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1904 — У Парижі заснована 
Міжнародна федерація фут-
больних асоціацій (ФІФА)
1968 — Зник безвісти амери-
канський атомний підводний 
човен «Scorpion» з 99-ма 
членами екіпажу
427 — народився Платон, 
грецький філософ-ідеаліст.

1861 — Тараса Шевченка 
перепоховано в Каневі на 
Чернечій горі
1926 — в Італії Муссоліні 
заборонив проведення 
конкурсів краси, назваши по-
дібні заходи аморальними
1859 — народився Артур 
Конан-Дойл, письменник.

1927 — У містечку Сейлз 
агенти ФБР розстріляли ма-
шину, у котрій знаходились 
Бонні і Клайд
1984 — головний лікар США 
оголосив пасивне паління 
шкідливим для здоров’я
1972 — народився Рубенс 
Барікелло, автогонщик.

1956 — в Лугано прой-
шов перший конкурс пісні 
Євробачення, в якому брали 
участь 14 представників 
семи країн Європи
Народилися:
1912 — Михайло Стельмах, 
український письменник
1973 — Руслана Лижичко.

1996 — у м. Кошице словак 
Ю.Барбаріч протягнув на 
собі 327-тонний поїзд на 
рекордну відстань — 8,2 
метра
1997 — шрі-ланкієць 
А.Джоакім встановив світо-
вий рекорд, простоявши на 
одній нозі 76 годин 40 хв.

1924 – розпочалися регу-
лярні польоти пасажирських 
літаків в Україні.
1938 – у місті Вольфсбург 
Адольф Гітлер заклав перший 
камінь під новобудову першо-
го заводу «Фольксваген».
1957 — народився Богдан 
Бенюк, український актор.

1895 — англійський винахід-
ник Бірт Акрес запатентував 
кінопроектор.
1930 — Річард Дрю запатен-
тував «прозору целофанову 
липку стрічку» — скотч.
1937 — у Сан-Франциско 
відкрився міст над протокою, 
Золоті Ворота.
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Жінка шахтаря не переживає 
вночі, якщо не бачить поряд чоло-
віка.


— Це правда, що у нас найбагат-

ші у світі чиновники?
— Неправда, найбагатші їхні 

дружини, діти та племінники.


— Що сьогодні на вечерю?
— Картопелька в мундирах.
— І все? Сьогодні ж свято...
— Ну тоді в парадних мундирах!


Суддя звертається до присутніх 

у залі засідань:
— Ще раз хтось вигукне «Геть 

суддю!» —  опиниться на вулиці.
Через кілька хвилин хтось вигу-

кує: «Геть суддю!». Суддя:
— Звинувачуваний, вас це не 

стосується!


Білявка купила пральну машин-
ку з вбудованим інтелектом і вже 
через тиждень потрапила до неї в 
рабство.


— Доню, цей хлопець сирота, до 

того ж він кульгавий. Не виходь за 
нього заміж!

— А мені не потрібен заможний 
красень, тату!

— Я не про те. Пожалій хлопця, 
йому й так перепало від життя!


— Тато, мені комарі спати не да-

ють.
— Синку, вимкни світло, за-

плющ оченята і постарайся заснути.
Малий вимкнув світло, побачив 

світлячка і кричить:
— Тепер вони мене з ліхтариком 

шукають! 


У тролейбусі жінка похилого 
віку намагається поступитися міс-
цем дуже худому парубку:

— Сідай, бідненький. Чого ж ху-
дий такий? Хворієш?

— Ні, не хворію... Студент я...
— Дай хоч плаща твого потри-

маю.
— Це не плащ, це мій друг Коля...

Свиня, побачивши в дворі ман-
гал, стала гавкати на чужих і ловити 
мишей у сараї.


— Ти хто?
— Ніндзя?
— А чого повільний такий?
— Та ж черепашка...


Іноді деяким людям корону на 

голові хочеться поправити лопатою.


В дитинстві Людину-павука час-
то карали й ставили у правий верх-
ній куток.


— Ти як одружився?
— За допомогою Інтернету.
— У соцмережі познайомилися?
— Ні, в театр сходив, коли модем 

зламався...


Чоловіки, якщо ви зустріли ді-
вчину, а в неї очі — вишеньки, фігур-
ка — грушечка, груди — персик, то 
знайте: це не кохання. Це авітаміноз! 
Їжте фрукти!


Загадайте двозначне число від 

40 до 80. Відніміть 11. Додайте 17, 
розділіть на 2 і закрийте очі. Темно, 
правда?


Скоро знов почнуться конфлік-

ти між тими, кому душно, й тими, 
кому дує.


— Ви дуже лінивий!
— Не лінивий, а енергозберіга-

ючий!


Відкриваю холодильник — чого 
там тільки немає... Ковбаси немає, 
фруктів немає, овочів теж немає...


Бог створив світ. Усе інше виго-

товлене в Китаї.

«Жителі України ніколи не по-
бачать портрет Миколи Азарова 
на агітаційних плакатах і білбор-
дах... Все в наших руках, нашій 
енергії, наших мізках і від нас тіль-
ки залежить. Люди вірять в казки 
і потрапляють під сильний вплив 
пропаганди, одним з елементів 
якої є численні білборди».

Микола Азаров, Прем’єр-міністр 
України

«Ми об’єдналися, щоб по-
кінчити з культом «Мурки» і не-
потребом імперських міфів, щоб 
відродити українську культуру і 

повернути гордість за свою кра-
їну... Якщо ми продемонструємо 
нашу віру, нашу відвагу, нашу силу 
духу — Межигірський Карфаген 
буде зруйновано».

Юрій Луценко, екс-міністр МВС 
впевнений, що об’єднаній опозиції 
вдасться покласти кінець пануван-

ню нинішньої влади

«Зараз, я б сказав так, Євро-
пейський Союз запропонував па-
узу. І я так розумію, що вона піде 
на користь, ця пауза, і Україні, і 
Європейському Союзу».
Віктор Янукович, Президент України

«Відносини як були напруже-
ними, так і залишаться. В Україні 
поширена помилкова думка про 
м’яку, у порівнянні з Путіним, по-
літику Медведєва. Це не так. Мед-
ведєв взагалі не політик. У Росії й 
раніше, і зараз країною керує одна 
людина, і її прізвище не Медведєв. 
Тому в Москві щодо України нічо-
го не змінилося… Газпром — це 
особистий бізнес Путіна, а за своє 
він боротиметься».

Борис Нємцов, російський політик 
про політичні перестановки в Росії

«Парламентська 
опозиція не 

стала реальною аль-
тернативою владі, бо 
вся її «робота» зосе-
реджена на телевізій-
них ток-шоу. Вони не 
мають досвіду вулич-
ної політики. «Фронт 
змін» і «Батьківщина» 
опинилися в шоко-
вому стані, коли їхні 
лідери програли пре-
зидентські вибори. Ці 
люди звикли до лако-
ваних мештів і доро-
гих костюмів».
Юрій Михальчишин, 

ВО «Свобода» про 
парламентську опо-

зицію

Початок тижня потішить приємним сюрп-
ризом, але далі ситуація погіршиться: 
проблеми загостряться. У вас достатньо 
сил, аби подолати перешкоди, та бракує 
бажання, тож здаєтеся надто швидко.

На вас чекає тиждень не без труднощів, 
але цікавий і навіть приємний. Проти-
лежна стать не зможе опиратися вашій 
чарівності. Утім, заздрісники снують па-
вутину інтриг.

Саме час оцінити проблеми й визначи-
тись, як їх вирішуватимете. Наполегливо 
відстоюйте власні ідеї: достатньо по-
казати, що не підете на компроміс, аби 
опоненти поступилися.

Цього тижня ви самі собі ускладнюєте 
життя: то ставите недосяжні цілі, то б’єте 
горщики з людьми, сваритися з якими не 
варто. Наче й намагаєтеся контролюва-
ти себе, але це не надто виходить.

На вас очікує вдалий тиждень практич-
но без несприятливих днів. У кишенях 
побільшає грошенят. Відчуєте приплив 
життєвої енергії. Посилиться дух супер-
ництва.

Цього тижня — ви саме втілення спів-
чуття: прагнутимете зрозуміти й утішити 
кожного. Та це загрожує емоційною вто-
мою й відчуттям непосильної ноші, що 
лягла на плечі.

Тиждень, сповнений суперечливих по-
дій. Матимете чимало приводів для 
хвилювань. Буде чимало спокус, але від-
шукаєте у собі сили, щоб їм протистояти. 
Розрадять друзі.

Початок тижня може здатися не надто 
приємним і навіть невдалим. Знизиться 
життєвий потенціал, і це позначиться на 
настрої. Та поступово усе налагодиться, 
й на вашій вулиці засяє сонце.

Перед вами відкриваються нові двері, 
втім, ви не радієте з цього приводу, а 
все ще сумуєте через те, що закрилися 
старі. Намагайтеся вчитися на чужих по-
милках, аби запобігти власним.

Цього тижня ви легко впораєтеся з будь-
яким завданням, адже підходите до 
справ з потрібного боку. Тут усе працює 
на вас: і досвід, і фаховість, й інтуїція, і 
вміння спілкуватися.

Важливо, щоб емоції не узяли гору, а 
надто гнів: якщо дасте йому волю, то 
обов’язково наламаєте дров. Не пере-
віряйте на міцність свої стосунки — мо-
жуть не витримати.

Тиждень здебільшого невдалий: доля 
посміхатиметься вам ненароком, та й то 
зрідка. Ймовірні запеклі сварки, що спа-
лахнуть з вашої провини. Тож наживете 
кількох ворогів.
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