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ОВЕН
Не можна не лише відступа-
ти, а й виявляти найменшу 
слабкість — ситуація вима-
гає твердості. Неймовірно 
романтичний період. Якщо 

закохаєтеся, то до безтями. Та й обранець 
навряд чи встоїть перед вашим шармом.

ТЕЛЕЦЬ
У роботі покладайтеся ли-
шень на того, кого добре 
знаєте. А от на особистому 
фронті зірки обіцяють воіс-
тину доленосні зустрічі та 

запаморочливі романи. Постарайтеся збе-
регти емоційну рівновагу.

БЛИЗНЮКИ
Тиждень нагадуватиме при-
мхливу жінку, розбещену 
кокетку, від якої не знаєш, 
чого чекати. Тільки що все 
було прекрасно: звучали 

вигідні пропозиції, відкривалися чудові пер-
спективи, аж раптом — байдужість і холод.

РАК
Не дозволяйте дріб’язковим 
сваркам зруйнувати гармо-
нію і взаєморозуміння. Осо-
бливо важко буде ладнати 
зі старшими людьми. Зате 

ділові відносини переростуть у дружні. Десь 
на горизонті маячить нове захоплення.

ЛЕВ
Період, що вимагає зо-
середженості, уваги, а в 
окремі дні — ще й самопо-
жертви. Проте не чекайте 
професійних перемог. Най-

краще, на що можете розраховувати нині, — 
це з труднощами видерта «нічия».

ДІВА
Важливо добре почати тиж-
день: якщо використаєте 
перші дні з користю, то й 
решта не мине у марних 
клопотах. Ваші слова тлу-

мачитимуть неправильно. Ви кращі, ніж про 
вас кажуть, але довести це буде непросто.

ТЕРЕЗИ
Тиждень багатий на гарні 
несподіванки. Оптимізм до-
поможе зав’язати корисні 
знайомства. Особисті сто-
сунки складатимуться не 

надто рівно. Проте все це дрібниці, які зо-
всім не потрібно брати близько до серця.

СКОРПІОН
Напружений тиждень, ма-
буть, найгірший цього міся-
ця. Лише кілька днів можна 
(і то з натяжкою) назвати 
сприятливими. Марні зусил-

ля, розчарування, конфлікти через дрібниці, 
звісно, не сприятимуть оптимізму.

СТРІЛЕЦЬ
Потребуватимете похвал і 
компліментів. Навіть якщо 
приємні слова будуть від-
вертими лестощами, вони 
все одно якнайкраще впли-

нуть на ваш емоційний стан. Прислухайтеся 
до порад друзів: воні влучні, як ніколи.

КОЗЕРІГ
Вдасться врахувати всі 
фактори, взяти до уваги 
численні «за» й «проти». 
Стратегічне мислення до-
поможе уникнути помилок. 

Вдасться знайти спільну мову і з тими, хто 
раніше зовсім не розумів вас.

ВОДОЛІЙ
Вдаватиметься все: і про-
фесійні перемоги здобути, 
і стосунки з близькими на-
лагодити, і нові знайомства 
зав’язати. Проте витратите 

багато енергії — і незабаром на зміну підне-
сенню прийде спад. 

РИБИ
Спочатку все бачитимете 
у веселкових кольорах. 
Але поступово ставлення 
до подій зміниться. Дехто 
визнає, що вчинки, якими 

пишався, — всього лише помилки, скоєні під 
впливом емоцій.
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Американська сім’я 
заблукала в полі
Сімейство, що приїхало на ферму прогулятись у ку-
курудзяному лабіринті (такі лабіринти — традиційна 
американська розвага), зрозуміло, що не може само-
стійно знайти вихід. На вулиці почало сутеніти — і 
дорослі з дітлахами запанікували. Батько подзвонив 
у службу порятунку, аби їх відшукали. На допомогу 
вирушили поліціянти з собакою. Через десять хви-
лин пес знайшов людей. Виявилося, що відвідувачі 
кукурудзяного атракціону знаходилися приблизно у 
восьми метрах від виходу.

— Тату, коли ти мені купиш обі-
цяний велосипед?

— Тоді, коли за допомогою ви-
важеної монетарної політики уря-
ду, прозорої і чесної приватизації, 
збільшення інвестування у вітчиз-
няну економіку іноземного капіта-
лу, державної підтримки малого та 
середнього бізнесу, виведення обіго-
вих коштів із тіні стабілізується наш 
сімейний бюджет, синку.

— Я й не здогадувався, тату, що 
слово «ніколи» можна передати та-
кою довжелезною фразою!

☺☺☺
Від жінки ніколи не знаєш, чого 

очікувати: дівчинку чи хлопчика.
☺☺☺

Нервовий — не той, хто бараба-
нить пальцями по кришці столу, а 
той, кого це дратує.

☺☺☺
Біля травматологічного пункту 

перебинтоване подружжя зупиняє 
таксі. Сіли в машину, просять шо-
фера:

— Тільки не женіть, будь ласка. 
А то вчора нам дістався такий лихач, 
що ми потрапили в аварію. 

Таксист радісно обертається:
— Ой, а я вас не впізнав!

☺☺☺
Довіра — це коли тобі кажуть: 

«Знаєш, а він у тебе гуляє». А ти від-
повідаєш: «Нехай гуляє... Він тепло 
вдягнутий...».

☺☺☺
— Ти чув, Петро, як сильно по-

дорожчав бензин?
— А тобі чого турбуватися? Ма-

шини ж у тебе немає...
— Але у мене є запальничка...

☺☺☺
Щоби дізнатися, скільки людина 

заробляє, не треба питати, де вона 
працює. Треба поцікавитися, де вона 
відпочиває.

☺☺☺
— Що буде, якщо чиновників 

зобов’язати їздити винятково на ме-
тро?

— Спочатку все буде добре, а 
потім з’являться спецвагони з ми-
галками, що їздитимуть зустрічним 
шляхом...

— Це просто неподобство! — 
каже квартирант господині. — Я 
живу в цьому будинку вже півроку, а 
ви тільки сьогодні сказали мені, що 
тут нема ванни!

☺☺☺
— А чого це твоя кішка по стелі 

ходить?
— То в сусідів зверху дуже по-

тужний пилосос.
☺☺☺

Чоловік скаржиться друзям:
— Засмиканий я став останнім 

часом і нервовий. Через те, що п’ю 
всяку гидоту, каже дружина. Певно, 
пора все міняти. Сьогодні ж спро-
бую заспокійливий лосьйон після 
гоління.

☺☺☺
— Доню, йди-но сюди!
— М-а-а-мо, т-а-а-ту? А, ну все 

ясно, цигарки знайшли? Зі школи 
дзвонили? Якщо ви про гроші — я 
все поверну! Тату, наркотики в шафі  
не мої — це на продаж! Та годі вам! 
Якщо приходили з міліції, вони ні-
чого не доведуть: нема трупа — нема 
злочину!

— Вазу ти розбила?
☺☺☺

Не варто було незнайомій перу-
карці казати: «Здивуйте мене»...

☺☺☺
— А мій Василь каже, що в мене 

ідеальна фігура.
— Дурепо, він же математик. Для 

нього ідеальна фігура — це круг!
☺☺☺

Хлопчик дивиться «Дискавері». З 
телевізора лунає: «У панди є 16 зубів, 
в акули — 1000, в людини — 32».

— Ух ти! Я панда!
☺☺☺

— Кохана, я йду на футбол!
— Ти тільки те й робиш, що хо-

диш на свій футбол! Матч відмінили! 
І взагалі, нам потрібно розійтися!

— Як відмінили?

«Давайте не будемо забігати 
вперед і лякати ту «пташку удачі», 
яка, як мені здається, все-таки по-
винна врешті-решт приземлитися 
на Україну».

Микола Азаров, Прем’єр-міністр 
України про газові переговори з 

Росією

«Я мріяв стати великим уче-
ним, робити відкриття, а політи-
ком я став несподівано».

Микола Азаров, Прем’єр-міністр

«Коли Путін знову стане пре-
зидентом Росії, він повинен бути 
готовий до того, що його — Воло-

димира Володимировича Путіна 
— очікує власний Майдан».
Ярослав Сухий, Партія регіонів про 

майбутнє Володимира Путіна

«Хтось хотів забити собі місце 
на Грушевського. Але так не ви-
йде».

Михайло Чечетов, Партія регіонів 
про нову систему виборів у Верхо-

вну Раду

«У справі Луценка є лише три 
ключових свідки. Решта свідків — 
це у полі вітер, у задниці дим. Не-
має різниці, чи вони є, чи їх немає. 
Вони зібрані для створення ілюзії 

правосуддя в Україні. Ну, що мо-
жуть ті опери, кадровики й інспек-
тори засвідчити про міністра, яко-
го бачили лише по телевізору?»

Геннадій Москаль, НУ-НС вважає, 
що у справі Луценка фігурують лише 

три свідки

«Торік був мільярд (у держбю-
джеті на утримання Президента 
і його адміністрації). Здалося, що 
цього замало. Тому збільшили. Наві-
що? А золоті унітази в «Межигір’ї», 
а дороги туди прокладати й ремон-
тувати, а охорона?»

Андрій Павловський, «БЮТ-
Батьківщина»

«Пр о ц е с и 
євроінте-

грації, яким слі-
дували країни 
на шляху до ЄС, 
— це не меню «а-
ля карт», де ви 
можете вільно 
обирати страви 
на свій смак. Це 
чітко визначене 
меню, і воно вам 
або подобається, 
або не подоба-
ється. Тут немає 
вільного вибору: 
ці принципи ми 
поважаємо, а ці 
— ігноруємо».

Жозе Мануель 
Пінту Тейшей-

ра, керівник 
Представництва 

Євросоюзу в 
Україні

На Тернопільщині звели 
гарбузовий замок
У Збаражі під час святкування 800-річчя міста вста-
новлено рекорд. Із семи тисяч гарбузів тернопіль-
ські студенти та збаразці побудували замок. Цей 
факт увійшов до Книги рекордів України. «Гарбуз 
користується популярністю не тільки серед дівчат, 
— пожартував губернатор Тернопільщини Вален-
тин Хоптян. Крім того, він упевнений, що гарбузи, 
які вирощують майже по всій країні, «допоможуть 
українцям пережити другу хвилю економічної 
кризи, що наближається».


