
 2 липня

День працівника держав-
ної податкової служби 
України
1954 — розпочала роботу 
Міжнародна організація те-
лебачення («Євробачення»).
1986 — народилася Ліндсі 
Лохан, американська актор-
ка, поп-співачка і модель.

1583 — московський цар 
Іван Грозний у гніві вбив 
свого сина.
1886 — Карл Бенц зробив 
перший виїзд на автомобілі 
власної конструкції, досяг-
нувши швидкості 16 км/год.
1928 — у продажу з’явилися 
перші телевізори.

1776 — ухвалено Деклара-
цію незалежності США.
1631 — у Парижі відкрито 
перше в світі агентство 
зайнятості.
1886 — В Нью-Йорк прибула 
подарована статуя Свободи, 
яку урочисто відкрили 26 
жовтня.

1946 — французький моде-
льєр Луї Реард уперше пред-
ставив купальник-бікіні.
1954 — вийшов у світ 
перший випуск телевізійних 
новин Бі-Бі-Сі. Їх ведучий 
Річард Бейкер встановив 
рекорд: він читав новини 
впродовж 28 років.

Всесвітній день поцілунку
1785 — долар став націо-
нальною валютою США.
1885 — Луї Пастер успішно 
випробував вакцину проти 
сказу на 9-річному хлопчику, 
якого вкусила скажена собака.
1946 — народився Силь-
вестр Сталлоне, кіноактор.

1891 — компанія American 
Express запатентувала 
дорожні чеки, які стали про-
тотипом кредитних карток.
1990 — в Римі вперше ви-
ступили разом три видатні 
тенори сучасності— Лучано 
Паваротті, Пласідо Домінго 
та Хосе Каррерас.

1777 — Вермонт (США) став 
першим штатом, що відмінив 
рабство.
1974 — народилася Жанна 
Фріске, співачка, акторка.
1974 — народилася Діана 
Арбеніна, співачка, музи-
кантка, лідер групи «Ночные 
снайперы».
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  АСТРОЛОГІЧНИЙ ПРОГНОЗ НА 2 — 8 ЛИПНЯ
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Іде нарада в штабі ракетних 
військ. Командир штабу каже: 

— Ми сьогодні зібралися з при-
воду скорочення штатів. Які є про-
позиції? 

Всі понурили голови, мовчать. 
— Раз нема пропозицій, то ду-

маю, що почнемо з Техасу.


Приходить молодий батечко за 
сином у дитсадок. У нього запиту-
ють:

— Який ваш?
— Та байдуже! Однаково завтра 

назад вести.


Летить всесвітня економічна 
криза над Німеччиною:

— Ух! Ну я і наробила!
Летить над Польщею:
— Ух! Ну я і наробила!
Летить над Україною:
— Ах! А хто це тут наробив?


Викликає прапорщик до себе 

солдата і питає:
— Що це, Конопльов, у тебе пріз-

вище таке наркотичне?
— Та я і сам не знаю, Гашише Ма-

рихуановичу.


— Що сьогодні п’ємо?
— Сухе вино.
— Ну тоді насипай!


— Мамо! Йди сюди!
— Тобі треба, то ти й іди, я за-

йнята!
— Ну мам!
— Я борщ варю, не можу!!!
— Ну йди сюди!
— Сам іди! Оце кину все і до тебе 

через усю хату бігтиму!
Син (човг-човг-човг):
— Мам, я у лайно вступив, де 

можна ногу витерти?


— Як тебе чоловік відпустив у 
нічний клуб?

— Та я йому ванну приготувала і 
піною наповнила!

— Це його зупинило?
— Монтажна піна кого завгодно 

зупинить.

— Коханий, що б ти хотів на сні-
данок?

— Качку по-пекінськи під сме-
танним соусом.

— Ой, як добре, що ти вибрав 
яєшню!


Шевченко після матчу з Англією 

підходить до судді й питає: 
— То як, кажете, звати вашого 

собаку?
— У мене немає собаки.
— Ти диви! Сліпий, а без собаки!


«Семеро одного не чекають!» — 

сказали медсестри і почали опера-
цію без хірурга.


— Раніше мій малюк постійно 

прокидався мокрим. Я не знала, що 
робити, випробувала всі підгузки. А 
потім зрозуміла: треба дах полаго-
дити!


Мій кіт живе за принципом: 

«жерти набридло спати». І протягом 
дня ставить кому в різних місцях.


— Тату, або даси грошей, або я 

твою сорочку чужими парфумами 
побризкаю!

— Боже, я виховав чудовисько...


Приходить блондинка до лікаря: 
— Лікарю, у мене все болить: до-

торкнуся до носа — болить, зачеплю 
коліно — болить, торкнуся живота 
— боляче... 

— У вас палець зламаний.


Екзамен із хімії. Студент завалює 
іспит. Уже зрозуміло, що це кінець. 
Хтось із комісії жартома запитав: 

— Скажіть, будь ласка, формулу 
газованої води. 

А студент зі злістю у голосі: 
— Вам як, із сиропом чи без?

«До нас майже не приїхали 
вболівальники — представники 
середнього класу. А саме у них 
є гроші, і вони готові витратити 
їх не тільки на пиво і футбол, а й 
на підвищення свого культурного 
рівня. У результаті ми отримали 
негігієнічну, м’яко кажучи, ситуа-
цію у фан-зоні, де євро-кнур тіль-
ки додає ароматів».

Ксенія Ляпіна, НУ-НС

«Євро прийшло — я пішов. 
Точніше, поїхав… Я взяв відпуст-
ку і поїхав звідси подалі! У Боснію, 
у Герцеговину. Краще там по мінах 
танцювати, ніж тут по переповне-

ному, заблокованому Києві… На-
вколо чемпіонату створили такий 
ажіотаж, що я втратив інтерес до 
нього».

Тарас Чорновіл, позафракційний 
народний депутат

«Не буду заглядати наперед і 
займатися ворожінням. Але мені 
здається, що людям, які «показуш-
но» завзято виступають на захист 
Тимошенко, вона потрібна в міс-
цях позбавлення волі. Найпрості-
ше в’їхати в рай на чужому горбі... 
Коли є такі друзі, вороги точно 
не потрібні. Карту Тимошенко, її 
долю розігрують у своїх інтересах. 
Цинізм зашкалює».

Володимир Литвин, спікер Верхо-
вної Ради

«Дійсно, переговори з Клич-
ком закінчилися невдачею, і це не 
наша проблема. Очевидно, у Ві-
талія вже зірочка загорілася, він 
бачить себе президентом і думає, 
що він уже піймав Бога за бороду».

Анатолій Гриценко, НУ-НС

«Міністр — це нудна робота. Я 
сам працював міністром, знаю, що 
кажу. Це непроста, важка й нудна 
робота».

Микола Азаров, Прем’єр-міністр 
України

«Ще теля не 
н а р о д и -

лося, а вони вже з 
довбнею стоять».

Леонід Кравчук, 
глава Конститу-
ційної асамблеї 

називає блефом 
заяви регіоналів 

про надання 
російській мові 

статусу державної 
в новій редакції 

Основного Закону

Цього тижня можна досягти успіху лише 
завдяки наполегливості, та оптимізму 
вам не позичати. Вигадувати й фанта-
зувати буде значно легше, ніж втілювати 
задумане в життя. 

Ви не проґавите можливості ухопити 
фортуну за хвіст, тож можете сподіва-
тися на успіх. Не варто надто довіряти 
малознайомим людям: вони можуть зра-
дити вашу таємницю.

Цей тиждень матиме поганий емоційний 
фон: ви надміру вразливі й дратівливі. 
Тож варто намагатися втамувати емоції, 
аби вони не узяли гору над раціональ-
ною складовою.

Відчуєте вплив позитивних тенденцій. 
Життя змінюватиметься на краще. Енер-
гійність і наполегливість допоможуть 
здолати усі перешкоди на шляху до 
мети.

Наполегливо просуватиметеся до мети, 
долаючи перепони на своєму шляху. 
Конкуренти назавжди затямлять, що 
жартувати з вами не варто. Побільшає 
грошенят.

Важко буде знайти спільну мову з будь-
ким. Причина усіх негараздів — ваша 
надмірна дратівливість. Швидко втоми-
теся, а шанс перепочити навряд чи ви-
паде. 

Ви надто упевнені в успіху, через що 
припускаєтеся помилок. Визначитися з 
подальшими діями заважають надокуч-
ливі поради. Покладайтеся винятково на 
власне шосте чуття.

Важкий тиждень. Доведеться працювати 
пліч-о-пліч із людьми, які вам не до впо-
доби, покладатися на тих, кому ви не до-
віряєте. Та нічого не вдієте: аби досягти 
мети, треба ризикнути.

Цей тиждень подарує вам чимало при-
ємних сюрпризів. Завдання, які здавали-
ся вам надважкими, виявляться значно 
простішими. Спілкування з рідними та 
друзями додасть наснаги.

Тиждень стартує не надто позитивно, та 
ви в змозі подолати труднощі. Будьте 
пильні, спілкуючись із людьми, від яких 
залежить ваше просування кар’єрними 
щаблями. 

Вплив негативних тенденцій сильний, та 
цей тиждень не можна назвати безнадій-
ним. Вам таки вдасться налаштуватися 
на конструктивний лад і відкинути все 
зайве. 

Саме час щось змінити у своєму житті. 
Утім, зміни не обов’язково повинні бути 
глобальними — можна просто переста-
вити меблі. Попри труднощі, ви досягне-
те значних успіхів, якими пишатиметеся.
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