
Після «відділення» Криму Каб-
мін України вирішує питання, за 
якою ціною продавати воду півост-
рову — за ціною «Трускавецької» чи 
«Моршинської». 


З розмови Адама з Богом: 
— Тобі що, ребра шкода? 
— Та ні, але якесь погане перед-

чуття… 


Паралелі з політикою. В мою 
квартиру увірвався сусід і змушує 
дружину до співжиття. Я, щоб не ви-
глядати дикуном і провокатором в 
очах друзів і ділових партнерів, на-
магаюся триматися стримано. Тому 
забарикадувався на балконі, заку-
рив і чекаю консультацій від друзів. 

Сусід уже зовсім знахабнів, хо-
дить як у себе вдома, улігся на мій 
диван, ляснув по попі мою жінку, 
мовляв, пішли зі мною в спальню... 
Але я тримаюся, не піддаюся на про-
вокації. Ось і друзі мої дзвонять, під-
тримують мене. Молодець, кажуть, 
ми з тобою. Хочеш, твій друг Жека 
на джипі у тебе під під’їздом про-
мчить? Нехай твій сусід подивиться 
з вікна і побачить, які круті у тебе 
друзі. Ага, кажу, давай, а то раптом я 
не стримаюся і вріжу йому. Але поки 
що себе контролюю, запасу продук-
тів на балконі достатньо, та й сига-
рети ще є. 


Актуальний гумор: біля кнопки над 
дверима в маршрутці замість «Сиг-
нал до водія» написано «Запуск ра-
кети на Росію». 

Подорожник, зібраний біля Чор-
нобиля, лікує відкриті переломи. 


ВАТ «Полтавська піротехніка» 

гучним вибухом оголосило про при-
пинення діяльності. 


Олег Ляшко настільки бруталь-

ний, що їсть макарони вилами. 


«Я живий!» — та він ще й, пад-
люка, дразниться! 


Дублери! Комуністи Криму ви-

ступили з пропозицією назвати «но-
востворену державу» Кримською 
Народно-Демократичною Республі-
кою (КНДР). 


Судячи з результатів референду-

му в Криму, 3% населення на півост-
рові пригноблювали 97%. 


Путін — локомотив, який штов-

хає Україну в ЄС і НАТО. 


Як стало відомо, з’їзд Партії ре-
гіонів пройде на дачі Януковича в 
Барвисі. 


Якщо «покійний» СРСР вдасть-

ся реанімувати, то управляти цією 
імперією буде В. І. Ленін, спеціаль-
но законсервований для цієї мети у 
мавзолеї… 


Міністерство зовнішніх справ 

РФ вважає саме існування України 
антиросійською агітацією. 

 ПОЛІТИЧНІ ПЕРЛИ

ОВЕН 
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Музикант виконав рок-
версію Гімну України 
В Інтернеті з’явилася нова версія виконання 
Гімну України. Цього разу в рок-стилі. Відео 
на YouTube виклав музикант Микита Рубчен-
ко. На професійно змонтованому ролику ви-
дно, що чоловік сам виконує драйвовий гімн 
на різних музичних інструментах. На сторінці 
Микити у Facebook вказано, що він родом 
із Харкова. Нині живе в Берліні в Німеччині. 
Раніше Рубченко був учасником місцевої 
групи «Екзистенція». 

На 3D-принтері навчилися 
друкувати їжу 
Розробники підготували 3D-принтер для їжі Foodini 
до виходу на ринок, а охочі вже можуть його замо-
вити. За допомогою Foodini можна роздруковувати 
різноманітні булки, гамбургери, солодощі, піцу або 
макаронні вироби, надаючи їм будь-яку форму. 
3D-принтер для їжі знайде широке застосування в 
невеликих ресторанах, пекарнях і кондитерських, 
а також на кухнях звичайних людей. Ціна на такий 
гаджет — тисяча євро, але у разі успіху новинки на 
ринку вона поступово буде знижуватися. 

«Я живу у вільній країні й за-
вжди сама вирішую, куди мені їха-
ти чи не їхати. Ніякі списки мене 
не цікавлять, зроблені, як я розу-
мію, Константиновим. Якщо Кон-
стантинов вважає Крим територі-
єю Російської Федерації, то у РФ 
другий президент. І його прізвище 
не Константинов. Я до обіду біль-
шовицьких газет не читаю. Ніколи 
не відпочивала в Криму... Крим 
дорогий для мене». 

Ганна Герман, Партія регіонів 

«Мені шкода жителів Криму, 

які купилися на велику брехню і 
стали жертвою власної безтурбо-
тності та наївності, що можуть 
занурити їхній сонячний острів 
у темряву. Російський режим не-
забаром покаже їм, що навіть у 
субтропіках можуть бути полярні 
ночі. У Росії немає ресурсів — її 
економіка на межі краху». 

Юлія Тимошенко, екс-прем’єр 
України 

«Здається, це означає, що на-
весні я не відпочину в Сибіру, мої 
акції в «Газпромі» втрачені, а мій 
таємний рахунок у банку в Москві 

заморожений...» 
Джон Маккейн, сенатор США, про 

санкції Росії стосовно 
американських конгресменів 

«Росія стала поводитись як 
справжній гангстер». 

Арсеній Яценюк, Прем’єр-міністр, 
про поведінку Росії в Криму 

«Чим займуся? Дачкою, горо-
дом, кіз буду розводити, займуся 
натуральним хазяйством».

Вадим Колесніченко, Партія 
регіонів, про свої плани на майбутнє 

«У цій ситуації санкції 
проти режиму Путіна 

— це те ж саме, що боротися 
мухобійкою проти літаків». 

Віктор Балога, нардеп, про 
санкції Заходу проти Росії 

Ви дієте швидко й упевнено, не витрача-
єте час на сумніви та переживання, тож 
точно досягнете успіху, на відміну від 
менш упевнених у собі. Вами захоплю-
ються, та ви сприймаєте це спогорда. 

Ви керуєтеся лише власними бажання-
ми й інтересами, не приховуючи цього. 
І така поведінка обурює. Почуєте багато 
критики на свою адресу. Вчіться зважати 
на думку інших. 

Досягнення прямо пропорційні докладе-
ним зусиллям, тож будьте готові багато 
працювати. Інтуїція загострена, прислу-
хайтеся до її натяків. Перше враження 
підкаже, від кого треба триматись подалі. 

Не все йде так, як вам хотілося б, та 
впевненості у собі не забракне, тож не 
розгубитеся й доведете задумане до 
кінця. Матимете привід пишатися собою. 
Дозволяйте собі іноді розслабитися. 

Близькі втомилися потурати вашим при-
мхам і заплющувати очі на ексцентрич-
ні вчинки, тож приготуйтеся почути про 
себе багато нового. Причому краще не 
огризатись, а зробити висновки. 

Ви недооцінюєте розбіжності та непо-
розуміння з близькими. Причина лежить 
значно глибше, ніж думаєте, а тому по-
розумітися стає важче. Поговоріть про 
це. 

Хапаєтеся то за одну справу, то за другу, 
та все вам однаково швидко набридає. 
Крім того, в штики сприймаєте кожне за-
уваження, через що без сварки навряд 
чи обійдеться. 

Ви рішуче налаштовані взяти відпові-
дальність на себе. Ті, хто досі вважав 
Терезів легковажними, не довіряючи 
їм нічого серйозного, переглянуть своє 
ставлення. Розвинете задатки лідера. 

Не хитруйте, навіть якщо впевнені, що 
невинна брехня допоможе вирішити 
ваші проблеми: правда невдовзі відкри-
ється, й тоді ви почуватиметеся дуже 
незручно. 

Будьте терплячі: якщо гарячкуватимете, 
досягти успіху цього тижня не вдасться. 
Свою думку тримайте при собі, бо ви-
словитеся так, що не образиться хіба 
святий. 

Тиждень вдасться, якщо з самого по-
чатку не братимете близько до серця 
незначні непорозуміння. Можливе нове 
романтичне захоплення, та довго воно 
не протриває. 

Ви дуже стараєтеся поладнати з тими, 
хто вас оточує, та не з усіма знаходите 
спільну мову. Ваші жарти для них завжди 
несмішні, а репліки — недоречні, став-
лення до вас — зверхнє. Може, ну їх? 
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  АНЕКДОТИ НАРОДЖЕНІ З... ПІНИ ПИВНОЇ

м. Луцьк, вул. Коперника, 8а.  
Телефон для довідок: 

+38 (050) 2154156, 72-33-53.
www.morepiva.com, 

obolon@morepiva.com

Дозвілля

Афіша заходів пивного клубу 
«Оболонь»

Пт 28.03 — «Танці на палубі Кораблика». Від 60-х і до 
сьогодні

Сб 29.03 — гурт «ОЧЕРЕТЯНИЙ КІТ» (Вінниця). Маза-
Хата-Рок

Нд 30.03 — «Beer Mix». Дискотівка на будь-який смак!

Пт 04.04 — гурт «OutCry» (Луцьк). Cover-Rock-Party
Сб 05.04 — камеді-шоу «Штурвал». Новий сезон! 

П’ята серія
Нд 06.04 — Дисколихоманка 70-80-90-х


