-
теся цим сприятливим періодом. 

Не відкладайте важливі справи у глибоку 
шухляду й не намагайтеся перекласти їх 
на чужі плечі. Дійте вже і самі. Сподівати-
ся, що з часом ваші проблеми вирішать-
ся самі собою, марно. 

Цього тижня Козороги готові на все, на-
віть гори з місця зрушити, щоби досягти 
бажаного. І вам це неодмінно вдасться! 
Головне — вірити у власні сили і не зупи-
нятися на півдорозі. 

Тиждень мине не без труднощів, але в 
цілому непогано. Ви тонко відчуваєте 
людей, знаєте, кому, що та в який мо-
мент сказати, щоби підбадьорити, під-
тримати. Друзі будуть за це вдячні. 
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Дозвілля

Афіша заходів пивного клубу 
«Оболонь»

Пт 14.03 — гурт «Malibu Jam» (Луцьк). Поп-рок, 
фанк. Прем’єра гурту! 

Сб 15.03 — Українська Дискотівка 
Нд 16.03 — «Лише Вершки: 1990-2013». Танці 


