

Після 60-ти люди не живуть, а 

мстять уряду.


— Ми замінимо тебе цим ро-
ботом.

— А що він вміє робити?
— Нічого...


Живемо на землі, а ціни — кос-

мічні.


Кіт справжнього футболіста 
ніколи не спить клубком.


У дитинстві батько навчив мене 

безпомилково визначати зростаю-
чий місяць чи старіючий. З тих пір 
це знання знадоблося мені тільки 
для того, щоб вчити інших людей 
безпомилково визначати зростаю-
чий місяць чи старіючий.


Горілку пити не люблю, але 

кращого застосування їй поки не 
можу придумати.


Знову хтось за зиму зменшив 

мої літні джинси.


Загадка. Якої національності 
була Баба-яга, яка хотіла з’їсти Іва-
сика-Телесика З ЛОПАТИ?


— Ви дійсно самі писали кур-

сову?
— А ви дійсно витрачаєте наші 

гроші на ремонт кабінету?
— 1:1.


Порвані джинси, майки, фут-

болки... Друзі, а шкарпетки? Хто 
знає, коли нарешті в моду увійдуть 
діряві шкарпетки?


Найважче після вишу дово-

диться хімікам. Вони знають, як 
підірвати або отруїти будь-яку лю-
дину, але тримають себе в руках.


Бісить, коли говорять, що ти не 

вмієш формулювати свої думки, 
хоча ти дуже навіть, ну, це, як би 
так.


— Яку найбільш божевільну 

річ ти зробив за гроші?
— Влаштувався на роботу.


Попросила стюардесу переса-

дити мене на інше місце, тому що 
поруч сиділа дитина, яка плаче. 
Виявляється, це заборонено, якщо 
дитина твоя.


— Чому я себе люблю? Так на-

віть з психологічних мотивів — 
було б незручно прожити життя з 
нелюбою людиною...


З роками кількість моїх ідіот-

ських вчинків падає. Але якість-то 
росте!


— Ваш покійний чоловік був, 

напевно, добрим мисливцем? — 
запитують гості у вдови, розгля-
даючи опудала звірів на стіні ві-
тальні. 

— Ні, він був поганим ветери-
наром.


— Привіт, мене звати Дмитро, 

і я вкрав панду із зоопарку. 
— У нас взагалі-то клуб ано-

німних алкоголіків.
— А ви думаєте, я це тверезим 

зробив?
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З Берлінського зоопарку 
вигнали пінгвінів-геїв
У Німеччині було прийнято рішення виселити з 
Берлінського зоопарку двох королівських пінгвінів-геїв 
Стена й Оллі. Керівник зоопарку Крістіан Райсс пояснила 
таке рішення тим, що птахи-гомосексуалісти в шлюбний 
період цікавляться тільки собою, тому ніколи не зможуть 
розмножуватися. Відомо, що цих пінгвінів перевезли в 
зоопарк Гамбурга, де їх поселили у вольєр до іншої пари 
гомосексуалістів — Хуана та Карлоса. Повідомляється, 
що зараз пінгвіни «акліматизовуються в новому місці, де 
можуть вільно бути самими собою». 

Японський робот пішов 
учитися в школу
Робота-гуманоїда Pepper  офіційно прийняли в 
школу японського міста Васеда, що в префектурі 
Фукусіма. Пристрій тепер вчиться разом з 
дітьми. Його використовуватимуть не тільки як 
друга дітей, тому що робот знає англійську мову. 
Він допомагатиме дітям займатися іноземною 
мовою. Роботу не чужі такі людські емоції, як 
радість і страх, хвилювання та роздратування. 
Pepper навіть може переказувати смішні жарти.

«Хіба ніхто не розуміє, що стри-
мати жадібність сильних світу цьо-
го можуть тільки жорсткі правові 
норми та механізми громадського 
контролю? Якщо їх немає, то можна 
ображатися тільки на самих себе за 
те, що народну довіру було інвесто-
вано невдало».

Олена Деревянко, віце-
президент «Української піар-ліги»

«Регіоналівські недобитки апрі-
орі не можуть бути в опозиції, якби 
вони себе не називали. Адже опону-
ють не Президентові та провально-

му економічному курсу, а опонують 
українській державності в патоло-
гічному бажанні наживи. І в цьому 
вони готові підтримувати кого за-
вгодно. Частина «регіоналів» уже в 
коаліції — «Воля народу» та «Від-
родження». Так, депутати з «БПП» 
і «НФ», голосно розповідаючи про 
патріотизм, по факту пішли в коалі-
цію з тими, хто голосував за криваві 
«закони 16 січня».

Олег Ляшко, народний депутат, 
лідер «Радикальної партії»

«Олігархічні політпроекти, злі-

плені до виборів, відживають своє. 
У них з кожним днем вірить усе 
менше виборців. Український пар-
ламентаризм у його нинішньому 
вигляді — це імітація парламен-
таризму. Більшість українських 
партій — імітації партій. Олігархи 
перекуповують один в одного депу-
татів, як футбольні клуби переку-
повують гравців. Партійні кольори 
не мають значення, тому що немає 
ні партійної ідеології, ні партійних 
внесків. Усе — «фейк».

Єгор Фірсов, народний депутат 
України

«Профспілкові ліде-
ри, незважаючи на 
злиденне існування 
робітників, живуть 
дуже добре. Осо-
бисто знаю одного 
такого профспіл-
кового лідера, який 
їздить на автомобілі 
марки «Лексус» по 
Києву. Інший лідер 
місцевого значення 
володіє автосервіса-
ми і двома водними 
господарствами в 
невеликому шах-
тарському містечку. 
І таких прикладів 
безліч». 

Павло 
Лисянський, 

правозахисник, 
директор 

громадської 
організації 

«Східний центр 
протидії корупції»

Тиждень підходить для вирішення сер-
йозних завдань. Хоча домовитися про 
співпрацю з оточенням не завжди вда-
ватиметься, самостійна робота буде 
дуже плідною. 

Тельцям потрібно знайти в собі сили 
протистояти спокусам, котрі оточувати-
муть їх цього тижня. Якщо це вдасться, 
то з’явиться шанс завоювати симпатії 
людей та зав’язати корисні знайомства.

Скористайтеся впливом позитивних 
тенденцій, щоб реалізувати плани, які 
ви довго виношували. Можна починати 
роботу над якимись бізнес-проектами - 
як власними, так і спільними. 

Цього тижня Ракам не варто надмі-
ру розраховувати на своє природне 
везіння та прихильність зірок. Однак, 
якщо ви будете розсудливі і серйозні, 
все швидко владнається. 

Тиждень буде насиченим, оскільки Вам 
доведеться і робочі питання вирішува-
ти, і сімейними справами займатися, 
але все вдасться встигнути, навіть на 
спілкування з друзями залишиться час.

Цього тижня чимало Водоліїв заці-
кавиться питаннями, до яких раніше 
були байдужими, що може призвести 
до великих змін. Але для цього знадо-
бляться сила духу і самодисципліна. 

Оптимізм, віра в свої сили та гостра 
інтуїція допоможуть Стрільцям цього 
тижня подолати будь-які труднощі. 
Обережність і здоровий глузд теж ста-
нуть у нагоді.

Цей тиждень добре підходить для 
творчої діяльності, у першу чергу 
— для занять образотворчим мисте-
цтвом. Стосунки з близькими будуть 
складатися гармонійно і врівноважено.

Для багатьох Дів цей тиждень буде 
сповнений сюрпризів та незвичайних 
ситуацій. Але Ви, безсумнівно, знайде-
те спосіб отримати користь з того, що 
відбувається.

Менше розмовляти та більше робити 
— ось секрет успіху цього тижня. Бе-
сіди ні про що, які б приємні вони не 
були, тільки віддаляють вас від досяг-
нення поставлених цілей.

Хоча тиждень може стати справжньою 
перевіркою на міцність, більшість Ко-
зорогів пройде її гідно. Головне — не 
давайте волі емоціям та приймайте 
зважені рішення.

Цього тижня розраховувати на успіх 
можуть ті зі Скорпіонів, хто займаєть-
ся науковою та творчою діяльністю. 
Варто очікувати на цікаві пропозиції, у 
тому числі й від колег по роботі.
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Афіша заходів пивного клубу «Оболонь»
Пт 22.04 щомісячна забава «ВГАДАЙ МЕЛОДІЮ!». Шоста 

серія: саундтреки минулого
Сб 23.04 ДЕНЬ НАРОДЖЕННЯ КОРАБЛИКА! За участі гурту 

«ФЛАЙZZZА» (Луцьк) із презентацією альбому 
«МК-60»

Нд 24.04 Танці на палубі Кораблика: від 60-х і до сьогодні 


