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Телефон для довідок: 

(0332) 72-33-53. 
www.morepiva.com; 

e-mail:obolon@morepiva.com

ОВЕН
Матимете змогу максималь-
но проявити свої інтелекту-
альні здібності. Пам’ятайте, 
що успіх вимагає зусиль, і 
не відступайте, якщо виник-

нуть перешкоди. Невимушене спілкування 
зміцнить стосунки з коханою людиною.

ТЕЛЕЦЬ
Існує ймовірність, що плани, 
які самозабутньо будуєте, 
виявляться недосяжними, 
а метушня й напруга піді-
рвуть емоційне здоров’я. 

Все залежить від здатності до самоконтро-
лю та протистояння негативним впливам.

БЛИЗНЮКИ
На вашім шляху не ви-
никатиме перепон, а не-
приємності оминуть вас 
стороною. Тож тиждень 
доволі вдалий. Вдасться 

залагодити давні конфлікти. Ймовірні нові 
знайомства, легкий флірт.

РАК
Зірки віщують успіх у про-
фесійній сфері. Попри всі 
труднощі та непорозуміння, 
вам вдасться оминути всі 
пастки, налаштовані недо-

брозичливцями. На вас чекають романтичні 
побачення та цікаві знайомства.

ЛЕВ
Професійна сфера вима-
гатиме максимальної пра-
цездатності, дисципліни та 
організованості. Не варто 
розраховувати на чиюсь 

підтримку. Ймовірні сварки з коханою люди-
ною, відносини будуть дещо напруженими.

ДІВА
Не спокусіться на нібито 
вигідну пропозицію, уникай-
те ризикованих операцій і 
всіляких авантюр. Можливі 
прикрості, непорозуміння у 

відносинах з начальством, колегами. Душев-
ний спокій повернуть розмови з друзями.

ТЕРЕЗИ
Тиждень виявиться важким: 
нагадають про себе неза-
вершені справи. Доведеть-
ся врешті все доробити. Не 
намагайтеся розділити свої 

турботи з кимось. Час, коли на перший план 
вийдуть особисті інтереси.

СКОРПІОН
Доволі насичений період: 
не матимете часу, щоб від-
почити та поновити сили. 
Загостряться конфлікти та 
непорозуміння. Важливою 

виявиться підтримка друзів. Використайте 
всі нагоди побути зі своєю половинкою.

СТРІЛЕЦЬ
Тиждень буде доволі вда-
лим. Налаштуйтеся на 
активну працю, виявляйте 
енергійність і цілеспрямо-
ваність — і ви отримаєте 

перемогу. З’явиться нагода здійснити інвес-
тиції, що невдовзі принесуть прибуток.

КОЗЕРІГ
Невдалий період для ман-
дрів. Можливі труднощі й 
у професійній сфері. Аби 
подолати кризову ситуацію, 
доведеться використати всі 

знання та досвід. Велика ймовірність знахід-
ки чи подарунка.

ВОДОЛІЙ
Тиждень напружений і спо-
внений подій. Доведеться 
докласти зусиль, аби зала-
годити всі проблеми. Емо-
ційний фон дуже напруже-

ний, тож можливі сварки, напади відчаю та 
нервові зриви. Обережно зі словами.

РИБИ
Вдало складатимуться про-
фесійні справи. Зірки ра-
дять вам зосередитися на 
реалізації старих призабу-
тих планів та ідей. Імовірні 

проблеми у сімейних відносинах, тож нама-
гайтеся бути делікатними з рідними.

АСТРОЛОГІЧНИЙ ПРОГНОЗ НА 31 СІЧНЯ — 6 ЛЮТОГО 

Відомості.UA

№ 5 (540)

27 січня - 2 лютого 2011 року

vidomosti-ua.com

Німецька поліція 
затримала п’яну сову 
Німецька поліція піймала на вулиці сову, яка 
випила занадто багато шнапсу. Пляшки з за-
лишками напою лежали неподалік. У правоо-
хоронні органи про птаха повідомила жінка, 
яка розповіла, що сова дивно поводиться — 
сидить біля дороги й не звертає уваги на ма-
шини, які їдуть майже поряд. Коли на місце 
приїхали поліцейські, вони оглянули пташку 
й вирішили показати її фахівцеві. Потім сову 
напоїли водою та відпустили.

На Євро-2012 замість вувузели 
пропонуватимуть зозулицю 
В Україні до Євро-2012 футбольним уболівальникам 
можуть запропонувати гідну відповідь африканській 
вувузелі: трипільський свисток-зозулицю, зроблений із 
глини. «Ми хочемо запропонувати кілька зозулиць різних 
розмірів. Найменша буде 5-7 см, — розповів президент 
Асоціації спортивного маркетингу Олександр Кучерявий. 
— Ми вже звернулися до комітету Євро-2012». Щоправда, 
не факт, що зозулиця прославиться. УЄФА може заборо-
нити проносити на стадіон глиняні предмети. Їх осколки 
можуть бути досить гострими, щоб травмувати людину.

Співробітник податкової інспек-
ції, вирушаючи з дружиною на кос-
тюмований вечір, вбрався вампіром: 
у чорній накидці, з іклами і «кров’ю» 
на кігтях з пап’є-маше. Коли вони 
увійшли до бару, знайомий бармен, 
оглянувши його, поцікавився:

— Прямо з роботи?
☺☺☺

Ніщо не зближує так людей, як 
один варіант на іспиті.

☺☺☺
— Куме, ти чув, що держзамов-

лення на економістів і юристів у ву-
зах зменшать у 10 разів?

— І правильно зроблять: навіщо 
економісти без економіки й юристи 
без права?

☺☺☺
Приїжджають батьки відвідати 

студента в гуртожитку. Рано-вранці 
стукають у двері його кімнати. З-за 
дверей сонний голос:

— Хто ще там?!
— А Коля Іванов тут живе?
— Тут, тут... Ви його біля дверей 

покладіть, зараз одягнуся — занесу!
☺☺☺

— Увага! Власник червоного 
«Феррарі», припаркованого під ков-
шем екскаватора, терміново купіть 
собі валідол!

☺☺☺
— Чому наші депутати вирізня-

ються такою вгодованістю?
— То їх розпирає від гордощів за 

країну.
☺☺☺

На чемпіонаті світу з плавання, 
що проходив у Папуа Новій Гвінеї, 
спортсмени скаржилися на занадто 
гарячу воду та лавровий лист у ба-
сейні.

☺☺☺
Розмова між депутатами: 
— Ви чому не були на вчораш-

ньому засіданні, колего? 
— Вчора я вирішив поспати вдо-

ма.
☺☺☺

— Ти була найкрасивішою на 
своєму дні народження.

— Спасибі! Я старалася!
— Спеціально гостей вибирала?!

Голова ЦВК до Лукашенка: 
— У мене дві новини, одна хоро-

ша, інша — погана. З якої почати? 
Лукашенко: 
— З хорошої... 
— Ви стали президентом. 
— А погана тоді яка? 
— За вас ніхто не проголосував.

☺☺☺
Клерк входить у кабінет началь-

ника та виливає чорнило йому на 
лисину. Потім починає танцювати 
на його столі. Але тут в кімнату за-
глядає інший клерк і пошепки гово-
рить:

— Томасе, припини. Ти не отри-
мав мільйон спадщини — ми пожар-
тували...

☺☺☺
Висновок Конституційного Суду 

України на пакет законів «Про про-
тидію корупції»:

«Не відповідають ст.58 Консти-
туції як такі, що утискають права 
громадян, зокрема держслужбовців, 
і знижують рівень їх життя».

☺☺☺
Під час прес-конференції спів-

робітників управління по бороть-
бі з незаконним обігом наркотиків 
найбільше враження на журналістів 
справив кульок із кокаїном, що впав 
на вентилятор.

☺☺☺
Ющенку прийшла повістка до 

прокуратури.
«Напевно, потрібні руки, які ні-

чого не крали, для еталона», — по-
думав Ющенко.

☺☺☺
— Куме, а яка чисельність міліції 

в Україні?
— Триста тисяч.
— Ага... А Партії регіонів?
— Тисяч п’ятсот. А тобі навіщо?
— Питання в кросворді попало-

ся: «Найбільше українське злочинне 
угруповання». 

«Я не став би називати макі-
ївські вибухи політичною техно-
логією. Це, скоріше, вибухова тех-
нологія, у якій задіяна ціла група 
професіоналів. І вони вечорами 
аж ніяк не вірші читають чи див-
ляться центральний канал».

Віктор Небоженко, політолог про 
тих, кому були вигідні вибухи в 

Макіївці

«Президент оприлюднив герб 
своєї родини. Ти ба, які барони. І 
цей герб завершується великим 
кентавром зі значком «Мерседеса» 
в зубах. Я хочу сказати, що ось так 

і країну будують, на таких ціннос-
тях і на таких традиціях».

Юлія Тимошенко, лідер БЮТ за-
кликала українців «не бути гостями 

в країні з чужими баронами й вла-
диками»

«До вичерпного переліку під-
став для звільнення Генпрокурора 
Янукович додав ще одне — «через 
інші причини». Тобто причиною 
для звільнення Пшонки може 
бути поганий настрій Януковича 
вранці, або те, що йому не сподо-
балася погода, або запізнення на 
півхвилини автомобіля й охорон-

ця, або невдало приготована для 
нього яєчня. Що завгодно». 

Анатолій Гриценко, «НУ-НС»

«Між початком реформ і від-
дачею від них існує часовий про-
міжок. Ось, наприклад, якщо хліб 
посіяти навесні, то хоч на колінах 
стій, молися на нього протягом 
доби, пилинки здувай, поливай, 
освітлюй, все одно раніше почат-
ку серпня буханця хліба з нового 
врожаю не буде. Те ж саме і з ре-
формами».

Михайло Чечетов, ПР

«Ганя розцінює 
д і я л ь н і с т ь 

міжнародних рей-
тингових органі-
зацій так, ніби їх 
можна купити. Вона 
говорить у рамках 
свого українського 
досвіду, що можна 
купити будь-яке 
соціологічне дослі-
дження, яке розпо-
вість «правду про 
рейтинги». Герман 
дивиться в «криве 
дзеркало» укра-
їнської практики. 
Вона переносить 
свій світогляд на 
міжнародні органі-
зації».

Володимир Бон-
даренко, БЮТ не 
згідний з думкою 

заступника голови 
АП Ганни Герман 

про упередженість 
«Freedom House» до 

України


