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м. Луцьк, вул. Коперніка, 8а. 
Телефон для довідок: 

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

e-mail:obolon@morepiva.com

ОВЕН
Відчуєте незрозуміле зане-
покоєння. Домогтися від-
критої та чесної боротьби 
з опонентами буде нелег-
ко. Доведеться навчитися 

справлятися з розчаруваннями, втратами та 
невдачами. Не позичайте нікому грошей.

ТЕЛЕЦЬ
Прагнутимете якнайшвид-
ше поділитися з усіма свої-
ми думками. Нині ви схильні 
до нетрадиційних поглядів, 
тож виникнуть оригінальні 

ідеї. Уникайте нервового перенапруження. В 
дорозі чекайте найнеймовірніших ситуацій.

БЛИЗНЮКИ
Стосунки в сім’ї погіршать-
ся. Звичний розпорядок 
зміниться хаосом, що спо-
нукатиме до пошуку нових 
підходів. Долатимуть су-

перечливі емоції. Настрій буде надзвичайно 
нестабільним і непередбачуваним.

РАК
Думки, ідеї та спілкування 
стануть більш натхнен-
ними. Станете майстром 
лицемірства — чимось на 
кшталт ясновидця, який 

точно вгадує, що хоче почути у відповідь 
співрозмовник. Гарний час для подорожей.

ЛЕВ
Паперова робота, писани-
на, зустрічі та суперечки 
страшенно втомлять. За-
раз не варто переглядати 
систему цінностей і пріори-

тетів. У фінансових справах виявите і випра-
вите помилку, що піде на користь гаманцю.

ДІВА
Можливий спад ентузіазму, 
зумовлений перевтомою. 
Настає період хаотичної та 
безплідної активності. Уста-
лений лад може порушити-

ся, і в цьому звинуватять саме вас. Імовірні 
родинні конфлікти.

ТЕРЕЗИ
Співпраця виявиться успіш-
ною та взаємовигідною. За-
виграшки зможете досягти 
вигідних умов контрактів, 
перемогти опонента в запе-

клих дебатах і поліпшити відносини з парт-
нерами та союзниками. 

СКОРПІОН
Спілкуватись ясно та раціо-
нально на цьому тижні буде 
нелегко. На щастя, досвід 
допоможе впоратися з плу-
таниною у стосунках. Марно 

покладатися на співпрацю з іншими людьми 
або сподіватися на їхню допомогу. 

СТРІЛЕЦЬ
Оточуючі недооцінять вас. 
Вам може перешкодити 
чужа гордість чи заздрість, 
але якими б не були при-
чини, ви лише згаєте час, 

якщо спробуєте викликати в когось інтерес 
або захоплення. Перечекайте цей період.

КОЗЕРІГ
Творче натхнення сприя-
тиме успіху. Незважаючи 
на те, що вас супроводжує 
удача, не слід забувати 
про обережність. Уникайте 

лінощів, не нехтуйте дрібницями. Не варто 
бути впевненим, що хтось подбає про все.

ВОДОЛІЙ
В центрі уваги опиниться 
романтичний бік життя. 
Почуття спалахнуть із не-
ймовірною силою. Навіть 
якщо ви щасливі у шлюбі чи 

маєте партнера, можете захопитися кимось 
іншим. Потерпатимете від ревнощів. 

РИБИ
Діяльність, пов’язана з до-
ходами, досить ризикова-
на. Фінансова незалежність 
— ключовий фактор, до 
якого прагнутимете, проте 

гроші — не єдиний привід для занепокоєння. 
Згадайте про родинні цінності.
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Мільярдер на честь 
народження онука видасть 
премії 1,5 тисячі працівників
Один із найбагатших бізнесменів Гонконгу, керів-
ник девелоперської компанії «Henderson Land 
Development» Лі Чжаоцзі видасть премії службовцям 
своїх компаній на честь народження свого шостого 
онука. Всього буде виплачено два мільйони «бонус-
них» доларів. Гроші отримають 1,5 тисячі працівників 
— кожному дістанеться десять тисяч гонконгських 
доларів (1285 доларів США).

Нічний дзвінок із податкової:
— Не подумайте нічого погано-

го, ми винятково з приводу вашого 
спокійного сну...

☺☺☺
Податковий інспектор прочитав 

доньці казку про Попелюшку.
— Тату, а коли гарбуз у золоту 

карету перетворився, Попелюшці 
виставили прибутковий податок чи 
податок на транспорт?

☺☺☺
Начальник сварить підлеглого 

за те, що той постійно «висить» на 
телефоні.

— Але це ж по роботі! — виправ-
довується той.

— У такому разі попрошу вас не 
називати наших клієнтів «зайчика-
ми», «котиками» та «пупсиками»!

☺☺☺
Діалог на вулиці:
— Привіт! Познайомимось?
— Ти хто?
— Можливо, той, кого ти все 

життя чекала.
— Діду Морозе, це ти?!

☺☺☺
— Офіціанте, я вже півгодини 

намагаюся відрізати шматочок від 
цього шніцеля!

— Можете не поспішати: сьогод-
ні ми зачиняємось о сьомій ранку.

☺☺☺
— Цей пішохід — самогубець, — 

каже чоловіку дружина за кермом. 
— Він уже півгодини біжить перед 
нашою машиною. Що робити?

— З’їжджай із тротуару!
☺☺☺

Як вибирають морозиво:
Чоловік:
— У вас є морозиво?
— Є.
— Давайте.
Жінка:
— У вас є морозиво з вишневою 

начинкою в шоколадній глазурі, 
зверху посипане кокосовою струж-
кою?

— Нема.
— Будемо шукати.
Дитина:
— У вас є морозиво за 60 копі-

йок? 

— Куме, що сталося з вашим об-
личчям: на «крутих» нарвалися чи з 
жінкою не помирилися?

— Та ні. Вчора сидів із вудкою...
Дивлюсь: ніби сом пливе — я його 
веслом, а він із води — та за весло...

— Що ж воно таке було?
— Та... аквалангіст...

☺☺☺
Жінка підходить до чоловіка:
— Коханий, наша машина злама-

лась — у карбюратор вода потрапи-
ла…

— Та що ти розумієш?! Ти ж уза-
галі не знаєш, що таке карбюратор! 
Зараз я сам усе подивлюся. Де наше 
авто?

— В озері…
☺☺☺

Юрко після самостійної з геогра-
фії молиться: «Боже, зроби так, щоб 
Нью-Йорк став столицею Франції!».

☺☺☺
— Що це ти купив?
— Хліб для тостів.
— Я й не знав, що ти тамада...

☺☺☺
Студентська їдальня:
— А у вас салат сьогоднішній?
— Я тобі більше скажу: він ще й 

завтрашній.
☺☺☺

Один новий українець запитує 
другого:

— Яка у тебе машина?
— ОООО!
— А, зрозуміло, «Ауді»! 

☺☺☺
— Лікарю, а у мене грип?
— Грип...
— А свинячий?
— Свинячий! Бо тільки свиня 

може викликати «швидку» о четвер-
тій ночі з температурою 36,7!

☺☺☺
Щоб українські автомобілі від-

повідали світовим стандартам, необ-
хідно змінити... світові стандарти.

«Я цей день теж не вважаю 
святом, оскільки Конституція ви-
йшла бутафорна. Усе, що робиться 
вночі, крім потомства, нормально 
не виходить».

Євен Царков, КПУ про День Кон-
ституції

«Для РФ європейська Україна 
— кістка в горлі, тому що приклад 
такої країни для нинішнього режи-
му РФ — це найбільший виклик. 
Тому й така реакція. Нас просто 
не хочуть відпускати з «дружніх» 
обіймів». 

Володимир Огризко, екс-міністр 
закордонних справ про негативну ре-
акцію РФ на навчання «Сі-Бриз» 

«Як у нас відбувається ухвален-

ня законів у парламенті, загально-
відомо: змах руки — і один нардеп 
голосує за п’ятьох-шістьох колег, 
багато з яких, напевно, не знають 
навіть, як двері в парламент від-
криваються».

Андрій Павловський, «БЮТ-
Батьківщина»

«Я розумію, як сьогодні україн-
ська влада прагне ощасливити на-
род. Лукашенко почав із того, що 
переламав Конституцію через ко-
ліно. По-друге, розігнав суди. По-
третє, пересадив усю опозицію… 
Знаєте, в чому наша помилка? Ми 
прагнемо ощасливити український 
народ без його участі».

Роман Безсмертний, екс-посол 
України в Білорусі 

«Давайте задумаємося над 
питанням, чи є в Україні парла-
мент узагалі? Він став фактично 
ще одним підрозділом Банкової… 
Просто у ВР є своє велике примі-
щення, і іноді туди навіть хтось 
приходить».

Арсеній Яценюк, «Фронт змін»

«Суддя одним вухом слухав 
нас, у другому — у нього суфлер із 
Адміністрації Президента. Феміда 
в Україні в одній руці має упаков-
ку грошей, а в іншій — телефон 
спецзв’язку Адміністрації Прези-
дента».

Юлія Тимошенко, «Батьківщина» 
про розгляд судом справи про 

«газові контракти»

«Якщо опози-
ція не зможе 

об’єднати дії перед ви-
борами, у наступній 
Верховній Раді вона 
буде обмежена макси-
мум сотнею депутатів. 
Це буде резервація 
опозиції, така, знаєте, 
дозволена форма опо-
зиційної діяльності».

Арсеній Яценюк, 
«Фронт змін»

Кішка, впавши з 12-го 
поверху, лише зуб зламала
Кішка, яка впала з даху 12-поверхового будин-
ку, вижила й не одержала серйозних травм. 
Тварина лише зламала зуб і трохи ушкодила 
таз. Інцидент стався в м. Олдбері в англійському 
графстві Уест-Мідлендс. Нещасну біло-смугасту 
кицю знайшли біля будинку. Її відвезли у 
ветеринарний центр Бірмінгема. Ветеринари 
дійшли висновку, що в результаті падіння вона 
майже не постраждала. Через 24 години після 
того, що трапилося, кішка оклигала.


