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Знання закону 

 заслуговує найвищої 

шани.                     

                    Ульпіан 

Pro bono 
02.01.2012 

№ IV 
(На благо) 

У цьому номері: 

 Наукова сторінка 2-7 

Спортивні новини   8       

Міста нашої держави 9-10           

Інтерв'ю                 11-12 

Анонс                            12 

             Лірика душі 

МОЯ ЦАРІВНА  

Тобі одній, намріяна царівно,  

Тобі одній дзвенять мої пісні;  

Тобі одній в моєму храмі дивно  

Пливуть молитви і горять огні.  

 

Моє життя веде мене нерівно —  

То на вершини, то в яри 
страшні, —  

Та скрізь душа співає переливно  

Про очі безтілесні і ясні.  

 

У городі, де грають струни п’яні,  

Де вічний шум, де вічна суєта,  

Я згадую слова твої неждані.  

 

І серед поля, на яснім світанні,  

Коли ще сном охоплені жита, —  

Душа тебе, тебе одну віта.  

1911-1918 

М.Рильський 

      Оголошення 

В коледжі діє юридична клініка “Bona fides”.  

Бажаючим отримати юридичну консультацію 

прохання звертатися в 216 кабінет щосереди з 

13:00-15:00. 

З Новим Роком! 

 

Коли проб'є дванадцята година,  

І старий рік зустрінеться з Новим,  

Хай пощастить і Вам, і всій родині,  

Ми зичимо, щоб посміхнулись Ви!  

 

Хай казку принесе на крилах вечір,  

І казка щоб затрималась на вік,  

І під ялинку щоб чарівні речі  

Приніс Вам щедрий дядько Новий 

рік! 

 

http://vitau.org.ua/greetings/8/1.html  

З Різдвом! 

 

Смачної вам вечері, 

духмяних добрих пампушок, 

хай щастя стукає у двері, 

нехай несе багатств мішок. 

Хай зірка з неба засіяє 

й освітить всеньку темноту, 

колядка гучно залунає 

й прославить тую ніч святу! 

 

http://vitau.org.ua/
greetings/8/1.html  
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Новорічні свята 
  

Нам відомо, як святкує Новий рік 

українська спільнота. А як же 

відзначають це свято інші народи, 

зокрема, східні? 

 За місячним календарем 

Новий рік в країні Піднебесся 

зустрічають в ніч з 22 на 23 січня, 

рік Чорного Водяного Дракона, 

який уособлює потужну первісну 

стихію водного потоку, яким 

потрібно навчитися керувати. Ця 

сильна і могутня істота може 

стати як потужним покровителем, 

так і посіяти хаос. 

 Для китайців народитися у рік Дракона вважається величезним везінням. Адже ця міфічна тварина 

втілює щастя, міцне здоров'я й успіхи в кар'єрі. З давніх часів Дракон був символом китайських імператорів. 

 Ніч під Новий рік китайці називають “ніччю зустрічі після розлуки”. В східних народах родинним 

цінностям надається дуже важливе значення, і кожен намагається зустріти свято у сімейному колі.  Головною 

стравою є національні пельмені з фаршем і пекінською капустою. 

 Перші п'ять днів Нового року призначені для зустрічей друзів та знайомих. 

 Ще один атрибут зустрічі Нового року — квіти сливового дерева. 

 На Новий рік традиційним подарунком є кишенькові гроші в спеціальних червоних конвертах, які 

прийнято дарувати дітям.  

 Традиційно на Новий рік вулиці прикрашаються червоними ліхтариками, які за повір'ям відганяють 

нечисть. 

 На Свято Весни кілька днів поспіль проводяться народні гуляння і ярмарки, де виконують танці лева і 

дракона, номери на ходулях. Святкування обов'язково супроводжується запуском хлопавок, які своїм шумом 

також відганяють злих духів. 

 Новорічні свята закінчуються після свята Ліхтарів, на 15 день першого місяця за Місячним календарем. 

 

Використані джерела: 

http://novynar.com.ua/world/209005 

http://24tv.ua/news/showTagNews.do?novorichni_svyata&tagId=2433 

 

http://novynar.com.ua/world/209005
http://24tv.ua/news/showTagNews.do?novorichni_svyata&tagId=2433
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Напевно, не думав фаворит імператриці Єлизавети Шувалов, що з його легкої руки 25 січня стане днем 

народження вищої школи. Було це в 1755 році, коли він схвалив проект Московського університету, розроблений 

Ломоносовим, домігся затвердження документа 

Сенатом і подав його на підпис Єлизаветі Петрівні. 

Він намагався приурочити відкриття навчальної 

установи (першого в царській Росії) до іменин своєї 

матінки Тетяни Петрівни. «Дарую тобі університет», - 

сказав він їй 12 січня (25-го за новим стилем), коли 

імператриця підписала Указ про його створення - «для 

підготовки вчених синів держави». Потім це 

висловлювання стало крилатим. 

У 60-70 роки 19 століття Тетянин день 

перетворюється на неофіційне студентське свято. До 

того ж, з нього починалися студентські канікули, і 

саме ця подія студентське братство завжди відзначало весело й гамірно. Святкування «професійного» дня студентів 

мало традиції і ритуал - влаштовувалися урочисті акти з роздачею нагород і промовами. 

Спочатку це свято відзначалось тільки в Москві і відзначалося дуже пишно. За спогадами очевидців, щорічне 

святкування Тетяниного дня було для Москви справжньою подією. Воно складалося з двох частин: нетривалої 

офіційної церемонії в будівлі Московського університету і великого народного гуляння, участь в якому брала майже 

вся столиця. 

У 18 - першій половині 19 століття університетським, а тому і студентським, святом стали урочисті акти в 

ознаменування закінчення навчального року, на них були присутні численні гості, лунали нагороди, виголошувалися 

промови. У той же час офіційним університетським днем, молебнем, в університетській церкві, було 12 січня. Але його 

називали не Тетяниним днем, а Днем заснування Московського університету. 

Потім був виданий Указ Миколи I, в якому він розпорядився святкувати не День відкриття університету, а 

підписання акту про його заснування. Так волею монарха з'явилося студентське свято - День студентів. 

Незважаючи на те, що історія свята своїм корінням сягає в далеке минуле, традиції збереглися й донині. Студенти 

як влаштовували широкі гуляння більше ста років тому, так і в 21 столітті вважають за краще відзначати своє свято 

шумно і весело. До речі, цього дня квартальні навіть надзвичайно нетверезих студентів не чіпали. А якщо і 

наближалися, то козиряли і довідувалися: «Не має потреби пан студент в допомозі?» 

Втім, як відомо, студент ніколи не упустить шанс відпочити від навчання - згідно з народною мудрістю, від 

нескінченного торжества його відволікає лише «гаряче» сесійний час. 

 

Матеріал підготувала : студентка групи 39ю Матеєнко Іра  
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П.І.П. Група 

4 КУРС   

Белендик Наталія Василівна 39 ю 

Гуцол Тетяна Іванівна 39 ю 

Матвєєва Олена Андріївна 39 ю 

Матеєнко Ірина Сергіївна 39 ю 

Мельник Юрій Олексійович 39 ю 

Печерська Євгенія Вікторівна 39 ю 

Тимченко Інна Олегівна 39 ю 

Тимченко Олександра Юріївна 39 ю 

Федорук Катерина Олександрівна 39 ю 

Лєсова Марина Сергіївна 40 ю 

Савицька Олександра Сергіївна 40 ю 

Мельник Юлія Ігорівна 44 ю 

3 КУРС   

Вовк Ольга Василівна 43 ю 

Драч Олена Олександрівна 45 ю 

Савчак Наталія Миколаївна 45 ю 

Левицькі Маргарита Йосипівна 45 ю 

2 КУРС   

Гончарук Анастасія Сергіївна 46 ю 

Горобей Руслана Геннадіївна 46 ю 

Коцар Анастасія Олександрівна 46 ю 

Переїденко Ганна Геннадіївна 47 ю 

П.І.П. Група 

4 КУРС   

Ліпатов Володимир Андрійович 39 ю 

Кульган Максим Сергійович 40 ю 

Панов Роман Володимирович 40 ю 

Торичний Євген Вікторович 41 ю 

Починок Юрій Андрійович 41 ю 

Дмитренко Анастасія Володимирівна 41 ю 

Софійчук Вікторія Костянтинівна 41 ю 

3 КУРС   

Дворецька Катерина Олександрівна 43 ю 

Демиденко Микола Олександрович 43 ю 

Лузан Олена Володимирівна 43 ю 

Ніколенко Ігор Геннадійович 43 ю 

Пастернак Георгій Вікторович 43 ю 

Проніна Маргарита Вікторівна 43 ю 

Міщенко Євгенія Сергіївна 45 ю 

2 КУРС   

Зубко Данил Васильович 46 ю 

Данюк  Віталій Васильович 47 ю 

Кушнерук Андрій Юрійович 47 ю 

Непоп Віктор Костянтинович 47 ю 

Гордість нашого юридичного відділення!                                                                   Студенти!!! Задумайтеся!!! 

                 Тож беріть приклад з них…  
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День Соборності — свято України, що відзначається 

щороку 22 січня в день проголошення Акту 

возз'єднання Української Народної Республіки й 

Західноукраїнської Народної Республіки, що відбулося 

в 1919 році. 

Офіційно в Україні День соборності відзначався з 1999 

року. 

Свято встановлено в Україні «…враховуючи велике 

політичне та історичне значення об'єднання 

Української Народної Республіки і Західноукраїнської 

Народної Республіки для утворення єдиної (соборної) 

української держави…» згідно з Указом Президента України «Про День соборності України» від 21 січня 1999 року 

№ 42/99. 

У цей день також прийнято згадувати іншу подію, яка відбулась рівно на рік раніше 22 січня 1918 р. - прийняття 

IV Універсалу УЦР, яким проголошувалася повна незалежність УНР. 

Акт возз'єднання, злуки «двох Україн» був, швидше, символічним знаком прагнення єдності, бо у керівництві 

країни спільності тоді не було. «Безпорадність проводу впливала на загальний настрій, — писала сучасниця тих 

подій, історик Наталя Полонська-Василенко. — Україна, затиснута між двома потужними силами — Антантою з 

півдня і большевизмом з півночі, — не мала сил для боротьби. Військо розбігалося, ширилося безладдя. У таких 

умовах пройшла майже непоміченою подія, яка мала велике ідейне значення: свято Соборності України. 22 січня 

1919 року на Софійській площі проголошено злуку УНР і ЗУНР… Але під тиском невідрадних подій свято пройшло 

сухо, тихо». 

30 грудня 2011 року указом Президента України Віктора Януковича День соборності на офіційному рівні було 

скасовано, натомість встановлено «День Соборності та Свободи України». 
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Ідея соборності бере свій початок від 

об'єднання давньоруських земель навколо 

князівського престолу в Києві, а її філософське 

коріння сягає часів Візантії. Протягом віків її 

практичним втіленням займались українські 

гетьмани Богдан Хмельницький, Іван Мазепа, 

Петро Дорошенко, Пилип Орлик. У ХVIIІ — 

початку ХХ ст., коли українські землі були 

поділені між сусідніми державами: Польщею, 

Московією, Румунією, Австро-Угорщиною, ця 

ідея знайшла своє відображення у працях кращих 

вітчизняних мислителів, оскільки для боротьби за 

свої національні інтереси Україні була вкрай 

важливою територіальна єдність. 

Століттями розірваний український народ визволився з неволі — Наддніпрянщина вийшла з Російської, а 

Західна Україна — з Австро-Угорської імперій — і возз'єднався на своїй землі в єдиній Українській державі. 

Державотворення - комплексний довготривалий процес, спрямований на утворення держави, який включає 

культурні, політичні, міфологічні, релігійні та ін. чинники. 

Державотворення в Україні можна поділити на кілька етапів: 

Антський союз племен 

Київська Русь 

Галицько-Волинське князівство 

Козацька Україна 

ХХ ст. - УНР 

сучасна Україна 

 

Список використаних джерел: 

1. http://litopys.org.ua/ukrxx/r17.htm 

2. http://uk.wikipedia.org/wiki 

Указ Президента України від 21 січня 1999 

року N 42/99 «Про День соборності 

України» 

 

Матеріал підготувала: студентка групи 40ю 

4-9 Новицька Тетяна 
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Сучасні технології, винайдені багато років тому: 

1. У Римському Колізеї знайдена западина, в якій колись знаходився величезний ліфт для підйому гладіаторів і диких 

звірів з підземель на арену. Ліфт приводився в рух коміром, на якому працювало 60 чоловік.   

2. У десятій книзі Вітрувія (1 в. До н. Е.) Описується «таксі». Після кожного певного відрізка шляху механізм, 

пов'язаний з віссю екіпажу, скидав у бронзову чашу камінчик. За кількістю камінців визначався пройдений шлях. 

3. В  руїнах одного палацу в Перу було знайдено «телефон», вік якого визначається в 1000 років. Він складався з двох 

гарбузових фляг, з'єднаних туго натягнутою мотузкою. 

4. Ракету для польоту людини вперше використовував в 1500 році китайський мандарин Ван Ху. Його літальний 

апарат був зроблений у вигляді сидіння, яке повинні були нести два великих фейеверочних дракона. Спроба закінчилася 

невдачею - винахідник загинув.  

5. У 1578 році гренландці воювали в Чорному морі за допомогою шкіряного підводного корабля в баластними 

цистернами і витяжною трубою. 

6. Вогнемети активно використовувалися греками. Секретна формула цієї зброї була розроблена в 7 столітті до 

н. е.  якимось сирійським військовополоненим. Саме її візантійці використовували в морських баталіях, підпалюючи суду 

противника. 

7. Першу паровий візок, схожу на автомобіль, сконструювати французький винахідник Ніколя Жозе Куньо в 1769 

році. 

8. Торговий автомат, коли за монетку видавався 

товар, був описаний ще Героном Олександрійським в I 

столітті н. е. Використовувалося це пристрій для продажу 

священної води і обмивання рук у храмах Єгипту. 

9. Англійський математик Чарльз Беббідж в 1822 

році придумав спеціалізований арифмометр для 

автоматичної побудови математичних таблиць - перший 

комп'ютер. Його робота привела і до виникнення 

абсолютно нової професії: для машини потрібно було 

писати програми, чим і зайнялася графиня Лавлейс, 

ставши, таким чином, першим в світі програмістом. 

 

10. Вважається, що iPod в 2001 році винайшла компанія 

Apple. Насправді ще в 1979 році інженери Кейн Крамер і Джеймс 

Кемпбел додумалися створити портативний плеєр розміром з 

сигаретну пачку. Музичний файл в цифровому вигляді повинен 

був зберігатися на мініатюрному чіпі. На шляху впровадження 

корисного винаходу постало питання нестачі пам'яті в новому 

пристрої - її вистачало рівно на 3, 5 хвилини запису. 
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Також  я хотів би розповісти про  існуючі так звані  «заборонені 

кольори»:  

«Заборонені кольори» - це кольори, які людина не може 

побачити, тому що вони складаються з двох відтінків, які 

компенсують один одного в людських очах. Ми не можемо не 

тільки їх побачити, а й навіть уявити. Червоно-зелений колір - 

колір з відтінками червоного і зеленого; жовто-синій - жовтий 

і синій одночасно. 

Сітківка людського ока має особливі нейрони, які 

називаються «опонентами нейронів», які спалахують, коли ми 

бачимо червоний колір, і цей спалах активності говорить мозку про 

те, що ми спостерігаємо саме червоний колір. Ті ж самі опоненти 

нейронів придушуються зеленим кольором. Аналогічно, жовтий 

колір активує їх діяльність, а синій пригнічує. Хоча більшість 

квітів викликає суміш ефектів серед обох груп нейронів, які наш 

мозок може декодувати, червоний колір скасовує зелений, а 

жовтий скасовує синій, тому ми ніколи не зможемо побачити 

обидва цих кольору одночасно, що йдуть із одного джерела. 

Однак, дослідження показують, що заборонені кольори все-таки можливо побачити. Дослідники 

створили образи, в яких червоні та зелені, а в іншому сині та жовті смуги «бігли» один за одним. Вони 

показали зображення десяткам добровольців, використовуючи очної трекер, який чітко фіксував їх на 

рівні очей людини. Це гарантувало, що світло від смуги кожного кольору впливав на ті ж клітини 

сітківки ока, наприклад, деякі клітини завжди сприймали тільки жовтий колір, в той час як інші тільки 

синій. 

У підсумку учасники цього візуального експерименту повідомляли, що бачили, як поступово 

кордону між квітами зникали, і два кольори перетворювалися в один. Дивно, але фахівцям вдалося 

перенаправити роботу клітин сітківки, при цьому люди бачили кольору, з якими раніше їм ніколи не 

доводилося стикатися. 

Автори написали в своїй роботі, що кожен з учасників експерименту називав видимий їм колір 

«одночасно червоним і зеленим».  Крім того, деякі респонденти, незважаючи на те, що вони знали, на які 

кольори дивляться, вони не змогли одним словом назвати те, що бачать або хоча б описати колір.  При 

цьому, один з учасників був художником з великим «колірним словником». 

Використані джерела:  

www.proyse.org.ua 

Матеріал підготував: Кучерявенко Олег 



9  

Ігор Іванович Бєланов (25 вересня 1960, Одеса, Українська РСР, 

СРСР) - відомий радянський і український форвард, був визнаний 

кращим футболістом року Європи у 1986 році. Майстер спорту 

міжнародного класу (1986). Заслужений майстер спорту СРСР (1986).  

Бєланов починав у дворовому футболі, до школи «Чорноморця» його 

не взяли через малий зріст. Однак, через деякий час, в 16 років, був 

узятий прямо в дубль одеського клубу з команди місцевого ЖЕКу.  

Разом з цим Ігор закінчив ПТУ, отримав спеціальність муляр-

монтажник конструкцій 3-го розряду і працював на будівництві.  

У 1978 був покликаний в армію, проходив службу в СКА Одеса. У 2-

ій лізі придбав упевненість в своїх силах і у Чорноморець повернувся-

гравцем-основи.  

   У 1985 перейшов до київського «Динамо», де його талант розкрився 

в повній мірі. Відмінними якостями Бєланова-гравця були - висока 

спринтерська швидкість, сильний та точний удар.  

Ігор провів проти збірної Бельгії в 1/8 фіналу, де забив всі три м'ячі 

збірної. Бєланов став єдиним радянським футболістом, який забив три 

голи в одному матчі фінальної стадії чемпіонату світу (3-й м'яч був 

забитий з пенальті). 

Вдала і яскрава гра в Мексиці, а також блискучі виступи у складі 

киян, які виграли конфліктів з тренерами. У цілому, кар'єра в 

бундеслізі не вдалася з багатьох причин. Одна з них - історія 

(перебільшена окремими ЗМІ) з крадіжкою речей приятелями 

дружини з магазину в Німеччині. Інша - конфлікт з тренером, з-за 

якого перестав проходити в основу. Зрештою, Бєланов у 1991 

проданий «Боруссією» в Айнтрахт (Брауншвейг).  

Крім того, , потім вирішив грати за "Чорноморець". Однак відігравши 

3 гри отримав травму і вибув до кінця сезону.  

Начальник і гравець команди Металург (Маріуполь) (1996-1997). 

Видатні українські спортсмениВидатні українські спортсмени  

Матеріал підготував: студент групи 43ю 3

-9 Ліпко Сергій 
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Кубок Кадирова: Металіст 

поступився Пахтакору 

У понеділок, 30 січня, на тренувальному зборі в 

Туреччині харківський Металіст у матчі Кубка 

Кадирова з рахунком 1:1 (2:3 за пенальті) поступився 

узбецькому Пахтакору. 

Металіст (Харків, Україна) - Пахтакор (Ташкент, 

Узбекистан) -1:1 (2:3 за пенальті) 

 

Голи: Девич (87) - Тадж (12)  

Daily Mail: Моуріньйо 

очолить Манчестер 

Португальський наставник мадридського Реала Жозе 

Моуріньйо, який за даними преси влітку піде у 

відставку, очолить Манчестер Юнайтед. Про це в 

понеділок, 30 січня, повідомив популярний 

британський таблоїд Daily Mail. 

За даними видання, це відбудеться в тому випадку, 

якщо 70-річний головний тренер Червоних дияволів 

Алекс Фергюсон прийме рішення піти на пенсію. 

Можливість такого розвитку подій, як пише Daily 

Mail, досить висока. 

Кобі Брайант встановив новий 

рекорд Лейкерс за кидками з гри 

Лідер Лейкерс Кобі Брайант в матчі з 

Міннесотою у неділю встановив рекорд 

клубу за кількістю реалізованих кидків з 

гри, повідомляють американські ЗМІ.  

Американський боксер 

погрожує відібрати пояс у 

Володимира Кличка вже цього 

Американський суперважкоатлет Кріс 

Арреола в нинішньому році має намір 

вийти на бій за титул чемпіона світу.  



11  

Матеріал підготувала: студентка групи 40ю 4\9 Новицька Тетяна 
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Набрали чинності такі нормативно-правові 

акти:  

Про офіційні (облікові) курси банківських 

металів 

Повідомлення Національного банку України від 

27.01.2012 

Про внесення зміни до статті 11 Закону України 

"Про військовий обов’язок і військову службу" 

Верховна Рада України; Закон від 10.01.2012 № 

4296-VІ 

Про прийняття за основу проекту Закону 

України про внесення змін до статті 292 

Кримінального кодексу України щодо посилення відповідальності за втручання в роботу об’єктів 

трубопровідного транспорту 

 

Про прийняття за основу проекту Закону 

України про внесення змін до Кодексу України 

про адміністративні правопорушення та 

Кримінального кодексу України щодо посилення 

відповідальності за порушення вимог 

законодавства про охорону праці та охорону 

надр 

Верховна Рада України; Постанова від 

10.01.2012 № 4292-VІ 

 

Про прийняття за основу проекту Закону України про внесення змін до деяких законів України щодо 

врегулювання окремих питань у сфері інтелектуальної власності 

Верховна Рада України; Постанова від 10.01.2012 № 4295-VІ 

 

Про прийняття за основу проекту Закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів України 

щодо захисту населення від інфекційних хвороб 

Верховна Рада України; Постанова від 10.01.2012 № 4302-VІ 

 

Матеріал підготувала: студентка групи 39ю 4-9 Гуцол Тетяна 
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          Овен 

(21.03 — 20.04) 

У січні вас чекає багато роботи, з якою ви зможете справлятися швидше і 

ефективніше. Поважно лише проявляти послідовність в своїх діях. В цей час у вас 

вийде відкрито з'ясовувати стосунки з колегами. Але не доходите в таких розбираннях 

до проявів агресії, це навряд чи додасть очок вашої професійної репутації. Перша 

половина січня дозволить вам налагодити взаємини з друзями, зробить більш 

гармонійними контакти з однодумцями. У цей період не відмовляйтеся від зустрічей і 

спілкування зі своїми близькими. У другій половині місяця Овнам захочеться відчути 

комфорт, побути наодинці з собою. Не виключена поява таємничої любовної 

прихильності, початок роману, який в підсумку ви захочете приховати від широкої 

громадськості. 

 

Вдалі дні січня: 1, 2, 10, 11, 19, 20, 28, 29. 

Несприятливі дні: 8, 9, 15, 21, 22 

 

       Тілець 

(21.04 — 20.05) 

Активність в січні буде спостерігатися в особистому житті. Самотні Тельці будуть більш 

напористими у відносинах з протилежною статтю, увага оточуючих також збільшиться. Це 

прекрасний час для побачень. В існуючих відносинах посилиться пристрасть і романтика. 

Але не забувайте й самі докласти зусилля в даному напрямку. Місяць непогано підходить 

для творчої самореалізації, але в таких справах потрібно бути більш послідовними. Перша 

половина січня принесе Тельцям знайомства з впливовими або відомими людьми. У другій 

половині місяця у Тельця можуть з'явитися нові цікаві плани, завдяки яким розшириться коло вашого спілкування. 

Вдалі дні: 3, 4, 12, 13, 21, 22, 30, 31. 

Несприятливі дні: 10, 11, 17, 18, 23, 24. 

      Близнюки 

(21.05 — 21.06) 

Розташування планет протягом першого місяці 2012 року принесе активність в домашні 

справи. Зараз ви зможете багато зробити по будинку, зайнятися благоустроєм свого 

житла. У своїй роботі по створенню комфорту і затишку намагайтеся бути 

послідовними. Це допоможе встигнути зробити більше за короткий проміжок часу і 

уникнути багаторазового виконання одних і тих же завдань. Перша половина місяця 

відмінно підходить Близнюкам для подорожей, спілкування з іноземцями, розширення 

власного кругозору. Більш щасливими у питаннях кар'єри ви станете в другій половині 

місяця. Результати праці будуть більш помітними й очевидними, що може послужити приводом для вашого підвищення. 

 

Вдалі дні: 6, 7, 15, 23, 24.  

Напружені дні: 12, 13, 19, 20, 25, 26.  

           Рак 

(22.06 — 22.07) 

Перший місяць 2012 року принесе типовим Ракам більше прямого і відкритого 

спілкування. Підвищується схильність до суперечок. Намагайтеся частіше оцінювати 

необхідність участі в тих чи інших дискусіях. Це час сприятливий для активного 

відпочинку на природі, невеликих подорожей. Але намагайтеся заздалегідь планувати 

свої поїздки і складати маршрути, це допоможе провести вільний час більш 

ефективно. У першій половині січня Рака можуть чекати приємні події в особистих 

відносинах. Збільшиться значимість інтимної сторони союзу. Зараз ви зможете відчути 

єднання з партнером і отримувати більше задоволення від перебування поруч з 

коханою людиною. Друга половина місяця обіцяє успіх у справах, пов'язаних з навчанням. 

 

Вдалі дні: 8, 9,17, 18,25, 26, 27.  

Напружені дні: 1, 2, 15, 21, 22, 28, 29. 
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           Лев 

(23.07 — 24.08) 

Розташування планет в січні вказує на більш активне прагнення до поліпшення свого 

матеріального становища. Швидше за все, ви захочете докласти більше активних зусиль 

у цьому напрямку, але при цьому ризикуєте бути непослідовними. Саме тому варто 

заздалегідь скласти план своїх дій, тоді ви меншими зусиллями зможете досягти більш 

помітних результатів. У першій половині січня вірогідні нові романтичні знайомства, 

які можуть стати початком серйозних і тривалих любовних відносин. У другій половині 

січня у Лева збільшиться важливість інтимної сторони життя, посилиться тяга до 

плотських задоволень. Цей час також можна використовувати для вирішення будь-яких 

питань, пов'язаних з боргами, кредитами та інвестиціями. 

 

Вдалі дні: 1, 2, 10, 11, 19, 20, 28, 29.  

Напружені дні: 3, 4, 17, 18, 23, 24, 30, 31. 

          Діва 

(24.08 — 23.09) 

Цей місяць виявиться досить активним. Ви зможете багато чого робити швидко, але 

лише в тому випадку, якщо будете проявляти послідовність у своїх діях. В іншому 

випадку нерідко доведеться повертатися і починати робити щось із самого початку. 

Сил та енергії вистачить і на це, але все ж краще спланувати і добре продумати свою 

активність. Тоді Діви встигнуть більше. Першу половину січня варто присвятити 

турботі про своє здоров'я. Постарайтеся дати відпочити організму, приділіть увагу 

спорту, спілкуванню з природою. Друга половина місяця дозволить налагодити 

особисті взаємини, які зараз будуть розвиватися більш гармонійно. 

 

Вдалі дні: 3, 4, 12, 13, 21, 22, 30, 31. 

Напружені дні: 6, 7, 19, 20, 25, 26. 

        Терези 

(24.09 — 23.10) 

У січні ви, швидше за все, станете проявляти активний інтерес до всього непізнаного 

або незвіданого, посилиться інтерес до містики. Можливо, ви захочете розгадати якісь 

таємниці. Інші люди в цей період будуть охочіше довіряти вам свої секрети, тому 

постарайтеся не робити їх надбанням громадськості. Перша половина місяця принесе 

Терезам багато романтики, любовних пригод і нових знайомств. В існуючих 

відносинах з'явиться більше радості від спільного проведення часу з коханою 

людиною. Друга половина січня добре підходить для роботи. Зараз ви з більшою 

охотою будете виконувати свої посадові обов'язки. 

 

Вдалі дні: 6, 7, 15, 23, 24. 

Напружені дні: 1, 2, 8, 9, 21, 22, 28, 29. 

     Скорпіон 

(24.10 — 22.11) 

Протягом цього місяця у вас з'явиться багато нових планів та ідей, які ви зможете 

активно реалізовувати. Намагайтеся бути послідовними. У першій половині січня 

потрібно більше часу приділити своїм близьким, членам вашої сім'ї. Більшу частину 

новорічних свят рекомендується провести в оточенні родичів. Обов'язково відвідайте 

батьків, як би далеко ви від них не жили. Друга половина місяця принесе Скорпіонам 

більше романтики, розваг і прагнення до задоволень. Це відмінний час для 

відвідування та організації вечірок, участі в різних конкурсах і вікторинах. 

 

Вдалі дні: 8, 9,17, 18, 25, 26, 27.  

Напружені дні: 3, 4, 10, 11, 23, 24, 30, 31.  
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      Стрілець 

(23.11 — 21.12) 

Розташування планет протягом цього місяця рекомендує докладати активних зусиль для 

досягнення своїх цілей. Стрільці можуть бути достатньо рішучими, сміливими та 

цілеспрямованими для цього. Зірки рекомендують заздалегідь визначитися зі своїми планами, 

щоб докладати зусиль в одному напрямку і не розпорошуватися на безліч справ відразу. Якщо 

ви будете послідовні у своїх прагненнях, то зможете домогтися непоганих успіхів протягом 

цього періоду. Перша половина місяця принесе багато приємного спілкування, вдало будуть 

складатися невеликі поїздки, не виключені приємні знайомства і флірт. У другій половині січня можна створювати затишок і 

комфорт у своєму домі, проводити невеликий косметичний ремонт. 

 

Вдалі дні: 1, 2, 10, 11, 19, 20, 28, 29. 

Напружені дні: 6, 7, 12, 13, 25, 26. 

       Козеріг 

(22.12 — 20.01) 

Типовим Козерогам зірки рекомендують у січні проявити активність в отриманні нових знань і 

розширення власного кругозору. Зараз можна вирушати в подорож, вивчати культуру чи 

традиції інших народів. Козероги також можуть почати дослідження будь-якої цікавої їм галузі 

знань. Важливо не переключатися з однієї справи на іншу, а вивчати все послідовно. У першій 

половині січня ви будете щасливі у фінансових питаннях. Досить імовірно, що новорічні свята 

запам'ятаються вам крім усього іншого ще й якісними і дорогими подарунками. Друга половина січня принесе чимало 

приємного спілкування і нові цікаві знайомства з симпатичними вам людьми. 

 

Вдалі дні: 3, 4, 12, 13, 21, 22, 30, 31. 

Напружені дні: 1, 2, 8, 9, 15, 28, 29. 

      Водолій 

(21.01 — 20.02) 

Протягом цього місяця ви зможете прийняти важливі рішення в своєму житті. Зараз ви 

внутрішньо опинитеся готовими до різних змін, тому будете здатні на рішучі кроки. Варто 

побоюватися нерозсудливості, будь-які ризики повинні бути виправданими протягом цього 

періоду. У першій половині місяця частіше проявляйте свою чарівність. Так ви зможете 

залучити цікавих та симпатичних вам людей. В цей час Водолії будуть більш привабливими, а 

часом і просто неперевершеними. Швидше за все, подібні зміни відбудуться після коригування вашого іміджу: зачіски, стилю 

одягу. Друга половина місяця принесе удачу в фінансових питаннях. Цей час сприятливий для здійснення покупок.  

 

Вдалі дні: 6, 7, 15, 23, 24. 

Напружені дні: 3, 4, 10, 11, 17, 18, 30, 31. 

 

         Риби 

(21.02 — 20.03) 

Це гарний час, щоб зайнятися своїм здоров'ям. Ви можете запланувати на цей місяць 

лікування або профілактичні процедури. Не виключено, правда, і загострення хронічних 

захворювань, але це сигнал до того, що пора звернути на них увагу і остаточно позбутися їх. 

Для кращого ефекту не розраховуйте на швидке одужання, але дуже чітко дотримуйтесь 

інструкцій вашого лікуючого лікаря. Місяць для Риб дуже вдалий щоб доробити свою роботу, яка могла накопичитися у 

великому об'ємі. Намагайтеся виконувати свої повсякденні обов'язки уважно, акуратно і неквапливо, так як переробка займе 

значно більше часу. Чітко плануйте робочий день, це допоможе справлятися зі справами вчасно. Не слід також братися за 

нові справи, поки ви не закінчили роботу над поточним завданням. 

 

Вдалі дні: 9, 10, 19, 20, 28, 29. 

Напружені дні: 7, 8, 14, 15, 21, 23. 

Матеріал підготував: студент групи 43ю 3-9 Шуляк Андрій  
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Шановні викладачі та студенти юридичного відділення!  

Запрошуємо Вас до створення нашої газети! Ви можете надавати свої матеріали, 

пропозиції та зауваження до редакції газети. Після детального вивчення та 

опрацювання, Ви зможете їх побачити на сторінках нашого видання. Ми 

чекаємо на інновації та креативні ідеї..!=)  

P.S. Працює оновлений сайт нашої газети www.probono-kppk.ucoz.ru 

Спіч адвоката в залі суду:  

- Шановний суд, ми були свідками того, як підсудний чесно зізнався у вчиненні всіх десяти крадіжок. Погодьтеся, в 

наші дні чесність зустрічається не так часто. Тому, я думаю, всі зі мною погодяться, така чесна людина не могла 

здійснити крадіжку.  

***  

"Молодий чоловік приймає участь у турнірі з гольфу. 

Тільки-но збирається зробити перший удар, як раптом чує: 

візьми іншу клюшку, ту, що полегше. Він озирнувся, 

бачить - сидить жаба. Молодий чоловік змінив клюшку і з 

першого ж удару влучив у лузу. Тоді він поклав собі жабу 

до кишені і весь турнір грав, слухаючи її поради. Звичайно 

ж, цей турнір він виграв.  

- Що тепер? - питає він у жаби.  

- Давай в Лас-Вегас.  

Молодий чоловік з жабою їде в Лас-Вегас, де, за порадою 

жаби, ставить всю виграну на турнірі суму на зеро в рулетці. І виграє!  

Хлопець на радощах знімає номер в готелі, приносить туди жабу і питає:  

- Чим я можу тобі віддячити?  

- Ну що ж, поцілуй мене, - каже жаба.  

Хлопець поцілував жабу, і в ту саму мить вона перетворилася на гарненьку п'ятнадцятирічну дівчину.  

Ось так, пане суддя, і опинилася ця дівчина в одній кімнаті з моїм підзахисним," - закінчив свою захисну промову 

адвокат.  

***  

Суддя каже заспокійливо: - Відсидить своє довічне 

ув'язнення, а там подивимося..  

 

 

 

Автор: Мельник Юля 44Ю 4-9  


