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Весна приносить веснянки чи веснянки приносять весну ? 

Цитата номеру: 

«Усмішка - 

поцілунок душі.» 

          Мінна Антрім  

Природа,як і людина ма-
ють схожі властивості , 
притаманні їм ,зокрема ось 
циклічність. Природа кож-
них три місяці змінює колір 
листя на деревах,а люди-
на кожного 12-ти тижнево-
го проміжку часу змінює 
кількість одягу на собі . 

 

До недавнього часу приро-
да була пунктуальною,але 
людям стало властиво 
запізнюватись і природа 
теж вирішила десь довше 
постояти у корках , чи про-
пустити маршрутку на зу-
пинці і сісти в наступ-
ну ,тим же свідомо спізню-
ючись. Але от хто прихо-
дить вчасно – це веснян-
ки .  Симпатичні руденькі 
плямки , які своїм кольо-
ром наштовхують на асоці-
ації з Англі-
єю,аристократією і Барба-
россою. Ще на них можна 
сказати «весняні сніжинки» 
які не топляться від проме-
нів сонця ,а вилискують і 

тішать очі , викликають 
заздрість у людей,які не 
мають веснянок . До таких 
людей весна йде довше , 
тому вони залюбки спосте-
рігають за цими бісиками 
на обличчях інших,які ве-
село і безпардонно гуля-
ють луками обличчя , під-
моргують один одному , 
їхньому власнику , а вно-
чі ,поки всі сплять охоче 
перестрибують на обличчя 
інших і несуть у цей світ 
справжню весну .  

 

Зранку,прокидаючись лю-
ди руками труть обличчя. 
Знаєте навіщо вони це 
роблять ? Вони будять 
веснянки ! Потім повільно , 
але завзято розплющують 
очі в надії побачити їх на 
своєму обличчі. І лиш то-
ді , коли «руді крапочки» 
викличуть усмішку в одно-
го з останніх скептиків цієї 
планети – весна справді 
прийшла ! 
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З весною Вас , шукайте 
веснянки ;) 
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Найвеселіший день року:) 

Якщо день святого Валентина може бути 
печальним (всі кругом закохані, а ти один, 
як дурень :(), то у День Сміху дурнями 
можуть побути всі!  

 

Колись давно Новий рік наступав не 1 
січня, а у кінці березня. Тобто був цілий 
новорічний тиждень - від 25 березня до 1 
квітня. Аж ось Карл ІХ у 16 сторіччі рефор-
мував календар і змінив дату Нового року. 
Класно так, одним махом :)  

 

Але люди за традицією продовжували 
святкувати ЩОСЬ у останній тиждень 
березня. Самі знаєте, як це воно - адже й 
ми святкуємо старий Новий рік :) тож їх 
можна зрозуміти. Аби позбутись старих 
звичок, старомодних конссерваторів поча-
ли висміювати, називати квітневими дур-
нями або іще - "першоквітневими рибами", 
бо їх легко впімати на гачок. До речі :), 
французькі кондитери сьогодні виставля-
ють у вітринах величезних шоколадних 
риб, а дітлахи намагаються прикріпити до 
спин товаришів паперових рибок. 

 

З 18 сторіччя День Сміху набув великої 
популярності. Англійці, французи та шот-
ландці розповсюдили його у колоніях - і 
так День сміху переможно крокує світом :) 
особливо його полюбляють в Одесі, яка, 
як всім відомо, є столицею сміху в Украї-
ні :) 

 

Історики кажуть, що День Сміху - дуууууж-
жжже давнє свято. 

Давні римляни святкували день божества 
сміху: "Забави ці, які ми кожного року вла-
штовуємо на честь Сміху, завжди мають 
які-небудь вигадки. Ми єдині з усіх наро-
дів, що умилостивляє забавами, весело-
щами та жартами божество, яке назива-
ється Сміхом". 

Ісландія, Данія, Норвегія - тут взагалі все 
було суворо. Святкували день сміху нака-
зали сами аси (боги), а проти них не поп-
реш. Сказали - смійся, то смійся! 

 

Взагалі у всьому світі у цей день було 
прийнято дарувати смішні та дурні пода-
рунки та всіляко жартувати над всіма, над 
ким можна і не можна.:) 

 

АААААА!!! У тебе вся спина біла, ти в 
курсі?!?! 

 

Джерело: 

  www.1.class.ua/content/1/617 

 Розіграші : 

Перше місце в списку найдотепніших першоквітне-
вих жартів посідає новина про урожай спагетті у 
Швейцарії. 1967 року в ефірі Бі-Бі-Сі прозвучало 
повідомлення про те, що завдяки хорошій зимі цьо-
го року видався відмінний урожай спагетті в Швей-
царії. 

 

1985 року спортивний журнал Sports Illustrated опуб-
лікував статтю про подаючого бейсбольної команди 
"Метс" Сідде Фінче. Повідомлялося, що він кидає 
м'яч з новою швидкістю - 168 миль на годину, що на 
65 миль швидше за минулий рекорд. У статті підкре-
слювалося, що спортсмен ніде не грав, а вчився 
майстерності подачі в монастирі Тибету. 

 

На третьому місці - шведський телевізійний жарт. 
1962 року в Швеції транслювався один чорно-білий 
канал ТБ. У новинах технічний експерт каналу Келл 
Стенсон заявив, що створено нову технологію для 
перероблення чорно-білого формату на кольоро-
вий. Він повідомив глядачів, що все, що треба зро-
бити для отримання кольорового зображення, - це 
натягнути на телевізор нейлонові колготки. Тисячі 
людей повірили. Кольорова трансляція почалася 
лише 1970 року. 

 

Російське інформаційне агентство ІТАР-ТАРС 
не відставало від своїх зарубіжних колег. 
1994 року воно повідомило, що одна російсь-
ка компанія починає випуск горілчаних батон-
чиків, які стануть гідними конкурентами 
"Марсу" і "Снікерсу". Було офіційно оголоше-
но, що в продаж надійдуть три види таких 
батончиків: зі смаком лимона, кокоса і соло-
ного огірка. 

 

1995 року газета Irish Times 1 квітня повідо-
мила про те, що компанія Disney Corporation 
домовилася з російським урядом про купівлю 
тіла Леніна. Його, нібито, заберуть з Мавзо-
лею і відвезуть до парку Euro Disney, де до-
вкола нього буде створено новий атракціон. 
Там же продаватимуться майки із зображен-
ням Леніна. 

 

Ще одним дотепним розіграшем, що увійшов до 
ТОП-100 найцікавіших жартів, стала стаття в 
"Московській правді", опублікована 1992 року 1 квіт-
ня. У статті було написано про плани побудувати 
друге метро в Москві - у дусі проникаючого до Росії 
капіталістичного ладу. Повідомлялося, що із старим 
метро все гаразд, але повинні існувати "ринок і су-
перництво". 

 

Ще один російський жарт увійшов до рейтингу кра-
щих розіграшів усіх часів і народів. 1988 року газета 
"Вісті" написала, що зірка аргентинського футболу 
Дієго Марадонна веде переговори з московським 
"Спартаком".  

 

1 квітня - День Сміху? 
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Ще одним дотепним 
розіграшем, що 
увійшов до ТОП-100 
найцікавіших жартів, 
стала стаття в 
"Московській правді", 
опублікована 1992 
року 1 квітня. У статті 
було написано про 
плани побудувати 
друге метро в Москві - 
у дусі проникаючого 
до Росії 
капіталістичного ладу. 
Повідомлялося, що із 
старим метро все 
гаразд, але повинні 
існувати "ринок і 

суперництво". 

Знаменитий російський клуб 
запропонував Марадонні 6 
мільйонів доларів, і, судячи з 
усього, Дієго не встоїть перед 
такою щедрою пропозицією і 
почне грати за "Спартак".  

Джерело:   

http://forum.forua.org/

index.php?topic=251.0 



 

Політико-правові засади роз-
витку бізнесу в сучасних 

умовах в Україні. 

 

Бізнес - діяльність юридичних та фізичних осіб 
у сфері виготовлення, придбання, продажу 
товарів, або надання послуг в обмін на інші 
товари, послуги, гроші з метою отримання прибутку чи 
певної вигоди. Поняття "бізнес" ширше змістом, ніж 
"підприємництво", тому що охоплює відносини між усіма 
учасниками ринкової економіки і включає діяльність не 
тільки підприємців, а й споживачів, найманих працівників 
та державних структур. Конституція України (ст. 42) надає 
право на підприємницьку діяльність всім громадянам 
України, однак, згідно чинного законодавства, є певні 
вікові та майнові обмеження щодо зайняття такою діяль-
ністю. 

Зміст бізнесу, як системи, становить сукупність відносин 
між людьми, які складаються у процесі виробництва, роз-
поділу, обміну та споживання. 

Бізнес, як високорозвинена структура виникає за наявнос-
ті ринкових відносин (які не завжди притаманні існуючим 
політико-правовим системам), значною кількістю покупців 
та продавців, з притаманною їм конкуренцією, розгалуже-
ною інфраструктурою, системою управління, вивченням 
попиту і пропозицій, маркетингом та іншими елементами. 

В світовій практиці існують такі різновиди бізнесу: 

бізнес венчурний - сукупність підприємств і фірм, які за-
ймаються науковими дослідженнями і розробками, ство-
ренням і запровадженням нововведень на замовлення 
держави, великих компаній та фірм; 

малий бізнес — система економічно самостійних 
(адміністративно незалежних від державних чи інших 
установ) малих і середніх підприємств, зорієнтованих на 
формування структури та обсяг виробництва під впливом 
ринкового попиту на товари та послуги; 

міжнародний бізнес — підприємницька діяльність, яка 
поширена на міжнародну економічну сферу. 

З юридичної точки зору бізнес розмежовують на законний 
та незаконний. 

Законним називають бізнес, що відповідає законодавчим 
та іншим правовим регуляторам, які визначають правові 
норми взаємовідносин між його учасниками, міру їхньої 
відповідальності один перед одним. 

Незаконним вважається тіньовий (підпільний) бізнес. 

Головним суб'єктом бізнесу є бізнесмен - людина, яка 
організовує вигідну справу з метою одержання прибутку. 
Правовий, соціальний та економічний статус бізнесмена в 
суспільстві залежить не лише від розміру його капіталу, а 
й від його внеску в розвиток виробничої діяльності, ство-
рення нових робочих місць, допомоги державі та місце-
вим регіонам. 

Важливим значенням для розвитку бізнесу має стимулю-
вання правовими засобами та утвердження у суспільній 
практиці морально-етичних засад його суб'єктів. Відомий 
теоретик японського менеджменту К. Мацусіта відносить 
до таких засад сім основних цінностей: 

чесність;господарність; 

безперервне вдосконалення своїх знань; 

повагу і розуміння оточення; 

постійне пристосування до навколишнього 
світу та законів його розвитку; 

вдячне ставлення до одержаних від суспі-
льства благ; 

праця на благо суспільства.Сучасні ідеологи бізнесу та бізнесо-
вих відносин, в тому числі в нашій державі, передбачають ство-
рення бізнесу та підприємницьких відносин, в залежності від полі-
тичної системи суспільства, яка в свою чергу передбачає розви-
ток будь-яких інституцій та їх функціонування в певних політич-
них умовах. 

Політична система суспільства — це сукупність державних та 
недержавних інститутів, які здійснюють владу, управління суспі-
льством, регулюють взаємовідносини між громадянами, соціаль-
ними та етнічними групами, забезпечують стабільність суспільст-
ва, порядок у ньому. Політична система суспільства включає у 
себе: соціальний зміст влади, її носіїв, взаємодію з економічним 
ладом. Вона визначає інститути, організації, через які реалізуєть-
ся влада в суспільстві і регулюються політичні відносини, а також 
принципи, норми і спрямованість діяльності інститутів політичної 
влади. 

Політична система суспільства — це взаємодіючі підсистеми: 

інституційна; 

інформаційно-комунікативна; 

нормативно-регулятивна. 

Інституційна підсистема складається з таких інститутів як держа-
ва, політичні партії, групи інтересів. Провідним інститутом, в яко-
му зосереджується максимальна політична влада, є держава з 
усіма її складовими: законодавчою, виконавчою та судовою гілка-
ми влади. В демократичному суспільстві значну роль відіграють 
політичні партії і групи інтересів, які впливають на формування 
державних структур, політичний розвиток суспільства. 

Інформаційно-комунікативна підсистема встановлює зв'язок між 
інститутами політичної системи суспільства. Це - канали передачі 
інформації владі (звіти підвідомчих установ, консультації з заінте-
ресованими групами), а також засоби масової інформації. Якщо в 
демократичних суспільствах засоби масової інформації відносно 
незалежні, то в авторитарних і тоталітарних суспільствах вони 
повністю залежать від правлячої еліти. 

Нормативно-регулятивну підсистему створюють різні норми, які 
визначають поведінку людей у політичному житті: їх участь у 
процесі висування вимог, перетворення останніх на рішення, 
здійснення цих рішень. Норми розподіляють на норми-закони та 
звичаєві норми. І ті і ті норми сприяють політичній взаємодії, за-
побіганню конфлікту чи хаосу в суспільстві, допомагають ство-
ренню та розвитку бізнесу. 

Основними функціями політичної системи суспільства є: визна-
чення мети, завдань, шляхів розвитку суспільства, розробка і 
здійснення конкретних програм його діяльності, визначення та 
розподіл матеріальних і духовних цінностей відповідно до інте-
ресів та становища соціальних спільнот, розвиток підприємниць-
кої діяльності (крім тоталітарних режимів, де підприємницька 
діяльність - прерогатива держави), формування політичної свідо-
мості і політичної культури громадян, або маніпулювання нею, 
забезпечення внутрішньої і зовнішньої безпеки суспільства. 

Процес реформування політичної системи в Україні відбувається  

Правовий куточок В.І.Литвиненка 
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не без протиріч і конфліктів між тими чи іншими політичними силами. На даному етапі розвитку нашої держави в цілому завершено 
процес формування політичної системи. Логічним наслідком цього процесу було прийняття Верховною Радою України 28 червня 
1996 року Конституції України. Конституція є важливим політико-правовим документом, що закріпив основні засади державної полі-
тики, спрямованої на забезпечення прав і свобод людини та гідних умов її життя (в тому числі заняття підприємницькою діяльністю). 

Рівень життя, купівельна спроможність, рівень заробітної плати залежить не від обіцянок політиків, а головним чином — від стану 
економіки, а саме -бізнес культури, яка спроможна створювати прибуток. Іншими словами -перед тим, як матеріальні блага ділити, їх 
необхідно створити. Іншої моделі ніхто в світі поки що не придумав. 

Бізнес може мати для суспільства як позитивні так і негативні наслідки. В силу цього держава вимушена впливати на бізнес. Ринок в 
сучасному світі уже давно не є механічним наслідком приватної власності. Правила суб'єктів ринку, керуючись об'єктивними закона-
ми економіки, встановлює держава. Визначення правил гри на ринку, забезпечення досягнень суспільних результатів (економічне 
зростання, зниження інфляції, безробіття) - ось складові економічної функції держави. 

Необхідність управління бізнесом, його планування — головне завдання держави. Створена і функціонує система державних засо-
бів управління, яка підтримує всю систему бізнесу. В Україні розроблено Програму державної підтримки підприємництва (1993 р). 
Згідно ст. 42 Конституції України держава забезпечує захист конкуренції в підприємницькій діяльності, не допускає монопольного 
стану на ринку, неправомірного обмеження конкуренції та недобросовісних конкуренцій. 

Підприємницькі структури зобов'язані діяти за правилами певних правових рамок, встановлених державою для комерційного регу-
лювання. 

Тільки в зоні дії цих правових рамок комерційні структури можуть функціонувати самостійно. 

Відношення держави з підприємцями, як правило, розвиваються на основі партнерства, звичайно, в межах повноважень відповідних 
владних структур. 

Держава (в особі державних органів та посадових осіб): 

встановлює коло суб'єктів, які мають право займатися підприємницькою діяльністю; 

встановлює юридичні норми, які визначають порядок офіційного визнання (легалізації) бізнесових структур шляхом реєстрації; 

реєструє бізнесові об'єднання громадян та встановлює їх ідентифікаційний код в органах державної статистики (в Україні - Єдиний 
Державний Реєстр Підприємств та Ор-
ганізацій України); 

гарантує бізнесовим організаціям рівні 
права та створює рівні можливості для 
доступу до матеріально-технічних, фі-
нансових, трудових, інформаційних та 
інших ресурсів. Забезпечення вказани-
ми ресурсами проходить при умові ви-
конання бізнесовою організацією робіт 
та поставок для державних потреб; 

забезпечує дотримання прав та закон-
них інтересів бізнесових об'єднань гро-
мадян, офіційно визнаних (гарантує 
недоторканість майна та забезпечує 
захист прав власності); 

здійснює контроль та нагляд за відпові-
дністю бізнесових організацій зареєст-
рованому статуту (нагляд за виконан-
ням та дотриманням законності здійс-
нюють органи прокуратури, контроль за 
джерелами та розмірами надходжень та 
сплатою податків здійснюють фінансові 
органи та органи державної податкової 
адміністрації); 

передбачає відповідальність уповноважених осіб бізнесових структур за порушення законодавства; 

не втручається безпосередньо в діяльність комерційних організацій, однак законодавчо забезпечує свободу конкуренції між ними, 
захищає споживача від проявів недобросовісної конкуренції та монополізму; 

створює режим найбільшого сприяння для функціонування бізнесових організацій: передає державне майно, наділяє земельними 
ділянками та цільовими кредитами — короткостроковими та довгостроковими, надає систему заохочень (певний час не застосовува-
ти податкове законодавство), створює внутрішній та зовнішній ринок для суб'єктів підприємницької діяльності. 

В Україні заборонено заняття підприємницькою діяльністю наступним категоріям громадян: 

військовослужбовцям; 

Політико-правові засади розвитку бізнесу в сучасних умовах в Україні. 

Квітень №5 (10)           С.6 Студентська газета «Żaczek»  



 

посадовим особам органів прокуратури, 
органів державної безпеки, внутрішніх 
справ, державного нотаріату, суддям; 

І посадовим особам органів державної 
влади та управління, які здійснюють конт-
роль за діяльністю підприємств; 

- особам, які відбувають термін 
покарання, до його закінчення; 

- особам, які мають непогашену 
або не зняту судимість за крадіжку, хабар-
ництво та інші корисливі злочини. 

Бізнесові структури повинні діяти по відно-
шенню до громадянського суспільства та 
держави наступним чином: 

- сплачувати податки у встановле-
ному законом порядку; 

сприяти розвитку економіки держави, за-
повнюючи відповідні економічні прогали-
ни; 

розвивати національний бізнес, ділові 
відношення з іншими державами; 

- сприяти підняттю рівня матеріа-
льного забезпечення громадян. Проблеми 
розвитку ринкових відносин в економіці 
України, лібералізації 

зовнішньоекономічної діяльності, форму-
вання законодавства, спрямованого на 
захист бізнесу, економічного суверенітету, 
економічної безпеки, забезпечення захис-
ту прав громадян, господарюючих суб'єк-
тів та державних органів постійно перебу-
вають у центрі уваги держави. 

Відповідно до ст, 18 Конституції України 
зовнішньополітична діяльність України 
спрямована на забезпечення її національ-
них інтересів та безпеки шляхом підтри-
мання мирного і взаємовигідного співробі-
тництва з членами міжнародного співтова-
риства за загальновизнаними принципами 
і нормами міжнародного права. 

З метою забезпечення всебічного розвит-
ку на взаємовигідній основі економічних 
відносин з іншими державами здійснюєть-
ся правове регулювання усіх видів зовніш-
ньоекономічної діяльності, бізнесових 
відносин, включаючи зовнішню торгівлю, 
економічне та науково-технічне співробіт-
ництво, спеціалізацію та кооперацію в 
галузі виробництва, науки і техніки, еконо-
мічні зв'язки у сфері будівництва, транспо-
рту, експедиторських, страхових, розраху-
нкових, кредитних та інших банківських 
операцій, надання різних послуг. Засади 
зовнішньоекономічної діяльності визнача-
ються виключно законами України (п.9 ст. 
92 Конституції України), а організовує і 
забезпечує здійснення зовнішньоекономі-
чної діяльності України Кабінет Міністрів 

України (п.8 ст. 116 Конституції України). 

Правові економічні та організаційні засади 
зовнішньоекономічної діяльності визначені 
в Законі України "Про зовнішньоекономіч-
ну діяльність" і одержали розвиток у де-
яких інших законодавчих актах. Головними 
у зовнішньоекономічній діяльності є прин-
ципи: 

суверенітету народу України у здійсненні 
зовнішньоекономічної діяльності; 

свободи зовнішньоекономічного підприєм-
ництва; 

юридичної рівності і недискримінації; 

верховенства закону; 

захисту інтересів суб'єктів зовнішньоеко-
номічної діяльності; 

- еквівалентності обміну, недопус-
тимості демпінгу при ввезенні та вивезенні 
товару. 

Законом також були визначені: 

 суб'єкти зовнішньоекономічної 

діяльності та їх право на її здійс-
нення; 

- види  зовнішньоекономічної дія-
льності  та  засади  її державного регулю-
вання; 

І  спеціальні правові режими зовнішньое-
кономічної діяльності; 

основи економічних відносин України з 
іншими державами і міжнародними та 
міжурядовими організаціями; 

загальні засади відповідальності суб'єктів 
зовнішньоекономічної діяльності. 

Законодавство України про зовнішньоеко-
номічну діяльність, в тому числі у галузі 
бізнесу, створило умови для активізації 
зв'язків української економіки зі світовою 
економікою, забезпечення прав громадян, 
бізнесових структур та державних органів 
та додержання ними законодавства у сфе-
рі зовнішньоекономічної діяльності. На 
сьогоднішній день є всі підстави стверджу-
вати, що у цій сфері постійно проводиться 
інтенсивна робота, а ЇЇ параметри охоплю-
ють економічні взаємовідносини практично 
з усіма країнами світу. 

Для створення власного бізнесу в Україні 
є певні перестороги. Приблизно 40 відсот-
ків молодих людей (здебільшого з вищою 
освітою) хочуть спробувати свої сили в 
бізнесі. Однак реально займатися підпри-
ємством може лише 4-5 відсотків молоді. 
Це пояснюється тим, що серед головних 
перешкод до відкриття власного бізнесу 
залишаються податковий тиск, значна 
кількість процедур, пов'язаних з реєстраці-
єю, ліцензування, недоступність до креди-

тних ресурсів, незначний або недостатній 
досвід. 

Отож молодому бізнесменові-початківцю 
потрібна неабияка підтримка (правова, 
консультативна, навчальна, та дуже важ-
ливо — фінансова). Усім добре відомо, що 
для одержання кредиту слід мати серйоз-
не обґрунтування і певні заставні гарантії 
щодо його повернення. Молодь, як прави-
ло, поступається соліднішим фірмам за 
показником надійності, тому бізнесменові-
початківцю важко отримати кредит. 

На нашу думку, певним практичним кро-
ком у розв'язанні цієї проблеми може ста-
ти фонд підтримки молодіжного бізнесу, 
який необхідно створити на державному 
рівні. 

Зростання ролі бізнесменів нашої форма-
ції (як молодої так і зрілої) породжує знач-
ні проблеми щодо захисту їх прав. Попри 
проголошений курс про підтримання бізне-
су почастішали випадки порушення прав 
на підприємницьку діяльність органами 
державного управління та місцевого само-
врядування. Болючою проблемою для 
розвитку бізнесу є податковий тиск. Його 
зниження сприяло-б усуненню ситуації, 
коли бізнесмени змушені ховатися від 
податків, а податківці — постійно тримати 
під контролем підприємства і, крім стягу-
вання податків, нараховувати ще й вели-
чезні штрафи. 

Значного поширення досягло хабарницт-
во. На жаль, існує заведений порядок 
неофіційних платежів, які необхідно роби-
ти задля реєстрації та ліцензування підп-
риємств, отримання дозволу на імпорт чи 
експорт, перетину кордону, а також пов'я-
заних з візитами податкових, пожежних та 
санітарних інспекторів. 

Сучасне розв'язання проблем бізнесу в 
Україні має бути пов'язане не з прова-
дженням у практику суспільного співжиття 
"технології міцної руки", "сильної держа-
ви", сліпого втручання методом спроб і 
помилок у соціальну діяльність, а й з якіс-
ним поновленням політичного керівництва 
країни, суттєвим підвищенням його інтеле-
ктуального потенціалу, зокрема на основі 
юридичних, політологічних та економічних 
знань, які треба регулювати та якими не-
обхідно управляти. 

Для підвищення ділової культури, та етики 
створення бізнесу та його діяльності в 
Україні доцільно створити загальнонаціо-
нальну програму "Культура бізнесової 
діяльності". В межах цієї програми слід 
вивчити традиційні риси нашої національ-
ної свідомості ще з часів Київської Русі та 
етики християнських цінностей у ділових 
стосунках. Так, у Київській Русі купці та 
підприємці були виділені в окремий стан. 
За голову купця належало заплатити втри-
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чі більший штраф, ніж за життя простої людини. Володимир Мономах запровадив устав, згідно з яким відсоток за кредит не повинен пе-
ревищувати 20 відсотків, що суттєво запобігало паразитичному підприємництву. Внутрішні переконання православної людини засуджува-
ли користолюбство, надмірну наживу. Сучасне християнство засуджує незаконно нажите багатство, а чесно набуте закликає використо-
вувати в гуманних цілях. У Біблії засуджується обман покупців, ділових партнерів, проголошується необхідність справедливої винагороди 
за працю. 

Світовою практикою доведено, що цивілізований бізнес як форма господарювання позитивно впливає на розвиток національної економі-
ки, забезпечуючи зайнятість і добробут значної частини населення, а фінансові ресурси, які є у розпорядженні суб'єктів бізнесової діяль-
ності, дають змогу модернізувати і розширювати виробництво, розвивати науку, нарощувати національне багатство, успішно розв'язувати 
соціальні проблеми.         

         В.І.ЛИТВИНЕНКО, юрист. 

  Стаття у співавторстві з … (цікаво  з     ким? Тоді мерщій питайте у автора) 
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На екзамені із права. 
- Професоре, між іншим, шпаргалка є моєю влас-
ністю, а Ви неї вилучили без дотримання відпові-

дної процесуально-правової процедури! 
- Эх, парубче ! Я ж викладач, а не міліціонер. Не 
можу ж я, справді , лупити вас по нирках перед 

тим як забрати шпаргалку!   

*** 

Надсилайте сюди Ваші 
статті, листи, поради, 
пропозиції, відгуки, 

оголошення. 



Закінчіть,будь ласка,речення 

 

ЧИ ОПРАВДОВУЮТЬ ЧОЛОВІКИ ЖІНОЧІ СПОДІВАННЯ?  

Вочевидь, погано чоловіки 
кликали Весну у вигляді жінок 
до святкових столів 8 березня, 
якщо й донині надворі вітер 
зриває з голови шапки, небо 
супиться хмарами, а то й по-
грожує сипонути снігом, до-
щем чи якоюсь незрозумілою 
січкою. Ех, хлопці, хлопці… А 
можна ж було вийти на ву-
лицю, натягнути на голову 
майку, як футболіст після 
забитого голу, і гасати довко-
ла будинку з окриками «Вийди
-вийди!». Чи «Прийди-
прийди!». І Весна прийшла б 
на ваш вигадливий, в чомусь 
навіть безглуздий з присма-
ком романтики вчинок. 
Нафарбована, напарфумле-
на, напомаджена, підкаблуче-
на, приманікюрена, закучеряв-
лена… (о, майже початок 
президентського пророцтва 
про поведінку жінок України 
навесні). Однак мова не про 
це. 
На що сподівалися дівчата/
жінки 8 березня? 

Крім традиційного вихідного 
(звільнення з роботи, пар) і 
квіточки (хоча б однієї) нашій 
громаді не завадить гламур-
неньке залицяння чи підігра-
вання або ж муркотіння чи по-
банальному щирий сюрприз. 
Всі ці міфи про шопінги-
попінги — то лише гра на 
стереотипах і перебільшення 
звичок окремих сюрпризів 
природи. Насправді жінкам/
дівчатам до вподоби увага не 
один раз у рік (або два — є ще 
ж 14 лютого), а завжди. Та 

оскільки від хлопців/чоловіків 
такого щастя не годен отри-
мувати щодня, тому 8 березня 
стає днем-відбувайлом, коли 
річну дозу ніжності й тепла 
сильна половина людства по-
винна виплеснути своїм поло-
винкам, які перебувають у той 
день десь неподалік. Тому, 
народ, не тягніть гуму, а робіть 
перший крок. Тоді й питання 
про те, чи оправдовуєте/не 
оправдовуєте жіночих 
сподівань, не стоятиме.  
Оправдання чиїхось сподівань 
— це зажди потяг до обов’язку. 
А обов’язки бувають 
приємні і не дуже. Тому, як 
писала моя знайома, до-
рогі й кохані хлопчики, 
хлопці, парубки, легіні, 
юнаки, пацани, чоловіки, 
мужчини, мужики, 
джентльмени, пани, друзі, 
товариші, мужні плечі, 
кам'яні стіни, легіони Ада-
ма, не робіть із 8 березня 
неприємний обов’язок. 
Приготуйте своїм милим 
дівчаткам, дівчатам, па-
нянкам, юначкам, жінкам, 
кобітам, бабам, газдиням, 
паням, товаришкам, по-
другам, кицям справжню 
увагу і повагу. Повірте, ми 
вміємо все те цінувати і 
красно віддячуватися. Не 
вірите? Перевірте!:) 

 

Спеціально для 

«Zaczeka»  

— Віра Перун, 

«Вільне життя плюс». 
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дей, яким на нас просто начхати. А так 
буває часто… Як це назвати тоді? Можли-
во, само мазохізм у всіх сенсах, можливо 
причина в тому, що нам просто нудно 
жити без проблем, а може це те дурне 
бажання самостверджуватись за рахунок 
підкорення незнаних вершин… 

Якщо добре подумати… то ми пи-
шемо подібне для того, щоб розібратися 
собі, позбавити свої думки від залежності, 
яка згодом стає частиною нас, стає звич-
кою настільки шкідливою, що починає 
діяти як отрута, яка паралізує мозок і від-
бирає можливість реально дивитися на 
речі… отрута, яка відбирає сон і найгірше, 

От сидиш ти ні тій парі, займаєшся 
мозковим байдиковбивством у вигляді 
тупих гадалок, або просто потопаєш у 
своїй багатій фантазії… 

Я не є ліричною особою, швидше 
цинічна, але цинізм не вважаю за щось 
погане. Як на мене, це просто нейтральне 
сприйняття «веселих» реалій життя. На-
справді, ця якість заважає закохуватись, і 
інколи навіть в себе… Ми любимо друзів 
за щось, і часто це «щось» їхнє хороше 
ставлення до нас, завдяки якому, вони і 
стають нашими друзями. Але якщо це так, 
то як можна пояснити ті випадки, коли 
звертаєш свою дорогоцінну увагу на лю-

просто спалює наше серце… спалює хо-
лодом. Можливо, хтось це назве кохан-
ням, але як на мене, вся справа в нас 
самих.  

Протиотрути немає… а можливо і 
є, але в будь якому випадку нам про неї 
невідомо. Єдине, що ми можемо знати 
точно, це час закінчення пари…  

       Вікторія БЕНЕВ’ЯТ (СО-21) 

ОБЕРЕЖНО!!! Вірус… 

Ви закохувались коли-небудь у Вітер??? 

         Насправді не варто. Адже вітер зрадливий... 

Ви закохувались коли-небудь у Сонце? 

         Насправді не варто. Адже  сонце нещадне... 

Я закохалась у дощ. 

          Він несподіваний. 

    Вранці іще одягнула білий костюм. А після пар зрозуміла що даремно. Їхала в тролейбусі, і дивилася на  чудернацький танок  
краплинок. 

     Вода бігла по шляху. Перетинала дві суцільні смуги, потім пішохідний перехід на червоне світло, а потім на головну площу міста, 
де рух взагалі то заборонений...Соломія кинула невдоволений погляд з-під свого чудернацького капелюшка... 

          Я посміхаюсь. 

Мокра парасолька у моїх руках – це абсолютна ознака позитивного настрою. За умови, що вона ідеально білого кольору в 
кольорових квітах... 

          Я посміхаюся. 

Тому, що дощ насправді світлий і теплий. А після нього такими стануть вулиці мого улюбленого міста... 

          Я посміхаюсь. 

Просто зрозуміла, що цей дощ надовго. І я уже чую аромат зеленого чаю, відчуваю тепло  свого величезного пледа, і згадала яке 
зручне моє підвіконня... 

           Я посміхаюсь. 

Мені подобається спостерігати за чужим життям. Ловити в об’єктив моїх вражень чужі посмішки, коли щастя лиється повним 
відром;сльози, коли нестерпно боляче; геніальність у своїй буденності... 

            Я  посміхаюсь. 

Зберігаю уривки часу, пам’яті, слів, емоцій, чиїхось амбіцій, здійснення сподіваного, приємних вражень і несподіваних сюрпризів... 

             Я посміхаюсь. 

Вдихаю легенями чисте повітря. Розумію,  

що перехожі озираються мені услід. Дарую їм частинку щастя – даю можливість змінити свій світ. 

             Я посміхаюсь. 

Сп’яніла від відчуття світу. Захотілося обіймів, тепла, крихту чужого егоїзму. 

             Я посміхаюсь. 

Ви закохувались коли-небудь у життя? 

Спробуйте.Воно того варте…       Наталя ПУТІЛІНА (МЕ-41) 

                                       Я ПОСМІХАЮСЬ 
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Вечір пам’яті 

Тарас Григорович Шевченко. Як його тільки не називають: Великий Кобзар, Художнк, Духовний батько нашого народу, але він 
завжди залишається однією з головних постатей в історії нашого народу.  

Отже, Тарас Шевченко -  український поет, письменник, художник, графік, громадський діяч, філософ, політик, фольклорист, 
людина, яка присвятила своє життя збереженню і поширенню самобутньої народної мудрості України.  

Дев’ятого березня ми святкуємо його день народження, а десятого, нажаль, пам'ятаємо про його смерть. Його життя було спов-
нено трагізму та творчості. Рано втративши батьків, він сам був змушений пробиратись через незліченні проблеми, такого склад-
ного життя. Спчатку він малював. Мистецтво йому приносило задоволення. Згодом почав писати вірші.  

В ці теплі весняні дні, у нас проводяться, так звані Шевченківські дні, де ми пригадуємо життя, творчість великого поета. Хоч і з 
невеличким запізненням, та сімнадцятого березня у конференц-залі зібралися студенти, щоб віддати шану Тарасу Григоровичу 
Шевченку. 

Ми пройшовши сторінками життя поета, намагались хоча б трішки зрозуміти його. Але талановитих людей, таких як Шевченко, 
важко зрозуміти. Важко зрозуміти через що вони пройшли, що було у їх думках. Та твори, які ми читаємо, дають нам змогу хоча б 
трішки пролити світло на думки, почуття, зрозуміти якою особистісю був великий Кобзар. Його твори, не залишають нікого байду-
жими, а надто ті, які нам зачитали студенти нашого інституту. Поеми «Лілея» та «Заповіт». 

Його спадок складає більше десятка творів. Але саме головне, він залишив нам заклик боротися проти несправедливості, стати  

справжнім дружнім народом. 

Підготувала ст. групи СР-11 Бендзо Наталія 

Хтось сказав, що "музика - це єдина мова, 
яку розуміє кожна людина". Тобто музика 
це єдина всесвітня мова. І він правий. Усі 
слухають музику, а хтось являється части-
ною її творіння. Музика несе в собі магію, 
вона може заспокоїти, підняти настрій, 
надихнути для створення чогось дивовиж-
ного. Неважливо на якій мові виконується 
ця пісня, непотрібно шукати її переклад, 
просто... просто відчути її серцем і ти зро-
зумієш про що вона... 

 

«Коли закінчуються слова, починається 
музика»  

Музика, важлива частина нашого життя. 
Коли нам сумно, вона витягає нас з цього 
стану меланхолії; коли емоції зашкалю-
ють, вона врівноважує їх; коли нам не 
вистачає слів, щоб висловити свої почут-
тя, вона приходить на допомогу. Навіть у 
фільмах, щоб додати фарб, до сцени до-
дають фонову музику. В результаті ми 
отримуємо хороший кінофільм, який зво-
рушує нас, не тільки грою акторів чи сю-
жетом, а й правильно підібраною музикою. 

 

 «Приблизно двадцять років тому, у Но-
вому Орлеані. Група ентузіастів, знайш-
ла новий стиль музики. І вони назвали її… 
Джаз. Жоден інший стиль, не мав того 
що має ця музик.» 

Одного разу головного редактора знаме-
нитого американського джазового видання 
«Down Beat», якийсь журналіст запитав: 
«А що таке джаз?». Редактор достеменно 
не знав відповідь на це запитання. На 

відміну від нього, будь-який іншої джазо-
вий діяч як відповідь на те ж питання міг 
би розповідати вам про цю музику дві 
години і більше, нічого конкретно не пояс-
нивши. 

Існують дві категорії людей, що використо-
вують це слово: одним подобається джаз, 
а інших він не цікавить. Але навіть вони 
достеменно не дадуть відповідь на це 
питання. Та все ж, джаз – музичний на-
прям, що розвинувся на початку XX століт-
тя. Існує безліч стилів джазу: новоорлеан-
ський, чиказький, диксиленд, свінг, бібоп, 
кул-джаз, фрі-джаз, джаз-рок і це далеко 
не повний список! Його характер визнача-
ють, як: 

 Особливості ритму, зокрема 
синкопованість, поліритмія, а 
також характерний свінг. 

 Особливості гармонії, зокрема 
переважання септакордів, нон-
акордів та складніших політерцо-
вих акордів, характерні гармоні-
чні послідовності, а також ладові 
особливості. 

 Особливості тембрової палітри, 
що стосуються як інструменталь-
ного, так і вокального виконавст-
ва. В кінці XX століття — також 
особливості електронного звуку. 

Імпровізаційність 
«Перш за все, де б ви не почули джаз, 
його завжди набагато легше впізнати, 
ніж описати словами»  

Зрозуміти джаз неможливо, та й розуміти 
його не потрібно. Заплющити очі, і повніс-

тю розчинитися у музиці.  

«Джазовий музикант жонглер, який вико-
ристовує гармонію замість апельсинів» 

Ми самі пишемо нотки нашого життя, і 
застосовуємо різні акорди при вирішенні 
важливих події. У словах пісень ми висло-
влюємо наші думки, почуття. 

У моєму житті музика відіграє важливу 
роль, роль музи. А на що надихає вона 
вас? 

Підготувала ст. групи СР-11 

Бендзо Наталія 

Використані цитати Еріка Олсона, 
пісні «Le Jazz Hot!»,  Маршалал Стерн-
са,  та Бенні Грінна. 

 

Музика - нашого життя. Джаз 
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«Рухайся вперед,озираючись назад.» 

Сьогодні речення закінчуватиме Лук’яненко Світла-
на Василівна , кандидат історичних наук,доцент і 

одна з найлояльніших викладачів ТІСІТ-у.  

А також Автор 50 друкованих праць, наукових ста-

тей, методичних розробок, посібників. 

Отож : 

 1.У кожній людині ціную насамперед… 

Порядність і доброту. 

2. Найзнаменніша подія в моєму житті,це той 

день , коли … 

15 червня 1983 року. Я стала кандидатом наук. 

 3.Найкраще почуваю себе … 

 На природі 

 4.Між іронією і самоіронією обираю … 

 Самоіронію,звісно. 

 5.Моя улюблена казка… 

 Івасик Телесик 

 6.Мої найулюбленіші квіти… 

Підсніжники. 

 7.Найулюбленіше місце в Тернополі … 

 Парк Топільче. 

 8.Найулюбленіше місто... 

            Тернопіль. 

9.Моя улюблена телепередача… 

Люблю передачі про тварин. 

10. Мій улюблений колір… 

Білий. 

11.Моє найулюбленіше чоловіче ім’я… 

Володимир 

12.Вважаю ,що розмови про надприродні сили … 

Цілком достовірні. 

13.У своїй роботі люблю … 

Все 

14.ТІСІТ люблю за … 

Колектив. 

15.Вистава,яку найбільше ціную в репертуарі нашого театру, - це…  

Мазепа. 

16.Якби мене вивозили на безлюдний острів і дозволили б взяти із собою тільки одну книгу,це була б … 

Біблія. 

 

 

Закінчіть,будь ласка,речення  

 



17.Фільм,який люблю часто переглядати –  

Мазепа. 

18.Мій улюблений птах… 

Сокіл  

19.Мої улюблені поети … 

Ліна Костенко і Єсенін,звичайно.  

20.Моя улюблена пора року… 

Осінь. 

21.Мій улюблений історичний герой. 

Спартак. 

22.У друзях насамперед ціную… 

Порядність,вірність. 

23.Недоліки,які не можу пробачити людям -… 

Жадібність,жорстокість. 

24.Якби в мене була можливість щось змінити в житті … 

Я б повернулась у часі. 

25.Для мене щастя – це… 

Благополуччя моєї сім’ї. 

26.Мій головний недолік… 

Доброта. 

27.Не сприймаю анекдотів про … 

Чоловіків. 

28.Вважаю,що розповідати такі анекдоти … 

Негідно. 

29.Моя найзаповітніша мрія… 

Щоб всі люди в Україні жили заможно і багато. 

30.Якби я якимось дивом стала володаркою мільйо-

на доларів ,то… 

Роздала б . Багато людина не може бути щасливою. 

31.У чоловіках найбільше ціную… 

Порядність. 

32.У жінках не полюбляю таку рису характеру,як … 

Марнослів’я. 

33.Мій життєвий девіз… 

Рухайся вперед,озираючись назад. 

34.Хотіла би побажати собі … 

Здоров’я . 

35.Хотіла би побажати читачам «Жачека»… 

Щастя,добробуту,хорошого,весняного,сонячного на-
строю. 

       

      «Граматичну вправу» задавав Святослав ЧЕРНІЙ 

Закінчіть,будь ласка,речення  

 



Студентська газета «Żaczek» 

Ніколас Спаркс – американсь-
кий письменник, автор бага-
тьох бестселерів, за якими 
знято багато кінофільмів. Це 
історії про щире кохання 
«Спіши кохати», «Послання в 
пляшці», «Остання пісня» , 
«Щоденник пам’яті» та багато 
інших.  

 

Можливо кожен з нас коли не 
будь починав писати щоден-
ник. Через деякий час перег-
лядаючи, ми згадуємо наше 
минуле, ті дитячі чи підліткові 
проблеми які у нас тоді були, 
переживання, думки. 

 

Кінофільм побудований на цій 
маленькій дрібничці, особис-
тому щоденнику. Цю історію 
кожного дня слухає жінка по-
хилого віку, і історія кохання 
Ноа та Еллі. 

 

Кажуть, що літні романи най-
коротші, довше літніх канікул 
вони не тривають, але саме 
літом розпочалася ця історія. 

Простий хлопець з бідної  
родини зустрів дівчину. Його 
увагу вона привернула з пер-
шого погляду. Незважаючи на 
її відмову знайомитись з ним, 
він все ж таки привертає її 
увагу. В доволі незвичний 
спосіб.  

Дівчина – красуня з багатої 
родини. Здається, що у неї є 
все, та все ж чогось їй бракує 
- свободи. У парку атракціонів 
вона знайомиться з молодим 
чоловіком, який не відразу 
привернув її увагу.  

"Li'l Abner", після перегляду 
кінофільму все змінюються. 
Починається їхнє палке кохан-
ня.  

Та чи змогли вони подолати 
всі перешкоди? Що з ними 
сталося?  

 

Кінофільм розповідає про 
справжні почуття, які існують, 
хоч ми не завжди їх можемо 
розгледіти.  

 

На перехресті двох доріг зу-
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Красива Жінка дивиться в вікно 

У небі – зорі. Наче діти в пелюшках   

Вона стоїть отак уже давно  

У неї серце зіткане з прощань 

 

Вона  прощала фрази, сміх, амбіції 

Вона лишала кольорові сни 

Вона шукала щастя у Венеції 

Вона шукала справжньої краси. 

 

Красива Жінка розмовляє з відчаєм 

І сили в неї забирає страх  

Пуста будівля стала рідним звичаєм 

А сльози зберігаються в очах 

Красива Жінка слухає симфонії 

Ладнає душу на вівтар прощань 

Красива Жінка. Ти її обожнюєш 

А в неї на цю мрію є свій план 

Красива Жінка вірить у ілюзію 

У кольорові ночі й різнобарвні дні 

Красива Жінка - розділ у емоції 

Як скрипка в Майстровій у душі… 

   Наталя ПУТІЛІНА МЕ-41 

стрілися дві душі. Під сяйвом зір в проміннях місячної ночі, 

Де ліхтарі палали наче в казці зустрілись дві душі. Під музику 
цвіркунчиків нічних кружляли дві душі. На перехресті двох 
доріг під звуки незгасаючого вальсу, писали музику життя дві 
закохані душі.     

 

Підготувала ст. групи СР-11 

Бендзо Наталія 

«За кожним великим коханням, 
стоїть велика історія» 

КРАСИВА ЖІНКА  



 

1. Заздалегідь  ретельно плануйте інвестиційні програми, щоб ваші капіталовкладення не були несподіваними.  

2. Вкладайте в акції лише надлишкову готівку. Iнвестор пови-нен мати принаймні половину pі чного "прожиткового" грошового запасу 
на банківському рахунку чи в урядових цінних пaперах на надзвичай-ний випадок.  

Ніколи на слід інвестувати позичені кошти.  

4. Ніколи не вкладайте кошти піlд тисном чи за порадою друзів та родичів, тому що така практика може погіршити з ними стосунки.  

5. Перед купівлею чи продажем акцій, проконсультуйтеся з трьо-ма надійними експертами чи брокерами . Не укладайте угоди на 
осно-ві конфіденціальної, неперевіреної  інформацї і  щодо стану справ на біржі.  

б. Регулярно вивчайте фінансові звіти компаній, що в них вкладаєте свої кошти. Намагайтесь порівнювати стан справ компанії з 
ситуаціею в цій галузі.  

7. Інвестуйте гроші до кількох компаній в різних галузях замість  

вкладення їx в одну чи кілька фірм окремоі галузI. Це правило відповідає відомому англійському прислів’ю "Не кладіть всі яйця в 
один кошик.  

8. Як слід подумайте, перш ніж відмовитись від прид6ання акцій через невисокі дивіденти. Головне - це довгостроковість і стабіль-
ність при6утків .  

9. Надійніше Iнвестувати кошти в акції, що прийшли через організовані біржі.  

10. Не купуйте акції компанії, що не подала звітів щодо своїх прибутків за останні три-п’ять років. Доцільніше звернутися до спе-
ціальних довіднинIв.  

11 Якщо Ви маєте намір вкласти гроші в спекулятивні угоди , будьте дисциплінованI: ваш внесок не повинен перевищувати 20 відсо-
тків усіх ваших Iнвестицlйних pecypcів. Крім того, очікуйте збит-кIв. Якщо ж Ви не можете їх 
собі дозволити, не Зв’язуйтесъ із спе-кулятивними угодами.  

12.Не влаштовуйте ажіотажу навколо акцій,адже Ваші рішення базуватимуться не на логіці,а 
на емоціях,і як результат – Ви зазнаєте збитків. 

13Переглядайте регулярно всі свої акції.Продавайте ті з них,що здаються Вам не вигідними,а 
замість них купуйте перспективні цінні папери. 

14.Наслідки від неправильного рішення не усунуться,якщо відповідно до нього все ж інвесту-
ватимете свої кошти.Скажімо,якщо курс акцій упав нижче рівня ,за якими їх купували,тверезо 
оцініть ситуацію і не купуйте. 

15.Регулярно читайте надійну фінансову інформацію найбільш визнаних газет і журналів. 

16.Віддавайте перевагу акціям провідних і відомих компаній,але лиш в т ому випадку,коли 
ціни на них прийнятні і принадливі. 

17.Підрахуйте збитки і прибутки і ,зокрема,визначте Васш фінансовий стан на кінець року.Це 
необхідно робити,аби безпідставно не хвилюватись через тимчасові збитки.Зрештою,якщо 
початкове рішення правильне,ви матимете прибуток . 

18.Не купуйте акцій лише через те,що що у Вас з’явилися «вільні» кошти.Краще дочекатися 
того моменту,коли виникне сприятлива ситуація.І ціна на них знизиться до прийнятного рівня. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

 

 

 

  

                       Професор Сухарський В.С. 

Поради початківцям-інвесторам /  Економічний материк 
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них?» Виходячи зі сценки, яку нам показа-
ли день був би дуже насиченим, адже у 
мусульманського чоловіка аж чотири коха-
ні половинки. 

«Ну а який концерт без сюрпризів?» До 
нас завітав вокально-інструментальний 
ансамбль «ГРА», або ж просто ентузіасти 
першого курсу виконали пісню «Лучшие 
друзья девушек - это бриллианты».  

Вечір, яки запам’ятався своєю цікавістю, 
весняними номерами та подарунками. І 
звісно цілий день лунали привітання для 
наших милих дам! Ну а без танців тут не 
обійтись =) 

Настав ранок. Свято 8го березня офіційно 
закінчилось. Але свято жінки ні. Для того 
щоб привітати кохану дівчину, сестра, 
маму чи подругу не потрібно чекати цілий 
рік, робіть це частіше.  

Підготувала ст. групи СР-11 

Бендзо Наталія 

Весна вбирається у цвіт. Перші квіти розк-
вітають. І все у березні для нас: чудові 
побажання, букети квітів, яскраві сонячні 
проміння. 

Третього березня настав цей день у ТІСІ-
Ті. День весни, любові та краси - свято 
усіх жінок. Довго ж ми на нього чекали, 
готувалися і ось він прийшов. 

Із запізненням на декілька хвили (адже, 
жінкам дозволено трішки припізнятись), 
розпочався концерт.  

У кожного є свій ідеал, відповідно до нього 
ми шукаємо собі другу половинку. Ось 
який ідеал шукають учасники цього випро-
бування: словами не передати, та я вже 
не пам’ятаю. Далі, наших хлопців чекав 
сюрприз, їм довелося приміряти на собі 
образ жінки. Вони дізналися, як це кожно-
го дня вибирати: «У чому б вийти з до-
му?», «Який макіяж зробити?», 
«Приготувати вечерю?».  Невеличка пау-
за. «8 березня у країнах Сходу». Всім 
відомо, що вони про таке свято не чули, 
головну роль там виконує чоловік. Але 
давайте уявимо: «Яке 8 березня було б 

Свято Весни в ТІСІТ-і. 

Влітку , лежачи ПРОСТО НЕБА , ти дивишся вгору , спостерігаєш,фантазуєш уособлюєш в кожній хмаринці щось таке ,чого тобі 
завжди не вистачає тут ,на землі . А на землі завжди чогось не вистачає,саме тому «просто неба» спустилось до нас , щоб допо-

могти хоча б тим людям , в яких набагато менша змога допомогти собі . 

 «Просто неба» - це не просто фраза, теза, це назва журналу,а для багатьох людей ще й спосіб життя . Тому, щоб це життя 
хоча б якось покращити , Львівська спільнота взаємодопомоги «Оселя» активізувала проект для бездомних «Просто неба» одне з кредо 
якого «не давайте мені милостиню-купіть журнал» .  

 Унікальність проекту полягає в формулі «подвійне задоволення». Ви допомагаєте бездомному і додатково ще й отримуєте чу-
довий журнал , наповнений цікавою інформацією та хорошими світлинами . Пізнаєте людські долі,особливості життя українських безхат-
ченків, після чого існує висока ймовірність, що ваше світосприйняття до цих людей різко зміниться в кращу сторону . 

 Особливості журналу: 

Просто неба оперує дуже особливим пластом матеріалу,якщо б не сказати ексклюзивним,бо дописувачі – це не тільки,кожен бажаючий, 
який на волонтерських засадах хочеш збагати журнал допомагаючи тим бездомному, а й представники мистецької еліти.Люди, книги яких 
ви купуєте в книгарнях,заради яких вистоюєте в чергах за автографом,а на сторінках Просто Неба вони доступніші ніж будь-коли.  

Особливості вимог до реалізаторів :  

Що ж до людей,в яких можна придбати цей журнал,як Ви вже здогадались,це люди без постійного місця проживання , то до них теж є 
досить жорсткі вимоги . 

Адже основна мета «Просто неба» реабілітувати осіб, які стояли над маргінальною прірвою. 

Тому існують певні правила продаців : 

1.Продавець має бути вічливим,проявляти повагу до покупців та інших продавців. 

2.Продавець продає журнал за ціною вказаною на обкладинці. 

3.Продавець не має нав’язувати покупцеві журнал,а поважати його вибір купити чи ні. 

4.Продавець обов’язково мусить мати при собі посвідчення продавця. 

Важливо:Якщо продавець знаходиться у стані алкогольного чи наркотичного сп’яніння,не купуйте в нього журнал. 

Якщо йтимете Львовом і побачите людину яка розповсюджує ці журнали, придбайте і не тільки Вам буде приємно. 

Регулярний,але несистематичний покупець  ПРОСТО НЕБА  

Святослав ЧЕРНІЙ       

Детальніше : emaus-oselya.org/ 

 а також у Гугл з тегом «ПРОСТО НЕБА»        

Просто неба зовсім непросто. 
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Для такої вибухової книги і початок має 
бути вибуховим. "БУГАГАГАГАГАГАГА"- 
це я ,вибухнув сміхом .  
 
 Наше життя дуже протирічне . Комусь подобається,що 
європейці і американці завжди усміхнені,а комусь мило,що на наших 
теренах більшість набурмосені , немиті і зашмаркані . Комусь подо-
бається весна , а комусь осінь, хтось заздрить Китаю (нам то точно 
ніхто не позаздрить)а хтось ним захоплюється , хтось любить Кар-
патський туризм,а когось понесло до Мексики. І то не когось,а наві-
жених, навіжених з книги Максима Кідрука "Навіжені у Мексиці" 
 
 Істина ,яку викличе ця книга у всіх читачів - потираючи 
живіт,який Ви щойно надірвали ,з полегшенням і сльозами на очах 
скажете таке собі ,як ніби переводячи подих"ООооо,давно я так не 
сміявся над книгою" . Добре тим,хто сміявся,бо в деяких місцях я 
РЖАВ, нагло ржав , наче навіжений , тільки не в Сан Крістобалі , а в 
Тернополі. 
 
  Тому вперто рекомендую до читання людям,яких мурдує 
весняна депресія , чи депресія взагалі , також вживати двічі на день 
після їжі людям з різкими перепадами настрою і тоді Ваша лінія то-
нусу виглядатиме ,як донья Роза з вище згаданої книги :) 
 
 Книга створена в дуже лепському жанрі гумористичного 
тревелАДВЕНчЕС , з відбірною,довібрною лексикою, нормативною і 
місцями не дуже етичною,хоча далеко ненормативною, що апетитно прикрашає спеціями загальний пригодни-
цький казан книги .  
 
  286 сторінок пригод , пригод двох ,м’яко кажучи, авантюристичних вар’ятів з Києва , Максима і Артем-
ка , на яких знайшлись свої ,мексиканські авантюристи,які не дуже й то відставали в подачі попиту на присут-
ність пропозиції :) 
 
  Кажучи ,що ця книга - суцільна вигадка - брехня , вона сповнена багатьма життєвими фактами , 
перепетіями , конфузами, бздурами, тонко описує людську натуру ,яка має як позитивні так і негативні власти-
вості . Притому позитивні не завжди такими є , а негативні можуть мати й позитивний результат,які присут-
ні ,відсутні,але колись будуть присутні ,хоча ,можливо тільки транзитно,у кожного.  
 
  По паперовій дорозі уявних мексиканських схилів , через кожні 25-50 сторінок , на головних героїв 
чекав чек-поінт з новими локаціями та персонажами , які додаватимуть родзинки до історії, ендорфінів до мозку 
і галасу до тиші . 
 
  Але все ж таки, найвагомішим мотиватором до читання "Навіжених" є легкість , невимуше-
ність,комічність і притому природність всіх ситуацій і до сміху їхній фантастичний вигляд,який заставить під 
приємним тиском вражень ,буквально вмиватись позитивними емоціями,які виходитимуть через сльози і пряму-
ватимуть до тих,хто ще не читав цієї книги .  
 
  Нє,збрехав. А найвагомішм мотиватором є те,що у цієї книги вже є продовження. 
Впевнений,скільки б не читав,а все буде мало . Бо гумор,влучний гумор - це вічна річ. І ВІчні ті люди,яким він 
властивий! 

 

         З Вами читає Святик ЧЕРНІЙ 

Читанка на місяць 
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Маразматичні першоквітневі реалії… 

Внук Петруся П’яточкіна ,не того, що з мультфі-
льму,але також Петрусь і також П’яточкін , звіси-
вши ноги з даху багатоповерхівки сумирно потя-
гував крізь свої легені те,чому дуже влучно від-
повідає його прізвище.  

Митляючи кінцівками і пускаючи ротом олімпійсь-
кі кільця він думав лиш про одне – як ,в черговий 
раз  щось утнути. От бувають же такі люди,яким 
постійно потрібен адреналін і щоб його здобути 
вони готові на все. 

 

Довго не думаючи,або взагалі не думаючи Пет-
русь спокійно пішов по краю даху,поглядаючи на 
людей,які хаотичними цяточками просувались 
тротуарами внизу…А шлейф диму , що залишив-
ся після нього химерно сплівся в загадкову пос-
мішку. Цього разу Петрик таки точно влипне. 

 

Адреналін звісно не забарився, ще один крок і 
підлий чи може старечий бетон відламався і 
шматком полетів униз, а за ним і Петрик з крика-
ми ,не уточнюватимемо з якими. 

 

Летіти було недовго,та й не високо,але цей 
час тягнувся неймовірно тривало. 

Ось ,Петрик згадує,як його дід рахував слоненят, 
ось він вже згадує,як сам рахував слоненят, об-
курившись. Пролітаючи навпроти 7-го поверху 
він побачив своє розбите коліно і двоколісний 
зелений ровер,на якому він в’їхав дядьку Івану 
в ,не будемо згадувати куди він йому ним в’ї-
хав,факт залишається фактом . А от і його фут-
больний м’яч, яким він розтрощив неодні вікна в 
дворі ,навіть не підозрюючи,що це він. Коли його 
ловили на гарячому він свято відбріхувався ,а 
проти 4-го поверху він побачив спінінг,яким у 9-
му класі виловлював з балкону навпроти нижню 
білизну однокласниці. А ще скільки всього він не 
побачив,а скільки всього … не побачить??? Нев-
же це кінець ? Петрика,який скільки себе пам’я-
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тає був шибайголовою і його ніколи ніяка безглу-
зда річ типу крихкого бетону не могла залякати 
чи ба знищити… 

 

За кілька годин до цього …  

Олес гарно курнувши влігся спати…. 

 

Через кілька годин після цього … 

 

І в тім моменті,коли Петрикові мізки мали розма-
лювати асфальт в стилі модернового абстракціо-
нізму ,а голос Петрика верещав непристойні речі, 
за кілька метрів від нього продеренчав будиль-
ник ,який був рятувальною амброзією і першим 
кроком до дорослого життя , яке наштовхнуло на 
те , що прокурені думки можуть матеріалізува-
тись … - Олег прокинувся і здивувався, що дяде-
чко Сон теж може добряче розіграти . «З першим 
квітня»-пробурмотів до себе Олег і посунув чис-
тити зуби,а шлейф диму за його спиною сплівся 
в загадковій , химерній посмішці.  

 

 Фантазував Святослав ЧЕРНІЙ (СО-21) 

Світіння туди де темно. 
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01.04.10 Серйожа: знаєш я давно хотів сказати але не наважувався.....та сьогодні напевне той день...я більше не хочу тримати це в собі, 
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Наші комунальники вирішили об'єднати свята Чистий Четвер і 1 Квітня, тупо відключивши гарячу воду ( 

      *** 

Хто чув?  
Київська мерія хотіла провести розіграш лотореї серед городян. 
Можна було виграти гроші, снижки за комуналку та інш. "мєлочі": 
 
Всі ж погібли купувати ці білетики (вони були недорогі).  
Але... але потім лоторею відмінили...!!! 
 
Вообщем - розіграш вдався!  
Розіграли пів-Кєва.  
Сміялась тільки мерія... :) 

З 1-м Квітня, усміхайтесь :) 
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Відповідальність за грама-

тичні полимки несуть авто-

ри . З 1-м квітня !:) 

Тут може бути Ваша реклама. 

ideazaczek@ukr.net 

Дякуємо: 

Принтеру ―KONIKA‖(він реально дру-

кує),інтернету за зручність у довідці, офісу 

за безкоштовність,WINDOWS просто так, 

ХАЛЯВІ—за халяву !:) 

Запитай що тут ро-

бить знак запитання ?  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 






