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ОВЕН
На вас чекає насичений 
подіями тиждень. Звісно, 
допомагати комусь — річ 
благородна, та не поску-
піться вділити й собі часу, 

аби залагодити власні проблеми. Одним 
милосердям ситий не будеш.

ТЕЛЕЦЬ
Намагатиметеся самотужки 
керувати усім процесом, 
але ці спроби тотального 
контролю наштовхнуться 
на відчайдушний опір колег. 

Тож ваше бажання виявити лідерські якості 
розіб’ється об жорстку реакцію.

БЛИЗНЮКИ
Усі труднощі сприйматиме-
те спокійно та виважено. Ба 
більше — що складнішою 
буде ситуація, то енергійні-
ше кидатиметеся на амбра-

зури, щоб усе вирішити. Гніть власну лінію, 
відстоюйте свою думку.

РАК
Зірки радять покладатися 
винятково на власну інтуї-
цію, братися лише за те, що 
виходить, і не гайнувати да-
ремно сили, якщо щось не 

вдається. Відкладіть непосильне на потім: 
згодом розгризете цей міцний горішок.

ЛЕВ
Ймовірні фінансові про-
блеми: кишені швидко спо-
рожніють, а до зарплати ще 
довгенько. Можливі сімейні 
конфлікти: зірки радять об-

лишити надмірну принциповість і в усьому 
погоджуватися з другою половинкою.

ДІВА
Не перевтомлюйтеся, ша-
нуйтеся. Якщо є нагода 
— візьміть собі тайм-аут: 
кілька днів поніжитися на 
канапі у затишній домівці 

— усе, що вам потрібно, аби уникнути нер-
вового зриву. 

ТЕРЕЗИ
Нині ви неспокійні та 
вразливі, тому тиждень 
виявиться сповненим не-
виправданих хвилювань. 
Невпевненість у собі — го-

ловний ворог: замість того, щоб діяти, гайну-
ватимете час на сумніви.

СКОРПІОН
Близькі вимогливі, тож від-
повідати їхнім очікуванням 
буде важко. Втім, конфлік-
тної ситуації вдасться уник-
нути, якщо не станете «на-

копичувати» образи. Навіть спроба винести 
сміття з хати краще, ніж замаскований гнів.

СТРІЛЕЦЬ
Не кидайтесь у крайнощі 
— цей тиждень вимагає 
ювелірно точних рішень. У 
дрібницях можна поступа-
тися, та якщо йдеться про 

дійсно важливі речі, ви не тільки можете, 
але і повинні бути непохитні, як скеля.

КОЗЕРІГ
Будь-які обіцянки, які дасте 
цього тижня, доведеться 
виконати, хоч як це склад-
но. Тож стежте за усім, що 
говорите та навіть думаєте.  

Не судіть строго колег, натомість будьте ви-
могливіші до себе.

ВОДОЛІЙ
Цей період підходить для 
спільної роботи, причому 
вам піде тільки на користь, 
якщо відповідальність за 
прийняття рішень візьме 

на себе хтось інший. Саме час розібратись 
у своїх почуттях.

РИБИ
Будьте пильніші: варто тро-
хи послабити увагу, і все 
йтиме не так. Ті, кому ви 
раніше довіряли, можуть 
підвести. Слова коханої 

людини завдадуть неабиякого болю. Не вда-
вайте, що усе добре, поговоріть про це.
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Єдина людина в нашому місті, 
яка може дозволити собі їздити на 
ягуарі, — це сторож зоопарку.

☺☺☺
У оленів що більші роги, то кра-

сивіший самець. У чоловіків, навпа-
ки, що більші роги, то красивіша 
жінка!

☺☺☺
— Алло! Диспетчерська? Я за-

стряг у ліфті між поверхами!
— Майстер буде через 30 хвилин. 

Ви тільки нікуди не йдіть!
☺☺☺

— Мамо, а в тебе комп’ютер у ди-
тинстві був? 

— Ні.
— А «дівіді»? 
— Ні! 
— А мобільний? 
— Ні…
— Мамо, а динозаврів ти бачи-

ла?
☺☺☺

У будь-якому домі у жінки за-
вжди є своя окрема кімнaтa, і тaм 
вонa веселиться щодуху: хоче — 
борщ вaрить, хоче — посуд миє...

☺☺☺
На дачі. Чоловік вбігає на веран-

ду:
— Дах перекрив, город переко-

пав, огорожу збив, колодязь вичис-
тив, доріжки піском посипав!

Дружина, задумливо:
— Ой, Вась, по-моєму, «Віагра» 

якось по-іншому повинна діяти.
☺☺☺

Найбільшим попитом серед усієї 
друкованої продукції досі користу-
ються гроші.

☺☺☺
Як годують кішок: «Киць-киць-

киць!» — насипали в миску.
Як годують собак: «Рябко! Сиді-

ти! Лежати! Голос! Принеси! Три на 
дев’ять? Синус кута 60°? Зроби за-
днє сальто! Молодець!» — насипали 
в миску.

☺☺☺
Лист Діду Морозу: «Мене звуть 

Вадик, мені вісім років. Зараз у нас 
у сім’ї труднощі з грошима. Ти не міг 
би мені подарувати трошки гроше-
нят? Обіцяю, я відіграюся!».

Назва статті в Інтернеті на авто-
мобільному сайті: «Porsche» — що 
нам чекати в майбутньому». Один із 
коментарів: «Кому — «нам»?».

☺☺☺
Солдат пише листа додому. Під-

ходить товариш. Запитує:
— Для матері?
— Ага.
— Будь другом, поклади копірку.

☺☺☺
— Чому в тебе слід від чобота на 

сідницях?
— Та це я в парашутну школу за-

писався...
☺☺☺

Петрик зрозумів, що тато не зо-
всім космонавт, коли той привіз 
йому з трирічного польоту на Мі-
сяць шахи з хлібної м’якушки.

☺☺☺
Якщо ви влітку заблукали в лісі 

без компаса, то дочекайтесь осені: 
восени птахи летять на південь.

☺☺☺
Дівчина каже хлопцеві:
— Мої батьки поїхали на дачу... 

Розумієш, про що я?
— Круто! Помідорів привезуть...

☺☺☺
Порада: ніколи не кидайте будь-

що в сміттєпровід, тримаючи в тій 
же руці ключі від квартири.

☺☺☺
Дівчинка з пірсингом, купаючись 

у річці, спіймала карася на пупок.
☺☺☺

Вам уже за сорок? На питання 
«Скільки вам років?» ви зніяковіло 
відповідаєте «Трохи за тридцять»? А 
хочете виглядати в очах оточуючих 
на двадцять років молодше? Хочете, 
щоб усі захоплювалися вашою моло-
дістю? Кажіть, що вам шістдесят!

☺☺☺
Гараж — це такий український 

чоловічий клуб. Режим роботи — ці-
лодобово.

Хлопець освідчився під час 
стрибка з парашутом
Хлопець освідчився коханій дівчині під час 
стрибка з парашутом на висоті 4 км. 32-річний 
Даніель зробив спеціальні рукавички, на яких 
було написано «Виходь за мене». Він показав їх 
Нікола, своїй дівчині, перед стрибком із парашу-
том. Коли вона спустилася на землю, то Даніель 
уже був там. Дівчина побачила великий банер 
зі словами «Виходь за мене» та свого коханого, 
який стояв на коліні й тримав обручку. «Я була на 
сьомому небі від щастя», — розповіла Нікола.

Курка п’ять днів несла 
величезне яйце
На фермі в китайському містечку Чучжоу курка 
знесла яйце вчетверо більше за нормальне. 
Процес тривав п’ять днів. Фермер аномально 
велике яйце вважає добрим знаком. Їсти його 
не збирається. Показує сусідам, а ті дивуються. 
Учені теж приїздили, поміряли яйце лінійкою, 
зважили, розпитували хазяїна. Він каже, що кур-
ка звичайнісінька, годує її, як усіх, — рисом. На-
уковці припускають, що під однією шкаралупою 
об’єдналися два або три яйця й вийшло одне.

«Влада зрозуміла, що політич-
но вбити Тимошенко неможливо, 
і намагається вбити її фізично. В 
Іспанії колись під час допитів під-
палювали ноги, у Росії підвішува-
ли на дибу, а у наших фіскалів нова 
методика — допитувати у камері 
жінку, яка не може встати». 

Андрій Кожем’якін, заступник 
голови фракції БЮТ заявив, що 

Тимошенко намагаються фізично 
знищити

«Так, я знаю що люди невдово-
лені, гарно складають віршики про 
«Спасибо жителям Донбасса...», 
але ж усе це на кухні, чи, напри-
клад, на пиві, дивлячись футбол. Є 

така приказка: бурлить, бурлить, а 
з баняка не вилазить. Суспільство 
ще не дозріло навіть до стану 2004 
року, бо люди не висловлюють 
свою позицію публічно».
Олег Тягнибок, лідер ВО «Свобода»

«Беруть тих, хто народився в 
Макіївці. Результат — партія од-
ного регіону з колосальною не-
компетентністю. Вертикаль влади 
— це як труби, по яких має щось 
розумне текти. Але, крім готівки, 
цими трубами нічого не прохо-
дить. Проблем не вирішують».

Олег Рибачук, екс-голова Секрета-
ріату Президента про підбір кадрів 

чинної влади

«Якщо Герман пудрить мізки, 
Табачник капає на мізки, то Моги-
льов демонстрував, що вони (міз-
ки) не потрібні».

Юрій Луценко, екс-міністр МВС

«Найбільшою проблемою ни-
нішньої влади завжди було те, що 
вона з усіх боків оточена Украї-
ною».

Юрій Луценко, екс-міністр МВС

«Я заробляю 16 тисяч гривень. 
І цього недостатньо для того, щоб 
забезпечити повною мірою те, що 
хотілося б». 

Петро Симоненко, лідер КПУ

«Мене остан-
нім часом 

все більше і більше 
насторожує робо-
та нашого уряду... 
Скоро ми справді 
будемо ходити в 
магазини, як у му-
зеї. Ми не будемо, 
але більша части-
на населення буде 
туди приходити».

Олександр Лука-
шенко, президент 
Білорусі закликає 

не допустити 
поглиблення 

економічної кризи 
в країні


