
Михайло Булгаков за професією 
був лікарем, а прославився як пись-
менник. Ось що буває, коли у медика 
розбірливий почерк. 


П’ять слів, які найважче вимо-

вити: 
1. Синхрофазотрон. 
2. Фенолфталеїн. 
3. Дихлордифенілтрихлоретан. 
4. Тетрагідроканабінол. 
5. Вибач. 


Щастить же новому поколінню: 

вони можуть розривати стосунки 
електронною поштою і SMS! А в наш 
час доводилося робити вигляд, що 
переїжджаєш у Норильськ... 


Не треба на пачках цигарок дру-

кувати всякі дурниці... Достатньо 
написати: «Виручені кошти підуть 
у фонд допомоги народним депута-
там». От тоді дійсно півкраїни кури-
ти кине! 


Роблячи вигляд, що наглядаєш 

за своєю дитиною в пісочниці, мож-
на досхочу погратися з совочком, ві-
дерцем і формочками. 


Дізнавшись, що до кордонів 

України підходить військова техніка 
РФ, із нашого боку почали підтягу-
ватися приймальники брухту. 


Якщо одного дня ви усвідоми-

ли, що навколо одні «бандерівці» та 
фашисти, не хвилюйтеся! Зберігаю-
чи спокій і не роблячи різких рухів, 
обережно вимкніть... російський 
канал! 

Знову сунуся супермаркетом із 
продуктами в руках і в зубах, а все 
тому, що мені кошик не потрібен, 
мені тільки хліба купити! 


Їду в метро. Біля дверей стоїть 

хлопчина з коробкою від iPhone 5. 
І тут на фразі диспетчера «двері за-
чиняються» якийсь чоловік вихо-
плює коробку і тікає в натовп. Двері 
закриваються, поїзд від’їжджає. А 
власник коробки несамовито кри-
чить: «От скотина! Хом’яка вкрав, 
падлюка!». 


Вже два тижні маленький хлоп-

чик носить на дах варення і торти 
хитрому бомжу з вентилятором... 


Мені останнім часом здається, 

що диван узяв моє фото, сходив до 
гадалки й зробив приворот! 


Бути чоловіком добре вже тіль-

ки тому, що не треба цілувати чужу 
триденну щетину. 


Лише 1% населення користуєть-

ся ярличком на одязі для того, щоб 
знати, як доглядати за цією річчю. 
Решта 99% визначає по ньому де зад, 
а де перед. 


П’ятирічний Дениско весь день 

проходив голодний, бо бабуся не 
знала, як відкрити склопакет, щоб 
покликати внука їстоньки. 


Минулої неділі Україна пере-

йшла на літній час, а Крим — на ра-
дянський... 
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У Мукачевому зробили 
великі шоколадні яйця 
У місті Мукачеве на Закарпатті відкрили 
пасхальну виставку, на якій представили не 
лише оригінальні паски, а й п’ять величезних 
шоколадних яєць. На їх виготовлення пішло 
120 кілограмів шоколаду. Найбільша великодня 
солодка «крашанка» заважила аж 25 кіло. Яйця 
оздобили шоколадними звірятками, листочка-
ми й квітами. Їх виготовив місцевий шоколатьє 
Ігор Заріцький разом зі своїми колегами. 

У 2016 році пройде перша 
олімпіада для людей-кіборгів  
Участь у ній візьмуть спортсмени з обмеженими 
можливостями, які будуть використовувати всі 
досягнення в галузі кіборгізації. У змаганнях, які 
отримали назву Кібатлон, можна застосовувати 
роботизовані біонічні протези, екзоскелети, елек-
тростимуляцію м’язів та інші пристрої. Спортсмени 
змагатимуться у шести дисциплінах, схожих із 
олімпійськими, а також у використанні нейроінтер-
фейсу — коли лише силою думки стає можливим 
управляти роботами або програмою. 

«Якщо партія недемократич-
на, то вона виросте в наступного 
Януковича. Бачить Бог, я боровся 
скільки міг, щоб зробити її більш 
прозорою і більш демократичною. 
Сьогодні для мене це не партія, це 
приватне підприємство». 

Сергій Тігіпко, ПР, кандидат 
у президенти України 

«Скільки років Росія воювала 
в Чечні... І довоювалися до того, 
що замість Дудаєва поставили 
Кадирова, якому платять данину. 
Якщо вони зайдуть в Україну, то 
отримають Чечню в десятикрат-
ному розмірі. Важко уявити масш-

таби того, що вони одержать, осо-
бливо після Майдану... І, коли до 
Росії почнуть масово повертатися 
цинкові труни, там дуже швидко 
поміняються настрої і стереотипи, 
що тут усі готові зустрічати Путіна 
з квітами». 

Андрій Іллєнко, ВО «Свобода» 

«Кілька десятків осіб отриму-
вали «білу» зарплату в 4–6 тисяч, 
«чорну» (не доведено) — ще 15–20. 
Звідки бралася «чорна» частина? 
Від верблюда (який нині регуляр-
но віщає з Ростова чомусь). Що 
вони робили за це? А що верблюд 

хотів, те й робили». 
Зураб Аласанія, глава НТКУ, про 

зарплати на «Першому 
національному» 

«Що стосується Януковича: ну 
який він для мене президент? Ось 
останній його виступ: товариші, 
я живий, здоровий, я головноко-
мандувач Збройних сил. Відразу 
питання: а де твоя армія? Прези-
дент повинен бути зі своїм наро-
дом, як би не було важко. Навіть 
якщо в тебе завтра будуть стріля-
ти і тебе вб’ють — твоя доля така». 
Олександр Лукашенко, президент 

Білорусі 

«Де люстрація влади? Нема! Замість одних козячих 
морд приходять інші морди і посади продають за 

гроші. Люди правильно роблять, що виходять... «Пра-
вий сектор», лівий сектор, хоч чорт лисий! Приходьте 
до ВР і мітингуйте, відстоюйте свої права, але сьогодні, 
коли Путін тільки й чекає, щоб іскру запалити, в жодно-
му разі Раду не штурмувати. Нехай вона в печінках уже 
у народу сидить, але іншої ВР у нас немає». 

Олег Ляшко, Радикальна партія, кандидат у президенти 
України 

Дбайте про рідних і близьких: вони по-
требують вашої уваги. Уникайте зустрі-
чей із тими, хто вам неприємний. Може-
те не стриматись і виговорити все, що 
думаєте. 

Тельцям цього тижня настільки щастить, 
що вам можна і позаздрити! Час відвер-
то поговорити з близькими про наболіле, 
якщо не хочете зірватись і вибухнути, 
коли лусне терпець. 

Близнюки відчувають приплив життєвих 
сил, а тому працюють удвічі старанніше 
та наполегливіше, встигаючи більше, ніж 
зазвичай. У кінці тижня зможете нарешті 
перепочити. 

Ви дуже добре розбираєтеся в людях і 
не помиляєтеся в своїх оцінках, тож від-
разу зрозумієте, чи варто переходити з 
новими знайомими на довірливий рівень 
дружби. 

Леви врешті-решт навчаться приймати 
зважені рішення, опираючись на чужий 
досвід. Можливо, цьому посприяв якраз 
мозоль на носі від постійного контакту-
вання з ручкою «тих самих» граблів. 

Ви не спішите з утіленням своїх блис-
кучих ідей, тож не дивуйтеся, коли ваш 
задум реалізує людина не така обдаро-
вана, та значно практичніша. Тримайте 
вартісні думки в голові, а не на язиці. 

Стрільці вимагають від близьких і рідних 
неможливого, а коли не отримують, дра-
туються та сердяться. Приземліться. Не 
ставте перед іншими ультиматумів, якщо 
не хочете лишитися самі. 

До кінця тижня ви зметете всі перешкоди, 
подолаєте всі випробування та доведете 
свою правоту тим, хто у ній сумнівався, 
остаточно впевнившись у своїх силах. 
Заслужено могтимете собою пишатися.

Починайте кожен день із записника: 
без чіткого планування цього тижня не 
обійтися. Вас усіляко намагатимуться 
відволікти, спокусити і спровокувати, та 
відхилятися від обраного курсу не варто. 

Інтуїція дуже загостриться. Головне — 
вчасно звернути увагу на підказку шос-
того чуття. Уникайте сварок у сімейному 
колі: образи, хай навіть через дрібницю, 
довго не забуватимуться. 

Ваша дитяча щирість і безпосередність 
роззброять будь-якого співрозмовника. 
Тож не дивно, що у Козорогів побільшає 
залицяльників. Насолоджуйтеся легким 
фліртом. Весна ж бо! 

Похвилюватися початок тижня змусить 
не раз, та невдовзі хмари над вашою 
стомленою головою розсіються і знову 
пригріє сонце. Порозумієтеся навіть із 
тими, з ким зовсім не схожі. 
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Дозвілля

Афіша заходів пивного клубу 
«Оболонь»

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 

Пт 11.04 — Дискотівка 90-х 
Сб 12.04 — гурт «ДРИМБАДАДЗИҐА» (Київ). Етно-Рок 
Нд 13.04 — «Beer Mix». Дискотівка на будь-який смак! 


