


Ó íîìåð³

Команда «Дома» ................................................................................ 2

Анкета-заявка на участь у проекті «Дім на півдороги» ...................... 9

Поради юриста ............................................................................... 11

Мифы о ВИЧ .................................................................................. 16

Говорите все плохо в жизни? — Не верю…  ................................. 19

Безкоштовна юридична консультація в Україні ............................... 21

Немає віз для українців? Це Ізраїль ................................................ 29

Вы пробовали гранолу? .................................................................. 33

День Независимости Украины в «Доме на полпути» — 

как это было ................................................................................... 35

Тест на уровень внутренней агрессии ............................................ 37



2

êî
ìà

íä
à 

«ä
îì

à»
Êîìàíäà «Äîìà»
Ì и продовжуємо публікувати згадки про наш Дім у ЗМІ. Цьо-

го разу наш Дім відвідали журналісти відомого інформацій-

ного ресурсу — «Гордон». Далі сам матеріал. Сподіваємось, 

Вам буде цікаво.

«Дорогой человек, которого я убила...»

Репортаж из единственного в Украине центра по реабилитации 

женщин-зэков. В «Доме на полпути» бывших заключенных учат 

элементарному: пользоваться мобильным и компьютером, общать-

ся в соцсетях, составлять резюме, варить борщ и разговаривать не 

«по фене».

«Мне вообще-то пожизненное светило, но заменили на 15 лет. 

Я никогда в жизни не думала, что смогу убить. Но как-то так... 

легко получилось. Зарезала мужика. Мотивы? Ну, скажем так, 

личные».

Единственный в Украине Центр адаптации для бывших заклю-
ченных женщин находится в Харьковской области. По сути, это 
временное пристанище для тех, кого никто не ждет на свободе. 
Он так и называется «Дом на полпути». Финансирует необычное уч-
реждение правительство Швеции. Сотрудники проекта объясняют: 
«Хотим сделать мир лучше». Думаете, пафос? Нет. Элементарная 
математика.

«100 гривен я украла. У соседки. Отсидела за них по полной — 

три с половиной года»

Крохотное село Краснопавловка. Чуть больше 100 километров 

от Харькова. Аккуратное двухэтажное здание напоминает корпус 

пансионата или пионерского лагеря. В советские времена это была 

сельская больница, в перестройку — заброшенное строение. Одна-

ко если сегодня назвать местным жителям адрес и спросить дорогу, 

обязательно уточнят: «Вы к зэчкам?» Мы к ним.

Сотрудники центра зовут их «наши девочки». Правда, вспомнив, 

что общаются с журналистами, тут же оговариваются: «Участницы 

проекта».

Сегодня здесь живут 18 женщин. Участие добровольное. Ника-

ких заборов и решеток на окнах. Поблизости даже милиции нет. 
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Но знакомство каждая участница по привычке начинает с номера 

статьи и срока отбывания. Эти слова сильно диссонируют с кружев-

ными покрывалами и плюшевыми мишками на кроватях.

Татьяна из Мариуполя, статья 115 УК Украины. Умышленное 
убийство.

«Мне вообще-то пожизненное светило, но заменили на 15 лет. 

Я никогда в жизни не думала, что смогу убить. Но как-то так... легко 

получилось. Зарезала мужика. Мотивы? Ну, скажем так, личные. 

А в родной город не еду потому, что прославилась я на весь Ма-

риуполь».

Лариса из Кременчуга, статья 307 УК Украины. Распростра-
нение наркотиков.

«Пять лет отсидела. Не могу я вернуться, сама себя боюсь. Со-

рвусь. Там знакомые, там дурь достать легко. И потом, я не смогу 

в глаза родным посмотреть. Всю жизнь кололась».

Ирина из Трускавца, статья 185 УК Украины. Кража.
«100 гривен я украла. У соседки. Отсидела за них по полной — 

три с половиной года. Сожитель мой пил крепко. Постоянно требо-

вал денег на бутылку. Не принесу — он меня на порог не пустит. 

Бывало, и на улице ночевала. Вот и залезла в чужой дом, стащила 

деньги. Назад не могу, сын за все время ни на одно письмо не отве-

тил. Не ждет меня никто».

Татьяна из Днепропетровска, статья 166 УК Украины. Злост-
ное неисполнение родительских обязанностей.

«Плохая у меня статья. Очень плохая. Трагедия случилась. Боль-

шое горе. Не хочу вспоминать. Три года я отсидела. Родные от меня 

отказались. Я здесь, потому что хочу все заново начать, с нуля».

— «С нуля» здесь нужно понимать практически буквально, — 

говорит старший соцработник Центра Юлия Кобикова. — За годы 

в неволе женщины забыли элементарное: как готовить, стирать, пла-

нировать бюджет.

«Они разучились общаться, то есть говорить без лагерной терми-

нологии»

— Они разучились общаться, то есть говорить без лагерной тер-

минологии, — объясняет Кобикова. – Прежде всего мы работаем 

над тем, чтобы убрать из их речи жаргон. Вместе с лексикой зоны 

уходит и установка «я оттуда, я не такая,как вы».

Дальше — от двух месяцев до полугода — идет процесс социа-

лизации. Найти себя, жилье, работу, друзей. Оформить документы 

(у некоторых женщин никогда в жизни не было паспорта), освоить 

компьютер (а иногда даже мобильный телефон), перестать бояться 

быть «нормальной».
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— Секрет «чудо-исцеления», как это ни тривиально звучит, 

в основном заключается в добром отношении, — объясняет психо-
лог Центра, Юлия Гречко.

Для большинства участниц привычная с детства среда обитания — 

агрессия, пьянство родителей, нищета. Здесь почти нет случайно осту-

пившихся. Этот путь начался не с тюрьмы, а много раньше. «Умница», 

«молодец» — некоторые ни разу в жизни не слышали таких слов.

В Доме не практикуют наказаний. Правил минимум: алкоголь, 

наркотики, мат — запрещены. Неприемлема иерархия среди участ-

ниц. Все равны. Подъем в 8.00, отбой в 23.00, но особой строгости 

нет. Учатся говорить не «по фене», писать официальные запросы, 

составлять резюме, общаться в соцсетях, варить борщ.

Сотрудники Центра исповедуют «золотое правило морали» — от-

носись к людям так, как бы ты хотел, чтобы они относились к тебе.

— То есть о преступлениях вы стараетесь тут не вспоминать? — 

спрашиваю психолога. — Напротив, — отвечает она, — возвраща-

емся к этой минуте снова и снова, каждый день. Если речь идет об 

убийстве, например, то не разобравшись в его причинах, мы не 

сможем идти дальше. Это часть индивидуальной терапии.

Девять из десяти осужденных изначально становятся в позицию 

жертвы: «Я не виновата, меня подставили». Филигранная работа 

психолога и... женщина с максимальным сроком заключения пишет 

искренне письмо, которое начинается словами: «Дорогой человек, 

которого я убила...».

«Дом на полпути» открылся четыре года назад. В контексте 

реформы пенитенциарной системы. Когда вектор в сторону Ев-

ропы для Украины был еще неоспоримым. Швеция взялась фи-

нансировать.

«Для европейцев обычное дело — тратиться на то, чтобы изме-

нять мир», — поясняет Ярослав Бляхарский, заместитель исполни-

тельного директора всеукраинской благотворительной организации 

«КОНВИКТУС УКРАИНА» (организация курирует проект). Это не 

альтруизм в чистом виде: мол, возьмите деньги и раздайте нуждаю-

щимся. Это своего рода эксперимент. Глобальная задача — профи-

лактика рецидивов преступлений. Вообще. В любой стране.

Гривна, вложенная в подобный проект, 
экономит государству четыре

Преступление — крайне затратное дело для бюджета. Рабо-

та следователей, судей, прокуроров, государственных адвокатов, 
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пенитенциариев, лечение и компенсации для потерпевших. Всю эту 

машину содержим мы, налогоплательщики. По западным меркам 

считается, что профилактика преступлений дает экономию в четыре 

раза. Собственно поэтому и появляются подобные проекты.

Схема такая: развитые страны дают деньги, скажем так, «другим» 

странам на то, чтобы те попробовали справиться с какой-либо не-

простой социальной проблемой. Бедность, домашнее насилие, рост 

преступности и так далее. Финансирование не вечное. За опреде-

ленный срок нужно создать работающую модель борьбы. То есть 

найти специалистов, разработать программы, и — главное — полу-

чить результат.

О том, что украинская модель работает, Бляхарский заявляет 

с гордостью. Из 83-х участниц за все время проекта в тюрьму вер-

нулась только одна. Для сравнения приводит такую статистику: 40% 

украинских заключенных совершают преступление повторно, из 

них 60% попадут за решетку в третий раз.

Основной критерий отбора в программу — желание меняться.

«Всякие, конечно, бывают, — сетует Юлия Кобикова, — иногда 

приходят, как говорится, перекантоваться, но таких немного».

Сотрудники «Дома на полпути» ездят по женским колониям, что 

называется, с презентациями. Собирают в зале несколько заключен-

ных, которым скоро «на выход», и рассказывают об уникальной воз-

можности невозврата.  

— Поначалу шли очень неохотно, — вспоминает соцработник. – 

Боялись. А куда мы попадем? А вдруг там такой же лагерный ре-

жим? Было даже такое фантастическое предположение: «Так как 

проект шведский, шведы нас на органы забирают!»

Но после первых же участниц сработала лучшая в мире ре-

клама — сарафанное радио. Теперь в Центр буквально очередь 

стоит.

Три причины: алкоголь, наркотики, мужики

Сегодня «девочки» дают спектакль. Не для гостей. Для себя. 

Это специальная методика форум-театра. Актрисы практически без 

грима, костюмов и декораций разыгрывают ситуацию из собствен-

ной жизни. Главная героиня Лена выходит за ворота тюрьмы и на-

правляется по кругу. Замкнутому кругу. Чтобы найти жилье, нуж-

ны деньги. Чтобы устроиться на работу, нужны документы. Чтобы 

оформить документы, нужны жилье и работа. Сотрудников различ-

ных инстанций играют участницы. Текст не заучивали — экспромт. 

Роли отлично знакомы.
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— Здравствуйте, я бы хотела оформить документы.
— Ксерокопии, фотографии давайте.
— У меня пока нет возможности все это оплатить.
— До свидания.

После того, как спектакль полностью сыгран, он начинается сно-

ва. Теперь на каждом этапе, витке круга, зритель может сказать 

«стоп». Остановить действие, указать на ошибку героини и пред-

ложить вариант исправления ситуации. То есть сценарий меняется 

на ходу.

Благодаря таким форум-театрам участницы узнают о собствен-

ных правах.

Я живу на маленькой планете 
Где привозят воду и еду

Эти «детские» строки из тетради 44-летней Лены. В отличие от 

своей героини, в руках которой была только справка об освобожде-

нии, женщина привезла из колонии стихи и кактусы.

— Сочиняла стихи и растила вот эти кактусы, на том и держалась 

семь лет, чтоб с ума не сойти, — рассказывает Лена.

— Что было самым страшным? — спрашиваю.

— Звонок сына. Один раз позвонил. Чтобы сказать: «Ты мне боль-

ше не нужна, я никогда не хочу тебя видеть».

Статья 190 УК Украины. Мошенничество. У Лены философский 

взгляд на вещи. Говорит, не эта статья, так другая была бы, не прин-

ципиально. Тут все по одной причине на самом деле оказались, точ-

нее, по трем: алкоголь, наркотики, мужики. А статья — то такое...

Несколько лет тяжелых наркотиков, тюрьма, ВИЧ-инфекция. 

В «Доме на полпути» Лена впервые подошла к компьютеру. Чтобы 

написать сыну пару слов на страничке в социальной сети: «Прости. 

И знай, что я у тебя есть».

Ее участие в программе подходит к концу. Женщина нашла рабо-

ту, определилась с жильем. Однако совсем покидать Центр Лена не 

хочет, планирует помогать новеньким «девочкам» в качестве волон-

тера. Говорит: «А чем я хуже шведов!?»

Договор с правительством Швеции актуален до февраля 

2015 года. Дальше, по задумке, Украина должна сказать спасибо за 

стартап и продолжить финансирование проекта самостоятельно. 

Содержание одной участницы — 4600 гривен в месяц. Готова ли 

наша страна платить такие деньги?

Источник: www.gordonua.com
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ß кщо Ви хочете взяти участь у нашому проекті після закінчен-

ня ув’язнення, зустріти цікавих людей, знайти підтримку і по-

чати нове якісне життя, заповніть цю анкету або перепишіть 

її на будь-який листок паперу та надішліть нам.

Та інформація, яку ви надасте, допоможе нам бути для Вас 

корис ними. Заповнену анкету надсилайте на адресу:

Соціальна установа «Дім на півдороги», вул. Дзержинсько-
го 13/1, смт. Красно павлівка, Лозівський р-н, Харківська об-
ласть, 64620.

Прізвище, ім’я та по-батькові ________________________________

___________________________________________________________

Громадянство ______________________________________________

Вік ______________________________________
Скільки судимостей було, враховуючи цю? ______________
________________________________________
________________________________________
Колонія, в якій Ви зараз відбуваєте покарання:
Місто _____________________________________
Колонія ____________________________________
Відділення __________________________________
Строк Вашого ув’язнення:
______________ років _________________ місяців
Коли закінчується строк Вашого ув’язнення?
«____» ____________________ 20 ____ рік
Коли у Вас розпочинається умовно-дострокове звільнення?
«____» ____________________ 20 ____ рік
Чи є у Вас потреба у відновленні документів?
Так ______ Ні ______

Якщо так, то яких саме? ____________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________
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Чи є у Вас житло, де Ви зможете жити після звільнення?
Так ________ Ні ________

Якщо так, то яке саме?
кімната у гуртожитку ________________________________________

квартира / кімната у квартирі _________________________________

дім / частина дому __________________________________________

Чи маєте Ви спеціальну освіту?
Так ________ Ні ________

Якщо так, то яку саме? ______________________________________

___________________________________________________________

Чи маєте Ви стаж роботи за освітою?
Так ________ Ні ________

Чи маєте Ви родичів?
Так ________ Ні ________

Чи потрібна Вам буде допомога у відновленні стосунків із ро-
дичами?
Так ________ Ні ________

Чи маєте Ви дітей? _________________________________________

Стать ______________________________________________________

Вік ________________________________________________________

З ким зараз перебуває ______________________________________

___________________________________________________________

Чи потрібна Вам буде допомога у відновленні стосунків із дітьми?
Так ________ Ні ________

Чи маєте проблеми зі здоров’ям, через які потребуєте особли-
вого догляду?
Так ________ Ні ________

Якщо так, вкажіть, які саме _________________________________ 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

Контактний телефон спеціаліста соц. відділку або начальниці 
частини / загону ____________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

ОБОВ’ЯЗКОВО
Дата ______________________ Підпис ______________________
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Ïîðàäè þðèñòà
Ó практиці юристів є багато випадків, коли особа не знає, як 

діяти у тій чи іншій ситуації, аби дотримуватись букви Закону.

Досить часто виникає безліч питань стосовно того, як себе 

поводити при затриманні правоохоронними органами. Так, на-

приклад, питання затримання,огляду,обшуку та виїмки регулюється 

низкою законодавчих актів: Конституцією України, Законом Украї-

ни «Про міліцію», Кримінальним процесуальним кодексом України, 

Кодексом України про адміністративні правопорушення. Зокрема 

новий Кримінальний процесуальний кодекс України (далі — КПК) 

ввів нові для кримінального процесу поняття і класифікації дій.  

Знання світло, а незнання — пітьма. Тому бажаючим бути «підкова-

ним» при зустрічі з правоохоронними органами варто ознайомити-

ся з даною статтею.

1. Кожному заарештованому чи затриманому має бути невідклад-

но повідомлено про мотиви арешту чи затримання, роз’яснено його 

права та надано можливість з моменту затримання захищати себе 

особисто та користуватися правовою допомогою захисника (части-

на четверта статті 29 Конституції України).

2. Затримана особа негайно звільняється, якщо протягом сімдеся-

ти двох годин з моменту затримання їй не вручено вмотивованого 

рішення суду про тримання під вартою (частина третя статті 29 Кон-

ституції України).

3. Ніхто не може бути заарештований або триматися під вартою 

інакше як за вмотивованим рішенням суду (частина друга статті 29 

Конституції України).

4. Про арешт або затримання людини має бути негайно повідо-

млено родичів заарештованого чи затриманого (частина шоста статті 

29 Конституції України).

5. Ніхто не зобов’язаний доводити свою невинуватість у вчиненні 

злочину (частина друга статті 62 Конституції України).

6. Особа не несе відповідальності за відмову давати показання 

або пояснення щодо себе, членів сім’ї чи близьких родичів (частина 

перша статті 63 Конституції України).

7. Працівники міліції мають право безперешкодно входити у будь-

який час доби на земельні ділянки, в жилі та інші приміщення гро-

мадян у разі переслідування злочинця або припинення злочину, що 

загрожує життю мешканців, а також при стихійному лихові та інших 

надзвичайних обставинах (підпункт «б» пункту 15 статті 11 Закону 

України «Про міліцію»).
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8. Адміністративне затримання особи, яка вчинила адміністратив-

не правопорушення, може тривати не більше як три години, крім 

виняткових випадків (частина перша статті 263 КпАП України).

9. Строк адміністративного затримання обчислюється з момен-

ту доставлення порушника для складання протоколу (частина перша 

статті 263 КпАП України).

10. Особистий огляд може провадитись уповноваженою на те 

особою однієї статі з оглядуваним і в присутності двох понятих тієї ж 

статі (частина друга статті 264 КпАП України).

11. Протокол про адміністративне затримання підписується по-

садовою особою, яка його склала, і затриманим (стаття 261 КпАП 

України).

12. Особа, яка вчинила адміністративне правопорушення, має 

право подати пояснення і зауваження щодо змісту протоколу, які 

додаються до протоколу, а також викласти мотиви свого відмовлення 

від його підписання (частина третя статті 256 КпАП України).

13. Ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння 

особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою 

особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім 

випадків, установлених частиною третьою 233 КПК України ч. 3 

ст. 233 КПК України. Слідчий, прокурор має право до постановлен-

ня ухвали слідчого судді увійти до житла чи іншого володіння особи 

лише у невідкладних випадках, пов’язаних із врятуванням життя лю-

дей та майна чи з безпосереднім переслідуванням осіб, які підозрю-

ються у вчиненні злочину.

З метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинен-

ня кримінального правопорушення слідчий, прокурор проводять 

огляд місцевості, приміщення, речей та документів (ч. 1 ст. 237 КПК 

України). Для участі в огляді може бути запрошений потерпілий, під-

озрюваний, захисник, законний представник та інші учасники кри-

мінального провадження (ч. 3 237 КПК України).

14. Обшук житла чи іншого володіння особи, за винятком невід-

кладних випадків, проводиться лише на підставі ухвали слідчого судді 

(частина друга статті 234 КПК України).

15. Ухвала про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи 

може бути виконана слідчим чи прокурором. Для участі в прове-

денні обшуку може бути запрошений потерпілий, підозрюваний, за-

хисник, представник та інші учасники кримінального провадження. 

З метою одержання допомоги з питань, що потребують спеціальних 

знань, слідчий, прокурор для участі в обшуку має право запросити 

спеціалістів. Слідчий, прокурор вживає належних заходів для за-

безпечення присутності під час проведення обшуку осіб, чиї права 

та законні інтереси можуть бути обмежені або порушені (ст. 236 

КПК України).
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Слідчий, прокурор здійснює освідування підозрюваного, свідка 

чи потерпілого для виявлення на їхньому тілі слідів кримінального 

правопорушення або особливих прикмет, якщо для цього не потріб-

но проводити судово-медичну експертизу.

16. Відповідно до ст. 241, слідчий, прокурор здійснює освідуван-

ня підозрюваного, свідка чи потерпілого для виявлення на їхньому 

тілі слідів кримінального правопорушення або особливих прикмет, 

якщо для цього не потрібно проводити судово-медичну експертизу.

Освідування здійснюється на підставі постанови прокурора та, 

за необхідності, за участю судово-медичного експерта або лікаря. 

Освідування, яке супроводжується оголенням освідуваної особи, 

здійснюється особами тієї ж статі, за винятком його проведення ліка-

рем і за згодою особи, яка освідується. Слідчий, прокурор не вправі 

бути присутнім при освідуванні особи іншої статі, коли це пов’язано 

з необхідністю оголювати особу, що підлягає освідуванню.

Перед початком освідування особі, яка підлягає освідуванню, 

пред’являється постанова прокурора. Після цього особі пропону-

ється добровільно пройти освідування, а в разі її відмови освідування 

проводиться примусово.

Про проведення освідування складається протокол згідно з ви-

могами цього Кодексу. Особі, освідування якої проводилося при-

мусово, надається копія протоколу освідування.

17. Намагайтеся завжди мати при собі телефон та ім’я адвоката, 

телефон юридичної консультації або правозахисної організації.

Підстави для затримання
Відповідно до ч. 1 ст. 208 КПК України «уповноважена службова 

особа має право без ухвали слідчого судді, суду затримати особу, 

підозрювану у вчиненні злочину, за який передбачене покарання 

у вигляді позбавлення волі, лише у випадках:

1) якщо цю особу застали під час вчинення злочину або замаху на 

його вчинення;

2) якщо безпосередньо після вчинення злочину очевидець, в тому 

числі потерпілий, або сукупність очевидних ознак на тілі, одязі 

чи місці події вказують на те, що саме ця особа щойно вчинила 

злочин.».

Іншими словами, наведені підстави тимчасового затримання зло-

чинця не мають такого невизначеного поняття, як було раніше за-

значено у ст. 106 КПК України «при наявності інших даних, що дають 

підстави підозрювати особу у вчиненні злочину, її може бути затри-

мано лише в тому разі, коли ця особа намагалася втекти, або коли її 

місце проживання чи перебування не зареєстровано, або коли не 

встановлено особи підозрюваного».
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Разом з тим, згідно з ч. 1 ст. 262 КУпАП адміністративне затри-

мання провадиться органами внутрішніх справ — при вчиненні 

дрібного хуліганства, вчиненні насильства в сім’ї, порушення поряд-

ку організації і проведення зборів, мітингів, вуличних походів і де-

монстрацій, при поширюванні неправдивих чуток, вчиненні злісної 

непокори законному розпорядженню чи вимозі працівника міліції, 

члена громадського формування з охорони громадського порядку 

і державного кордону, а також військовослужбовця чи образи їх, 

публічних закликів до невиконання вимог працівника міліції, при 

прояві неповаги до суду, вчиненні незаконного доступу до інфор-

мації в автоматизованих системах, порушення правил про валютні 

операції, правил обігу наркотичних засобів або психотропних ре-

човин, незаконного продажу товарів або інших предметів, дрібної 

спекуляції, торгівлі з рук у невстановлених місцях, при розпиванні 

спиртних напоїв у громадських місцях чи появі у громадських міс-

цях у п’яному вигляді, що ображає людську гідність і громадську 

мораль, у випадках, коли є підстави вважати, що особа займається 

проституцією, при порушенні правил дорожнього руху, правил по-

лювання, рибальства і охорони рибних запасів та інших порушень 

законодавства про охорону і використання тваринного світу, при 

порушенні правил перебування іноземців та осіб без громадянства 

в Україні і транзитного проїзду через територію України, а також 

в інших випадках, прямо передбачених законами України.

Водночас, терміни затримання у такому випадку, згідно зі ст. 263 

КУпАП, складають не більше трьох годин. У виключних випадках 

(при порушенні прикордонного режиму або режим у пунктах про-

пуску через державний кордон України чи порушенні правил обігу 

наркотичних засобів і психотропних речовин), аналогічний термін 

затримання застосовується для складення протоколу, а для встанов-

лення особи і з’ясування обставин правопорушення у наведених 

вище випадках, термін затримання може тривати до трьох діб.

Таким чином, при зверненні до Вас працівника міліції з вимогою 

про необхідність пройти з ним до найближчого відділу міліції Вам 

необхідно:

1) посилаючись на ст. 5 Закону України «Про міліцію», вимага-

ти пред’явлення службового посвідчення;

2) обов’язково з’ясувати підставу затримання та зпівставити 

з вище переліченими випадками. Якщо така підстава від-

сутня — відмовитись від пропозиції працівника міліції про-

йти з ним до найближчого відділу міліції, оскільки Ви не 

зобов’язанні виконувати явно незаконні вимоги;

3) згідно зі ст. 213 КПК Украї ни, вимагати негайного повідо-

млення осіб, яких вважаєте за потрібне повідомити (повідо-

мляєте особисто). При цьому обов’язково необхідно нага-
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дати, що згідно ст. 209 КПК 

України, особа є затрима-

ною з моменту, коли вона 

силою або через підкорен-

ня наказу змушена залиша-

тися поряд із уповноваже-

ною службовою особою чи 

в приміщенні, визначеному 

уповноваженою службо-

вою особою;

4) у разі доставлення до рай-

відділу міліції — вимагати 

у відповідального за затри-

маних: а) запису до книги 

затриманих і доставлених; б) забезпечити запис усіх дій, що 

проводяться із залученням затриманого, у тому числі час їх 

початку та закінчення, а також осіб, які проводили такі дії 

або були присутні при проведенні таких дій; в) забезпечити 

невідкладне надання належної медичної допомоги та фікса-

цію медичним працівником будь-яких тілесних ушкоджень 

або погіршення стану здоров’я затриманого;

5) вимагати негайного, але не пізніш як через дві години після за-

тримання або арешту (взяття під варту) повідомлення міліцією 

про своє затримання та місцеперебування родичів та у разі 

заявлення усної або письмової вимоги — захиснику, а також 

адміністрації за місцем роботи чи навчання;

6) організувати за допомогою близьких родичів чи знайомих 

перевірки обґрунтованості затримання. У такому випадку, 

рекомендую на наступний день звернутись із відповідною 

скаргою до районної прокуратури, із надсиланням відпо-

відної копії скарги прокурору вищого рівня та райвідділу 

міліції, працівники якого провели затримання.

7) відповідно ст. 5 Закону «Про міліцію» вимагати з моменту 

затримання або арешту (взяття під варту) безоплатної пра-

вової допомоги (захисника).

У певних випадках варто скористатись телефоном довіри МВС:

Телефон довіри ГУ МВС: 044-272-19-59

Телефон довiри ГУБОЗ МВС України: 044-461-16-10

Телефон довiри СВБ ГУБОЗ МВС України: 044-256-16-75

Телефон довiри ДДСБЕЗ МВС України: 044-256-13-37

Анна Колесник, 
юрист ВБО «КОНВІКТУС УКРАЇНА»
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Ñ уществует много мифов и заблуждений касательно ВИЧ-ин-

фекции. Некоторые люди придумывают мифы от незнания, 

другие же выдумывают их, чтобы запугать других и посеять 

панику.

Самые распространенные мифы, о которых пойдет речь, на-

ходятся у всех на слуху, но каждый раз к этому списку добавляется 

все новая пугающая и неправдивая информация. И так рассмотрим 

несколько из них:

1. ВИЧ передается по воздуху. На самом деле, ВИЧ-инфек-

ция передается только через жидкости организма, вне организма 

клетки вируса быстро погибают. 
ВИЧ передается при контакте 

с инфицированными жидкостя-

ми, такие как кровь, половые 
выделения (мужчин и жен-
щин), грудное молоко матери. 

При попадании такой жидкости на 

слизистые оболочки и на повре-

жденную кожу, может возникнуть 

риск инфицирования. Больше 

шансов инфицироваться у жен-

щин, поскольку зачастую они вы-

ступают в роли реципиента.

2. Презерватив не защища-
ет от ВИЧ. Очень часто говорят 

о том, что в презервативе существуют маленькие дырочки, которые 

по размеру чуть больше клетки ВИЧ, и он может просочиться в них, 

тем самым инфицировать партнера. Нет! Клетки вируса «плавают» 

в жидкости организма, они не способны просочится, пролезть или 

перепрыгнуть куда-либо. Презерватив не пропускает жидкость, 

а значит, не пропускает и ВИЧ. Да он не защищает на 100% ибо он 

может порваться или соскочить, но только по этим двум факторам 

он может и не защитить.

3. Инфицированная мать родит инфицированного ребен-
ка. Тоже очень распространенный миф. Если мать кормит ребенка 

грудью и во время беременности не были приняты защитные меры, 

то риск инфицировать ребенка составляет 20–30%. Но если ВИЧ 

у беременной был вовремя выявлен и назначена антиретровиру-

сная терапия (АРТ), и ребенка искусственно вскармливали, то риск 

для ребенка составляет 1–3%.
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4. ВИЧ-инфекция — это 

смертный приговор. Многие 

считают, что если человек болен 

ВИЧ, то это сразу смертельно. 

Многие люди больны хронически-

ми заболеваниями, например ди-

абет или гипертония. Однако мы 

не называем их «смертельно боль-

ными» и не говорим, что их бес-

полезно лечить. ВИЧ — это хро-

ническая инфекция, то есть нет 

способов избавить организм от 

инфекции. Но с помощью комби-

нированных антиретровирусных 

препаратов, которые тормозят развитие ВИЧ, возможно воспол-

нить клетки иммунной системы. Есть примеры, что ВИЧ-инфициро-

ванные при правильном подборе терапии жили более 20 лет.

5. Купание и прием пищи вместе с ВИЧ-инфицирован-
ным — это залог инфицирования. Для того что бы заразится в од-

ном бассейне или же с одной тарелки — нужно 20 литров слюны 

или же крови ВИЧ-инфицированного, которая должна сразу же по-

пасть прямо в кровоток другого человека. Иными слова: да, клетки 

ВИЧ-инфекции есть в слюне и крови, но нужно очень много этой 

жидкости, поскольку концентрация ВИЧ-клеток ничтожно мала.

Это одни из самых распространенных мифов. Однако есть 

мифы, которые не удается опровергнуть. Один из них гласит так: 

«ВИЧ придуман правительством, для истребления меньшинств». По-

истине очень страшное предположение, что человек сам создал не-

что очень страшное.

Еще один миф, был придуман сторонниками теории «большого 

заговора» и гласит он так: «ВИЧ не существует, это все придума-

но для отмывания денег фармацевтическими компаниями». Как-то 

даже жутко становится от той мысли, что на здоровье зарабатывают 

деньги таким образом. Но это не подтвержденные данные, которые 

можно смело считать вымыслом.

Если вы столкнулись с рискованной ситуацией инфицирования, 

следует немедленно обратится к врачу-инфекционисту, он уже ска-

жет вам о дальнейших действиях и проконсультирует относитель-

но интересующих вас вопросов. И не забывайте тестироваться раз 

в полгода! Так вы сможете не только быть спокойными за свое здо-

ровье, но вовремя предотвратить перетекания ВИЧ в СПИД.

Берегите себя!

Иван Теперик, 
социальный работник ВБО «КОНВИКТУС УКРАИНА» (г. Васильков)
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ПРИТЧА О ПРОБЛЕМАХ ЖИЗНИ

Однажды осел упал в колодец и стал громко 

вопить, призывая на помощь. На его крики при-

бежал хозяин ослика и развел руками — ведь 

вытащить ослика из колодца было невозможно.

Тогда хозяин рассудил так: «Осел мой уже 

стар, и ему недолго осталось, а я все равно хотел 

купить нового молодого осла. Этот колодец уже 

совсем высох, и я уже давно хотел его засыпать 

и вырыть новый. Так почему бы сразу не убить 

двух зайцев — засыплю-ка я старый колодец, 

да и ослика заодно закопаю».

Недолго думая, он пригласил своих сосе-

дей — все дружно взялись за лопаты и стали 

бросать землю в колодец. Осел сразу же понял, 

что к чему и начал громко вопить, но люди не 

обращали внимания на его вопли и молча про-

должали бросать землю в колодец.

Однако очень скоро ослик замолчал. Ког-

да хозяин заглянули в колодец, он увидел сле-

дующую картину — каждый кусок земли, который падал на спину 

ослика, он стряхивал и приминал ногами. Через некоторое время, 

к всеобщему удивлению, ослик оказался наверху и выпрыгнул из 

колодца!

В жизни каждого из нас бывают неприятности и проблемы и они 

конечно же ещё будут. Но относиться к ним надо мудро и спокойно 

«стряхивать» и «приминать» каждый кусочек, чтобы подняться выше.

Всегда ли нужно говорить то, что вы думаете?

ПРИТЧА О ТРЕХ СИТАХ

Один человек спросил у Сократа:

— Знаешь, что мне сказал о тебе твой друг?
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— Подожди, — остановил его 

Сократ, — просей сначала то, что 

собираешься сказать, через три 

сита.

— Три сита?

— Прежде чем что-нибудь го-

ворить, нужно это трижды про-

сеять. Сначала через сито правды. 

Ты уверен, что это правда?

— Нет, я просто слышал это.

— Значит, ты не знаешь, это 

правда или нет. Тогда просеем че-

рез второе сито — сито доброты. 

Ты хочешь сказать о моем друге 

что-то хорошее?

— Нет, напротив.

— Значит, — продолжал Сократ, — ты собираешься сказать о нем 

что-то плохое, но даже не уверен в том, что это правда. Попробуем 

третье сито — сито пользы. Так ли уж необходимо мне услышать то, 

что ты хочешь рассказать?

— Нет, в этом нет необходимости.

— Итак, — заключил Сократ, — в том, что ты хочешь сказать, нет 

ни правды, ни доброты, ни пользы. Зачем тогда говорить?
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Ì ій останній візит до жіночої виправної колонії змусив мене 

задуматись над досить принциповими і важливими речами: 

люди, які тривалий час перебувають у місцях позбавлення 

волі, після звільнення зіштовхуються із певними складними ситуація-

ми. Цілком поширеною є практика щодо поділу майна, оформлення 

спадщини, розлучення чи відновлення документів. Всі ці процеси 

є затяжними та потребують сторонньої допомоги та підтримки, адже 

за часи «відсидки» закони і умови змінюються. Що робити, коли ви 

потрапили у ситуацію, яка потребує нагального вирішення, а ваш 

фінансовий стан не дозволяє найняти кваліфікованого юриста?

Вихід є! Це безкоштовні юридичні консультації, які ви можете 

отримати по гарячій лінії, безпосередньо при організації чи дер-

жавній установі та через електронну пошту. Зупинимося дещо де-

тальніше на кожному із зазначеного.

По-перше, ви завжди можете звернутись за безкоштовною кон-

сультацією до юридичної клініки при університетах. Не бійтесь сло-

ва «при університетах». Дуже часто там консультують відомі юристи, 

які працюють на волонтерських засадах або є викладачами цього 

університету. Ці клініки забезпечують безкоштовну юридичну до-

помогу жителям з низьким доходом, особам, у яких є цивільно-пра-

вові проблеми, труднощі з житлом, проблеми, пов’язані з сімейни-

ми правами, заробітною платою й іншими юридичними питаннями. 

Також безкоштовну юридичну консультацію ви можете отримати 

при районних адміністраціях та громадських організаціях.

Інформація актуальна на вересень 2014 року

Республіканський Автономної Республіки Крим центр 
з надання безоплатної вторинної правової допомоги

Адреса: вул. Гоголя, 66, м. Сімферополь, АР Крим, 95051, Україна
Контактний телефон: 0891-20-00-60
Факс: 044/2480009 2213
Єдиний телефонний номер системи безоплатної правової 
допомоги: 0-800-213103
Електронна адреса: office.crimea@legalaid.gov.ua
Директор: Позняк Олександр Миколайович
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Вінницький обласний центр з надання безоплатної 
вторинної правової допомоги

Адреса: вул. Пирогова, 82, м. Вінниця, 21036, Україна
Контактний телефон: 0891-20-00-61
Факс: 044/2480009 2363
Єдиний телефонний номер системи безоплатної правової 
допомоги: 0-800-213103
Електронна адреса: office.vinnytsya@legalaid.gov.ua
Директор: Маліновська Світлана Володимирівна

Волинський обласний центр з надання безоплатної 
вторинної правової допомоги

Адреса: вул. Винниченка, 67, м. Луцьк, 43000, Україна
Контактний телефон: 0891-20-00-62
Факс: 044/2480009 9219
Єдиний телефонний номер системи безоплатної правової 
допомоги: 0-800-213103
Електронна адреса: office.volyn@legalaid.gov.ua
Директор: Руденко Ростислав Євтухович

Дніпропетровський обласний центр з надання безоплатної 
вторинної правової допомоги

Адреса: вул. Шевченка, 53-а, м. Дніпропетровськ, 49020, Україна 
(оновлено). Контактний телефон: 0891-20-00-63
Факс: 044/2480009 3473
Єдиний телефонний номер системи безоплатної правової 
допомоги: 0-800-213103
Електронна адреса: office.dnipro@legalaid.gov.ua
Директор: Яцуба Людмила Олегівна

Донецький обласний центр з надання безоплатної 
вторинної правової допомоги

Тимчасова адреса: вул. Фрунзе, 6, м. Красноармійськ, Доне-
цька область, Україна
Контактний телефон: 0891-20-00-64
Факс: 044/2480009 6472
Єдиний телефонний номер системи безоплатної правової 
допомоги: 0-800-213103
Електронна адреса: office.donetsk@legalaid.gov.ua
Директор: Курільчук Ігор Геннадійович
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Житомирський обласний центр з надання безоплатної 
вторинної правової допомоги

Адреса: майдан Соборний, 1, м. Житомир, 10014, Україна
Контактний телефон: 0891-20-00-65
Факс: 044/2480009 3536
Єдиний телефонний номер системи безоплатної правової 
допомоги: 0-800-213103
Електронна адреса: office.zhytomyr@legalaid.gov.ua
Директор: Гербеда Олександр Йосифович

Закарпатський обласний центр з надання безоплатної 
вторинної правової допомоги

Адреса: вул. Загорська, 51, м. Ужгород, 88017, Україна
Контактний телефон: 0891-20-00-66
Факс: 044/2480009 3912
Єдиний телефонний номер системи безоплатної правової 
допомоги: 0-800-213103
Електронна адреса: office.zakarpattya@legalaid.gov.ua
Директор: Попадинець Василь Юрійович

Запорізький обласний центр з надання безоплатної 
вторинної правової допомоги

Адреса: проспект Леніна, 77, 8 поверх, м. Запоріжжя, 69002, 
Україна
Контактний телефон: 0891-20-00-67
Факс: 044/2480009 3456
Єдиний телефонний номер системи безоплатної правової 
допомоги: 0-800-213103
Електронна адреса: office.zaporizhya@legalaid.gov.ua
Директор: Дємєнєва Олена Василівна

Івано-Франківський обласний центр з надання безоплатної 
вторинної правової допомоги

Адреса: вул. Грюнвальдська, 8, м. Івано-Франківськ, 76018, Україна
Контактний телефон: 0891-20-00-68
Факс: 044/2480009 6529
Єдиний телефонний номер системи безоплатної правової 
допомоги: 0-800-213103
Електронна адреса: office.frankivsk@legalaid.gov.ua
Директор: Євчук Михайло Миколайович
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Київський обласний центр з надання безоплатної 
вторинної правової допомоги

Адреса: вул. Гайок, 4а, м. Біла Церква, Київська область, 09100, 
Україна. Контактний телефон: 0891-20-00-69
Факс: 044/2480009 2610
Єдиний телефонний номер системи безоплатної правової 
допомоги: 0-800-213103
Електронна адреса: office.kyivreg@legalaid.gov.ua
Директор: Клепка Валерій Григорович

Кіровоградський обласний центр з надання безоплатної 
вторинної правової допомоги

Адреса: вул. Преображенська, 2, м. Кіровоград, 25006, Україна 
(оновлено). Контактний телефон: 0891-20-00-70
Факс: 044/2480009 8493
Єдиний телефонний номер системи безоплатної правової 
допомоги: 0-800-213103
Електронна адреса: office.kirovohrad@legalaid.gov.ua
Директор: Кропліс Леонід Володимирович

Луганський обласний центр з надання безоплатної 
вторинної правової допомоги

Тимчасова адреса: смт. Мілове, Міловський район, Луганська 
область, Україна
Контактний телефон: 0891-20-00-71
Факс: 044/2480009 6034
Єдиний телефонний номер системи безоплатної правової 
допомоги: 0-800-213103
Електронна адреса: office.luhansk@legalaid.gov.ua
В.о. директора: Родіонова Ольга Олександрівна

Львівський обласний центр з надання безоплатної 
вторинної правової допомоги

Адреса: вул. Валова, 31, м. Львів, 79008, Україна
Контактний телефон: 0891-20-00-72
Факс: 044/2480009 7634
Єдиний телефонний номер системи безоплатної правової 
допомоги: 0-800-213103
Електронна адреса: office.lviv@legalaid.gov.ua
Директор: Микитин Ігор Йосифович
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Миколаївський обласний центр з надання безоплатної 
вторинної правової допомоги

Адреса: вул. Нікольська, 46, м. Миколаїв, 54001, Україна

Контактний телефон: 0891-20-00-73

Факс: 044/2480009 2536

Єдиний телефонний номер системи безоплатної правової 
допомоги: 0-800-213103

Електронна адреса: office.mykolaiv@legalaid.gov.ua

Директор: Чистий Валентин Олександрович

Одеський обласний центр з надання безоплатної 
вторинної правової допомоги

Адреса: вул. Льва Толстого, 6, м. Одеса, 65023, Україна

Контактний телефон: 0891-20-00-74

Факс: 044/2480009 5211

Єдиний телефонний номер системи безоплатної правової 
допомоги: 0-800-213103

Електронна адреса: office.odesa@legalaid.gov.ua

Директор: Клішина Світлана Олександрівна

Полтавський обласний центр з надання безоплатної 
вторинної правової допомоги

Адреса: вул. Фрунзе, 37/40, м. Полтава, 36000, Україна

Контактний телефон: 0891-20-00-75

Факс: 044/2480009 9483

Єдиний телефонний номер системи безоплатної правової 
допомоги: 0-800-213103

Електронна адреса: office.poltava@legalaid.gov.ua

Директор: Дзюбенко Олександр Леонідович

Рівненський обласний центр з надання безоплатної 
вторинної правової допомоги

Адреса: вул. Драгоманова, 7, м. Рівне, 33028, Україна

Контактний телефон: 0891-20-00-76

Факс: 044/2480009 1685

Єдиний телефонний номер системи безоплатної правової 
допомоги: 0-800-213103

Електронна адреса: office.rivne@legalaid.gov.ua

Директор: Овдіюк Василь Петрович
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Сумський обласний центр з надання безоплатної 
вторинної правової допомоги

Адреса: вул. Харківська, 41, м. Суми, 40024, Україна

Контактний телефон: 0891-20-00-78

Факс: 044/2480009 7762

Єдиний телефонний номер системи безоплатної правової 
допомоги: 0-800-213103

Електронна адреса: office.sumy@legalaid.gov.ua

Директор: Демченко Олена Миколаївна

Тернопільський обласний центр з надання безоплатної 
вторинної правової допомоги

Адреса: вул. За Рудкою, 33, м. Тернопіль, 46003, Україна

Контактний телефон: 0891-20-00-79

Факс: 044/2480009 7487

Єдиний телефонний номер системи безоплатної правової 
допомоги: 0-800-213103

Електронна адреса: office.ternopil@legalaid.gov.ua

Директор: Хондогій Ірина В’ячеславівна

Харківський обласний центр з надання безоплатної 
вторинної правової допомоги

Адреса: вул. Полтавський шлях, 9, м. Харків, 61052, Україна

Контактний телефон: 0891-20-00-80

Факс: 044/2480009 3264

Єдиний телефонний номер системи безоплатної правової 
допомоги: 0-800-213103

Електронна адреса: office.kharkiv@legalaid.gov.ua

Директор: Гайворонська Вікторія Валентинівна

Херсонський обласний центр з надання безоплатної 
вторинної правової допомоги

Адреса: вул. Перекопська, 169, м. Херсон, 73036, Україна

Контактний телефон: 0891-20-00-81

Факс: 044/2480009 7712

Єдиний телефонний номер системи безоплатної правової 
допомоги: 0-800-213103

Електронна адреса: office.kherson@legalaid.gov.ua

Директор: Єлисєєва Марина Ігорівна
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Хмельницький обласний центр з надання безоплатної 
вторинної правової допомоги

Адреса: вул. Свободи, 70, офіс 222, м. Хмельницький, 29000, Україна

Контактний телефон: 0891-20-00-82

Факс: 044/2480009 4870

Єдиний телефонний номер системи безоплатної правової 
допомоги: 0-800-213103

Електронна адреса: office.khmelnytskyi@legalaid.gov.ua

Директор: Стьопіна Наталія Олександрівна

Черкаський обласний центр з надання безоплатної 
вторинної правової допомоги

Адреса: вул. Леніна, 3, м. Черкаси, 18000, Україна

Контактний телефон: 0891-20-00-83

Факс: 044/2480009 4063

Єдиний телефонний номер системи безоплатної правової 
допомоги: 0-800-213103

Електронна адреса: office.cherkasy@legalaid.gov.ua

Директор: Левицький Віктор Казимирович

Чернівецький обласний центр з надання безоплатної 
вторинної правової допомоги

Адреса: вул. Університетська, 1, м. Чернівці, 58000, Україна

Контактний телефон: 0891-20-00-84

Факс: 044/2480009 2731

Єдиний телефонний номер системи безоплатної правової 
допомоги: 0-800-213103

Електронна адреса: office.chernivtsi@legalaid.gov.ua

Директор: Мунтяну Аркадій Павлович

Чернігівський обласний центр з надання безоплатної 
вторинної правової допомоги

Адреса: вул. П’ятницька, 39, м. Чернігів,14000, Україна

Контактний телефон: 0891-20-00-85

Факс: 044/2480009 6490

Єдиний телефонний номер системи безоплатної правової 
допомоги: 0-800-213103

Електронна адреса: office.chernihiv@legalaid.gov.ua

Директор: Протченко Ірина Борисівна
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Київський міський центр з надання безоплатної 
вторинної правової допомоги

Адреса: вул. Артема, 73, оф. 326, м. Київ, 04053, Україна

Контактний телефон: 0891-20-01-03

Факс: (044) 593-98-01

Єдиний телефонний номер системи безоплатної правової 
допомоги: 0-800-213103

Електронна адреса: office.kyiv@legalaid.gov.ua

Директор: Василяка Оксана Миколаївна

Севастопольський міський центр з надання безоплатної 
вторинної правової допомоги

Адреса: вул. Генерала Коломійця, 5, м. Севастополь, 99040, 

Україна

Контактний телефон: 0891-20-00-77

Факс: 044/2480009 4952

Єдиний телефонний номер системи безоплатної правової 
допомоги: 0-800-213103

Електронна адреса: office.sevastopol@legalaid.gov.ua

Джерело: http://www.legalaid.gov.ua/ua/tsentry-z-nadannia- 
bezoplatnoi-vtorynnoi-pravovoi-dopomohy
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Ñ ьогодні мені хотілося б розповісти про улюблену країну, де 

я дуже довго мріяла побувати — Ізраїль.

Такого різноманіття традицій, мов, народностей, альтернатив 

відпочинку, духовних паломництв та щирого захоплення місцем, де 

живеш, я ще не зустрічала. В Ізраїлі — країні, де протягом багатьох 

років точиться війна, цінують кожну мить життя та власну родину. 

До життя ставляться з гумором, єврейським колоритом та легкістю. 

Ізраїльтяни знають ціну свободи, самовизначення та незалежності. 

І саме в цьому ми з ними надзвичайно схожі.

Хочеться поділитися з Вами 12 нотатками про Ізраїль:

В’їхати в Ізраїль — уже половина справи. Країна дбає про безпе-

ку. В аеропортах Вас можуть і про стосунки з тими, з ким подорожу-

єте, розпитати, і дитячі спільні фото з тими, до кого їдете, — попро-

сити показати. Так як країна постійно знаходиться в стані очікування 

нападу, тут перевіряють все, усіх, усюди: звіряють інформацію 

та розпитують, про що заманеться. В столичному аеропорту Бенгу-

ріоні одна із найсильніших охоронних систем світу.

В Ізраїлі вас можуть штуркнути автоматом (випадково в електрич-

ці), і коли ви станете знов приходити до тями, озирніться і побачите, 

що зброя і люди у військовій формі — всюди. В країні проходять 

військову підготовку і хлопці, і дівчата. Це обов’язково! Відмова чи 

втеча — рік в’язниці. Точно знаю, знайома дівчинка сидить за відмо-

ву йти в армію. Каже, що умови перебування у в’язницях хороші.

Єрусалим... Крім того, що Єрусалим — прекрасне місто, цікаве, 

історично та релігійно значиме, воно ще й місто — «купи магніт, 

Наташа». Брудне, купа торгівців, що хочуть «впарити» вам китайські 

хрести як ті, що на Голгофі знайдені. Але там є на що подивитись 

і навіть тижня не вистачить обходити всі святині. Найбільше вразила 

стіна Плачу. Молитви біля стіни можна почути на різних мовах, так 

само і моляться люди по-різному: хто на колінах, хто, похитуючись 

з боку в бік, хто спокійно стоїть і плаче. Коли я була в Єрусалимі — 

там вперше за 50 років був дощ.

Хасиди. Ото вже, що не зрозумію ніколи — як то там щастить лю-

дині народитись хасидом (ортодоксом). Народився ти такий. В житті 

в тебе заборон нема. Реально — ти до 18 років можеш на ремонто-

вані батьками стіни намазувати арахісове масло, кидатись піццою, бо 

ти — обраний. Тобі випала честь молитись за мир. Це твоя робота, за 
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яку тобі платитимуть. Ти їздиш в паломництва (думаю, не варто розпо-

відати, що твориться в нашій бідній Умані після «нашестя» ортодоксів) 

та й все. Щасливі люди.

Ніби з України й не виїжджала. Всюди, де б не буда в Ізраїлі — я чула 

українську або російську мови. Скільки людей з ностальгією питали 

нас, туристів з України: «А той дворик біля Будівельного технікуму... як 

там?», «А ось там, де була 2 школа, ще цвіте акація?», «А на Головній, 

29, ще бабуся Міла живе, що трояндою живою зачіску прикрашає?». 

Євреї сумують за країною, де провели дитинство та молодість. Вони 

ходять в наші магазини, слухають нашу музику, телефонують одно-

класникам, приїздять в гості... Вони люблять і поважають нас, а зараз 

і моляться за мир в Україні, так як і їм самим відомо, що таке війна.

«Весело гуляти» — що вміють, те вміють, жителі цієї прекрасної 

країни. Будучи в Ізраїлі, я побувала на декільком сімейних (сім я — 

це до 30 осіб) та на декількох ресторанних святкуваннях. Як же 

вони танцюють, співають, водять кола... Це неймовірно. Для євреїв 

будь-який привід для святкування — хороший. Вони небагато п’ють 

і їдять, сенс в іншому — гарно і всі разом провести час. Окрім шаба-

ту, авжеж (в суботу зачинено все).
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Моря... Ох, Ізраїлю тут пощас-

тило. В них є три моря: Мертве, 

Середземне та Червоне. Три абсо-

лютно різні. Середземне — більш 

схоже на наше Чорне. Ізраїльтя-

ни купаються в ньому з червня, 

бо в березні водичка +24, для 

них холодна. Червоне — краси-

ве, з різноманіттям риб, коралів, 

а також розваг та нічного життя. 

І Мертве — аналогів йому немає 

у світі, невелике, з лікувальними 

грязями та дорогими готелями.

Перепад рівня моря. В Ізраїлі 

в мене було відчуття, що я майже завжди в літаку. Ти то на висотах, 

то мінус 300 м від рівня моря, то гуде у вухах, то запаморочення. 

Це все зумовлене ландшафтними особливостями.

Водії таксі. Ото на кому варто би акцентувати свою увагу — то 

це на арабах, які водять машини. Фільм «Таксі» та його супер-водій 

Даніель ховаються перед водіями, що мчать 200 км в годину хороши-

ми дорогами, але колами (ніби спускаючись у воронку). Мені було 

страшно. Добре, що батьки були поруч, то не так страшно було.

Питна вода. Ізраїль — країна не з дешевих. Але на воді можна 

економити. З крану тече вода чиста й придатна для пиття, є різні 

фонтанчики з питною водою по всіх містах. Тому в країні, де пити 

хочеться постійно, подумали про людей і вирішили цю проблему.

Тусовки. Молодь зазвичай проводить час у торгівельних центрах. 

Ходять собі, шоппінг, морозиво, лавочки. Зате мало курять, майже 

не п’ють та багато говорять про відносини між чоловіком та жінкою. 

Ставлення до шлюбу — раз і назавжди. Розлучатись — не модно. 

Дітей повинно бути багато.

Соціальна сфера. Не можу не написати про професійне. В Ізра-

їлі в мене є різні друзі: всі вони далекі від профілактики ВІЛ, ІПСШ, 

наркоманії та моєї щоденної роботи, однак всі вони знають, де мож-

на обстежитись. Що після незахищеного статевого акту з ВІЛ+ люди-

ною треба звернутись до Центру СНІДу, де тобі дадуть постконтакт-

ну профілактику (я була шокована, що молодь знає таке), і де взяти 

безкоштовні презервативи. Це дуже сексуально грамотна молодь, 

яка про себе дбає, бо їх так вчили.

Отож, якщо ви хочете побувати в країні (до речі, нам не потріб-

на туди віза), де буяє різноманіття, надзвичайно красива природа 

та моря — вам сюди, в Ізраїль!

Юлія Царевська, 
керівник напрямку роботи з РКС 

у ВБО «КОНВІКТУС УКРАЇНА» (м. Київ)
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Ã ранола — современный тренд, блюдо, быстро появляющееся 

в меню ресторанов и кафе, а иногда и на полках хороших 

магазинов, продукт для здоровой, вкусной и активной жизни.

Как и из чего делают гранолу, с чем её едят и для чего?

Гранола получается, когда злаки, орехи, семечки запекают и до-

бавляют в них ягоды и сухофрукты. Похоже на мюсли, но гораздо 

вкуснее и интереснее.

Рецептов гранолы множество, и некоторые её варианты можно 

готовить дома. Получается очень вкусно!

При бережном запекании появляется чудесный аромат (вспом-

ните, как пахнет выпекаемый 

хлеб), запеченные злаки стано-

вятся очень комфортны для на-

шего организма.

Использовать для приготовле-

ния гранолы можно самые раз-

ные злаки: пшеницу, рожь, овёс, 

ячмень, чечевицу, рис, гречку — 

главное, чтобы это были цельные 

злаки, наполненные полезными 

веществами.

Каждый рецепт имеет своё 

конкретное функциональное 

назначение: есть гранола с вы-

соким содержанием антиоксидантов для поддержания молодости 

и красоты, с хорошей наполненностью кальцием для спортсменов 

и женщин, с яркими специями и ягодой годжи — для поддержания 

активного иммунитета холодной зимой. Есть радостные десертные 

варианты гранолы и строгие «очень здоровые» рецепты для под-

держания фигуры.

Гранола — это прекрасный завтрак. Она не требует дополнитель-

ных усилий с утра. Насыпаешь гранолу из большой красивой банки, 

сервируешь молоком, кефиром, йогуртом — завтрак готов! Не лю-

бите молочные продукты? Гранола очень вкусна с соком или смусси.

Гранолу с удовольствием едят дети вместо поднадоевших каш 

и мужчины, оценившие её яркий вкус и то, что запас энергии, полу-

ченный с такой едой, поддерживает их в форме целых 4 часа.

Вот стандартный простой рецепт гранолы:

 300 грамм овсяных хлопьев (обычных, не быстрого приготов-

ления);
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 200 грамм миндаля;

 100 грамм очищенных семечек подсолнуха;

 80 грамм кунжутного или льняного семени;

 100 грамм тыквенных семечек;

 50 грамм сахара;

 6 столовых ложек жидкого меда;

 2 столовые ложки растительного масла;

 250 грамм изюма;

 2 чайные ложки молотой корицы;

 1 чайная ложка морской соли;

 1 чайная ложка сливочного масла.

Как готовить?

1. Разогреваем духовку до 170 градусов.

2. Смешиваем овсяные хлопья, миндаль, все семена, сахар, ко-

рицу, соль и имбирь, затем добавляем мёд и растительное масло 

и снова всё хорошо перемешиваем деревянной лопаткой или пере-

тираем руками.

3. Застилаем большой противень бумагой для выпечки, смазан-

ной сливочным маслом, выкладываем всю получившуюся смесь на 

противень и распределяем равномерно по всей поверхности. Под-

сушиваем мюсли в духовке в течение 30 минут, перемешивая их 

несколько раз время от времени. Затем добавляем изюм, ещё раз 

хорошо перемешиваем и продолжаем запекать ещё 10–15 минут. 

Готовую гранолу нужно остудить и ещё раз хорошенько переме-

шать, можно разломать руками.

Готовые домашние мюсли можно употреблять с добавлением йо-

гурта, кефира или молока, всё зависит от вашего вкуса, а при же-

лании отлично подойдут, как добавка, и свежие сезонные фрукты.
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Ï атриотический праздник для всех украинцев и многих людей, 

неравнодушных к ситуации в Украине, в этот год восприни-

мался по-особенному. Праздник, к которому мы, участни-

цы и сотрудники Центра, готовились не один день. Мастер–классы 

под чутким руководством наших социальных работников принесли 

определенные плоды в виде замечательных изделий, сделанных 

своими руками: веночки, браслеты, декоративные досточки, суве-

нирные чашки, заколки, обручи, произведения швейного мастерст-

ва — все было с символикой украинской земли, теплом и светом 

украинской души.

Ярмарка, организованная на площади Независимости в пгт. Кра-

снопавловка, для наших девочек прошла в совершенно ином ра-

дужном свете позитива, радости и общения. Здесь были и танцы 

под тематическую музыку, и костюмированная распродажа изделий 

нашей творческой мастерской. Фотосессия совершенно случайных 

прохожих, «заразившихся» нашей искоркой радости, тепла и добро-

душной атмосферой, проходила просто «на ура». Малышей мы уго-

щали печенюшечками и улыбками.

Огромный заряд позитива и замечательного настроения, масса 

положительных эмоций и заработанная своими руками прибыль — 

вот с каким бесценным багажом мы все вернулись в наш Дом.

И самое важное, что мы привезли из этого мини-путешест-

вия, — это неоценимый опыт и осознание того, что в каждой из 

нас скрыт огромный творческий потенциал, который благодаря 

Программе, Центру и работающим здесь людям, мы смогли в себе 

открыть!

Вечер тоже был насыщенным для нас. Самым активным участ-

ницам данного мероприятия были вручены маленькие презенты 

и денежное поощрение с вырученных денег, а после официальной 

части — сладкий стол с конфетами, яблочной бабкой и морем шу-

точных историй и впечатлений.
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È ногда бывают ситуации, когда мы вспылим, а почему даже не 

догадываемся. Что же на самом деле есть причиной наших 

гневных вспышек, ярости и неконтролируемой агрессии?

Ответ прост — наша внутренняя агрессия на столько велика, что 

просто «прорывается» наружу.

Мы предлагаем пройти тест известного  психотерапевта С. Дай-

хоффа для измерения уровня внутренней агрессии.

Если Вы согласны с утверждением, выделите «Да»(1 бал),  если не 

согласны — «Нет»(0 балов).

1. 
Мои отношения с окружающими иногда бывают 

непредсказуемыми, нестабильными.  Да  Нет

2.
Мне кажется, что у меня огромное чувство вины, 

для которого нет оснований.  Да  Нет

3.
Я не люблю осознавать и принимать тот факт, что 

я сержусь.  Да  Нет

4.

Иногда я использую юмор, для того, чтобы не стал-

киваться лицом к лицу со своими настоящими чув-

ствами.
 Да  Нет

5. Я часто чрезмерно критикую себя и окружающих.  Да  Нет

6. Иногда я использую сарказм, как форму юмора.  Да  Нет

7.
7.Иногда я чувствую, что мне хочется вернуться 

и отомстить моим обидчикам.  Да  Нет

8.
Когда я сержусь, я обнаруживаю, что делаю то, 

о чем впоследствии сильно сожалею.  Да  Нет

9.
Обычно я не говорю окружающим о своей обиде 

или душевной боли.  Да  Нет

10.

У меня есть боли на телесном уровне, такие как: 

головная боль, зажатые мышцы шеи, проблемы 

с желудком.
 Да  Нет

11. Меня очень беспокоит критика в мой адрес.  Да  Нет
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12.

Я иногда поступаю или общаюсь таким образом, 

чтобы казаться лучше, выше другого человека, 

в чем-то его превосходить.
 Да  Нет

13.
Я часто чувствую себя хуже по сравнению с дру-

гими людьми.  Да  Нет

14.
Я бы хотел прямо сказать людям то, что я о них 

думаю.  Да  Нет

15. Я чувствую, что меня не любят и не ценят.  Да  Нет

16. Я разочаровался в любви и больше в нее не верю.  Да  Нет

17.

Иногда я испытываю трудности в том, чтобы 

контролировать свой вес (как набор веса, так 

и его потерю).
 Да  Нет

18.
Временами я чувствую, что жизнь дала мне намно-

го меньше, чем должна была бы.  Да  Нет

19.
Я считаю, что во многих моих проблемах виноваты 

другие.  Да  Нет

20.
Многое из того хорошего, что я делаю, я совер-

шаю из чувства долга.  Да  Нет

21.
Просыпаясь по утрам, я давно не испытываю чув-

ства бодрости.  Да  Нет

22.
Когда что-то меня раздражает, мне трудно успо-

коиться.  Да  Нет

23.
Меня безумно раздражают люди, которые посту-

пают по-своему и не подчиняются мне.  Да  Нет

24.

Я переживал эпизод преступного посягательства 

на мою жизнь или насилие (физическое или сексу-

альное) в партнерских отношениях либо в детстве.
 Да  Нет

25.
Я переживаю, если все происходит не так, как 

я задумал.  Да  Нет

26.
Я считаю себя зависимым в партнерских взаимо-

отношениях.  Да  Нет

27.
Люди, которые меня хорошо знают, говорят, что 

я упрямый.  Да  Нет

28.
Иногда обо мне говорят, что я подвержен частым 

сменам настроения.  Да  Нет
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29.
Я часто спорю и не соглашаюсь, в основном, с чле-

нами моей семьи.  Да  Нет

30. У меня не складываются отношения с людьми.  Да  Нет

31. Я не могу забыть свое прошлое.  Да  Нет

32. Я постоянно чувствую себя несчастным.  Да  Нет

33. Я часто ругаю себя.  Да  Нет

34.
Я испытываю трудности в успешном разрешении 

конфликтов.  Да  Нет

35. Мне трудно избегать ссор и драк.  Да  Нет

36. Я часто злюсь на себя.  Да  Нет

37. Я постоянно испытываю разочарование.  Да  Нет

38.
Я чувствую подавленность, беспомощность, раз-

драженность.  Да  Нет

39.
Я отвергаю некоторых людей за то, кто они, кем 

они являются, чем занимаются.  Да  Нет

40.
Мне кажется, я не смогу самостоятельно справить-

ся со своими проблемами.  Да  Нет

Подсчитайте ваши баллы.

Если Ваш показатель не больше 10, Вы либо очень хорошо контр-

олируете свое чувство гнева, либо не можете его осознать и принять.

Если показатель от 11 до 20 баллов, Ваша агрессивность в пре-

делах нормы, но Вам желательно осознавать свой гнев и научиться 

обращаться с ним.

Если Вы набрали от 21 до 30 баллов — вполне вероятно, что 

у Вас очень много проблем, над которыми стоит поработать. Воз-

можно, Ваша жизнь не является настолько удовлетворительной, на-

сколько Вам бы хотелось. В Вашей жизни многое изменится к луч-

шему, если Вы научитесь обращаться со своим гневом. Так как при 

гневе неосознанно напрягаются мышцы шеи, спины, живота и рук, 

оптимальным вариантом являются ежедневные упражнения по рас-

слаблению мышц с помощью спокойной музыки. 

Если уровень внутренней агрессивности от 31 — до 40 бал-
лов — Ваш гнев контролирует Вашу жизнь, мешая Вам жить полно-

ценной и активной жизнью. 
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