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«Будинок на півдороги»: 
перші уроки та нові 

перспективи

На початку квітня у приміщенні По-
сольства Швеції в Україні відбулося 
засідання Дорадчого Комітету україно-
шведського проекту «Триступенева 
всестороння програма реінтеграції 
у суспільство громадян, які перебу-
вають на випробувальному терміні, 
та звільнених з місць позбавлення 
волі». В Дорадчому Комітеті представлені 
Всеукраїнська благодійна організація 
«Конвіктус Україна», Шведське агентство 
міжнародного співробітництва та розвитку 
«Sida», Міністерство юстиції та Міністерство 
внутрішніх справ, Міністерство праці та 
соціальної політики, Міністерство охорони 
здоров`я, Державна пенітенціарна служба  
та Державна соціальна служба для сім`ї, 
дітей та молоді України.

Зібравшись на чергову зустріч, члени 
Дорадчого Комітету обговорили ситуацію в 
проекті перед початком заключного етапу 
його реаліації. Проект стартував два роки 
тому і на сьогоднішній день вже можна го-
ворити про певні результати. Закінчилися 
заплановані будівельні та ремонтні роботи 
в «Будинку на півдороги», що розташова-
ний в селищі Краснопавлівка, Лозівського 
району, Харківської області. Учасниці 
проекту переселилися із орендованого 
раніше невеличкого старого котеджу в нові 

ошатні, по-сучасному облаштовані кімнати. 
Програму реінтеграції вже успішно пройш-
ли три звільнених з колоній жінки. Вони 
знайшли собі роботу і нове місце прожи-
вання. Наразі в центрі живуть вісім жінок, 
і найближчим часом планується приїзд 
нових учасниць проекту.

Серед актуальних питань, що виникли 
в ході реалізації програми, були названі 
паспортизація та працевлаштуван-
ня звільнених жінок. Обговорювалася 
необхідність законодавчого закріплення 
норми про обов’язковість паспортизації 
в місцях позбавлення волі. А одним із  
варіантів працевлаштування запропонова-
но соціальне підприємство, над створенням 
якого вже активно працюють у 
ВБО «Конвіктус Україна». Зараз у «Будин-
ку на півдороги» жінки займаються шит-
тям, бісероплетінням і освоюють тепличну 
справу. 

Через затяжні будівельні, ремонтні та 
погоджувальні роботи, які не передбача-
лися на етапі запуску проекту, реалізація 
програми відійшла від запланованого 
графіка. Але, попри це, члени Дорадчого 
Комітету зійшлися на тому, що сам про-
ект є успішним і дуже актуальним для 
України. Підтвердили важливість про-
екту і результати досліджень фахівців 
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Харківського національного університету 
ім. В.Н. Каразіна, які здійснюють науково-
методичний супровід проекту.

Одним із позитивних моментів в реалізації 
програми, на думку виконавчого дирек-
тора ВБО «Конвіктус Україна» Дмитра 
Михайленка, є налагоджена взаємодія 
«Конвіктусу» з місцевою владою та жи-
телями Краснопавлівки. Місцева громада 
з розумінням ставиться до благодійної 
ініціативи, схвально сприймаючи і 
відродження колись занедбаної будівлі, 
і створення нових робочих місць для 
краснопавлівців. Клаас Гейбл, управляю-
чий директор «Конвіктус Швеція», Голова 
Правління «Конвіктус Україна», з цього 
приводу зазначив: «Не завжди вдається 
досягти таких хороших відносин між про-
ектом та оточуючим середовищем. Я бачив 
багато проектів, яким люди чинили опір. 
Однак ситуація в Краснопавлівці відкриває 
багато можливостей. Це – не ізольований 
реабілітаційний центр. Всі в селищі пи-
шаються проектом. Можливо, він буде 
прикладом для інших населених пунктів. 
А тісна співпраця між клієнтами центру та 
жителями селища покращить результати 
проекту.» 

Зважуючи на всі обставини, учасники 
зібрання висловилися за доцільність про-
довження реалізації данної програми і 
повного відпрацювання моделі реінтеграції. 
Погодилася з такою думкою і керівник 
проектів Sida в Україні Мір’я Петерсон, до-
давши, що це питання може розглядатися, 
але вже в контексті співпраці України з 
Радою Європи. 

Людмила Лозова
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Тетяна Савченко:
«Будьте в цьому світі, як 

удома!»

Тетяна Савченко, директор центру 
реінтеграції «Будинок на півдороги».
Захоплення: фотографія.
Знак зодіаку: Водолій.

- Тетяно, ким Ви мріяли бути в 
дитинстві?

- Моя мама – вчитель, тому я в дитинстві 
теж мріяла бути вчителем. Певною мірою, 
моя мрія здійснилась. Те, чим я зараз 
займаюся можна віднести і до цієї професії. 
Тому що зараз я навчаю: співробітників – 
методам соціальної роботи, ефективного 
консультування; учасниць програми – як 
будувати стосунки в соціумі, як придбати 
соціальні навички, необхідні для жит-
тя. Крім того, вже шість років я працюю 
тренером у сфері ВІЛ/ТБ, наркозалежності 
та соціальних послуг. Навчання дорослих, 
тренерська робота – це, здається, моє по-
кликання!

- Чим займаєтесь у вільний час?
- Дуже люблю тиху природу, збираю 

гриби із задоволенням. Влітку, коли є 
можливість побувати на морі, збираю 
морське каміння. Поки складаю все в гарні 
баночки, але є мрія - використати каміння 
як інтер'єрні прикраси для свого будинку.

- Як Ви сприйняли пропозицію пра-
цювати в «Будинку на півдороги»?

- Якось у грудні 2009 року почула від 
Дмитра Михайленка, що 
«Конвіктус Україна» шукає директора в 
«Будинок на півдороги». І, оскільки от-
римую справжнє задоволення від роботи 
з людьми, які хочуть змінити своє жит-
тя на краще, – легко погодилася на цю 
пропозицію. В січні 2010 року успішно 
пройшла співбесіду в Sida і з 1 лютого по-
чала працювати в «Будинку на півдороги».

- Чи важко працювати в центрі? Адже 
для такої роботи потрібен сильний ха-
рактер, і водночас треба бути чуйною?

- Сильний характер (без зайвої 
скромності) – є , чуйності – достатньо... 
Не вистачає стриманості і прагматичності. 
Робота в пілотному проекті передбачає 
співпрацю з державними структурами. А 
там дуже багато бюрократії і формального 
ставлення до людей, особливо – до тих, 
хто звільнився з місць позбавлення волі. 
Тому намагаюся вчитися розуміти держав-
них чиновників: які мотиви рухають ними, 
з якого боку до них краще підійти. Не для 
того, щоб змусити їх працювати, – вони 
працюють дуже добре. Здебільшого для 
того, щоб більш ефективно взаємодіяти.

У кожній формальній структурі є люди 
небайдужі. Їх чимало. Моє завдання – зна-
ходити таких людей, давати їм максимум 
інформації про наш проект і залучати до 
спільної роботи.

- Які проблеми виникали на початку 
роботи? Які доводиться вирішувати 
зараз?

- На початку роботи ми мали сумніви 

стосовно того, чи зможемо підібрати 
необхідний персонал з числа місцевих 
жителів. Але я задоволена, що ці 
сумніви залишилися позаду. Більше по-
ловини співробітників Центру живуть у 
Краснопавлівці: медсестра – Ольга Ро-
манченко, психолог – Ірина Кудряшова, 
соціальний працівник – Андрій Гетьман, 
охоронці. Соціальний працівник Катерина 
Лаврентьєва – з Харкова ...

Основні наші проблеми пов'язані з 
відновленням документів для учасниць 
проекту. Через те, що процес паспортизації 
для деяких жінок затягнувся на 6-7 місяців, 
ми не можемо допомогти їм знайти ро-
боту і житло. Але ми не зупиняємося і 
сподіваємося, що скоро все налагодиться. 
Все попереду.

- Чим зараз живе Центр?
- Зараз ми переїжджаємо в нове зруч-

не приміщення, обладнане меблями та 
оргтехнікою, побутовою технікою. Радіємо, 
що все необхідне є під рукою: нові меблі 
у затишних кімнатах, тренінговий зал, 
телевізор, відеомагнітофон, караоке ...

- Що для Вас значить робота в «Бу-
динку на півдороги»?

- Для мене завжди було важливо – не 

просто ходити на роботу, але й отриму-
вати від своєї діяльності задоволення. 
Робота директора «Будинку на півдороги» 
– складна і багатогранна, потребує повної 
самовіддачі. Але задоволення, яке я от-
римую від неї, настільки велике, що я пла-
ную працювати тут стільки, скільки буде 
потрібно для проекту.

Крім того, ця робота не лише забирає 
багато сил і енергії, вона й багато чого дає 
натомість. Насамперед – новий досвід. Я 
постійно перебуваю в процесі навчання. 
Пілотний проект означає, що ми – перші, 
хто розробляє чітку програму ресоціалізації 
для людей, звільнених з місць позбавлен-
ня волі, аби нашими слідами пішли інші 
фахівці, котрі працюють у цій сфері.

- Щоб Ви побажали своїм колегам і 
жінкам, з якими Ви працюєте?

- Ресоціалізація – це повернення в соціум. 
Бажаю жінкам, які стали учасницями нашої 
програми, якомога швидше повертатися до 
нормального життя! Будьте в цьому світі, 
як удома.

Співробітникам хочу побажати задово-
лення від своєї роботи, щоб успіхів завжди 
було набагато більше, ніж труднощів.

                                                                                                                 
Записала Анна Лозова
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становлення дана модель викликала дуже 
гостру полеміку, бурхливі дискусії з приво-
ду її ефективності та безпечності для ото-
чуючого населення. У Сполучених Штатах 
Америки протягом 10-20 років було про-
ведено цілий ряд досліджень, які показали, 
що будинки на півдороги не мають нега-
тивного впливу на криміногенну ситуацію 
у місцевості, де вони розташовані. А ось 
позитивних моментів від запровадження 
такої моделі є декілька.

По-перше - уникнення переповненості 
закладів позбавлення волі, бо значна ча-
стина засуджених частину строку відбуває 
у будинках на півдороги.

По-друге – економічна доцільність, бо 
перебування засуджених у будинках на 
півдороги значно дешевше, ніж в устано-
вах позбавлення волі.

По-третє – перебування в установах по-
збавлення волі, як показує ряд досліджень, 
не сприяє зміні поведінки засуджених. За 
статистикою Департаменту юстиції США, 
40% осіб, звільнених з установ позбавлен-
ня волі, повертаються назад за нові скоєні 
злочини впродовж перших трьох років 
після звільнення. Програми будинків на 
півдороги вимагають від своїх мешканців 
працювати над зміною власної поведінки 
та над вирішенням багатьох проблем, 
пов’язаних із житлом, навчанням, роботою, 
що дає можливість значно знизити кількість 
рецидивів.  

Науково підтверджені вигоди даної 
моделі дали поштовх для запровадження 
її в різних країнах. Яскравим прикладом є 
Японія, де наразі налічується більше ста 
таких будинків. Перший національний бу-
динок на півдороги з’явився у Японії лише 
у 2007 році.  

Перелік послуг  в цих будинках може 
широко варіюватись від повного спек-
тру консультаційних, лікувально-
реабілітаційних, освітніх програм до 
звичайного місця для проживання під 
наглядом. Будинки на півдороги мо-
жуть вміщати від декількох до кількасот 
клієнтів, можуть бути окремими для жінок, 
чоловіків, підлітків чи дорослих, або ж 
змішаними. 

ВАРТО ЗНАТИ

Термін «будинок на півдороги» (halfway 
house) походить із Англії. Спочатку він 
означав місце для перепочинку тих, хто 
подорожує, а трохи пізніше почав вико-
ристовуватися як офіційний термін для 
моделі роботи з певними групами людей, 
які мають проблеми. Вперше будинки на 
півдороги у сучасному розумінні почали 
створюватися у Сполуче-
них Штатах Америки на 
початку дев’ятнадцятого 
століття. На сьогоднішній 
день дана модель широко 
застосовується у багатьох 
країнах світу: Англії, США, 
Австралії, Канаді, Японії, 
хоча у деяких з них перші 
такі заклади з’явилися 
зовсім недавно. 

Будинки на півдороги 
можуть досить відрізнятися 
залежно від країни, в якій вони знаходять-
ся, від послуг, які надають, кількості та 
груп клієнтів, на які вони розраховані. 

У Великобританії будинки на півдороги 

розуміють як тимчасове місце проживання 
для людей, котрі мають психічні проблеми 
та нещодавно виписані з психіатричних 
клінік після тривалого лікування. Вони 
мають на меті надати колишнім пацієнтам 
можливість безболісно адаптуватися у 
суспільстві, ще деякий час отримуючи 
допомогу фахівців, аби запобігти новому 
загостренню хвороби. 

Але найбільшого поширення будинки 
на півдороги як модель набули саме у 
виправній системі. Це суворо контрольовані 
центри реінтеграції чи реабілітації для осіб,  
достроково звільнених з місць позбавлення 
волі або ж тих, хто знаходиться на умовно-
му терміні. 

Філософія будинку на півдороги як моделі 
реінтеграції ґрунтується на переконанні, 

що багато людей, котрі 
скоїли злочини та мали 
справу з правосуддям, більш 
імовірно, будуть вирішувати 
свої проблеми й дотримува-
тися умов, винесених судом, 
якщо матимуть структурова-
не місце для проживання та 
можливість отримувати ряд 
послуг для зміни схильної 
до злочинів поведінки і за-
доволення потреб в освіті, 
зайнятості, вирішенні про-

блем зі здоров’ям.
 Не менш важливим моментом є ставлення 

до даної моделі, як до важливої складової 
громадської безпеки. На початку свого 

«Будинок на півдороги»
як модель реінтеграції 

у суспільство осіб, 
звільнених з місць 
позбавлення волі

Будинки на півдороги мають чітко 
визначені ключові елементи, хоча вони 
відрізняються відповідно до потреб гро-
мади та клієнтів. Характеристики будин-
ку на півдороги як моделі реінтеграції 
включають:

1) визначену процедуру відбору 
клієнтів, які житимуть у будинку на 
півдороги;

2) залучення, доступ та потенційний 
нагляд з боку виправної системи чи 
представників громади;

3) місцеве, регіональне чи державне 
фінансування та контроль за діяльністю 
будинку на півдороги залежно від 
підпорядкування;

4) територіальний принцип надання 
послуг, тобто надання послуг клієнтам, 
які проживають у даному регіоні, 
місцевості;

5) співпраця з іншими установами, 
розподіл ресурсів та вирішення питань, 
які стосуються роботи з правопорушни-
ками та ведення кожного конкретного 
випадку;

6) надання послуг кожному конкрет-
ному клієнту відповідно до контракту, 
стандартів, меморандумів та угод; 

7) чіткі механізми зворотнього зв'язку, 
моніторинг кожного конкретного випад-
ку, чіткі форми звітності про результати.

На сьогоднішній день Україна теж 
долучається до процесу запровадження 
даної моделі реінтеграції. Починаючи з 
липня 2008 року, ВБО «Конвіктус Україна» 
за підтримки Шведського агентства 
міжнародного розвитку Sida реалізує про-
ект «Триступенева всестороння програма 
реінтеграції у суспільство осіб, які пере-
бувають на випробувальному терміні, та 
звільнених з місць позбавлення волі». В 
рамках даного проекту створено будинок 
на півдороги для жінок, звільнених з місць 
позбавлення волі у селищі Краснопавлівка, 
Лозівського району, Харківської області.

Важливим 
моментом є став-
лення до даної 
моделі, як до 

важливої складової 
громадської безпеки

Уляна Снідевич, 
магістр соціальної роботи,
заступник виконавчого директора 
ВБО «Конвіктус Україна».
Захоплення: театр.
Знак зодіаку: Скорпіон.
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- Ваше сприйняття Центру змінилося 
за час роботи в ньому?

- Спочатку було відчуття невідомості, 
були сумніви, які зараз, обертаючись на-
зад, пов'язую з певною незрозумілістю: з 
чого починати і що саме буде давати по-
зитивний ефект для повернення учасниць 
нашої програми в соціальне життя. Зараз 
є чіткий графік роботи Центру, визначено 
заходи, усіма співробітниками складаються 
щомісячні плани роботи з учасницями. Ми 
вже розуміємо, що допомагає і підходить 
данній цільовій групі, а які форми і методи 
роботи для нашого Центру не прийнятні.

Сьогодні в «Будинку на півдороги» живе 
8 учасниць проекту. Одна з них ходить у 
вечірню школу. Ще одній жінці ми допо-
могли знайти своїх дітей, з якими вона 
втратила зв'язок близько 15 років тому. 
З'ясувалося, що зовсім недавно вона стала 
бабусею. 

Прийшла весна і багато учасниць з 
нетерпінням чекають першого врожаю, 
адже в цьому році дівчата можуть займа-
тися городництвом – вже висадили першу 
розсаду помідорів, огірків і капусти. 

Наш центр, як живий організм, тому, 
звісно, атмосфера буває різна. Іноді – хво-
роблива, але це - нормальний процес ста-
новлення, іноді - оптимістична… Більшість 
наших проблем пов'язані з відновленням 
документів, тому що всі жінки з різних 
міст, деякі отримували паспорт ще за 
часів Радянського Союзу. Але у нас є 
бажання вдосконалювати нашу роботу 
і, сподіваємося, незабаром всі заходи, 
пов'язані з реінтеграцією наших учасниць в 

Анна Клімова:
«Потреба бути корисною!»

Анна Клімова, старший соціальний 
працівник, працює в «Будинку на 
півдороги» 1 рік.
Захоплення: читання газетних і журналь-
них рубрик про життя знаменитостей, 
настільний теніс.
Знак зодіаку: Козеріг.

- Чому вирішили обрати саме цю 
професію?

- Тому що робота соціального працівника 
включає в себе творчий підхід і вивчення 
людської душі.

- І давно Ви про це мріяли? 
- Однозначної відповіді немає. За освітою 

я - дизайнер чоловічих зачісок з дипломом 
міжнародного зразка. Крім того, закінчила 
курси дизайнерів інтер'єру. Але мріяла 
бути модельєром чи психологом. Доля 
вирішила все за мене. Про що я анітрохи 
не шкодую. У соціальному напрямку я 
була і є учасницею багатьох навчаль-
них тренінгів на різні теми, більшість із 
них пов'язані з мотивуванням на зміну 
небезпечної моделі поведінки на безпечну.

- Чи довго Ви обдумували пропозицію 
працювати в Центрі?

- Якщо чесно, то я відразу зацікавилася і 
якось однозначно вирішила, що хочу пра-
цювати в такому Центрі, хочу працювати з 
цією цільовою групою. 

соціум, будуть працювати, як годинник.

- Що Вам особисто дає робота в «Бу-
динку на півдороги»?

- Для мене робота тут – це , в першу чер-
гу, відмінний досвід спілкування з людь-
ми, а по-друге, звичайно ж, можливість 
реалізувати свою потребу бути корисною 
іншим.

- Чи не важко «бути корисною» в 
такому будинку?

- Ні, мені не складно працювати в нашо-

му Центрі, тому що жінки, які вже брали 
участь у програмі реінтеграції і продо-
вжують звертатися до нас за допомогою, 
насправді не створюють жодних складних, 
проблемних ситуацій. Одним з основних 
критеріїв відбору в наш Центр є сильна 
мотивація самих жінок змінити своє життя, і 
тому працювати з ними – справжнє задово-
лення.

- З чим пов’язане Ваше дещо незвич-
не хоббі? 

- Не знаю, чи можна назвати це хоббі, 
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та якщо зважити на те, що я займаюся 
цим у позаробочий час і з задоволен-
ням (найчастіше, їдучи у громадському 
транспорті), думаю, так. Я люблю читати 
журнали та газети, у яких пишуть різну 
цікаву інформацію з життя зірок, знамени-
тостей та відомих осіб. Можливо, моє захо-
плення пов’язане з тим, що таким чином я 
відволікаюся від проблем, роблю таку собі 

перерву для голови. 

- І традиційні побажання наостанок?
- Колегам хочу побажати натхнення і 

захопленості своєю роботою, а дівчатам, 
які беруть участь у нашій програмі, – 
терпіння та цілеспрямованості.

Записала Анна Лозова

Синдром набутого імунодефіциту впер-
ше було зафіксовано в США у 1983 році. 
Впродовж двох місяців хворий помер. На 
сьогодні за добу у світі чотириста тисяч 
осіб інфікується ВІЛ. Сам по собі СНІД не 
є смертельною хворобою, але наявність 
вірусу в організмі впливає на імунну си-
стему так, що навіть простий нежить може 
призвести до смерті людини.

У 1987 році було вперше зафіксовано 
випадок ВІЛ-інфекції в Україні. На сьогодні 
наша держава займає перше місце в Європі 
за кількістю ВІЛ – інфікованих та за тем-
пами розповсюдження СНІДу. На початок 

нинішнього року в Україні було офіційно 
зареєстровано майже 182 тис. випадків 
ВІЛ-інфікування. Серед них – 
37 тис. випадків захворювання на СНІД 
та 21 тис. смертельних випадків, спричи-
нених цією хворобою. Якщо до 2006 року 
інфікування відбувалося переважно через 
введення наркотичних речовин, то нині 
домінуючим стає статевий шлях передачі 
ВІЛ. Як і раніше, найбільш вразливи-
ми до інфікування групами є споживачі 
ін’єкційних наркотиків, жінки комерційного 
сексу, чоловіки, котрі мають секс з 
чоловіками, діти вулиці та ув'язнені. 

Колектив Громадського центру «Конвіктус Україна»

СНІД гальмує, 
але не зупиняється

15 травня - Всесвітній день пам'яті людей, померлих від СНІДу
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На думку експертів, у порівнянні з 
минулими кризовими роками, нині 
спостерігаються перші ознаки стабілізації 
розвитку епідемії СНІДу. Цього результату 
досягнуто завдяки фінансуванню з боку 
Глобального фонду на боротьбу з 
ВІЛ/СНІД, туберкульозом та малярією. 
Глобальний фонд виділяє кошти 
«Міжнародному Альянсу з ВІЛ/СНІД в 
Україні» та ВБО «Всеукраїнська мережа 
людей, котрі живуть із ВІЛ» на проведення 
програм з профілактики ВІЛ/СНІД серед 
груп ризику в нашій державі. Саме завдяки 
цим коштам була надана допомога майже 
всім українцям, які по неї звернулися. 

Для боротьби з епідемією цього року 
Україна може отримати від Глобально-
го фонду 305 мільйонів доларів. А на 
фінансування з боку держави залишається 
лише сподіватися. Адже загальнодер-
жавна програма з протидії ВІЛ/СНІД в 
2011 році буде профінансована лише на 
45%. До того ж в державному бюджеті 
України на поточний рік коштів на заходи 
з профілактики ВІЛ/СНІД серед уразливих 
груп не передбачено взагалі.

Зважаючи на це, основною силою у 
боротьбі з епідемією ВІЛ/СНІД залиша-
ються громадські організації. Адже саме 
завдяки недержавним організаціям (НДО) 

вдалося знизити відсоток нових випадків 
інфікування ВІЛ серед молодих людей 
віком від 15 до 25 років, котрі вживають 
ін’єкційні наркотики. Завдяки діяльності 
НДО постійно збільшується кількість людей 
з уразливих груп, які проходять обстежен-
ня та змінюють ризиковану поведінку на 
більш безпечну. Позитивною тенденцією 
стає покращення взаємодії між громадсь-
кими організаціями та державними струк-
турами.

Яскравий приклад ефективної співпраці 
громадської організації з державною ме-
дичною установою демонструє 
ВБО «Конвіктус Україна». Зокрема, ми-
нулого року в місті Боярка Київської 
області в рамках проекту «Крок назустріч» 
на базі районної лікарні благодійники 
відкрили кабінет соціально-медичної до-
помоги для осіб, яких торкнулась про-
блема наркозалежності. Для якісного 
медичного обслуговування клієнтів до 
проекту залучені кваліфіковані медичні 
працівники: лікар-інфекціоніст, лікар-
дерматовенеролог, медична сестра. В 
рамках проекту клієнтам надається широ-
кий спектр послуг, серед яких: тестування 
на ВІЛ, гепатити В, С, гонорею, сифіліс та 
хламідіоз за допомогою швидких тестів; 
перенаправлення на детоксикацію та ВБО «Конвіктус Україна» проводить традиційну вуличну акцію з нагоди пам'яті людей, померлих від СНІДу

реабілітацію, замісну підтримуючу терапію, 
програми догляду та підтримки ВІЛ-
позитивних; видача засобів контрацепції 
та гігієни; консультації «рівний-рівному» 
та інші. В місті працюють так звані 
аутріч-працівники, які надають вуличні 
консультації, направляють на тестуван-
ня, поширюють інформаційні матеріали, 
видають презервативи, шприци, спиртові 
серветки і т.п.

Загалом досвід «Конвіктусу» та інших 
НДО красномовно свідчить, що ефектив-
но впливати на розвиток епідемії ВІЛ-
інфекції/СНІДу можна. Але лише за умови 
об’єднання зусиль держави та громадсь-
кого сектору. Про це, зокрема, йшлося на 
засіданні круглого столу на тему «За-
безпечення та розширення доступності 
до комплексного пакету профілактичних 
послуг та медичної допомоги представни-
кам груп ризику (споживачам ін'єкційних 
наркотиків, жінкам комерційного сексу, 
чоловікам, котрі мають секс з чоловіками, 
дітям вулиць, ув'язненим) на теренах 
Київської області». З резолюцією круглого 
столу можна ознайомитися на сайті www.
convictus.org.ua.

Людмила Лозова
Виготовлення квілтів під час акції

ВБО «Конвіктус Україна» проводить традиційну вуличну акцію з нагоди пам'яті людей, померлих від СНІДу

Розповсюдження інформаційних матеріалів під час акції
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ЗА ВІКНОМ

Якими б суворими не були морози і глибо-
кими сніги, весна попри будь-що пробудить 
усе живе: ліси наповнить щебетом, дерева 
наллє соками, повитягує до сонця першу 
траву… І тільки у житті більшості з нас усе 
залишиться так, як і було: дім - робота, 

робота - дім… 
Ми з легкістю змінимо одяг і взуття, аксе-

суари і косметику, колір волосся чи нігтів, 
відкриємо новий «дачний» сезон, навіть 
закохаємося, якщо так у житті складеть-
ся… Проте у душах, за великим рахунком, 

Синдром вигорання

висітиме така ж сама міжсезонна хмарність, 
через яку мало що потрапляє.

Видавці б`ють на сполох: українці 
майже перестали читати книжки і газети; 
вчителі у розпачі: дітей нічим не мож-
на зацікавити; митці розводять руками: 
навіть на безплатний концерт все важче і 
важче зібрати публіку. Та, судячи з того, 
як активно розкуповуються цигарки і які 
виручки у горілчаних магазинів, справа не 
у грошах. А в дечому іншому.

Чому нічого не хочеться? А якщо хо-
четься, то чого саме? Із цим запитан-
ням я зверталася до знайомих, шука-
ла відповідь самостійно. Перше, що 
відразу спадало на думку – інформаційна 
перенасиченість. Замикаючись у собі, 
людина ніби захищається від того штур-
му, який звідусіль тисне: реклама, попса 
у маршрутках, нав’язування товарів у 
підземках та електричках, суєта…, стреси…  
Відвідувати клуб за інтересами? Співати у 
хорі? На вихідних виїжджати на природу?.. 
Дім-робота, робота-дім…Хіба що -  шопінг 
по вихідних.

Та якщо подібне замикання у своєму ма-
ленькому світі - результат інформаційного 
та емоційного перевантаження, то дивує 
інше: приходячи додому, ми ледве не з 
порогу вмикаємо Інтернет або телевізор і 
годинами активно перебуваємо у цьому ж 
таки інформаційному просторі! «Тому що 
саме в Інтернеті  ми стаємо справжніми 
володарями свого життя, - зізнається 
одна молода поетеса,  –  вступаємо у 
спілкування з ким і коли захочемо. Якщо у 
нас немає бажання відповідати комусь на 
щось, ми в будь-який момент можемо вийти 
з мережі, або вдати, ніби зробили це. Так 
ми по-справжньому вільні».

Читаючи наукову літературу, зустріла 
термін «атомізоване суспільство». У кож-
ного – свої інтереси, своє життя, погляди. 
Люди все частіше потребують один одного 
лише як засобу для досягнення власних 
потреб. Потреб споживацького суспільства. 
Стають ні до чого міцні, глибокі і 
тривалі стосунки. Не хочеться нести 
відповідальність перед іншим і за іншого. 
Немає бажання чути ближнього: відкривати 
його творчість і намагатися зрозуміти. Жит-
тя індивідуума замикається  у собі і заради 
себе. Таких людей навіть мало цікавить 
майбутнє. Особливо те, в якому фактично 

вони жити не зможуть. Наприклад, чим діти 
і онуки розраховуватимуться за креди-
ти батьків? За рахунок яких природних 
ресурсів вони існуватимуть, якщо з такими 
темпами споживання їх вистачить ще на 
декілька десятків років ?...

Атоми, розсипані, як розірване намисто, 
– ніщо. Тому й робити з ними можна що 
заманеться: експериментувати, збурювати 
один проти одного. Людино-атоми – над-
звичайно інертні самі по собі і недієздатні. 
Ними легко керувати. Особливо, якщо 
звертатися до основних інстинктів. А для 
того, аби вони легко сприймали усе, що 
відбувається, необхідно знизити їхній поріг 
чутливості, аби з часом їм на усе було 
начхати. За прикладами далеко ходити 
не треба, - варто пригадати хоча б назви 
художніх фільмів, які щодня на екранах: 
“Куля в голову”, “Розчленоване тіло”, 
“Скелети в тумані”,  “Смерть їй до лиця”, 
“Зроби мені боляче”… Нескінченні серіали 
на кшталт «Обручки»: інтриги, плітки, хо-
роводи коханців - нав'язливо пропонують-
ся як зразок для відтворення у реальному 
житті.

Людино-атоми не мають високого спря-
мування. Їм потрібно від життя лише 
брати. Краще – гроші. І побільше. Час 
– це гроші. Дії – гроші. Думки – гроші. В 
університетах вчать не виробляти, а про-
давати. Передусім себе. Ентузіазм, спільне 
благо, взаємодопомога – давно висміяні 
і викорчувані поняття. Це не підлягає 
формулі: «купи-продай». 

Я би назвала це явище синдромом ви-
горання. Людина, якій нічого не цікаво, 
нічого не хочеться, яка нічим, окрім за-
робляння грошей, не живе, - як вигоріла 
лампадка, у якій порожньо і темно. Вко-
тре переконуюся у глибині слів одного 
відомого письменника ще позаминулого 
століття: байдужість свідчить перш за все 
про кволість і омертвіння духу людського.

Весна іде, будить усе живе, 
наповнює новими силами і дарує 
щире сподівання, що ніхто з нас не 
проспить себе, не розгубить того 
найдорогоціннішого, чим нас наділив 
Бог – часу творити себе і красу довко-
ла.

Юлія Бережко-Камінська
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АНКЕТА-ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ПРОГРАММЕ РЕИНТЕГРАЦИИ

1. Ф.И.О…………………………………………………………………
2. Укажите колонию, в которой вы отбываете наказание:
Город………………………….Колония……………………………отделение……………………
3. Возраст…………………………               4. Какая судимость по счету? ……………………
5. Укажите вид преступления, за которое Вы были осуждены
……………………………………………………………………………………………........................................…………….
6. Укажите Ваш срок пребывания в заключении:   лет……………мес….............................
    Когда у Вас конец срока?  (число………………месяц……………….. год………………….) 
    Когда у Вас начинается УДО? (число………. …месяц…….…………. год…………………)
7. Есть ли у Вас родственники?   (нужное – подчеркнуть)                   □ Да                □ Нет 
Если да, укажите, кто именно…….............................……………………………………………………………….
……………………………………………………………........................................…………………………………………….
Сколько у вас детей:………………….

Пол Возраст С кем находится сейчас Примечания

Поддерживали ли Вы с ними отношения до заключения? 
(нужное – подчеркнуть)                                                                     □ Да                □ Нет
Если да, то как бы Вы охарактеризовали эти взаимоотношения? (нужное подчеркнуть)

•  очень хорошие;  •  хорошие;  •  не очень хорошие;  •  плохие

Поддерживали ли Вы с ними отношения во время заключения?
(нужное – подчеркнуть)                                                                     □ Да                □ Нет 
С кем именно? ……………………………………………………………………...………………………………………………………
Как бы Вы охарактеризовали эти отношения? (нужное подчеркнуть)

•  очень хорошие;  •  хорошие;  •  не очень хорошие;  •  плохие

8. Есть ли у Вас другие близкие люди вне колонии, с которыми Вы поддерживаете 
отношения в настоящее время? 
(нужное – подчеркнуть)                                                                     □ Да                □ Нет 
Кто именно? ……………………………………………………………………….....…………………………………………………….
Как бы Вы охарактеризовали эти отношения?  (нужное - подчеркнуть)

•  очень хорошие;  •  хорошие;  •  не очень хорошие;  •  плохие

9. Есть ли у Вас какая-либо жилплощадь, где Вы могли бы жить после освобождения? 
(нужное – подчеркнуть)                                                                     □ Да                □ Нет 
Какая именно? (нужное - подчеркнуть)

•  комната в общежитии;  •  квартира/комната в квартире;  •  дом/часть дома

10. Есть ли у Вас потребность в восстановлении документов? 
(нужное – подчеркнуть)                                                                     □ Да                □ Нет 
Если да, то каких именно? ……………………………………………………………………………...
11. Есть ли у Вас какие-либо проблемы со здоровьем? 
(нужное – подчеркнуть)                                                                     □ Да                □ Нет 
Если да, укажите, какие именно ……...............................................................................
.........................................................................………………………………………………………………….
Контактный телефон ( психолог, соцотдел, начальница отряда)

Дата……………………..                                                      Подпись…………....................……………

ДОМАШНІЙ КАЛЕЙДОСКОП

Створюємо позитивну
атмосферу вдома!

Що взагалі таке Фен-шуй і чому багато 
хто прагне розставити меблі саме так, 
як того вимагають закони цього вчення? 
Будинок, квартира – не просто те місце, де 
ми проводимо час після роботи, це свого 
роду храм, де ми можемо набратися сил і 
зарядитися позитивною енергією. Саме на 
створення сприятливої, позитивної атмос-
фери в будинку і спрямовано вчення 
Фен-шуй. Воно дозволяє створити по-
зитивне біополе в кожній кімнаті таким 
чином, що ви будете залучати у ваше 
життя успіх та гроші. При цьому вам не 
доведеться витрачати багато коштів – до-
статньо всього лише правильно розставити 
меблі.

З точки зору Фен-шуй в будинку все по-
винно бути обладнане гармонійно, особли-
во це стосується спальні. Адже саме тут 
ми проводимо практично третю частину 
свого життя.

 Спальня повинна знаходитися в глибині 
будинку або квартири, тобто повинна 
розташовуватися якнайдалі від вхідних 
дверей і сторонніх очей.

 Небажано, щоб поряд зі спальнею 
знаходився туалет. Але якщо змінити 
нічого не можна, в такому разі не ставте 
ліжко вздовж цієї стіни – краще підшукати 
для нього більш прийнятне місце. Вкрай 
невдалим, з точки зору вчення Фен-шуй, 
вважається варіант, при якому навпроти 
дверей в спальню розташовуються інші 
двері або сходи, що ведуть на другий по-
верх. У цьому випадку майстри Фен-шуй 
радять зробити штучну перегородку для 
того, щоб енергія правильно розподілялася 
між приміщеннями в будинку. Напри-
клад, можна поставити на одній лінії між 
першими і другими дверима велику рос-
лину в красивому горщику, статуетку, або 

повісити яскравий світильник чи картину 
на стіну.

 Кімнату для спальні краще обирати 
середніх розмірів – не велику і не малень-
ку. У ній не повинно бути багато яскравого 
світла, оскільки в цій кімнаті за правилами 
Фен-шуй переважає енергія інь. Кілька 
світильників на стіні або на тумбочках 
буде цілком достатньо.

 Стіни в спальні можуть бути пісочних, 
зеленуватих, ніжно-рожевих або світло-
бежевих відтінків. Слід уникати смугастих 
шпалер, яскравих, насичених або дуже 
темних кольорів в оздобленні стін і стелі. 
Штори в спальні можна підібрати в тон 
основної кольорової гамми оздоблення 
кімнати. Їх забарвлення в жодному разі не 
повинно бути занадто яскравим.

 Зверніть увагу на ліжко, на якому ви 
спите. Ліжко необхідно орієнтувати в 
одному з чотирьох сприятливих для вас 
напрямків. Намагайтеся раз на кілька 
років замінювати подушки і ковдри. Вони 
мають властивість накопичувати негатив-
ну енергію. Для кращого сну постільну 
білизну необхідно обирати спокійних 
пастельних відтінків без яскравих 
малюнків. У Китаї вважається, що спинка 
у ліжка обов'язково повинна бути пря-
мокутною і суцільною, а не круглою або 
різьбленою, оскільки всі інші варіанти 
формують неправильну енергію ци. Що ж 
стосується самого матраца на ліжку, то він 
повинен бути цілісним, а не розділеним 
навпіл. Вважається, якщо подружнє ложе 
розділене на дві частини, це може призве-
сти до сварок і ускладнень у стосунках.

 Майстри Фен-шуй не радять заставля-
ти спальню меблями. Чим менше зайвих 
предметів у цій кімнаті, тим легше і 
спокійніше ваш сон. Крім великої кількості 
меблів, в спальні не рекомендується 
ставити телевізор, так як він несе безліч 
негативної інформації і негативної енергії, 
яка може стати на заваді повноцінному 
відпочинку.

За матеріалами  Super-Lady.Ru
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Таблиця співвідношення розмірів чоловічого взуття

Сантиметри 22 22.5 23 23.5 24 24.5 25 25.5 26 26.5 27 27.5 28 29.5

Росія, Україна 34 34.5 35 36 36.5 37 37.5 38 39 40 41 42 43 44

Європа 35 35.5 36 37 37.5 38 38.5 39 40 41 42 43 44 45

США 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 12 13

Таблиця співвідношення розмірів жіночого взуття

Сантиметри 22.5 23 23.5 24 24.5 25 25.5 26 26.5 27 27.5 28 28.5 29

Росія, Україна 35 36 36.5 37 37.5 38 39 40 41 42 43 44 45 46

Європа 36 37 37.5 38 38.5 39 40 41 42 43 44 45 46 47

США 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 10.5 11.5 12.5 14

Таблиця співвідношення розмірів взуття підлітків
(для школярів, юнаків та дівчат)

Сантиметри 19 19.5 20 20.5 21 21.5 22 22.5 23 23.5 24 24.5

Росія, Україна 32 33 33.5 34 34.5 35 36 36.5 37 37.5 38 39

Європа 33 34 34.5 35 35.5 36 37 37.5 38 38.5 39 40

США 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5

Крім розміру взуття, потрібно враховува-
ти і повноту ноги. Повнота ноги – це об-
хват стопи в найширших місцях її носової 
частини. Якщо ж взагалі не враховувати 
повноту, то навіть ідеальне за розміром 
взуття буде натирати з боків і тиснутиме.

В Росії та Україні передбачено 12 
повнот, інтервал між якими –  
4 мм, а в таких країнах, як Італія, 
Франція – 17. Ось чому серед 
Італійського взуття ймовірність 
знайти ідеальний розмір і 
зручність набагато більша. 

За англійською системою розрив 
між повнотами дорівнює 5 мм, по-
вноти позначаються літерами (A, 
B, C, D, E і F). За цією системою є 
ще п'ять повнот у бік зменшення 
обхвату (2А, 3А, 4А, 5А і 6А) і 
п'ять збільшених повнот (2F, 3F, 
4F, 5F, 6F). Зустрічаються повно-
ти Е2, Е3, Е4. Існують і інші нумерації: 
літерами – WWW, WW, W, M, S, SS, SSS. 
Взуттєві підприємства багатьох країн виго-
товляють взуття сталих повнот – вузьких, 
середніх або широких.

Добре відомо, що вироби з натуральної 

І ще кілька порад, як 
краще обрати взуття!

шкіри та замші добре розношуються. Тому, 
потрібно звернути особливу увагу 
на те, як обрана модель сидить на 
нозі. Адже під час розношування 
взуття стане більшим і нога буде 
їздити в сторони. Але і занадто 
тиснути воно не повинне. Головна 
умова – відчуття комфорту.

Те саме стосується і взуття на 
підборах. Нога повинна бути 
«обтягнута» взуттям. Інакше ви не 
лише не зможете нормально ходи-
ти, а й можете травмуватися.

Раніше ми вже говорили, 
що розмір однієї ноги може 
відрізнятися від розміру іншої. В 
таких ситуаціях взуття міряють на 
більшу ногу. 

Анна Бойко

Як обрати 
правильний розмір взуття? 

Гарні жіночі ніжки – один із критеріїв 
краси у багатьох країнах. Але існує 
певний шаблон краси: пропорції 90/60/90 
і ноги «від вух». Хоча красиві ноги не 
обов’язково повинні бути довгими, голов-
не – щоб вони були доглянутими. 

Що найбільше впливає на наші ніжки і 
на нашу ходу? Звичайно – взуття. Чим ми 
керуємося під час купівлі нового взут-
тя? Його зовнішнім виглядом, висотою 
підборів, ціною, що скажуть про нову 
покупку подруги. А от про головне ми 
дуже часто забуваємо! Взуття, перш за все, 
повинне ідеально підходити за розміром, 
бути зручним. 

Чомусь часто трапляється, коли жінки, 
намагаючись візуально зменшити свої 
ніжки, купують взуття на розмір або і на 
два менше за потрібний. Навіщо? Яка 
ціна такої покупки? Можливо, ніжки і 
здаватимуться трошки меншими, але як 
ви себе почуватимете? З часом біль буде 
просто нестерпним. Ви будете схожі не на 
красуню з елегантною і легкою ходою, а 
на, вибачте, каракатицю. От тоді чоловіки 
точно звернуть на вас увагу

Говорячи про розмір ноги, зазвичай 
мають на увазі довжину ступні від велико-
го пальця до п’яти. А як, власне, виміряти 
розмір своєї ноги? 

Це краще робити увечері, адже в 
кінці дня ноги розтоптуються і стають 
більшими. Для цього вам знадобиться 2 
аркуші паперу, олівець і лінійка. 

1. Поставте одну ногу на папір і обведіть 
стопу олівцем. Бажано припустити кілька 
міліметрів від краю, а не щільно обводити 
контур. Якщо ви вимірюєте розмір взуття 
дитини, то це краще робити у панчосі.

2. Те ж саме зробіть і з другою ногою. 
3. Потім визначте відстань від найдовшо-

го пальця (у когось це перший, у когось – 
другий) до краю п’яти. Результати на обох 
ногах можуть відрізнятися, але враховува-
ти треба більший.

4. І за таблицею співвідношення довжини 
стопи до розміру взуття ви зможете визна-
чити свій розмір.

Любімо свої ніжки!
ДОМАШНІЙ КАЛЕЙДОСКОП
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від впливу со-
нячних променів, 
обов'язково прид-
байте оновлюю-
чий кондиціонер, 
який містить 
кератин, масло 
жожоба, олію 
з паростків 
пшениці, що бу-

дуть сприяти 
зволоженню 
волосся, до-
дадуть йому 
еластичність 
і здоровий 
блиск. Мож-
на навіть 
не змивати 
кондиціонер, 
в результаті                 
на сонці 
вплив речовин, що входять до 
складу кондиціонера, ще більше 
посилиться. Рекомендується 
також підрізати кінчики во-
лосся перед початком літнього 
періоду і по його завершенні.

Кілька рецептів для краси 
вашого волосся:

1. Настої і відвари для мит-
тя голови.

Замість води краще скористатися 
цілющим відваром з трав і квіток, напри-
клад: череди, липи, мати-й-мачухи, листя 
берези, лопуха, м'яти, кропиви. 

Заварити 500 гр. подрібненого листя 
0,5 л окропу, настояти в термосі близько 30 
хвилин, потім процідити, довести водою 
до необхідного об’єму і використовувати 
для миття. 

2. Настої для ополіскування.
Ефективно ополіскувати «втомлене» во-

лосся настоями ромашки, материнки або 
череди. Ці трави можна використовувати 
як окремо, так і в зборі. 

Настій готується з розрахунку: на дві 
столові ложки подрібнених трав – одна 
склянка крутого окропу. Збір залити, на-
стояти протягом 10 хвилин, процідити, 
остудити до комфортної температури, опо-

лоснути попередньо вимите волосся. 

3. Для втирання.
Для щоденного догляду за шкірою голови 

можна використовувати настій з деревію. 
Беремо 2 столові ложки подрібненої трави, 
заливаємо склянкою окропу, кип'ятимо 
протягом 5 хвилин, потім даємо настоя-
тися і проціджуємо. Отриманий відвар 
необхідно втирати в шкіру голови щодня 
протягом 1,5-2 місяців. 

4. Ефективна маска для волосся. 
Ефективно зволожує і зміцнює волосся 

маска до складу якої входять 2 яєчних 
жовтки, вичавлений з половинки лимона 
сік та 6-9 краплин олії. Нанести на волос-
ся, через півгодини промити його водою. 
Для маски можна використовувати такі 
види олії: оливкова, реп'яхова, мигдальна, 
касторова, чайного дерева і т.д. 

Відновити посічені кінчики 
допоможе маска з 200 гр. 
рослинної олії та 75 гр. лопу-
ха. Свіже подрібнене коріння 
лопуха заливають олією, на-
стоюють протягом доби, ба-
жано в теплому місці. Потім 
потрібно проварити суміш 
на слабкому вогні близько 15 
хвилин, остудити, процідити. 
Використовувати маску 

необхідно за 
1-2 години до 
миття волосся. 

І нехай ваше 
здорове во-
лосся буде 
окрасою вашої 
прекрасної 
зовнішності.

За матеріалами:
www.efamily.ru

журнал InFlora.ru
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Здоров е волосся-
запорука привабливості 

Перше враження про людину складається 
в перші 10 секунд після знайомства, і 
здебільшого це враження формується саме 
під впливом зовнішнього вигляду – одягу, 
макіяжу, зачіски. Змінити ж його згодом 
досить складно. Але можна використати 
це правило на свою користь – спробувати 
зробити так, щоб вас сприймали, як це 
потрібно вам. Здорове, природно блискуче 
волосся допоможе вам у цьому!!!

Як же доглядати за волоссям, щоб воно 
приваблювало, манило до себе?

Зазвичай влітку ми відпочиваємо, 
оздоровлюємося на морях. А чи 
оздоровлюється наше волосся? Не завжди! 
Влітку волосся часто виглядає млявим, 
і замість блискучої шевелюри ми маємо 
якусь подобу солом'яного снопа. 

Для того, щоб ваше волосся сяяло 
красою і здоров'ям в літній сезон, 
пропонуємо скористатися наступними 
порадами:

Пам'ятайте про те, що волосся вигорає на 

сонці!
Влітку сонячні промені найбільш активні 

й агресивні. Якщо не захищати волосся 
від сонця, це може призвести до того, 
що воно стане сухим, тонким, ламким і 
втратить свій природний блиск (оскільки 
сонячні промені сприяють руйнуванню 
захисного шару волосся). З цієї причини 
рекомендується захищати волосся (носити 
головні убори, користуватися сонцезахис-
ними шампунями і кондиціонерами).

Як сонце впливає на фарбоване волосся?
Фарбоване волосся або волосся з 

хімічною завивкою вже саме по собі – 
пошкоджене, а прямі сонячні промені 
здатні лише зробити його ще більш сухим 
і ламким. З цієї причини для фарбованого 
волосся або волосся після хімічної завивки 
рекомендується використовувати засоби 
по догляду за волоссям з високим сонцеза-
хисним фактором.

Як найкраще захистити волосся від 
агресивного сонця?

Найкращий спосіб захистити ваше 
волосся в літній період – використовува-
ти засоби по догляду за ним (шампуні, 
кондиціонер, маски, спреї), що містять 
зволожуючі речовини (ідеально підійдуть 
для цього масло ши, жожоба, оливкова 
олія, екстракт кори дуба) і сонцезахисні 
компоненти .

Як впливає на волосся хлорка і сіль?
Хлорована і солона вода сприяють 

сухості і знебарвленню. Мінеральні 
речовини, що містяться в солоній воді, 
у комбінації з жаркими сонячними про-
менями дуже зневоднюють волосся, воно 
стає жорстким, грубим і неслухняним. З 
цієї причини рекомендується промивати 
волосся чистою водою перед плаванням у 
морі чи басейні, а також відразу після цьо-
го (мокре волосся здатне менше увібрати 
хлору, ніж сухе).

Який найефективніший спосіб 
відновлення волосся, постраждалого від 
агресивних сонячних променів?

Якщо ваше волосся все ж постраждало 
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вільного часу. Чесно кажучи, я довго вага-
лася, чим краще займатися. Є дуже багато 
видів рукоділля: це і в’язання на спицях, 
і вишивання, і в’язання гачком. Але душа 
зупиналася на плетінні бісером.

Якось вирішила спробувати зробити одну 
дрібничку і мені сподобалось. Взагалі, сам 
бісер - дуже вишуканий матеріал, дещо 
делікатний. За його допомогою можна 
створювати прекрасні вироби. 

- Що подобається робити більш за все?
- Дерева. Вони виходять у мене найкра-

ще. Працюючи над формою листя і самого 
дерева, я помічаю, що вони дуже схожі 
на справжні. Цьому сприяє і різнобарв’я 
бісеру. Бусинки бувають різних відтінків, 
що дуже допомагає створювати плавні 
переходи кольорів.  

- А про що думається під час роботи з 
бісером?

- Працюючи над створенням виробів, 
мимоволі задумуєшся про красу усьо-
го, що нас оточує! Адже з бісеру можна 
зробити будь-яку річ: і квіти, і дерева,  і 
павучків, і різні прикраси. Перед тим як 
братися  до роботи, потрібно побачити 
суть кожної речі, відчути її. І лише за такої 
умови виріб буде гарним. 

- Скільки часу займає плетіння з бісеру?
- Практично увесь вільний час, зараз 

його вдосталь. Взагалі, час – це один із 
чинників вдалого результату. Така робо-
та не терпить поспіху. Це дуже кропітка 
робота, яка вимагає терпіння, обережності, 
посидючості. Певним чином вона 
дисциплінує мене, робить більш уважною, 
спокійною. 

- Чи є якісь задумки щодо нових робіт?

- Працюючи над одним виробом, я вже 
обдумую, що зробити наступного разу. 
Постійно виникають нові ідеї, хочеться 
робити щось цікаве, незвичайне. Зараз 
намагаюсь робити пасхальні яйця. Є навіть 
ідея копіювати з фотографій яйця Фабер-
же і робити їх уже з бісеру.  Думаю, може 
вийти досить оригінально.

Анна Лозова
Фото виробів з бісеру - роботи Анжеліки 

Ковач та Наталії Чуприни.
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Бісероплетіння -
мова Краси

В наші дні знову стають популярними 
прикраси ручної роботи. Серед них осо-
бливе місце посідають вироби з бісеру. 
Круглий або рубаний бісер, стеклярус 
– його різноманіття народжує величезну 
палітру фактур. Такі вироби вигляда-
ють дуже красиво і оригінально. До того 
ж бісероплетіння розвиває фантазію, 
дозволяє самому створювати схеми і спо-
соби виготовлення виробів у різних сти-
лях. Романтичний, лаконічний, етнічний, 
ретро та інші – все це гарні доповнення 
для будь-якого вбрання або інтер'єру. 

А почалося все зі звичайних скляних 
намистинок. Як тільки людство відкрило 
рецепт виготовлення скла, майстри й 
майстрині різних народів світу почали 
розшивати намистинками одяг і робити 
з них оздоби. Сама ж назва пішла від 
арабського слова «буєри», що означало 

фальшиві перли. Саме на сході люди на-
вчилися виготовляти дрібні намистини, 
які згодом стали вишуканими прикрасами. 
Такими фальшивими перлами прикрашали 
одяг давньоєгипетських фараонів і їхніх 
сімей. Як відомо, схід славиться великою 
кількістю блискучої біжутерії, тому бісер 
отримав своє поширення майже у всіх 
східних і азіатських країнах. Секрети його 
виробництва перейняла і Римська імперія. 
Там плетіння з бісеру знайшло своє друге 
народження.

З того часу це мистецтво набуло великої 
популярності по всьому світу. Широко 
прославилися в Європі вишукані виро-
би Мурано, приносячи величезні доходи 
казні Венеціанської Республіки. Крім того, 
європейські музеї зберігають досить ранні 
зразки кінця ХІ – початку ХIII століть, 
коли, поруч із справжніми перлами й 
коралами, використовувався для вишивки 
дрібний шліфований бісер. Найчастіше 
його можна бачити на церковних вбраннях 
і реліквіях.

В наш час бісер також широко викори-
стовують. Багато відомих дизайнерів та 
митців під час створення ексклюзивних 
колекцій одягу, прикрас, картин, вправ-
но його застосовують. І цінуються такі 
роботи дуже високо. Адже все це – ручна 
робота, яка потребує не лише багато часу, а 
й творчої фантазії, любові до своєї справи. 

Кожен із нас може навчитися плетінню 
бісером. Ця справа об’єднувала і об’єднує 
багатьох людей різного статусу,
віку, національності. Всі вони завжди 
розуміють один одного, адже розмовляють 
однією мовою – мовою Краси!

Чудово розуміється на цій мові і Наталія 
Чуприна, котра нині проходить програму 
реінтеграції в «Будинку на півдороги» і 
люб’язно погодилася відповісти на запи-
тання нашого журналу. 

- Наташо, чому Ви вирішили займати-
ся саме бісероплетінням?

- Поки я не знайшла роботи, маю багато 
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Антон Лірник: 
«Для успіху треба 
пахати і братися за 
будь-яку роботу»

Антон Лірник, шоумен, кіносценарист, 
учасник колективу «Дует імені Чехова», 
резидент стендап-шоу «Comedy Club 
Ukraine».
Знак зодіаку: Діва.
Народився у1976 році в Кіровограді.
З 2000 року живе в Києві. 

Він приїхав, як і домовлялися, попередньо 
телефонуючи декілька разів і вибачаючись 
з приводу затримки в столичних пробках. 
І ось ми сидимо віч-на-віч у централь-
ному офісі ВБО «Конвіктус Україна» на 
Тургенєвській, 48. Погодившись на каву 
і відмовившись від запропонованого 
тістечка, Антон швидко, майже скоромов-
кою, починає відповідати на мої запитання.

- Звідки взялася назва «Дует імені 
Чехова»? 

- Вже п´ять років ми з Андрієм Молочним 
працюємо у дуеті, і за весь цей час виника-
ло багато різних версій походження назви. 
Насправді, зараз ніхто точно не пригадає, 
як вона з’явилася. Прийшла десь зсере-
дини, абсолютно автоматично. Ми навіть 
особливо не задумувалися над цим. Не 
думали про можливий вплив назви на нашу 
творчість. Просто придумали щось звучне, 
вибухове, щоб запам’ятовувалося. 

Назва з’явилася випадково, але весь цей 
час вона впливає на нас. Можна сміливо 
стверджувати, що нашою творчістю, якщо 
можна так сказати, рухають твори цього 
космополіта. Ми ж не завжди бездумно 
розважаємось. Іноді якусь думку хочемо 
донести. Те, що пишемо, пропускаємо че-
рез себе. Якісь частинки себе випускаємо в 
зал. І щось чеховське в цьому є, можливо 
– сатира. Сподіваюсь, Антон Павлович на 
нас не ображається… Ми не соромимо його 
світле ім’я.

- Можливо, вся ця історія була просто 

пов’язана з твоїм іменем?
- Жодним чином. Я – Анатолійович. А з 

Чеховим часто зустрічалися в житті. П’єси, 
які десь бачили і в яких брали участь, 
мрія Молочного про театр… До того ж – 
все якось поруч з Чеховим крутилося. В 
першому фільмі, сценарій якого я напи-
сав, була сцена, дії якої відбуваються в 
будинку-музеї Чехова. 

- Коли ми вже заговорили про батька, 
то варто, певно, додати декілька слів 
про нього?

- Я – з родини музикантів і педагогів. 
Подвійна спадковість. Батько – артист, 
мама – піаністка. Все своє життя вони 
віддали музиці. Пройшли весь гідний 
шлях музиканта-викладача: викладали в 
школі, училищі, консерваторії. Батько був 
керівником і диригентом оркестру, мама 
об’їздила півсвіту з хором в якості концер-
тмейстера. Їх добре знають у музичному 
світі. Але жодному з синів, а нас троє, 
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Красиві та корисні поради
Якою водою краще вмиватися?

Догляд за шкірою обличчя передбачає 
не лише використання кремів і масок, але 
й правильне її очищення. І навіть така, 
здавалося б, звична процедура, як вмиван-
ня, може з часом вплинути на стан шкіри. 
Щоб шкіра обличчя довше залишалася 
пружною і свіжою, важливо приділяти ува-
гу навіть воді, якою ми вмиваємося. 

Отже, якою водою краще вмиватися? 
Багато з нас вмивається холодною водою. 
Така процедура дозволяє швидше про-
кинутися, миттєво збадьоритися. Однак 
вмивання холодною водою з часом веде 
до втрати еластичності шкіри внаслідок 
постійного звуження судин. 

Вмивання гарячою водою дозволяє 
відкрити пори шкіри, що сприяє кращо-
му її очищенню. Але гаряча вода змиває 
жировий шар, який виконує певну захис-

ну функцію. Шкіра з часом може стати 
сухою, а розширені капіляри призведуть 
до почервоніння  обличчя. Більше того, 
регулярне вмивання гарячою водою сприяє 
розслабленню мускулатури обличчя, від 
чого шкіра з часом стає в'ялою. 

Більш корисною процедурою для шкіри 
є контрастне вмивання, що полягає  в 
обполіскуванні обличчя холодною і га-
рячою водою по черзі. Завершувати дану 
процедуру має вмивання холодною водою. 
(Будьте уважні, не робіть воду занадто 
гарячою або крижаною - сильний контраст 
температур шкодить ніжній шкірі облич-
чя). Зверніть увагу, що дана процедура не 
підходить людям із сухою шкірою. 

Ідеально для вмивання підходить очи-
щена дощова або снігова вода. Однак 
більш доступним варіантом є вмивання 
кип'яченою водою оптимальної температу-
ри (35-45 ° С).

Протирайте обличчя кубиками льоду і 
ваша шкіра сяятиме!

Лід допомагає звузити пори і візуально 
омолодити шкіру. 

З чого можна приготувати лід для про-
тирання обличчя? Як його правильно 
готувати? 

Для початку необхідно приготувати 
відвар з трав. Можна використовувати 
будь-які трави: череда, ромашка, м'ята, 
меліса. Навіть зелений чай і вода з лимо-
ном підійдуть для приготування кубиків 
льоду. 

Відвар готується так:  1 столову лож-
ку сухої трави залийте склянкою води. 
Доведіть до кипіння і дайте настоятися. 
Можна приготувати відвар з декількох 
трав. Коли відвар прохолоне, налийте 
його у формочки для льоду і покладіть у 
морозильну камеру. Через кілька годин 
відвар перетвориться на лід. Кубики льоду 
можуть зберігатися досить тривалий час. 
Ними дуже корисно вранці після вмивання 
протирати обличчя. Обличчя почне сяяти,  
очі – блищати, на щоках з'явиться природ-
ний рум'янець. 
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рази їздили в Москву у вищу лігу. Грали в 
українській лізі, вигравали. Все було дуже 
серйозно.

А в 2005 зрозумів, що більше не можу. 
З КВН попрощався і якось органічно все 
це перелилось в «Comedy». На той час я 
почав писати сценарії для кіно. Молочний 
працював економістом. Розуміючи, що 
наші можливості не реалізуються, Андрій 
запропонував створити творче авторське 
агентство, а щоб акторський талант не 
пропадав – клуб. Пробували виступати, 

поки хтось зі знайомих не сказав, що ми 
робимо «Comedy Club», який вже є в Росії. 
А ми нічого подібного на той час і в очі не 
бачили. Швидко знайшли його в Інтернеті, 
подивилися і побачили, що ми справді 
копіюємо російський «Comedy», не знаю-
чи про це. Потім вирішили, що не варто 
вигадувати велосипед, якщо він уже існує. 
Поїхали в Москву. Приїхали і говоримо, що 

ось ми – такі-то, у нас за плечима школа 
КВН, ми хочемо виступати. Мартеросян 
відповів: «Не питання», запропонував нам 
знятися і привезти показати йому матеріал. 
Ми повернулися в Київ, за тиждень все 
відзняли, і знову – в Москву. Гарік по-
дивився, розкритикував, когось одразу 
відшив, когось затвердив… Повернувшись 
до Києва, ми провели дві подібні московсь-
ким вечірки, а потім знову пішло-поїхало…

Сьогодні ми активно гастролюємо в Росії 
і створили фактично нову організацію в 
Києві. Андрій – продюсер, я – редактор. 
Допомагаємо ставати на ноги 12 молодим 
хлопцям. 

- Як інтелігенте оточення Антона 
Лірника сприймає часто непристойний 
наліт «Comedy»?

- Не завжди можна вибрати публіку, 
частіше публіка вибирає тебе. У нас біля 
півтисячі номерів для різних аудиторій, для 
різних заходів і випадків. Тому, коли ми 
починаємо виступ, дивимося, як реагують 
люди, і можемо зовсім змінити програму. 
Є речі, які нам подобаються більше, ми 
показуємо їх на великих сценах, у кон-
цертних залах. І вони найчастіше подоба-
ються людям, котрі приходять на концерт. 
На початку ми задумали наш дует як дует 
інтелігентного гумору і зараз намагаємося 
підтримувати марку. Навіть і не в тому, щоб 
не використовувати вульгарних слів, а в 
тому, щоб не використовувати непристой-
них тем, не робити вульгарних висновків. 
Постійно шукаємо нові теми, щоб не повто-
рюватися, не бути банальними, щоб людям 
було завжди цікаво.

- Звідки берете теми для своїх 
номерів?

- З життя. Адже кожен день – цікавий, 
приносить щось нове. Може бути два 
варіанта. Перший – озоріння: сидимо, 
дивимося один на одного і думаємо, що 
б його написати. У когось зненацька 
з’являється якась ідея чи думка. Ми її 
розвиваємо і записуємо. Другий – про-
сто саме життя дає теми. Ми багато 
гастролюємо: літаки, потяги, більшість 
життя у дорозі. І за цей час звикли 
помічати і запам’ятовувати смішні моменти. 
Тому подорожуємо з блокнотом. У мене в 
телефоні 228 записів кумедних життєвих 
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таланти батьків не передалися.
- А як же «Лірник Band»? 
- Я лише після тридцяти років почав 

займатися музикою. Створив свій гурт. Але 
освіти не вистачає. Я займаюся музикою 
більше інтуїтивно. Мабуть, на генетично-
му рівні мені все таки щось перепало від 
матері з батьком... Щось відчуваю, чую і 
якось пишу...

- Давай поговоримо про інші твої 
здібності…

- Якби мій гумор не був таким потрібним, 
я би займався журналістикою. Тому що 
спілкуватися з людьми – саме те, що мені 
подобається. Я мріяв про журналістику і 
вчився на журфаці, поки не розформували 
факультет. Сам би не пішов. Цілком логічно 
перейшов на філологічний. Паралельно 
працював. Спочатку під час занять, а потім 
і замість занять. Коли зрозумів, що не можу 
більше вибирати між навчанням і роботою, 
вибрав роботу… Тому що вона давала такі 
перспективи, які не давав диплом. Взагалі 
майже усе моє життя супроводжують якісь 
зміни. Ще старшокласником я почав пра-
цювати на кіровоградському телебаченні. 
Працював дуже багато і опанував різні 
професії, був і монтажером, і режисером, і 
редактором, і ведучим... Пізніше, працював 
на радіо, теж практично на всіх посадах. 
Приходив о шостій ранку, вів ефір, після 
ефіру монтував рекламу. Роботи завж-
ди було багато. Я ніколи ні від чого не 
відмовлявся. 

- З журналістикою не склалося, проте 
склалося з гумором. І як давно це по-
чалося?

- Вся телевізійна історія – лише супут-
ня історія. Почуття гумору гартувалося 
у КВН. І почалося це ще в шкільні роки, 
зі шкільної команди КВН, куди привів 
мене мій товариш Саша Рудковський. Я 
прийшов, подивився – мені сподобалося. 
Але згодом, чомусь я відчув себе зайвим. 
Після виступу нашої команди на фестивалі 
в Одесі, зрозумів: щось не виходить у 
мене. Я все покинув, сказав: «Більше не 
граю я в ці ігри». Але, як кажуть, не варто 
зарікатися… Буквально через пару років, 
вже на факультеті журналістики, підійшла 
до мене декан і сказала: «У нас збирається 
команда КВН, а ти в цій справі знаєшся. 

Допоможи, будь ласка.» Я був здивований, 
чому вона запропонувала саме мені, бо я 
до того в жодній грі не зіграв, за великим 
рахунком. Але вирішив дотримуватися сво-
го правила: якщо запрошують, треба по-
годжуватися. Грали ми добре, мене взяли у 
збірну команду міста і далі пішло-поїхало…

У Кіровограді тоді було дві команди, в 
яких грали практично одні і ті ж люди,– 
«Скіф» і «Гольфстрім». Ми об’їздили 
багато фестивалей: Одеса, Сочі, Воронеж, 
Москва…

- Так КВН тебе і до Києва довів?
- Виходить, що так… У 2000 році я виру-

шив до столиці. Було два стимули: робота 
і КВН. Мене запросили вчитися в школу 
журналістики, буквально на місяць-півтора, 
і в столичну команду КВН – бути автором. 
Ну, думаю, поїду – цікаво. Так і загруз. 
Спочатку писав, потім вийшов на сцену, 
потім ми створили збірну «Аляска». Два 
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- Сьогодні ти – успішна відома люди-
на. Не страшно раптом все втратити?

- Я завжди готовий до такої ситуації. 
Зараз працюю з хлопцями, які з’їхалися 
з усієї країни без копійки грошей, без 
запасів, без нічого. Ризикнули, кинули 
свої роботи, заради проекту, яким ми 
займаємося. Будь-який такий проект до-
вго розкручується. Треба докласти багато 
зусиль, щоби потім отримати від нього 
віддачу. 

Молоді хлопці дивляться на мене, за-
хоплюються: я весь час десь виступаю, 
постійно працюю. Нормально живу, 
їжджу на хорошій машині. Але ж так було 
не завжди. Адже 10 років тому, коли я 
приїхав до Києва, у мене не було нічого. 
Я жив у зйомній квартирі на околиці 
міста. У мене був лише проїздний кви-
ток на метро, до якого я ходив пішки 
кілометри чотири. Грошей на тролейбус не 
було, бо треба було купити шматок хліба, 
щоб пообідати. І так тривало досить до-
вго – більше року. Не хотілося нав’язувати 
свої проблеми друзям і знайомим, я мав 
сам усього досягти, виплутатися зі скрути. 
Ходив шукав роботу. Зрозуміло, що ніхто 
не хотів брати людину з вулиці, нікому не 
відому, яка стукає в двері і просить роботу. 
Я обійшов десятки місць: радіостанцій, 
редакцій. Поки в одному якось не про-
лунало слово «Кіровоград» – спрацювало 
земляцтво… 

Ми з другом робили гумористичну пере-
дачу на радіо, отримували за випуск один 
долар на двох. Передача, правда, була 
коротка, але ж нею треба було займатися. 
Я знав, що мої рідні хвилювалися за мене, 
цікавилися, як справи, чим я займаюся… 
Звісно, я їм не говорив усього. Бо знав, що 
неодмінно почув би від них: «Кидай усе і 
повертайся додому». Поступово ситуація 
змінювалася. Я працював на трьох, на 
чотирьох роботах одночасно. Просто для 
того, аби скрізь досягнути якогось рівня. 
Одна з перших робіт була в «Українській 
правді», незадовго до смерті Георгія Гон-
гадзе. Він відкривав нові підрубрики на 
сайті. Пам’ятаю, як прийшли ми до нього 
втрьох з друзями – прості безробітні, без 
рекомендацій. Сказали, що хочемо пра-
цювати. Гонгадзе подивився на нас, дав 
нам якусь просту роботу. Ми її зробили, 
він оцінив і каже: «Я вас беру». Потім він 

приніс великого кавуна, дав нам по скибці і 
сказав, що пити не будемо, а з’їмо за наше 
працевлаштування. 

Сьогодні я знаю, що можу працювати 
редактором на будь-якому каналі, ре-
жисером монтажу в будь-якій ситемі, бо 
займався яким завгодно монтажем. Я можу 
бути журналістом. Все можу робити. Тепер, 
коли я маю великий життєвий досвід, га-
даю, можу вибирати. Я знаю, де мені буде 
затишніше. Тепліше і ситніше. Але для цьо-
го мені потрібно було багато працювати, 
у тому числі над собою. Для успіху треба 
пахати і братися за будь-яку роботу. Треба 
робити все, що в тебе виходить.

- Можна вважати це формулою успіху 
від Антона Лірника?

- Можна.
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ситуацій. Наприклад, остання. Летимо ми в 
літаку. Щось зламалося. Екстрена посадка 
– нас витягують з літака, просять почекати. 
За час, поки ми чекали, написали номер 
про те, як людей висаджуть з літака. Так 
часто виходить. Просто потрібен постійно 
налаштований механізм в голові, який не 
дозволяє відпочивати. Але це все прихо-
дить з досвідом. 

 - Часто можна почути думку, що 
Лірник – текстовик, а Молочний – 
актор. Чи існує справді між вами 
розподіл обов’язків? 

- Розподіл досить умовний. Звичайно, 
я більше текстовик, люблю працювати зі 
словом. Андрій іде від акторської гри. Він 
перевтілюється в свого персонажа, потім 
починає говорити його мовою. А я все це 
записую, занотовую. У нас різні підходи. 
Але ми вчимося один в одного і таким 
чином один одного доповнюємо. Тому і ви-
ходять цікаві номери, близькі до ідеалу. 

- Чи траплялося, щоб тебе 
розсмішили глядачі? Який-небудь 
цікавий випадок із гастрольного жит-
тя?

- Останній цікавий випадок був у Южно-
Сахалінську. Тоді ми ще раз переконалися, 
що всі ситуації узяті з життя. Ми виступали 
в маленькому клубі і показували номер, 
в якому головними героями були багатий 
бізнесмен на ім’я Антон і його дружина 
молода недалека блондинка, на ім’я Олена. 
В залі стояв сміх, значно гучніший, ніж 
мав бути. Ми здивувалися. А потім після 
виступу до нас підійшов власник цього 
клубу Антон, – персонаж ніби просто був 
списаний з нього. І дружина у нього була 
Олена – блондинка. Як з’ясувалося, номер 
став немов відображенням їх щоденних 
розмов, про які знали всі друзі, котрі 
спостерігали за ними. І тому весь зал 
сміявся, бо побачив на сцені пародію на 
двох знайомих людей. Насправді ж імена 
просто співпали. Співпали якісь слова, 
поведінка, теми розмов і стосунки. Глядачі 
спочатку здивувалися, думали, що ми від 
когось дізналися всю цю історію. Але це 
була наша фантазія, яка співпала з життям. 
І це найдивовижніше, коли з’ясовується, 
що придумане тобою, існує насправді.

- Таке часто трапляється у творців 
пера. До речі, над чим сьогодні працює 
сценарист Лірник?

- Я починав писати з друзями: Юрою 
Смірновим, Вадіком Мурованим, Володею 
Мельниченком і Андрієм Богдановичем. 
Написали чотири сценарії телефільмів, 
телевізійних комедій. Три відзняли. На 
них навчилися. Тепер розумію, що, якби 
довелося їх переписувати, зробив би все 
інакше. Зараз підхід більш серйозний. 
Прочитавши багато книжок зі сценарної 
майстерності, набивши якісь гулі, зараз 
пишемо серіали і розуміємо, що і як треба 
писати правильно, за законами драматургії, 
не порушуючи виточеного віками. Зараз 
працюю над «Ластівчиним гніздом». Це 
перший наш серіал, запущений у вироб-
ництво. Знімається він під Києвом. Ство-
рено вже більше півсотні серій, але він ще 
не дописаний до кінця. Я бачив перші 10 
серій: хороші актори, режисер молодець, 
мені здається – все вийшло.

Ідея фільму дуже проста: є маленька 
дівчинка, у неї – два тата. Ніхто не знає, 
хто з них справжній, обидва борються за 
звання батька. Це дві різні людини, один 
– нероба і розбишака, другий – інтелігент, 
економіст із Санкт-Петербурга. Ось вони 
удвох приїздять до Ялти і намагаються 
бути батьками… А далі дивіться на «Новому 
каналі».

- Як складаються стосунки з прихиль-
никами і чи багато їх?

- Прихильників багато, але вони не 
дістають. З ними нам пощастило. Певно, 
дається взнаки звання дуету інтелігентного 
гумору. Всі розуміють, що ми – люди 
дорослі, адекватні. Нас не можна підкорити 
жіночими істериками. Максимум, що може 
бути – потиснути руку, сфотографуватися. 
Поцілувати в щоку – це вже винятковий 
випадок. Хтось може сказати, що ми класні 
хлопці, або якась дівчина може зізнатися 
в тому, що дивиться нас. Все тонко і 
делікатно. Наш образ диктує і ставлення 
до нас: зворушливе, можна так сказати. 
Немає такого, щоб хтось стукав у двері, 
записки залишав. Тому що ми – нормальні 
дорослі люди. Ми – не Тіматі і не Діма 
Білан. Ми не викликаємо екзальтації. Нас 
люблять здалеку, спокійно. І слава Богу. 
Мені це подобається.
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разворачивалось во все стороны, презен-
туя ей, то бусы легких тучек, то ленточку 
птичьей стайки, то неуловимый модный в 
этом сезоне запах  ветра и развеявшегося 
на рассвете тумана, запах предчувствия  и 
весны…

  И она, ошеломленная блеском неожи-
данного чуда, только и сумела, что выдо-
хнуть, с легкой улыбкой у краешка рта: 
«Здравствуй, Весна!...» 

Алина Поликовская

Она открыла глаза и увидела  серый 
потолок. Вздохнув, перевела взгляд на 
прямоугольный разрез в стене, резко стол-
кнувшись с яркой синевой огромных глаз, 
с интересом разглядывающих её сквозь 
немытое стекло, и от неожиданности ойк-
нула. Мгновенно оказавшись у окна, она 
со всей страстностью взаимного интереса 
уставилась на небо. А оно, разлившись на 
всю ширь горизонта,  куда только доставал 
глаз, с вальяжной небрежностью красавца, 

Весеннее настроение

ДОМАШНІЙ ТВІР

Яка прекрасна природа восени. 
Жовтогарячі, зелені, помаранчеві і навіть 
червоні листочки створюють неповторну 
палітру природи. Дивишся і дивуєшся, 
звідки стільки чарівності у простому 
листі. Можливо, це матінка-природа 
спеціально для нас з тобою прикрасила 
парк різнобарв`ям, перетворила стежки в 
казкові хащі. Щоб ми милувалися її красою. 
Щоб ти відчула, що цей світ сповнений 
гармонії, добра, позитиву. Щоб ти любила 
його вже зараз, саме в цю хвилину. Ось і 
яскраві промінчики сонця заграли на воді. 
Як добре, що в нашому парку є маленьке 
озеро! Мабуть, воно теж приєдналося до 
здійснення величного задуму всесвіту – 
вселити ще в одну душу любов.

Ти знаєш, любов – це щось інтимне. 
Взагалі, це відчуття важко описати слова-
ми. Але те, що я відчуваю, думаючи про 
тебе, і є ЛЮБОВ – безмежна, всепоглинаю-
ча, чиста, відкрита і ... моя! Я знаю, що ти 
– це найпрекрасніше, що будь-коли було, 
є і буде у мене; ти – мій скарб, ти – моя 
надія, моя віра і любов, ти – моє життя, ти 
– це я. Знаю, що ти зрозумієш мене. Впев-
нена, що кожне моє слово відкладається 
у твоїй душі, тому я готова говорити тобі 
ще і ще: я люблю тебе, заради тебе я хочу 
жити, заради тебе я хочу змінитися сама і 
змінити цей світ на краще.

Кожному доля розставляє неочікувані 
пастки, а потрапивши в них, не у всіх є 
сили зробити правильний вибір. Декого 
можуть підтримати близькі – розрадити і 
підказати. Але буває і так, що здається, 
ніби ти в житті один, і всім до тебе байду-
же. Нікому немає діла, що коїться у твоїй 

Щастя...

душі. Ніхто не прийде і не спитає: „Як 
справи? Може, чимось допомогти?”.

Знаєш, у моєму житті було багато 
неприємного, багато помилок і, напевно, 
занадто багато болю...Часом я думала, 
все: я зламалася і не маю сили йти далі. 
Та якась невидима сила не давала в часи 
пекучого болю опустити руки. І тепер я 
знаю чому…

Тепер я знаю, для чого були всі випробу-
вання, для чого я вижила – щоб побачити 
ТЕБЕ, та раз і назавжди закохатися! Ти – 
моя зірка, що веде продовж життя, вказую-
чи мету мого перебування на землі. Доле, 
дякую тобі за все: і за сум, і за сльози , і 
за біль. Адже, якби я не знала, як буває 
погано, я б не відчувала так повно всі бар-
ви щастя. Найголовнішого і найщирішого 
щастя для жінки – щастя материнства. 
Коли маленька крихітка протягує до тебе 
свої рученята і невиразно але так лагідно 
промовляє: «Мама». Це маленьке дитят-
ко – твоя любов, твоя радість і твоє життя. 
Відтепер, що б ти не робила, ти неодмінно 
і повсякчас будеш думати про нього, пере-
живати, дихати разом з ним. 

Звісно, ніхто не обіцяє, що буде легко. 
Будуть труднощі, проблеми. Але як добре 
і приємно розуміти, що тепер ти ніколи не 
будеш самотня. Як би не склалася доля, 
а частинка тебе, не зважаючи ні на що, 
вже є у цьому світі – ходить, говорить, 
посміхається. І лише заради цього варто 
жити!

Я живу заради тебе, моя донечко!

Любляча мама

У другу неділю травня  
відзначається День Матері в Україні.
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Набуття права власності 
на нерухоме майно за 

давністю володіння

З 01.01.2011 р. учасники господарських 
правовідносин, які добросовісно заволоділи 
і продовжували відкрито, безперервно 
володіти нерухомим майном протягом 10 
років, можуть набути за рішенням суду 
право власності на таке майно за набу-
вальною давністю (ст. 344 ЦК України)*. 
Набувальна давність поширюється на 
випадки фактичного володіння чужим май-
ном. Наявність у володільця, наприклад, 
договору оренди, наймання, зберігання, 
тощо виключає умови набуття права 
власності на нерухоме майно за набуваль-
ною давністю.

Набувальна давність не стосується 
випадків заволодіння чужим майном об-
манним чи злочинним шляхом.  Однією з 
основних умов набуття права власності є 
добросовісне заволодіння майном на за-
конних підставах. Цій умові відповідають 
випадки, коли володілець не знав і не міг 
знати про те, що володіє чужим майном. 
У разі виникнення спору встановлюва-
ти характер володіння має тільки суд з 
урахуванням обставин справи. Доказами 
добросовісного володіння можуть бути, 
наприклад,  квитанції про сплату кому-
нальних послуг, тощо. Іншою обов’язковою 
умовою набуття права власності на не-
рухоме майно за набувальною давністю є 

володіння майном відкрито та безперервно. 
Тобто це володіння має бути очевидним 
для третіх осіб і продовжуватися протягом 
встановленого строку, а саме протягом 
десяти років.

Відповідно до п. 8 Прикінцевих та 
перехідних положень ЦК 2003 року пра-
вила його ст. 344 про набувальну давність 
поширюються також на випадки, коли 
володіння майном почалося за три роки до 
набрання чинності цим Кодексом. Отже, у 
строк відкритого, безперервного володіння 
особи нерухомим майном може бути зара-
ховане володіння за три роки до набрання 
чинності ЦК 2003 року, тобто починаючи з 
01.01.2001 p., а визнання права власності 
за набувальною давністю може мати місце 
лише після 01.01.2011 p., що й обумовлює 
підвищений інтерес до цього питання серед 
суддів та інших фахівців у галузі права, 
хоча серед науковців і практиків відсутня 
єдність поглядів на вказане питання.

Таким чином:
• з 01.01.2011 р. право власності на неру-

хоме майно можна набувати за набуваль-
ною давністю (ст. 344 ЦК);

• задоволення судом вимог про визнання 
за володільцем права власності на нерухо-
ме майно на підставі ст. 334 ЦК можливе 
лише за наявності необхідних умов — 
добросовісності заволодіння, відкритості, 
безперервності, безтитульності володіння;

• за набувальною давністю може бути на-
буто право власності на нерухоме майно, 

Сторінку веде юрист ВБО «Конвіктус 
Україна» Ганна Колесник.  
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яке не має власника, або власник якого 
невідомий, або власник відмовився від 
права власності на належне йому не-
рухоме майно, та майно, що придбане 
добросовісним набувачем і у витребуванні 
якого його власнику було відмовлено;

• строк набувальної давності починає свій 
перебіг з моменту заволодіння нерухо-
мим майном; у випадку, коли володілець 
заволодів майном на підставі певно-
го договору з його власником, — строк 
набувальної власності рахується з моменту 
спливу строку позовної давності;

• у разі втрати майна володільцем не 
зі своєї волі (усунення володільця від 
володіння нерухомим майном), неповер-
нення майна у володіння та незвернення з 
позовом про витребування такого май-
на протягом року — строк набувальної 
давності переривається; у разі повер-
нення нерухомого майна у володіння чи 
пред'явлення позову про його витребу-
вання — строк набувальної давності не 
переривається, а період, протягом якого 
володілець не з власної волі був позбав-
лений володіння, зараховується до строку 
набувальної давності.

Право власності - це сукупність 
правових норм, які регулюють 
відносини, пов’язані з володінням, 
користуванням і розпорядженням 
власником належним йому майном 
на свій розсуд і в своїх інтересах, 
усуненням усіх третіх осіб від про-
типравного втручання у сферу його 
володіння цим майном, а також 
обов’язки власника не порушувати 
прав та законних інтересів інших 
осіб.

Правом власності є право особи 
на річ (майно), яке вона здійснює 
відповідно до закону за своєю во-

лею, незалежно від волі інших осіб. 
Власник володіє, користується, 

розпоряджається своїм майном на 
власний розсуд. Власник має право 
вчиняти щодо свого майна будь-які 

дії, які не суперечать закону.

Об'єктами права власності мо-
жуть бути підприємства, майнові 
комплекси, земельні ділянки, 
гірські відводи, будинки, споруд-
ження, устаткування, сировина й 
матеріали, гроші, цінні папери, інше 
майно  виробничого, споживчого, 
соціального, культурного, іншого 
призначення, а також продукти 
інтелектуальної й творчої праці.

До нерухомого майна чинне законо-
давство відносить земельні ділянки, 

а також об’єкти, розташовані на 
земельній ділянці, переміщення 

яких є неможливим без їх 
знецінення та зміни їх призначення.

При підготовці матеріалу частково 
використані джерела з  

«Вісник господарського судочинства»
N 1, від 28 лютого 2011р., 

Матеріали сайту Міністерства Юстиції 
України - 

http://www.minjust.gov.ua/0/8160
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Кожен має свою правду...

Дуже часто, і вдома, і на роботі,  виника-
ють конфліктні ситуації. Кожен сприймає їх 
по-своєму. Комусь потрібно вилити душу і 
сказати опоненту все, що думається. Хтось 
не звертає ні на що уваги. А  хтось вважає, 
що конфлікт – це взагалі не прийнятна річ, 
якої треба уникати за будь-яку ціну. 

Але потрібно розуміти, що конфлікт – це 
випробовування  міцності відносин, певна 
криза, яка може або відштовхнути людей 
один від одного, або, навпаки, зблизити, 
піднявши відносини на новий, кращий 
рівень. Все це стосується і дуже актуальної 
в наш час теми конфліктів між батьками та 
дітьми. 

Батьки та діти належать до різних 
поколінь. У них власні інтереси, життєві 
принципи. Між представниками різних 
поколінь не може бути повної згоди, вони 
мають кожен свою правду. Більшість 

батьків терпіти не можуть, коли діти їх 
не слухаються і не розуміють. У декого 
з’являються думки, ніби вони – погані бать-
ки, не здатні контролювати своїх дітей, ви-
ростити з них гарну людину. Але це не так. 
Не лише у вас такі проблеми. Зрозумійте, 
що конфлікти – це невід’ємна частина 
світу, життя. 

Конфлікти з дітьми різного віку теж – 
різні. Малі діти – малі проблеми, дорослі 
діти – дорослі проблеми. Але батьки 
завжди повинні пам’ятати, що коли ди-
тина народжується на світ, її сім'я стає 
для неї еталоном поведінки. У родині 
дитина вчиться довіряти, боятися, дру-
жити, відстоювати свою позицію. Вона 
знайомиться з моделями поведінки в 
конфліктних ситуаціях, які їй демонструють 
батьки, самі того не помічаючи. Тому бать-
кам важливо бути уважними та обережни-

ми у своїх висловлюваннях і в поведінці. 
Потрібно намагатись всі 
конфліктні ситуації зводити 
до мінімуму і вирішувати їх 
спокійно.

Давайте розглянемо 
конфліктні ситуації між 
батьками та дітьми мо-
лодшого віку.

Дуже часто під час таких 
конфліктів використову-
ються дві моделі поведінки: 
коли батьки нав’язують 
свою думку дитині, або ж, навпаки, 
підкорюються волі свого чада.

Один із поширених міфів щодо вихован-
ня дітей: «Якщо батьки змушують дітей 
щось робити, то вони привчають їх до 
дисципліни та відповідальності». Проте 
пристосовувати таке правило до всіх дітей 
не можна. Хоча, безумовно, є діти, яким 
легко сприймати батьківську волю. Але тут 
криється серйозна небезпека  - в більш 
дорослому віці  у дітей можуть виникнути 
психологічні проблеми. Їм складніше буде 
самостійно приймати важливі рішення. 
Вони шукатимуть допомоги у більш 
сильної, авторитетної людини, залежати-
муть від чужої думки.

Тож кожного разу, як тільки бать-
ки змушують дитину робити що-небудь 
під впливом своєї влади та авторитету, 
вони відбирають у дитини можливість 
навчитися самодисципліні і внутрішній 
відповідальності. Батьки, подумайте, як ви 
впливаєте на дитину. Що ви виграєте, на-
полягаючи на своєму?

Крім того, коли батьки нав’язують свою 
волю, то дитина може образитися на все 
життя. А це не сприятиме гарним стосункам 
в подальшому спілкуванні. Також важли-
во розуміти, що дитина,  виконуючи ваше 
бажання, не усвідомлює користі. Вона 
робить це з остраху бути покараною або 
висміяною з боку батьків. Ось чому діти 
виконують нав'язане з мінімальним зусил-
лям, щоб робити тільки те, що потрібно і не 
більше. 

Так чому ж ми так ставимося до на-

ших дітей? 
Зараз життя розвивається 

дуже динамічно і нам 
потрібно багато працювати, 
часто буквально боротися 
за виживання. Через ро-
боту ми не можемо знайти 
час для сім`ї, зокрема, 
для власної дитини. Нам 
ніколи вдаватися в тонкощі 
психології, нам потрібен 
негайний результат! Але 
повірте, якщо ви хоч раз 

прислухаєтесь до думки дитини в спірному 
питанні, вам  більше не доведеться кожно-
го разу підвищувати тон, нагадуючи їй про 
необхідність щось зробити. Найважливіше 
те, що дитина не боятиметься висловлюва-
ти власну думку, знатиме, що її почують і 
допоможуть у скрутній ситуації.

Діти дуже добре відчувають, де у батьків 
слабкі місця, і вміло використовують 
це у своїх інтересах. Під час конфлікту 
діти вміють наполягати на своєму, якщо 
впевнені, що батьківську волю можна 
зламати. Від таких дітей часто можна по-
чути слова: «Ви мене не любите, тому не 
купуєте…» 

Деякі батьки вважають за краще виконати 
усі забаганки, тільки б не травмувати ди-
тячу психіку чи просто не бачити істерик. 
Але запам’ятайте, якщо дитина завжди  
виграватиме у конфліктах, а ви будете 
поступатись заради «її ж блага», то будьте 
готові, що у неї розвиватиметься егоїзм, 
невміння організувати себе, вона не зможе 
вирішувати конфлікти в інших подібних 
ситуаціях, поза сім'єю.

Крім того, діти вчитимуться, як влаш-
тувати спалах роздратування для того, 
щоб керувати батьками; як змусити 
батьків відчувати почуття провини; як 
говорити неприємні речі. Такі діти часто - 
неконтрольовані, некеровані, імпульсивні. 
Вони вивчили, що їх потреби важливіші, 
ніж будь-чиї інші.

Ці діти часто не поважають власність і по-
чуття батьків. «Я» у них на першому місці. 
Вони рідко співпрацюють або допомагають 

       
       Результат 
       на користь батьків

Міжнародний день сім'ї 
(International Family 

Day) заснований 
Генеральною 

Асамблеєю ООН у 1993 
році

15 травня - міжнародний день сім'ї

    Батьки підкорюються 
                           волі дитини...
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вдома. У них часто серйозні труднощі у 
взаєминах з однолітками; є труднощі і в 
школі, де домінує метод підкорення волі 
старшого - вчителя.

Альтернатива є. Це – взаєморозуміння, 
повага обох сторін до кожної з думок, 
бажання зробити щось не лише для себе. 
Батьки повинні звернутися до дитини з 
проханням разом обговорити можливі вихо-
ди. Кожен повинен прямо сказати, чого 
він хоче, чому і навіщо. Коли усі учасники 
конфлікту будуть відвертими, лише тоді 
можливо знайти спільну мову. 

Чим це корисно?
• У дитини є мотивація до прийнят-

тя рішення. Адже вона буре участь в 
обговоренні проблеми, шукає спільний 
вихід,  і це в її інтересах. А коли дити-
на зацікавлена, то і виконувати «своє» 
(спільне) рішення приємніше, ніж нав’язану 
волю батьків.

• Спільне рішення – унікальне. Адже 
кожна зі сторін окремо ніколи б не змогла 
прийти до такого рішення.

• Шукаючи спільний вихід, дитина 
починає активно обдумувати усі можливі 
рішення, їх наслідки. Це, певним чином, 
вправа для мозку дитини!

• Коли дві людини погоджуються щодо 
рішення, то негативних емоцій (ворожості, 
образ) просто не виникає. Спільне рішення 
зближує дитину і батьків. Дуже приємно, 
що конфлікт не просто вичерпано, але 
немає тих, хто виграв і тих, хто програв.

• Ви показуєте дитині, що і її (дитячі) 
бажання – важливі, як і ваші. Ви довіряєте 
дитині і спонукаєте її довіряти вам. Взагалі 
діти люблять, щоб їм довіряли, поводилися, 
як з дорослими, рівними собі.

• Дитина стає більш відкритою, 
відповідальною, веселішою, менше 
гнівається і дратується. Як наслідок, 
покращується успішність в школі, дити-
на легше сприймає інформацію, їй легше 
спілкуватися з однолітками, заводити нові 
знайомства. Дитина стає більш допитли-
вою.

• А від усього цього радіснішим стає 
батьківство.

Анна Бойко

       
      Який же вихід з  обох

         ситуацій?

І ще кілька порад батькам!!!

Нас оточує дуже багато предметів і 
людей, за допомогою яких можна по-
яснити дитині, що таке добре і що таке 
погано.

Наприклад, на клумбі росте гарна 
квітка. Ви описуєте дитині в чому її 
краса: зелене тоненьке стебло тримає 
рожевий, пишний і пахучий бутон. 
Таким чином ви привчаєте дитину до 
естетики. Але також потрібно пояснити, 
що квітка хоч і гарна, але рвати її не 
треба. Адже зірвана квітка буде гарна 
лише кілька годин, а потім зів’яне і нею 
вже ніхто не зможе помилуватися. Тож 
хай росте на клумбі на радість всім. 

Читання добре відомих казок, таких 
як «Ріпка», допоможе розвинути у 
дитині працьовитість, наполегливість, 
взаємодопомогу. Адже герої «Ріпки» 
доклали багато зусиль, щоб отримати 
результат. Крім того, сам дід чи бабуся 
не витягли б ріпку, а лише з допомогою 
онучки, собачки, кішки та мишки.

Складання родового дерева, роз-
гляд сімейних фотографій, документів, 
листів та інших родинних реліквій - 
розвиває в дитині повагу до старших, 
акцентує увагу на важливості родинних 
зв’язків, сім`ї  загалом.

Ви можете вдома грати в такі ігри, як 
«Прихід у гості», «Візит до хворого», 
«Вітання з днем народження» та інші. 
Пояснювати дитині, що треба говорити, 
як слід себе поводити.

Малювання теж гарний спосіб пізнати 
щось нове. Запропонуйте дитині нама-
лювати Добро, Життя і ви побачити, як 
вона сприймає ці поняття, як їх розуміє. 

Гарно впливають на дитину наочні 
приклади з реального життя. Напри-
клад, поступитися місцем в транспорті 
старенькій бабусі чи просто бути 
ввічливим - завжди вітатися, говорити 
«дякую». Все це, звичайно, дрібниці, 
але саме з них складається наше життя 
і наша культура.
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Мені 28 років. Я сиджу у своєму будинку 
біля комп'ютера і дивлюся у вікно. З чого 
почати… сумну історію свого життя зі щас-
ливим кінцем… 

Виросла я у неповній родині – лише з 
мамою. Обличчя «татусів» змінювалися 
так швидко, що я навіть не встигала 
до них звикнути. Підростаючи, я стала 
звертати увагу на дивну поведінку мами, 
яка часто, як вона казала, «лікувалася 
антибіотиками» і кудись зникала. Після 
чергового затяжного «лікування» матері 
мене забрала до себе бабуся, у якої, до 
речі, я живу і зараз. Коли мені виповнило-
ся 15 років, я зустріла своє перше кохання, 
а в 16 вже сама стала мамою чорноокого 
хлопчика. Я покинула школу і почала до-
глядати за дитиною. Невдовзі мій чоловік 
втратив роботу, а мама, через пробле-
ми з наркотиками, втратила квартиру і 
переїхала до бабусі. З цього моменту я і 
почала опускатися у глибоку і брудну яму, 
вибратися з якої не було ні сили, ні бажан-
ня… Спочатку підсів на голку чоловік, 
а через рік «ширка» пригорнула і 
мене. Далі була порожнеча. Мене по-
збавили батьківських прав. Опікуном 
сина став рідний брат мого чоловіка. 
Згодом чоловіка забрали від мене 
його батьки, аби вилікувати і вряту-
вати… Я залишилася сама… без мети.. 
без сумління… без бажання жити.. 
У такому пеклі минули 7 років мого 
життя. За цей час я втратила все: 
родину, здоров'я, надію на краще. 

…І одного ранку за мною прийшли… 
Потім був суд і вирок – засудити до 
п'яти років позбавлення волі. Си-
дячи на лаві підсудних, я спокійно 
сприйняла почуте. Ніщо в мені не 
обірвалося. Я була вдячна долі, що 
зіграла зі мною такий злий жарт, тому 
що сенсу жити на волі я не бачила...   

У в'язниці твердо вирішила: будь 
що повернутися до нормального 
життя, зав'язати з наркотиками і що 
найголовніше – вимолити прощення 
за свої гріхи у Господа Бога та у своєї 
родини. Не було такого дня, такої 
ночі, щоб я не молилася за те, що 
зробила зі своїм життям та життям 

близьких мені людей… Господь почув мене 
і змилостивився. Через рік до мене на по-
бачення приїхав чоловік із сином. Малий 
пішов у перший клас... без мене... Андрій 
зняв цю подію на камеру і привіз показати 
мені. Я не могла дивитися, мене душили 
сльози, а Юрко дивився і не розумів: радіти 
ж треба, бо він вже школярик.. 

Через два роки, від передозування по-
мерла моя мама…

За гарну поведінку мене звільнили на рік 
раніше. Зараз я живу з чоловіком у бабусі. 
Його батьки допомогли мені влаштува-
тися на роботу і повірити в себе. Юрко 
продовжує жити з опікуном, але я вірю, 
що син неодмінно буде зі мною. Я бачуся 
з ним, йому скоро виповниться 12 років і 
на його день народження я пообіцяла по-
казати йому море, якого і сама ніколи не 
бачила... 

Більше ніщо не зможе зруйнувати мого 
життя. Я стала сильною духом і, мабуть, 
повинна була пройти цей страшний шлях, 
щоб очиститися…

                                                                                                                    
Оля, Сміла

Шлях очищення

Коли знайомі розповіли мені цю історію, 
я подумала, що вона аж занадто нещас-
лива, аби бути правдою. Захотілося самій 
поспілкуватися з героями  і спробувати 
зрозуміти, чому на їхню долю випала така 
сила силенна незворотних випробувань. 

Отримавши необхідний номер телефону, я 
напросилася у гості до незнайомої родини, 
попередньо з’ясувавши, чи не будуть вони 
проти відкрити свою душу для ЗМІ. На тому 
кінці дроту погодилися... 

Обмацуючи тинок, Валентина Василівна 
повільно підійшла до хвіртки. Це була 
невисока, худорлява, охайно одягне-
на жіночка, років 60-ти, з каламутними, 
майже прозорими очима. Звичним, але 
трохи уповільненим рухом вона відсунула 
залізний кілочок, і двері відчинилися. Не 
питаючи: «Хто?», жінка 
запросила проходити до 
хати, і, знову взявшись 
за тинок, пішла за мною. 
У хатині неголосно гово-
рило радіо про дорогу гречку та можливе 
подорожчання муки… Валентина Василівна 
зітхнула. Гречка ж бо – найперший і 
найголовніший продукт раціону діабетика, 
а значить їй в прямому сенсі не буде чого 
їсти… Зараз їй 63 роки. Вже десять років 
вона інсулінозалежна і 7 років не бачить 
сонячного світла.

А почалися її біди з нещасливого шлюбу. 
У 26 років вона вийшла заміж за чоловіка, 
який її не кохав. Познайомили їх батьки, і 
Валентина Василівна, боячись розгнівити 
матір та засидітися в дівках, погодилася 
на весілля. Невдовзі народила сина, якого 
батько навіть не приїхав забрати з поло-
гового будинку… Через деякий час жінка 
дізналася, що чоловік їй зраджує. Матері  
боялася пожалітися, а свекруха, яка була 
на її боці, мовчала, знаючи лиху вдачу 
сина. Терплячи чи не щоденні чоловікові 
знущання, Валентина повторювала, як 
заклинання, материне «стерпиться – злю-
биться». Але минали роки, а життя легшим 
не ставало. 

Після смерті свекрухи, чоловік почав 
знущатися над Валентиною з особливим 

цинізмом. Міг холодної зимової ночі вигна-
ти її у нічній сорочці на вулицю, замикав у 
сараї з худобою, приводячи до хати кохан-
ку. Синці з тіла жінки майже не сходили. 
На роботі здогадувалися про Валентинене 
горе, але ніхто не осмілювався давати їй 
поради. 

Справжня трагедія сталася на 25-ому році 
подружнього життя. Сину лікарі поставили 
невтішний діагноз – облітеруючий склероз 
нижніх кінцівок з подальшою ампутацією. 
Хвороба – невиліковна… Як? Звідки? Чому 
саме він? Адже щойно закінчив коледж, 
здобув професію механіка, а працювати 
так і не довелося… Запитань багато – 
відповіді жодної. Втрачаючи дитину, жінка 
втрачала все. І як кожна мати, вона покла-
ла останні сили на порятунок дитини… 

Завдяки зусиллям лікарів, допомозі 
родичів та друзів, ноги вдалося зберег-
ти, але хлопець втратив пальці та ступні, 
залишившись на все життя інвалідом. До 
того ж хвороба весь час прогресує. Аби 

її загальмувати, потрібно 
кожні півроку проводи-
ти підтримуючу терапію 
вартістю 5 000 гривень. 

Не встигла Валентина 
оговтатись від пережитого, як сама опини-
лася на лікарняному ліжку. Діагноз – цу-
кровий діабет із купою супутних захво-
рювань. Після цього вона швидко почала 
втрачати зір і через три роки осліпла.

Зараз вони живуть удвох на її пенсію 950 
гривень та синову – 750. Чоловік із моло-
дою нареченою переїхав до нового будин-
ку і лише іноді дзвонить, цікавлячись, чи 
Валентина ще жива?   

Розповідаючи, жінка вправно наливає  
чай, відрізає шматок хліба, пропонує 
варення з бузини, зварене сином під її 
диктовку. «Депресії й голосіння вже по-
заду, -  каже вона, - зараз я вчуся жити 
у темряві, знаючи, що більше ніколи не 
буду бачити. Готую їсти, перу, прибираю, 
от тільки ремонт востаннє робили 20 років 
тому. Я хоч і не бачу, та дощ зі стелі у себе 
на спині відчуваю (сміється). Оглядаючись 
назад на своє життя, у всіх своїх нещастях 
звинувачую тільки себе. Не можу повірити, 
що свідомо змарнувала своє життя. А воно 
так швидко промайнуло…»

                                                                                                         
Олена Жежера

Валя, Валентина... 
Як же ти тепер?

15 травня - 
міжнародний день сім'ї
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ВІД ЩИРОГО СЕРЦЯ

Психологічний тест Чи вмієте ви стриму-
вати свої емоції? 

Чи прислухаєтеся ви до чужої думки? Ста-
витеся до неї з повагою? Чи терплячі ви?

Перед вами тест, який, сподіваємося, 
хоча б приблизно, але допоможе визначити 
ступінь вашої терплячості. Але одна умова: 
відповідайте швидко, не замислюючись.

1. Ви вважаєте, що у вас виникла 
цікава ідея, але її не підтримали. Вас 
це стурбує?

а) так;
б) ні.

2. Ви зустрічаєтеся з друзями, і хтось 
пропонує розпочати гру. Чому ви 
віддасте перевагу?

а) щоб брали участь тільки ті, хто добре 
грає;

б) щоб грали і ті, хто ще не знає правил.

3. Чи спокійно сприймете неприємну 
для вас новину?

а) так;
б) ні.

4. Чи дратують вас люди, які в гро-
мадських місцях з'являються нетвере-
зими?

а) якщо вони не переступають допусти-
мих меж, мене це взагалі не цікавить;

б) мені завжди були неприємні люди, які 
не вміють себе контролювати.

5. Чи можете ви легко знайти спільну 
мову з людьми з іншими, ніж у вас, 
станом у суспільстві,  світоглядом, 
звичаями?

а) мені важко було б це зробити;
б) я не звертаю уваги на такі речі.

6. Як ви реагуєте на жарт, об'єктом 
якого стаєте?

а) мені не подобаються ні самі жарти, ні 
жартівники;

б) якщо навіть жарт і буде мені 
неприємний, я намагатимусь відповісти в 
такій же манері.

7. Чи згодні ви з думкою, що багато 
людей сидять не на своєму місці, ро-
блять не свою справу?

а) так;
б) ні.

8. Ви приводите в компанію дру-
га (подругу), який стає об'єктом 
загальної уваги.

Як ви на це реагуєте?
а) мені, чесно кажучи, неприємно, що 

таким чином увага відвернута від мене;
б) я лише радію за нього (неї).

9. В гостях ви зустрічаєте літню лю-
дину, яка критикує сучасну молодь, 
звеличує минулі часи. Як реагуєте ви?

а) ідете раніше, знаходячи важливий 
привід;

б) вступаєте в суперечку.

А тепер підрахуйте бали. 
Запишіть по 2 бали за відповіді: 1б, 2б, 

3б, 4а, 5б, 6б, 7б, 8б, 9а.

Від 0 до 4 балів. Ви непохитні і, вибачте, 
вперті. Виникає враження, що ви будь-що 
прагнете нав'язати свою думку іншим. Ча-
сто підвищуєте голос. З вашим характером 
важко підтримувати нормальні стосунки з 
людьми, які думають інакше, ніж ви, не по-
годжуються з тим, що ви говорите і робите.

Від 6 до 12 балів. Ви здатні твердо 
відстоювати свої переконання. Але, без-
умовно, можете і вести діалог, змінювати 
свою думку, якщо це необхідно. Здатні 
іноді і на зайву різкість, неповагу до 
співрозмовника. І в такий момент ви дійсно 
можете виграти суперечку з людиною, у 
якої більш слабкий характер. Але чи варто 
брати за горло тоді, коли можна перемогти 
більш достойно?

Від 14 до 18 балів. Твердість ваших 
переконань відмінно поєднується з вели-
кою тонкістю, гнучкістю вашого розуму. 
Ви можете прийняти будь-яку ідею, з 
розумінням поставитися до досить парадок-
сального на перший погляд вчинку, навіть 
якщо ви його не схвалюєте. Ви досить 
критично ставитеся до своєї думки і здатні 
тактовно відмовитися від принципів, які, як 
з'ясувалося, були помилковими.




