
Якби в Україні за крадіжку від-
рубували руку, то у Верховній Раді 
були б не кнопки, а педалі. 


Я можу зрозуміти театр одного 

актора, але супермаркет одного ка-
сира — це вже занадто. 


Некваліфікований, але везучий 

електрик знає в обличчя всіх архан-
гелів. 


Не «бовдур, якого відрахували», 

а «незакінчена вища»! 


Якщо Крим належить Росії, тому 
що там живуть росіяни, то Москву 
скоро можна буде включати до скла-
ду Таджикистану. 


— З тобою мій меч! 
— І моя сокира! 
— І мій лук! 
— Дякую, звичайно, але ми спо-

дівалися на більш солідну допомогу 
від Євросоюзу... 


За повідомленнями ЗМІ, будівлі 

держадміністрацій у Донецьку, Лу-
ганську й Харкові захопили росій-
ські гастролери. Тепер у цих примі-
щеннях будуть філіали Росцирку... 


У Криму зараз так: у день зарп-

лати — всі громадяни Росії, в день 
квартплати — всі громадяни Украї-
ни. 


Якщо Порошенка оберуть Прези-
дентом України, в світі на одного 
«шоколадного» президента стане 
більше! 

Приходить Путін до гадалки й 
питає: 

— Скажи, що буде через рік. 
— Через рік буде війна з Украї-

ною. 
— Тю, та це я й сам знаю. Неціка-

во. А скільки, скажімо, через 20 ро-
ків у Москві коштуватиме хот-дог? 

— 15 гривень. 


Наші люди настільки чуйні, що 
на запитання водія: «Кому решту з 
500 гривень?» — відгукнулося пів-
маршрутки. 


Всупереч рекламі, кращим засо-

бом для миття посуду і надалі зали-
шається дружина. 


Все життя — театр, а люди в ньо-

му хочуть антракт і випити коньяч-
ку в буфеті. 


— А ти знаєш, скільки триває 

доба на Плутоні? 152 години! 
— Майже як понеділок на Землі. 


Про що можна говорити з поко-

лінням, яке не розуміє, як це «гризти 
кисіль»? 


У шлюбі за гарну поведінку не 

відпускають на свободу, а «накида-
ють» термін. 


— Дівчино, ви так нафарбували-

ся... Вам не жарко? 


Послухавши на ніч казку «Вовк і 
семеро козенят», синок обурився: 

— А де весь цей час був тато-ко-
зел? 
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На одному з супутників 
Сатурна може бути життя 
Космічний апарат «Кассіні» зміг довести існу-
вання під льодами супутника Сатурна Енцелада 
цілого океану з рідкою водою. Враховуючи роз-
міри супутника, який сягає всього лише 500 км у 
діаметрі, океан, який охоплює 30–40 км, можна 
вважати величезним. На думку вчених, в цьому 
океані може існувати життя. Враховуючи склад 
супутника, цілком імовірно, що на ньому могли 
сформуватися найпростіші форми життя. 

Вчені запустили надточний 
атомний годинник 
У США Національний інститут стандартів і техноло-
гій (NIST) запустив атомний годинник під назвою 
NIST-F2, який стане новим стандартом часу, необхід-
ного для цивільних цілей. Годинники NIST-F2 вдо-
сконалені настільки, що навіть одна секунда не буде 
втрачена протягом 300 мільйонів років. Це робить 
його в три рази більш точним, ніж попередня версія 
NIST-F1, що слугувала стандартом часу з 1999 року. 
В основі обох проектів лежить принцип «фонтана» 
цезієвих атомів, що визначає тривалість секунди. 

«Росія дуже боїться, щоб Укра-
їна вступила в НАТО. Це для них 
одна з фобій. Водночас саме Ро-
сійська Федерація своєю агресією, 
своїми діями, своїми військами, 
які постійно перебувають на кор-
донах із нашою країною, наполе-
гливо штовхає Україну в НАТО». 

Олександр Турчинов, в. о. 
президента України, спікер ВР  

«Я і так щодня підтримую Пе-

тра Порошенка, регулярно купую-
чи цукерки Roshen, регулярно моя 
сім’я вживає тільки цю марку. Я 
думаю, що це хороша підтримка».

Юлія Тимошенко, лідер партії 
«Батьківщина», кандидат у Пре-

зиденти, про підтримку свого супер-
ника на виборах Петра Порошенка

«Коли я кажу «наші» — це 
власність і людей, які живуть у 
Львові, і людей, які живуть у Доне-

цьку. Але це точно не власність тих 
людей, які мешкають у Москві». 

Арсеній Яценюк, Прем’єр-міністр, 
про те, що Крим — територія 

України 

«Я вперше про нього (про зо-
лотий батон) почув. Можливо, він 
десь і був, але він не був у моєму 
домі». 

Віктор Янукович, екс-президент 
України 

«По р о -
ш е н к о 

й Тимошенко 
«люблять» і 
знають одне 
одного дуже 
давно. Тому 
стикнемося з 
купою бруду 
й компромату. 
Суспі льс тв о 
і так у депре-
сивному стані. 
А це ще біль-
ше поглибить 
апатію. Пре-
зидентські ви-
бори можуть 
стати підґрун-
тям до нового 
Майдану». 

Костянтин 
Бондаренко, 

керівник 
Інституту 

української 
політики 

Тиждень обіцянок, яких ніхто не збира-
ється дотримуватися, та розмов, які б 
ви воліли оминути. Уникнути зустрічей 
із неприємними людьми не вдасться, по-
при докладені для цього зусилля. 

Попереду вдалий тиждень. Особливо 
щаститиме тим Тельцям, які не сором-
ляться використовувати свій природний 
шарм для досягнення домовленостей у 
ділових переговорах. 

Цього тижня Близнюки завжди вислов-
люються доречно, роблять саме те, що 
потрібно чинити в цей момент, і не при-
пускаються навіть найменших помилок. 
Ви майже ідеальні! 

Все складається дуже вдало. Вам везе 
як ніколи. Тож не бійтеся ризикнути, 
сміливо крутоніть колесо фортуни. Раки 
сповнені енергії й не відчувають втоми, 
попри великі навантаження. 

Прийдешній тиждень для Левів не буде 
позбавлений труднощів. Багатьом із них 
доведеться добряче похвилюватися. 
Ризикуєте розсваритися з людиною, яка 
дуже вам близька. 

Подекуди здаватиметься, що всі ваші 
зусилля — носіння води в решеті. Та не 
дозволяйте собі здатися й опустити руки. 
Будьте терплячі й турботливі зі старши-
ми родичами. 

Хоча не все цього тижня даватиметься 
вам просто, доклавши зусиль, досягнете 
вершин. Тим, хто вас оточує, здається, 
що ви приймаєте рішення не сумніваю-
чись, і вони заздрять такій упевненості. 

Цього тижня Терезам підкоряться вер-
шини, про які решта представників зо-
діакального кола може лише мріяти. 
Скористайтеся зоряним часом! Не від-
мовляйте в допомозі тим, хто її потребує.

Ви неохоче прислухаєтеся до думки ін-
ших, поради пропускаєте повз вуха, а 
дарма. Невдовзі пошкодуєте, що були 
надто самовпевнені. Згадайте приказку: 
«Одна голова — добре, а дві — краще». 

Особисті стосунки здаватимуться про-
холодними: половинка занурена в себе, 
а ви хочете більше часу бути разом. Не 
поводьтесь, як капризне маля. Дайте ко-
ханій людині трохи простору для себе. 

Максимально плідно використайте цей 
тиждень. Куйте залізо, поки гаряче, та 
частіше нагадуйте собі, що саме ви — 
коваль свого щастя. Не покладайтеся на 
чужі поради. 

У суперечках вам вдаватиметься пере-
конливо довести власну правоту, спра-
вивши неабияке враження на людей, чия 
думка для вас важлива. Не сумнівайтеся 
у любові рідних. 
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Дозвілля

Афіша заходів пивного клубу 
«Оболонь»

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

Пн 21.04 — «Файний Великдень». Танцульки 

Пт 25.04 — пивний фестиваль «20 РОКІВ КОРАБЛИКУ!» 
Нд 27.04 — «Танці на палубі Кораблика». Від 60-х і до 

сьогодні 


