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ОВЕН
Врешті отримаєте шанс ре-
алізувати власні бажання. 
Аби не заплямувати репу-
тацію, доведеться поводи-
тися стримано. Колеги ви-

знають ваші заслуги. Гарно складатимуться 
відносини з керівництвом. 

ТЕЛЕЦЬ
Обмін думками з колегами 
зробить працю ефективні-
шою. З’явиться нагода під-
вищити кваліфікацію або 
освіту. Тягтиме до пригод, 

одначе будьте розважливі та не втрачайте 
здорового глузду в погоні за адреналіном. 

БЛИЗНЮКИ
Необхідно приділити ува-
гу фінансовим питанням і 
бізнес-зв’язкам. Імовірно, 
вам повернуть давній борг. 
Загостриться прагнення не-

залежності. Робота потребуватиме серйоз-
ності та зосередженості. 

РАК
Вас хвилюватиме здатність 
впливати на інших, а також 
завойовувати прихильність. 
Покращиться самооцінка. 
Спілкування з друзями при-

несе купу позитиву. Одначе ваша надмірна 
впертість може спровокувати конфлікт. 

ЛЕВ
Доволі спокійний тиждень, 
що мине в атмосфері ро-
динного затишку. Зосеред-
ьтеся на хатніх клопотах. 
З’явиться привід, аби пи-

шатися собою. Зірки віщують покращення 
фінансового становища.

ДІВА
Фортуна всміхатиметься 
вам. Захочеться флірту-
вати, тож, найімовірніше, 
з’явиться нова пасія. По-
силиться прагнення до 

насолод, тож будете схильні до ризику та 
спонтанних вчинків.

ТЕРЕЗИ
На цьому тижні все крути-
тиметься навколо родини. 
Рідні потребують допомоги 
та турботи. Посиденьки в 
колі сім’ї будуть приємни-

ми. Пишатиметеся своїми близькими. Час 
сприятливий для купівлі нерухомості. 

СКОРПІОН 
Прагнутимете будь-що 
висловити власну думку. 
Саме час, аби налагодити 
корисні зв’язки, контакти з 
впливовими людьми. Зако-

хані можуть сміливо вирушати в романтичну 
подорож: отримаєте купу вражень.

СТРІЛЕЦЬ 
Система цінностей вия-
виться у цей період значно 
важливішою за фінансове 
благополуччя. Тринькати-
мете гроші на всілякі дур-

ниці, щоб справити на когось враження чи 
здобути чиюсь прихильність. 

КОЗЕРІГ
Час пишатися своїми до-
сягненнями. Імідж потребує 
радикальних змін. Події 
цього тижня зроблять вас 
вольовими, рішучими та 

незалежними. Працюйте в поті чола — це 
допоможе досягти бажаного. 

ВОДОЛІЙ
Упродовж робочого тижня 
не зможете похизуватись 
особливою енергійністю та 
почуватиметеся, наче ви-
тиснутий лимон. Одначе на 

вихідних таки вдасться відпочити та понови-
ти життєві сили. 

РИБИ
Прагнучи отримати матері-
альне заохочення за свою 
працю, станете надзвичай-
но агресивними. Врешті 
зрозумієте, чого вам забра-

кло для щастя. Виникне потреба опинитись 
у веселій гамірній компанії.
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Суд Санкт-Петербурга посадив 
кішку під «домашній арешт»
Петербурзький суд врегулював конфлікт між сусідами 
по «комуналці». Причиною суперечки стала кішка, що 
плутається під ногами. Сусіди, роздратовані пове-
дінкою власника кішки та його вихованки, вимагали 
застосувати щодо чоловіка санкції. Зокрема, людей 
дратує те, що сусід курить на кухні, коли інші мешкан-
ці готують, а також не стежить за кицькою та не при-
бирає після неї. Суд зобов’язав чолов’ягу припинити 
палити у квартирі, а також замкнути кішку в кімнаті, 
щоб та не заважала сусідам. 

Спати на роботі — гріх: не для 
того вам там даний безкоштовний 
Інтернет!

☺☺☺
Пасажир у купе спокійно дрімає. 

Раптом провідник йому каже:
— Шановний, у вас квиток до 

Кременчука. Але ж ми їдемо в про-
тилежному напрямку!

Пасажир, спокійно:
— І часто ваші машиністи так 

помиляються?
☺☺☺

Багатій прогулюється з малень-
кою донечкою. Біля озера сидить 
художник і щось малює. Батько з 
малою стають у нього за спиною та 
спостерігають за його роботою. Че-
рез кілька хвилин багатій каже:

— Бачиш, доню, як дядько без 
«Полароїда» мучиться!

☺☺☺
— Молодий чоловіче, купіть кві-

ти своїй дівчині, а то я вже змерзла 
тут стояти...

— А почому квіточки?
— 20 гривень штучка.
— Вам слід тепліше одягатися...

☺☺☺
— Тобі не здається, що огіркова 

маска таки допомагає мені поліпши-
ти вигляд?

— Звісно, люба. Я лишень не ро-
зумію, навіщо ти її знімаєш? 

☺☺☺
Летить літак. Із кабіни виходить 

пілот із парашутом за спиною та з 
сумним виглядом іде по салону. Па-
сажири, хвилюючись, запитують:

— Що трапилося?
Той у відповідь лише зітхає. До-

ходить до хвоста та відкриває люк. 
Останній пасажир питає:

— Та що ж сталося?!
Пілот, сумно:
— Пусте! Проблеми на роботі...

☺☺☺
— Не маю що вбрати до подруги 

на день народження...
— Люба, твоє «нічого надіти» 

вже нікуди класти!
☺☺☺

Песиміст — людина, яка дивить-
ся в обидва боки, коли переходить 
вулицю з одностороннім рухом.

Приходить маленький син до 
батька-інженера:

— Тато, а що таке «вічність» і що 
таке «мить»?

— Синку, вічність — це час від 
початку робочого дня до його за-
кінчення. А мить — це чотири тижні 
відпустки.

☺☺☺
Приходить якось чолов’яга до 

лікаря з цвяхом у голові та просить, 
аби той витягнув гвіздка. Лікар, 
оглянувши пацієнта, видав:

— Що ж, витягнути можна. Та 
це вам коштуватиме 3000 гривень. У 
вас скільки з собою?

— 300 гривень...
— Шановний, за такі гроші я вам 

його хіба що загну!
☺☺☺

Здавна на Русі найдієвішим при-
воротним засобом вважався борщ...

☺☺☺
— Бабусю, дай п’ять гривень.
— Що?
— Дай п’ять гривень!
— Що?
— Дай десять гривень!
— Ти ж просив п’ять!

☺☺☺
Одинокий дідусь виграв мільйон 

доларів у лотерею. Журналісти про-
сять його поділитися відчуттями. 

— Ну що я можу сказати... Я ра-
дий, що у мене тепер велика та лю-
бляча сім’я...

☺☺☺
Чоловік в універмазі ніяк не 

може вибрати подарунок для дру-
жини. Розгублений, звертається до 
продавщиці:

— Пробачте, якби ви були моєю 
дружиною, то що вибрали б?

— Іншого чоловіка!
☺☺☺

Якщо відкласти на післязав-
тра те, що можна зробити сьогодні, 
з’явиться два вільних дні.

«В усіх судах унаслідок так зва-
ної реформи судочинства сидять 
судді-«вовки», які не читають за-
кони та не дивляться у суть спра-
ви, а просто засуджують».

Юлія Тимошенко, «Батьківщина» 

«Путін зовсім як Ленін, якого  
всі називали «кремлівським мрій-
ником». Путін теж мрійник. Такий 
собі симбіоз з Чернишевським і 
Кампанеллою з єдиною різницею, 
що сидить не у ямі чи Петропав-
лівській фортеці, а у Кремлі. Хоча, 
думаю, якщо б він посидів у Петро-

павлівці, в одиночній камері, його 
утопії були б ще цікавішими».

Олег Соскін, політолог про можли-
ву відмову Росії від співпраці з тран-
зитними країнами щодо постачання 

газу в Європу

«Звідки ці нострадамуси зна-
ють, що чекає Україну на прези-
дентських виборах у 2015 році? На 
кавовій гущі ворожать? За зірками 
віщують? Адже тільки до парла-
ментських іще півтора року».
Олег Тягнибок, лідер ВО «Свобода» 

не вірить, що Віктора Януковича 

переоберуть на другий термін

«Віктор Янукович хоче, щоб 
я повторив його шлях, щоб я сів. 
Коли так, то, схоже, доведеться 
мені й президентом ставати. Поки 
що це жарт».

Юрій Луценко, екс-глава МВС

«Ми найбільший покупець 
газу Росії. З нами треба поводи-
тися коректно, ласкаво й ніжно, 
кавою поїти».

Кирило Куликов, НУ-НС про газові 
переговори

«Не тільки кияни стур-
бовані тим, що у нас 

міський голова, наче по-
літичний привид — то він 
блукає над Ізраїлем, то над 
Швейцарією, то над Киє-
вом. Ніхто не знає, де цього 
привида знайти». 

Анатолій Гриценко, НУ-НС 
про міського голову Києва 

Леоніда Черновецького

Перше у світі 3D-бікіні 
роздрукували на принтері
Футуристичні дизайнери зі студії «Continuum 
Fashion» і фахівці з 3D-принту компанії 
«Shapeways» презентували перший у світі 
роздрукований на тривимірному принтері 
купальник. Матеріал — нейлон-12 — усередині 
3D-принтера перетворюється на тканину, яка 
складається з кружалець, з’єднаних нитками. 
Бікіні вже надійшов у продаж через інтернет-
магазини компаній, які його розробили. Коштує 
новинка від 200 до 300 доларів.


