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Знання закону 

 заслуговує найвищої 

шани.                     

                    Ульпіан 

Pro bono 
02.02.2012 

№ IV 
(На благо) 

У цьому номері: 

 Наукова сторінка 2-5 

Спортивні новини  6-7       

Міста нашої держави 9-10           

Інтерв'ю                 11-12 

Анонс                            12 

             Лірика душі 

 

Ліна Костенко 

 

Я хочу знати, любиш ти мене, 

 чи це вже сон, який уже не сниться? 

 Моєї долі пекло потайне, 

 моя сама від себе таємниця! 

 

Чи ти за мене душу віддаси, 

 чи розміняєш суєтно і дрібно? 

 Краса – і тільки, трішечки краси, 

 душі нічого більше не потрібно. 

 

Чи, може, в цім калейдоскопі літ, 

 де все нещадно звичне і щоденне, 

 ти просто мені дивишся услід 

 і трохи любиш сни свої про мене? 

      Оголошення 

В коледжі діє юридична клініка “Bona fides”.  

Бажаючим отримати юридичну консультацію 

прохання звертатися в 216 кабінет щосереди з 

13:00-15:00. 

День Святого Валентина!!! 

День закоханих й щасливих. 

Люди люблять і чекають, 

А чого? Самі не знають. 

У цей день все може статись: 

Кожен може закохатись. 

Будуть серденька співати, 

Будуть квіти дарувати, 

Будуть усмішки сіяти, 

Хлопці на гітарах грати. 

Свято ласощів й кохання, 

Свято радощів й бажання. 

Все червоне і чудове, 

Все мрійливе і казкове. 

Навкруги сердець багато. 

Кожен хоче ВІДЧУВАТИ 

Звідусіль слова кохання, 

Поцілунків відчування. 

Люди люблять і цілують, 

Всім серця свої дарують. 

Закохайся у цей вечір – 

Зараз буде це доречно!!! 
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23 лютого – День захисника Вітчизни 

 У всі часи захищати рідну землю було справою 

честі та гідності мужніх людей, дійсних патріотів своєї 

країни, святим обов’язком кожного громадянина. День 

захисника Вітчизни - це всенародне свято, воно є символом 

непорушного зв’язку різних поколінь захисників 

Батьківщини.  

 Яка ж історія цього визначного свята? 

 Це свято виникло у 1918р. як День народження 

Червоної Армії. Узимку 1918р. німецькі війська 

намагалися пройти до Ленінграду, але на шляху до міста – 

Чудське озеро. Обійти озеро можна було або через Нарву, 

або через Псков. Командував військовими силами 

радянських військ Павло Дибенко. Під його командуванням загони солдатів і матросів 23 лютого 1918р. призупинили 

просування ворожих військ, і в цей день була створена Червона Армія.  

 Однак оборона міст нашими військами була організована вкрай погано, ворогові був відкритий шлях до Ленінграду, 

він зумів зайняти Нарву та Псков. Як наслідок, Росія була змушена підписати Брестський мир, за умовами якого Країна Рад 

мусила виплатити 6 млрд. марок, до того ж відбувалося відчуження 1 млн. квадратних кілометрів (Україна, Польща, 

Прибалтика, частина Закавказзя і Білорусі). З 1922р. 23 лютого почали святкувати як День Червоної Армії; пізніше він 

перетворився на День Радянської Армії та Військово –Морського флоту. 

 Але - дивна річ – самої Червоної Армії на той час ще не існувало, а власне бої з німцями почалися тільки в березні. А 

пояснення ось чому: у 1918р. країна нарешті перейшла зі старого стилю літочислення на новий – з юліанського календаря на 

грегоріанський. Переважна більшість країн Європи зробила це 

ще в XVI ст., тому відбулося зміщення історичних подій 

порівняно із сучасними датами. Відповідно до цього зміщення 

встановлюємо, що до переходу на нове літочислення 8 Березня 

було 23 лютого, тобто саме 23 лютого відзначався День 

міжнародного жіночого свята. Отже, жіночий день «переїхав» 

на 8 березня, а 23 лютого по інерції продовжували святкувати 

як щось військово-революційне. 

 23 лютого 1999р. Президент України Леонід Кучма 

видав Указ «Про День захисника Вітчизни», у якому зазначено: 

«Враховуючи численні звернення громадських організацій, 

ветеранів війни, та з метою сприяння патріотичному вихованню 

молоді постановляю установити в Україні свято - День 

захисника Вітчизни, яке відзначати щорічно 23 лютого». 

 У цей день ми з вдячністю згадуємо і вітаємо тих, хто 

захищав національні інтереси та безпеку нашої держави, але не 

залишаємо поза увагою інших люблячих чоловіків, і з щирістю 

вітаємо їх з міжнародним святом.  
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23 лютого 1999р. Президент України Леонід Кучма видав 

Указ «Про День захисника Вітчизни», у якому зазначено: 

«Враховуючи численні звернення громадських організацій, 

ветеранів війни, та з метою сприяння патріотичному 

вихованню молоді постановляю установити в Україні свято 

- День захисника Вітчизни, яке відзначати щорічно 23 

лютого». 

 У цей день ми з вдячністю згадуємо і вітаємо тих, 

хто захищав національні інтереси та безпеку нашої 

держави, але не залишаємо поза увагою інших люблячих 

чоловіків, і з щирістю вітаємо їх з міжнародним святом.  

За матеріалами сайту http://iup.zntu.edu.ua/.,  

http://west-express.info/kalendar/464-den-zahusnuka-

vitchuznu.html 

 

Матеріал підготувала: студентка групи 41ю 4-9 Григорчук  

 

 

 

 

 

 

17 лютого, п’ятниця 

День спонтанного прояву доброти 

День спонтанного прояву доброти (Random Acts of Kindness Day) – одна з недавніх ініціатив міжнародних 

благодійних організацій. В Україні це свято поки що практично не відоме. Вважається, що в цей день людям слід 

намагатися бути не просто добрими, що само собою зрозуміло, а добрими безмежно і безкорисливо, до 

божевілля. 

http://iup.zntu.edu.ua/
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Міжнародний день заборони катувань 

4 лютого 1985 ООН прийняла резолюцію про заборону тортур. Важко сказати, що цей документ істотно вплинув 

на подальшу історію. 

За часів Івана Грозного вішали бояр за зраду царю і живцем закопували жінок за подружню зраду, саджали на 

палю, четвертували, колесували. Одне з нововведень Івана Грозного полягала в тому, щоб зашити людини у 

ведмежу шкуру, а потім нацькувати на нього собак. А ще якось жорстокий цар наказав підірвати бочку з порохом, 

прив'язавши перед цим до неї декількох провинилися ченців. 

Особливим видом страти було переказ злочинця термообробці. Його варили в олії, вини або воді. Іноді могли 

поперемінно обливати то студеною водою, то гарячою (прямо, як у казці "Про конику-горбунок", тільки з іншим 

фіналом). 

Одним з найстаріших видів страти було спалення. Так умертвялі, в основному, релігійних злочинців. Інколи 

застосовували спалення на повільному вогні: наливали в казан холодну воду, саджали туди людину і варили "до 

повної готовності". Фальшивомонетників карали, заливаючи їм в глотку розплавлений свинець. Четвертуванням 

карали зрадників, що зробили замах на государя. Саме так загинув Степан Разін. 

Ми ,як майбутні юритси  розуміємо ,що спираючись на гіркий досвід ми робимо висновки, що саме цей акт вже 

адекватно,тобто офіційно засвідчує заборону катуванню , і ще раз доказує нам, що ми як суспільство  стаємо більш 

людяними та цивілізованими! 
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2 лютого, четвер 

День бабака 

Перша згадка про День Бабака датована 1841 роком. Це традиційне народне свято в США і Канаді. Його 

відзначають щорічно 2 лютого. Вважається, що в цей день потрібно спостерігати бабака, що що виповзає зі своєї 

нори, і за його поведінкою можна дізнатися, чи скоро настане весна. Якщо день похмурий, бабак не бачить своєї 

тіні і спокійно полишає нору – зима скоро закінчиться, і весна в цей рік очікується рання. Якщо ж день сонячний, 

бабак бачить свою тінь і ховається назад у нору – буде ще 6 тижнів зими. В деяких містах і поселеннях США і 

Канади в цей день проводяться фестивалі, присвячені місцевим метеорологічним бабакам, що збирають численних 

туристів.  

Історія виникнення свята уходить корінням в дуже давні часи, коли 2 лютого за григоріанським календарем 

християни Європи почали відзначати Стрітення Господнє. Вже тоді погоду саме в цей день вважали 

відповідальною за характер  

початку довгоочікуваної весни. В Південній Америці до цих пір популярна стара шотландська приказка: If 

Candlemas Day is bright and clear, therell be two winters in the year (День Стрітення ясний – бути двом зимам у році).  

Традиція людей перекладати відповідальність за довгострокові прогнози погоди на „братів наших молодших‖ 

почалася ще у Давньому Римі, де 2 лютого щорічно відзначали День їжа. Мете реологічний прогноз в цей день 

будувався за поведінкою розбудженого їжа, який який бачив і не бачив свою тінь. Мешканці Західної Європи 

зберегли цю традицію і в більш пізні періоди, а переселенці з їх числа в Північну Америку у свій час поряд з 

іншими традиціями захопили з собою і її. По той бік океану, де їжі не водилися, роль відповідального метеоролога 

перейшла до бабака. 

Матеріал підготував: студент групп 43ю 3-9 Артемчик Антон  
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Матеріал підготував: студент групи 43ю 3

-9 Ліпко Сергій 

Видатні українські спортсмениВидатні українські спортсмени  
КЛИЧКО ВІТАЛІЙ 

Народився 19 липня 1971 року в селищі Беловодск, Киргизстан. Батько 

Віталія Володимир Родіонович професійний військовий. Мати, Надія 

Ульянівна - вчителька початкових класів середньої школи.Дитячі 

заняття Віталія різними видами єдиноборств, поступово склалися в 

досить серйозне захоплення кікбоксингом. За невеликий проміжок часу 

Віталій досяг значних спортивних успіхів - став шестиразовим чемпіоном 

світу з кікбоксингу, а також трикратним чемпіоном України з боксу 

(1992, 1993, 1994), чемпіоном I Всесвітніх ігор військовослужбовців у 

суперважкій ваговій категорії (1995 рік), срібним призером чемпіонату 

світу (1995).Всього на аматорському ринзі Віталій провів 210 двобоїв. 

195 двобоїв він виграв, перемігши в 80 боях нокаутом.25 вересня 2002 

року, у Дюссельдорфі Віталій і Володимир Кличко стали 

репрезентантами ЮНЕСКО. На прес-конференції, присвяченої цій події, 

Віталію та Володимирові були вручені титули "Heroes for Children".31 

грудня 2004 року, за значні особисті заслуги перед Україною в розвитку 

спорту, виняткові спортивні досягнення, підвищення міжнародного 

авторитету вітчизняного боксу Президент України Л. Кучма своїм Указом 

нагородив званням Герой України із врученням Ордена Держави 

чемпіонові світу за версією WBC у важкій вазі Віталію Кличко.28 січня 

2005 року, у Мехіко виконавчий комітет Всесвітньої Боксерської Ради, 

підводячи підсумки року, назвав Віталія Кличко найкращим бійцем 2004 

року.5 березня 2005 року Президент України Віктор Ющенко своїм 

указом призначив Віталія Кличко своїм позаштатним радником.8 

березня 2005 року, у Нью-Йорку Український інститут Америки вручив 

Віталію та Володимирові Кличко премію "Люди Року 2004".12 березня 

2005 року в Національному Палаці "Україна", Київ, відбулася дев'ята 

церемонія Загальнонаціональної етій рік поспіль. 

КЛИЧКО ВОЛОДИМИР 

Народився 25 березня 1976 року в Семипалатинську (Казахстан). 

Дитячі заняття різними видами єдиноборств поступово склалися в 

досить серйозне захоплення боксом у Володимира. Володимир ні в чому 

не поступався старшому брату. Вже в сімнадцять років він завоював 

звання чемпіона Європи серед юніорів, потім п'ять разів ставав 

чемпіоном України по боксу, чемпіоном I Всесвітніх ігор 

військовослужбовців у важкій ваговій категорії (Італія, 1995 рік), 

срібним призером чемпіонату Європи з боксу (1996 рік).Поточний 

результат: 42 перемоги (39 нокаутом), 2 поразкиНайбільше його 

досягнення на любительському боксерському рингу - золота медаль і 

звання чемпіона з боксу в суперважкій ваговій категорії на Олімпійських 

іграх в Атланті (1996 рік). Ця перемога була відмічена орденом "За 

мужність", якою нагородив Володимира Президент України Леонід 

Кучма.Влітку 1998 року український спортсмен почав підкорення 

Америки; в Майамі провів рейтингові поєдинки, які виграв достроково 

нокаутом і спілкувався з кращим боксером світу Евандером Холіфілдом. 

Володимир відомий Америці як переможець Олімпійських ігор в Атланті. 

За ті три роки, що українські спортсмени Володимир Клічко виступає в 

складі клубу "UNIVERSUM BOX-PROMOTION", він пройшов шлях від 200-

го місця в світовому боксерському рейтингу не тільки до десятки 

кращих боксерів світу, але і до престижних титулів. За цей час він 

провів 32 поєдинка переважно виграючи їх нокаутом. 
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Міжнародна федерація футбольної історії і 

статистики (IFFHS) опублікувала рейтинг 

найкращих тренерів XXI століття. 

Для визначення найуспішніших наставників 

враховувалися показники із 2000 по 2011 роки. 

Щороку IFFHS проводила голосування з 

визначення найкращого тренера. Зараз усі ці 

рейтинги об'єднані в один. Причому найкращий 

тренер року отримує 20 балів, другий - 19, третій - 

18, і так далі, до 20 місця. У рейтингу були 

враховані показники тренерів та клубів, і 

національних команд.Найкращим тренером XXI 

століття за версією IFFHS став наставник 

Манчестер Юнайтед Алекс Фергюсон, який 

заробив 166 балів. Також до трійки потрапили 

Арсен Венгер (165 балів) та Жозе Моуріньо (154 

бали). Тренер Барселони Хосеп Гвардіола лише на 

22-му місці, а його попередник Франк Раайкард - 

на 12-му.Також у рейтингу присутні тренери, які 

мають відношення до українського футболу. 

Мірча Луческу та Хуанде Рамос поділили 34-ту 

сходинку на трьох із Руді Феллером, єдиний 

українець у рейтингу Олег Блохін розташувався 

на 53-му місці, Валерій Газзаєв - на 86-

му.Нинішній наставник київського Динамо Юрій 

Сьомін у список 190 тренерів не потрапив. 

Названі найкращі тренери 

XXI століття 

Гравці МЮ 

вшанували пам'ять 

Нинішні гравці Манчестер Юнайтед 

в 54-у річницю авіакатастрофи в 

Мюнхені, в якій загинули кілька 

футболістів цього англійського 

клубу, вшанували пам'ять жертв цієї 

трагедії.  

Київський Сокіл 

підписав 

титулованого 

Сьогодні, 31 січня, в останній день 

трансферного ринку, київський Сокіл 

підписав контракт із відомим 

російським нападником Олександром 

Харитоновим.  
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Коломия 
Сьогодні я хотів би розповісти про чудове місто Коломию. Я 

вибрав це місце тому що коли я був ще малий то декілька 

років проживав в ньому, і в моїй пам’яті відклались лише 

приємні спогади про нього. Чим же мені так запам’яталося це 

місто? По перше своєю архітектурою, по друге людьми що 

там проживають, також мені запав в пам'ять музей писанок та 

парки які знаходяться там. Що ж до історичних відомостей на 

приклад про назву, то історики й досі не мають одностайної 

відповіді на питання, коли і як виникла Коломия, хто був її 

засновником, звідки походить назва міста. Ось як про це чи не 

вперше у ХІХ столітті зазначив Л. Вайґель: 

«... Коломия належить до найстаріших в Галичині міст. Дехто, 

захоплений схожістю вислову, вводить назву слова колонія, 

тобто римське поселення. Тутешній люд провадить назву 

міста від назви потокуКоломийка, який так звуть тому, що в нім мили кола».  

 

Сьогодні найпоширенішими версіями щодо походження назви міста є припущення, побудовані на основі переказів і 

леґенд. Зокрема, це версії, що виникли від сполучення іменника «коло» (колесо) і дієслова «миє» (мити, обмивати), від 

сербо-хорватського слова «коломий'я», власного чоловічого імені Коломий. 

Існує також версія, що Коломию було закладено на честь галицького короля і угорського королевича Коломана 

(Кальмана) (1209—1241) у 1214 році, 

вперше висловлена у ХІХ столітті. Є ще 

варіант що назву місто отримало від 

свого розташування біля річки Прут. 

Колись Прут мав назву «Мий», 

відповідно місто назвали «Коло Мия», 

цебто коло Прута. 
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Також  Коломиї завдячують своєю назвою танець коломийка і короткі пісні, які теж називаються коломийками. 

Наприклад, Коломия не помия, Коломия місто, В Коломиї такі дівки, як пшеничне тісто. 

Як я уже згадував там знаходиться музей Писанок який єдина у світі культурна установа, збудована для 

збереження і експонування творів писанкового розпису – писанок.  

 Це все що я хотів розповісти про це чудове місто, сподіваюсь вам сподобалось і дякую за увагу.      

 

Матеріал підготував :студент групи 46-ю Кучерявенко Олег                         
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Набрали чинності такі нормативно-правові 

акти:  

Про офіційні (облікові) курси банківських 

металів 

Повідомлення Національного банку України від 

27.01.2012 

Про внесення зміни до статті 11 Закону України 

"Про військовий обов’язок і військову службу" 

Верховна Рада України; Закон від 10.01.2012 № 

4296-VІ 

Про прийняття за основу проекту Закону 

України про внесення змін до статті 292 

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

трубопровідного транспорту 

 

Про прийняття за основу проекту Закону України про внесення змін до Кодексу України про адміністративні 

правопорушення та Кримінального кодексу України щодо посилення відповідальності за порушення вимог 

законодавства про охорону праці та охорону 

надр 

Верховна Рада України; Постанова від 

10.01.2012 № 4292-VІ 

 

Про прийняття за основу проекту Закону 

України про внесення змін до деяких законів 

України щодо врегулювання окремих питань у 

сфері інтелектуальної власності 

Верховна Рада України; Постанова від 

10.01.2012 № 4295-VІ 

 

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

щодо захисту населення від інфекційних хвороб 

Верховна Рада України; Постанова від 10.01.2012 № 4302-VІ 

 

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

Великої 

Сьогодні поговоримо про ще одне цікаве  місто Київської області. Це місто Біла 

Цернва, яке розташоване на півдні Київської області,  з багатою історією та цікавим 

сьогоденням. 

   Бiла Церква розташована в долинi рiчки Рось за 84 км. на пiвденний захiд вiд столицi 

України м.Києва i є найбiльшим промисловим та культурним центром столичної областi з 

територiєю 33,7 кв.км. та населенням - 201,2 тис.чол. 

   Через мiсто проходить автострада Одеса-Санкт-Петербург. 

Найближчий рiчковий порт знаходиться в м.Києвi (84 км.), морський порт в м.Одесi (400 

км.). 

   В мiстi є 1 аеродром, 2 залiзничнi станцii. 

   Мiсто Бiла Церква - одно iз найстарiших мiст Київськоi Русi. 

   В мiстi працюють пiдприемства рiзних галузей, провiдними з них є нафтохiмiчна, 

харчова, переробна, машинобудiвна. 

   Бiла Церква мае розгалужену мережу освiтнiх закладiв: 23 загальноосвiтнiх шкiл, 2 

вечiрнi, 2 спецiальнi школи, державний лiцей, 5 професійно-технічних училищ, педагогічне 

училище, медичне училище, коледж стандартизацii, метрологii та сертифiкацii, технiкум м"ясо-

молочноi промисловостi, обласний iнститут пiслядипломноi освiти педагогiчних кадрiв. 

   Бiла Церква - батькiвщина багатьох дiячiв науки, культури, мистецтва, спорту. 

   Тут народилися: Г.Вул - фiзик, академiк, Ю.Линник - математик, академiк, О.Медвiдь - 

триразовий олiмпiйський чемпiон з вiльноi боротьби. Жили й працювали: К.Стеценко - 

композитор, Л.Курбас - режисер-новатор, М.Вавилов - ботанiк, генетик, П.Попович - льотчик-

космонавт. 

   Наше древнє мiсто залишаеться мiстом молодих, бiля 50% його жителiв - це молодi 

люди вiком до 30 рокiв. 

   В Білій церкві є такі архітектурні пам’ятки: Зимовий палац ( поч.ХІХ ст.): склади 

( кінець ХVІІІ - початок ХІХ ст.); Торгові ряди ( 1809-1814); церква святителя Миколая, 

чудотворця Мирлікійського (1706-1852); Костьол Іоанна Хрестителя ( 1796-1812); собор 

Преображення Господня (1833-1939); церква св. равноапостольної Марії Магдалини (1842); 

ансамбль споруд поштової станції ( 1825-1831); ансамбль споруд білоцерківської гімназії ( 1843-

1847) - головний корпус Білоцерківського аграрного університету ( 1930-ті рр.); каплиця-пам'ятник 

землякам, які загинули в локальних війнах ( 1996). 

   На сьогоднішній день у мiстi працює 40 промислових пiдприемств, в тому числі 2 - 

державної власностi. Найбiльш потужнi - закрите акцiонерне товариство "СП" Росава по 

виготовленню автошин, товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Iнтер-ГТВ" по виготовленню 

формових та неформових гумово-технiчних виробiв, єдине в Українi пiдприемство по 

виготовленню феритових та ювелiрних виробiв - закрите акцiонерне товариство науково-

виробнича фiрма "Ферокерам" закрите акцiонерне товариство "Бiлоцеркiвська 

теплоелектроцентраль" по виробництву теплоенергiї та електроенергii. 

Інститут післядипломної освіти Колонада у парку “Олександрія” Торговий центр 

Площа 

Церква Марії Магдалини 
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ГЕРБ МІСТА 
Герб міста має форму щита. Колір 

щита - червоний, обрамлення щита 

золотого (жовтого) кольору. В 

середині герба зображено золотий 

лук з нагнутою тятивою, на якій 

знаходяться три золоті стріли. 

 

Прапором міста є прямокутне 

полотнище червоного кольору із 

співвідношенням сторін 1:1. У центрі 

- зображення білої церкви, що 

складає 2/3 величини полотнища. 

   Головною гордістю Білої Церкви є дендрологічний парк ―Олександрія‖. 

   Дендрологічний парк „Олександрія" - одна з провідних установ Національної академії наук України в галузі ботаніки, 

дендрології та зеленого будівництва. Парк засновано графами Браницькими у 1793 р. Постановою Кабміну України від 12 

жовтня 1992 р. № 584 парк віднесено до територій природно-заповідного фонду державного значення з особливим режимом 

охорони та використанням рослинних ресурсів. Дендропарк „Олександрія" НАН України є юридичною особою, має 

самостійний баланс, розрахунковий, валютний та інші рахунки, свою печатку, бланки, емблему. Площа парку 297 га. Видовий 

склад дерев, кущів та трав`янистих багаторічників нараховує 2240 таксонів. Площа декоративних водойм парку (ставки та р. 

Рось) становить 21 га.  

   Основними завданнями парку є:  

- збереження, відтворення та поновлення колекцій деревної, трав`янистої рослинності парку та архітектурних споруд;  

- ведення науково-дослідної роботи;  

- ведення екологічної освітньо-виховної роботи.  

   Управління парком здійснюється адміністрацією, яку очолює директор, який представляє організацію у державних, 

громадських, міжнародних та інших організаціях.  

Автор: 

Андрій Марухленко група 43Ю 

Джерела: http://bilatserkva.info 

                  http://bila-cerkva.osp-ua 

Наступним містом може стати твоє! Якщо вам відомо якась цікава інформація про 

якесь маленьке містечко або ви родом з такого міста, звертайтесь до нашої 

редакції! 

Прапор міста 
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Автор: 

Андрій Марухленко група 43Ю 

Джерела: http://bilatserkva.info 

                  http://bila-cerkva.osp-ua 

   Сьогодні дуже важко уявити своє життя без такого гаджета як мобільний телефон. Ми щодня користуємось мобільними телефонами, дзвонимо, пишемо 

СМСки тощо, але мало чого знаємо про мобільний зв’язок. Про його виникнення і розвиток, як воно все працює і які перспективи в подальшому. В цій 

статті я спробую коротко дати роз’яснення та зібрати все цікаве про мобільний світ в Україні. 

    Першою компанією яка дала старт українському мобільному зв’язку була компанія ―UMC‖ (нині– МТС), яка була заснована в 1992 році. І вже 1 липня 

1993 року покриває весь Київ і президент України Леонід Кравчук урочисто здійснює перший в історії України мобільний дзвінок. Цей момент 

транслюють в прямому ефірі декілька телеканалів. В 1996 році мобільним покриттям від UMC покриті вже всі обласні центри України. Компанія потужно 

розвивається і стрімко презентує нові і нові досягнення. Але з 1997 року на ринок виходить ще один оператор ―Київстар‖, який сьогодні по всім 

параметрам обігнав МТС (UMC) і саме ці дві компанії є найпотужнішими і найбільш конкуруючими на Українському ринку. Між операторами з 1998 року 

почалась відверта боротьба за абонентів, кожен оператор пропонує або нові послуги (можливості) або понижає тарифи. Але пріоритетнішим було перше. 

Саме в цей період з’являється роумінг, ММС, мобільний інтернет. А компанія Київстар навіть запускає унікальні сервіси ―Мобільна рація‖, ―Визначення 

місцезнаходження‖ і ―конференц-зв’язок‖.  

    Тарифи тоді були набагато вищими ніж зараз. Дзвінків по 0 копійок не існувало. Не існувало до того часу поки в Україні не з’явився третій оператор, 

який вийшов на ринок з абсолютно відмінними від своїх конкурентів пріоритетами.  

Це був оператор LIFE, який почав ―брати‖ ринок не якістю і пакетом доступних послуг, а дешевими тарифами та безкоштовним підключенням. LIFE був 

першим оператором, який безкоштовно роздавав стартові пакети та ввів безкоштовне спілкування в мережі. Проте покриття та обслуговування у нього 

було на низькому рівні і в принціпі не дуже піднялось і до сьогоднішнього дня. Всі ці три оператори залишились в Україні і до сьогоднішнього дня, а от 

четвертий гравець, який до речі був наймолодшим, зник з ринку буквально рік назад. Це—Білайн. Сьогодні він входить до складу Київстар.  

   Всі ці оператори працюють в діапазоні GSM і в другому поколінні (2G). Вдаватися в технічні подробиці в цій статті не будемо. Зупинимось лише на 

основному, покоління 3G дозволяє здійснювати відеодзвінки, надає швидкісний інтернет та кращу якість звуку. Але нагадую це далеко не всі відмінності.  

    Покоління 3G операторів в Україні представлене лише однією компанією Укртелеком . Тільки вона має відповідну ліцензію. Хоча технічно всі три 

вищезгадані оператори можуть давно працювати в третьому поколінні, але проблема в тому що Український державний центр радіочастот не може 

прорахувати відповідні частоти, тому ліцензію було вирішено віддати тоді ще державному підприємству ―Укртелеком‖. 

    В Україні також існує ряд менш відомих, але потужних операторів. Це Інтертелеком, PeopleNET, CDMA Україна, Freshtel та Geerafe (раніше Інтелеком). 

Перші три відносно непопулярні тому що працюють у іншому стандарті, а саме у CDMA. Ця технологія непопулярна в Україні, хоча в країнах Америки всі 

оператори працюють саме в CDMA. Часто цих операторів називають 3G, навіть вони самі. Але це неправильно, якщо підійти до цього науково. Стандарт 

CDMA забезпечує також швидкий інтернет, подібний до швидкості 3G, тому для реклами вони і називають себе операторами третього покоління. Два 

останні оператори це гравці ще більш нового потужного стандарту,це оператори четвертого покоління (4G). Вони ще ―молоді‖, мають слабке покриття, 

слабо розвинені і пропонують дорогі тарифи, але і високі можливості. 

    В Україні є таке поняття як ―віртуальний 

оператор‖. Це оператор, який працює під своїм 

брендом,пропонує свої послуги і тарифи, але є 

частиною реального оператора і працює в його 

мережі. Прикладами віртуальних операторів є: 

Діджус, Джинс, МТС-Ультра і віднедавна Білайн, 

хоча це спірне питання. Віртуальні оператори 

створюються переважно за двох умов. Перше—це можливість ―обійти‖ антимонопольне законодавство, а друге—це маркетинговий 

хід на завоювання певної категорії населення (найбільш яскравий приклад ―Мобілич‖, оператор сугубо для пенсіонерів). 

    Також в Україні представлений окрім міжнародного ще і національний роумінг. Він діє між операторами Укртелеком (бренд 

ЮТЕЛ) та Київстар. Домовившись про цей роумінг, Київстар дуже розумно став оператором з 3G покриттям. 

    Загальний рейтинг по кількості абонентів на сьогодні виглядає так: 

     1 місце - Київстар (включаючи Білайн) 

     2 місце - МТС 

     3 місце - Life 

     4 місце - Інтертелеком 

     5 місце - PeopleNET та CDMA 

     Далі ідуть ЮТЕЛ та 4G оператори 

     Ось так виглядає в загальному ситуація на мобільному ринку в Україні. Щодня все змінюється, з’являється щось нове. Нам залишається лише 

слідкувати та інформувати Вас, наших читачів, про всі зміни. Найближчим часом все-таки обіцяють роздати 3G частоти, тож будемо чекати. А Вам 

бажаємо приємного спілкування, низьких тарифів та покриття навіть на станції метро Арсенальна. Але ні в якому разі не ставте мобільне спілкування на 1 

місце, краще спілкуватись особисто, не занурюючись у світ комунікацій! 

 

Автор: Андрій Марухленко група 43Ю 

Деякі дані взято з офіційних сайтів операторів 
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   Компанія ―Зеонбуд‖, яка є провайдером цифрової 

телемережі в Україні, побудувала в рекордні строки 

найбільшу в Європі цифрову телемережу. Також 

Україна стала першою в світі країною, яка обрала 

новий стандарт для мовлення, а саме DVB-T2. Інші 

країни використовують попередній стандарт,а 

стандарт DVB-T2 лише тестується в деяких 

державах.  

   Рекордом стало те, що компанія побудувала 

мережу менше ніж за рік.  Щоб уявити 

масштабність роботи, слід зазначити, що мережа 

складається з 4-х так званих мультиплексів і 664 

передавачів. Почавши роботи на початку 2011 року, 

вже в листопаді-грудні цього ж року цифрове 

телебачення почало працювати в повному обсязі. 

Єдиним моментом є те, що деякі телеканади не 

розпочали мовлення, бо вони є новоствореними і 

ще не змогли технічно запуститись, але до запуску 

самого цифрового ТБ це не має відношення.  

   ―Можна з впевненістю сказати, що цифрове ТБ в 

Україні відбулось, завершено перший етап 

впровадження цифрового телебачення. Вже в 

лютому українцям будуть запропоновані перші 

ресивери для прийому ―цифри‖ і в ефірі телеканалів 

будуть транслюватись так звані промо-ролики для 

інформування населення‖ - каже голова Нацради з 

питаннь телебачення і радіомовлення. 

   Малозабезпеченим сім’ям ресивери держава буде 

видавати безкоштовно. А всім іншим вони будуть 

запропоновані по ціні 400-500 гривень. Але 

купувати будь-який не варто, тому що ―Зеонбуд‖ 

запровадив систему кодування сигналу, тобто  

―ловити‖ сигнал будуть тільки ресивери, які 

пройдуть сертифікацію провайдера.  

    Приємно коли Україна в чомусь є першою, 

будемо сподіватись, що це не останнє наше 

досягнення. 

Автор: Андрій Марухленко 

Підвищення стипендій до рівня прожиткового мінімуму поки 

що не буде 

   Урядовий проект Закону України «Про вищу освіту», який був опублікований 

ще в 2010 році і викликав чимало дебатів, нарешті в Парламенті. Крім нього у 

Верховній Раді зареєстровано ще два альтернативних документа. Якщо 

парламентарії затвердять урядову версію закону, студенти будуть отримувати 

стипендію не менше поточного прожиткового мінімуму.    З 1 січня 2012 року це 

1017 грн., Тобто стипендії в порівнянні з нинішніми збільшаться майже вдвічі. 

Втім, очікувати цього відразу після прийняття закону не варто. Про це розповів 

директор Департаменту вищої освіти Міністерства освіти, науки, молоді та 

спорту Ярослав Болюбаш в прямому ефірі програми «У центрі уваги» на каналі 

«Київ».   «По-перше, це прогресивна норма тим, що вона не прив'язана до 

абсолютних числах, а до певного показника, який весь час змінюється, то є у нас 

в даному випадку показник це прожитковий мінімум. Це вже є позитивне. По-

друге, в проекті зафіксовано, що буде академічна та соціальна стипендія. 

   Академічна - та, яка дається за навчальні досягнення, а соціальна - та, яка 

повинна бути матеріальною підтримкою тих, хто малозабезпечений, починаючи 

від дітей сиріт, малозабезпечених сімей і т.д. Якщо хтось собі уявляє, що 

прийняли закон і він завтра вже працює, він глибоко помиляється. Закон має таку 

новизну, що з нього випливає необхідність розробки в рамках 100 підзаконних 

актів, починаючи від внесення змін до базового Закону «Про освіту», інших 

законів, прийняття урядових рішень, постанов Кабміну, і нормативних актів, які 

затверджуються Міносвіти. Тому він не буде миттєво впроваджуватися », - 

розповів він. 

Джерело: Новини СТН на телеканалі “Київ” 

В Україні нові міністр фінансів та голова СБУ 

   19 січня в Україні призначено нового міністра фінансів. Ним став колишній шеф 

українських спецслужб 43-річний Валерій Хорошковський. Не варто дивуватися 

тому, що український генерал очолив фінансове відомство: насамперед він відомий 

як бізнесмен та фінансист, менеджер високого рівня.  

   Практично усі, з ким довелося говорити у Києві, високо оцінюють менеджерські 

якості Валерія Хорошковського. «Він – ліберал та менеджер сучасного 

європейського типу, прихильник реформ і інтеграції України в європейську 

спільноту», - говорить директор Інституту української політики д-р Костянтин 

Бондаренко. «Хорошковському в усьому сприяє вдача, і президент Янукович не 

даремно поставив його на такий відповідальний напрямок роботи: він знає 

труднощі, з якими зіштовхнулася Україна протягом останнього часу у сфері 

економіки, і розуміє, що ці труднощі мають вирішувати люди типу 

Хорошковського, а не економісти консервативного, адміністративного типу, які 

раніше керували фінансовим блоком уряду». 

   Також  президент Віктор Янукович призначив Ігоря Калініна головою СБУ. 

Відповідний указ Янукович підписав у п'ятницю.  

   Перед цим Янукович скасував свій указ про призначення тимчасовим 

виконувачем обов’язків голови СБУ Володимира Рокитського, який є першим 

заступником голови СБУ - начальником Головного управління по боротьбі з 

корупцією та організованою злочинністю Центрального управління СБУ. 

   Перед призначенням Калінін займав посаду начальника Управління державної 

охорони України. 

Джерела: ТСН та інформаційне агенство УНН 
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          Овен 

(21.03 — 20.04) 

Протягом цього місяця рекомендується утриматися від зайвої активності на роботі. Зараз ви 

схильні діяти швидко і необдумано. Вірогідність того, що доведеться переробляти якісь речі, 

досить висока, тому варто бути більш послідовними в своїй активності. Перша половина цього 

місяця принесе більше спілкування з друзями. Не виключено, що у вас можуть з'явитися нові 

захоплення, які дозволять вам розширити своє коло однодумців. Другу половину лютого 

бажано присвятити відпочинку, а також роздумам наодинці. Мабуть, що в самоті ви зможете 

краще розібратися із складними ситуаціями, а також придумаєте цікаві проекти. 

 

Вдалі дні: 7, 8, 15, 16, 24, 25, 26. 

Напружені дні: 4, 5, 11, 12, 17, 18. 

.  

       Тілець 

Вдалі дні: 7, 8, 15, 16, 24, 25, 26. 

Напружені дні: 4, 5, 11, 12, 17, 18. 

. Саме з цієї причини прагніть не форсувати розвиток роману, перед кожним важливим 

етапом в стосунках варто брати невелику паузу. Так ви зможете уникнути особливо 

безглуздих помилок. Перша половина лютого допоможе вам краще усвідомити свої цілі і 

завдання, оточити себе однодумцями. Нові плани і ідеї частіше виникатимуть в другій 

половині лютого. Цей період можна також вважати сприятливим для будь-якої колективної 

діяльності. 

 

Вдалі дні: 1, 9, 10, 17, 18, 27, 28. 

 

      Близнюки 

(21.05 — 21.06) 

У лютому типовим представникам вашого зодіакального знаку не рекомендується починати 

крупний ремонт в своєму будинку або квартирі. Зараз ви можете бути дуже поспішними в таких 

справах або просто непослідовними, через що багато що доведеться переробляти заново. Першу 

половину місяця краще використовувати для здобуття нових знань, навчання. Можна записатися 

на які-небудь курси або просто більш глибоко вивчити ту інформацію, яку ви отримуєте в 

освітній установі або на роботі. У другій половині лютого ви зможете вельми успішно проявити 

себе в кар'єрі. Успіх в цій області виявиться на вашому боці. 

Вдалі дні: 1, 9, 10, 17, 18, 27, 28. 

Напружені дні: 7, 8, 13, 14, 20, 21.  

           Рак 

(22.06 — 22.07) 

Протягом останнього зимового місяця типовим Ракам рекомендується бути обережнішими під 

час поїздок і невеликих подорожей. Якщо плануєте кудись їхати, варто заздалегідь 

пропрацювати свій маршрут. Це допоможе уникнути втрати часу. Прагніть також протягом 

лютого уникати суперечок. Когось переконати в чому-небудь буде не так просто, та і ви самі 

можете зараз бути непослідовними, що також ускладнить пошук істини. Перша половина 

місяця, швидше за все, принесе вам нові думки відносно інвестицій або ідеї про те, як 

використовувати позикові засоби в своєму бізнесі. Друга половина лютого личить для 

навчання і подорожей. 

 

Вдалі дні: 4, 5, 13, 14, 22, 23. 
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           Лев 

(23.07 — 24.08) 

Типовим Левам в лютому зірки рекомендують почекати з ухваленням рішень відносно 

фінансів. Зараз варто уважніше поводитися з особистими грошима. Відкласти також 

рекомендується здійснення крупних покупок. Є ризик придбати не зовсім те, що ви 

хотіли, або в товарi через деякий час виявляться приховані дефекти. У першій половині 

лютого свою активність краще направити на особисті стосунки. Зараз ви зможете легше 

обговорювати будь-які теми з близькою людиною, стане простіше знаходити 

компроміси. Більше гармонії зірки обіцяють і в інтимному житті. У другій половині 

лютого вдало вирішуватимуться будь-які питання, пов'язані з боргами, податками або якими-небудь зобов'язаннями. 

 

Вдалі дні: 7, 8, 15, 16, 24, 25, 26. 

Напружені дні: 1, 13, 14, 20, 21, 27, 28. 

 

          Діва 

(24.08 — 23.09) 

Розташування планет в лютому вказує на те, що ви можете стати досить непослідовними. 

Для вас характерна довга підготовка до рішучої дії, при цьому в момент ікс ви можете 

повести себе вельми спонтанно. Такого підходу зараз потрібно уникати, хоча зробити це 

буде дуже непросто. Можливо, варто почекати поки що із зайвою активністю і дуже 

частим проявом ініціативи. У першій половині лютого ви зможете успішно проявити 

себе на роботі, в інтелектуальній і теоретичній областях. У другій половині місяця стане 

легше налагоджувати ділові зв'язки, підвищиться ваша схильність до компромісів. 

 

Вдалі дні: 1, 9, 10, 17, 18, 27, 28. 

Напружені дні: 2, 3, 15, 16, 22, 23, 29.  

 

        Терези 

(24.09 — 23.10) 

Протягом цього періоду ви можете випробовувати внутрішні протиріччя. Не виключено 

повернення минулих страхів, особливо тих, які так чи інакше пов'язані з самотою. 

Спробуйте використовувати цей період для аналізу свого минулого. Не виключено, що 

деякі помилки вам удасться виправити. Навіть якщо цього не станеться, ви все одно 

зможете краще зрозуміти причини минулих успіхів і невдач. Першу половину лютого 

рекомендується присвятити інтелектуальній творчості. Вам зараз буде простіше 

виразити себе через спілкування. Друга половина місяця принесе удачливість в особисті 

стосунки, дозволить зав'язати нові знайомства. Успіх також чекає вас на роботі. 

 

Вдалі дні: 2, 3, 11, 12, 20, 21, 29. 

Напружені дні: 4, 5, 17, 18, 24, 25.  

 

     Скорпіон 

(24.10 — 22.11) 

У лютому типових Скорпіонів чекають зустрічі із старими друзями і однодумцями. 

З'явиться прагнення повернутися до минулих ідей, захоплень. Проте одразу намагатися 

реалізовувати подібні плани не рекомендується. Швидше за все, ви просто повторите 

минулі невдачі. Свою активність краще направити на пошук причин, які перешкодили 

вашим проектам у минулому. Вже потім можна зробити ще одну спробу, яка після 

настільки детального опрацювання матиме куди більше шансів на успіх. Перша 

половина місяця сприятлива для налагодження стосунків з рідними. Романтичні 

знайомства вірогідніші на самому початку лютого, а також протягом всієї другої половини місяця. 

 

Вдалі дні: 4, 5, 13, 14, 22, 23. 

Напружені дни:1, 7, 8, 20, 21, 27, 28. 
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      Стрілець 

(23.11 — 21.12) 

Розташування планет в лютому вказує на те, що ви можете проявляти поспішність 

або непослідовність в досягненні своїх цілей. Не виключено, що ви добиватиметеся 

чогось одного, а у результаті вирішите, що вам потрібне зовсім інше. Саме тому, 

перш ніж починати проект, варто переконатися в тому, що зусилля прикладаються в 

потрібному напрямі. Аналогічна ситуація може складатися і в кар'єрі. Прагніть 

добиватися лише того, що вам дійсно потрібно. Перша половина місяця буде вдалою 

для невеликих поїздок. Гармонійно стане складатися і повсякденне спілкування. У 

другій половині місяця більше часу приділите сім'ї, а також романтичним 

стосункам. 

 

Вдалі дні: 7, 8, 15, 16, 24, 25, 26. 

 

       Козеріг 

(22.12 — 20.01) 

Лютий принесе вам потяг до нових знань і проведення власних досліджень. Проте не 

виключено, що інтерес буде змінним: то ви зі всім завзяттям станете вивчати який-

небудь предмет, то зовсім перемкнетеся на абсолютно протилежне заняття. Зараз 

стоїть чіткіше вибирати напрям, в якому ви хочете рухатися, і бути більш 

послідовними в своїх дослідженнях або експериментах. У першій половині місяця 

активність можна проявити в грошових питаннях. Швидше за все, у вас з'являться 

цікаві ідеї відносно управління особистими фінансами. Друга половина місяця 

сприятливіша для невеликих поїздок, прийому гостей і спілкування. 

 

Вдалі дні: 1, 9, 10, 17, 18, 27, 28. 

Напружені дні: 4, 5, 11, 12, 24, 25. 

 

      Водолій 

(21.01 — 20.02) 

У лютому типовим Водоліям варто бути обережніше. Зараз підвищується вірогідність 

здобуття травм із-за поспішності або неуважності. Ви можете стати більш розсіяними, 

що і стане причиною неприємностей. Постарайтеся бути послідовними в особистому 

житті, а також в управлінні позиковими або чужими грошима. Якщо ви займаєтеся 

бізнесом, то в лютому не приймайте ризикованих рішень. У першій половині місяця 

частіше демонструйте свою ерудицію, це притягуватиме до вас людей. Друга 

половина лютого дозволить вам проаналізувати декілька нових ідей фінансової 

області, а також може привести до того, що передивляється деяких життєвих 

цінностей. 

 

Вдалі дні: 2, 3, 11, 12, 20, 21, 29. 

 

         Риби 

(21.02 — 20.03) 

Розташування планет в лютому вказує на те, що типовим представникам вашого 

зодіакального знаку рекомендується утриматися від рішучих кроків в особистих і 

ділових взаєминах. Зараз ви можете бути непослідовні в своїх вчинках. Тому 

рекомендується спочатку визначитися, чого ви хочете добитися, а лише після цього 

діяти. У першій половині лютого частіше проявляйте особисту чарівливість, вибирайте 

правильний режим праці, не забувайте про відпочинок. Друга половина місяця 

дозволить вам блищати ерудицією. Не виключено, що ви станете допитливішими і товариськими. 

 

Вдалі дні: 4, 5, 13, 14, 22, 23. 

Напружені дні: 2, 3, 9, 10, 15, 16, 29. 


