
Звернення директора коледжу  

Студентські роки - найпрекрасні-
ший період у житті, який зали-
шаться в нашій пам'яті назавжди. 
Кажучи відверто, я щиро заздрю 
нашим студентам, адже у них 
таке безтурботне життя. Я з ве-
ликою ностальгією згадую своє 
навчання й незабутні, веселі сту-
дентські дні! 

Отже, вітаю усіх з Днем студен-
та, зі святом юних мрій, нових 
знань, цікавих захоплень і весе-

лого студентства! Хочу побажати результативного навчан-
ня і легкої сесії, гарних оцінок та пам'ятних моментів!  

Також не можу не відмітити зміни у студентському 
парламенті. Адже в листопаді була обрана нова команда, 
яка сповнена ентузіазму та ідей. Студентсько-
викладацький колектив покладає великі надії на новообра-
ну студраду! 

Звісно, вітаю усю коледжівську родину з новорічними 
святами! Бажаю, щоб 2019 рік приніс не тільки щастя, але 
і впевненість у завтрашньому дні, щоб кожний ранок по-
чинався з відчуття радості і задоволення! Нехай перепов-
нює жага до нових звершень, енергія та щира радість від 
життя! 

Майбутнє належить молодим, енергійним людям! 
Країні вже сьогодні потрібні ваші знання, а ми в свою чер-
гу гарантуємо вам якісну освіту! 

+- 

Кожен місяць 
приховує в 
собі щось ди-
вовижне, пре-
красне і особ-
ливе. Листо-
пад – це непе-
редбачуваний 
період: пос-
тійні дощі, 
перспектива 
плюхнутись у 

калюжу чи загубити парасолику під 
шквальним вітром. Хоча місяць не ба-
гатий на сонячні дні, та притаїв в собі 
зародження святкового новорічного 
настрою, саме з ним приходять перші 
морози і сніг. Грудень… Саме він про-
водить господарку Зиму до своїх воло-
дінь. З трону сніжної володарки луна-
ють накази про хуртовини, метелиці і 
вітри, які зігрівають родючі землі біло-
сніжною ковдрою. Морозна краса гріє 
душу яскравими новорічними вогня-
ми, що прикрашають фасади будинків 
і вітрини магазинів. Повсюди витає 
новорічний настрій. 

Податковий зумів розвіяти стерео-
типи та провів осінь з драйвом, зустрі-
вши зиму чудовим настроєм. Обрали 
новий студентський парламент, ХО-
МА теж була дуже активною, а її дія-
льність досить плідною! Особливим 
святом для нас став Міжнародний день 
студента, адже його коледжівська ро-
дина святкувала по-справжньому між-
народно та без кордонів! Грудень… 
Сповнений свят і доброти. За традиція-
ми, студентство дарувало свято та лю-
бов дітлахам, які того потребують. Та-
кож було обрано Міс та Містера Пода-
ткового коледжу 2019! Хто ж став ета-
лоном краси, ніжності, мужності та 
талановитості на прийдешній рік? Діз-
найтесь у новому номері! 

Головний редактор газети  

Статко Дар’я ПКП-32 
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 ______________ Нові лідери Податкового коледжу  
 
Податковий коледж - невід'ємна частина життя ко-
жного студента. Саме тут ми проводимо найкра-
щий час та прекрасні незабутні моменти, стаємо 
більш самостійними, ініціативними, цілеспрямова-
ними й набуваєм безцінного досвіду. Коледж дає 
кожному з нас велику можливість реалізовувати 
себе та ідеї. Однією з  таких є наше студентське 
самоврядування, яке своєю діяльність здійснює та 
організовує досить значний об’єм роботи в нашо-
му коледжі, представляють наше студентство на 
всеукраїнському й міжнародному рівні.  
Так, щорічно студентам дають змогу спробувати 

себе та свої сили у виборах до студентського парламенту. Для цього кандидати готують свою передви-
борчу програму, де висвітлюють свої позиції, вносять чудові ідеї та нововведення. 

Наступним етапом виборів є дебати, де студенти виступають із своєю агітаційною програмою, від-
повідають на провокаційні питання суперників та змагаються за прихильність виборців. Проаналізува-
вши виступи усіх кандидатів, студенти роблять свій вибір, внаслідок таємного голосування. 

І ось 15 листопада під час дискотеки, що проводилась, з нагоди Міжнародного дня студента, у за-
кладі "City", символічно було оголошено переможців виборів до студентського самоврядування. Ре-
зультати наступні: президент коледжу - Бернацький Роман група, ПКП-32; міністр культури - Кулько 
Олена, група ПКП-32; міністр фінансів - Челенюк Марія, група ПКП-31; міністр освіти - Польчин 
Анастасія, група ПКП-22; міністр профорієнтації - Дякун Ольга, група ПКП-32; міністр спорту - Ботя-
рко Ростислав, група ПКП-21. 

Вітаємо наших переможців, бажаємо їм сумлінно виконувати свої обов'язки, реалізовувати нові ідеї 
та підкорювати нові звершення, щоб разом піднести планку Податкового коледжу, адже ми одна вели-
ка родина! 

Грищук Юлія, ПКП-32  

День студента… Скільки спогадів у кожної 
людини з’являється у пам’яті, скільки радості, 
скільки неймовірних почуттів… Адже саме це 
свято найбільш виразно характеризує молодість, 
студентські роки. Воно об’єднує не тільки нас - 
студентів, а й старші покоління, бо ж у кожного є 
що згадати.  

Так, 15 листопада Податковий коледж відсвят-
кував цю подію. З самого ранку в повітрі витав 
чудовий настрій, студенти обмінювалися приві-
таннями та з нетерпінням чекали вечора, адже 
була запланована дискотека. 

Цьогоріч свято підготувала група ФОКП-31 
разом з куратором Коцюбою Іриною Валеріїв-
ною. Саме вони створили неймовірний настрій 
свята, розважальну програму. Були і запальні 
танці, веселі співи, проте найголовнішим було 

оголошення результатів виборів, які відбулися 
напередодні. І вже за традицією студентів приві-
тав директор коледжу Савчук Денис Анатолійо-
вич, нагородив активних, розумних та спортив-
них студентів подяками.  

А знаєте для кого це свято виявилось дещо 
сумним? Так, саме для випускних груп, адже це 
останній День студента в стінах рідного коледжу 
з вже такими близькими одногрупниками, викла-
дачами та дружнім студентським колективом. 
Саме остання пісня змусила згадати усе своє сту-
дентське життя. А воно було незабутнім. Немож-
ливо навіть порахувати скільки неймовірних лю-
дей ми зустріли у цьому закладі, скільки сміху 
пролунало у наших аудиторіях та скільки двійок 
ми встигли присвоїти, але згодом й перездати. Та 
без цього ніяк, бо ми – студенти, наше життя на-
повнене веселощами, радістю, слізьми, кохан-
ням, сварками та постійним бешкетуванням.  

Наостанок, бажаю Вам, дорогі студенти, в жо-
дному разі не марнувати свого дорогоцінного 
часу, цінувати кожну хвилину проведену у колі 
своїх близьких та завжди пам’ятати, що життя – 
воно не потім, не завтра, не на наступному тижні, 
воно зараз і жити потрібно тепер.  

Онисько Альбіна, ПКП-41 

 _______ Як юні податківці День студента зустрічали  
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 __________ Вікенд у Європі  

Мрії здійснюються! Неодноразово спілкуючись з кураторами на виховних годинах ми мрія-
ли про подорож. І наша мрія здійснилась! На День студента. 16 листопада студенти-податківці ви-

рушили у подорож до захоплюючих дух, чарів-
них країн - Угорщини та Австрії. В дорозі трап-
лялось багато різних кумедних випадків, а разом 
із тим, ми поринули у історію цих двох держав. 
Уночі ми перетнули кордон із Польшею і вранці, 
коли прокинулися у Відні, нас зустрів гід. Разом 
з ним вирушили старовинними дорогами, якими 
ходили ще королі, побачили і почули багато ціка-
вого. Відень вже тоді почав одягатися у новоріч-
ні прикраси і ми вже також відчули дух Різдва і 
Нового року. На завершення наша група відвіда-
ла один із найбільших природничих музеїв Євро-
пи, який знаходиться на площі Марії-Терезії у 

королівському палаці. Нас 
вразила зібрана колекція 
експонатів флори, фауни та 
природних мінералів. Стом-
лені, але щасливі ми виру-
шили до Будапешту. Ранок 
зустрів сонечком і цікавим 
гідом, який протягом дня 
супроводжував нас старо-
винними вуличками міста. 
Ми побачили будівлю парла-

менту, Президентський палац, 
мости через річку Дунай, які 
з‘єднують дві частини міста - Бу-
ду і Пешт. Гарним завершенням 
подорожі стала прогулянка кате-
ром, яка дала можливість побачи-
ти нічний, з безліччю вогнів, Бу-
дапешт з неймовірного ракурсу. 

Дійсно, мрії здійснюються! Це 
найкращий день студента у нашо-
му житті. 

Лахмай Діана, ФОКП-31  

 «Ратунда 2.0» у півфіналі!   

29 листопада по містом лунав гучний сміх - 
його було чути звідусіль! Адже у РБК 
«Розмай» відбувся ІІ етап Подільської ліги 
сміху! Найкращі команди міста, й не тільки 
зібралися, щоб поборотися за головний приз. 
У залі протягом усієї гри панувала, хоч весе-
ла, та дещо напружена, атмосфера, бо кожен 
із присутніх вболівав за своїх фаворитів. 

Та команда «Ратунда 2.0» упевнено рухаєть-
ся до перемоги. КВН-івці Податкового коле-
джу разом із тренером Світланою Ліщук з 

драйвом ввірвались у півфінал! Веселили глядачів та гріли душу круті жар-
ти, мініатюри і мегаякісний гумор студентів-податківців! 

Вітаємо нашу любу КВК команду! Бажаємо успіхів у подальшій творчій роботі, нових звершень та 
перемог! Дуже вдячні Світлані Ліщук за співпрацю та чудову підготовку команди!  

Павлюк Андрій, ПКП-21  



 ___________ Агроуніфест 2018  

2 листопада Подільський державний аграрно-
технічний університет гостинно вітав у своїх стінах 
обдарованих студентів усіх навчальних закладів Украї-
ни та творчий колектив із м. Новий Сонч (Польща) на 
відкритому фестивалі-конкурсі "Агроуніфест-2018". 

Талановитих учасників оцінювало об’єктивне журі в 
складі: Вадима Савчука, Анастасії Матковської, Олек-
сія Шеремети, Олесі Королюк та Дениса Гаврилюка. 

Протягом дня творчий захід переріс у грандіозний фе-
стиваль, де близько 400 учасників представляли себе у 
різних жанрах, а саме декоративно-ужиткове мистецт-
во, хореографічне мистецтво, вокальне мистецтво, теа-

тральне мистецтво. 

Обдаровані студенти нашого коледжу спробували себе в усіх номіна-
ціях і вибороли призові місця. Вокал демонстрували Онищук Іванна 
(ПКП-32), Худняк Владислава (ПКП-22) та Демко Тетяна (ПКП-41); 
чудове художнє читання на високому рівні продемонструвала Петров-
ська Дар’я (ФОКП-21); високий рівень хореографічного мистецтва 
показали театр народного танцю «Подих» та дует «Імперіум» у складі 
Кулько Олени (ПКП-32) і Драбчук Діани (ПКП-21). 

Усі учасники отримали подарунки, подяки та, найголовніше, незабут-
ні враження. Студенти-учасники дуже вдячні вболівальникам та Урса-
євій Оксані Миколаївні за підготовку й підтримку конкурсантів впро-
довж усього фестивалю. 

Стаднійчук Ліна, ПКП-32 
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Моторошна ніч з 31 жовтня 
на 1 листопада, нічка, від якої 
аж мурашки по тілу біжать… 
Це в місто приходить свято 
Хелловіну. В цей день домівки 
та вулиці прикрашають щонай-
страшнішими декораціями. Ви-
бирають якнайбільший гарбуз 
та вирізають в ньому 
“обличчя”- очі та рот, запалю-
ють свічки. 

Цього року Податковий ко-
ледж вирішив також приєдна-
тись до міського дійства. І з 
самого ранку, студенти побачи-
ли коледж прикрашеним в 
стиль цього свята. Протягом 
дня можна було спостерігати розфарбованих студентів - 
їх було прямо не впізнати, випікали ще й “страшні” соло-
дощі. 

До речі, потім всі охочі мали змогу відправитись до 
міської Ратуші, де також відбувалось святкування: між 
коледжами Кам'янця-Подільського проводився історич-
ний квест. Наші студенти не відставали і представили за-
клад на найвищому рівні. Смачні солодощі, хороші костюми, порізані гарбузи та добре продумані 
прикраси - ось що, справді, створювало містичну атмосферу цього свята. 

Никорюк Наталія, ПКП-22 

 _______ Податковий містичний  



 Конференція на «Компетенції для успішної кар’єри: погляд роботодавців».  

У Податковому коледжі нещодавно пройшла прес-конференція на те-
му «Компетенції для успішної кар’єри: погляд роботодавців». У зв’язку з 
реформуванням системи профорієнтації, кар’єрного розвитку майбутніх 
спеціалістів та вирішення проблем їх зайнятості, така тема була запропо-
нована Державною службою зайнятості, яка запровадила новий формат 
роботи : кар’єрний форум для молоді. 

Для того, щоб розкрити питання в повному обсязі, була проведена зу-
стріч у вигляді живого діалогу, щоб краще зрозуміти обговорювану тему. 

Власне мені ця зустріч припала до душі. Всі висловлювали свої думки 
зрозуміло й доступно. В ході діалогу дійшли висновку, що для успішного 
кар’єрного росту потрібні наступні компетенції: кар’єрна інтуїція, кар’єр-
на витривалість, кар’єрна комунікація, кар’єрна лояльність та політична 
грамотність. Для себе запам’ятала, що успішним спеціалістом можливо 

стати лише тоді, коли будемо 
відноситись до роботи не лише як до способу заробітку, 
як власне хобі, життям, улюбленого заняття. Людина по-
винна горіти своєю роботою, потрібна витривалість і те-
рпіння. Сучасне життя спливає у неприродньо швидкому 
темпі, тому потрібно вміти все виконувати досить опера-
тивно: якісно працювати, швидко думати, бути креатив-
ними, активно спілкуватися, грамотно писати. Всі свої 
справи необхідно поєднувати та вести паралельно; важ-
ливо вміти розпоряджатись своїм часом. Нам, юристам, 
потрібен добре розвинутий емоційний інтелект, тому що 
робота у сфері юриспруденції будується на взаємодії з 

людьми різного соціального прошарку та психологічними особливостями. Необхідно вміти керувати 
своїми емоціями і вміти розуміти інших. Не аби як важливо вміти сприймати критику, адже одна з 
головних проблем в роботі – це наше власне ЕГО. Спеціаліст користується попитом за умови всесто-
роннього розвитку, комунікативних умінь, широкого сучасного кругозору. Звісно, для цього потрібно 
наполегливо навчатися, і використовувати будь яку можливість, не боятися поразок й рухатись впе-
ред. Якщо є бажання працювати над собою, то швидке просування сходинками кар’єрного росту гара-
нтоване. Часто перешкодою до цілі є невміння працювати в колективі, тому що важливо не тільки 
створити команду, а й керувати нею, бути людиною не процесу, а результату, необхідно бути лідером, 
перебуваючи на будь-якій посаді. Необхідно планувати, добиватися, вести за собою і надихати інших! 
Якщо ми проявимо лідерські якості, то зуміємо здобути прихильність клієнта. 

Студентство Податкового коледжу неймовірно вдячні за організацію конференції, за спілкування, 
обмін досвідом й світобаченням, за цікаві тренінги. Зустріч збагатила нас новими важливими знання-
ми, що обов’язково принесуть нам успіх у майбутньому. 

Гоголь Богдана, ПКП-21  
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 ________ Ярмарки професій  
Ярмарок професій – профорієнтаційний інтерак-
тивний захід для учнівської молоді, що протягом 
року проходить у районах та областях України. 
Цього місяця Податковий долучився до ярмарок 
професій у: Хмельницькому, Ярмолинцях, Краси-
лові та Новій Ушиці. 
Студенти презентували наші освітні послуги. Ро-
зповідали про надзвичайно цкаве та плідне коле-
джівське життя, наші традиції та надбання. Серед 
тих, хто прийшов за інформацією і з метою ви-
значитись стосовно свого майбутнього було по-

ширено профорієнтаційні матеріали, внутрішньо-коледжівську газету й проведе-
но інформативні бесіди. 

Студенти податкового коледжу завжди раді активно допомагати школярам подорожувати світом 
професій та обирати майбутній фах. 

Статко Дар’я ПКП-32 



 _______ День української мови і писемностіі   
День української писемності та мови – державне свя-
то, яке щороку відзначається в Україні 9 листопада. 
Встановлене воно було ще в 1997 року Указом Пре-
зидента «Про День української писемності та мови» 
на підтримку ініціативи громадських організацій та з 
урахуванням важливої ролі для суспільства України. 
А за православним календарем - це день вшанування 
пам'яті преподобного Нестора літописця. З історії 
відомо, що цього дня дітей віддавали на навчання. 
Батьки зі школи йшли до церкви та ставили свічку 
перед образом преподобного, вірячи, що він допомо-
же дитині у здобуті освіти. І, що головне, вчитися все 
життя багато, старанно і завжди. Адже «користь від 
цього є велика», бо «Хто вчиться змолоду – не зазнає 
на старість ». 
У День української писемності та мови, на Українсь-

кому радіо традиційно відбувається радіодиктант національної єдності . Цю акцію започатковано у 
2000 році. Відтоді щороку всі охочі мо-
жуть взяти участь у його написанні та з'я-
сувати, наскільки добре знають українську 
мову, й, зокрема, продемонструвати єд-
ність, розділити святковий настрій з тими, 
хто любить і шанує українське слово. Цьо-
горіч Податковий коледж також приєднав-
ся до написання радіодиктанту національ-
ної єдності: «Крила України». З такої наго-
ди колектив коледжу підтримав дрес-код  
свята: сорочка-вишиванка. 

А ще, аби доповнити патріотичну атмо-
сферу свята, до нас завітали гості з міської 
бібліотеки №2. Сидоренко Л.Е із представила слухачам книжкову виставку. Дякуємо за візит, адже 
такі зустрічі допомагають достукатися до самосвідомості юних українців. 

Податковий коледж закликає: розмовляйте рідною мовою, адже: «Рідна мова дорога людині, як 
саме життя»! 

Сташевська Діана, ОПКП-11 

 ____ «Україно моя вишивана»  
Акція Єднання «Україно моя вишивана» була започаткована 
майстринями художньої вишивки Іриною Харатін і Тетяною 
Дяківнич із Скали-Подільської Борщівського району. Виши-
вана карта України, за задумом ініціаторів акції, повина була 
об’єднати українців з різних регіонів нашої держави. Акція 
стартувала 22 червня у Скалі-Подільській і тривала цілий 
рік. За цей час карта мандрувала країною, де кожен бажаю-
чий мав змогу долучитися до доброї справи і залишити на 
полотні свій вишитий хрестик. Звичайно, до Податкового 
коледжу мандрівниця теж завітала й студенти разом із ви-
кладачами залишили часточку свого патріотичного духу. 
Нещодавно на карті з’явився останній хрестик миру й тепер 
вона подорожує країною аби довести свою силу і велич. Так, 

у Кам’янець-Подільській центральній міській бібліотеці імені Костя Солухи презентували вишиту 
карту України, створення якої відбулось у рамках патріотичної акції «Україна моя вишивана». 
Представників податкового коледжу було запрошено на захід. Студенти, що мали змогу глянути на 
готовий шедевральний рекорд, стверджують, що їх переповнює відчуття гордості за те, що стали 
частиною великого діла. Щиро вдячні за можливість передати свою вишиту мрію про мир. 

Статко Дар’я ПКП-32 
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Зустріч із державною службою зайнятості 

26 листопада на базі Кам’янець-
Подільського національного університету ім. 
Івана Огієнка відбулась конференція на тему: 
"Компетенції для успішної кар'єри: погляд ро-
ботодавців". Її організатором стала державна 
служба зайнятості, що застосувала новий, як 
для себе, формат роботи. Замість лекцій та 
презентацій центр зайнятості вирішив провес-
ти зустріч у вигляді "Круглого столу", за яким 
разом із осередком «ХОМА» обговорили на-
ступні питання: набуття сучасної компетент-
ності; навчання на потребу ринку праці Украї-
ни; презентація Платформи Державної служби 
зайнятості. 

Також до тренінгу були запрошенні студен-
ти-випускники, що дало їм змогу почерпнути 
досить багато нової, цікавої та корисної інфор-
мації. 

Петяк Анастасія, ОПКП-11 

 ___ Клуб веселих і кмітливих  

6 листопада в міському Будинку культури 
пройшов І етап гри клубу веселих і найкмітли-
віших серед команд учасників молодіжного 
патріотично-правового руху «ХОМА». 

Так, наші рухівці створили нову команду 
КВК «ПОД-КОЛ». Гра складалась з трьох ета-
пів: візитка, де кожна команда презентували 
себе у рамках заданої теми «Закон – це ми»; 
розминка у форматі новин безпеки; завершаль-
ною нотою стало музичне домашнє завдання 
«Маю право – бути почутим…». Гру команд 
оцінювало шановне журі, а глядачів веселили 
дотепні жарти, мініатюри та конкурси. 

Студенти Податкового коледжу гідно пред-
ставили наше місто й, зокрема, навчальний за-
клад, як і належить справжнім знавцям гумору 
й закону!  

Цимбалюк Оксана, ПКП-32 
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 __________ Бойове мистецтво «Спас»   
Козацький звичай – «Спас» - це бойове мисте-
цтво, засноване на національно-культурних 
бойових традиціях українських козацьких роз-
відників – пластунів. Кажуть, що він відомий 
ще від княжих часів. Така версія підтверджу-
ється технічним арсеналом. Вся ударна техні-
ка та прийоми передбачають максимально 
швидку нейтралізацію супротивника.  
Сьогодні цей вид спорту вже є офіційно ви-
знаним в Україні. Ним займаються тисячі хло-
пців та дівчат. Саме про «Спас» розповідав 
тренер секції, що діє у місті, Андрій Гадай, 
завітавши до податкового коледжу 27 листо-
пада. Зокрема відбувся майстер-клас з 
бойових мистецтв для студентів I-II ку-
рсів. 

Маленькі хлоп’ятка, які займаються зовсім не довго, показали 
справжній майстер-клас. Усі присутні на заході були сильно вра-
жені, спостерігаючи за навичками одинадцятилітніх юнаків, хоча 
продемонстрували вони себе як справжні сильні українські коза-
ки. 

Наставник запрошував й нас долучитись до їхніх занять, а са-
ме запропонував такі напрямки: рукопашний бій, шабельний бій, 
самооборона. 

Хоменко Ірина, ПКП-22 
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 ________ ІІ-ге місце у дебатних турнірах  
Все більшої популярності набувають дебатні турніри за кембриджським форматом між студента-

ми ВНЗ. Це дозволяє активній молоді проявляти себе й 
розвиватись. 
Зокрема, 12 листопада, у залі Магдебурзького права 
відбувся дебатний півфінал. Студенти податкового ко-
леджу теж долучились. Цього разу дебатували на акту-
альну тему: «Заміна національних шкільних підручни-
ків на території Європейського союзу на спільний єв-
ропейський підручник». Демидас Діана та Твердохлі-
бов Едуард достойно боролися і цим довели, що гідні 
права представляти наш коледж у фіналі. 
16 листопада, з нагоди Міжнародного дня студента, 
пройшов фінал дебатного турніру. Цього разу темою 

для обговорення була «Відміна бюджетних місць у вищих навчальних закладах». Наша команда 
зуміла стати однією з найкращих й принесла у коледж призове місце: нелегким трудом вибороли 
почесне ІІ місце. 

Безмежно вдячні Демидас Діані та Твердохлібову Едуарду, за старанну підготовку та відмінний 
результат! 

Боршуляк Ольга, ПКП-32  

 ___________ Волонтери Податкового коледжу  

У всьому світі 5 грудня відзначають День 
волонтера. Свято було засноване ще в 1985 році за 
ініціативою Генеральної Асамблеї ООН.  

Звісно, волонтерство - не робота, а це на 
100% покликання, це спосіб життя і мислення, це 
небайдужість до чужої біди, причетність і співпе-
реживання - те, що веде волонтерів вперед. 

У сесійній залі Кам’янець-Подільської місь-
кої ради відбулися урочистості з нагоди цього свя-
та. Окрема увага - волонтерській праці. Завдяки 
їхнім старанням, десятки, якщо не сотні тисяч лю-
дей отримують так необхідну їм допомогу. Волон-
тери допомагають дітям і дорослим, вони піклу-
ються про здоров’я людей і тварин, їх комфорт і 
безпеку. 

Студентів Податкового коледжу було за-
прошено на урочистості теж. Адже ми завжди ак-
тивно долучаємося до волонтерських акцій, часто 
організовуємо власні. Адміністрація міста не зали-
шала це поза увагою - найактивніший студент Бер-
надцький Роман був нагороджений подякою!  

Сьогодні волонтерських рух України допо-
магає вибороти перемогу та зберегти цілісність 
нашої країни. Волонтерська праця буде актуаль-
ною до того моменту, доки люди будуть потребу-
вати допомоги, соціальної підтримки. 

Друзі-волонтери! Щиро вітаємо вас зі свя-
том! Дякуємо за вашу щирість, відданість та лю-
бов до України! Бажаємо здоров'я, наснаги та обо-
в'язкової перемоги! А ми завжди готові підтримати 
вас у цій нелегкій, але вкрай необхідній справі! Разом до перемоги! 

Боршуляк Ольга, ПКП-32 
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 _________ Міс та Містер 2019  

Ми завжди повинні пам'ятати про красу, 
яка нас оточує і надихає на подвиги й дося-
гнення. Споконвіку Україна славилася кра-
сою своїх жінок, їм завжди були притаман-
ні неповторна врода, розум, працьовитість, 
ввічливість. Наші мужні чоловіки присвя-
чували дівочій вроді вірші та пісні, заради 
жінок були створені світові шедеври мисте-
цтва та архітектури. 

Традиції Податкового коледжу, як зав-
жди, - неймовірні! Саме вони викликають у 
студентів палкі емоції та чудовий настрій. 
На доказ цьому став конкурс «Міс та Міс-
тер Податкового коледжу 2019», який від-
бувся 12 грудня, у міському будинку куль-
тури. 

Цьогоріч конкурс пройшов на надзвичайно високому рівні. Усі 
готувались дуже відповідально: професійні відео-візитки, не-
ймовірні хореографічні та вокальні номери - усе це розкрило 
індивідуальність кожного з учасників, їх творчість та невичер-
пну скриньку креативності. Оцінювало конкурсантів шановне 
справедливе журі, що мало наступний склад: заступник місь-
кого голови - Вадим Савчук, директор Податкового коледжу - 
Денис Савчук, найкращий сімейний фотограф міста - Ігор Кос-
тик , власник першої в місті чоловічої перукарні «Barbershop 
11.43» - Вадим Зуєв, заступник завідувача відділу молоді та 
спорту - Лілія Шкира, керівник міського онлайн порталу 
«3849.com.ua» - Ірина Ільницька. 

Загалом зібралось 18 найактивніших, найгарніших, найталано-
витіших, найрозумніших, найкмітливіших та найкреативніших 
студентів-учасників, що змагались у двох конкурсах. Під час 
першого - візитка, суперники розкривали себе, свою особис-

тість, перед журі та глядачами, розповідали свою історію. Слідом за візиткою учасники змагалися у 
своїх талантах, та показували один перед одного: хто що найкраще вміє робити. Оцінювали майсте-
рність, спосіб «подачі» свого таланту, творчість та 
упевненість в собі. 

У залі кожного конкурсанта підтримували 
одногрупники, рідні та друзі. Підтримка була спра-
вді шаленою - підбадьорювала та надавала впевне-
ності у собі та своїх силах. 

Звісно, кожен учасник - найкращий, особли-
вий. Участь у такому конкурсі вже є перемогою, 
перемогою над  собою. Усі є великими молодцями, 
але все-таки переможець один. І цього року титул 
Міс Податкового коледжу 2019 присвоєно Кулько 
Олені (група ПКП-32), а Містером став Яремчук 
Ілля (група ПКП-32). 

Пишаємося нашими досягненнями та тради-
ціями! Вдячні учасникам за чудово проведений час 
та милу оку й серцю творчість. Також, весь студе-
нтсько-викладацький колектив дякує шановним су-
ддям та гостям, що розділили прекрасне свято разом із нашою коледжівською родиною, яка з кож-
ним днем стає все більшою! 

Грищук Юлія, ПКП-32 
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 ______ Благодійний ярмарок  

Новорічно-різдвяні свята завжди зігрівають серце, дарують надію на 
добрі події та повертають у дитинство. І так хочеться, щоб всі повірили 
у здійснення бажань. Уже традиційно у переддень святого Миколая в 
стінах нашого коледжу студенти організовують благодійний ярмарок, 
на якому продають власноруч приготовлені різноманітні смаколики, 
солодощі. Представники кожної групи рекламують свої кулінарні над-
бання та торгують ними. Виручені кошти, а також і солодощі, адмініст-
рація Податкового коледжу передає міському дитячому будинку. 

Цього року ярмарок пройшов на ура! Усі групи чудового підготували-
ся: тортики, кексики, новорічне печиво, канапки, салати і ще багато чо-

го смачного! Студенти дивували оригінальною подачею, неповторним смаком, оригінальними ре-
цептами і барвистими прикрасами. У повітрі панувала передсвяткова атмосфера і розлітався приєм-
ний аромат. Столи вгиналися від кількості та різноманіття страв, очі розбігалися, і серед такого різ-
номаніття важко навіть було визначитися: чим би це себе почастувати? Всі успішно продали свої 
страви, отримали задоволення від цікаво проведеного часу й, зокрема, від того, що розуміли - роб-
лять добру справу. 

Творімо добро! Звісно, одна людина не врятує світ, аде ми можемо робити те, що в наших си-
лах. Разом ми змінюємо світ і створюємо можливості—можливості зробити світ кращим і добрі-
шим! 

Стаднійчук Ліна, ПКП-32 

 Передноворічні гуляння  
Надворі вже давно панує красуня зима, новорічний святковий настрій постукав у кожну домів-

ку. Ось-ось увесь коледж вирушить на канікули. Але так хочеться наостанок "відірватись" на повну, 
забути про все: семінари, модульні, здачі, перездачі. Вже так бли-
зько Новий, 2019 рік , який принесе з собою величезну кількість 
неймовірних моментів. 

Так, в останні дні навчання студенти-податківці цілий день 
святкували, веселились та заряджалися чудовим настроєм усією 
коледжівською родиною! Вранці, 21 грудня, студентське самовря-
дування організувало для дітей працівників коледжу новорічний 
ранок із казковими героями та святковою виставою. Всі водили 
хороводи та зустрічали прийдешній Новий рік, ласуючи солодки-
ми смаколиками! Надзвичайно приємно бачити у дитячих очах 
море радості, відразу розумієш – робиш добру справу. Наступно-
го дня, у суботу, група ПКП-41, разом із куратором Урсаєвою Ок-
саною Миколаївною підготувала для нас веселий новорічний концерт-виставу з нотками гумору. 

Звісно, всі без винятку з нетерпінням чекають зимових канікул, 
щоб провести ці казкові дні із близькими. Та не можливо піти зі 
стін коледжу, не попрощавшись із студентською родиною. Тому, у 
Податковому коледжі уже багато років існує традиція особливого 
завершення навчального семестру - студенти готують новорічні 
номери, на задану тематику, аби керівник-наставник, директор ко-
леджу Денис Анатолійович Савчук, дозволив студентам з чистою 
совістю рушити на канікули. Співали новорічні пісні, танцювали 
запальні танці, завітали на свято і загін хлопців-сніжинок, і навіть 
Сердючка! На святі-прощання із коледжем виступили із вітальни-

ми промовами директор коледжу Денис Анатолійович та ректор Податкового інституту Анатолій 
Миколайович, а ще завітав заступник мера Кам’янця-Подільського Вадим Анатолійович.  

Потішились, зарядились новорічним настроєм та вирушили на канікули! Отож, 2018 рік підхо-
дить до кінця. А ми вже зустрінемось в Новому – 2019! Хочу від усього серця привітати студентів 
та викладачів із прийдешніми новорічними святами! Бажаю щоб у вашій домівці завжди панували 
кохання, здоров’я та достаток, щоб ви неслись сходинками до нових висот, плани і мрії стали реа-
льністю! 

Статко Дар’я, ПКП-32  
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 Акція "Добро починається з тебе!"  

Новорічні свята… З яким ж нетерпінням чекають на нього ма-
леча і дорослі, адже з ними приходить диво. Нажаль, у суспі-
льстві є дітлахи, що не мають змоги відчути  усієї таємничості 
зимової казки. Це дітки, що обділені батьківською турботою. 
Хто ж як не ми зможемо подарувати їм відчуття свята та свою 
любов. 

Уже традиційно Податковий коледж в День Святого Миколая 
відвідує міський дитячий будинок, щоб цього дня кожне дитя 
змогло відчути добро і любов. 

Акція "Добро починається з тебе!" цього року набула ще біль-
ших масштабів. До неї залучилися не тільки представники на-
шого коледжу, а й усі бажаючі, що мали на меті подарувати 
велике щастя маленькій людині! Зокрема, представниками Ка-
м’янець-Подільського міськрайонного суду та Кам’янець-
Подільського управління ГУДФС. Також пункт збору речей 
було організовано в смт Скала-Подільська на базу садочку 
«Теремок», а допомогла в цьому Дякун Лілія. Для вихованців 
обласного дитячого спеціалізованого санаторію і садочку 
«Світлячок» і Оринінської школи-інтернату було зібрано і пе-
редано багато речей першої необхідності, одягу, а також соло-
дощів та іграшок. Також були зібрані кошти для благ дітей. 

Коли ми завітали у гості, до дитячого 
будинку «Світлячок» дітки влаштували 
для нас справжній святковий концерт. 
Малеча показувала свої уміння: і співа-
ли, і танцювали, розповідали й вірші. 
Студенти групи ОПКП-11 у відповідь 
підготували інсталяцію казки 
"Рукавичка". Цікаві костюми, хороша 
гра і гарний настрій наших "акторів", 
передався усім глядачам. З дітками гра-
лися та веселилися, аби кожен зумів 
відчути тепло і любов. 

У цей день, ми ніби йдемо кроками 
Святого Миколая, даруючи дітям те, 
чого їм дійсно не вистачає. І зараз річ 
не про матеріальні потреби, а про те духо-
вне, приємне відчуття, яке хоче відчути 
кожна людина, не залежно від дати на ка-
лендарі. 

Варто погодитись з приказкою: 
"Приємніше дарувати подарунки, аніж 
отримувати їх". Даруючи подарунки, ви 
вкладаєте в них всю невитрачену любов, 
ніжність, яку так потребують усі люди. 

Тож пам'ятайте, що один приємний 
вчинок може стати для людини вирішаль-
ним. Нумо усі разом творити добро і дару-
вати людям тепло, впровадьмо їх а у зви-
чайний день, який міг би нічим не відріз-
нятись від усіх інших.  

Росновська Оксана, ОПКП-11 
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 Юридична консультація «Феміда» інформує  

Правовий режим майна подружжя 
Допомога адвоката чи юриста в поділі сумісної власності подруж-
жя полягає в тому, щоб правильно скласти позовні вимоги і здобу-
ти необхідні докази для вирішення питання на користь клієнта. 
Адже у цивільних справах даної категорії, суди, при винесенні рі-
шення, відштовхуються від правильності поставлених адвокатом 
позовних вимог, оскільки самі суди їх змінювати не мають права. 
Розглянемо питання на конкретному прикладі. 
До юридичної клініки «Феміда» надійшло звернення жінки. Вона 
розповіла, що проживала з чоловіком без реєстрації шлюбу, а за 
місяць до реєстрації вони придбали квартиру, зареєструвавши її на 
чоловіка. Жінка зазначила, що на момент придбання квартири вона 
уже була вагітна. Після кількох років життя пара розлучиласята 
хотіла поділити квартиру. Просить надати правову допомогу сто-

совно даного питання.  
Отже, які шанси у жінки та можливі шляхи вирішення поставленого запитання? 
ЗАКОНОДАВЧІ ЗАСАДИ: 
Згідно статті 74 Сімейного кодексу України, встановлено, що якщо жінка та чоловік прожива-

ють однією сім’єю без реєстрації шлюбу та не перебувають у цей час у жодному іншому зареєст-
рованому шлюбі, на їх майнові права та обов’язки розповсюджується ті ж самі норми права, що й 
на офіційно зареєстроване подружжя. 

Відповідно суд має визначити ідеальні частки на поділ квартири - 1/2.Подружжю бажано дійти 
згоди: хто купить частку іншого, або вони продадуть разом квартиру за ринковою ціною і поді-
лять гроші. 

Дружина і чоловік мають право розділити майно за взаємною згодою, уклавши договір про 
поділ майна або договір про виділ майна зі складу майна подружжя. Договір про поділ чи виділ 
нерухомого майна підлягає обов’язковому нотаріальному посвідченню. 

На момент придбання квартири жінка була вагітна, і до реєстрації шлюбу вони проживали од-
нією сім'єю. 

Отже, фактичні відносини можуть бути доведені тим, що у них може бути ведення спільного 
господарства, наявності у сторін спільного бюджету, проведення спільних витрат для придбання 
іншого майна в інтересах сім'ї та покази свідків(сусідів) щодо такого спільного проживання. 

Дитина при розлученні не є суб'єктом розподілу власності. Діти і так є законними спадкоємця-
ми батьків, тому закон не передбачає їх участі в розподілі майна. Однак, суд враховує інтереси 
дитини і має право присудити більшу частку майна тому з батьків, з яким вона буде проживати. 

Матеріал підготувала  
Демидас Діана, ПКП-41 

 _______ Перемога у мовному конкурчі!  

Кожен народ плекає свою культуру - духовну спадщину. Творчість Тараса Григоровича Ше-
вченка - це безцінне надбання, дароване нашому народу. З метою вшанування світлої пам’яті вели-
кого Кобзаря вже багато років проводять мовно-літературний конкурс. 

Так, 24 листопада відбувся обласний етап ІХ мовно-літературного конкурсу учнівської та 
студентської молоді імені Тараса Григоровича Шевченка, який спрямований на виявлення обдаро-
ваної молоді, розвитку потенціалу, виховання поваги до мови і традицій свого народу, підвищення 
мовної освіти серед молодого покоління країни.  

Звісно, наші студентки здобули чудові результати, адже в Податковому коледжі навчаються 
лише найкращі! Онисько Альбіна стала переможницею та виборила І-ше місце, тепер вона предста-
влятиме Хмельниччину на Всеукраїнському етапі конкурсу! А Тетяна Мукомела також показала 
гідний результат і посіла IV-те місце, що також є досить престижним!   

Вітаємо наших студентів та бажаємо подальших успіхів! Гордимось вами! Зокрема вдячні 
Урсаєвій Оксані Миколаївні за якісну підготовку студенток!  

Никорюк Наталія, ПКП-22 
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В допомогу бухгалтерам і керівникам 

 
Понеділок, 10 грудня 2018 
Останній день подання: 
звіту про обсяги виробництва та реалізації спирту 

за листопад (форма № 1-РС); 
звіту про обсяги виробництва та реалізації алкого-

льних напоїв за листопад (форма № 2-РС); 
звіту про обсяги виробництва та реалізації тютю-

нових виробів за листопад (форма № 3-РС); 
звіту про обсяги придбання та реалізації алкоголь-

них напоїв у оптовій мережі за листопад (форма 
№ 1-ОА); 

звіту про обсяги придбання та реалізації тютюно-
вих виробів у оптовій мережі за листопад (форма 
№ 1-ОТ). 

Пʼятниця, 14 грудня 2018 
Останній день подання: 
заяви щодо переходу на спрощену систему опода-

ткування з I кварталу 2019 р. та розрахунку до-
ходу за попередній календарний рік. 

Понеділок, 17 грудня 2018 
Останній день подання: 
звіту про використання книг обліку розрахунко-

вих операцій (розрахункових книжок) за листо-
пад (форма № ЗВР-1), якщо не передбачено по-
дання інформації дротовими або бездротовими 
каналами зв’язку; довідки про використані роз-
рахункові книжки за листопад. 

Четвер, 20 грудня 2018 
Останній день подання: 
податкової декларації з ПДВ за листопад платни-

ками, у яких базовий податковий (звітний) пері-
од дорівнює календарному місяцю; 

декларації акцизного податку за листопад; 
податкової декларації з рентної плати з розрахун-

ком: 
рентної плати за користування надрами при видо-

буванні вуглеводневої сировини за листопад 
рентної плати за користування радіочастотним 

ресурсом України за листопад 
рентної плати за транспортування нафти і нафто-

продуктів магістральними нафтопроводами та 
нафтопродуктопроводами за листопад 

рентної плати за транзитне транспортування тру-
бопроводами аміаку територією України за лис-
топад 
податкової декларації з плати за землю 

(земельний податок та/або орендна плата за земе-
льні ділянки державної або комунальної власнос-
ті) (крім громадян) за листопад у разі неподання 
податкової декларації на 2018 р. 
звіту про суми нарахованої заробітної плати 

(доходу, грошового забезпечення, допомоги, на-
дбавки, компенсації) застрахованих осіб та суми 
нарахованого єдиного внеску на загальнообов’я-
зкове державне соціальне страхування (форма 
№ Д4 (місячна)) за листопад. 

Останній день сплати: 
єдиного податку за грудень платниками першої та 

другої груп; 
єдиного внеску на загальнообов’язкове державне 

соціальне страхування роботодавцями за листо-
пад (крім гірничих підприємств). 

Пʼятниця, 21 грудня 2018 
Останній день подання: 
заяви про відмову від спрощеної системи оподат-

кування з I кварталу 2019 р. 
Пʼятниця, 28 грудня 2018 
Останній день сплати: 
ПДВ за листопад платниками, у яких базовий по-

датковий (звітний) період дорівнює календарно-
му місяцю; 

акцизного податку за листопад; 
єдиного внеску на загальнообов’язкове державне 

соціальне страхування гірничими підприємства-
ми за листопад. 

Субота, 29 грудня 2018 
Останній день сплати: 
рентної плати за користування надрами при видо-

буванні вуглеводневої сировини за листопад; 
рентної плати за користування радіочастотним 

ресурсом України за листопад; 
рентної плати за транспортування нафти і нафто-

продуктів магістральними нафтопроводами та 
нафтопродуктопроводами територією України за 
листопад; 

рентної плати за транзитне транспортування тру-
бопроводами аміаку територією України за лис-
топад; 

плати за землю (земельний податок та/або оренд-
на плата за земельні ділянки державної або ко-
мунальної власності) (крім громадян) за листо-
пад; 

податку на доходи фізичних осіб з нарахованого, 
але не виплаченого доходу, за листопад; 

податку на доходи фізичних осіб із загальної суми 
процентів, нарахованих за листопад на поточний 
або депозитний банківський рахунок; на вклади 
членів кредитної спілки; 

військового збору з нарахованого, але не виплаче-
ного доходу, за листопад. 

 
З журталу «Вісник» (офіційно про податки) 

Підготувала інформацію 
Статко Дар’я ПКП-32 

Грудень 2018 

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд 

          1 2 

3 4 5 6 7 8 9 

10 11 12 13 14 15 16 

17 18 19 20 21 22 23 

24 25 26 27 28 29 30 

31             



 А ЧИ ЗНАЛИ ВИ… (цікаві факти про нашу Батьківщину й не тільки)  

Одна з найбільших пустель Європи «Олешківські піски» знаходиться саме в Україні. 

Знаходяться ці піски у Цюрупінському районі, за 30 км від м. Херсон.  

Найзнаменитіші діти світу – вихідці з України. 

Історики вважають трьох дочок Ярослава Мудрого найзнамениті-
шими дітьми в історії, тому що вони були королевами в різних країнах: 
Франції, Норвегії та Угорщини. 

Станція метро «Арсенальна» у Києві — найглибша у світі. 

Вона йде під землю на 105 метрів. Станцію побудували однією з пер-
ших, в 1960 році, у безпосередній близькості від будівлі парламенту. За 
деякими даними, у тунелях біля «Арсенальної» є таємні сховища для 
політичної верхівки. 

Найдовша печера на Україні – «Оптимістична» і знаходиться на Поділлі! 

Це гіпсова печера глибина якої 20м, протяжність 216 км. Це найдовша гіпсова печера у Європі і 
друга у світі. Вона поступається лише Мамонтовій печері в США. 

Пабло Пікассо був у захопленні від робіт української художниці Катерини Білокур (1900-
1961). Коли він побачив її роботи на виставці 1954 р., то сказав, що вони геніальні і порівняв майс-
терність Катерини Білокур з творчістю відомої всьому світові художницею Серафін Луіс.  

Хоменко Ірина ПКП-22 

 Цікаві дати у календарі листопада та грудня  

Міжнародний день КВК (8 листопада) – ця дата була обрана не випадково, 
адже саме 8 листопада в далекому 1961 році відбулася перша гра учасників 
КВК. 

Всесвітній день дитини (20 листопада) відзначається як день світового 
братерства і підтримки діяльності, спрямованої на забезпечення благополуч-
чя дітей в усьому світі. Саме у цей день – 20 листопада 1959 року Генеральна 
Асамблея прийняла Декларацію прав дитини, а 20 листопада 1989 року – 
Конвенцію про права дитини.  

Всесвітній день науки (10 листопада) – Всесвітній день науки в ім'я миру та розвитку. 
Вперше це свято було запропоновано відзначати в Будапешті на Всесвітньому науковому форумі, 
щоб звернути увагу людей на важливу  роль науки для мирного та сталого розвитку суспільства. 

Всесвітній день телебачення (21 листопада) - встановлений резолюцією Генеральної 
Асамблеї ООН на честь проведення першого Всесвітнього телевізійного форуму (21-22 листопада 
1996 роки). ООН запропонувала відзначати цей День, обмінюючись телепередачами, присвячени-
ми таким проблемам, як мир, безпека, економічний і соціальний розвиток і поширення культур-
ного обміну між державами. 

Всесві́тній день чоловікі́в (перша субота листопада) – свято запроваджено з ініціативи 
австрійського магістрату і керівництва відділення ООН у Відні. Ключовим було щорічне вручен-
ня Всесвітньої чоловічої премії видатним діячам у різних сферах суспільного життя. 

День волонтера (5 грудня ) - безкорислива практична допомога своєму ближньому, являє 
собою фундамент доброти і людяності в всьому світі. 

День Збройний Сил України(6 грудня ) - Загальне професійне свято всіх українських 
військовослужбовців. 

Всесвітній день футболу (10 грудня ) - у шанувальників футболу всього світу є своє свя-
то -Всесвітній день футболу. 

День святого Миколая (19 грудня ) - цьому свято налічується вже багато століть 

День подарунків (26 грудня ) - усім нам дуже подобається отримувати всілякі приємні 
подарунки 

День народження кросворда (21 грудня ) - творцем першого кросворда був журналіст 
Артур Уїнн. 

Підготували  Росновська Оксана, ОПКП-11 та Павлюк Андрій, ПКП-21 
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Наша адреса:м. Кам’янець-Подільський, вул. Годованця 1 
E-mail: kpvidkep@gmail.com 

kpvfek@meta.ua 
Сайт: www.podatkovyi.com 
Телефон/факс: (03849)7-44-54 

Сезон теле-
фонних роз-
мов, які бу-
дуть закін-
чуватися 

словами: «Ну все, давай, ато ру-
ка замерзла!»,-офіційно відкри-
тий. 
☺☺☺ 
-Мадам, я вчора чув ваш спів. 
- О, що ви! Я просто вбивала 

час! 
- Ви обрали страшну зброю, 

мадам 
☺☺☺ 
Телефонна розмова: 
-Привіт, ти де? 
-У пеклі! 
-Як вийдеш із коледжу набе-

реш! 

☺☺☺ 
Стоматолог: 
-Не бійся, Сергію, все буває 

вперше! 
Пацієнт: 
-Але я не Сергій! 
-Я знаю, Сергій- це я... 
☺☺☺ 
Одеса. Третя ночі. 
- Тук-тук! 
- Ой, а хто там? 
- Бандити. 
- Ой, а що Вам треба? 
- Сто кілограмів Вашого золота. 
- Ой, а сто десять? 
- Сто десять, так сто десять 
- Сарочко, золотко, вставай – 

по тебе прийшли. 
 

Мрачковська Ольга, ПКП-31 

 ___________________________ Гумористична рубрика   

 _________Рубрика «Цікаво про самого себе»  
Тест «Яку роботу вам обрати?». Виберіть дерево і дізнайтеся! 

1. Ви завжди прагнете бути кращим. У вас високі особисті ста-
ндарти і амбіції. Ви невпинно і старанно працюєте, але ви не 
егоїст. Ви працюєте, тому що щиро хочете зробити цей світ 
кращим. 
2. Ви досить жорстка людина. у вашій присутності люди від-
чувають себе завжди спокійно. Ви цінуєте як особисте, так і 
фінансове благополуччя. 
3. Ви легко вибудовуєте свої відносини з людьми, адже ви — 
чуйна і розуміюча людина. Ви слухаєте уважно, але без осуду. 
Вам по-справжньому приємно допомагати людям. 
4. Ви неперевершений мислитель. Ваші думки та ідеї — найбі-
льша цінність. Ви любите обговорювати особисті теорії і пог-
ляди. Ви в злагоді з тими, хто любить думати і вчитися. Ви ні-
коли не будете зайвим. 

5. Ви, що називається, стресостійкий, рідко турбуєтеся за дрібниці, навіть при великих пробле-
мах. Ви часто дуже розслаблені. Любите добре проводити час, але не втрачаєте при цьому власної 
думки. Ви впевнені, що кожна людина у цьому світі має власний "маршрут" в житті. 

6. Ви відповідальна людина, яка любить і вміє піклуватися про інших. Ви дуже незалежні. Ви 
знаєте, чого хочете, і ніколи не боїтеся йти назустріч своїй мрії. 

7. Ви дуже приваблива, яскрава і дотепна особистість. Ви викликаєте довіру у людей і сповнені 
ентузіазму. Одночасно, ви вкрай потребуєте захопленніяі підтримки тих, хто поруч з вами. 

8. Ви володієте високим інтелектом. Інтелектуальний рівень деяких представників цього типу 
досягає 145 пунктів IQ і вище, що вважається ознакою геніальності. Ви — природжений податко-
вий юрист. 

9. Ви емоційна та інтуїтивна людина. Ваш творчий підхід і природна допитливість найкраще 
реалізуються в області інтелектуальної власності 

Ніжинська Алла, ПКП-42 

16 

Газета розповсюджується безкоштовно 

mailto:kpvidkep@gmail.com
mailto:kpvfek@meta.ua

