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Знання закону 

 заслуговує 

найвищої шани.  

               Ульпіан 

Pro bono 
11.10.2011 

 № II 
(На благо) 

 

      

Ніна Олександрівна! 

Вітаємо Вас з Днем народження! 

Ще небо хмарами не вкрите, 

Ще так прозоро сяють роси, 

А вже по ліву руку - літо, 

А вже по праву руку - осінь. 

Ще очі блиску не позбулись, 

Ще серце жити не стомилось, 

А вже по ліву руку - юність, 

А вже по праву руку - зрілість. 

А час летить нестримно далі 

Й душа немовби молодіє, 

По ліву руку - всі печалі, 

По праву руку - всі надії. 

Життя не зміряти літами, 

А щастя - то важка наука, 

Хай буде щастя завжди з вами, 

По ліву й праву руку. 

 

 

 

 

                                           

                                             

 

 

З повагою студентський парламент! 

 

 

Життя 

Бажання, мрії, сподівання,  

Світ недосяжних нам думок,  

Живуть у серці болісні зітхання,  

Живе у душах болісна любов. 

Я хочу здійснення усіх своїх бажань,  

Я хочу мир у всьому світі,  

Щоб ми не бачили протистоянь,  

що відбуваються кожної миті! 

Я хочу жити без турбот 

Без відчаїв і розчарувань, 

Без безнадійних і пустих зітхань, 

До болі прикрих, неясних прохань! 

Життя – складне, 

Не легко в світі жити, 

Розмови – це пусте. 

А нам – цвісти й радіти! 

У цьому номері: 

Наукова сторінка            2-4 

Новини                            5 –7 

Інтерв'ю                            8-9 

Міста України                  10-11   

Дозвілля                           12 

Опитування                       13 

Цікаво знати                      13,14 

Оновлення законодавства     14                      
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День Вчителя  

Міжнародний день вчителя був заснований ЮНЕСКО в 1994 

році, а в Україні, згідно з указом президента, відзначається у 

першу неділю жовтня. 

Цей день покликаний привернути увагу до положення вчителів в 

суспільстві, їхній ролі в освіті та розвитку майбутнього покоління. 

День Вчителя — присвячений працівникам сфери 

загальнообов’язкової середньої освіти. Припадає на першу 

неділю жовтня, однак у школах святкування відбуваються у 

п’ятницю. До свята готуються усі: молодші, старші школярі, вчителі, дирекція школи. Учні заздалегідь 

готують настінні газети, привітання, виступи. Почасти у актовому залі після уроків збираються школярі та 

вчителі, де учні вітають своїх наставників, дякують за працю та навчання, дарують квіти. Вчителі, в свою 

чергу, з великою подякою приймають такі привітання, бажають учням наснаги й таланту у подальшому 

навчанні. 

Існує також звичай, коли на День Вчителя старшокласники влаштовують своїм вчителям справжнє свято-

відпочинок. Вони як найстарші серед учнів у школі заміняють уроки вчителів (звичайно за попередньою 

домовленністю) у молодших за свої класах. Це гарна нагода попрактикуватись у навичках організатора, 

лідера, лектора, наставника (особливо якщо йдеться про уроки в молодшій школі), а також перевірити свої 

набуті під час навчання знання. Адже зовсім різні речі, коли відповідаєш вчителю, який відчуває, на що 

здатний учень, і коли відповідаєш на запитання іншого учня, що не володіє інформацією, про яку йде мова. 

Тут потрібно застосувати усі свої вміння, як переконання так і простого доступного подання інформації, що в 

свою чергу розвиває творчі здібності в учнів. 

Це міжнародний День, відомий та святкується не лише на теренах колишнього СРСР. 

http://blog.naver.com  

http://blog.naver.com/
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       Юристи - це нація 

   День юриста з'явився в календарі України за Указом Президента № 1022/97 від 16.09.1997 р. Це свято, яке 

об'єднує юристів різних сфер діяльності, що стоять на захисті прав і свобод українців. 

     Професійне свято людей, все життя яких, повинно бути підпорядковане гаслу «Знати право, служити 

праву, захищати право», відзначається щорічно 8 жовтня. 

Для українського суспільства професія юриста дуже важлива, адже саме зараз, коли відбувається процес 

розвитку правової держави в Україні, перш за все, на правознавче співтовариство покладаються надії і 

завдання затвердження принципу верховенства права, вдосконалення українського законодавства, 

посилення правових гарантій захисту різних верств населення і підвищення 

правосвідомості та правової культури українців. 

       З державою все гаразд, - вважають юристи, - якщо його основний Закон, 

Конституція, не обмежує права і свободи громадян, а, навпаки, збільшує зону 

цих свобод. В Україні, державі з вміло написаною конституцією і не дуже 

вміло виконуваними законами спеціальність юриста займає лідируючі позиції. 

     Саме слово юрист відбулося від латинського jus - право. J uris prudentia - 

це знання про право. Коріння юриспруденції лежить в Стародавньому Римі. 

Вважається, що саме там зародилася юриспруденція. Першими юристами 

були понтифіки - жерці. Вони збирали і зберігали знання про право, 

прецеденти, давали юридичні поради. Але у той час право було неписаним. 

Його джерелами були звичаї, що склалися, а присвяченими в право людьми 

були служителі релігії і більш того, патриції, - корінні жителі Риму, вищий світ. 

І лише після того, як до права були допущені плебеї (незнатні жителі, простолюдини), а головний понтифік 

став давати консультації публічно всім охочим, юриспруденція отримала могутній поштовх і стала 

розвиватися як світське (тобто відокремлене від релігії) знання. Це 3 вік до нашої ери. 

 Якщо будуть нам ординці кодекси писати                                                                                 

То й надалі з України всі будуть втікати.                                                    

Якщо будуть не юристи закони приймати,                              

То не зможе ця держава правовою стати.                                               

                                                                                                                

Щоб нас в світі поважали, в Європу пустили                                

Треба браття напружити усі наші сили.                                          

Відібрати у злодіїв все, що в нас забрали,                                            

Відмінити всі закони, що вони писали.                                                                                                                                                               

 

Конституцію всім людом маємо приймати                                                                  

Не таємно – а відкрито владу обирати.                                                   

            Щоб заставити цю владу Народ поважати,                          

            Референдум – наше право, треба його мати.       

Матеріал підготувала: Катерина Трофимчук  50ю 1-9 

http://blog.naver.com 

http://blog.naver.com/
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Україна і ЄС 

Правовою основою відносин між Україною та ЄС є 

Угода про партнерство та співробітництво від 14 червня 

1994 (набула чинності 1 березня 1998 р.). Ця угода 

започаткувала співробітництво з широкого кола 

політичних, торговельно-економічних та гуманітарних 

питань. Крім того, укладено низку угод та документів 

міжнародно-правового характеру, згідно з якими 

здійснюється співробітництво між Україною та ЄС. 

Україна є учасницею ініціативи ЄС «Східне 

партнерство», установчий саміт якої відбувся 

07.05.2009р. у м. Прага. 

Отримання статусу повноцінного члена ЄС, як стратегічна мета України була вперше 

задекларована президентом України Віктором Ющенко одразу після його обрання на початку 2005-

го року. Фактично всі парламентські партії в Україні є поборниками вступу України до ЄС і 

розвитку відносин з західною Європою. Для набуття членства в ЄС потрібна згода всіх членів 

країн . Деякі політики в ЄС мають сумніви щодо можливого членства України. В 2002-му році 

Комісар з Розширення ЄС Ґюнтер Верхьоген сказав, що «європейська перспектива для України не 

означає обов'язково членство у найближчі 10-20 років, хоча це можливо». 

       13-го січня 2005-го року Європарламент фактично одноголосно (467 “за” та 19 ―проти‖) 

прийняв постанову про бажання Європарламенту наближення позицій з Україною щодо членства. 

Єврокомісія відзначає, що, хоча ще має пройти певний підготовчий період прийняття нових членів 

не виключено. На що президент Ющенко відповів про свої наміри подати заявку на членство «у 

близькому майбутньому». Найстійкішим адвокатом ефективних відносин України з ЄС є провідні 

політичні сили сусідньої Польщі, члена ЄС з стійкими історичними зв'язками з Україною. 

Представники ЄС наполягали на укладанні стратегічних відносин з Україною як з країною сусідом. 

Під час паризького Саміту Україна–ЄС (вересень 2008) досягнуто компромісного рішення щодо 

назви цієї угоди як Угоди про асоціацію. 

      Важливою складовою частиною нової Угоди є створення зони вільної торгівлі між Україною 

та ЄС, яка передбачає максимально глибоку економічну інтеграцію на основі домовленостей, 

досягнутих під час двосторонніх переговорів з ЄС щодо вступу України до СОТ. Проведено сім 

раундів переговорів.  

      Співробітництво між Україною та ЄС у сфері юстиції, свободи та безпеки здійснюється в 

рамках ―Плану дій Україна — ЄС у сфері юстиції, свободи та безпеки‖ (План дій ЮСБ, 

затверджений у червні 2007 р.) та Плану-графіку його імплементації (затверджений у квітні 2008 

р.). Під час Спільного засідання Підкомітету № 6 Україна — ЄС «Юстиція, свобода та безпека» (12-

13 травня 2009) проведено чергову спільну оцінку стану виконання Плану-графіку. 

      Питання співпраці у сфері ЮВС обговорювалося під час засідання міністрів юстиції та 

внутрішніх справ у форматі Україна-Трійка ЄС (3 червня 2009).                 

  Автор: Андрій Марухленко, 43 Ю 
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В Україні запроваджуватимуть 

біометричні паспорти1 

   Як повідомлялося в листопаді минулого року, 
Міністерство внутрішніх справ України має 
почати впровадження закордонних паспортів з 
біометричними даними власника в 2012 році. 
Також МВС має намір поступово замінити 
внутрішні паспорти громадян України Id-
картами. Нагадаємо, впровадження біометричних 
паспортів є зобов’язанням України, взятим на 
себе в рамках плану дій щодо введення 
безвізового режиму з Європейським союзом. 

5 квітня 2010 набув чинності Візовий кодекс 
Європейського союзу, за яким планується 
поступово ввести практику збору біометричної 
інформації (відбитків пальців) у здобувачів віз. 
України ці вимоги поки що не стосуються. 

      Могильов зазначив, що на даний момент 
устаткування, необхідне для виготовлення 
паспортів, є, вся необхідна система також 
опрацьована. ―Питання в тому, щоб вивчити дані, 
які будуть внесені в чіп‖, - зазначив міністр. 

      Він наголосив, що біометричний паспорт буде 
коштувати приблизно стільки ж, скільки і 
нинішній закордонний паспорт. 

  Тим часом резонанс навколо біометричних 
паспортів набирає обертів. Нещодавно, 
парламент ухвалив закон "Про документи, що 
посвідчують особу". Йдеться про оновлення 
внутрішнього і закордонного паспортів, 
водійського та пенсійного посвідчень. У них 
мають помістити чипи з біометричними даними. 
Дехто з народних обранців вбачає у масовій 
чипізації громадян прояв корупції, яка може 
призвести до подорожчання паспортів. Депутати 
просять Президента ветувати цей закон. А 
юристи кажуть - нововведення суперечить 
Конституції. 
     1 - Біометричні паспорти - це машинозчитувані 
електронні ІД-документи, в які імплантовано 
RFID-чіп (RFID – радіочастотна ідентифікація). В 
чіп записуються біометричні характеристики 
власника закордонного паспорта – відбитки 
пальців, сітківка ока, геометрія руки та інше, в 
залежності від вимог законодавства тієї чи іншої 
країни. 

Використані джерела: 

Podrobnosti.ua, випуск ТСН від 02.09.2011 

Майже 14 мільйонів українців 

- пенсіонери 

      Близько 30% українців - пенсіонери. 

     Про це провідний науковий співробітник 
інституту демографії і соціальних досліджень ім. 
Н. В. Птухи НАН України Лідія Ткаченко 
повідомила на прес-конференції, передав 
кореспондент ГолосUA. 

    За її словами, в цифрах це 13,7-13,8 мільйонів 
осіб. Причому, як зазначила фахівець, цифра ця 
практично не змінюється протягом останніх 
десяти років. 

    «І, судячи за прогнозами, ця цифра 
залишиться незмінною і в подальшому. 
Скорочуватися буде якраз працездатне 
населення», - зазначила Л. Ткаченко. 

          За даними фахівця, близько 80% 
українських жінок і дві третини українських 
чоловіків успішно переступають 
шістдесятирічний рубіж. 

Використані джерела: 

Журнал Weekly UA № 9 

Почався продаж квитків на відкриття  НСК 

"Олімпійський" 

В суботу на арені виступатимуть Шакіра та 

українські зірки. 

 

 

До уваги радіослухачів!!! 

Нещодавно в Києві з’явилась нова радіостанція. 

Називається вона ―Супер-радіо‖ і мовить на частоті 

101.1 FM (мГц). Музичне наповнення досить 

різноманітне, переважають закордонні пісні. 

Слухайте і насолоджуйтесь :-) 
Джерело: 

Ukrtvr.org 

До ЄВРО-2012 в українських потягах 

з’явиться Інтернет 

В українських потягах з'явиться Інтернет. Таку 

послугу "Укрзалізниця" запроваджує 

напередодні "Євро-2012". До кінця цього року 

доступ до мережі має з'явитися в потягах, що 

курсуватимуть між містами-господарями 

чемпіонату. У майбутньому - обіцяють 

впровадити послугу і на інших напрямках. Через 

це - дорожчають залізничні квитки. Щоправда, 

лише на одну-дві гривні, обіцяють чиновники. 

Автор: Андрій Марухленко 43 Ю 
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        Підвищення 

  Спортивний директор ФК 

―Реал‖ Мадрид—Зінедін 

Зідан планує зайняти піст 

тренера збірної 

Франції:"Стати головним 

тренером збірної Франції? 

Чому б і ні! - посміхається 

Зізу. - В житті усе можливо. 

Проте вважаю, що потрібно 

дати Блану трохи часу. 

Збірну очолює правильна 

людина, якому доводиться 

будувати команду з 

неймовірною швидкістю. У 

нього це непогано 

вдається" - цитує Зідана 

canalplus.fr  

      Новий чемпіон 

  В Лас-Вегасі (штат 

Невада, США) 34-

річний американець 

Флойд Мейвезер-

молодший завоював 

титул чемпіона світу 

в напівсередній вазі 

за версією WBC, 

перемігши нокаутом у 

четвертому раунді 24

-річного Віктора 

Ортіса.  

   На шаленій швидкості 

Діючий чемпіон Формули-1 

пілот "Ред Булл" Себастьян 

Феттель завоював поул-

позицію на Гран-прі Сінгапуру. 

Другий час показав його 

напарник Марк Веббер, третім 

став пілот "Макларена" 

Дженсон Баттон.Російський 

гонщик "Лотуса-Рено" Віталій 

Петров встановив 18-й 

результат і не зміг вийти навіть 

з першого сегменту 

кваліфікації.  

  Посилений склад    

Перша ракетка 

України киянин 

Олександр 

Долгополов готовий 

зіграти за збірну 

Україну в Кубку 

Девіса. Про це він 

заявив в інтерв'ю 

французькому 

журналу "Tennis".  

 Дорогу молодим у 

баскетболі 

Литовський центровий 

Жидрунас Ілгаускас 

оголосив про завершення 

професійної кар'єри, 

повідомляє Cleveland 

Plain Dealer.36-річний 

уродженець Каунаса був 

обраний "Клівлендом" під 

загальним 20-м номером 

на драфті 1996 року і 

провів за клуб з "Огайо" 

12 сезонів. Минулий 

сезон Ілгаускас виступав в 

"Майамі". У загальній 

складності центровий 

зіграв в НБА 843 матчі, 

набираючи 13 очок і 

роблячи 7,3 підбирання в 

середньому за зустріч. 
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Закон України “Про фізичну культуру 

      Законодавство України вміщує в собі величезну кількість 
законів. У порядку своєї професійної діяльності кожен юрист 
стовідсотково має справу з ними. Закон України  про нотаріат, 
про державну службу, про корупцію, про адвокатуру та інші. 
Здавалося б спорт не має жодного відношення до 
юриспруденції. Та це не так, адже на одному рівні з іншими 
законами постає закон, що врегульовує відносини у сфері 
фізичної культури та спорту, що набрав чинності 24 грудня 

1993 року. Пропоную вашій увазі деякі витяги з нього: 

Стаття 33. Самоврядування у сфері фізичної культури і спорту 

Держава сприяє розвитку суспільної активності і залучає громадські організації до 
управління в галузі фізичної культури і спорту. 

Органи виконавчої влади, відповідні 
органи місцевого самоврядування в 
межах своєї компетенції можуть 
делегувати громадським 
організаціям фізкультурно-
спортивної спрямованості окремі 
повноваження щодо розвитку видів 
спорту (підготовки спортсменів до 
участі в змаганнях, організації 
спортивних заходів тощо), 
здійснюють контроль за реалізацією 
таких повноважень. ( Частина друга 
статті 33 із змінами, внесеними 
згідно із Законом N 770-XIV ( 770-
14 ) від 18.06.99 ) 

У своїй діяльності громадські організації фізкультурно-спортивної спрямованості та 
їх об'єднання керуються цим Законом, Законом України "Про об'єднання 
громадян" ( 2460-12 ), іншими законодавчими актами України. 

Стаття 34. Спортивна федерація 

Спортивна федерація (асоціація, спілка, об'єднання тощо) - громадська організація 
фізкультурно-спортивної спрямованості, що створюється для розвитку відповідного 
виду спорту (версії) і керується у своїй діяльності Конституцією України, законами, 
іншими нормативно-правовими актами України та своїм статутом. 

Порядок, особливості створення та діяльності спортивної федерації визначаються 
відповідно до цього Закону та Закону України "Про об'єднання громадян" ( 2460-12 ).   

                                                                              Автор: Ліпко С.В. 

43ю 
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Як вас звати і яку посаду ви займаєте? 

Мене звати Іван Іванович Холостенко. Я замісник 

директора Департаменту державного протоколу МЗС     

України. 

Яка у вас освіта? 

Я закінчив Московський державний інститут 

міжнародних відносин. 

Що ви можете порадити студентам для того, щоб 

вони могли працювати в МЗС? 

В першу чергу, потрібна відповідна освіта.  Бажано, щоб 

це була освіта у сфері міжнародних відносин: міжнародне право, міжнародна 

журналістика, міжнародно-економічні відносини, міжнародна інформація. Ну і 

звичайно ж потрібно добре знати як мінімум 2 іноземні мови. Найбільшим попитом 

користуються ті мови, які найменш популярні – арабські мови, урду або іврит. Також 

звичайно потрібно мати бажання сюди потрапити.  Детальну інформацію ви можете 

прочитати на сайті МЗС. Необхідно детально вивчити Конституцію України, ЗУ «Про 

державну службу», «Про дипломатичну службу» та ЗУ «Про боротьбу з корупцією». 

Чи можуть студенти проходити практику в МЗС? 

Так, звичайно. Необхідно, щоб між МЗС і ВУЗом, де навчається студент, була 

укладена угода про співробітництво, одним з пунктів якого є дозвіл на проходження 

практики студентами даного ВУЗу. Якщо такої угоди немає, то керівництво 

навчального закладу може написати лист до МЗС на ім’я керівника апарату з 

проханням про надання можливості студентам пройти практику. І керівництво МЗС 

приймає відповідне рішення. 

Що б ви могли побажати нашим студентам до Дня юриста? 

День юриста – це також і моє професійне свято. Єдине, що я можу побажати – це 

творчих успіхів і здоров’я. Ну і звичайно, щоб кожний юрист цінував свою професію 

і пишався нею. Це найголовніше. 

 

Матеріал підготували:Печерська Є. і Кроль Я., група 39ю4-9 
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Ми всі знаємо Ніну Олександрівну як завідуючу відділенням «Правознавство», але мало хто знає як 

людину.  

Настав час пізнати її краще. 

Народилася Чистова Ніна Олександрівна в селі, на Житомирщині. З 

самого дитинства всі сусіди казали, що це буде вчителька. І не 

дивно, бо вони бачили, як маленька дівчинка на сусідньому тині 

писала таблицю множення, приклади додавання і віднімання. 

Сусіди мали рацію. Після закінчення Коростишівського 

педагогічного училища, в Житомирському районі, працювала в 

школі-інтернаті, для слабочуючих дітей і вихователем, і вчителем 

української мови цілих 13 років. Також закінчила Житомирський 

педагогічний інститут заочно. 

Як же вона потрапила до Києва? 

Спочатку їздила до своєї сестри, до Києва (яка, до речі, також 

працює у КППК імені Антона Макаренка), потім познайомилась зі 

своїм майбутнім чоловіком, та переїхала до нього. З 1993 року 

почала працювати в цьому навчальному закладі викладачем 

української мови, української літератури,  ділової української мови. 

Потім з 1997 року стала завідуючою відділенням «Правознавство». 

Пару цікавих історій від Ніни Олександрівни про студентів: 

«Колись один з моїх студентів просився вийти (а я знаю навіщо, щоб покурити). Я й кажу, щоб той 

пострибав. Коли він почав стрибати, з кишень випали цигарки та запальничка. Сміху було на всю 

аудиторію.» 

«Дуже часто учні вдаються до хитрощів, через те, що ліниві. Щоб не вчити вірші, наклеюють їхній 

текст один одному на спини… » Знайте, студенти, з Ніною Олександрівною такі хитрощі не проходять. 

На замітку для студентів: 

- На думку Ніни Олександрівни, ідеальні студенти – це студенти спеціальності «Правознавство». 

Також студенти, які цілеспрямовано йдуть до своєї мети, вміють долати всі труднощі на своєму 

студентському шляху. 

       

Ніна Олександрівна вважає, що минуле покоління відрізняється від сучасного тим, що раніше студенти 

були більш самостійними, впевненішими у собі, цілеспрямованішими.  Так що тепер ви знаєте, до 

чого потрібно йти. 

 

Матеріал підготувала : Мирськова Христина 49ю 1-9 
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    Наступним містом, 

за порадою наших 

читачів, стало місто 

Жовті Води.  Саме про 

його історію, сучасніть 

та  незвичність читайте 

Маленькі міста 

великої держави. 

Побач іншу Україну 

Герб міста Головний пам'ятник міста Прапор міста 

       

 Долину річки Жовтої з її притоками, вербами, чагарниками очерету в старовину називали 

урочищем Жовті Води. Своє найменування і річка, і долина отримали від запорізьких козаків 

через колір річкової води, яка в деяких  місцях омивала виходи залізної руди, і яскраво-жовта 

фарба – продукт окислення залізняку – потрапляла до річки. Зі всіх сторін Жовті Води  оточував 

безлюдний степ, покритий буйними травами. Ці місця відносилися до так званого Дикого поля. 

      Переможна битва відбулася на Жовтих водах 16 травня 1648 року і стала початком 

визвольної війни українського народу  1648 – 1654 років.Початок розробок родовища залізної 

руди в 1895 році вважається датою заснування селища Жовті Ріка. У 1901 році почалася 

промислова експлуатація рудника. Вже  1904 року на руднику "Жовта Ріка" налічувалося 

близько 1000 робітників. У 20-ті роки минулого століття замість землянок у селищі почали 

будуватися перші багатоповерхові будинки... Напередодні Великої Вітчизняної війни у селищі 

було 25 вулиць. На той час тут проживало 6,5 тис чоловік. 

      13 серпня 1941 року селище "Жовта Ріка" було окуповане фашистськими загарбниками. Під 

час окупації в селищі працювала підпільна антифашистська група, більшість членів якої були 

страчені гітлерівцями у 1942 році.  20 жовтня  1943 року селище Жовта Ріка було звільнене від 

німецьких окупантів. 

      В 1950 році на двох невеликих рудниках Криворізького басейну в покладах магнітного 

залізняка було знайдено промислові запаси уранових руд. 

      В 1951році для видобутку уранової сировини було створено Східний гірничо-

збагачувальний комбінат, який і нині залишається головним підприємством міста. 

22 травня 1957 року Указом Президії Верховної Ради УРСР селище міського типу Жовта Ріка 

було перейменоване в місто Жовті Води, віднесене до міст обласного підпорядкування 

( Дніпропетровської області) та 71 км на північ від м. Кривого Рогу. 

     Площа міста становить 3325 га, населення станом на 01.01.2009 р. - 49,8 тис. чоловік. В 

адміністративному підпорядкуванні міської ради також знаходиться село Суха Балка.  
Продовження на наступній сторінці 
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Місто має статус обласного значення. 

    День міста відзначається – остання неділя серпня місяця. 

У Жовтих Водах є кінотеатр, міський музей ім. Юхима Пригожина, будинок культури "Родина", 
мережа бібліотек, музична школа, міський стадіон "Авангард". Для відпочинку населення є два 
парки (парк "Слави" та дитячий парк). Головний культурний заклад Жовтих Вод — Центр народної 
творчості, культури й дозвілля (колишня назва Палац культури ім. Леніна). 

      В місті є три місцевих видання, це газети ―Подія‖, ―Трудова слава‖ та ― Жовтоводські вісті‖. В 
місті є декілька радіостанцій та телеканал місцевого значення. 

     В Жовтих водах народились такі відомі постаті як: Пічкур Євген Анатолійович (український 
футболіст, півзахисник луцької «Волині»),  Скля́р Ми́кола (військовий діяч часів УНР),  Циганок 
Інна Олегівна (українська тріатлоністка, член Національної збірної, чемпіон України у 2009 році) та 
багато інших. 

     У місті працюють понад 300 малих підприємств. Малий бізнес зорієнтований переважно на 
діяльність у сфері торгівлі та громадського харчування. Промислову основу міста також складають 
ВАТ "Південний радіозавод", ВАТ "Завод електронної апаратури "Електрон-Газ", ВАТ "Фабрика 
штучного хутра". 

     Пасажирські перевезення в місті здійснює автопідприємство, присутній приватний міський 
транспорт. 

     Навколо міста та і в самому місті дуже гарна природа, вулиці чисті, але є одна проблема —
дороги. Але в цілому місто дуже гарне і велике і в ньому проживають дуже гарні та привітні люди 
як і по всій Україні. 

    Редакція газети чекає пропозицій щодо наступного міста. Якщо Ви родом з якогось маленького 
міста, розкажіть нам про нього і ми з радістю опублікуємо статтю в нашій газеті. 

Райдержадміністрація Спальний мікрорайон 

Музична школа 

На вулицях міста 

Автор:  

Андрій Марухленко група 

43 Ю 

Фотографії :   

Катерина Дворецька,     

Андрій Марухленко  

Міський пляж Святкові заходи 
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Покрив Пресвятої Богородиці 

Православна і греко-католицька церкви східного обряду 14 жовтня відзначають головне осіннє свято - 

Покрову Пресвятої Богородиці.  

У його основу покладено переказ про появу Божої Матері в 910 році у Влахернському храмі в 

Константинополі (де зберігалася риза Пресвятої Діви Марії, її 

головний покрив і частина поясу, перенесені з Палестини в V 

столітті).  

У ті дні Константинополь був в облозі язичників: місту загрожувало 

зруйнування. Під час недільного цілонічного пильнування, коли храм 

був переповнений людьми, котрі молилися, святий Андрій побачив 

Пресвяту Богородицю, що йшла повітрям, осяяну яскравим світлом, 

оточену Ангелами і сонмом святих. Царицю Небесну 

супроводжували святий Хреститель Господній Іоанн і святий апостол 

Іоанн Богослов. Під час цього явища Пресвята Діва зі сльозами 

піднесла молитву про порятунок людей від негараздів і страждань, 

потім, підійшовши до Престолу, продовжила свою молитву, 

закінчивши яку, зняла зі своєї голови білий покрив (омофор) і 

простягла його над людьми, що молилися в храмі, захищаючи від 

ворогів - видимих і невидимих.  

Пресвята Владичиця сяяла небесною славою, а покрив у руках її 

блищав "краще променів сонячних". Святий Андрій з трепетом 

споглядав чудове бачення і запитав свого учня, що стояв поряд з ним, 

блаженного Єпіфанія: "Чи бачиш, брате, Царицю і Пані, що молиться 

про весь світ?" Єпіфаній відповів: "Бачу, святий отче, і жахаюся".  

Богородиця просила Ісуса Христа прийняти молитви всіх людей, що 

закликають його пресвяте ім`я і благають її заступництва. 

Коли Богоматір залишила церкву, покрив став невидимим, але 

в храмі залишалася благодать, що зійшла з Богородицею.  

Хоча переказ, покладений в основу свята, пов`язаний з 

Візантією, до грецького церковного календаря Покрова не 

увійшла. На Русі свято на честь Покрови Божої Матері було 

встановлене святим князем Андрієм Боголюбським - сином 

Юрія Долгорукого.  

Народні звичаї та повір’я до свята Покриви Пресвятої 

Богородиці 

У свято Покрови Пресвятої Богородиці віруючі просять у 

Цариці Небесного захисту і допомоги.  

Після Покрови і до початку Пилипівського посту, 28 

листопада, українці традиційно гуляли весілля. Вважається, 

що молодих, які укладають цього дня шлюб, сама Богородиця 

бере під свій покрив і в сім`ї пануватимуть любов і злагода.  

У побуті свято здавна пов`язували із закінченням польових робіт, з поворотом на зиму.  

До Покрови завершували всі роботи на полях і проводили осінні ярмарки.  

Козаки здавна вважали Богородицю своєю заступницею і покровителькою.  

 

 

 

Матеріал підготувала: Вінник Даша 49ю 
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Юристів занадто
багато

Кваліфікованих
фахівців в цій галузі
мало, а звичайних
юристів дуже багато

Ставляться позитивно
і самі є юристами

Негативне ставлення

Нейтральне
відношення

 

               

 

 Яке Ваше відношення до представників юридичних професій? Наскільки необхідна ця спеціальність? Чи 

достатньо спеціалістів в даній сфері? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Катя Федорук  39ю 

 

«Мало встати вранці, потрібно ще прокинутися» 

Яніна Іпохорська 

 

Ми багато спимо, та чомусь завжди хочеться спати, і на парах, і в транспорті. Бадьорість залежить не від 

того скільки людина спала, а як. Якість сну є дуже важливою, вона залежить від багатьох факторів. Фактори, 

що негативно впливають на якість сну: 1) довге сидіння за комп’ютером; 2) куріння; 3)вживання напоїв, які 

містять кофеїн та алкоголь;  4) перенесення «на потім» незакінчених справ; 5) гострий чи хронічний біль; 6)

малорухомий спосіб життя; 7) перегляд ввечері фільмів жахів чи триллерів. А щоб сон був міцний потрібно 

дотримуватися таких порад: 1)прийняти теплий душ перед сном; 2) випити пере сном склянку теплого 

молока; 3) добре попрацювати на протязі дня; 4) закінчити всі справи; 5) слухати перед сном спокійну 

музику чи звуки природи;  6) піти на прогулянку, замість перегляду телебачення. 

 

Катя Федорук  39ю 

 

Використані джерела:  

http://paralleli.if.ua/news/10191.html 

«Колесо жизни» №6 (49) 11 

http://paralleli.if.ua/news/10191.html
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1. Наприкінці III тис. до н. є. у місті Ур було укладено перший у світі юридичний кодекс царя Ур-Намму. 

2. В  930 році був заснований перший в світі парламент — ісландський альтинг. 

3. 12 листопада 1992 року в Україні введено в обіг український карбованець як купон Національного банку 

України. 

4. 20 січня 1965 року з’явилось Українське телебачення.  

Автор: Андрій Марухленко 43 Ю          

1. Верховна Рада України;  Закон  вiд 08.07.2011  № 3686-VI 

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо здійснення спільної діяльності. 

 2. Верховна Рада України;  Закон  вiд 08.07.2011  № 3687-VI 

Про особливості оренди чи концесії об'єктів паливно-енергетичного комплексу, що перебувають у державній 

власності.  

 3. Верховна Рада України;  Закон  вiд 08.07.2011  № 3691-VI 

Про внесення зміни до Закону України "Про перелік об'єктів права державної власності, що не підлягають 

приватизації" щодо виключення з переліку підприємств, що не підлягають приватизації, готелю "Спорт"  

 4. Верховна Рада України;  Закон  вiд 08.07.2011  № 3682-VI 

Про внесення змін до деяких законів України з питань врегулювання заборгованості за електричну енергію  

 5. Верховна Рада України;  Закон  вiд 08.07.2011  № 3674-VI 

Про судовий збір . 

 6. Верховна Рада України;  Закон  вiд 08.07.2011  № 3680-VI 

Про амністію у 2011 році . 

 7. Верховна Рада України;  Постанова  вiд 08.07.2011  № 3685-VI 

Про зняття з розгляду проекту Закону України про внесення змін до Податкового кодексу України щодо 

тимчасового зменшення ставок акцизного податку  

 8. Верховна Рада України;  Постанова  вiд 08.07.2011  № 3688-VI 

Про прийняття за основу проекту Закону України про внесення змін до 

деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення правового 

регулювання забезпечення реалізації житлових прав мешканців 

гуртожитків  

 9. Верховна Рада України;  Постанова, Перелік  вiд 08.07.2011  № 3670-

VI 

Про внесення змін до порядку денного восьмої сесії Верховної Ради 

України шостого скликання  

 10. Верховна Рада України;  Закон  вiд 07.07.2011  № 3613-VI 

Про Державний земельний кадастр . 

 11. Верховна Рада України;  Закон  вiд 07.07.2011  № 3609-VI 

Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших 

законодавчих актів України щодо вдосконалення окремих норм 

Податкового кодексу України . 

 12. Верховна Рада України;  Закон  вiд 07.07.2011  № 3614-VI 

Про внесення змін до Бюджетного кодексу України та деяких інших 

законодавчих актів України  
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Газета виходить другого вівторка 

кожного місяця 

Тематика наступного номера: 

 

 До Дня студента  

 Транспортне право 

 Молодіжна культура 

 До дня української писемності і мови 

 Святкуємо День працівників радіо, 
телебачення та зв'язку  

 “СВОБОДА” - що ми під нею розуміємо 

 Пам`яті жертв голодомору 

 

                   

Шановні викладачі та студенти юридичного 

відділення! 

Запрошуємо Вас до створення нашої газети. Ви можете надавати свої 

матеріали, пропозиції та зауваження до редакції газети. Після детального 

вивчення та опрацювання, Ви зможете їх побачити на сторінках нашого 

видання. Ми чекаємо на інновації та креативні ідеї. 

З повагою, редакція газети Pro bono 

                   

 

 

В коледжі діє юридична 

клініка “Bona fides”.  

 

 

 Б а ж а ю ч и м 

отримати юридичну консультацію прохання 

звертатися в 216 кабінет щосереди з 13:00-15:00. 

 

 Якщо ви бажаєте отримати юридичну       

консультацію на шпальтах нашої газети —           

подавайте суть питання у письмовому вигляді до 

216 кабінету щодня. 

З повагою, редакція газети Pro bono 

 

 

Другий драматургічний фестиваль «Тиждень актуальної п’єси» відбуватиметься в 

київських театрах з 22 по 30-е жовтня. Мета фестивалю — стимулювання та розвиток 

сучасної української драматургії, пошук нових авторів та текстів для театру.  

22, 23 жовтня — Молодий театр, з 14 по 23:00  

24 жовтня — Театр на лівому березі Дніпра, з 18:00 до 22:40  

25, 26 жовтня — театр ДАХ , з 18:00 до 23:00  

27, 28 жовтня — театр «Відкритий погляд» (Ільїнська 9), з 18:00 до 23:00  

29 жовтня — 18:30 м. Черкаси, академічний обласний музично-драматичний театр ім. Тараса 

Шевченко, прем’єра документальної вистави «Місто на Ч.», драматурги: Н.Ворожбит, М. Нікітюк, 

М. Гоманюк, О. Гвоздик, А. Май, Є. Марковський, соціолог М. Гоманюк, режисер А. Май  

Виїзд спеціальним автобусом. Акредитація преси та глядачів на цю подію обов’язкова.  

"Музей совєтської окупації"  

 

Україна. 03040 м. Київ вул. М.Стельмаха 6-А. Тел./факс 8(044) 258-00-71 

Графік роботи: 10-00 - 18-00, вих. - нд., пн. 

Екскурсії замовляються заздалегідь за тел. 258-00-71 

Добиратись: Від ст. М. Голосіївська їхати одну зупинку буд-яким транспортом до вул. 

М.Стельмаха 

Вхід та екскурсії безкоштовні 

http://kiev.globalinfo.ua/cultura/Kievskij-akademicheskij-Molodoj-teatr.html
http://kiev.globalinfo.ua/cultura/Kievskij-gosudarstvennyj-teatr-dramy-i-komedii-na-l-b-Dnepra.html
http://kiev.globalinfo.ua/cultura/Centr-sovremennogo-iskusstva-Dah.html
http://kiev.globalinfo.ua/cultura/kievskij_teatr_otkrytyj_vzglyad.html

