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ОВЕН
У цілому щасливий тиж-
день, лише субота — ви-
няток у цій життєрадісній 
картині. Ймовірні труднощі 
у спілкуванні з другою по-

ловинкою, та відверта розмова допоможе 
порозумітись. Остерігайтеся пліткарок.

ТЕЛЕЦЬ
Хай там що, зберігайте 
спокій і налаштуйтеся на 
позитив. Тоді всі проблеми 
вдасться подолати. Попри 
те, що вже відчувається 

осінь, у душі квітнутиме весна. Гарний час 
для флірту, нових романтичних захоплень.

БЛИЗНЮКИ
Успіх не дасться легко. 
Один з тих періодів, коли до 
здобутків доводиться йти 
крізь терни. Але воно того 
варте: плоди праці будуть 

солодкими. Наприкінці тижня можете поліну-
ватися, побалувати себе смаколиками.

РАК
Тримайте ніс за вітром, 
ні на мить не втрачайте 
пильність. Варто лише від-
воліктися — й ініціатива 
опиниться в чужих руках. 

Напрочуд гарний настрій допоможе вам роз-
малювати цей період яскравими фарбами.

ЛЕВ
Тиждень розпочнеться не 
надто надихаюче: треба 
розгрібати купу справ. Зате 
згодом з’явиться час, аби 
порелаксувати. Відпочинок 

із близькими людьми додасть снаги. Подай-
тесь у мандри — вам бракує вражень.

ДІВА
Важко буде не зіпсувати 
стосунки з ріднею. Адже 
нині ви дозволяєте собі 
уїдливі коментарі там, де 
варто було б висловитися 

делікатніше. Неабияк тішитиме затишок, тож 
саме час зробити оселю комфортнішою.

ТЕРЕЗИ
Усе так і горить у руках, та 
поспішати не варто. Хоч 
вичікування й гнітитиме, та 
результат перевершить усі 
сподівання. Будьте готові 

продемонструвати жорстку позицію та вмін-
ня відстояти те, що дійсно вам дороге.

СКОРПІОН
Ефективними будуть усіля-
кі хитрощі. Якщо інтриги й 
інсинуації — ваша стихія, 
можна їх використати за-
для досягнення мети. А от 

у стосунках із близькими лукавити не варто 
— тут необхідна щирість.

СТРІЛЕЦЬ
Не ризикуйте через дріб-
ниці: ходячи по тонкому 
льоду, можете втратити 
все. Рідні потребуватимуть 
опіки та захисту. Гарне по-

чуття гумору прикрасить сірі будні. Не легко-
важте розмовами з коханою людиною.

КОЗЕРІГ
Працюйте самотужки — на 
допомогу розраховувати 
не варто. Що більше мізку-
ватимете над планами, то 
більше шансів втілити їх. У 

гаманці з’являться грошенята, проте не мар-
нуйте надто багато часу на розваги.

ВОДОЛІЙ
Не відкладайте нічого на 
потім, адже нині все вам 
вдається легко, як ніколи. 
Зверніть увагу на передчут-
тя — інтуїція застерігає вас 

від скоєння помилок. Не будьте злопам’ятні 
— саме час помиритися з давнім другом.

РИБИ
Необхідна неабияка делі-
катність, аби запобігти кон-
фліктам із близькими, які, 
наче навмисно, провокують 
вас на сварку. Пам’ятайте: 

якщо не уникнете чвар, перевести усе в жарт 
чи залагодити вибаченням не вдасться.
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Територія Росії збільшилася
У районі Таманського півострова ділянка морсько-
го дна піднялася на поверхню. Величезні пласти 
глини піднялися приблизно на п’ять метрів над 
рівнем Азовського моря в Темрюкському районі 
Краснодарського краю, утворивши цілий півострів 
площею 4 га. Вчені припускають, що причиною 
утворення «нової землі» стали грязьові вулкани, що 
прокинулися. Величезна смуга суші довжиною 800 і 
шириною 50 метрів буквально виросла на тому са-
мому місці, де всього тиждень тому хлюпотіло море. 
Таким чином, площа Росії збільшилася на 4 га.

— Мамо, витверезник згорів! 
— Звідки ти знаєш? 
— Тато йде та співає: «Вороги 

спалили рідну хату!».
☺☺☺

Слідчий Петров, який, виконую-
чи спецзавдання, сів, удаючи жебра-
ка, біля церкви просити милостиню, 
вже на наступний день без вагань 
звільнився з органів МВС.

☺☺☺
Їдуть у поїзді африканець і укра-

їнець. Наш дістає із торбинки ку-
ряче стегенце та починає вечеряти. 
Африканець запитує:

— А що це в тебе таке?
— Стегно.
— Тю, та хіба ж то стегно? Ось 

справжнє стегно! — і дістає стегно 
страуса. — В нас у Африці все таке 
велике. 

Українець сидить і думає, як би 
то йому носа втерти, й дістає кавун. 

— А що це в тебе таке?
— Аґрус!

☺☺☺
Дантист-жінка каже пацієнту, 

налаштовуючи боpмашину:
— А пам’ятаєш, Федю, у школі 

ти сидів за мною та постійно смикав 
мене за кіски?

☺☺☺
Монархія — тип державного 

устрою, при якому вища посада в 
країні передається статевим шля-
хом.

☺☺☺
Першокласник приходить у ма-

газин шкільного приладдя і запитує:
— Тітонько, а у вас є клей для 

першого класу?
— Ні, хлопчику.
— А зошити в кружечок?
— У який ще кружечок? Ні!
Громадянин, що стоїть у черзі 

позаду, сердито каже:
— Хлопчику, не морочи продав-

цю голову та не забирай час у людей. 
Дівчино, а мені, будь ласка, глобус 
України!

☺☺☺
Синку, будеш добре вчитися — 

купимо тобі комп’ютер.
— А якщо погано вчитимуся?
— Тоді піаніно.

— Алло, це пожежна? Тут лікар 
із міліціонером б’ються, і я не знаю, 
куди дзвонити...

☺☺☺
Студенти:
— А що ви зазвичай кажете своїм 

випускникам, коли зустрічаєте їх?
Викладач:
— Картоплю фрі та велику 

«Колу», будь ласка.
☺☺☺

Розмовляють дві бабусі. Одна 
раптом ніяковіє і каже:

— Ти знаєш, мені так соромно, 
ми з тобою знайомі вже 30 років, але 
я забула, як тебе звуть...

Інша морщиться, довго думає і 
врешті питає:

— Тобі це терміново?
☺☺☺

Кавун — універсальний продукт: 
і наївся, і попив, і вмився.

☺☺☺
Жінка — чоловікові:
— Я тебе призначаю президен-

том, а себе народом.
— Добре, це означає, що я тепер 

головний?
— Ні, це означає, що або ти слу-

хаєш народ, або через чотири роки в 
нашій сім’ї перевибори!

☺☺☺
— У вас є медична освіта? 
— Так. Сім сезонів «Лякаря Ха-

уса»!
☺☺☺

У будь-якому місті, якщо їхати 
весь час по хорошій дорозі, можна 
приїхати до будинку мера.

☺☺☺
— Коли ми з сестрою вийдемо 

заміж, ким один одному будуть наші 
чоловіки?

— Братами. По нещастю.
☺☺☺

Збираючись у гори, візьміть із 
собою білявку: якщо ви почнете па-
дати, то вона гальмуватиме.

«В умовах виритої для всього 
суспільства «газової ями», кабаль-
ного газового контракту, закрите 
вікно, утеплені двері й ощадливе 
використання газової плити — це 
питання патріотизму та виживан-
ня».

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

потрібно заощаджувати енергоре-
сурси

«Все-таки знають різницю між 
прайдом левів на чолі з бараном і 
чередою баранів на чолі з левом. У 
нашому випадку влада смертельно 
боїться прайда левів на чолі з Ти-
грюлею».

Юрій Луценко, лідер «Народної 
самооборони» про страхи влади

«Для чого цей закон? Усе про-
сто — прибрати клоунаду, заборо-
нити представникам громадських 
організацій гуляти в генераль-
ських погонах під кросівки...».

Валерій Бевз, Комуністична партія 
про законопроект, який забороняє 
цивільним громадянам носити вій-

ськову форму і кольори «камуфляж»

«Наприклад, хотіли вигнати 
Петра Ющенка. Думаю, його од-
наково виженуть, сам він не піде, 
його потрібно на лопаті виноси-
ти».

Тарас Чорновіл, група «Реформи 
заради майбутнього» про виклю-

чення брата екс-президента України 
Віктора Ющенка з фракції НУ-НС

«Очищення допоможе НУ-
НС, як Франкенштейнові при-
парка. Якщо воно мертве — воно 
мертве. Щоб припарки та клізми 
допомогли, потрібно, щоб була го-
лова не у фракції, а у політичного 
об’єднання. А коли там купа бож-
ків, лідерів старих і нових партій, 
— малюй, що хочеш».

Тарас Чорновіл, група «Реформи 
заради майбутнього» про виклю-
чення зі складу фракції НУ-НС 12 

депутатів

«Якщо Україна 
і надалі буде 

тільки експлуату-
вати індустріальну 
економіку радян-
ського часу, то ми 
станемо у кінець 
довгої черги за по-
ношеними товара-
ми та технологіями 
нового ринку».

Степан Гавриш, 
перший заступник 

секретаря РНБО

Голландець «одягнув» на 
авто муляж мозку
На вулицях Роттердама з’явився дивний авто-
мобіль — «Braincar». Цей арт-об’єкт символізує 
психологічний зв’язок між водієм і його автівкою. 
Стара машина обладнана гігантським муляжем 
людського мозку. Авто оснащене камерою, що 
записує «денні враження» водія. Вночі ж велетен-
ський мозок перетворюється на екран, на який 
зсередини проектуються кадри попереднього 
дня. Ці чи то «спогади», чи то «сни» прекрасно ви-
дно зовні. Автор «Braincar» — художник Олаф Мій.


