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ОВЕН
Спілкування обмежить-
ся колом рідних і друзів. 
Гарний час для подорожі 
з близькими людьми. По-
силиться цікавість до діяль-

ності громадських організацій. Колективне 
обговорення проблем виявиться корисним.

ТЕЛЕЦЬ
Ваші інтелектуальні зді-
бності отримають суспільне 
визнання. Матимете змогу 
висловити ідеї, поділитися 
знаннями та досвідом. По-

кращаться відносини з керівництвом. Очі-
куйте на приємну звістку. 

БЛИЗНЮКИ
Обставини вимагатимуть 
виходу за межі звичного 
кола спілкування. Відкриєте 
нові перспективи розвитку. 
Актуальною буде проблема 

підвищення кваліфікації. Ймовірні суперечки 
з родичами. Гарний час, аби подорожувати.

РАК
Особливої уваги потребує 
розвиток здібностей. Пе-
рейматиметеся низькими 
доходами. Старі боржники 
врешті повернуть вам за-

борговані кошти. Будьте уважні: незабаром 
отримаєте вкрай корисну інформацію.

ЛЕВ
Особливої ваги набуде 
партнерство. Потребувати-
мете допомоги колег. Ділові 
відносини будуть успіш-
ними та взаємовигідними. 

Зараз ви як ніколи спроможні добитися ви-
гідних умов у домовленостях із партнерами.

ДІВА
Першочергового значення 
набуде виконання профе-
сійних обов’язків. Робоча 
атмосфера буде перепо-
внена незначними спра-

вами, зайвою метушнею. Ймовірні приємні 
новини, пов’язані з роботою.

ТЕРЕЗИ
Прагнутимете реалізува-
тись у творчості. На вас 
очікують приємна подорож 
разом із коханою людиною, 
а також не менш цікаве 

спілкування з близькими та друзями. Забаг-
неться розваг. Активізується світське життя.

СКОРПІОН
У центрі уваги опиняться 
родинні проблеми, сімейні 
суперечки. Можливо, від-
відаєте місце, де минуло 
дитинство, зацікавитесь іс-

торією родини та її реліквіями. Вдалий час 
для купівлі речей домашнього вжитку. 

СТРІЛЕЦЬ
Час клопіткої фізичної пра-
ці. Навряд чи вдасться від-
почити. Потік інформації й 
ідей посилиться, доведеть-
ся витрачати чимало часу 

та сил на організаційні питання. Методи ро-
боти стануть ефективнішими.

КОЗЕРІГ
Хвилюватиме питання фі-
нансової спроможності. 
Саме час ретельно дослі-
дити свої витрати та гро-
шові надходження. Переваг 

можна домогтися, поділившись із іншими 
власною системою цінностей і пріоритетів. 

ВОДОЛІЙ
Свідомо чи ні, проте ваші 
думки та суперечки в цей 
час будуть продиктовані 
егоцентризмом. Справите 
на нових знайомих гарне 

враження. Роздратуєтеся, коли в розмові за-
чіплять тему, про яку воліли б не говорити.

РИБИ
Навряд чи виникне бажан-
ня поділитися з кимось 
думками й ідеями. Не варто 
ділитись і таємницями — 
хай розмови мають відтінок 

конфіденційності. Ймовірно, отримаєте до-
ступ до інформації, яку від вас приховували.
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Польові миші вивели з ладу 
три з літаки ВПС Словенії
Як повідомив прес-секретар армії Словенії Си-
мон Кореза, миші перегризли електропроводку 
в кабіні літаків «Pilatus». Ремонт апаратури обій-
шовся в п’ять тисяч євро. Мишей на «місці зло-
чину» зловити не вдалося, та вони залишили по 
собі характерний послід. Зазвичай «Pilatus PC-9» 
стоять в ангарі у військовій частині люблянсько-
го аеропорту Брнік. У 2010 році декілька з них 
були переміщені на відкритий простір, аби звіль-
нити місце в ангарі урядовому літаку «Falcon».

Оголошення в зоопарку: 
«Не кидайте дельфінам банани: 

по-перше, вони їх не їдять, а по-
друге, голодні мавпи стрибають і 
тонуть».

☺☺☺
Лікар:
— На жаль, вашій тещі залиши-

лося жити одну годину.
Відвідувач:
— Нічого, лікарю, це небагато, я 

потерплю...
☺☺☺

Йде рибалка та тягне величез-
ного сома — кілограмів під сто. Йде 
— аж згорбився. Назустріч інший 
рибалка з відром карасів і говорить 
так єхидно: 

— Що, всього одного зловив?
☺☺☺

Різницю між звичайною робо-
тою і трудовим героїзмом можна 
легко пояснити на прикладі яєчні з 
беконом: курка на неї просто попра-
цювала, а от свиня героїчно пожерт-
вувала собою.

☺☺☺
У палату дистрофіків заходить 

лікар і оглядає всіх. Лікар:
— А де Сидоров?
Дистрофіки:
— А він під ліжко поліз — тарга-

на ловити...
З-під ліжка чутно звуки бороть-

би та захеканий голос Сидорова:
— Ах ти, сволото, руки викручу-

вати?!
☺☺☺

Катаючись на американських 
гірках із учителькою української 
мови, діти дізналися багато винятків 
із правил.

☺☺☺
Кажуть, Абрамович подумує про 

купівлю італійського футбольного 
клубу «Rоmа». Ну дуже вже йому на-
зва подобається...

☺☺☺
— Доню, мені сказали, буцімто 

ти куриш...
— Та-а-ак, ну і з якою сусідкою я 

не привіталась?
☺☺☺

Перше правило прибирання: 
прибрати себе від комп’ютера.

Зайшов колекціонер у антиквар-
ну крамницю, глянув на прилавок, 
зібрався вже йти. Раптом бачить: 
біля входу кицька молоко п’є, а блю-
дечко (овва!) — порцеляна XVI сто-
ліття! Чоловік і каже до продавця:

— Я дуже самотній... А ця кішеч-
ка мені так сподобалася, то, може, 
подаруєте мені її...

— Ні... Її так мої діти люблять!
— Я ж такий самотній... Я вам 10 

доларів дам...
— Ні, не продається...
Нарешті за 150 доларів сторгува-

лися. Колекціонер іде, вже в дверях 
обертається:

— Ваша кішечка, певно, звикла 
пити з цього блюдечка — ви не від-
дасте?! Я вам 10 доларів дам...

— Що ви, це ж порцеляна XVI 
століття. Я так уже 87 кішок продав!

☺☺☺
Лекція про шкоду алкоголю:
— За статистикою, від пияків 

дружини йдуть частіше...
Питання з залу: 
— А скільки треба випити?

☺☺☺
Дружина чоловіку:
— Любий, ти не міг би пропило-

сосити кімнату?
— Я так втомився, що в мене на-

віть руки трусяться...
— Чудово, тоді витряси килим.

☺☺☺
Закинув дід у море ятір і витяг 

золоту рибку. І промовила рибка 
людським голосом... Тут і зрозумів 
старий, що про «Фукусіму» щось не-
договорюють...

☺☺☺
— От наче дурень дурнем, але ж 

співає як гарно!
— У порожній голові акустика 

хороша!
☺☺☺

Якщо на тебе всі дивляться косо, 
значить, ти в Китаї.

«Якщо раніше національна 
держава була знаряддям нації про-
ти світу, то зараз вона — знаряддя, 
за допомогою якого бюрократич-
ний інтернаціонал дресирує на-
цію. Такого роду диктатурка — це 
позавчорашній день».

Дмитро Корчинський, лідер 
«Братства»

«На Заході люди живуть краще 
не тому, що більше працюють, а 
тому, що більше бунтують».

Дмитро Корчинський, лідер 
«Братства»

«Візит президента Росії Дми-

тра Медведєва в Україну цікавий 
тим, що російський лідер приїхав 
із «головним попом Росії» Патрі-
архом Кирилом. Медовий місяць 
між Україною та Росією підійшов 
до кінця».

Юрій Гримчак, «НУ-НС»

«Якщо б слідчі не полінувалися 
заглянути в бухгалтерію «Нафто-
газу», вони б так не зганьбилися. 
У 2008 році технологічний газ для 
транзиту Україною закуповували 
по 179 доларів за тисячу кубів, у 
2009 році — по 154. Саме така ціна 
вказана в бухгалтерії «Нафтогазу». 
Це означає не збиток, а додатко-

вий прибуток. У такому випадку 
замість кримінальної справи мені 
повинні видати орден».

Юлія Тимошенко, лідер ВО 
«Батьківщина-БЮТ»

«Шкодливий кіт давно ви-
стрибнув би на стіл і з’їв усе, що 
там стоїть, якби не боявся. Мене 
вже давно посадили б по сфабри-
кованих на швидку руку справах, 
якби не боялися тієї частини укра-
їнського народу, яка мене підтри-
мує».

Юлія Тимошенко, лідер ВО 
«Батьківщина-БЮТ»

«Усі  по-
л і т и ч н і 

пр отис тояння 
— Схід — За-
хід, бандерівці 
— москалі — в 
минулому. Сьо-
годні всі вони 
— жертви олі-
гархічної кримі-
нальної системи, 
для якої й ті, й 
інші — об’єкт 
пограбування».

Юрій Луценко, 
«Народна само-

оборона»

На Донеччині з’їли найбільшу 
паску
У невеличкому селищі Ялта, що в Першотравневому 
районі Донеччини, спекли найбільшу паску. Над 
великодньою рекордсменкою вагою 2 тонни 100 
кілограмів трудилися 10 пекарів упродовж ста годин. 
На солодку випічку пішло більше тонни борошна, 
480 л молока, 7,5 тисячі яєць, 280 кг родзинок, 10,5 кг 
солі, 315 кг цукру, 90 кг дріжджів, 430 кг вершкового 
масла. Кожному з семи тисяч мешканців Ялти діста-
лося по 300 грамів випічки, унікальність якої визнали 
експерти Національного реєстру рекордів України.


