
27 серпня

1859 — свердловина, про-
бурена Едвіном Дрейком 
у штаті Пенсільванія, дала 
першу нафту. Це була пер-
ша нафтова свердловина, 
технологія буріння якої на-
була розповсюдження. Цей 
день вважають початком 
«нафтової ери».

1936 — в Японії була засно-
вана компанія «Тойота».
Народилися:
1749 — Йоганн Вольфганг 
фон Гете, німецький учений і 
письменник («Фауст»)
1925 — Стругацький Аркадій, 
письменник-фантаст.

1883 — в Оттаві Томас 
Ахерн продемонстрував 
першу електроплиту.
1885 — німецький інженер 
Готліб Даймлер одержав 
патент на мотоцикл.
1999 — У Донецьку відкрито 
прижиттєвий пам’ятник Сер-
гію Бубці.

1901 — Х’юберт Сесіл Бут 
запатентував пилосос.
1993 — на Ейфелеву вежу 
піднявся 150-мільйонний 
відвідувач.
Народилися:
1954 — Олександр Лукашенко
1972 — Камерон Діас, аме-
риканська акторка, модель.

1986 — корабельна аварія 
пасажирського пароплава 
«Адмірал Нахімов». Загину-
ло 423 людини.
1997 — Американець Девід 
Мінан пройшов, танцюючи 
чечітку, 45,45 км за сім 
годин, встановивши світовий 
рекорд.

1951 — у Лондоні відкрився 
перший у світі супермаркет.
1985 — американсько-фран-
цузька експедиція на глибині 
близько 4000 м виявила 
уламки затонулого після 
зіткнення з айсбергом у 1912 
році лайнера «Титанік».

1834 — американський 
полковник Семюел Кольт 
запатентував револьвер.
1996 — в Україні замість 
карбованця ввели нову 
валюту — гривню.
Народились:
1964 — Кіану Рівз, актор,
1965 — Леннокс Льюїс,боксер.
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ОВЕН

  АСТРОЛОГІЧНИЙ ПРОГНОЗ НА 27 СЕРПНЯ — 2 ВЕРЕСНЯ
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Зоологи виявили: найбільше 
кротів гине через полохливих стра-
усів.


Лист на телебачення: «Прошу 

вас під час новин не пускати внизу 
рухомий рядок, бо моя теща думає, 
що це караоке, і співає!».


— Вислухавши мене, мій пси-

хоаналітик записався на прийом до 
свого.


— А тут ціла палата з виробни-

чими травмами. Усі з одного підпри-
ємства.

— Та ж у них біла гарячка!
— Та ж і завод лікеро-горілча-

ний.


— Чому вино жовтого кольору 
називається білим?

— Тому що його роблять із зеле-
ного винограду.


На іспиті в медичному інституті. 

Викладач:
— Отже, що таке імпотенція?
Студент:
— Це таке явище, коли сила гра-

вітації перевищує силу потягу до 
протилежної статі.


Колишній офіціант влаштувався 

працювати міліціонером. Його за-
питують, як йому його нова робота. 
Він:

— Зарплата, звичайно, не та, та й 
чайових немає, але от що мені подо-
бається, то це те, що клієнт завжди 
неправий!


Молода мама хвалиться подрузі:
— Нашому Петрику заледве ро-

чок, а він уже такий музичний!
— Звідки знаєш?
— Учора з піаніно впали ноти, а 

він каже: «Мама, Бах!». Підіймаю — 
справді Бах!


— А де твій чоловік?
— Зі своїм чотириногим другом.
— Ви що, завели собаку?
— Та ні, на дивані він!

Оголошення в газеті: «Передба-
чаю долю людини на термін від 3 до 
5 років. Суддя Петренко».


Життя хитре: коли в тебе на ру-

ках усі карти, воно починає грати в 
шахи.


Оголошення: «Знімаю вроки за 

фотографією і судимість за фоторо-
ботом».


Один чоловік вирішив переві-

рити правдивість приказки «є ще 
порох у порохівницях» і став регу-
лярно підсипати собі в їжу замість 
солі рушничний порох. Він прожив 
107 років, залишивши після себе 12 
дітей, 29 онуків, 54 правнуки і 16-ме-
трову воронку на місці крематорію.


В інституті лекція з етики. Ви-

кладач:
— Ну ось, наприклад, ви поба-

чили, що до сідниці дівчини при-
чепилася нитка. Як делікатно їй про 
це сказати? А дуже просто! Скажіть: 
«Дівчино, вибачте, у вас на плечі 
нитка!». Вона подивиться на плече 
— нитки нема, подивиться на спину, 
подивиться нижче, побачить нитку, 
забере...

Тут студентка енергійно тягне 
руку.

Викладач:
— Прошу, що ви хочете сказати?
— Пане професоре, у вас на кра-

ватці замок розійшовся!


Багата літня дама каже молодо-
му альфонсу, який пропонує їй руку 
і серце:

— Якщо для пересадки, то згод-
на!


Краса врятує світ... від засилля 

інтелекту.

«Я завжди купую те, чого мені 
не вистачає для життя. От зараз 
я купив шапку для лазні, а також 
мене вмовили купити для бані 
лапті».

Прем’єр-міністр України Ми-
кола Азаров розповів про свої 
придбання на Сорочинському 

ярмарку 

«Антропологічні параметри 
Чечетова свідчать про його на-
лежність до істот якогось доіс-
торичного типу (найімовірніше, 
пітекантропів), які від мавп віді-
йшли, а на нормальних людей іще 

не перетворилися».
Геннадій Москаль, депутат від НУ-
НС про свого колегу-парламента-

ря з ПР Михайла Чечетова

«Я прийняв остаточне рішен-
ня — не балотуватися. Мені вже 60 
років, даю дорогу молодим».

Володимир Ландик, депутат від 
Партії регіонів

«Охороні Президента видніше, 
на чому йому літати, їздити, як пе-
рекривати дороги. Їм видніше! І не 
треба сунути до них носа».

Михайло Чечетов, депутат від ПР

«Донецьк — це зібрання лю-
дей, сильних духом. Донецьк 
створювався, як Сполучені Штати 
Америки, тут був Новий світ мо-
лодої країни»

Микола Левченко, колишній се-
кретар Донецької міськради

«Колись, коли я був меншим, 
я мріяв, що коли-небудь буду ар-
теківцем. І сьогодні збулася моя 
мрія».

Віктор Янукович, Президент 
України під час відвідування між-

народного табору «Артек»

«Після цього 
відразу бу-

дуть сповзати рей-
тингові штанці та 
оголиться причин-
не місце».
Михайло Чечетов, 

депутат від ПР 
про білборди з 

бабусею і котом

Не бійтеся складних завдань, адже 
цього тижня вам усе до снаги. Ваша на-
полегливість може здатися комусь над-
мірною. Аби справити гарне враження, 
достатньо поводитися природно. 

Завдяки притаманній вам тактовності та 
делікатності не лише уникнете конфлік-
тів, а й допоможете ворогам примирити-
ся. Перебуватимете у центрі уваги, вами 
захоплюватимуться.

Досягнете неабияких результатів завдя-
ки наполегливості, з якою за усе берете-
ся. Навіть якщо не вдається отримати 
все й одразу, ви не відступаєте, крок за 
кроком наближаючись до мети.

Цього тижня набудете безцінного до-
свіду. Ви правильно оцінюєте не лише 
свої можливості, а й ситуацію в цілому, 
тож не помиляєтеся у своїх очікуваннях. 
Вдасться знайти спільну мову з усіма.

Захочеться побалувати себе, тож на гро-
ші не скупитиметеся. Утім, нині можете 
собі це дозволити, бо фінансова ситуа-
ція сприятлива. Зараз ви як ніколи відчу-
ваєте людей і причини їхніх вчинків.

Відділіть емоції від здорового глузду, 
міркуйте логічно, дійте раціонально. Хо-
лоднокровність стає вашим ліпшим по-
мічником у заплутаних і неоднозначних 
ситуаціях. 

Збільшиться коло спілкування. Ніхто не 
зможе опиратися вашому шарму. Дійте 
дипломатично й обережно. Спокійне й 
філософське ставлення до труднощів 
сприятиме у їх подоланні. 

Ви обережні й уважні до деталей, тож 
не станете маріонеткою в чужих руках. 
Кар’єристи отримають шанс вийти на 
новий рівень. Та не забувайте й про від-
починок: влаштуйте незабутній вікенд.

Зірки віщують вам нові цікаві знайомства. 
Ймовірні нові романтичні захоплення. Та 
й Дівам, які вже мають «половинку», не-
має на що жалітися: на них також чека-
ють романтичні моменти й несподіванки.

Ви напрочуд енергійні, тож, наче торна-
до, змітаєте усі перешкоди на своєму 
шляху. Багато спілкуватиметеся з ціка-
вими людьми, і це даруватиме вам чи-
мало втіхи. 

Дуже вдалий тиждень. Ніщо не завадить 
вам втілити заплановане у життя. А най-
важливіше те, що отримуватимете задо-
волення від усього, що робите. Насоло-
джуйтеся життям.

В усіх царинах почуватиметеся ком-
фортно: й на роботі, й удома. Відчува-
єте, що нині ви здатні гори звернути, й 
це справді так. Зберігатимете оптимізм 
навіть у найскладніші моменти.
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