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www.morepiva.com; 
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ОВЕН
Початок тижня видасться 
доволі складним: почуєте 
на свою адресу чимало 
поганих слів із уст людей, 
яких вважали приятелями. 

Не гарячкуйте. Зауважте, цю критику слід 
спокійно вислухати. Запасіться терпінням.

ТЕЛЕЦЬ
Будьте терплячими — нині 
це для вас украй важливо. 
На тих, хто не вміє вичіку-
вати, дощем поллються 
прикрощі, труднощі та про-

блеми. У стосунках із рідними пануватиме 
взаєморозуміння.

БЛИЗНЮКИ
Вашим головним ворогом 
стане надмірна вразли-
вість. Надто близько беру-
чи до серця неприємності, 
ризикуєте розчаруватися в 

тому, що ще вчора було для вас цінним. Мо-
жете зопалу розірвати важливі зв’язки.

РАК
Відносно спокійний час. 
Події розвиватимуться без 
звичної стрімкості, тож ма-
тимете змогу все обмірку-
вати, прийняти виважене 

рішення. Врешті вдасться керуватися здо-
ровим глуздом, а не емоціями.

ЛЕВ
Хоча тиждень і складати-
меться доволі вдало, при-
води для невдоволення 
таки будуть. Приміром, усі 
плани заразом реалізувати 

не вдасться. Тож доведеться обирати голо-
вне, хоч і не хочеться чимось нехтувати.

ДІВА
Тиждень почнеться важли-
вою подією. Можливості, які 
отримаєте нині, унікальні. 
Тож діяти необхідно швид-
ко й ефективно. Проте не 

проґавити цей шанс зможуть лише наполе-
гливі, хитрі та меткі.

ТЕРЕЗИ
Час неспішного, повільного 
просування до мети. На вас 
чекатиме чимало спокус, 
провокацій, ситуацій, коли 
здаватиметься, що нові 

методи кращі за перевірені. Задля хорошого 
результату доведеться попітніти.

СКОРПІОН
Тиждень швидше плідний, 
аніж приємний. Тому на-
лаштуйтеся добряче по-
працювати — результати 
будуть вельми значними, 

хоча й утомитеся ви страшенно. Не бійтеся 
новацій і експериментів.

СТРІЛЕЦЬ
Тиждень щедрий на турбо-
ти та хвилювання, щоправ-
да, здебільшого приємні. 
Перед вами відкриються 
нові можливості. Матимете 

змогу зміцнити свою професійну позицію. 
Можливо, отримаєте підвищення.

КОЗЕРІГ
Тиждень потішить приєм-
ним збігом обставин і вда-
лим вирішенням проблем, 
які давно вас бентежили. 
З’являться й нові перспек-

тиви. Потреби у форсуванні немає, тож мо-
жете рухатися до мети у зручному ритмі.

ВОДОЛІЙ
Звичайний тиждень. Ми-
натиме доволі спокійно, 
проте й особливими до-
сягненнями не потішить. У 
нагоді стане ваша неабияка 

чарівність: саме завдяки їй зміцните позиції 
та знайдете союзників.

РИБИ
Ризикуєте втратити кілька 
шансів через повільність 
і зволікання. Тож більше 
ентузіазму та менше побо-
ювань! Хоробрість і впевне-

ність у собі стануть тими «аксесуарами», що 
допоможуть досягти мети.
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Француза заарештували за 
крадіжку 240 тисяч устриць 
Поліція острова Олерон, розташованого в Атлантич-
ному океані біля західних берегів Франції, зааре-
штувала 51-річного чоловіка за підозрою у крадіжці 
240 тисяч устриць, повідомляє видання «Сегодня». 
Відомо, що горе-грабіжник був найнятий для про-
ведення очисних робіт на неексплуатованих фермах 
із вирощування устриць. За даними поліції, чолові-
кові вдалося вивезти на своїй баржі 14,2 кілограма 
молюсків. Французькі видання акцентують, що це 
наймасштабніша крадіжка такого роду в країні.

Десять тисяч кримчан 
напоїли чаєм із... гармати
У Севастополі на Приморському бульварі вста-
новили національний рекорд масового чаюван-
ня з нагоди проводів Масниці, повідомляє «Се-
годня». За шість годин пластиковий стаканчик 
з гарячим духмяним напоєм з-під чай-гармати 
отримали близько десяти тисяч чоловік. Два вра-
жаючих гігантських самовари, стилізованих під 
гармати, виготовили в Запоріжжі. Ємність такої 
гармати, що важить 240 кг, — дванадцять відер, а 
швидкість нагріву на дровах — півгодини. 

— У житті нема нічого вічного...
— Ну не кажи. От ти народився, 

пішов у ясла, в садок, школу, інсти-
тут закінчив, одружився, виходиш 
погуляти з дітьми, а бабки біля 
під’їзду — все ті ж!

☺☺☺
— Учора вперше спробував ков-

басу з зебри.
— І як? Смачно?
— Через раз!

☺☺☺
У магазині електротоварів чоло-

вік питає в продавця:
— Я шукаю подарунок для тещі. 

Що ви можете запропонувати?
— Ми маємо електричні праски, 

електричні чайники, електричні са-
мовари, електричні вентилятори…

— Ні, це все не те… А є у вас 
електричний стілець?

☺☺☺
— Фахівці кажуть, що китайська 

гречка, яку везуть в Україну, призна-
чена для відгодівлі худоби.

— За кого мають, так і годують!
☺☺☺

— А правду кажуть, що якщо на 
тебе напаскудила пташка, то це до 
грошей?

— Так, а що?
— Вчора потрапив на машині під 

зграю ворон... Судячи по автівці, на-
ступним власником «Челсі» буду я...

☺☺☺
Чоловіка зупиняють даішники: 
— Ваші документи... Іване Пе-

тровичу, а чого ж очі такі червоні? 
На вихідних відпочивати треба... 

— Так я й відпочивав — із друзя-
ми в лазні... 

— З дівчатками? 
— Та ні, чоловіча компанія... 
— Значить, із горілочкою? 
— Та ні, нічого не пили... 
— Ходімо подихаємо в трубку... 
— Ходімо... 
Трубка показує, що чоловік тве-

резий. Повертають документи: 
— Поганенько ж ви відпочиває-

те, Іване Петровичу!
☺☺☺

У всіх вона є — подруга, яка їсть 
цілодобово, наче бегемот, і зовсім не 
товстішає.

Приходить чоловік до чаклунки:
— Допоможіть! Ікота замучила, 

до лікарів звертався — нічим зара-
дити не можуть!

— Гаразд. Повторюйте за мною: 
«Ікота-ікота, перейди на Федота...».

— Розумієте, річ у тому, що я і є 
Федот!

☺☺☺
Тільки водій маршрутки знає 150 

рим до слова «посвідчення»...
☺☺☺

— Чому в жінок великі очі, а в 
чоловіків маленькі?

— Жінкам потрібні великі, щоби 
пильно стежити за чоловіками, а чо-
ловікам — маленькі, щоби складні-
ше було видряпати.

☺☺☺
Оголошення: «Досвідчений при-

ватний детектив швидко та досто-
вірно встановить, чого це раптом 
ваш чоловік такий щасливий».

☺☺☺
Прокидаються чоловік із дружи-

ною вранці в день річниці. Жінка со-
лодко потягується:

— Ах, який чудовий сон я бачи-
ла! Нібито ти мені подарував діаман-
тове кольє. Що б це означало?

Чоловік цілує її:
— Зажди до вечора, люба.
Ввечері дружина накрила стіл, 

дістала вино, запалила свічки… Чо-
ловік урочисто вручає їй гарну коро-
бочку, перев’язану стрічкою. Жінка 
похапцем зриває обгортку, а там — 
книжка «Тлумачення снів».

☺☺☺
Ох і суперечливий характер у на-

шого начальника Мухамеда Ізраїле-
вича Москаленка!

☺☺☺
Ринок. Покупець — продавцю:
— Яка собівартість бульби?
— Собівартість — комерційна 

таємниця, а тобівартість — десять 
гривень за кіло!

«Під час приходу Азарова в 
крісло Прем’єр-міністра він роз-
глядався таким собі чарівником, 
людиною, яка володіє магічними 
здібностями з «гіпнотизування» 
українських економічних проце-
сів. Але виявилося, що для цього 
не вистачає ні професіоналізму, ні 
сили магії». 

Віктор Небоженко, політолог

«Багатим людям (і не тіль-
ки олігархам, які потрапили до 
списку «Forbes») варто було б за-
думатися над своєю соціальною та 
суспільною відповідальністю. Та, 

на жаль, у нас в основному комп-
радорський капітал, він не думає 
про долю держави, про суспіль-
ство, його майбутнє. Для нього на 
першому місці — багатство, а на 
другому — багатство».

Степан Хмара, народний депутат

«Специфіка роботи, особливо 
молодої жінки, з дітьми, полягає 
в тому, що вона все-таки повинна 
вчасно піти з роботи. Напевно, не 
треба її завантажувати роботою 
в суботу, у вихідні, а тим більше 
святкові дні… Якщо є такі геро-
їчні жінки, які готові відмовити-

ся від сім’ї, то ми будемо вітати їх 
прихід».

Микола Азаров, Прем’єр-міністр 
розповів, коли братиме на роботу в 

уряд жінок

«Я хочу на своє виправдання 
сказати: якщо я угроблю еконо-
міку України, напевно, мої спів-
громадяни скажуть мені більше 
негативних слів, аніж якщо я в 
процесі такої підготовки зроблю 
якісь лінгвістичні помилки».

Микола Азаров, Прем’єр визнав, 
що іноді у своїх виступах україн-
ською мовою допускає помилки

«Сп р а в ж н я 
мета пен-

сійної реформи 
— це якнайшвид-
ше умертвити 
2-2,5 млн. людей 
похилого віку, 
щоб вони не були 
баластом, який 
потрібно утри-
мувати. Те, що 
відбувається й 
триватиме в на-
шій країні, по-
чинаючи з 1991 
року, у міжна-
родній політоло-
гії називається 
«оксамитовий ге-
ноцид», а за сво-
їми наслідками 
він уже давно пе-
ревершив голод 
30-х років». 

Ігор Беркут, 
лідер партії «Ве-

лика Україна»


