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ОВЕН
Імовірні спонтанні поїздки, 
раптові рішення, несподі-
вані контакти чи звістки. 
Гарний час, аби врешті роз-
важитись. Особисте життя 

буде насиченим. Опинитесь у центрі уваги. 
Егоїзм тішитимуть компліменти друзів.

ТЕЛЕЦЬ
Можливі нові романтичні 
захоплення. Маєте нагоду 
скористатися дипломатич-
ними навичками, аби за-
лагодити давній конфлікт. 

Очікуйте приємної несподіванки. Фінансове 
становище покращиться.

БЛИЗНЮКИ
Емоційна стриманість і 
відсутність егоїстичних мо-
тивів допоможуть досягти 
успіху. Вільний обмін дум-
ками в дискусіях виявиться 

корисним. Ризикуєте стати жертвою власних 
ревнощів. Довіряйте коханій людині.

РАК 
Маєте шанс втілити мрії у 
реальність. Але це не буде 
надто легко — доведеться 
докласти зусиль. Головне 
— не проґавити слушну на-

году. Гарний час для співпраці. Спілкування 
з друзями неабияк покращить настрій.

ЛЕВ
Опинитеся в центрі конфлік-
ту. Донести власне бачення 
ситуації до опонентів буде 
вкрай важко через їхній 
скептицизм. Імовірні свар-

ки зі старшими людьми, зокрема родичами. 
Саме час відпочити в сімейному колі.

ДІВА
Розшириться діапазон ва-
шого впливу. З’являться 
причини, щоб пишатися 
собою. Дійте, не вичікуйте, 
поки виникне зручна мож-

ливість. Не шкодуйте сил і часу, щоб досяг-
ти бажаного. Зусилля приведуть до успіху. 

ТЕРЕЗИ 
З’явиться шанс проде-
монструвати свої таланти. 
Здійсните несподівану по-
дорож у незвичайне місце. 
Успіх супроводжуватиме 

тих, чиї погляди та підходи вирізняються 
оригінальністю. 

СКОРПІОН
Романтичні захоплення та 
дружба, що нині виникнуть, 
будуть засновані на глибо-
кій взаємній симпатії. Тож 
маєте шанс знайти своє 

особисте щастя. Загостриться почуття гід-
ності. Можливі невмотивовані спалахи гніву.

СТРІЛЕЦЬ 
Аби досягти успіху, знадо-
биться ініціативність. Вам 
може посміхнутися фор-
туна в лотереях, на пере-
гонах і в інших спортивних 

змаганнях. Комфорт у сімейних стосунках 
набуде особливого значення. 

КОЗЕРІГ 
Виникне потреба у спілку-
ванні. Кортітиме балакати з 
колегами, сусідами, друзя-
ми. Нові знайомства будуть 
корисними. Відчуєте гостру 

потребу поділитися думками та знайдете 
нових однодумців. 

ВОДОЛІЙ
Відчуєте втому, тож осо-
бливої життєвої активності 
не виявлятимете. Обрид-
нуть гамірні світські заходи. 
Прагнутимете спокою та 

романтики. Не відмовляйте рідним у допо-
мозі — вони потребують вашої підтримки.

РИБИ
Може здатися, що всі на-
вколо втратили почуття гу-
мору. Події, що мають бути 
приємними, не виправда-
ють очікувань. Особисті 

стосунки ускладняться через гнів, образи, 
нестачу ентузіазму. 
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У В’єтнамі в вагоні потяга 
знайшли 45 кг отруйних змій
У В’єтнамі у вагоні одного з потягів під сидінням 
знайшли чотири мішки з отруйними королівськими 
кобрами, повідомляє «Associated Press». Про незви-
чайний вантаж співробітникам залізниці повідомили 
пасажири потяга. Представники служби безпеки зна-
йшли змій у чотирьох полотняних мішках. Роти у кобр 
були заклеєні, тож небезпеки вони не становили. Точ-
на кількість знайдених плазунів не відома, та загальна 
вага мішків зі зміями склала близько 45 кг. Наступного 
дня працівники залізниці відпустили кобр у ліс.

— Ех, куме, мені потрібно вже 
йти.

— Куди ж це?
— А додому, на вечірню казку.
— Що, мультики любиш?
— Новини.

☺☺☺
— Дарма я побився об заклад із 

дружиною на бажання...
— В тебе є дружина?
— Тепер уже є...

☺☺☺
Креслить студент на дошці коло, 

а воно в нього рівне виходить, ніби 
циркулем намалював. Викладач його 
запитує:

— Де ви так навчились окруж-
ності малювати?

— А я в армії два роки м’ясорубку 
крутив.

☺☺☺
— Алло, це компанія «Панасо-

нік»?
— Так, чим можемо допомогти?
— Я купив у вас надпотужний 

пилосос.
— Вас погано чути, говоріть го-

лосніше!
Клієнт кричить у слухавку:
— Розумієте, я вам зараз дзвоню 

з мішка для пилу…
☺☺☺

— Оголошую вас чоловіком і 
дружиною! 

— Як чоловіком!? Ти ж казала, 
що в кіно підемо!

☺☺☺
Комісія приймає новий панель-

ний будинок. Вирішили перевірити 
звукоізоляцію. Два члени комісії ро-
зійшлися в сусідні квартири. Один 
через стіну кричить:

— Ти мене чуєш?!
— Не кричи. Я тебе бачу. 

☺☺☺
Зізнання: «Я ніколи в житті не 

смикав дівчаток за кіски, тому що 
один раз у селі смикнув за хвіст 
коня...».

☺☺☺
— Хочеш, я подарую тобі на день 

народження портмоне чи затискач 
для грошей? 

— Затискач для грошей у мене 
вже є. Знайомся: моя дружина Катя.

— На роботі почуваюся Санта-
Клаусом!

— Чому?
— Мене оточує шість оленів!

☺☺☺
Плаче чолов’яга на кладовищі: 
— Навіщо ти так рано помер...
Перехожий: 
— Ваш родич?
— Ні, це перший чоловік моєї 

дружини.
☺☺☺

Син питає у батька:
— Тато, а правда, що мене лелека 

приніс?
— Ні, синку, тебе ворона накар-

кала!
☺☺☺

Даішник виграв у лотерею міль-
йон, у нього беруть інтерв’ю та за-
питують:

— І що ви будете робити з таки-
ми грошима?

— Куплю собі перехрестя — і 
працюватиму для душі... 

☺☺☺
Дві санітарки розмовляють у по-

логовому будинку:
— Хто це так голосно плаче? Чи 

не та трійня, що народилася сьогод-
ні вночі?

— Ні, це їхній батько в коридорі.
☺☺☺

Рекламний ролик: «Він створює 
багато шуму? Він став займати ба-
гато місця? Ви не знаєте, куди його 
подіти? Віддайте сина в армію!». 

☺☺☺
— Мушу вас попередити: від сьо-

годні бензин подорожчав.
— Добре. Налийте мені п’ятдесят 

літрів учорашнього...
☺☺☺

— Як твоє сімейне життя?
— Кепсько. Дружина хоче зі 

мною розлучитися, бо їй здається, 
що я не гармоніюю з новими гарди-
нами у вітальні.

«Головна мета нинішнього мі-
ністра освіти — знищення всієї 
української науки й історії та вза-
галі всієї української освіти. Його 
мета — повна дебілізація україн-
ців».
Олег Соскін, політолог про міністра 

освіти, молоді та спорту Дмитра 
Табачника

«Ми не відштовхуємося, ми, 
навпаки, шукаємо це місце разом. 
Але це не означає, що ми пови-
нні ходити на всі весілля разом і 
обов’язково до дев’ятої збиратися 

навколо сімейного столу».
Костянтин Грищенко, глава МЗС 

про українсько-російські відносини

«Воду пити вже не можна без 
податків. Я думаю, що скоро в нас 
і з диханням будуть проблеми». 

Петро Порошенко, глава наглядо-
вої ради НБУ

«Нам незручно в цій більшос-
ті. Чесно кажучи, почуваємося, 
як черниця в борделі. Бо ж вони 
сьогодні намагаються побудувати 
систему, розділивши Україну по 

берегах Дніпра, й управляти на-
шою країною саме на розколі мов-
ному, історичному».

Євген Царков, КПУ про те, як його 
політична сила почуває себе в пар-

ламентській більшості

«Призначати мільйонера 
(Сергія Тігіпка) віце-прем’єр-
міністром, міністром соціальної 
політики — це однаково, що пус-
кати педофіла в дитячий будинок. 
Мільйонер ніколи не зрозуміє цих 
проблем».

Євген Царков, КПУ

«Розглядаючи 
безпосеред-

ньо особистість 
Табачника, слід ви-
ходити з такого: ця 
людина — україно-
жер. Це однознач-
но. Якщо він хоча б 
один день не поп’є 
крові українсько-
го народу, він себе 
погано почуває, у 
нього починаєть-
ся дикий диском-
форт».

Олег Соскін, полі-
толог про міністра 

освіти, молоді і 
спорту Дмитра 

Табачника

У Дніпропетровську 
зібрали авто 50-х років
Українські умільці відтворили унікальний 
радянський кабріолет «ЗІМ-Фаетон». У 1950 
році з конвеєра зійшло всього дві такі машини. 
Автівка була копією поширених у СРСР ГАЗ-12 
ЗІМ, але без даху, й призначалася для керівни-
ків обкомів і райкомів партії. Але невдовзі авто 
забракувала комісія — така розкіш видалася 
зайвою у часи повоєнної розрухи. І от через 60 
років реставратори клубу «Авто Ретро Донбас» 
зібрали «Фаетон», аналогів якому в світі немає.


