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ОВЕН
Загостриться конкурентна 
боротьба. Суперники ко-
ристуватимуться не надто 
чесними методами, та не 
опускайтеся до їхнього рів-

ня — бездоганна репутація необхідна, аби 
зберегти авторитет.

ТЕЛЕЦЬ
Опинитесь у заплутаній си-
туації, важко буде обрати 
правильну стратегію та ви-
значитися з методами до-
сягнення мети. Вашу звичку 

говорити правду у вічі сприймуть як бунтар-
ство. Не заїдайтеся з начальством.

БЛИЗНЮКИ
Запасіться терплячістю — 
доволі напружений період. 
Не ризикуйте через дріб-
ниці: обережність нині не 
завадить. До вас зверта-

тимуться за порадами, та навряд чи варто 
розраховувати на вдячність. 

РАК
Цей тиждень стане для вас 
випробуванням на міцність: 
навіть поодинокі позитивні 
моменти міститимуть не-
приємну складову. Корот-

ше кажучи, вашу бочку меду хтось «присма-
чить» дьогтем. Головне — зберігати спокій.

ЛЕВ
Усе йде, не так, як ви собі 
запланували. Це змусить 
добряче понервувати. Не-
мало сил згаєте на спроби 
узяти ситуацію в свої руки, 

коли це в принципі неможливо. Не надійтеся 
на людей, які обіцяли підтримку.

ДІВА
У кишенях зашелестять 
грошенята. Ці кошти слід 
використати якомога ефек-
тивніше. Не витрачайте їх 
на дрібниці. Не варто роз-

раховувати на підтримку рідні: ваші плани та 
пріоритети вщент розкритикують.

ТЕРЕЗИ
Тиждень нагадуватиме 
гойдалку: приємне чергу-
ватиметься з поганим, а 
амплітуда коливань усе 
зростатиме. Нестабільним 

буде й настрій: ви то імпульсивні й щирі, то, 
навпаки, вражаєте рідних байдужістю.

СКОРПІОН
Попереду купа невиріше-
них справ, тож тиждень 
видасться напруженим. 
Розриваючись між завдан-
нями, так і не вдасться зо-

середитися на якомусь конкретному. Відпо-
чинок у родинному колі розслабить.

СТРІЛЕЦЬ
Працюватимете багато, та 
не надто плідно: результат 
неабияких зусиль виявить-
ся мізерним. Головне — не 
опускати рук. Потребувати-

мете спокійного відпочинку, тож від гучних 
вечірок краще відмовитися. 

КОЗЕРІГ 
Цей тиждень зітканий із не-
сподіванок.Тож сумувати 
не доведеться, але й планів 
будувати не варто — втру-
чань примхливої долі не 

уникнути. Друзі розмежуються на два ворожі 
табори, воюючи за вашу прихильність.

ВОДОЛІЙ
Нові контакти потребують 
обережності: люди, що про-
понують вам співпрацю чи 
дружбу, не такі відверті й 
прості, як видається на пер-

ший погляд. Інтуїція порятує вас зі складних 
ситуацій і позбавить марних хвилювань.

РИБИ
Не раз виникне бажання 
ризикнути й поставити все 
на кін. Але варто вгамувати 
ці пориви, адже зараз у вас 
один шанс досягти успіху — 

довго та наполегливо працювати, зводячи 
фундамент майбутніх перемог.
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У Карському морі знайшли 
корабель-привид
На узбережжі Карського моря на півночі Росії зна-
йшли морський буксир «Вовк» без екіпажу. Судно-
привид прикордонники виявили за 13 км від селища 
Амдерма. Екіпажу на судні не було, обставини інци-
денту з’ясовуються. Кораблем-примарою називають 
судно, яке дрейфує без екіпажу. Найвідомішим є 
«Летючий голландець». Це легендарне судно нібито 
не може пристати до берега та приречене вічно 
плавати в морі.

Черга — це єдине місце, де люди 
справді бояться один одного втрати-
ти.

☺☺☺
Кажуть, що лайно сниться до 

грошей, то уявіть, які «чудові» сни у 
олігархів.

☺☺☺
Розмова двох бабусь:
— Слухай, Марисю, а ти дивиш-

ся той «Ікс-фактор»?
— Та дивлюсь, а що таке?
— Ти знаєш, кажуть, що той Со-

сєдов «голубий»...
— Я не знаю — в мене телевізор 

чорно-білий!
☺☺☺

Чоловікові, звісно, простіше. 
Він, як відомо, повинен зробити три 
речі: посадити дерево, побудувати 
будинок і зачати сина. І йому абсо-
лютно не важливо, хто потім усе 
життя виховує сина, поливає дерево 
та прибирає цей будинок.

☺☺☺
Втомлений султан приходить 

увечері в гарем, ніжно обіймає одну 
дружину та шепоче:

— Твої очі, як дві сяючих зірки на 
нічному небі. Передай по ланцюжку.

☺☺☺
Чоловік пробив шину, припар-

кувався на узбіччі, дістає домкрат і 
починає знімати колесо. Підходить 
до нього інший чоловік і запитує:

— Ти що робиш?
— Та от, колесо знімаю... — від-

повідає.
Зненацька другий чоловік дістає 

биту й гатить по лобовому склі:
— А я, мабуть, магнітолу візьму.

☺☺☺
У продмазі:
— У вас є сир «Рокфор»?
— А що це таке?
— Сир із пліснявою.
— Сиру немає. Але є ковбаса 

«Рокфор», біляші «Рокфор», оселе-
дець «Рокфор»...

☺☺☺
— Давно у вас хочу запитати, су-

сіде, навіщо ви щодня о сьомій ран-
ку вмикаєте дриль?

— У мене взагалі дриля немає. 
Це електробритва «Харків».

— Бабусю, це ви продаєте квар-
тиру навпроти залізниці?

— Так-так-так! Так-так-так! Так-
так-так!

☺☺☺
— Дружина за кермом — блис-

кавка!
— Швидко їздить?
— Ні, потрапляє в дерева.

☺☺☺
— Учора за лічені хвилини я 

втратив одразу 126 кг!
— ?
— Я розлучився!

☺☺☺
— Що п’ємо?
— Російське мохіто...
— Ром і м’ята?
— Ні, горілка та кріп.

☺☺☺
2060-й рік. На екрани виходить 

новий фільм Джоан Роулінг: «Гаррі 
Поттер і пенсійне посвідчення».

☺☺☺
— Синку, як іспити? 
— Подорожчали, тату.

☺☺☺
Телефонний дзвінок:
— Добридень, ми з бібліотеки. 

Ваша дружина досі не повернула 
книгу.

— Яку книгу?
— Посібник «Як вийти заміж за 

багатого ідіота».
☺☺☺

Заповідь чоловіка: у дружини 
в шафі має бути стільки одягу, щоб 
жоден коханець туди не помістився!

☺☺☺
Студент — студентові:
— Будеш у мене репетитором? 
— Тут важливо відчути тонень-

ку грань… Можна просто допо-
могти підучити англійську, а бути 
репетитором — значить брати за це 
платню! 

— Пельмені? 
— Згодний!

«Чи будуть бійки (у парламен-
ті після канікул)? Думаю, що най-
яскравіші щодо відеоряду картин-
ки, так би мовити, парламентські 
блокбастери, залишились у ми-
нулому. Ніяких кульок, штурмів і 
боїв-мордобоїв у парламенті вже 
не буде. Історія пішла далі».

Вадим Карасьов, експерт-
політолог прогнозує роботу черго-

вої сесії Верховної Ради України

«Проблема Литвина у тому, що 
він не знає, чи піде (на вибори) за 
списком Партії регіонів. Адже тоді 
він стає рядовим партії і «позо-
лоченою тушкою». А якщо не ві-
зьмуть? Тоді ніяких гарантій, що 
він їм у парламенті потрібен».

Віктор Небоженко, політолог, 
директор соціологічної служби 

«Український барометр»

«Близькість парламентських 
виборів паморочить голову. Але 
ми знайдемо кошти для пере-
конання тих нероб, які хочуть 
використовувати для самопіару 
державні гроші та парламентську 
трибуну. Ми введемо роботу пар-
ламенту в конструктивне русло». 

Михайло Чечетов, перший заступ-
ник голови фракції ПР у парламенті

«Харківські угоди» — велика 
хитрість Росії і короткозорість 
українських властей. Крапка. Не 
для того росіяни підписували та 

фактично вимагали диким спо-
собом — через газову війну — ці 
контракти, щоб зараз їх змінити».

Богдан Соколовський, екс-
уповноважений Президента з 

енергетичних питань 

«Тут напрошуються дві версії: 
або Микола Янович відверто зну-
щається з нас, або ж він, даруйте, 
просто тупий. Азаров або не хоче 
вивчити мову, або не може. Якщо 
правильним є друге твердження, 
то така людина не здатна нi на що 
через свою недолугість».

Олександр Пономарів, мовоз-
навець, академік про особливості 

української вимови у Прем’єра 
Миколи Азарова

«Ви — не суддя. 
Кірєєв, ви 

злочинець у мантії, 
вам треба зняти 
мантію, усі ознаки 
держави та піти 
з зали. Ви «ряже-
ний», який вико-
нує замовлення на 
політичні репресії. 
Припиняйте зло-
чини…».
Юлія Тимошенко, 

екс-прем’єр-
міністр 

У столичному парку 
з’явилася «Бабуся класична»
У Києві у рамках проекту «Kiev Fashion Park» від-
крили скульптуру «Бабуся класична» в парку імені 
Тараса Шевченка. Участь у відкритті монумента 
взяв перший заступник голови Київміськадміні-
страції Олександр Мазурчак. Скульптуру придбав 
спонсор на веб-аукціоні. Її автором є член Спілки 
художників України Ганна Кисельова. Інсталя-
ція зображує стареньку, що сидить на лавці та 
пильнує за перехожими. У руках у бабці пакет із 
насінням.


