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ОВЕН
У цілому тиждень доволі 
спокійний, на події не ба-
гатий і сприятливий для 
плідної роботи. Якщо буде-
те завбачливі, зможете по-

долати конкуренцію та зміцнити позиції. Не 
варто розкривати комусі свої плани.

ТЕЛЕЦЬ
Вдалий період, тож вико-
ристайте його максималь-
но ефективно. Накопичені 
знання та досвід працюва-
тимуть на вас у боротьбі з 

колегами, які намагаються зробити кар’єру, 
розраховуючи на власне нахабство.

БЛИЗНЮКИ
Настільки вдалий тиждень, 
що від перемог аж голова 
запаморочиться. Врешті 
можна вільно зітхнути — 
фортуна в усьому вам 

сприятиме. Кохана людина приємно здивує. 
Вечори у сімейному колі додадуть снаги.

РАК
Мінливий тиждень — 
успішний спочатку, він 
ставатиму усе складнішим 
і напруженішим. Хтось на-
магатиметься скористатися 

вашою вразливістю, тож будьте обачні. Не 
довіряйте новоспеченим знойомим.

ЛЕВ
Можете послідовно та ви-
важено втілювати задума-
не. Ваша врівноваженість 
може бути неприємною 
близьким. Вона здасться 

їм виявом байдужості. Тож переконайте їх у 
своїй любові, доки не назрів конфлікт.

ДІВА
Саме час навести лад у 
всіх сферах свого життя. 
Будьте обачні й не базікай-
те зайвого, бо відносини з 
начальством будуть доволі 

напруженими. Гаманець потостішає, вдасть-
ся навіть поповнити недоторканний запас.

ТЕРЕЗИ
Будьте уважні до друзів. 
Не варто позичати у когось 
гроші, намагайтеся самі 
владнати свої фінансові 
проблеми. Нічого не досяг-

нете, якщо нервуватимете та переживати-
мете через дрібниці.

СКОРПІОН
На надміру амбіційних 
представників знака чека-
тиме невдача. Обстави-
ни вимагатимуть від вас 
спритності та хитрості. До-

ведеться підтримувати стосунки з тими, хто 
вам несимпатичний, приховувати емоції.

СТРІЛЕЦЬ
Фортуна на вашому боці. 
Тож сміливо можете кида-
ти виклик конкурентам — 
обов’язково переможете. 
Щоправда, фінансова ситу-

ація не потішить — витрати виявляться не 
меншими за прибуток. 

КОЗЕРІГ
Вас чекає насичений поді-
ями тиждень. Завадити ре-
алізацію важливих планів 
можуть заздрощі та недові-
ра. Гарний час для заручин 

та весілля. Романтичні знайомства стануть 
початком міцних і ніжних стосунків.

ВОДОЛІЙ
Відкриваються нові пер-
спективи. Поспішайте, бо 
іншого шансу може й не 
бути. Це час рішучих дій. 
Ніщо не завадить вам впер-

то та наполегливо просуватися до мети. Не 
вплутуйтесь у чужі конфлікти.

РИБИ
Конфлікти з керівництвом 
і колегами закінчаться не 
на вашу користь. Не пе-
реймайтеся через дрібні 
невдачі, зосередьтеся на 

головному. Неймовірно захочеться розва-
жатися, тож не обійдеться без пригод.
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Японці вигадали краватку-
подушку
Невдовзі змучені японські роботяги зможуть при-
лягти відпочити прямо на робочому місці завдяки 
новинці — краватці, яка легко трансформується у 
подушку. Краватка для сну дозволить потомленим 
клеркам комфортно подрімати прямісінько за офіс-
ним столом. Винахід виглядає як звичайна краватка, 
та ззаду має отвір, через який накачується повітрям 
і перетворюється на зручну подушку. Аксесуар ви-
готовлений із шовку та спеціальних волокон, через 
що навіть у спеку залишатиметься прохолодним. 

Їде блондинка на джипі, даішник 
зупиняє:

— Чому спереду та ззаду різні 
номери?

— Спереду — мобільний, а ззаду 
— домашній...

☺☺☺
— Васю, як ти до лікарні потра-

пив?
— Розумієш, іду я по вулиці... 

Дивлюся: здоровенні чолов’яги обі-
ймаються, цілуються... Я й запитав: 
«Це гей-парад?». Виявилося, День 
десантника...

☺☺☺
— Пам’ятаєш, я вранці бігала по 

квартирі з радісним криком: «Ура! Я 
нарешті знайшла ці кляті ключі!»? 

— Ну... 
— Ти не бачив, куди я їх після 

цього поклала?
☺☺☺

— Тату, а що таке «зебра»?
— Е-е... ну, просто уяви собі 

штрих-код на чотирьох ногах.
☺☺☺

— Ваню, які жінки тобі подоба-
ються: розумні чи вродливі?

— Ні ті, ні інші! Ти ж знаєш, що я 
кохаю тільки тебе!

☺☺☺
Сидить хлопець на лавці й при-

мовляє:
— Ото халепа!
Тут підходить інший і питає:
— Що трапилося?
Хлопець відповідає:
— Сідай — розповім...
Той сів.
— Лавка пофарбована...

☺☺☺
Найкращий спосіб перевірити 

чоловіка на вірність — запитати під 
ранок: «До своєї підеш чи в мене за-
лишишся?».

☺☺☺
Щоб подобатися дівчатам, по-

трібно бути розумним, красивим і 
багатим. Або бути котом.

☺☺☺
Оголошення: «У вас дефект мов-

лення? Ви затинаєтеся? Не вимовля-
єте звук «р»? Нові ліки! «Імунонатрі-
єхлорогідрокарбодон»! Запитуйте в 
аптеках міста!».

Батько з сином приїхали на ри-
балку. Тато каже:

— Синку, давай макуху! 
— Та я її ще по дорозі з’їв.
— Тоді давай перловку!
— Та я її щойно з’їв...
— Тоді доїдай хробаків — і по-

їхали додому!
☺☺☺

Через злочинну недбалість пра-
цівників музею картина Малевича 
«Чорний квадрат» цілий місяць про-
висіла догори ногами.

☺☺☺
Дві білявки: 
— Олю, скажи, а коли я копіюю 

текст, де він зберігається?
— Як де? Звичайно ж, у мишці!

☺☺☺
— Алло, кохана, щойно по радіо 

передали, що один псих їде по зу-
стрічній… Будь обережна! 

— Один? Та їх тут тисячі!
☺☺☺

— Я захоплю світ!
— Одягни шапку!
— Ну мамо!

☺☺☺
У заплутаних коридорах Верхо-

вної Ради знайшли здичавілого деся-
тирічного хлопчика, вихованого де-
путатами. Мова в дитини невиразна, 
кругозір — обмежений, харчується 
тільки в буфеті, при словах «засідан-
ня оголошується відкритим» миттє-
во занурюється в глибокий дитячий 
сон.

☺☺☺
Сьогодні бачив оголошення: 

«Продам принтер», написане від 
руки. Щось тут не так...

☺☺☺
Іван Іванович Іванов не запо-

внює жодні бланки. Він просто кра-
де зразок...

☺☺☺
Люблю бігати. Вранці та ввечері. 

До холодильника.

«Влада, безумовно, недаремно 
обрала час арешту саме на кінець 
липня — початок серпня, коли в 
Україні пік відпусток, і всі відпо-
чивають або знаходяться на горо-
дах. Розрахунок був ще й на те, що 
в цей час у цивілізованих західних 
країнах установи, в тому числі 
державні відомства, взагалі зачи-
няються, бо всі йдуть у відпустку. 
І найголовніше, давайте говорити 
чесно: у багатьох людей є зневіра 
та розпач. А на додаток у суспіль-
стві культивується штучний страх, 
який не сприяє активній протидії 
режиму».

Олександр Турчинов про 
арешт Юлії Тимошенко

«Коли говорять про арешт 

Тимошенко, натякають, що ясно, 
хто буде наступним Президентом 
України. По-моєму, тільки дурень 
може повірити в це».

Олександр Єфремов, ПР, не 
вірить у те, що арешт Юлії Тим-

ошенко посприяє зростанню її 
рейтингу

«Захищаючи Тимошенко, Пу-
тін і Медведєв перед своїм вибор-
цем виглядають мужнішими, як 
реальні мужики».

Ігор Гринів, БЮТ, про те, що 
позиція керівництва РФ щодо 

Юлії Тимошенко «чоловіча»

«Жодна людина, яка висту-
пила з критикою, на адресу кого 
б ця критика не була — на адре-

су директора шахти, губернатора, 
Прем’єр-міністра, Президента — 
не буде за це покарана».

Микола Азаров, Прем’єр-
міністр України про те, що за 

критику влади карати не будуть

«А щодо її (Юлії Тимошенко 
— прим.) політичної і особистої 
долі, я їй дійсно щиро бажаю, щоб 
це закінчилось, і щоб політичних 
опонентів не переслідували й не 
кидали по тюрмах, а щоб політич-
на боротьба була відкрита — на 
дебатах, по політичній позиції, на 
телебаченні, в діях, у політичній 
ідеології. Якщо вона відновить 
рейтинг, я їй скажу: «Браво!».

Арсеній Яценюк, лідер 
«Фронту змін»

«У нас система 
державно-

го управління не 
змінювалася з ра-
дянських часів. Це 
галузеве управлін-
ня, яке орієнтова-
не не на результат, 
а на процес. А на-
ціональні проекти 
— це проектний 
менеджмент, фе-
номен у систе-
мі державного 
управління. Тут 
дуже простий ре-
зультат. Виконав 
— герой, не вико-
нав — не герой».

Владислав 
Каськів, керівник 

«Укрнацпроек-
ту» про роботу 

очолюваної ним 
структури

Китаєць передягнувся 
морквиною, щоб освідчитися 
коханій дівчині
Молодий китаєць на ім’я Пан Кунь вигадав оригі-
нальний спосіб, щоб освідчитися коханій. Парубок, 
аби зробити своїй дівчині пропозицію, вбрався 
гігантською морквиною. Понад те, залучив до участі 
у цій події ще 49 чоловік. Танок велетенських морк-
вин у жовтих окулярах вразив дівчину. Звісно, вона 
погодилася вийти за Пана. На незвичне освідчення 
Кунь витратив сто тисяч юанів. 


