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ОВЕН
Навіть скромного ентузіаз-
му вистачить, аби досягти 
мети та випередити кон-
курентів. Тож женіть геть 
нав’язливе бажання поніжи-

тися на дивані. Обмізкувати все та потягнути 
час не вдасться — діяти слід негайно!

ТЕЛЕЦЬ
Постарайтеся дивитися на 
світ якщо не позитивно, то 
хоч реалістично. Рожеві 
окуляри якнайкраще допо-
можуть із усмішкою пере-

жити дрібні невдачі. Розкисати через якісь 
дрібниці й справді не варто.

БЛИЗНЮКИ
Ви більше схильні ляскати 
язиком, аніж конкретно ді-
яти. Не марнуйте час на 
зведення повітряних замків. 
Виявляти ініціативу та на-

лагоджувати стосунки зовсім не захочеться, 
тож давній конфлікт так і не вирішиться.

РАК
Просто неймовірний тиж-
день! Щаститиме чи не в 
усьому. Гарантовані купа 
пригод і повні штани вра-
жень. Одначе не обійдеться 

без непорозумінь: ви очікуєте від людей над-
то багато, але не цікавитеся їхньою думкою.

ЛЕВ
Не вдасться реагувати на 
зміни так швидко, як за-
звичай: надто багато часу 
гайнуватимете на обмірко-
вування. Душу ятритимуть 

підозри, тож усюди ввижатимуться вороги. 
Емоційному комфорту це не сприятиме.

ДІВА
Нема такого конфлікту, який 
вам би не вдалося врегулю-
вати. Нині ви — блискучий 
дипломат, здатний поми-
рити й запеклих ворогів. Не 

кидайтеся на допомогу всім, хто просить. 
Вияви здорового егоїзму не завадять.

ТЕРЕЗИ
Складний тиждень. Дове-
деться робити зовсім не те, 
що до вподоби. Марудна 
одноманітна праця неабияк 
втомлюватиме. Що ж вдієш 

— треба це пережити. Не сумуйте: невдовзі 
і для вас засяє сонце.

СКОРПІОН
Тиждень мине безтурботно. 
З легкістю подолаєте незна-
чні перешкоди на своєму 
шляху. Зірки віщують вам 
успіх. Тож можете врешті 

розслабитися та побалувати себе розкішшю 
пливти за течією.

СТРІЛЕЦЬ
Навіть не сподівайтеся на 
успіх. Здається, ви чимось 
завинили перед зірками, 
тож доведеться розплачу-
ватися. Аби щось виправи-

ти, доведеться згаяти чимало сил. Без допо-
моги друзів ну ніяк не впораєтеся.

КОЗЕРІГ
Успіх не просто посміхаєть-
ся — він відкриває вам свої 
обійми. Ваші досягнення не 
залишаться непоміченими. 
Опинитеся в центрі уваги. 

Доля лаштує приємний сюрприз, спогади 
про який колись не раз зігріють душу.

ВОДОЛІЙ
Початок тижня вселятиме 
зневіру. Майже безнадій-
ний період, що загрожує 
максимумом труднощів і 
мінімумом радості. Запекло 

гризтиметеся чи не з усіма, поки природна 
добродушність не візьме гору.

РИБИ
Це період пошуку, коли 
вашою мапою та GPS-
навігатором буде інтуїція. 
Логіку можна з собою не 
брати — жодної користі від 

неї не буде. Намагайтеся довіряти близьким, 
пам’ятати, що в кожного власна точка зору.
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Американець вигадав 
подушку безпеки для мобілки
Американець Джефф Безос хоче запатентувати 
подушку безпеки для мобільних. Телефонний «ейр-
бег», на відміну від автомобільних подушок, має 
спрацьовувати ще до удару об підлогу або землю, 
прямо в польоті. Визначити, що мобілка падає, до-
поможе вбудована  система сенсорів, а пружинки й 
повітряні струмені коригуватимуть кут падіння апа-
рата, щоб захистити екран. Технологія передбачає 
по периметру корпусу невеликий газогенератор, що 
за лічені секунди надує бічні подушки безпеки.

— Мама сказала, що коли я вийду 
заміж, вона на дверях нашої кварти-
ри повісить табличку «Поверненню 
й обміну не підлягає!!!».

☺☺☺
Майже порожній вагон метро. 

Голос машиніста:
— Кінцева станція. Звільніть, 

будь ласка, вагони.
Алкоголік прокидається та голо-

сно кричить:
— Вагони! Ви вільні!

☺☺☺
— Лейтенанте Петренко!
— Я!
— Хочете отримати старшого 

лейтенанта?
— Авжеж!
— Зайдіть у штаб за докумен-

тами й отримайте з витверезника 
старшого лейтенанта Іваненка!

☺☺☺
Чому дівчата називають себе 

«котиками» або «тигрицями»? Оле-
ниці та самки качкодзьоба теж бува-
ють самотні й грайливі...

☺☺☺
Ранок. Дівчина прокидається 

від того, що хлопець її ніжно цілує в 
губи, в щоки, в лоб. Вона ніжиться... 
Раптом його розчарований голос:

— А чому ти не перетворюєшся 
на прекрасну принцесу?

☺☺☺
— Алло! Це товариство захисту 

тварин?
— Так. У вас проблеми?
— Так! Біля мого будинку на де-

реві сидить листоноша й ображає 
мого собаку брудною лайкою!

☺☺☺
Всі люди діляться на:
а) сов (встають і лягають пізно);
б) жайворонків (встають і ляга-

ють рано);
в) дятлів — через них сови вста-

ють рано, a жайворонки лягають 
пізно.

☺☺☺
Під час прийому на роботу:
— Кілька слів про вашу біогра-

фію...
— Народився на Донбасі...
— Ну, знаєте, тільки не треба нас 

залякувати!

Лекція з БЖД. Професор до ау-
диторії:

— Ви — виконроб на будівни-
цтві. На ваших очах із даху падає ро-
бочий. Ваші перші дії?

Студенти:
— Викликати «швидку»!
— Викликати міліцію!
— Повідомити родичам!
Професор:
— Одягніть на труп каску та 

страхувальний пояс, інакше міліція 
приїде за вами!

☺☺☺
Фешенебельний готель. Дзво-

нить телефон. Портьє бере слухавку 
й чує:

— Ту-ті-ту-ту-ту!
Портьє поклав слухавку. Через 

хвилину знову дзвінок:
— Ту-ті-ту-ту-ту!
Портьє знову поклав слухавку. 

Через дві хвилини спускається «но-
вий росіянин»:

— Ну, ти що?! Англійської не ро-
зумієш? Прошу ж — два чаї у двісті 
двадцять другий номер!

☺☺☺
Приходить хлопчик у школу з 

великою ґулею на лобі, вчителька 
його запитує:

— Де ти таку ґулю посадив?
— Та це бджола…
— А що ж ти її не змахнув?
— Не встиг: тато її лопатою 

вбив…
☺☺☺

— Катю, привіт! Як справи? За-
між ще не вийшла?

— Та який заміж! Університет 
треба закінчити. Кар’єру хочу зро-
бити. Стільки перспектив!

— Не звуть?
— Не звуть…

☺☺☺
— У тебе новий хлопець?
— Та ні, просто випраний із 

«Perwoll Color Magic»!

«Практика показує, що най-
важливіше не кого і як обирати, 
а як контролювати «обраних». Бо 
влада — це колосальна спокуса, це 
доступ до впливу на людей, а в на-
ших умовах — ще і доступ до вели-
чезних матеріальних ресурсів».

Леся Оробець, народний депутат

«Якби не було незалежної 
України, Віктор Янукович, мож-
ливо, став би першим секретарем 
обласного комітету партії. Був би 
добрим господарником… Юлія 
Тимошенко викладала б в універ-
ситеті. Або зробила кар’єру на під-
приємстві… Віктор Ющенко міг би 
очолити якийсь аграрний банк».

Володимир Цибулько, політолог 
про своє бачення кар’єри провідних 

українських політиків у СРСР, якби 
Україна не здобула незалежність

«Чинна влада розуміє лише 
силу. Тому тисне на Україну та 
дивиться, чи є опір. Якщо опір 
маленький, далі закручують гай-
ки. Так уже робили кілька разів. Із 
Луценком, Тимошенко. Поки мало 
людей виходять на вулицю, але 
опір є. І от побачимо, чи вистачить 
у них розуму зменшити його».

Левко Лук’яненко, колишній 
народний депутат

«У нас немає історичного мис-
лення. Народ, який не знає сво-
єї історії, — це сліпе кошеня. Ми 
зараз у такому стані. Але процес 
прозрівання потроху йде».

Левко Лук’яненко, колишній 
народний депутат

«Сьогодні на межі міжнародної 
ізоляції не Україна, а Янукович і 
його клан. Вони вже можуть почати 
віддавати свої закордонні паспорти 
кенгуру в «Межигір’ї». Бо, мені зда-
ється, у цих тварин скоро залишить-
ся більше шансів бути прийнятими 
у світі, ніж у їхніх господарів».

Юлія Тимошенко, лідер БЮТ

«Микола Азаров зараз саме 
призначає, як лікар, досить склад-
ні й гіркі ліки. Ліки неприємні 
на смак, але вони кардинально, 
стратегічно поліпшать і підсилять 
українську економіку».
Владислав Лук’янов, депутат від ПР

«Є бізнесмени в 
політиці й по-

літики в бізнесі. Сер-
гій Леонідович не 
став політиком. Він 
відчуває більшу при-
страсть не від полі-
тичних інтриг, а від 
заробляння грошей. 
Він залишився у полі-
тиці банкіром і діє як 
бізнесмен… Тігіпко 
прийшов у команду 
Януковича як підпри-
ємець. У нього велика 
бізнес-імперія, афі-
льована найближ-
чими родичами. Ма-
буть, головним його 
мотивом було зберег-
ти цю імперію».

Дмитро Видрін, 
політолог пояснює 

об’єднання партії 
Тігіпка «Сильна Украї-
на» з Партією регіонів

В Івано-Франківську 
розгорнули рекордний 
синьо-жовтий стяг
В Івано-Франківську в рамках акції «Рідний прапор 
нас поєднує» розгорнули найбільший у світі синьо-
жовтий стяг розміром 45х30 метра загальною 
площею 1350 кв. м. Акція відбулася на площі перед 
пам’ятником Франку. Участь у ній узяли представни-
ки молодіжних організацій, керівники міста, пред-
ставники патріотичних і неурядових організацій, а 
також жителі й гості міста.


