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ОВЕН
Доволі проблемний тиж-
день: клопотів помітно 
додасться. Наприкінці до-
бряче втомитеся, та, озир-
нувшись назад, побачите, 

що всього за кілька днів зробили те, чого 
безуспішно намагалися досягти місяцями.

ТЕЛЕЦЬ
Спостерігайте за людьми, 
що вас оточують, приди-
віться до них — і зрозуміє-
те, від кого варто тримати-
ся якнайдалі, а з ким краще 

підтримувати приязні стосунки. Трохи само-
критичності вам не завадить.

БЛИЗНЮКИ
Час, коли подальше про-
сування у справах зале-
жатиме від вашого вміння 
налагоджувати контакти та 
спілкуватись. Іноді, щоби 

не порушити гармонії у сім’ї, доведеться піти 
на поступки.

РАК
Ви сповнені оптимізму й 
упевненості в своїх силах. 
Навіть якщо хтось критику-
ватиме вас, реагуйте спо-
кійно: можливо, пізніше ви 

знайдете у цих закидах зерня істини, й це 
піде вам на користь.

ЛЕВ
Стабільний тиждень, упро-
довж якого досягнення 
прямо пропорційно залежа-
тимуть від докладених зу-
силь. Вдасться залагодити 

будь-який конфлікт, адже ваші дипломатичні 
здібності будуть на висоті.

ДІВА
Раніше ви виявляли роз-
судливість, прислухалися 
до порад, навіть часом мі-
ряли себе чужою міркою. 
Зараз потрібен інший під-

хід. Будьте тверді у своїх намірах, реалізуй-
те власні плани.

ТЕРЕЗИ
Доволі неприємний тиж-
день. Доведеться перегля-
нути особисті й професійні 
плани та від дечого відмо-
витися. На жаль, здійснен-

ня задумів нині неможливе, а винуватити 
нікого: так склались обставини.

СКОРПІОН
Тиждень буде схожим на 
американські гірки. Дове-
деться здійматися на за-
паморочливу висоту, а по-
тім зі свистом летіти униз. 

Складний щодо емоцій період: протиріч і 
суперечок не уникнути.

СТРІЛЕЦЬ
Почнеться тиждень мляво, 
смутно та важко, але лише 
для того, аби скінчитися 
весело й легко. У перші дні 
вас переслідуватимуть не-

вдачі, та щойно минете «екватор», справи 
підуть значно ліпше.

КОЗЕРІГ
Постарайтеся зосередити-
ся, зібратися до купи й пе-
реконати себе в успіху: за-
йві сумніви нині ні до чого. 
Не бійтеся зіркової хвороби 

— у вас є причини пишатися собою. Попере-
ду — приємні романтичні здибанки.

ВОДОЛІЙ
Гарний тиждень. Заго-
стриться шосте чуття, тож 
вдасться уникнути зайвих 
клопотів. Люди, що не ві-
рять в інтуїцію, кепкува-

тимуть із вас. Але згодом врешті-решт усі 
зрозуміють, що ви були праві.

РИБИ
Не ваш тиждень: надто ба-
гато хвилювань, порожніх 
балачок і чужих помилок, 
які вам доведеться зала-
годжувати. Вам може діс-

татися незавидна роль цапа-відбувайла. Не 
дайте, аби вам вилізли на голову.
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Застілля. Здоровезний чоловік 
не п’є. Йому кажуть:

— Чого не п’єш?
— Мало вип’ю — мені не буде 

весело. Багато вип’ю — вам буде не-
весело...

☺☺☺
Виявляється, огорожа навколо 

Верховної Ради складається з 450 го-
стрих металевих кілків... Це випад-
ковість чи так було задумано?

☺☺☺
— Вибачте, це вас називають 

Людиною-павуком?
— Вже дістали! Ну подумаєш, 

один раз муху в компоті не помі-
тив...

☺☺☺
— Ти знаєш, я сьогодні поставив 

нашому директору ультиматум!
— І що ж ти йому сказав?
— Або він підвищить мені зарп-

лату, або я звільняюся!
— Ну і чим усе закінчилося?
— Ми дійшли консенсусу: він не 

підвищує мені зарплату, а я не звіль-
няюся.

☺☺☺
Важко знайти такого ж веселого 

та безтурботного продавця, як у ма-
газині «Лаки та фарби».

☺☺☺
Статистикою доведено, що най-

популярніше заняття перед сном — 
рахувати, скільки годин проспиш, 
якщо заснеш просто зараз.

☺☺☺
Орнітологи занепокоєні: осінь у 

розпалі, а «Беркут» і «Грифон», що 
гніздяться біля Печерського суду, 
навіть не збираються відлітати у те-
плі краї!

☺☺☺
У філармонії під час концерту 

чоловік із партеру встає та кричить 
на всю залу: 

— Лікаря! Є тут лікар?! 
З балкона: 
— Я хірург! Що сталося? 
— Колего! Чудова музика, чи не 

так?
☺☺☺

У басейн заливають 400 літрів 
води, а зливають 405. Цікаво, чи є 
совість у відвідувачів басейну?

Українські дороги настільки 
суворі, що, везучи в маршрутці зі 
Львова до Ходорова сметану, можна 
привезти масло.

☺☺☺
Подзвонила чоловікові, питаю: 

«Ти мене дуже любиш?». Відповідає: 
«Купуй». Ось що таке справжнє по-
дружнє взаєморозуміння!

☺☺☺
П’яний чоловік уночі прийшов 

додому та думає: «Зараз від дружи-
ни дістанеться! Треба сісти на кухні, 
взяти якусь книгу та вдати, що давно 
читаю». Так і вчинив. Невдовзі вхо-
дить дружина й починає вичитувати 
його за п’янку.

Чолов’яга: 
— Галю! Ти чого?! Не бачиш, спо-

кійно сиджу й книгу читаю!
Дружина: 
— Ідіот! Закрий валізу та йди 

спати!
☺☺☺

Лікар після огляду: 
— Я бачу, що вас мучить серйоз-

на й давня недуга, яка отруює вам 
життя.

Хворий пошепки: 
— Лікарю, заради Бога, тихіше, 

вона ж сидить у приймальні...
☺☺☺

— Катю, ти перша дівчина, яку я 
покохав!

— Ну й не щастить мені! Знову 
дебютант!

☺☺☺
— Чому ти така весела?
— Я йду від стоматолога.
— А-а-а-а! Тепер зуб не болить, 

тому й весела?
— Ні, зуб болить, але лікаря сьо-

годні не було!
☺☺☺

Найнейтральнішою країною 
у світі визнано Україну. Вона не 
втручається навіть у свої внутрішні 
справи.

Єгиптянин у літаку хотів 
поговорити з Богом
Єгиптянин у літаку на висоті 8 тис. м спробував 
відчинити двері, щоб поговорити з Богом. На борту 
було 144 пасажири. На щастя, людям вдалося 
зв’язати дебошира та передати його поліціянтам 
після приземлення. На допиті затриманий розповів, 
що тиждень тому втратив роботу і повертався у своє 
село. Під час рейсу від переживань у нього стався 
нервовий зрив, і він вирішив, перебуваючи так 
близько до Бога, відчинити двері літака, щоб попро-
сити допомоги. Справу передали до суду.

Чотирирічна австралійка 
— найменша художниця у 
світі
Австралійська художниця Аеліта Андре (Aelita 
Andre) змусила здригнутися професійний світ 
мистецтва. На рахунку чотирирічної дівчинки 
вже є дві персональні виставки — у Сполучених 
Штатах та Італії. Десятки картин Аеліти миттєво 
розійшлися по приватних колекціях, адже вона 
— наймолодша художниця в світі. Маленькій 
мисткині пророкують неймовірну кар’єру.

«Команда Тимошенко почала 
будуватися з гнилого людсько-
го матеріалу. З бариги не зробиш 
самурая, бо барига буде гнатися 
за ланцюжком угод. У цьому разі, 
спостерігаючи за фракцією БЮТ, 
бачу, що вже третина з них ці 
більш вигідні угоди зробила».

Андрій Золотарьов, перший 
політтехнолог Юлії Тимошенко 

«Новий закон стимулює ситуа-
цію, коли кандидати в народні де-
путати ідуть під одними гаслами, 
потім їх змінюють на протилежні 
й поводяться в парламенті так, як 
забажають. По суті, новий закон 
— це «фабрика тушок», яка стиму-

лює депутатів змінювати свої пар-
тійні кольори».

Сергій Таран, політолог, голова 
правління центру «Соціовимір» про 

новий закон про вибори

«Присутні вони чи ні, ми цю 
вимогу зможемо довести до їхніх, 
як би м’якше сказати, черепних 
коробок».

Микола Азаров, Прем’єр-міністр 
України про те, що знайде спосіб 
пояснити керівництву Міносвіти 

важливість підготовки висококлас-
них IТ-фахівців

«Знаєте, ці «грантосісі» або 
«грантососи», або «гранточмоки» 
набридли вже».

Олег Зарубінський, «Народна 
партія» про те, як політики псують 

репутацію чиновників

«Це не сподобається чиновни-
кам, яких відлучають від солодких 
місць і дають по руках».

Віктор Янукович, Президент 
України заявив, що боротьба з 

корупцією буде викликати опір 
корумпованих чиновників

«Вона (Коршунова) жестику-
лювала, лаялася матом, я хотів 
узяти її за руку, щоб вона заспо-
коїлася, передати їй білу енерге-
тику».

Роман Ландик, депутат Луганської 
міської ради, який побив дівчину

«Команда Тим-
ошенко по-

чала будуватися з 
гнилого людського 
матеріалу. З бариги 
не зробиш самурая, 
бо барига буде гна-
тися за ланцюжком 
угод. У цьому разі, 
спостерігаючи за 
фракцією БЮТ, 
бачу, що вже тре-
тина з них ці більш 
вигідні угоди зро-
била».

Андрій Золота-
рьов, перший 

політтехнолог Юлії 
Тимошенко 


