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ОВЕН 
Керівництво лише розлю-
титься, якщо запропонуєте 
свіжі, нетрадиційні рішення 
чи впровадите нові методи. 
Події навряд чи пройдуть 

так, як передбачалося. Зосередьтесь і поду-
майте, які дії будуть ефективними, які — ні. 

ТЕЛЕЦЬ 
Виникне бажання поліп-
шити соціальний статус, 
професійні навички, інте-
лектуальні досягнення чи 
матеріальне становище. 

Направте енергію на роботу, результати 
якої, зрештою, задовольнять ваші амбіції.

БЛИЗНЮКИ 
Навіть за відсутності будь-
яких   причин можете здати-
ся нерішучою людиною. Це 
не страшно, за винятком 
тих випадків, коли потріб-

но, щоб оточуючі не помилялися щодо вас. 
Спілкування з керівництвом ускладниться. 

РАК 
Розібратися в ситуації, що 
склалася, не вийде. Не-
сприятливий час для роз-
думів про минуле. Ваші 
стійкість і вплив викличуть 

заздрість у оточуючих. Не варто навмисно 
пробуджувати в людях недобрі почуття. 

ЛЕВ 
Навряд чи зможете управ-
ляти життям. Звичний роз-
порядок і плани порушать 
погода чи інші зовнішні 
фактори. Вас охопить жага 

незалежності, що може бути спричинено 
взаєминами з друзями чи колегами. 

ДІВА 
Наполеглива праця, органі-
зація та планування допо-
можуть досягти бажаного. 
Тиждень може видатися 
безрадісним. Долатимете 

проблеми, які раніше здавалися незначни-
ми. Головне — неухильно рухатися вперед. 

ТЕРЕЗИ
Цей тиждень буде багатим 
на події, здатні кинути ви-
клик або й змінити деякі 
сфери вашого життя, якими 
раніше керували традиції, 

правила, вказівки й обмеження. Час пере-
осмислення життєвих цінностей.

СКОРПІОН 
Зросте потреба досягнення 
ідеалів. Це час духовного 
піднесення, сплесків на-
тхнення. Повсякчас пере-
буватимете у мажорному 

настрої. Обережно висловлюйте власні мір-
кування щодо релігії та політики. 

СТРІЛЕЦЬ 
З’явиться можливість до-
сягти успіху за допомогою 
фізичних зусиль. Отримає-
те шанс зайнятися незвич-
ною чи нетрадиційною ді-

яльністю. Вдалий час для купівлі побутової 
техніки й обладнання. 

КОЗЕРІГ
Складуться сприятливі для 
досягнення керівної поса-
ди обставини. Не проґавте 
також шанси, пов’язані з 
бізнесом і застосуванням 

нетрадиційних методів або ідей у межах 
традиційних систем. 

ВОДОЛІЙ
Перебуватимете під впли-
вом творчості та натхнен-
ня. Зросте прагнення до 
особистісного розвитку. За-
гостриться чуттєвість. Ви-

падкова зустріч або знайомство може стати 
поштовхом до нових романтичних стосунків. 

РИБИ 
Чекайте подій, які розбур-
хають вашу уяву та дозво-
лять досягти вищого рівня 
мислення і самовираження. 
Вам вдасться надихнути 

оточуючих задумами й думками або ж самі 
зустрінете когось, хто надихне вас. 
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Бабця на кілька годин 
залишила Вірменію без 
Інтернету
Літня жителька Грузії пошкодила волоконно-
оптичну магістраль, унаслідок чого вся Вірме-
нія та велика частина Грузії залишилися без 
Інтернету, повідомляє «Бізнес Грузії». Зі слів 
чільника прес-служби Міністерства внутрішніх 
справ Грузії Зураба Гвенетадзе, старенька визнає 
свою провину. Жінка зізналася, що пошкодила 
магістраль, шукаючи в землі мідь. 

Табличка на хвіртці: «Обережно, 
у дворі злий папуга!». Чоловік поду-
мав — нісенітниця. Зайшов. Пролу-
нав голос папуги: «Рексе, фас!».

☺☺☺
Запис у щоденнику юного фізи-

ка: «Вчора повторив дослід Ньютона 
з падінням яблука на голову. Замість 
яблук використовував солоні огірки, 
замість яблуні — балкон на п’ятому 
поверсі. Встановлено, що думки, ви-
словлені перехожими після удару со-
лоним огірком по маківці, цінності 
для науки не становлять».

☺☺☺
Хлопчик заходить у вагон метро 

та, щойно поїзд вирушає, починає 
свою промову:

— Люди добрі, допоможіть, будь 
ласка, хто скільки може, у нас в сім’ї 
всі бідні: і мама, і тато, і садівник, і 
водій, і кухар...

☺☺☺
На автосправі:
— Як працює двигун?
— Можна своїми словами?
— Так.
— Бр-р-р-р...

☺☺☺
Студент консерваторії скаржить-

ся другові:
— Уяви, мені на випускний іспит 

задали скласти якийсь музичний 
твір, а я нічого не можу придумати...

— А ти ось як зроби: візьми 
якийсь твір свого викладача, пере-
пиши його ззаду наперед — і здай, 
видаючи за своє.

— Так пробував уже: вальси 
Штрауса виходять...

☺☺☺
— Ну, як ви чуєте з новим слухо-

вим апаратом? 
— Набагато краще, лікарю. Я вже 

три рази змінював заповіт! 
☺☺☺

Буфетниця — офіціанту:
— Послухай, перестань випихати 

клієнтів на вулицю! Ти, певно, забув, 
що працюєш у вагоні-ресторані! 

☺☺☺
Шлюб — це такий інститут, який 

дозволяє двом людям спільно вирі-
шувати проблеми, які ніколи не ви-
никли б, якби не було шлюбу.

Лікар:
— Прочитайте нижній рядок...
— Не можу...
— Е-е, чоловіче, так у вас корот-

козорість...
— Ото дожився! Все життя не-

письменний, а тепер ще й коротко-
зорий...

☺☺☺
У дівчинки випав перший мо-

лочний зуб. 
— Якщо покладеш зубчика під 

подушку, його забере мишка та за-
лишить тобі монетку, — каже малій 
бабця.

— А скільки буде монеток, якщо 
я туди дідусеву щелепу покладу?

☺☺☺
— Офіціанте, я ж замовляв мо-

репродукти!
— Я і приніс макарони по-

флотськи...
☺☺☺

У молодого хакера запитують:
— Максиме, що тобі подобаєть-

ся, крім комп’ютерів і жінок?
— Ну, ще дівчата та калькулято-

ри...
☺☺☺

Нехай ті, хто говорить буцімто 
вночі їсти не можна, спробують по-
яснити, для чого вигадали світло в 
холодильнику.

☺☺☺
На риболовлі:
— Я сьогодні впіймав 20 карасів 

і 15 щук!
— А ви знаєте, хто я такий?
— Ні.
— Я інспектор із рибнагляду.
— А ви знаєте, хто я такий?
— Ні.
— От і добре. Бувайте...

☺☺☺
— Я на права не здала... 
— Що завалила? Теорію? Прак-

тику? 
— Пішохода...

«Один із попередників чин-
ного Президента, мудрий Леонід 
Кучма, який страждає зараз від 
жорстокості прокуратури, гово-
рив: «Україна — не Росія», але, 
мабуть, Януковичу здається, що 
простіше слідувати у фарватері 
інтелектуальних заготовок росіян, 
аніж створювати щось своє».

Віктор Небоженко, політолог про 
послання Президента

«Коли йому привозять пові-
стку та просять з’явитись у проку-
ратуру, він на ній пише «Могильов 
— дурень» і розписується». 

Ренат Кузьмін, перший заступник 
Генпрокурора вважає, що екс-

міністр Юрій Луценко заслужено 
арештований 

«Приміром, ми любимо в ро-
дині ліпити пельмені. Це підозрі-
ло, так? Українська родина любить 
ліпити пельмені — виходить, вона 
вся працює на КДБ». 

Ганна Герман, радник Президента 
України, коментуючи інформацію 
про те, що її чоловік працював на 

КДБ

«Прочитайте, будь ласка, ці 

закони, тому що вичікувальна по-
зиція в антикорупційних законах 
дуже погано може відбитися на 
вашому самопочутті. Щоб вам не 
довелося мати справу з прокуро-
ром». 

Віктор Янукович, Президент 
України

«Покажіть, якою насправді є 
Україна, а то ми їздимо за кордон 
і бачимо, як нас здивовано слуха-
ють закордонні партнери, начебто 
ми приїхали з Тмутаракані». 

Віктор Янукович, Президент 
України

«Нас ще пів-
ень не клю-

нув у голову. Пів-
ень уже над нами. 
Тільки дзьоб по-
ставить — і тоді 
буде лихо».
Леонід Кравчук, 

екс-президент 
України про ба-

жання нинішньо-
го Президента Ві-
ктора Януковича 
змінити систему 

влади

У Болгарії народилося 
немовля з рекордною вагою
Малюк із рекордною вагою — 7100 грамів — наро-
дився в п’ятницю в місті Бургас, що у Болгарії. Як по-
відомляє Болгарське телеграфне агентство, хлопчик 
зростом 55 сантиметрів народився шляхом кесарево-
го розтину в жінки, яка страждає діабетом. Саме ви-
сокий вміст цукру в крові матері, на думку медиків, і 
став причиною рекордних показників новонародже-
ного. Міглі, так назвали хлопчика, що заважив понад 
сім кілограмів, — абсолютний чемпіон Болгарії.


