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Знання закону 
 заслуговує найвищої 

шани.                     
                    Ульпіан 

 

Pro bono 
 

02.04.2012 

№ VІ 

(На благо) 

У цьому номері: 

 

 Наукова сторінка         2-5, 8 

Спортивні новини           6-7 

Новини                           9-10       

Міста нашої держави   11-12           

Гороскоп                      13-15 

Довілля, цікаво знати    15-16         

             Лірика душі 
 

"ЛЮБОВ ЧИ НІ — НЕ 

ЗНАЮ…" 

***   

Любов  чи  ні  —  не  знаю…   
Тінь,  смуток,  тишина,   

Ніде  життя  немає,   
На  світі  ти  —  одна.   

 
Колись  було  —  чи 

 снилось…   
Забулось  —  чи  пройшло…   

В  душі  давно  згубились   
Людське  добро  і  зло.   

 
У  тьмі  сіріють  віти.   
Ні  руху,  ні  людей…   

Одно  лиш  є  на  світі:   
Огонь  твоїх  очей.   

 
***   

 

Максим Рильський 

 
Джерело:Бібліотека  Кошового 

 Писаря. М.Рильський 

      Оголошення 

В коледжі діє юридична клініка “Bona fides”.  
Бажаючим отримати юридичну консультацію прохання 
звертатися в 216 кабінет кожного четверга 13:00-15:00. 

Хай милосердям всіх освятить Бог! 

 

Хай вас минають заздрощі й зневіри. 

 

З Великоднем у серці без тривог! 

 

Весну стрічайте в запашнім цвітінні. 

 

Очистім душі, і двори, й оселі. 

 

З Великоднем! З Христовим Воскресінням! 

 

Будьте завжди здорові і веселі! 

 

*** 

"Христос воскрес!" – десь пролунало, 

 

І на душі святково стало. 

 

Ось кошики із рушниками 

 

Несуть до церкви із пасками. 

 

Святково свічки засвітились, 

 

І всі частунки освятились. 

 

"Христос воскрес" – лунають дзвони. 

 

Хай зникнуть всякі перепони! 
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Щороку 23 квітня святкується 

Всесвітній день книги й авторського 

права. Резолюція про проголошеня 

Всесвітнього дня книги й 

авторського права, була 

затверджена Генеральною 

Конференцією ЮНЕСКО на своїй 

28 сесії (25 жовтня - 16 листопада 

1995 року). Нині Всесвітній день 

книги й авторського права 

святкують у 190 країнах світу. 

Сама ідея проведення цього 

свята належала Міжнародній 

Асоціації Книговидавців, а потім 

була запропонована на розгляд 

ЮНЕСКО. 

Символічно день 23 квітня був 

обраний завдяки традиції 

святкування Дня книги у Каталонії, 

де 23 квітня на День Юрія дарували 

троянду за кожну куплену книжку. 

А для світової літератури цей день є 

символічним. Цього дня року 

померли Сервантес, Шекспір і де ля 

Вега, народилися Моріс Дрюон і 

Володимир Набоков. 

Генеральний Директор 

ЮНЕСКО Коїтіро Мацуурі у своєму 

посланні з нагоди святкування цієї 

дати зазначив: "Книга є унікальним 

засобом самовираження, просвіти й 

комунікації. . . У 

цьому контексті 

відчувається насущна 

необхідність 

забезпечити ширший 

доступ мов у сферу 

видавничої діяльності 

в цілях заохочення 

обміну книгами і 

видавничими 

матеріалами" 

До цього року святкування 

відбувались у Мадриді, Олександрії, 

Нью-Делі, Антверпені, Монреалі, 

Туріні і Боготі, Амстердамі Своїм 

святом День книги по праву 

вважають автори, видавці, вчителі, 

Всесвітній день книги та авторського права 
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бібліотекарі й усі, хто причетний 

до книжкової справи. 

Однією з перших українських 

рукописних книг було Реймське 

Євангеліє, 1049 року вивезене з 

Києва до Парижа дочкою Ярослава 

Мудрого Анною. Серед інших 

знаменитих українських 

рукописних книг – Остромирове 

Євангеліє, "Ізборник Святослава" 

та Пересопницьке Євангеліє. 

Першою друкованою книгою 

українського автора була 

"Прогностична оцінка поточного 

1483 року" Юрія Котермака з 

Дрогобича, видана в Римі. А 

першою книгою, надрукованою в 

Україні, став Апостол, виданий 

Іваном Федоровим 1574 року у 

друкарні Львівського 

православного братства. У ХVII 

столітті найбільше українських 

книг було видано друкарнею Києво

-Печерської лаври, зокрема 

"Требник" Петра Могили, Києво-

Печерський патерик та "Лексикон 

славенороський" Памви Беринди.  

Історія авторського права 

веде свій початок, як вважають 

науковці, з появи друкування, і 

перший відомий державний 

нормативний акт щодо охорони 

авторського права стосувався 

літературних творів, а перша 

міжнародна конвенція, яка 

стосувалася захисту авторських 

прав, прийнята в інтересах 

книговидавців. Першим 

нормативним актом авторського 

права, який закріпив низку прав 

авторів і розділив повноваження 

авторів та видавців, вважається 

Анна 

Реймське Євангеліє 
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Закони, нормативні акти щодо 

авторського права стали з'являтися в 

усьому світі. Дія законів 

поширювалася на спектаклі, 

географічні карти та інші твори. 

Французький закон ввів норму – 

право слідування, яка відносилася 

до прав спадкоємців автора та 

поширювала дію майнових прав 

після смерті автора.  

Новітні засоби передачі 

інформації можуть частково 

замінити книгу, виконуючи різні її 

функції, але 

систематична 

оглядова 

інформація 

(монографії, 

академічні 

видання, 

енциклопедії) 

спирається 

виключно на 

книгу. Аналіз 

функціональних 

особливостей 

книги 

дозволяє  визначити її як елемент 

культури і в умовах книжково-

документального суспільства, і в 

сучасному інформаційному 

середовищі. 

Використані джерела:   

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

http://bizslovo.org/content/index.php/

ru/den-knygy-i...  

http://kpi.ua/1116-3  
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Статут королеви Анни" 

Статут вперше в історії обмежив 

авторське право певним строком: 

 строк дії авторського права на 

твори, опубліковані після набрання 

сили Статутом — 14 років. Якщо на 

час закінчення зазначеного терміну 

автор був живим, він міг поновити це 

право на додатковий 14-річний строк. 

 строк дії авторського права на 

твори, опубліковані до введення в 

силу Статуту — 21 рік без права його 

поновлення. 

Два міста у США підуть з молотка 

    Буфорд, штат Вайомінг, 

найбільш малонаселене місто в 

США, в четвер втратить свого 

останнього і єдиного жителя, після 

того як поселення піде з молотка.  

   Зараз початкова ставка за 

виставлений на аукціон Буфорд, 

розташований на чотирьох 

гектарах поруч з автомагістраллю 

80, становить 100  тис. доларів. 

   І Буфорд не єдине місто на 

колишньому Дикому Заході, який 

можна придбати в особисте 

володіння. Прей в Монтані з 

населенням у вісім чоловік, 

розташований в Парадиз Веллей 

на північ від Йеллоустонском 

національного парку, теж 

виставлений на аукціон із 

початковою вартістю в $ 1,4 

мільйона.  

   Обидва поселення були засновані 

наприкінці XIX-початку XX століття 

під час освоєння Америки та 

розширення мережі залізниць. Але 

міста, які обіцяли своїм жителям всі 

блага життя, скоро почали 

порожніти, а на початку XXI століття 

в деяких з них залишилося лише по 

кілька старожилів, чиї діти 

роз'їхалися, а подружжя померли.    

 

   Дон Семмонс – мер, власник і 

останній житель Буфорда, який 

приїхав сюди з дружиною більш як 

30 років тому – вже вирішив, що 

після продажу міста переїде до сина в 

Колорадо. 

"Я прожив тут понад 30 років і 

ніхто не знав про це, - сказав 

Семмонс про галас навколо 

аукціону. - Зараз я їду – і про це 

почув весь світ".  
 

Джерела :http://
ua.korrespondent.net/

strange/1337180-dva-mista-u-ssha
-pidut-z-molotka 

http://blogs.reuters.com/us/ 

 

Матеріал підготувала студентка 
групи 40ю 4-9 Новицька Тетяна 
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Минуло 26 років, та 

більшість і досі пам’ятає той 

страшний день. День, коли на 

Чорнобильській атомній 

електростанції сталася аварія. 26 

квітня 1986 року вибухнув 

четвертий енергоблок на ЧАЕС. До 

недавнього часу, а саме до вибуху 

на АЕС «Фукусіма-1», ця 

катастрофа вважалася найбільшою 

за всю історію ядерної енергетики, 

як за кількістю загиблих і 

потерпілих від її наслідків людей, 

так і за економічним збитком. 

З кожним роком світу 

підносять нові і нові причини та 

факти трагедії, які принципово 

відрізняються один від одного. 

Спочатку провину за катастрофу 

Уряд Радянського союзу поклав 

виключно або майже виключно на 

персонал. Адже експеримент за 

допомогою четвертого реактора 

проводився, не зважаючи на зміну 

його стану, а вже після того, що 

трапилося, масштаб аварії в перші 

дні замовчувався керівництвом 

ЧАЕС. Та в 1993 році причини 

катастрофи були 

переглянуті і 

сформульовані наступним 

чином: реактор був 

неправильно 

спроектований і 

небезпечний, персонал не 

був проінформований про 

небезпеку, і хоча все ж 

таки допустив ряд 

помилок та неумисно 

порушив існуючі 

інструкції, та частково 

через відсутність 

інформації про небезпеки 

реактора.  

Але також існують 

менш поширені версії. 

Одна з них закладається в 

тому, що четвертий 

реактор лише в 1980 році 

зупиняли вісім разів. Інша 

– в невдалому виборі місця 

для будівництва ЧАЕС в 

багатьох відношеннях. Та 

більш за все привертає 

увагу зовсім інша гіпотеза, 

яку нещодавно 

опублікував сайт 

www.esc.lviv.ua. Основний 

зміст даної статті полягає в 

тому, що Радянська влада 

під виглядом катастрофи намагалася 

приховати якийсь таємний 

експеримент. Як один з варіантів, 

цей експеримент був необхідний 

для перевірки наслідків ядерного 

удару або, іншими словами, уряд 

можливо готувався до війни. 

Можна наводити безліч 

фактів, причин чи гіпотез щодо 

того, що трапилося. Але це не 

змінить масштабів катастрофи, 

кількості жертв та величезних 

екологічних, економічних, 

політичних, психологічних та 

моральних наслідків. 

26 зіпсованих років 

Стр. 4 

http://donbass.ua/news/ukraine/20
09/09/29/chernobylskaja-
katastrofa-pravda-namnogo-
strashnee.html 

http://www.google.com.ua/imgre

http://www.esc.lviv.ua
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Інформація  http://ua.korrespondent.net/sport/boks 

Інформація  http://ua.korrespondent.net/sport/boks 

Надія британського боксу дав 
відстрочку братам Кличкам з 

любові до батьківщини 

Британський суперважковаговик Тайсон 
Ф'юрі (17-0, 12 КО) розповів, чому досі 
не вийшов проти братів Кличко. 

Ф'юрі надає дуже великого значення 
майбутнього поєдинку проти Мартіна 
Рогана (14-2, 7 КО) 14 квітня, в якому на 
кону стоятиме титул чемпіона Ірландії: 
«Коли я нокаутую Рогана і одягну пояс 
чемпіона Ірландії, то буду почуватися 
переможцем Олімпійських Ігор. У рік 
Олімпіади це буде щось особливе", - 
зазначив він.  

Роддік перервав переможну серію 
Федерера 

 

Американський тенісист Енді Роддік, 
який займає 34-е місце в рейтингу 
Асоціації тенісистів-професіоналів 
(ATP), переміг третю ракетку світу 
швейцарця Роджера Федерера з 
рахунком 7:6 (7:4), 1:6, 6:4. 

Роддік перервав переможну серію 
Федерера, яка тривала 16 матчів. Про це 
повідомляє офіційний сайт ATP. 

У Red Bull невдоволені поведінкою 
Феттеля на Гран-прі Малайзії 

 

Red Bull обговорить із Себастьяном 
Феттелем ігнорування команд з піт-лейн в 
кінці гонки Гран-прі Малайзії. 

Нагадаємо, що команда закликала німця, 
який до того моменту відкотився нижче 
десятого місця, завершити гонку 
достроково через побоювання перегріву 
гальм, однак Феттель продовжив гонку і 
фінішував 11-м. 

Після закінчення гонки німець зазначив: 
"Звичайно, ви можете зберегти машину, але 
я хотів побачити картатий прапор. Думаю, 
що так і повинно бути". 

Матеріал підготував :  Ліпко  Сергій 
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Співробітники спецслужб 

Афганістану запобігли замаху на 

віце-президента країни Каріма 

Халілі, який планували члени 

терористичної мережі Хаккані. 

Про це повідомило в неділю 

агентство Reuters з посиланням на 

представника головного управління 

національної безпеки (ГУНБ) 

Афганістану. 

Представник афганської розвідки 

розповів, що угрупування «мережа 

Хаккані», яке пов'язане з «Аль-

Каїдою», стоїть за терактами, що 

сталися в Афганістані вчора, у 

неділю, 15 квітня. Також бойовики 

цього угруповання причетні до 

спроби замаху на життя віце-

президента Афганістану Мохаммада 

Каріма Халілі.  

 Національне управління безпеки 

повідомило, що до того, як в країні 

пройшли теракти, були арештовані 

чотири терористи, двоє з яких, 

швидше за все, були смертниками. 

«AFP», своєю чергою, повідомляє, 

що будинок Мохаммада Каріма 

Халілі був головною метою 

терористів.  

 Нагадаємо, що вчора талібами був 

здійснений ряд нападів, як в 

провінціях Афганістану, так і в 

Кабулі. Бойовики заявили, що це 

початок масштабного весняного 

наступу, підготовка якого тривала 

протягом декількох місяців. 

Атаковані були посольства ФРН, 

Великобританії, США, штаб-

квартира Міжнародних сил зі 

сприяння безпеки в Афганістані, 

будівлі місії ООН і Парламенту, а 

також президентський палац.  

 Перестрілки тривають і зараз.  

 Контролюють «мережу Хаккані» 

польові командири Сіраджуддіна і 

Джалалуддіна Хаккані. Вона є 

однією з найбільших і 

організованих формувань талібів з 

Афганістану. Експерти вважають, 

що це угруповання буде грати 

ключову роль в політичних 

процесах в країні після того, як 

Афганістан покинуть війська 

НАТО.  

За словами прес-секретаря ГУНБ 

Латіфулли Машаля, четверо членів 

угруповання Хаккані були 

заарештовані в неділю незадовго до 

того, як радикальний рух Талібан 

влаштував напад на урядові будівлі, 

військові бази й аеродром в 

провінціях Нангархар, Логар, 

Пактія, а також у столиці країни – 

Кабулі . 

Як повідомлялося, всі терористичні 

напади в Афганістані почалися 

одночасно – між 13:30 і 14:00 за 

кабульським часом, що свідчить про 

скоординованість бунтівників. 

Раніше прес-секретар талібів 

Забіулла Моджахед повідомив, що 

15 квітня радикальний рух Талібан 

почав свій традиційне весняний 

наступ. 

Як повідомили в МВС країни, 

внаслідок серії терористичних атак, 

здійснених бунтівниками в 

афганській столиці, за попередніми 

даними, вбито 17 терористів, 

поранено 17 співробітників 

підрозділу швидкого реагування сил 

безпеки поліції, поранення 

отримали також 14 мирних 

громадян. 

Крім того, є жертви і не менше 

кількох десятків поранених 

внаслідок інших нападів талібів. 

Джерела:  

http://www.novostimira.com.ua/

novyny_18963.html 

Матеріал підготувала: 

студентка групи 40ю 4-9 Новицька 

Тетяна  

Афганські спецслужби запобігли замаху на віце-президента 

Стр. 6 
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          Овен (21.03 — 20.04) 

Цей місяць принесе типовим 

представникам вашого 

зодіакального знаку успіх в 

матеріальній сфері. Зараз ви 

зможете успішніше вести фінансові 

справи, здійснювати вигідні 

покупки, знаходити способи 

збільшення своїх доходів. Поважно 

лише бути більш послідовними в 

своїх справах, особливо тих, які 

стосуються вашої роботи. У першій 

половині місяця також з'явиться 

прагнення розширити свої знання. 

Ви станете допитливішими і 

комунікабельними, посилиться тяга 

до спілкування. У другій половині 

березня спробуйте проаналізувати 

отриману інформацію і нові 

знайомства і розвинути ті, що 

здалися вам найцікавішими. 

 

Найбільш вдалі дні: 5, 6, 13, 14, 22, 

23, 24. 

 

Напружені дні: 3, 4, 9, 10, 16, 17, 30. 

 

 

  
       Тілець (21.04 — 20.05) 

Розташування планет протягом 

цього місяця може на якийсь час 

повернути вас в минуле. Можливо, 

нагадають про себе минулі 

романтичні зв'язки і захоплення. Не 

виключені зустрічі з людьми з 

минулого. Це час, особливо друга 

половина місяця, личить для аналізу 

свого минулого. Рекомендується 

пригадати приємні моменти, 

зрозуміти причини досконалих 

помилок. У квітні ви більше уваги, 

швидше за все, станете приділяти 

своїй зовнішності, з'явиться 

прагнення виглядати привабливіше і 

стильніше. Це сприятливий час для 

того, щоб поміняти свій імідж: 

зробити нову зачіску, змінити колір 

волосся або намагатися стати більш 

чарівнішими в спілкуванні з 

оточуючими людьми. 

 

Найбільш вдалі дні: 7, 8, 16, 17, 25, 

26. 

 
Напружені дні: 5, 6, 11, 12, 18, 19.  

 

      Близнюки (21.05 — 21.06) 

Перша половина цього місяця 

принесе вам нові плани і ідеї. Проте 

зараз не варто квапитися їх 

реалізовувати, особливо в тому 

випадку, якщо вони будуть пов'язані 

з вашими домашніми і родинними 

справами. Просто фіксуйте нові ідеї, 

заводьте однодумців, приєднуйтеся 

до різних клубів по інтересах. У 

другій половині місяця збільшаться 

шанси на зустріч з друзями, з якими 

ви тривалий час не бачилися. 

Чекайте від них телефонних 

дзвінків, листів або повідомлень в 

соціальних мережах. Це також 

прекрасний час для того, щоб ще раз 

обдумати свої плани на майбутнє, 

мабуть, навіть  переглянути їх, але 

не кардинально, а лише уточнивши 

різні деталі. 

 

Найбільш вдалі дні: 1, 2, 9, 10, 18, 

19, 28, 29. 

 

Напружені дні: 7, 8, 13, 14, 20, 21. 

  

           Рак (22.06 — 22.07) 

Розташування планет в квітні вказує 

на те, що для вас будуть важливі 

внутрішні переживання, особливо у 

сфері особистих стосунків. Зараз не 

виключена поява нових відчуттів, 

які ви, можливо, захочете 

приховати. Можливі таємні любовні 

романи. Місяць добре личить і для 

приємного відпочинку. Розваги 

сприятимуть швидкому 

відновленню сил і життєвої енергії. 

На першу половину квітня не 

рекомендується планувати поїздки: 

різні дрібниці можуть їх зіпсувати. 

Друга половина місяця більше 

личить для подорожей, а також 

дозволить вам глибше усвідомити і 

обдумати свої життєві цілі і 

пріоритети, поліпшити репутацію в 

суспільстві. 

 

Вдалі дні: 8, 9, 16, 17, 26, 27, 28. 

 
Напружені дні: 6, 7, 12, 13, 19, 20.  

 

           Лев (23.07 — 24.08) 

У  квітні у типових представників 

вашого зодіакального знаку чекає 

успіх в кар'єрі. Зараз вам багато що 

удаватиметься помітно простіше, 

ніж вашим колегам. Цей час можна 

використовувати для зростання по 

кар'єрних сходах, обговорення 

підвищення заробітної плати з 

керівництвом. У всіх фінансових 

питаннях протягом цього періоду 

варто бути більш послідовними і 

уникати необдуманих дій. Перша 

половина березня виявиться вдалим 

періодом для подорожей, особливо 

таких, що допоможуть розширити 

власний ругозір. У другій половині 

місяця не виключені деякі 

складнощі з навчанням: нові знання 

засвоювати стане дещо складніше, 

ніж зазвичай. Упор зараз варто 

зробити на повторенні вже 

отриманої інформації. 

 

Найбільш вдалі дні: 5, 6, 13, 14, 22, 

23, 

24. 

 

Напружені дні: 11, 12, 18, 19, 25, 26 
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Розташування планет в квітні вказує 

на можливість приємної подорожі. 

ЇЇ краще запланувати на першу 

половину місяця, аби уникнути 

різних затримок в дорозі. Цей 

період може також принести вам 

успіхи в навчанні. Не варто 

нехтувати можливістю навчитися 

чому-небудь протягом цього місяця, 

до того ж відвідини курсів зараз 

можуть стати для вас додатковим 

джерелом знайомств з цікавими і 

приємними людьми. Перша 

половина березня непогано личить 

для вирішення складних 

інтелектуальних завдань. Робота над 

ними зараз виявиться для вас 

вельми захоплюючим процесом. У 

другій половині місяця можна 

успішно віддавати борги. 

 

Найбільш вдалі дні: 7, 8, 16, 17, 25, 

26. 

 

Напружені дні: 1, 2, 13, 14, 20, 21, 

28, 29.  

 

 

 
 
        Терези (24.09 — 23.10) 

У квітні вас чекають нові 

можливості в області бізнесу і 

інвестицій. Зараз ви зможете 

успішніше управляти своїми 

проектами, з'явиться можливість 

збільшити доходи. Березень також 

допоможе вам  вдаліше 

розпоряджатися грошима, що  у вас 

вже є. Ви будете здатні вибрати 

найбільш правильні напрями для 

вкладення власних засобів. 

Розташування планет також вказує 

на позитивні зміни у вашому 

інтимному житті. Вона стане більш 

плотською, ви зможете отримувати і 

дарувати більше ніжності і тепла 

близькій людині. У першій половині 

місяця не виключені цікаві 

знайомства, як в особистій, так і в 

діловій сфері. Це хороший час для 

обговорення проблем в стосунках. 

Друга половина березня може 

повернути вас  до колишніх 

договорів і ділових партнерів. 

 

Найбільш вдалі дні: 1, 2, 9, 10, 18, 

19, 28, 29. 

 
Напружені дні: 3, 4, 16, 17, 23, 24, 
30, 31.  

 

 

     Скорпіон (24.10 — 22.11) 

Розташування планет протягом 

другого весняного місяця обіцяє вам 

багато приємного в особистих 

стосунках. У існуючих парах 

типових Скорпіонів чекає більше 

ніжності і гармонія. Це відповідний 

час для того, щоб налагоджувати 

взаємини з постійним партнером. 

Самотнім Скорпіонам зараз не слід 

втрачати час. Настав вдалий час, 

протягом якого ви зможете зустріти 

справжнє кохання і почати серйозні 

і тривалі любовні стосунки. У 

першій половині місяця також варто 

знайти час для інтелектуальної 

роботи, більше уваги приділити 

своєму здоров'ю. На роботі в другій 

половині квітня не рекомендується 

починати нові справи і проекти, 

уважніше варто відноситися до 

своїх обов'язків. 

 

Найбільш вдалі дні: 3, 4, 11, 12, 20, 

21, 30. 

 

Напружені дні: 5, 6, 18, 19, 25, 26.  

 

 

 

 

      Стрілець (23.11 — 21.12) 

Другий місяць весни принесе 

типовим Стрільцям успіх в 

професійній діяльності. Зараз ви 

простіше справлятиметеся зі своїми 

повсякденними обов'язками. Якщо 

вам подобається ваша робота, то в 

цей період ви відмітите збільшення 

продуктивності своєї праці, якщо ж 

робота не приносила задоволення, 

то зараз, швидше за все, ви станете 

відноситися до неї з великим 

інтересом. Протягом цього періоду 

простіше справлятися і з будь-

якими домашніми обов'язками. 

Перша половина місяця принесе 

більше можливостей для творчого 

самовираження, особливо в 

інтелектуальній сфері. У другій 

половині березня не виключені 

зустрічі з колишніми коханими або 

частіші спогади про минулі 

романтичні зв'язки. 

 

Найбільш вдалі дні: 5, 6, 13, 14, 22, 

23, 24. 

 

Напружені дні: 1, 2, 7, 8, 20, 21, 28, 

29. 

 

       Козеріг (22.12 — 20.01) 

Протягом квітня у вас часто 

переважатиме романтичний настрій. 

Козерогам, які знаходяться в парі, 

зараз більше часу варто приділити 

відпочинку разом з улюбленою 

людиною, додаванню романтики в 

стосунки і спільним розвагам. 

Самотнім представникам цього 

знаку варто проявити трохи 

ініціативи: зараз відмінний час для 

нових знайомств і романтичних 

побачень. Але якщо ви сидітимете 

вдома, то потрібна людина навряд 

чи сама постукає у ваші двері. У 

першій половині березня ви зможете 

успішно вирішувати внутрісімейні 

питання. Намагайтеся знайти більше 

часу для спілкування з сім'єю. У 

другій половині квітня не 

рекомендується починати нові 

справи, краще завершити реалізацію 

колишніх ідей. 

 

Найбільш вдалі дні: 7, 8, 16, 17, 25, 

26. 

 

Напружені дні: 3, 4, 9, 10, 23, 24, 30.  

 

 
      Водолій (21.01 — 20.02) 

Розташування планет протягом 

цього місяця говорить про те, що ви 

зможете відмінно облаштувати свій 

будинок. .  

Стр. 8 
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. Відчуття стилю і краси, а також 

прагнення створити комфорт в своїй 

квартирі не повинні дати вам 

збитися з вірної дороги. Цей період 

також буде сприятливий для 

налагодження внутрісімейних 

стосунків, прийому гостей. Це 

прекрасний час і для того, щоб 

поліпшити свої кулінарні навички, 

порадувати гостей або близьких 

новими смачними блюдами. Перша 

половина місяця принесе вам багато 

спілкування і новій інформації. 

Аналізом отриманих відомостей 

краще займатися в другій половині 

березня. 

 

Найбільш вдалі дні: 1, 2, 9, 10, 18, 

19, 28, 29. 

 
Напружені ні: 5, 6, 11, 12, 25, 26.  

 

 

         Риба 

(21.02 — 20.03) 

Цей місяць принесе велику кількість 

спілкування, причому з тими 

людьми, які будуть вам 

симпатичними і приємні. Вони 

можуть бути привабливі для вас і в 

інтимному плані, тому не 

виключений флірт і розвиток легких 

романтичних стосунків. У першій 

половині місяця є шанс 

відправитися в приємну поїздку, яка 

принесе вам багато нових вражень, а 

також цікавих знайомств. У цей 

період також можна приймати деякі 

рішення фінансової області, 

здійснювати необхідні покупки. 

Друга половина березня менш вдала 

для матеріальних справ і початку 

нових проектів в комерційної 

області. 

 

Найбільш вдалі дні: 3, 4, 11, 12, 20, 

21, 30. 

 

Напружені дні: 1, 2, 7, 8, 13, 14, 28, 

29. 

               Джерела: www.astrostar.ru 

Цікаво знати 
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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..!=)  

 


