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ОВЕН
У прагненні отримати ди-
віденди за свою працю ри-
зикуєте стати надзвичайно 
агресивними. Врешті зро-
зумієте, що вам необхідно, 

аби бути щасливими. Гостро потребувати-
мете спілкування з близькими та друзями. 

ТЕЛЕЦЬ
У вас підвищаться само-
оцінка та здатність до ре-
алізації власних прагнень. 
Приділіть увагу своїй репу-
тації. Сприятливо складуть-

ся відносини з керівництвом. Кохана людина 
прагнутиме вашої уваги.

БЛИЗНЮКИ
На перший план виступить 
інтелектуальний і профе-
сійний статус, через що бу-
дете зосереджені на обміні 
думками й інформацією. 

Ймовірне прагнення до самовдосконалення, 
зростання інтересу до духовних сфер.

РАК
Підвищену увагу на цьому 
тижні приділіть фінансовим 
питанням, соціальному ста-
ну та бізнес-зв’язкам. Мож-
ливо, вам повернуть давній 

борг. Загостриться прагнення до самостій-
ності, особливо у фінансових питаннях.

ЛЕВ
Украй важливе значення 
для вас матиме здатність 
завойовувати прихильність. 
Зросте самооцінка. Будьте 
обачні: впертість і непри-

язнь, які продемонструєте у цей період, за-
вадять досягти компромісу в майбутньому. 

ДІВА
Пишатиметеся собою та 
своєю роботою. Усвідом-
лення вами своїх життєвих 
сил збудить прагнення до 
більш здорового способу 

життя з правильним харчуванням і заняття-
ми, що зміцнюють загальний фізичний стан. 

ТЕРЕЗИ
В цілому вдалий тиждень. 
У цей період на першому 
плані перебуватимуть ро-
мантичні захоплення, поси-
ляться прагнення до насо-

лод і гонитва за задоволеннями. Схильність 
до ризику — невід’ємна особливість тижня. 

СКОРПІОН 
Спрямуйте енергію на свою 
родину, а також на до-
машні турботи. Інтерес до 
відносин у сім’ї зросте, що 
дозволить краще усвідоми-

ти власну роль і вплив у родині. Підтримка 
близьких сприятиме вашим успіхам.

СТРІЛЕЦЬ 
Зросте прагнення до ви-
словлення власних ідей і 
думок. Потік інформації по-
силиться. Стосунки з близь-
кими і діловими партнерами 

активізуються. Ймовірні події, що надихнуть 
до саморозвитку, поліпшення навичок. 

КОЗЕРІГ
Принципи здаватимуться 
важливішими, ніж фінансо-
вий добробут. Тож ви схиль-
ні до непомірних витрат, 
хизуючись перед іншими. 

Виникне спокуса скористатися становищем, 
грошима заради чиєїсь прихильності. 

ВОДОЛІЙ
Слушний час, щоб оцінити 
свої заслуги, пишатися до-
сягненнями. Пора розвитку 
і покращення іміджу. Стане-
те більш вольовими, рішу-

чими і незалежними. Працюйте ефективно, 
з віддачею, демонструйте силу та рішучість. 

РИБИ 
Це час таємних сторін вашо-
го життя, боротьби й успіхів, 
прихованих від решти світу. 
Ви схильні до самокопир-
сання. Ймовірне сміливе та 

успішне подолання невдач, набуття сильної 
внутрішньої енергії та рішучості.
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У Росії запустили 
православну SMS-розсилку 
У Росії запустили благодійний проект православної 
SMS-розсилки «Добре слово». Всі охочі росіяни 
зможуть щодня отримувати короткі цитати на 
мобільний. Щоранку передплатники нової послуги 
одержують повідомлення з витягами зі Святого 
Письма або творів священиків. Організатори спо-
діваються, що, починаючи свій день зі Священного 
Писання, багато хто полюбить читання православ-
них текстів. Кількість передплатників уже переви-
щила тисячу осіб. 

У Львові продають 
«Камасутру» на шоколаді 
У центрі Львова в одному з магазинів з’явилися по-
дарункові набори, що складаються з восьми плиток 
чорного або білого шоколаду, на яких зображені пози 
з «Камасутри». «Цей набір на прилавок не викладають. 
Але якщо покупець зацікавиться, то йому покажуть, 
що під кришкою», — повідомила керівник шоколадної 
майстерні Орися Ішкевич. Показують еротичні солодо-
щі винятково дорослим відвідувачам. Ідею львів’яни 
запозичили у голландців. Коштує такий набір 80 гри-
вень, тобто по 10 гривень за оригінальну плитку.

Прийшов чоловік у фотоательє 
та каже: 

— Візьміть побільше плівки, бу-
демо багато знімати! 

Поки фотограф ходив по плівку, 
чоловік повністю роздягнувся та ліг 
на диван. Фотограф повернувся та 
застиг у жаху: 

— Що ви робите?! Одягніться 
негайно! 

Чоловік: 
— Я свій альбом загубив. Почне-

мо з дитячих фото!
☺☺☺

Заходить у тролейбус чоловік, сі-
дає. Тут підходить контролер і каже:

— Покажіть білет, шановний!
— Який білет?
— Як який? Проїзний!
— Немає в мене білета, а у вас є?
— Мені він не потрібен, адже я 

контролер!
— А я електрик, то що мені тепер 

за світло не платити?!
☺☺☺

— Слухай, я не можу зрозуміти: 
ти чого постійно такий горбатий хо-
диш?

— Це просто у мене шнур від на-
вушників короткий...

☺☺☺
— Передайте мені, будь ласка, 

бутерброд.
— Із задоволенням!
— Ні, з сиром.

☺☺☺
Вовочка: 
— Маріє Іванівно, от ви ставите 

мені двійку, а я виросту, стану вели-
кою людиною, і вам буде соромно за 
це.

— Путін, сідай і не вигадуй!
☺☺☺

Не буває чесних політиків — бу-
ває мало інформації про них.

☺☺☺
Нова послуга — «Батько за ви-

кликом»: суворий, уважний чоловік 
приїде до директора школи та ви-
слухає скаргу на клієнта.

☺☺☺
Доведено: старі використані ба-

тарейки «Durасеll» лежать у письмо-
вому столі в десять разів довше, ніж 
звичайні.

— Аби купити квартиру в центрі 
Києва, потрібно працювати 400-450 
років...

— Ось бачите — уряд дбає, щоб 
ми жили якомога довше!

☺☺☺
Їде чоловік через кордон. Зупи-

няє його митник:
— Що везете?
— П’ять метрів сала!
— Як це — п’ять метрів сала? 

Хіба це можливо? Ану покажіть!
Селянин дістає пакет, розгортає 

п’ять метрів сала. Митник:
— Неймовірно! Як вам вдалося 

виростити таку велику свиню?
— Дуже просто: купуєте поро-

сятко, задні ноги цементуєте, а ми-
сочку щодня відтягуєте...

☺☺☺
Цікаво, що сумарна вартість 

іномарок із державними номерами 
— Адміністрації Президента, Верхо-
вної Ради, Кабміну тощо — приблиз-
но дорівнює зовнішньому держав-
ному боргу країни.

☺☺☺
Мама читає маленькій доні 

страшну казку, яка не справляє на 
малу жодного враження.

— Невже ти зовсім не боїшся 
злого людожера? — здивовано питає 
мати.

— А чого мені боятися? Мене ж 
звати не Люда, а Таня.

☺☺☺
— Відтоді, як ми познайомилися, 

я не можу ні їсти, ні пити, ні кури-
ти...

— Ти так сильно мене кохаєш?
— Ні, просто на все це не лиша-

ється грошей...
☺☺☺

— Ти нам чай налив?
— Так!
— А цукор поклав собі й мені?
— Ага, і собі, і мені...

«Після недавнього голосуван-
ня партії влади вже не потрібні 
перебіжчики. Тому, якщо хтось і 
захоче піти з БЮТ, їм просто ні-
куди буде йти. Тому це будуть не 
«тушки», а політичні мумії».

Віктор Небоженко, політолог

«Високопоставлені особи з 
Генпрокуратури повинні чітко 
усвідомлювати, що закон — це не 
сокира, що лежить під лавою, яку 
можна дістати й розмахувати нею 
ліворуч і праворуч».

Василь Онопенко, голова Верхо-
вного Суду України 

«...це ілюстрація казки про 
танцюриста, якому три роки зава-
жав Вакарчук, а тепер от заважає 
Табачник». 

Дмитро Табачник, міністр освіти й 
науки, молоді й спорту вважає, що 
організатори акції протесту проти 
прийняття закону про вищу освіту 

обманюють студентів

«Знаєте, найспокійніша ситуа-
ція — на цвинтарі. Не хотілося б 
бачити дуже спокійний парламент 
без живої думки. Це вже не пар-
ламент, а якесь акціонерне това-
риство, в якому кілька власників 

акцій торгуються та вирішують усі 
питання, а депутати просто не по-
трібні».
Тарас Чорновіл, перший заступник 
голови Комітету ВРУ у закордонних 

справах

«У Віктора Ющенка є одна 
турбота — бджоли. Як сказав один 
відомий діяч — не буду прізвище 
називати — з тих пір, як Віктор 
Андрійович підсів на ін’єкцію 
«РосУкрЕнерго», він перестав бути 
романтиком». 

Сергій Луценко, брат екс-міністра 
МВС

«Якщо за-
конопро-

екти голосують 
таким чином, 
то тоді однако-
во, хто перебу-
ває у Верховній 
Раді — дешевше 
буде завести із 
зоопарку або із 
цирку мавпо-
чок, яких дуже 
легко навчити 
натискати по-
трібну кнопку. 
Тоді навіть Че-
четов буде не 
потрібний».

Юрій Стець, 
НУНС


