

Найстрашніше прокляття для 

чиновника:
«Щоб ви так жили, як в декла-

раціях вказуєте!»


Продається:
1) 50 пляшок шампанського;
2) понад 100 пляшок різних 

вин;
3) понад 200 коробок шоколад-

них цукерок;
4) понад 100 банок кави;
5) понад 150 упаковок чаю;
6) і багато іншого за запитом. 

Звертатися в паспортний стіл.


Запис у щоденнику: «Ваш син 
сьогодні знову бився на перерві. 
Я поставила на нього і виграла 50 
гривень. Дякую».


Чи не страшно мені одній так 

пізно гуляти? Ні, було не страшно, 
поки ви не вийшли з кущів і не за-
питали.


— Петре Олексійовичу, як ви 

поясните наявність своїх рахунків 
в офшорах?

— Усе почалося з того, що в 
2014 році в мене пропав паспорт. 
Спочатку я не надав цьому ніякого 
значення...


Встановлення більш тугої 

пружини на двері на 30 відсотків 
зменшило кількість відвідувачів 
Пенсійного фонду.


Прораб Петров ніяк не може 

побудувати собі дачу, бо краде в 
себе цеглу і будує з неї лазню.


Цього року мер міста купив 

собі «бюджетний» телефон. Куди 
витратять бюджет наступного 
року, поки невідомо.


З новин: «Греція вирішить пи-

тання з мігрантами, котрі їдуть у 
Європу».

На шляху тисяч мігрантів зно-
ву стануть 300 спартанців?


— І пішов брат на брата, і про-

лилося багато крові...
— Ти що, зараз Біблію цитуєш?
— Ні, розповідаю про третій 

день свого сільського весілля.


— Де ви бачите себе через 
п’ять років?

— Ну у вас і жарти, пане слід-
чий.


У магазині чоловік запитує в 

продавця:
— У вас є шапочка для плаван-

ня?
— Ні.
— А ключка для хокею?
— Ні.
— Ну, а лижі є?
— Ні! І взагалі — це вино-го-

рілчаний магазин...
— Ну, дайте тоді пляшку го-

рілки, — і тихо про себе, — бачить 
Бог, що я хотів спортом зайняти-
ся...


Чим сильніше чиновник лю-

бить Батьківщину, тим більшу 
частину Батьківщини він намага-
ється перевести в свою приватну 
власність.
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У Таїланді п’яних водіїв 
відправлятимуть у морг
Влада Таїланду вирішила направляти водіїв, яких 
зловили п’яними за кермом, на роботу в морг. Це 
повинно стати частиною покарання, що призначається 
у вигляді обов’язкових громадських робіт. Ідея полягає 
в тому, щоб такі водії усвідомили, якими можуть бути 
наслідки керування автомобілем у стані сп’яніння. Зараз 
порушників змушують рубати дерева або прибирати 
вулиці. Деяких направляють у лікарні доглядати за 
постраждалими в ДТП. Таїланд посідає перше місце в Азії 
за показниками смертності на дорогах.   

104-річний житель 
Великобританії, як і обіцяв, 
став найстарішим у світі 
клієнтом тату-салону
104-річний житель Великобританії Джек Рейнолдс, 
який раніше заявляв про те, що має намір зробити 
татуювання і потрапити в Книгу рекордів Гіннеса 
як найстаріша людина в світі, яка зробила наколку, 
дотримався своєї обіцянки. Татуювання Рейнолдс 
зробив на верхній частині правої руки.

«Один по одному Тимошенко 
прибирає своїх опонентів. Спочат-
ку Ющенка. Потім Януковича. На 
черзі Порошенко. Її шлях — шлях 
до трону — президентства. На моє 
здивування, враховуючи те, що 
вона набагато обдарованіша, ніж 
її опоненти, цей шлях чомусь дуже 
довгий. Благо, що всі три невдатні 
П’єро їй попри свою волю підігру-
вали чи підігрують».

Тарас Возняк, журналіст

«Ми пройшли справжнє випро-
бування боєм без жодних репети-

цій та тренувань. І це полегшує нам 
завдання далі працювати з іншими 
країнами. І якщо зовсім відверто, 
то ми ще навіть не встигли толком 
пояснити всі переваги Угоди про 
асоціацію в самій Україні, а вже 
вимушені були ламати голову над 
тим, які переваги будуть для гол-
ландців».

Альона Гетьманчук, директор 
Інституту світової політики

«Чому офшорні схеми на всіх 
своїх великих підприємствах По-
рошенко не зупинив навіть зараз, 

під час кризи, війни, обкрадаючи 
тим самим свою країну, якій вкрай 
важко? Збільшувати свої статки де-
сятками мільйонів щороку, навіть 
під час війни, «мінімізуючи» спла-
ту податків, Порошенко не вважає 
аморальним для глави держави? 
При тому, що громадян країни, у 
тисячі-десятки тисяч разів бідні-
ших за Порошенка, зараз обклали 
додатковим військовим податком 
та усілякими іншими?!»
Анатолій Гриценко, український 

політик

«Позбутися від ба-
гатомільйонних бізне-
сів, якими Порошенко 
щодня займався, ви-
явилося непросто. І, 
мабуть, спочатку ро-
зумілося, що від них 
потрібно позбавитися, 
адже Президентові 
мати бізнеси не мож-
на, але потім усе піш-
ло по відомій приказці 
«якщо не можна, але 
дуже хочеться, то мож-
на». І тому позбавлення 
від тих самих активів 
йшло надзвичайно по-
вільно. А де активи, там 
турбота про комерцій-
ну вигоду, а де турбота 
про комерційну вигоду, 
там можна нарватися 
на неприємності».

Матвій 
Ганапольський, 

журналіст

Для Овнів настає вдалий тиждень з 
точки зору сімейних стосунків. Вдасться 
легко знайти спільну мову з близькими, 
особливо якщо присвятити час спільно-
му відпочинку.

Теляцям цього тижня варто керувати-
ся передусім інтуїцією: вона підкаже, 
на що можна розраховувати, якого 
розвитку подій слід очікувати, будуючи 
плани на майбутнє.

Тиждень буде особливо вдалим для 
людей, які люблять все незвичайне 
та нестандартне, охоче експерименту-
ють, можуть діяти всупереч традиціям 
і загальноприйнятим правилам.

Настає вдалий тиждень, щоб  розкрити 
таланти, яким ви раніше не надавали 
значення або в які не вірили. Зберігай-
те оптимізм: від Вашого настрою зале-
жить подальший розвиток подій.

Цей тиждень варто присвятити, на-
самперед, діловому спілкуванню. Є 
шанс зустріти людей, разом з якими ви 
здійсните сміливі проекти та втілите в 
життя свої мрії.

Чимало питань вдасться вирішити 
швидше, ніж зазвичай, якщо ви засто-
суєте до них абсолютно новий підхід. 
Це вдалий тиждень для різноманітних 
експериментів, у тому числі й з іміджем.

Тиждень сприятливий для вирішен-
ня нестандартних, творчих завдань. 
Стрільці зможуть швидко зорієнтува-
тися в будь-якій незвичній ситуації та 
вирішити складні проблеми.

У Терезів з’явиться нагода навчитися 
чомусь новому і корисному, розширити 
кругозір. Також вдасться поділитися 
своїм досвідом — знайдуться люди, 
яким він стане в нагоді.

Цього тижня все буде залежати саме 
від вашої здатності тримати себе в 
руках. Що б не відбувалося, зберігай-
те спокій, приймайте зважені рішення, 
намагайтеся не ризикувати.

Цього тижня Рибам варто проявити лі-
дерські якості. Покажіть, що ви готові 
керувати іншими — це не залишиться 
непоміченим, і незабаром ви зможете 
піднятися по службових сходах.

Цього тижня багатьох Козорогів че-
кають приємні романтичні сюрпризи 
та несподівані любовні зізнання. Крім 
того, з’явиться можливість порадувати 
близьких та друзів.

Хоча цього тижня на Скорпіонів можуть 
звалитися обсяги роботи більші, ніж 
зазвичай, але все ж залишиться час 
на приємний відпочинок, спілкування з 
друзями, романтичні побачення.
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Афіша заходів пивного клубу «Оболонь»
Пт 15.04 Дискотівка 90-х 
Сб 16.04 гурт «ТІ, ЩО ПАДАЮТЬ ВГОРУ» (Тернопіль). 
Поп-рок. Старі хіти + презентація альбому «Дивина»
Нд 17.04 Радіо Хіти. Танці  


