
20 серпня

1627 — вийшов перший 
словник української мови 
«Лексіконъ славенноросскій 
і именъ тълкованіє» Памви 
Беринди.
1896 — у США запатенту-
вали телефон із набірним 
диском.

1914 — російський льотчик 
Я. Нагурський у пошуках екс-
педиції Г. Сєдова здійснив 
на літаку «Фарман» перший 
у світі політ в Арктику.
1932 — у Венеції відбувся 
перший міжнародний кіно-
фестиваль.

1865 — Вільям Шепперд 
запатентував рідке мило.
Народились:
1920 — Рей Бредбері, 
американський письменник-
фантаст.
1966 — Ольга Сумська, 
телеведуча, українська 
актриса кіно і театру.

1305 — у Лондоні був стра-
чений Вільям Воллес (на-
ціональний герой Шотландії, 
провідник і організатор 
боротьби за незалежність 
шотландців від Англії), екра-
нізований у фільмі «Хоробре 
серце», головну роль в 
якому зіграв Мел Гібсон.

День незалежності
79 — виверження Везувію. 
Міста Помпеї, Геркуланум і 
Стабії поховані під вулканіч-
ним попелом.
1853 — випущено перші 
картопляні чіпси.
1991 — Україна стала неза-
лежною державою.

1609 — Галілео Галілей про-
демонстрував венеціанській 
раді дожів новий пристрій — 
телескоп.
1973 — зроблений перший 
знімок томографом.
1924 — народився Павло 
Загребельний, письменник, 
автор роману «Роксолана».

Народилися:
1451 — Христофор Колумб, 
відомий мореплавець.
1910 — блаженна Мати Те-
реза (Агнеса Гонжа Боякшу), 
католицька черниця, засно-
вниця доброчинних місій, 
лауреат Нобелівської премії 
миру за 1979 рік.
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  АСТРОЛОГІЧНИЙ ПРОГНОЗ НА 20 — 26 СЕРПНЯ
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— У тебе теща в якій галузі пра-
цює?

— У медичній.
— Терапевт?
— Ні, п’явка. Кров смокче.


Важко в темній кімнаті знайти 

чорні шкарпетки, особливо якщо 
вони не пахнуть.


Українські генетики схрестили 

свиню зі змією. Тепер льохи кілька 
разів на рік скидають шкіру разом 
із салом. Після цього вітчизняні на-
уковці збираються схрестити свиню 
з ящіркою, щоби можна було ногу на 
холодець відрізати, а натомість нова 
виростала.


На ринку йде чолов’яга і тягне на 

ланцюзі ведмедя (той впирається і 
реве). Другою рукою тримає за вухо 
сина (той репетує від болю, вухо 
червоне). А чоловік, раз у раз повер-
таючись до малого, буркоче: 

— Ходімо-ходімо, покажеш за-
раз, хто тобі тут торік хом’яка про-
дав...


Мама з дитинства вчила мене 

долати неможливе: «Закрий рот і їж 
суп».


У барі за бокалом пива розмов-

ляють два студенти після екзамену 
з фізики. Повз них проходить гар-
ненька дівчина, й один каже:

— Ти лишень глянь, як гарно 
скомбіновані атоми!


— Діду! Дідусю, ось тобі на день 

народження мобільний телефон! 
Остання модель!

— Так, тихо! Значить, прокида-
юсь я рано-вранцi, йду доїти корову, 
потiм годую свиней, iду на город, 
починаю косити, потiм сапаю, колю 
дрова, увесь день руки в роботi, а ти 
менi принiс цю залізяку… Блютус 
де? Де блютус, дідько б його взяв?! 


Напис на спині байкера: «Якщо 

ти це читаєш, значить, моя краля 
впала з мотоцикла».

— Кохана, давай влаштуємо собі 
прекрасний вікенд?

— О, я згодна! 
— Ну тоді до понеділка!


Розгнівана дружина вривається 

в дім:
— Так! Я все знаю!
Чоловік:
— Так?! Ну і скільки приток у 

Дністра?


На кінофестивалі у Бразилії 
фільм «17 миттєвостей весни» отри-
мав номінацію «За кращу коротко-
метражку».


У студентському гуртожитку 

зникла кішка. Ось такі пироги...


— Чому зал засідання Верховної 
Ради круглий?

— А ви бачили квадратний цирк?


Злість — це стан, в якому язик 
працює швидше за мозок.


Гламурна білявка приїхала у село 

до бабусі:
— Куди у вас тут уночі можна 

сходити?
— У відро...


Вона:
— Ми не будемо більше зустрі-

чатися.
Він:
— Що, таргани в твоїй голові 

проголосували проти мене?


Дивися на життя веселіше: на-
ступив на граблі — насолоджуйся 
феєрверком!


На останньому концерті Петро-

сян у відчаї кинувся лоскотати гля-
дачів.

«У наших людей іще дуже ба-
гато терпіння. Здавалося б, воно 
повинно було давно закінчитися, 
а вони ще терплять. Терплять по-
маранчевих, терплять чорт знає 
кого... І нас терплять теж. Ми хоч 
менше поганого для них робимо».

Прем’єр-міністр України Микола 
Азаров про те, що український на-

род дуже терплячий

«Те, що Україна не завоювала 
багато медалей на Олімпіаді, — 
вина цілком і повністю нашої опо-
зиції, цієї брудної політики».

Михайло Чечетов, депутат від ПР

«Про Клюєва ходить дуже ба-

гато міфів. Колись у нас із Андрієм 
Петровичем була розмова про те, 
хто як знімає стрес. І він розпо-
вів мені про одне місце, де хороша 
скрипкова партія прекрасно поєд-
нується з місячною доріжкою».

Дмитро Видрін, політолог про ес-
тетичні вподобання секретаря Ради 

нацбезпеки

«Звичайно, хочемо з Росією 
домовитися: що ж ви, брати наші, 
так із нас дерете? Ну от, тиснемо на 
цю країну, а ніяк не піддається. Ну, 
я думаю, таки домовимося».

Прем’єр-міністр України Мико-
ла Азаров не втрачає надію, що 

вдасться домовитися з Росією про 

перегляд ціни на газ

«Та у всіх правителів світу —
хоч в Обами, хоч у Меркель, хоч у 
Путіна — через два з половиною 
року після приходу до влади рей-
тинги падали! Ми — не виняток, бо 
реформаторів завжди не люблять».

Ян Табачник, депутат від ПР

«Президент міг би сісти у вер-
толіт і через півтори години бути 
в Києві, провести нараду і повер-
нутися назад. Але пан покликав до 
себе на море, щоб підлеглі побули 
з ним, посиділи, випили по чарці».

Володимир Яворівський, депутат 
від БЮТ

«Ми вже так 
дорозда-

валися, що дава-
ти більше нічого, 
хіба що штани 
знімати і прода-
вати».

Віктор Балога, 
глава МНС

Тиждень не такий уже й поганий, та усе 
псує напруженість емоційного тла. Ви 
схильні дратуватися через будь-яку дріб-
ницю. Намагайтеся контролювати себе, 
аби не зіпсувати настрою собі та іншим.

Впродовж тижня домінуватиме поганий 
настрій, вас гнітитимуть лихі передчут-
тя, а найгірше те, що вони справдяться. 
Опинитеся у скрутній фінансовій ситуа-
ції, тож затягніть пасок.

Цього тижня вам неабияк допоможуть 
доброзичливці, тож не соромтеся демон-
струвати вдячність — це лише зміцнить 
ваші стосунки. У родині пануватимуть 
злагода й гармонія.

Чудово впораєтеся з вирішенням усіх за-
вдань, адже ніхто не гнатиме вас у спи-
ну, тому матимете час зважити усі «за» 
та «проти». Загостриться інтуїція, тож 
можете покладатися на шосте чуття.

Настрій «вибрикуватиме»: то почувати-
метеся на сьомому небі від щастя, то 
раптово усе набуватиме похмурих відтін-
ків. Стримувати емоції буде дуже важко. 
Бажано обмежити витрати.

Зірки віщують представникам знака під-
вищену увагу з боку протилежної статі. 
Одначе перебірливість не завадить — 
до вас вабитиме не тільки гідних осіб. 
Тож не поспішайте з вибором. 

Легкий і гармонійний тиждень. Вдасться 
поладнати навіть із тими людьми, з яки-
ми зазвичай важко знайти спільну мову.  
Зумієте покращити настрій навіть найпо-
хмурішим.

Цього тижня можете досягти значних 
успіхів. Щоправда, для цього треба бути 
більш вимогливим до себе. Що раніше 
почнете боротьбу зі своїми слабкими 
сторонами, то краще. 

Вдалий тиждень. Виходитиме усе, за що 
братиметеся. Покладайтеся на власні 
сили, не варто очікувати на чиюсь допо-
могу. Ви здатні не лише упоратися зі сво-
їми проблемами, а й допомогти іншим.

Надто багато марних зусиль і недореч-
ної ініціативи — і, здавалося б, непога-
ний тиждень перетвориться на вервечку 
дрібних неприємностей і прикрих непо-
розумінь. Уникайте надміру активності.

Зосередьтеся — це необхідна умова для 
досягнення успіху. Отримаєте гарну по-
раду від людини, мудрості й життєвому 
досвіду якої цілком довіряєте. На вас че-
кає приємна звістка.

Цього тижня станете на стежку війни: ви 
не визнаєте авторитетів і не бажаєте ра-
хуватися з усталеними традиціями. Втім, 
у бунтівниках є щось магнетично сексу-
альне, тож з’являться залицяльники.
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