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НА ТЕМУ ДНЯ

Представники ВБО «Конвіктус Україна» 
протягом літа відвідали ряд жіночих 
колоній, аби детально ознайомити 
адміністрації виправних установ з про-
ектом «Триступенева всестороння про-
грама реінтеграції в суспільство громадян, 
які перебувають на випробувальному 
терміні, та звільнених з місць позбав-
лення волі». Працівники «Конвіктуса» 
презентували проект і налагоджували 
співпрацю з підбору кандидатів до про-
грами реінтеграції. Візити відбулися до 
Чорноморської ВК №74 (Одеська область), 
Уманської ВК №129 (Черкаська область), 
Червонопартизанської ВК №68 (Луганська 
область), Сніжинської ВК №127 (Донецька 
область), Надержинщинської ВК №65 (Пол-
тавська область).

Про результати поїздок і враження від 
них розповідають співробітники «Будинку 
на півдороги».

Наталія Мєлєхіна, соціальний 
працівник.

29 липня я відвідала Червонопартизансь-
ку ВТК №68 в Луганській області. Особисто 
для мене цей візит став надзвичайно важ-
ливою подією. Ще зовсім недавно я знахо-
дилася по той бік колючого дроту і навіть 
не мріяла про такі глобальні зміни у своєму 
житті. А тепер приїхала з презентацією 
Центру і величезним бажанням розповісти 
дівчатам про те, як моє життя змінилося 
завдяки програмі та людям, котрі допомог-
ли мені реалізувати себе. Це мій перший 
досвід соціальної роботи в напрямку 
«рівний – рівному».

Згадуючи цей візит, не можу не сказати 
про те, що вразило мене найбільше – щира 
зацікавленість роботою нашого Центру з 
боку представників пенітенціарної систе-
ми в Луганській області. На нашу зустріч 
з жінками були запрошені навіть місцеві 
журналісти. Сама ж зустріч була теплою 
і невимушеною. Жінки цікавилися питан-
нями паспортизації, працевлаштування, 
умовами проживання і дисципліни в Центрі.

Ми передали установі багато 
інформаційних матеріалів і мотиваційних 

анкет, залишили всі необхідні контакти для 
подальшої співпраці.

Катерина Лаврентьєва, соціальний 
працівник.

Загалом враження від поїздок лиши-
лося дуже приємне. Особисто для мене 
найважливішим було небайдуже ставлен-
ня співробітників колоній до майбутнього 
засуджених жінок. Нас зустрічали пере-
важно з посмішками та радісним настроєм. 
Звичайно, не всі вірили в успіх повної 
адаптації засуджених до нормального жит-
тя, але, незважаючи на ступінь своєї віри, 
перешкод не чинили.

Жінкам, мені здається, було важливо от-
римати інформацію «з перших уст», тобто 
від співробітників Центру. Побачити, що 
за люди зустрінуть їх після звільнення. 
Впевнитися в тому, що після звільнення у 
них буде дах над головою, їм допоможуть 
відновити документи, працевлаштуватися. 
Для них було важливим почути, що на шля-
ху до внутрішніх особистісних змін їх чека-
ють люди, спеціалісти, котрі допоможуть, 
порадять, підтримають. Ці візити були дуже 
важливі й тому, що дозволили налагодити 
контакт із потенційними клієнтками ще до 
їх приїзду в Центр, до входження в програ-
му. І ми, зі свого боку, бачили не просто 
записи в анкеті, а мали змогу зазирнути в 
очі кожній жінці, пройнятися її ситуацією, 
внутрішнім світом.

Ірина Яковлєва, психолог.
Я давно всі життєві ситуації ділю на дві 

категорії: приємні та корисні. Приємні 
ситуації дарують мені насолоду, відпочинок 
і спокій. Корисні – нагадують про те, що 
час рухатися далі, пора вчитися чомусь 
новому.

Мої дві поїздки в колонії я сприйняла не 
як випадкові, епізодичні, а як приємні і 
корисні ситуації. Чому приємні? Тому що я 
отримую величезне задоволення від своєї 
роботи, від усього того, чим я займаюся. 
Дати засудженим жінкам надію, показа-
ти можливості для зміни свого способу 
життя і допомогти ними скористатися – це 
складові чинники мого щасливого тлінного 

існування на цій землі.
Чому корисні? Зустрічі в колоніях з 

ув'язненими спонукали мене до глиб-
шого вивчення психологічного портре-
ту засуджених жінок для пошуку нових 
методів роботи. Можливість оглянути 
інфраструктуру декількох місць відбування 
покарання допомогла мені сформувати осо-
бисте емоційне сприйняття життя жінок на 
території колонії.

У жіночу колонію № 65 на Полтавщині 
я відправилася в товаристві виконавчого 
директора «Конвіктус Україна» Дмитра 
Михайленка та його заступника Уляни 
Снідевич. «Пройдемо до мене в кабінет, 
познайомимося ближче», – сходу привітно 
запросив нас начальник колонії Алєксєєнко 
Микола Іванович. Разом з представниками 
адміністрації він охоче слухав інформацію 
про роботу нашого Центру, ставив питан-
ня. А після сам запропонував показати 
колонію. Ми побачили умови життя засуд-
жених в житловій зоні, їдальні, в шваць-
ких цехах, кімнаті емоційного розванта-
ження. Також начальник колонії показав 
приміщення для проведення православних 
богослужінь.

Особливим був візит у виробничі цехи. 
Процес роботи тимчасово зупинили для 
проведення презентації «Конвіктусу» і 
«Будинку на півдороги». Після презентації 
жінки мали можливість підійти до нас і по-
ставити питання. Відразу стало зрозуміло, 
кого «зачепила» наша інформація.

Питання, що часто ставилося перед нами, 
стосувалося того, чи є «Конвіктус Україна» 
релігійною організацією. Почувши, що ми 
не маємо жодного відношення до релігії, 
жінки починали цікавитися побутовими 
умовами Центру, детальніше розпитували 
про послуги, що надаються нами. У формі 
жарту дівчата могли запитати: «А заміж 
у вас можна вийти?». І, відповідаючи в 
заданому руслі гумору, про себе я дума-
ла, що після звільнення жінкам хочеться 
стабільності, тепла і любові…

Микола Іванович зацікавився співпрацею 
з «Будинком на півдороги», тому що сер-
йозною проблемою він вважає саме життя 
жінки після звільнення. За його словами, 
половина жінок знову повертається в 
колонію, так і не знайшовши собі застосу-
вання після звільнення.

Спека в сорок градусів не перешкодила 

нам відвідати ще одну установу – Черво-
нопартизанську колонію №68 в Луганській 
області, куди ми прибули у супроводі 
представників управління пенітенціарної 
служби. На мій приємний подив, заступ-
ник начальника управління запросив 
журналістів місцевих телеканалів, по-
яснивши це так: «Усі заходи у виправних 
установах ми намагаємося висвітлювати 
в ЗМІ, щоб громадськість хоч трохи була 
ознайомлена з життям, як мовиться, «по 
той бік огорожі».

Начальник колонії сам зустрічав нас при 
вході в колонію. Презентацію вирішили 
провести в одному з учбових класів (на 
території виправної установи є професійне 
технічне училище, що дає освіту за трьома 
спеціальностями: швея, кухар і пекар). 
Я ознайомила жінок з інформацією про 
завдання і місію «Конвіктус Україна», 
про роботу і послуги нашого Центру. 
Засуджені мали можливість почути з вуст 
Наталії Мєлєхіної (нинішнього соціального 
працівника, а в недалекому минулому 
колишньої нашої клієнтки) про життя «до і 
після».

Спілкування з жінками – особливо 
емоційна частина візиту. Втрата соціальних 
зв'язків, житла, сім'ї – це ті важливі причи-
ни, через які жінки після звільнення взагалі 
не знають, як жити. І через відсутність 
альтернативи багато з них повертаються 
в кримінальне середовище. Тому для мене 
дуже важливо показати можливості зміни 
способу життя, а також допомогти скори-
статися цими можливостями.

Адміністрації колоній готові до співпраці 
з нашим Центром. Дуже хотілося б, щоб 
жінки, котрі бажають змінити своє життя, 
знайшли себе у нашому «Будинку».

P.S. Коли готувався номер, з 
Краснопавлівки повідомили, що з 
Надержинщинської ВК №65 до Центру 
приїхала нова учасниця проекту. Крім 
неї, розпочати нове життя в «Будинку на 
півдороги» збираються ще двоє жінок, 
звільнених з цієї колонії… 

Враження зібрала Людмила Лозова
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4:1 на користь шведів.
Наповнення шведських 
тюрем в 4 рази менше, 

ніж в Україні

Бо Йоханссон, міжнародний радник, пред-
ставник Шведської Служби Пробації та Тю-
рем, координатор Дорадчого Комітету про-
екту «Триступенева всестороння програма 
реінтеграції в суспільство громадян, котрі 
перебувають на випробувальному терміні, 
та звільнених з місць позбавлення волі».
Захоплення: спорт, особливо футбол, 
а також споглядання, як онуки грають 
у футбол. Читання, живопис, графіка, 
фотографія, Киргизтан і все що з ним 
пов`язано.
Знак зодіаку: риба.

Рівень злочинності.
Населення Швеції складає 9,4 мільйона 

чоловік. Щороку в країні фіксується близь-
ко 1,4 мільйона злочинів. З них більше 
43% – пограбування. 

Приблизна кількість зафіксованих 
злочинів.

Крадіжки та крадіжки зі зламом – 550 000 
злочинів на рік.

Порушення права власності – 200 000 
злочинів на рік.

Шахрайство – 110 000 злочинів на рік.
Насильство – 86 000 злочинів на рік.
Крадіжки мото-транспорту – 74 000 

злочинів на рік.
Злочини, пов`язані з наркотиками – 

80 000 злочинів на рік.
Крадіжки велосипедів – 67 000 злочинів 

на рік.

Пограбування магазинів – 70 000 
злочинів на рік.

Незаконні погрози – 51 000 злочинів на 
рік.

Згвалтування – 47 000 злочинів на рік.
Крадіжки автомобілів – 24 000 злочинів 

на рік.
Випадки перебування за кермом у нетве-

резому стані – 30 000 злочинів на рік.
Пограбування житлових приміщень – 

20 000 злочинів на рік.
Пограбування із застосуванням 

вогнепальної зброї – 9 500 злочинів на рік.
Використання службового положення в 

особистих цілях – 5 000 злочинів на рік.
Викрадення – 6 000 злочинів на рік.
Секс-експлуатація – 1 300 злочинів на 

рік.
Покарання.
Згідно Кримінального Кодексу Швеції, суд 

може призначити такі покарання: штрафи, 
ув'язнення, умовне ув'язнення, опікунство 
(для неповнолітніх злочинців) та, за потре-
би, відповідне лікування. Шведська Служба 
Пробації та Тюрем здійснює ув'язнення, су-
ворий контроль (нагляд), пробацію, умовне 
покарання з призначенням громадських 
робіт, пробацію з примусовим лікуванням. 

В`язниці.
Строки фіксованого тюремного ув'язнення 

завжди тривають не менше двох тижнів і 
зрідка довше 10 років. Проте у випадку 
повторного вчинення злочину або, коли 
вирок присуджується за кілька злочинів, 
фіксоване тюремне ув'язнення може до-
сягати 18-ти років. Особи, засуджені 
до довічного ув'язнення, можуть бути 
звільнені умовно-достроково за рішенням 
спеціально призначеного судового 
засідання.

Щороку до тюремного ув'язнення 
засуджується близько 10 000 осіб. 30% 
ув'язнених є громадянами інших держав 
(майже 140 країн світу). Статистики щодо 
ув'язнених іммігрантів, котрі прожива-
ють у Швеції, немає. Середній показник 

ув'язнених жінок складає 5,7%.
Інтенсивний нагляд. 
Інтенсивний нагляд з електронним 

моніторингом (кожному засудженому до 
такого виду покарання прикріпляється 
електронна мітка) – це альтернативний вид 
відбуття тюремного ув'язнення. Засуджена 
особа контролюється цілодобово за допо-
могою радіопередавача, який кріпиться до 
щиколотки. Для особи зі строком покаран-
ня до 6-ти місяців тюремного ув'язнення 
натомість може бути застосований суворий 
контроль. 

Умовне покарання.
Умовне покарання, як правило, 

застосовується, коли особа вчинила один 
злочин (перший). Воно передбачає випро-
бувальний строк протягом двох років, під 
час яких засуджена особа має поводитися 
пристойно та не порушувати дисципліни. 
Покарання може включати також 
громадські роботи. 

Пробація. 
Пробація – це покарання, не пов`язане 

з позбавленням волі. Дане покарання 
передбачає випробувальний строк про-
тягом трьох та більше років, при цьому 
протягом першого року за особою ведеть-
ся нагляд. Вирок може включати також 
громадські роботи або штрафи. Погана 
поведінка може призвести до продовження 
випробувального терміну.

Громадські роботи. 
Пробація чи умовне покарання допо-

внюються також виконанням певного 
обсягу неоплачуваної роботи, скажімо, в 
неприбутковій організації.

Пробація з примусовим лікуванням. 
Примусове лікування – це покарання, не 

пов`язане з позбавленням волі. Покарання 
передбачає випробувальний строк до двох 
років за вживання наркотиків (або будь-які 
інші випадки, що потребують лікування та 
відіграють значну роль у скоєнні злочину). 

Зазвичай, ув`язнені умовно-достроково 
звільняються від покарання після відбуття 
2/3 свого терміну. Однак дострокове 
звільнення неможливе протягом першого 
місяця відбуття покарання. 

Покарання для неповнолітніх 
правопорушників.

У Швеції вік кримінальної відповідальності 
наступає в 15 років. Це означає, 
що діти віком до 15-ти років не мо-

жуть бути притягнуті до кримінальної 
відповідальності. Неповнолітні віком до 
18-ти років можуть бути засуджені до 
ув`язнення лише у виняткових випадках 
і зазвичай у відповідності з «Законом про 
добробут дитини». Мета цього закону – не 
допускати наймолодших правопорушників 
до ув`язнення та системи пробації. 
Натомість неповнолітніх правопорушників 
направляють до закритих виправних 
центрів. Закритий виправний центр для 
неповнолітніх – це ще одне фіксоване в 
часі покарання, що призначається судом. 
Термін перебування залежить від ступеня 
тяжкості скоєного злочину. За виправні 
центри для неповнолітніх відповідальна 
Національна Рада Інституційного Догляду. 
Більшість неповнолітніх, котрі скоюють 
серйозні злочини або порушують закон 
повторно у віці 15-17 років, не засуджу-
ються до ув`язнення з метою запобігання 
потенційно шкідливого впливу ув`язнення 
на молоду особу. Молоді люди віком до 
21 року не можуть бути засуджені до 
довічного ув`язнення. 

Ув`язнення/арешт.
Три найважливіші примусові міри по-

карання у судовій системі Швеції – це 
затримання, арешт та взяття під варту 
для продовження слідства (утримання в 
судово-слідчому ізоляторі). Щодня в се-
редньому 1 725 осіб потрапляють під варту 
для попереднього слідства в один з 31 
слідчих ізоляторів Швеції. 

Моделі реінтеграції осіб, котрі пере-
бувають на випробувальному терміні, 

та звільнених з місць позбавлення 
волі, що використовуються у Швеції.
Особливі заходи перед звільненням з 

місць позбавлення волі. Мета особливих 
заходів перед звільненням – зменшити ри-
зик повторного вчинення злочину засудже-
ною особою та полегшити її реінтеграцію в 
суспільство. З 1 січня 2007 року у Швеції 
практикуються чотири таких заходи: 

• Умовно-дострокове звільнення – 
дозволяє ув`язненому перебувати поза 
межами в`язниці та працювати, навчатися 
чи підвищувати професійну кваліфікацію 
через різноманітні тренінги, програми та 
інше. 

• Послуги догляду – дозволяють 
ув`язненому перебувати у будинку 
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сімейного догляду або в медичному центрі 
з метою залучення до різноманітних 
лікувальних процедур. 

• Будинок на півдороги – дозволяє 
ув`язненому взаємодіяти з більш відкритим 
навколишнім середовищем, ніж місця по-
збавлення волі, паралельно отримуючи 
підтримку від Служби Пробації та Тюрем, 
інших закладів.

• Продовжене умовне звільнення – 
дозволяє ув`язненому відбувати строк 
вдома під контролем (інтенсивний нагляд 
з електронним моніторингом). Засуджений 
має працювати, бути залученим до освітніх 
чи професійних програм, проходити 
необхідне лікування, тощо. 

Варто зазначити, що погана поведінка, 
порушення правил чи встановлених умов 
відбування терміну призводять до повер-
нення в місця позбавлення волі.

Щороку приблизно 12 000 осіб засуд-
жуються до випробувального терміну 
(пробації). Близько половини засуджується 
до випробувального терміну, полови-
на – звільняється від відбуття покаран-
ня в місцях позбавлення волі умовно-
достроково.

Сьогодні на випробувальному терміні 
(пробація) перебуває 7 881 особа.

З них:
• 1 390 осіб знаходяться на примусовому 

лікуванні;
• 1 466 осіб виконують громадські роботи;
• 5 399 осіб умовно-достроково звільнені;
• 3 022 особи перебувають під 

інтенсивним наглядом; 
• 827 осіб перебувають під інтенсивним 

наглядом з соціальною інтеграцією.
В будинках на півдороги отримують 

послуги догляду 773 особи.
Наразі у Швеції діє три будинки на 

півдороги, створених за шведською мо-
деллю реінтеграції. Модель реінтеграції 
не є аналогічною до української. Клієнти 
шведських будинків на півдороги – умовно-
достроково звільнені або ще відбувають 
тюремний строк. Тому всі будинки на 
півдороги фінансуються Службою Пробації 

та Тюрем, тобто державою. Однак дво-
ма будинками на півдороги управляють 
недержавні організації за договорами 
зі Службою Пробації та Тюрем, а третій 
управляється безпосередньо Службою.

Перебуваючи в будинку на півдороги, 
особа несе відповідальність за себе сама, 
але все ж має певну підтримку від Служби 
Пробації та інших державних установ. За-
звичай, не виникає особливої потреби для 
спеціального лікування клієнтів будинку на 
півдороги, але вони потребують підтримки 
та правильного коригування перед ви-
ходом в соціум. В будинках на півдороги 
встановлені певні правила: клієнти можуть 
покидати територію будинку лише для 
роботи, навчання та здійснення необхідних 
покупок. Вони мають обов`язково по-
вернутися на ночівлю. Також проводиться 
обширний контроль (деколи з електронним 
моніторингом та з тестуванням на нар-
котики). При цьому умовно-дострокове 
звільнення, коли засуджений має право 
залишати заклад позбавлення волі про-
тягом дня з метою роботи, навчання 
чи відвідування програм підвищення 
професійної кваліфікації, може також роз-
глядатися як різновид моделі реінтеграції 
«Будинок на півдороги». 

Крім того, послуги догляду, що нада-
ють можливість засудженим відбувати 
строк у будинку сімейного догляду або в 
медичному центрі – це також вид моделі 
реінтеграції «Будинок на півдороги». 
При цьому є можливість продовжувати 
лікування після звільнення, в такому ви-
падку воно фінансується місцевою владою 
за місцем проживання засудженої особи. 

Сьогодні важко точно порівняти рівень 
рецидивізму злочинності серед осіб, котрі 
відбули покарання. Проте в загальному, 
рівень рецидивізму значно нижчий серед 
осіб, котрі мали умовний термін покаран-
ня, перебували в будинках на півдороги, 
будинках сімейного догляду та медичних 
центрах, у порівнянні з тими особами, котрі 
просто звільнилися з місць позбавлення 
волі.

Кілька загальних порівнянь:

Україна Швеція

Наповнення тюрем (з розрахунку на 100 000 населення країни)    338 осіб 78 осіб

Особи, що утримуються в судово-слідчому ізоляторі (відсоток наповнення тюрем) 25,6% 24,5%

Ув`язнені жінки (відсоток наповнення тюрем) 5,9% 5,7%

Чим запам’ятається літо 2011 
року в «Будинку на півдороги»?

Наталія Мєлєхіна, соціальний 
працівник.

Випускницями центру вже стали 8 
учасниць проекту. Завдяки програмі 
реінтеграції жінки стали більш впевненими 
у собі, у своїх силах. Виникло прагнення 
змінити своє життя на краще. З кожною 
випускницею підтримується телефонний 
зв'язок. Вони реалізують себе в соціумі 
і дякують нам за підтримку, яка їм була 
дуже потрібна після звільнення.

Влітку ми продовжували знайомити на-
ших жінок з технологіями спілкування, 
основами життєдіяльності, з питаннями 
працевлаштування та іншим. Проводила-
ся колективна та індивідуальна робота з 
психологом.

Зробили перші кроки до освоєння 
тепличної справи. Зібрали великий урожай 
огірків, заготовили їх на зиму. Майже все 
літо їли власну капусту, перець, помідори, 
зелень. Плануємо далі розвивати своє 
тепличне господарство, наступного року 
хочемо виростити ранні сорти тюльпанів. 

А ще готуємося відкрити соціальне 
підприємство швейного виробництва і 
удосконалювати курс занять з адаптації 
колишніх ув’язнених. Хочеться, щоб ми-
нуле не переслідувало наших жінок, щоб 
мотивація змінити себе і налагодити своє 
життя була сильнішою за недовіру і розча-
рування.

Катерина Лаврентьєва, соціальний 
працівник.

За весну-літо випустилося 4 жінки. Щодо 
світогляду, то мені здається, що самі жінки 
почали помічати зміни лише, вийшовши 
в «широке життя». Одна з випускниць 
вийшла заміж, пробує себе в ролі берегині 
сімейного вогнища, інша – поїхала до 
столиці і теж знайшла свою половинку. Ще 
одна – змогла почати все з нуля в Полтаві, 
зараз має офіційну роботу, підвищує свій 
соціальний статус.

Звичайно, були і неприємні випадки. Але 
ж ми, співробітники, робимо все можливе, 
даємо всім жінкам однаковий шанс. При-
мушувати змінюватися ми не можемо.

Щодо вдячності… Всі без виключення 
учасниці залишаються на зв’язку, телефо-
нують, приїжджають в гості, прислухаються 
до наших рекомендацій. Звичайно, вони 
вдячні. Багато хто вперше в житті повірив 
у добро.

Влітку ми не припиняли інформаційно-
освітніх програм. Дівчата займалися 
творчістю – бісероплетінням, шиттям, 
пробували себе в літературі. А ще  почали 
відкривати для себе йогу.

Зараз дуже чекаємо на нових учас-
ниць, на нову можливість допомогти ще 
декільком людям, дати їм шанс. Що може 
бути важливішим?



Дім на півдороги www.convictus.org.ua

Для профілактики інфікування ге-
патитом А (його ще називають жовту-
хою) необхідно: 

1. Вживати тільки кип`ячену воду. 
2. Завжди мити фрукти та овочі перед 

вживанням.
3. Слідкувати за чистотою посуду.
4. Завжди мити руки перед їдою та після 

туалету.

Гепатити В і С – це вірусні гепатити, 
які передаються через кров та стате-
вим шляхом: 

1. При незахищеному сексуальному 
контакті (без використання презервативу); 

2. Через кров (при спільному 
використанні голок, шприців; при 
використанні нестерильного інструментарію 
для татуажу та пірсингу; при переливанні 
зараженої крові та її препаратів);

3. Від матері до дитини (під час вагітності, 
пологів). Найбільша кількість вірусу 
міститься у крові, спермі, вагінальних 
виділеннях та грудному молоці. 

Як запобігти інфікуванню гепатитами 
В і С?

1. Використовувати лише стерильний 
ін`єкційний інструментарій.

2. Запобігати будь-яким контактам з 
кров`ю.

3. Використовувати індивідуальні пред-
мети особистої гігієни (зубна щітка, бритва, 
манікюрний інструмент).

4. Під час татуажу, пірсингу використо-
вувати лише одноразовий стерильний 
інструментарій. 

5. Використовувати презерватив при кож-
ному статевому контакті. 

Пам`ятайте!!! Ваше здоров`я у 
ваших руках. Своєчасна діагностика 

будь-яких інфекцій – запорука 
успішного лікування!

Євгенія Кувшинова,
координатор проектів Всеукраїнської 

благодійної організації
 «Конвіктус Україна» у Києві та Київській 

області.
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саме регулярне обстеження залишається 
головним способом профілактики хвороби 
і повністю безпечним, навіть для людей, 
постраждалих від Чорнобильської аварії. 
Профілактикою туберкульозу є здоровий 
спосіб життя, спортивна активність, здо-
рове харчування, а також використання 
засобів особистої безпеки при контакті з 
можливим об`єктом зараження та дотри-
мання належних санітарних умов у місцях 
масового скупчення людей.

ВІЛ – це вірусне захворювання, викли-
кане вірусом імунодефіциту людини. СНІД 
– це термінальна стадія ВІЛ-інфекції. На 
сьогоднішній день не існує ліків від СНІДу, 
але існує лікування, яке може призупинити 
хворобу – високоактивна антиретровірусна 
терапія (ВААРТ). Вірус імунодефіциту 
(ВІЛ) вражає імунну систему людини, у 
результаті чого з плином часу організм 
стає беззахисним навіть перед відносно 
безпечними мікроорганізмами. Головна 
особливість ВІЛ-інфекції – її безсимптомний 
плин. Дізнатися про свій ВІЛ-статус можли-
во, лише пройшовши тест на ВІЛ.

ВІЛ передається: 
1. При незахищеному сексуальному 

контакті (без використання презервативу);
2. Через кров (при спільному 

використанні голок, шприців; при 
використанні нестерильного інструментарію 
для татуажу та пірсингу; при переливанні 
зараженої крові та її препаратів); 

3. Від матері до дитини (під час вагітності, 
пологів, при грудному вигодовуванні). 
Найбільша кількість вірусу міститься у 
крові, спермі, вагінальних виділеннях 
та грудному молоці. При кожному 
вагінальному, ональному та оральному сек-
суальному контакті необхідно використо-
вувати презерватив. Це єдиний засіб, який 
може захистити від інфікування ВІЛ.

Гепатит – це запалення тканини 
печінки. Запалення можуть викликати 
інфекції, віруси, токсичні речовини (ал-
коголь, хімічні препарати, яд). Найбільш 
розповсюджені вірусні гепатити А, В, С. 
Але існують ще D, F, G. Усі вірусні гепати-
ти вражають печінку. Можна інфікуватися 
одночасно декількома видами. 

 Україна потерпає від двох поєднаних 
епідемій: 

ВІЛ та туберкульозу

Поширення епідемії ВІЛ/СНІД в усьому 
світі зумовлює скорочення тривалості жит-
тя, збільшення обсягів надання медичної 
допомоги, загострення проблеми бідності, 
соціальної нерівності та сирітства. За 
оцінками фахівців, рівень поширеності 
ВІЛ-інфекції серед населення України віком 
15-49 років є одним із найвищих в Європі і 
становить близько 1,33%. Рушійною силою 
поширення епідемії є ін’єкційне вживання 
наркотиків. Однак варто зазначити, що за 
даними Українського центру профілактики 
та боротьби зі СНІД, сьогодні домінує 
статевий шлях передачі ВІЛ (в 2010 році 
45% випадків інфікування сталися стате-
вим шляхом). Тому, крім СІН (споживачів 
ін’єкційних наркотиків), особливо важли-
вою є профілактика інфікування ВІЛ серед 
осіб з безладними незахищеними статеви-
ми зв’язками. 

Окрім того, Україна потерпає від двох 
поєднаних епідемій: ВІЛ та туберкульозу. 
Кожного року зростає рівень коінфекції 
ВІЛ/ТБ. Якщо у 2005 році цей рівень 
становив 3,2 на 100 тисяч населення, то 
в 2008 – 6,8, а в 2009 - 7,4. Туберкульоз 
лідирує серед СНІД-індикаторних за-
хворювань (58,4%) та є основною при-
чиною смерті людей, котрі живуть з ВІЛ/
СНІД. Високі показники зловживання 
наркотиками та небезпечна сексуальна 
поведінка серед хворих на туберкульоз 
вимагають інноваційних втручань щодо 
запобігання інфікуванню ВІЛ. Але трива-
лий час в Україні зусилля у сфері протидії 
двом поєднаним епідеміям – туберку-
льозу та ВІЛ/СНІД – були здебільшого 
роз’єднані, незважаючи на їх очевидний 
взаємозв’язок, як з епідеміологічної, так і з 
клінічної точки зору.

На щастя, сьогодні ситуація змінюється. 
Серед фахівців і чиновників зростає 
розуміння того, що тільки комплексні та 
скоординовані заходи можуть сприяти по-
доланню обох епідемій. В цьому контексті 
показовим є новий профілактичний 
проект ВБО «Конвіктус Україна», що 

реалізується з 1 квітня поточного року в 
Києві за підтримки Міжнародного Альянсу 
з ВІЛ/СНІД в Україні. Завдання проек-
ту – надання комплексу профілактичних 
послуг пацієнтам, які перебувають на 
стаціонарному лікуванні в комунальному 
закладі Київської обласної ради «Київський 
обласний протитуберкульозний диспансер» 
з метою зміни ризикованої ін`єкційної та 
сексуальної поведінки на більш безпечну, 
а також попередження нових випадків 
інфікування ВІЛ та інфекцій, що переда-
ються статевим шляхом.

Минуло п’ять місяців з початку реалізації 
проекту. Оскільки він є інноваційним, 
планувати результати було дуже склад-
но. Але вже зараз є очевидним, що така 
робота ефективно єднає зусилля держав-
них установ та благодійних організацій. 
До проекту залучено лікаря-фтізіатра 
та медичну сестру Київського обласного 
протитуберкульозного диспансеру, від 
«Конвіктусу» – соціального працівника. 
Цільовою групою є сексуально активне 
населення, якому надаються різнобічні 
консультації з питань ВІЛ/СНІД та інших 
захворювань, видаються роздаткові 
матеріали (презервативи, лубриканти, 
шприци, спиртові серветки), поширюються 
інформаційні матеріали. Лікарі медичного 
закладу активно мотивують стаціонарних 
пацієнтів брати участь у проекті. Оскільки 
подібних заходів в диспансері раніше не 
відбувалось, деякі пацієнти спочатку були 
здивовані інноваціями, але потім стали 
активно користуватися запропонованими 
безкоштовними послугами. Всього за перші 
три місяці роботи такими послугами скори-
сталися 158 осіб.

Головне – профілактика!

Туберкульоз – дуже небезпечна хворо-
ба, якою можуть страждати люди різного 
віку і статі. Та, на жаль, українці не 
вважають за потрібне проходити регу-
лярне обстеження на туберкульоз. Хоча 
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- Як близькі люди ставляться до твоєї 
роботи?

- Зараз мої близькі досить позитивно 
ставляться до моєї роботи, розуміють 
важливість і необхідність нашої діяльності. 
А спочатку відношення було дуже різне. Я 
пам`ятаю, як прийшла і висловила своєму 
татові тверде рішення, що працюватиму у 
сфері надання послуг наркозалежним. Він 
лише посміхнувся з упевненістю, що це моя 
примха, яка дуже скоро мине... Пройшов 
рік, і мої близькі зрозуміли, що я знайш-
ла не просто роботу, а саму себе. Я дуже 
вдячна своїм батькам, які, на жаль, теж 
досить рано пішли з життя, за те, що, не 
зважаючи на досить вимогливе виховання, 
вони завжди залишали за мною право ви-
бору. І нехай мої рішення не завжди були 
правильними і простими, саме завдяки їм я 
по-іншому стала дивитись на життя, саме 
вони зробили мене тією людиною, ким я є 
зараз.

- Про що ти мріяла в дитинстві? Яку 
освіту отримала?

- Всі мої плани та мрії були пов’язані 
з музикою. Я росла дуже артистичною 
дівчинкою, виступала на всіх концертах у 
школі, грала на фортепіано та гітарі, пи-
сала музику та вірші, брала участь у КВНі 
та різних театральних гуртках. У майбут-
ньому мріяла стати співачкою, виступати 
на великій сцені. Після закінчення школи, 
добре порадившись з татом, вирішила всту-
пати в Київський Національний Університет 
ім. Т.Г. Шевченка, на історичний факуль-
тет. Хоча історія й цікавила мене, основ-
ним аргументом для вступу було здобуття 
«кам`яної» освіти, і вже під час навчання 
я добре розуміла, що не буду працюва-
ти за спеціальністю. Проте я і на мить 
не шкодую, що вивчилася саме в цьому 
університеті, оскільки отримала чудовий 
досвід та знання.

- Давно ти працюєш в «Конвіктусі» і 
як потрапила до цієї організації? 

- Я працюю в організації з початку за-
снування «Конвіктус Україна». Це був 2007 
рік. Я завжди жартую, що «Конвіктус» – це 
моя дитина. З 2006 року представники 
«Конвіктус Швеція» знайомилися з гро-
мадськими організаціями Києва та шукали 
людей, які б стали командою «Конвіктус» 

в Україні. Мого доброго знайомого об-
рали очолювати організацію, і за його 
рекомендацією я потрапила на співбесіду. 
Пам`ятаю, бажано було знати англійську 
мову, оскільки багато часу доводилось 
спілкуватися з представниками «Конвіктус 
Швеція» та «Конвіктус Естонія». Я мови 
не знала, до того ж хвилювання стало 
перешкодою у розмові і оперативному 
мисленні, але я дуже хотіла брати участь у 
будівництві нової організації, нового човна 
для людей, які потрапили у біду. Думаю, 
це побачили в моїх очах... Через декілька 
тижнів я почала працювати. 

- Чи часто тобі доводиться 
спілкуватися з представниками дер-
жавних установ? Чи всі чиновники 
з однаковим розумінням ставляться 
до благодійної роботи? У чому секрет 
ефективної співпраці з держустанова-
ми та іншими організаціями?

- Звичайно, дуже часто. Без взаємодії 
дуже складно щось змінити в ситуації з 
ВІЛ/СНІД в Україні. Останніми роками 
співпраця між державним і недержавним 
секторами значно покращилася, особливо 
в Києві. Державні установи стали більш 
відкритими до благодійників. В Київській 
області ще доведеться над цим попрацюва-
ти. Але, наприклад, в місті Боярка нас дуже 
добре зустріли.

Бувають, правда, випадки, коли 
ми наштовхуємося і на нерозуміння. 
Найобразливіше тоді, коли держслужбовці 
рахують не врятовані життя і докладені 
зусилля, а суми благодійних коштів. На ща-
стя, не все вимірюється грошима. І наразі 
ми маємо велике коло партнерів: як дер-
жавних, так і недержавних організацій. Се-
крет ефективної співпраці – дуже простий: 
не бачити один в одному конкурентів, або 
ворогів, єднатися як партнери, сприяти 
один одному, відповідати за свою частину 
роботи та поважати методи роботи інших. 
Адже ми робимо одну спільну справу!

- Ти вже довгий час працюєш у 
«Конвіктусі», як відбувалося ста-
новлення колективу? Яким був 
«Конвіктус» тоді і яким є зараз? 

- «Конвіктус» дуже змінився. Ми почина-
ли з нуля, самі створювали, самі помиля-
лися, самі вчилися на своїх помилках. Нас 

Євгенія Кувшинова:
«Все, що трапляється в 

житті, дано нам на благо»

Євгенія Кувшинова, координатор проектів 
Всеукраїнської благодійної організації 
«Конвіктус Україна» у Києві та Київській 
області.
Захоплення: музика, живопис.
Знак зодіаку: Лев.

- Євгеніє, як довго ти працюєш у 
сфері благодійності? 

- З 2006 року… А початком мого шляху 
до ВІЛ-сервісу була робота у Київському 
центрі соціальних служб для сім’ї, дітей 
та молоді. Я була керівником регіональної 
служби, яка працювала в рамках 
загальнодержавної програми зменшення 
шкоди від вживання наркотиків.

- Чому ти обрала саме цю тему?  
- Раніше я не могла навіть уявити, що 

сфера благодійності стане моїм життєвим 
вибором, а тим більше, що моя робота буде 
стосуватися наркотичної залежності. Я 
хотіла лише бути волонтером і допомогти 
собі подолати біль особистої втрати. 

Взагалі, мій життєвий приклад – наочний 
доказ того, щo проблема наркозалежності 
може торкнутись кожного. Я росла однією 
дитиною в чудовій сім`ї, відмінно навчала-
ся в школі. З шести років мене віддали до 
музичної школи в клас фортепіано, і в цій  
спеціальності я подавала великі надії своїм 
батькам та вчителям. 

Але доля розпорядилася інакше – я 
зустріла кохання, а згодом дізналася про 

наркозалежність коханої людини. Тоді я 
думала, що зможу подолати його хворо-
бу, і робила все можливе і неможливе для 
цього. Три роки беззупинної боротьби, 
війни з могучим ворогом, коли здавалось, 
що на полі бою з одного боку ціле військо, 
а з іншого – я одна... Друзі та близькі на-
магалися витягнути мене з цієї війни, але я 
не могла собі дозволити залишити доро-
гу людину в біді... На жаль, він помер... 
Паралельно з цією втратою, наркотики 
забрали життя ще двох моїх знайомих. 
Тоді, нічого не знаючи про залежність, я 
не могла змиритися з тим, як легко руй-
нуються долі перспективних, обдарованих 
молодих людей, синів і дочок любля-
чих батьків, матерів і татусів усміхнених 
малюків, чоловіків втомлених дружин... 
Життя не мало логіки і справедливості. Не 
вірилося в те, що очі на глянцевому камені 
вже ніколи не посміхнуться, а сильні руки 
не захистять від темряви... Пережити таку 
втрату мені було вкрай важко. Більш за все 
хотілось знайти людей, які відчували те, 
що відчувала я, які пережили те, що на-
магалась пережити я. Мені хотілось знайти 
відповіді на питання, що роздирали серце: 
чого ж все-таки не вистачило, щоб вряту-
вати життя? Чому ця хвороба така могуча, і 
які є шляхи її лікування? 

Почався пошук відповідей, який привів 
мене спочатку до соціальної служби, а 
потім до «Конвіктусу». Коли прийшли 
відповіді на питання, я вже не уявляла 
себе в іншій сфері діяльності. В цій роботі 
я розвиваюсь як особистість і професіонал, 
і найголовніше – маю незрівняне відчуття 
участі у протидії епідемії. 
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достукатися до наркозалежного людям, які 
не вживали наркотиків. Але із залежною 
людиною з легкістю знаходить спільну 
мову людина, яка сама пройшла через цю 
проблему. Те ж стосується інших аспектів 
життя. «Не відчуєш болю, доки не пережи-
веш його». Тому з людиною, яка звернула-
ся до нас в організацію, спочатку починає 
працювати співробітник, який на власному 
прикладі знає, що то за біль. Наша цільова 
аудиторія відштовхує від себе допомогу з 
переконанням, що хтось хоче нав’язати їм 
свою думку. Ми ж даємо клієнту можливість 
обирати самому, нічого не нав`язуючи, 
надаючи усю інформацію про ризики і 
варіанти їх уникнення.

Серед наших клієнтів є багато яскравих 
прикладів того, як можна змінити своє 
життя на краще… Найяскравіші – це історії 
волонтерів нашої організації, які прийш-
ли клієнтами, а зараз власним досвідом 
і прикладом допомагають кардинально 
змінюватися іншим! 

- Як у керівника громадського цен-
тру у тебе дуже багато роботи: все 
треба контролювати, пам’ятати. Чи не 
важко? 

- Людина на роботі проводить значну 
частину свого часу. Я вважаю, що, перш 
за все, робота має приносити задоволення. 
Жодні грошові винагороди не будуть при-
носити радість, якщо ти не віриш в те, що 
робиш. Те ж стосується і обсягів роботи. 
Навряд чи я змогла б ефективно виконува-
ти свої обов’язки, якби моя робота не при-
носила мені задоволення. Мені комфортно, 
легко працювати, тому що роблю справу 
разом з ефективною командою. Для мене 
дуже важливо мати бачення всього того, 
що я роблю, бачити результати і втілювати 
ідеї разом з людьми, які керуються тими ж 
принципами у роботі, що і я.

 
- Чи вплинула робота у «Конвіктусі» 

на твій світогляд? Поділися, будь 
ласка, власним досвідом подолання 
важких життєвих ситуацій.

- Зараз, я зовсім по-іншому ставлюся до 
таких ситуацій. Більше того, змінилися мої 
переконання та життєві принципи. 

З вашого дозволу маленька притча: «Бог 
послав ангелів на землю у людській подобі. 
І потрапили вони з неба одразу в храм, 

в якому проходило вінчання молодят. В 
руках молодого подружжя був келих з чер-
воним вином. Ангели підбігли, штовхнули 
молодят і вибили з рук символічну чашу. 
Вибігли ангели з храму і вирішили знайти 
місце, де переночувати. Постукали до дуже 
старого будинку, і доброзичливий господар 
впустив небесників на ніч. А на ранок ан-
гели спалили його житло і побігли геть. По 
дорозі зупинились ангели біля переправи 
та попросили чоловіка переправити човном 
їх на інший берег річки. Чоловік погодився. 
А діставшись іншого берега, ангели вбили 
його.

МОРАЛЬ – коли ангели потрапили до 
храму, у чаші, яку тримали молодята, була 
отрута. Вони вибили її, тим самим вряту-
вавши життя двох людей. Переночувавши 
в будинку, ангели побачили, як бідно живе 
господар, не знаючи, що під будинком за-
ритий скарб з золотими монетами. Ангели 
спалили будинок, а господар знайшов 
скарб, розбираючи згарище. Сидячи з 
чоловіком у човні, ангели побачили, що 
той стане злодієм і вб`є багато людей, тому 
вони вирішили забрати одне життя, вряту-
вавши десятки...».

Це моя улюблена притча. Я впевнена: 
все, що трапляється в житті, дано нам 
на благо. І саме з таким переконанням я 
живу зараз, намагаюся приймати все, що 
посилається мені з вдячністю і впевненістю, 
що це краще, що може бути зі мною в той 
момент, в якому я знаходжуся.

У сфері ВІЛ-сервісу я зустріла людей, 
поріявняно з якими моє життя було до-
сить легке і яскраве. Вони здолали дуже 
тяжкі випробування. Я зрозуміла, що таке 
взаємодопомога і відкрила інший сенс 
життя.

- Кілька порад читачам: колегам і 
клієнтам організації.

- Хочу побажати натхнення до життя всім 
читачам! Пам`ятайте, щоб не сталося у 
Вашому житті, існують люди, які пережили 
подібні труднощі, з підтримкою таких лю-
дей, значно легше долати тяжкі моменти. 

Колегам бажаю сил, творчої наснаги та 
професійних перемог у нелегкій роботі!

Записала Анна Лозова

було четверо, і 
ми не мали чітких 
кордонів роботи. 
Кожен з нас був 
готовий робити 
усе, аби створе-
на нами споруда 
максимально 
відповідала 
накресленому 
плану. З ро-
ками колектив 
змінювався, 
приходили нові 
люди, кожен 
з яких прино-
сив нові ідеї та 
натхнення. На 
сьогоднішній 
день, зі «старень-
ких» працювати 
у «Конвіктусі» 
залишилась лише 
я. Без всього 
того, що ми пройшли, не було б зараз тієї 
команди, яку ми маємо. Тепер колектив 
«Конвіктусу» збільшився – це команда 
професіоналів, яка чітко розуміє в якому 
напрямку рухатись, має спільні погляди 
та цілі. Від самого початку і дотепер в 
«Конвіктусі» завжди був здоровий дух – 
дух ідейності та наснаги, дух небайдужості 
та терпіння. «Конвіктусу Україна» зараз 5 
років, і за ці роки дуже багато вдалося до-
сягти: почати роботу на нових територіях, 
відпрацювати нові моделі роботи з 
клієнтами, залучити до взаємодії державні 
установи та громадські організації. Без 
будь-кого з нашої команди всього цього 
нам би не вдалося досягти, кожен зробив 
невід`ємний внесок у життя «Конвіктусу». 

- Серед багатьох проектів, над якими 
ти працюєш, чи можна який-небудь 
виділити особливим чином?

- Я координую проекти у місті Києві та 
Київській області. І з радістю зазначу, що 
кожен з них особливий та цікавий. Всі 
люди, які працюють з цільовими група-
ми, мають свій власний досвід подолання 
складних життєвих обставин, пов`язаних 
із залежностями та ВІЛ/СНІД. Всі вони – 
не байдужі до життя тих, хто звертається 
до нас по допомогу. Основний проект, 

який є найбільшим – «Крок назустріч», 
за підтримки Міжнародного благодійного 
фонду «Міжнародний Альянс з ВІЛ/СНІД в 
Україні». В рамках цього проекту в Києві 
існує Громадський центр для людей, яких 
торкуналась проблема наркозалежності 
та ВІЛ/СНІД, а також консультативний 
кабінет для наркозалежних в місті Бояр-
ка; здійснюється аутріч робота (робота 
на вулиці) серед споживачів наркотиків 
та жінок, залучених до секс-бізнесу. Мета 
проекту – профілактика інфікування ВІЛ 
та інфекціями, що передаються статевим 
шляхом, зміна ризикованої поведінки на 
більш безпечну та покращення якості 
життя шляхом надання комплексної допо-
моги нашим клієнтам. Проект дуже наси-
чений, оскільки містить велику кількість 
різноманітних послуг та відпрацьовану 
модель переадресації клієнтів до програм 
реабілітації, лікування, детоксикації та 
інше. 

- У тебе дуже багатий досвід роботи. 
З огляду на нього, чи можна сказати, 
що діяльність благодійних організацій 
реально змінює життя людей? 

- Я думаю, що благодійні організації 
допомагають своїм клієнтам побачити 
можливість вибору. Важко, наприклад, 
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«...это было как 
знак свыше...»

Здравствуйте, меня зовут Олег. Я со-
трудник организации «Конвиктус Украи-
на».

Хотелось бы рассказать о себе с самого 
начала, то есть с детства, так как я считаю, 
что все начинается с молодых лет. Вот моя 
история.

Родился я в благополучной семье. Вос-
питывался в любви и заботе.

Отец был очень умным и образованным 
человеком, мать какое-то время работала 
семейным психологом. В общем, детство 
было неплохим.

В школе я очень хорошо учился и одно-
временно ходил на спортивные секции по 
каратэ и кик-боксингу. Я хотел быть везде 
«номером один», и у меня это какое-то 
время получалось (я хорошо учился и был 
неформальным лидером в классе). Но все 
же я чувствовал себя не в своей тарелке. И 
когда добился всего в школе, начал доби-
ваться авторитета на улице, где были сига-
реты, «плохие ребята» и драки. Там я по-
знакомился с алкоголем, причем с первого 
раза я сразу выпил 4 бутылки ром-колы… 
И мне очень запомнилось это состояние: я 
себя впервые почувствовал тем человеком, 
каким хотел быть. С этого момента меня 
тянуло туда, где были веселые компании, 
выпивка, сигареты, уличный сленг и де-
вочки, которые курят и ругаются матом.

Тогда у меня было два лучших друга, с 
которыми мы хулиганили, грабили взрос-
лых, били стекла в подъездах, ходили со 
старшими пацанами на стрелки против 
других районов, пробовали курить травку 
и т.д.

В 13 лет я невольно оказался в новой 
семье: отец решил переехать жить к дру-
гой женщине, у которой был сын на 5 лет 
старше меня, и которого я начал называть 
братом. Как-то одним серым утром, мой 
брат пригласил меня на кухню и я увидел 
на столе дорожку героина. Он спросил 
меня: «Будешь?». Я ответил: «НЕТ!», на 
что услышал: «Ты что ссыкун или пацан?». 
И тут я сказал, что я пацан и решился… 
нюхнул. Это была отправная точка в нар-
копутешествие длиною в 10 лет, за кото-

рые я повидал многое: хорошее и плохое, 
веселое и не очень…

Спустя несколько месяцев родители 
узнали про мое новое «увлечение». С этого 
момента началась череда врачей, психиа-
тров, психологов, экстрасенсов, ребцен-
тров, личный тренер – все они боролись за 
мою трезвость. Все, кроме меня.

Когда мне было 15 лет, мне позвонили и 
сказали, что мой лучший друг умер (в 19 
лет). А я даже не смог поехать провести 
его в последний путь… Меня очень лома-
ло от героина. Позже узнал, что второй 
лучший друг детства лежит в психболь-
нице после передозировки. Мне показа-
лось странным, что мы с 13 лет почти не 
виделись, но у всех троих были проблемы 
с наркотиками.

Наркотики заставляли делать такие вещи, 
из-за которых у меня пропадали друзья, 
ведь я их обманывал. Мне часто при-
ходилось посещать отделения милиции. 
Однажды споймали, бросили в багажник и 
три дня там «катали» (в таких ситуациях 
я часто вспоминал о Боге). Тогда меня хо-
тели оставить в Киевском водохранилище, 
но что-то случилось, что-то сохранило мне 
жизнь: меня отпустили. 

В 15 лет я стал жить отдельно, отец купил 
мне квартиру и нанял личного тренера по 
боевым искусствам, потому что сам уже не 
мог со мной жить: я все выносил из дома и 
без конца тянул с него деньги. 

В 16 лет я осиротел: отца убили. Я пере-
стал колоться, мать переехала жить ко 
мне, не желая оставлять меня одного. Но 
тогда я «подсел на градус» и заметил, что 
совершенно не могу оставаться трезвым. 
Если под рукой вообще ничего не было, я 
мог найти дома клей и ним надышаться. 
Или находил в аптечке разные таблетки с 
непонятными названиями и принимал их, 
на всякий случай, записывая названия на 
листочек. 

После смерти отца я быстро покатился 
вниз: начал сам готовить наркоту у себя 
дома, сам добывал деньги на нее крими-
нальными путями. Как результат – моя 
квартира превратилась в притон. Соседи 
и родная мать постоянно терпели толпы 
наркоманов в подъезде, по утрам убирая 
шприцы. А я жил в страхе, что с такой 
«движухой» меня скоро посадят в тюрьму. 
Но не мог ничего остановить.

Как-то я познакомился с одной несо-
вершеннолетней девочкой-наркоманкой, 
и она осталась у меня жить, потому что у 
меня были наркотики. Но вскоре я в нее 
влюбился и впервые захотел нормальной 
жизни (по-настоящему!). Но вместо этого 
я снова брал в руки шприц и колол ее. 
Мне было так больно от своей беспомощ-
ности, что я иногда варил отраву и рыдал 
от того, что убиваю себя и свою девушку 
своими собственными руками. В итоге ее 
мама сказала, что подаст на меня в суд за 
развращение несовершеннолетних. После 
чего девушка согласилась лечь на реа-
билитацию, а я остался в это время один. 
Тогда мне кто-то сказал, что рядом с моим 
домом проходят собрания Анонимных Нар-
команов, на которые я, уже отчаявшись, 
все-таки пошел и… решил остаться, попав 
в атмосферу выздоровления и услышав об 
опыте других. Я поверил, что у меня тоже 
может получиться выздороветь. Так начал-
ся мой путь к трезвости.

Я побывал еще в одном ребцентре за 
деньги, данные мне в долг будущей тещей. 
Там нас водили на собрания к Анонимным 
Наркоманам. Но после трех месяцев я со-
рвался и ушел, решив, что реабилитация 
не помогла, хотя и продолжал ходить на 
собрания. Впервые устроился на нор-
мальную работу и мы с девушкой начали 
нормально жить, вместе выздоравливая от 
зависимости и посещая собрания. И когда 
у меня было уже около года трезвой жизни 
я, наверное, подумал, что все позади и, 
так сказать, расслабился (подумал, что уже 
здоров) и вскоре я сорвался во второй раз, 
потянув за собой любимую девушку… 

Во время срыва нам звонили уже появив-
шиеся друзья, выздоравливающие нарко-
маны, поддерживая и предлагая вернуться 
на собрания даже в нетрезвом состоянии. 
И это нас спасло… Мы вернулись и уже на-
правили все усилия на то, чтобы оставать-
ся трезвыми. 

Однажды один из знакомых сказал мне, 
что можно сдать экспресс-тест на ВИЧ. 
Меня это заинтересовало, так как у меня 
были все предпосылки его иметь. Так я 
первый раз попал в «Конвиктус». Мне 
сразу же понравилось отношение ко мне и 
сотрудники, с некоторыми из них я встре-
чался на собраниях Анонимных Наркома-
нов. Позже я узнал, что в «Конвиктусе» 

обучают работе на компьютере. Я решил 
поучиться, так как после 10 лет упо-
требления я себя чувствовал пещерным 
человеком, не зная, что такое интернет, 
электронная почта и т.д.

Благодаря «Конвиктусу» и его соцра-
ботникам я начал уверенно владеть ПК и 
пользоваться интернетом.

Все это время я учился в вечерней школе 
и подрабатывал в рекламе, денег особо у 
меня не было. И как-то раздается теле-
фонный звонок – это была служба безопас-
ности одного из банков. Мне напомнили, 
что я должен немалую сумму денег. Я, 
конечно, был озадачен. Но не прошло и 
недели, как раздался еще один звонок, 
только это звонил мой тогда уже друг с 
«Конвиктуса». Он предложил прийти и по-
общаться по поводу работы. Знаете, я не 
верю в совпадения, и для меня это был как 
знак свыше, что мое место в «Конвиктусе». 
И я очень благодарен, что выбрали именно 
меня для этой работы. У меня был опыт 
помощи другим зависимым в сообществе 
Анонимных Наркоманов. Это то, что у меня 
получалось, больше я практически ничего 
не умел делать. В начале моей работы в 
«Конвиктусе» меня направляли на разные 
курсы и тренинги по социальной работе, 
консультированию и т.п. Так как для вы-
здоравливающего зависимого очень важно 
поддерживать свою трезвость, то работа 
в нашей организации очень помогла мне: 
работая с потребителями инъекционных 
наркотиков, я не забываю, откуда сам при-
шел. Кроме этого, очень важным аспектом 
для меня является помощь другим – это 
самое важное условие для моей собствен-
ной трезвости, которой на сегодняшний 
день у меня больше двух лет. Иногда меня 
спрашивают, не подрывают ли меня актив-
ные наркоманы, с которыми я работаю. Я 
отвечаю: «Спасибо, что они есть – мне не 
хочется колоться, глядя на них!».

Конечно, хотел бы подчеркнуть, что в 
команде «Конвиктуса» я чувствую под-
держку, сплоченность, доверие и честность 
коллег – без всех этих качеств, я считаю, 
мы немногого добились бы.  

Надеюсь, что эта история кому-нибудь 
будет полезной.

Олег
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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…………....................……………
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Прива-
бливий погляд 
незрівняних

очей

Ніщо так не приваблює чоловіків, як 
звабливий погляд прекрасної незнайомки. 
Легкий помах вій, сяйво кольору - і він 
зачарований і скорений. Але, на жаль, не 
кожна з нас може похвалитися величезни-
ми, як у лані, очима і пухнастими чорними 
віями. Тому кожна жінка повинна знати, 
чим і як користуватися, аби її очі були не-
повторними.

Туш і тіні 
Сучасна туш не лише дозволяє подовжу-

вати і підкручувати вії, але й володіє за-
хисними властивостями, оберігаючи вії від 
пилу та вітру, запобігаючи їхній ламкості 
та вигоранню на сонці. Деякі туші навіть 
містять вітаміни, протеїни та живильні 
компоненти, які надають віям м'якості, 
шовковистості та еластичності. 

Туш буває двох видів: засоби, які змива-
ються водою, і водостійкі. Останні просто 
незамінні в умовах поганої погоди, при 
заняттях спортом і відвідуваннях басей-
ну. Водостійка туш містить смоли, які 
утворюють непроникну для води плівку 
на віях. Проте потрібно пам'ятати, що 
водостійка туш за своїм складом більш 
агресивна, ніж звичайна, і може ви-
кликати ураження чутливих очей. Крім 
того, вона змивається лише за допомо-
гою спеціальних засобів. Тому, якщо ви 

носите контактні лінзи або у вас дуже 
чутливі очі, вам варто відмовитися від 
водостійкого варіанту. Водорозчинна 
туш є безпечнішою і легко змивається. 
Але кращий варіант - спеціальна туш для 
чутливих очей. Така туш обов'язково про-
ходить офтальмологічний тест. Вона не 
подразнює очі і зводить ризик запалення 
до мінімуму. Зазвичай, це туш на водній 
основі (на туші французького виробництва 
шукайте напис Aqua або значок V.А.). 

Перед сном туш необхідно змивати за 
допомогою спеціальних засобів. Інакше 
ви можете сильно нашкодити своїм віям: 
залишки косметичних засобів зменшують 
міцність вій, роблять їх тонкими і ламки-
ми, знижують еластичність. 

Арсенал сучасних косметичних засобів 
пропонує кілька видів тіней на будь-який 
смак. Найпопулярніші з них, мабуть, сухі 
компактні тіні. Вони зручні в застосуванні, 
мають тонку і м'яку текстуру, можуть бути 
матовими, напівматовими і перламутрови-
ми. 

Тіні також бувають жирні, пресовані у 
вигляді олівців, і рідкі, в спеціальному 
футлярі з аплікатором. Нерідко тіні містять 
ультрафіолетові фільтри, лікувальні 
компоненти, вітаміни і виконують захис-
ну функцію. При дуже сухій шкірі повік 
краще використовувати жирні тіні, вони 
живлять і зволожують шкіру. Тим, у кого 
жирна шкіра, краще утриматися від таких 
тіней, вони мають неприємну властивість 
розпливатися і збиратися в складках 
шкіри.

Ольга Лещенко 
за матеріалами www.beauty.lviv.ua

Ніщо так не 
приваблює чоловіків, як 

звабливий 
погляд прекрасної 

незнайомки!!!
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3. Від природних факторів шкіра починає 
лущитися?

4. Часто з'являються обвітреність і 
«кірка» на шкірі?

5. Чи з'являються червоні плями після 
вживання цитрусових?

Третій розділ.
1. На вашій шкірі є чорні цятки?
2. Чи є прищі і вугрі?
3. Чи спостерігається жирний блиск на 

шкірі?
4. На обличчі дуже помітні розширені 

пори?
5. Після вмивання мильною водою шкіра 

лисніє?

Четвертий розділ.
1. Є лущення на щоках, навколо очей і на 

скроневих частинах обличчя?
2. Відчувається сухість шкіри на шиї?
3. На носі, підборідді і під носом є чорні 

цятки, іноді з'являються вугрі?
4. Чи помічаєте жирний блиск на носі та 

лобі?
5. Чи створюється враження 

неоднорідності ділянок шкіри на обличчі?

Тепер можна визначити ваш тип шкіри. 
Якщо більшість позитивних відповідей 
отримано на запитання першого розділу, у 
вас нормальна шкіра, другого – суха, тре-
тього – жирна, четвертого – змішаний тип.

Характеристика кожного типу шкіри

Нормальна шкіра
Такий тип шкіри може бути тільки 

у абсолютно здорових людей, що 
зустрічається дуже і дуже рідко. Нор-
мальна, здорова шкіра відрізняється 
гладкістю і еластичністю. На ній відсутній 
жирний блиск, вугрі, чорні чи білі цят-
ки (різновиди вугрів), розширені пори. 
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Власникам такої шкіри можна тільки поза-
здрити. Цей тип шкіри чудово переносить 
як спеку, так і холод. Практично жодні 
зовнішні чинники не подразнюють її.

Суха шкіра
Характерною рисою цього типу шкіри 

є те, що на ній часто виникають лущен-
ня і алергічні реакції. Але всі ці ознаки 
можливі лише після впливу зовнішніх 
чинників: сонця, вітру, води, іншого. Після 
вмивання водою з милом виникає відчуття 
стягнення, потім починається лущення. 
Алергічні реакції супроводжуються силь-
ним свербінням. Цей тип шкіри вельми 
проблемний і вимагає особливого догляду.

Жирна шкіра
Даний тип шкіри з легкістю можна 

відрізнити за жирним блиском. Так само 
помітні сильно розширені пори, чорні 
цятки та прищі. Цей тип шкіри більше за 
інших схильний до різних запалень і под-
разнень. Але, не зважаючи на це, у жирної 
шкіри є позитивна властивість: з роками 
її структура покращується, на ній пізніше, 
ніж на шкірі інших типів, утворюються 
зморшки.

Змішаний (комбінований) тип шкіри
Про цей тип шкіри дуже часто забува-

ють, хоча він зустрічається не так вже й 
рідко. При змішаному типі спостерігається 
надмірна сухість навколо очей, на скронях, 
щоках, в той час як ніс і підборіддя будуть 
відливати жирним блиском. Догляд за нею 
повинен бути роздільний, тобто для пев-
них ділянок варто використовувати засоби, 
призначені для різних типів шкіри.

Як зберегти красу обличчя?
Кожна шкіра може змінюватися протягом 

життя людини. Це залежить від багатьох 
факторів, таких, наприклад, як стан гор-
монального рівня організму, харчування, 
насиченість вітамінами і мікроелементами, 
дієтичні переваги гострої або прісної їжі. 
Особливо несприятливо на шкіру діють 
дисбаланс статевих гормонів та стре-
си. Звичайно, не можна забувати і про 
чинники навколишнього середовища. 
Чим більше несприятливих впливів, тим 
інтенсивніше шкіра працює на захист.

У літній час основними факторами є со-
нячне випромінювання, пил, кіптява, мала 
зволоженість. Восени і взимку – низькі 
температури, сухість у приміщеннях через 

Типи шкіри. 
Як доглядати за 

обличчям? Догляд за шкірою обличчя

Шкіра є зовнішнім покривом людського 
тіла і відмежовує його від навколишнього 
світу. 

Загальна площа шкіри, що покриває тіло 
людини, коливається від 1,5 до 2 квадрат-
них метрів. На різних ділянках тіла шкіра 
має різну товщину. Наприклад, на черепі 
– близько 4 мм, а на повіках – всього лише 
0,4 мм. Шкіра складається з трьох основ-
них шарів: епідерми, дерми і підшкірної 
жирової клітковини. Епідерма – зовнішній 
шар, який ми бачимо. Дерма знаходиться 
між епідермою та жировою клітковиною. 
На поверхні шкіри, уважно придивив-
шись, можна побачити пори, завдяки яким 
відбувається виділення води та речовин 
розпаду. Шкіра може бути нормальною, 
сухою, жирною, комбінованою, млявою, 
чутливою і т.д. Доглядаючи за своєю 
зовнішністю, бажано точно знати тип 
шкіри, оскільки саме він впливає на вибір 
косметичних засобів по догляду за нею. 

Як же визначити свій тип шкіри? 

Та дуже просто! Дайте відповіді на 
питання тесту, а потім підсумуйте, на пи-
тання якого розділу ви отримаєте більше 
позитивних відповідей.

 
Перший розділ.
1. Ваша шкіра матова (тобто не має жир-

ного блиску)?
2. Після вмивання мильною водою жод-

них змін стану шкіри не спостерігається 
(відсутнє відчуття стягнення)?

3. Прищів або їх різновидів на обличчі 
немає?

4. Обвітреність на обличчі відсутня?
5. Шкіра на обличчі гладка та еластична?

Другий розділ.
1. Прищі на шкірі відсутні?
2. Після вмивання мильною водою 

виникає відчуття стягнення шкіри?

опалення, короткий світловий день, менша 
рухова активність, менша кількість годин, 
проведених на свіжому повітрі, недостатня 
кількість вітамінів в їжі.

Важливий чинник здорового і красивого 
зовнішнього вигляду шкіри – її правиль-
не зволоження. Це стосується не тільки 
обличчя, але і всього тіла. Якщо водний 
баланс в межах норми, то шкіра буде 
гладкою, матовою і без ознак лущення. 
Зупинити процес зневоднення і допо-
могти шкірі відновити водний баланс 
можна за допомогою різних засобів – це 
можуть бути як домашні народні засоби, 
так і досягнення сучасної косметичної 
промисловості.

Домашні народні засоби для зволоження 
шкіри

Вівсяна маска з огірком для зволоження 
шкіри. 

Склад: вівсяні пластівці – 3 столові 
ложки, огірок – ½ шт., сметана – 1 столова 
ложка. Пластівці подрібнити в блендері, 
додати дрібно порубаний огірок і сметану 
(нежирну). Нанести отриману суміш на 
заздалегідь очищене обличчя, змити про-
холодною водою через 20 хвилин. Такий 
варіант маски добре зволожує, живить і 
злегка освітлює тон шкіри. Переважно 
використовується для обличчя та зони 
декольте, але при бажанні і необхідності 
можна нанести і на шкіру рук.

Трав'яний коктейль для зволоження 
шкіри. 

Склад: 2 ст. ложки листя м'яти (або ро-
машки, або мати-й-мачухи), ½ склянки мо-
лока. Траву заливають окропом молока, на-
кривають і дають охолонути до кімнатної 
температури. Настій проціджують і потім 
рясно протирають обличчя. Через деякий 
час (не більше півгодини) рекомендується 
вмитися теплою водою. Щоб зволожити 
все тіло можна прийняти аналогічну ванну. 
Для цього в наповнену ванну комфортної 
температури додають підігріте молоко (1 
літр) і відвар кожної з перерахованих вище 
трав (1 літр). Полежіть у ванній розслабле-
но протягом 20 хвилин, а потім прийміть 
теплий душ.

Будьте красивими!

Підготувала Анна Лозова 
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Як правильно
мити голову?

Вчені довго сперечалися, як часто треба 
це робити, і, нарешті, дійшли висновку: 
мити голову необхідно у міру забруднення, 
але мити — правильно.

Для більшості людей гарне волосся має 
настільки важливе значення, що їх не 
можуть зупинити ні час, який витрачається 
на догляд, ні матеріальні витрати. Однак 
далеко не всі косметичні продукти, які 
пропонують нам виробники, такі корисні, 
як вони запевняють нас з рекламних щитів 
чи екрану телевізора. Висока ціна – не 
завжди синонім високої якості.

Тому уважно читайте етикетку на пляшці 
з шампунями перед покупкою:

• Зверніть увагу на рівень рН, він пови-
нен мати нейтральне значення;

• Підбирайте шампунь відповідно до 
свого типу волосся.

Основною умовою догляду за волоссям 
все-таки залишається миття. Але роби-
ти це потрібно правильно!

• Мити голову необхідно у міру забруд-
нення, але не менше, ніж 1 раз на 6-7 днів. 
Не можна допускати появи свербіння 
шкіри голови, жирного волосся, що зли-
плося, значної кількості лупи. Необхідно 
покластися на свої відчуття.

• Запитайте будь-яку жінку, якою 
водою вона миє голову, вона із здиву-
ванням подивиться на вас і відповість: 
«Водопровідною». В якій стільки хлорки 
і усіляких домішок, що дивно, як це ще у 
нас взагалі залишилося волосся. Волосся 
вбирає воду набагато сильніше за шкіру, а 
разом з нею – і всі шкідливі речовини. У 
старі часи голову мили талою або дощо-
вою водою, але сучасній жінці цього кра-
ще не робити, особливо у великих містах. 
Атмосфера настільки забруднена, що ми 
не радили б ризикувати. 

• Який вихід? Краще мити голову 
кип'яченою водою. Для пом'якшення води 
в неї можна додавати: питну соду (1 ч. л. 

на 1 л води), нашатирний спирт (1 ч. л. на 
2 л води), гліцерин (1 ч. л. на 1 л води).

• Перед миттям голови завжди потрібно 
розчісувати волосся, особливо якщо воно 
довге!

• Не дуже добре мити волосся, нахилив-
ши голову. Буде краще, якщо волосся під 
час миття буде вільно спадати на плечі. 
Ідеально для цієї мети підійде душ або 
спеціальна раковина для миття голови, 
останні використовують переважно в 
салонах. 

• Миючи голову, не допускайтеся 
поширеної помилки — використання 
дуже гарячої води. По-перше, така вода 
активізує роботу сальних залоз, і волосся 
може набути зайвої жирності. По-друге, 
під її дією мило, що входить до складу 
шампунів, «заварюється» й осідає на 
волоссі сірим нальотом, який погано 
змивається. Чим жирніше волосся, тим 
прохолоднішою повинна бути вода. Після 
ополіскування корисно промити волосся 
холодною водою. 

• Наносити шампунь на голову завж-
ди слід двічі протягом одного миття. 
Це пов'язано з тим, що при першому 
намилюванні з волосся змивається тільки 
частина бруду, пилу і шкірного сала. 
Вважається правильним наносити шам-
пунь не на волосся, а на шкіру голови, 
або на долоню 
(особливо якщо це 
концентрований 
шампунь), розтер-
ши його з неве-
ликою кількістю 
води, потім на-
носити на шкіру 
голови.

• Голову потрібно мити обережними 
круговими рухами пальців, щоб не под-
ряпати шкіру голови нігтями. Миття 
рекомендується поєднувати з масажем 
волосистої частини голови. Легкий масаж 
при втиранні мильної піни сприяє поси-
ленню кровообігу шкіри голови, покращує 
місцевий обмін в тканинах.

• Ополіскування можна сумістити 
зі зміцненням волосся. Щоб волосся 
будь-якого типу стало блискучішим, 
ополіскувати його краще кислим розчи-
ном. Блондинкам підійде такий склад: сік 
половини лимона на 1 л води; темноволо-

сим – 1 столова ложка 6%-го оцту на 1 л 
води. 

• Для фарбованого і освітленого волосся 
слід використовувати спеціальні шампуні, 
щоб, по можливості, не змінювався колір.

• Жирне волосся можна мити щодня або 
через день, якщо використовувати для цьо-
го м’який шампунь, наприклад, дитячий. 
В іншому випадку ви будете ще більше 
стимулювати виділення шкірного секре-
ту. І надто інтенсивне витирання волосся 
після миття може стимулювати виділення 
секрету шкірою голови.

• Після миття волосся відіжміть двома 
руками і оберніть навколо голови рушник. 
Краще, якщо рушник буде теплим.

• Витирати волосся не слід. Найкра-
ще висушувати волосся на повітрі. 
Дуже шкідливо сушити волосся на 
відкритому сонці, тому що зайва кількість 
ультрафіолету ще нікому не приносила 

користі, а вологе волосся є слабоза-
хищеним від зовнішніх впливів. 

• Ніколи не розчісуйте мокре 
волосся, оскільки так воно легко 
травмується. Спочатку підсушіть.

• Не слід сушити волосся під дуже 
гарячим повітрям. Занадто гаряча і 
тривала сушка феном робить волос-
ся сухим. Не слід забувати, що фен 

може створювати температуру більше 
100 ° С. Краще за все тримати фен на 
відстані хочаб 25 см від голови.

• Для розчісування краще використову-
вати гребінці з абсолютно гладкими, не 
дуже густими і тупими зубцями, щоб вони 
не дряпали шкіру. Найкращими гребенями 
вважаються рогові, дерев'яні або з твердих 
мас, які легко гнуться. 

• Не слід занадто тісно стягувати довге 
волосся. Такі механічні навантаження мо-
жуть стати причиною випадіння волосся.

Анна Бойко

Споживання з їжею великої 
кількості вуглеводів (цукор, солодощі і 

т. д.), жирів і висококалорійної їжі значною 
мірою впливає на швидкість засалювання 

волосся.

Ніколи не 
розчісуйте мокре волос-

ся, оскільки так воно легко 
травмується.
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Топ 
10 корисних 

овочів
Неможливо уявити собі наше життя без 

овочів. Сирі, варені, парені і смажені, вони 
присутні в будь-якому раціоні. Овочі – це 
не тільки смачно, а й корисно для здоров’я.

Не секрет, що найважливіша роль 
у збереженні здоров’я відводиться 
повноцінному і правильному харчуванню. 
Не менш корисними є й овочі, які мож-
на виростити біля свого будинку. Різні 
мікроелементи, вітаміни та клітковина, 
що містяться в них, оздоровлюють наші 
органи – від шлунку до шкіри, тому слід 
якомога повніше використовувати у своєму 
раціоні рослинну їжу.

КУКУРУДЗА ДЛЯ МОЛОДИХ І 
СТАРИХ

Оптимальний продукт харчування, який 
не тільки насичує, але вже через 40 хви-
лин після прийому їжі укріплює клітини 
організму і стимулює мозкову та нервову 
діяльність.

Чай з кукурудзяних рилець знижує 
кров’яний тиск і рівень цукру в крові. 
Рильця містять ефірну олію, танін, 
вітаміни С і К та інші важливі речовини. 
Чай готується з 1 л води і 50 г рильців. 
Його кип’ятять 10 хвилин і п’ють по 2-3 
чашки на день.

ГАРБУЗ
З м’якоті та соку цього красеня можна 

починати успішну дієту для позбавлення 
від зайвих кілограмів. Насіння гарбуза 
сповільнює процеси старіння. Воно дуже 
багате білками, високоцінними жирни-
ми і нуклеїновими кислотами. Насіння 
втамовує голод не гірше плитки шоколаду, 
але при цьому воно корисніше у багато 
разів.

М’якоть гарбуза допомагає при захво-
рюваннях нирок і передміхурової зало-
зи, зміцнює імунну систему, забезпечує 
організм вітаміном А.

БУРЯК
Багато овочів перевершують буряк за 

смаковими якостями та красою. Але в 
одному він не має рівних: це найкра-
щий омолоджуючий засіб з усіх овочів і 
фруктів. Фолієва кислота, що міститься 
в буряку, стимулює вироблення гормонів 
і медіаторів нервової системи, таких, як 
допамін і норадреналін, які забезпечують 
хороший стан нашого мозку. Нейробіологи 
встановили, що без фолієвої кислоти 
неможливо відчувати щастя, оптимізм і 
піднесений настрій.

ЧАСНИК
У природі є правило: все, що має гострий 

смак і сильний запах, корисне або містить 
велику кількість корисних речовин. 

Від 0,1 до 0,3% гострої м’якоті часнику 
складається з часникової олії з актив-
ною речовиною алліцином, який вбиває 
бактерії і грибки, знижує рівень холестери-
ну і жирів у крові. Інші активні речовини 
часнику покращують кровообіг, знижують 
тиск, підвищують працездатність, галь-
мують старіння. Рекомендують часник 
як засіб від закрепів, водянки і пухлини 
матки.

ЦУКІНІ
Так само, як і гарбуз, кабачки чудово 

виводять з організму різні шлаки. А низька 
калорійність і порівняно високий вміст 
корисних речовин роблять його чудо-
вим інгредієнтом при дієтах, тому що і 
в цей час організм не повинен втрачати 
біологічно цінні речовини. Щоб розчинний 
у жирах провітамін А оптимально при-
стосувати для організму, цукіні пасерують, 
додаючи трохи рослинної олії. Як при-
праву можна взяти свіжі трави (материнку, 
естрагон, мелісу), які дуже корисні для 
травлення і надають надзвичайого аромату 
стравам з цукіні.

ЦВІТНА КАПУСТА
У цвітній капусті дуже мало енергоносіїв, 

проте вміст у ній води і велика кількість 
біологічно активних речовин роблять її 
дуже корисною. Вона надовго забезпечить 
ваш організм всіма вітамінами, окрім В12 
і Е, різними мінеральними речовинами, 
мікроелементами та амінокислотами. 
Жирів у ній майже немає, тому цвітна ка-
пуста – ідеальний овоч для дієти, особливо 
якщо її трохи замочити у воді. В якості 
приправи рекомендується трохи солі, пер-
цю і тертого мускатного горіху.

БРОККОЛІ
Броколі – прекрасний дієтичний продукт 

для попередження та лікування багатьох 
хвороб: онкологічних, серцево-судинних, 
нервових розладів та інших. Вона містить 
клітковину, калій, фосфор, кальцій, магній, 
залізо, цинк, марганець, сірку, вітаміни 
С, В1, В2, В5, В6, РР, Е, К, провітамін А, 
фолієву кислоту, бета-каротин.

Брокколі можна подавати до столу си-
рою, відвареною, приготовленою на пару, 
швидко обсмажену. Крім цього, брокколі 
часто використовується як інгредієнт в 
супах, соусах для пасти, пирогах, омлетах, 
овочевих гарнірах.

ШПИНАТ
Зі шпинату готують безліч смачних 

страв, при цьому він дуже корисний для 
здоров'я і відрізняється високою пожив-
ною цінністю. Шпинат використовують 
для профілактики авітамінозу, також він 
допомагає при лікуванні багатьох захво-
рювань. 

Шпинат містить в собі безліч 
найважливіших для організму вітамінів – 
A, B1, В2, B6, С, РР, Р, Е, D2, К та корис-
них елементів – залізо, фосфор, кальцій, 
фолієву кислоту та інші. Крім того, в 
шпинаті у великій кількості міститься 
йод, який так необхідний мешканцям 
віддалених від моря районів.

БІЛОКАЧАННА КАПУСТА
Капуста корисна – від кочережки до 

самого верхнього листочка! В ній багато 
цінних вітамінів, мінеральних речовин. 
Калорійність капусти незначна, і при 
цьому вона змушує активно працювати 
кишечник, тому її оцінять ті, хто сидить на 
дієті. Вживання відвару (води чи бульйо-
ну), у якому варилася капуста, заспокоє 
головний біль. Фреш з білокачанної капу-
сти чудово впливає на зір, разом із медом 
допомагає при хронічному кашлю та при 
запаленнях в кишечнику.

ПОМІДОР
Окрім прекрасних і незамінних смако-

вих якостей, зовнішньої привабливості, 
помідор має багато корисних і цілющих 
властивостей. У ньому закладено бага-
тий потенціал необхідних для організму 
речовин, мінералів і вітамінів. Томати — 
хороший антидепресант, вони регулюють 
роботу нервової системи, поліпшують 
діяльність мозку, завдяки серотоніну 
найліпшим чином впливають на настрій.

Щоб салат з помідорами приніс мак-
симум користі, треба заправити його 
соняшниковою олією, оскільки у та-
кому поєднанні лікопен засвоюється 
найповніше. Лікопен — це органічна 
сполука, що надає плодам насиченого 
червоного кольору, є дуже потужним нату-
ральним антиоксидантом, помітно знижує 
ризик розвитку серцево-судинних захво-
рювань. І що необхідно знати: помідори 
набагато корисніші у вареному вигляді.

Надія Небесна
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На сьогоднішній день існує безліч різних 
засобів, які призначені спеціально для ви-
ведення плям. Але, на жаль, не всі засоби 
для виведення плям дають очікуваний ре-
зультат, не дивлячись на їх досить високу 
ціну. 

Існує кілька нескладних способів ви-
ведення плям за допомогою підручних 
засобів в домашніх умовах. Для цього не 
знадобляться мегазусилля і знання. 

Наприклад, плями від фломастера легко 
виводяться за допомогою 
денатурованого спирту. 
Для цього необхідно 
змочити ватний тампон 
невеликою кількістю 
спирту і протерти ним 
плями від фломастерів. 
Ви будете приємно 
здивовані ефективністю 
даного способу. 

Всім жінкам відомо, 
як важко позбутися 
плям від губної помади. 
Виявляється, вивести їх 
досить легко. Протріть плями м'якушкою 
білого хліба, напередодні змоченою в 

ефірі. Через пару секунд від помади не за-
лишиться і сліду. 

З плямами від вина, 
крові, кави і трави допо-
може впоратися наступ-
ний розчин: 

- Нашатир - 1 ст. л. 
- Вода - 3 ст. л. 
- Спирт - 2 ст. л. 
Всі інгредієнти змішати і 

отриманим розчином про-
терти пляму. 

Плями від жиру знайомі 
кожній господині. Перша 

допомога тканині, забрудненій жиром, 
- це тепла вода з милом. Для бавовня-
них виробів підійде нашатирний спирт. 
Капніть розчин на місце плями, потім 
можна випрасувати. Для вовняної тканини 
вам знадобиться бензин.

Якщо пляма від чаю або кави, посипте 
її сіллю з додаванням гліцерину, а потім 
заперіть.

Плями від шоколаду розчиняє дуже со-
лона вода.

Пляму від жувальної гумки вивести 
дуже важко. Але можна спробувати такий 
спосіб: покладіть забруднену річ у моро-
зилку. Коли жуйка замерзне, її можна буде 
поламати і відокремити від тканини, на-
приклад, шматочком лейкопластиру.

Як вивести плями в 
домашніх умовах?

Тихо підкрадається осінній вечір, клубо-
читься над землею сірий туман, у повітрі 
відчувається терпкий присмак солодкого 
меду. Небо поволі закриває стомлені днем 
очі.

Як завжди в цю пору, повертаюсь у 
спальну кімнату. Моє ліжечко стоїть біля 
вікна. Сьогодні Ангеліна Григорівна мене 
знову похвалила, сказала, що мій куто-
чок прибраний найкраще, а кактус на 
підвіконні надає кімнаті сімейного затишку. 
А де ж мій ведмедик? Хто знову взяв мою 
улюблену іграшку? Як набридло, коли без 
дозволу беруть твої речі. Напевне, знову 
Оксана. Де ж він?

Ласунчика подарувала мама. Минулої 
зими вона приїздила до мене в гості. 
Напередодні зустрічі подзвонила. Я 
вирішила зробити сюрприз – жовтогаряче 
намисто з горобини буде пасувати, та й 
модно ж. Цілий вечір нанизувала горобин-
ки – мама буде рада.

Наша зустріч довгою не була. Весь час 
мама нервувала, хвилювалася, повторюва-
ла, що спізнюється на електричку. Похап-
цем обняла – війнуло запахом оковитої. 
«Вона так і не змінилась», – подумала я. 
Ну чому, чому цей гидючий дурман дорож-
чий за мене, за нормальне життя? Побігла. 
Я стояла біля воріт і дивилася їй вслід. 
Сподівалася, що обернеться, помахає 
рукою. Раптом відчула щось між пальцями, 
опустила очі. Намисто… Вона забула про 
нього. Тихо посипались жовтогарячі кра-
пельки горобини на землю. Скупа дитяча 
сльоза покотилась по щоці, защеміло ма-
леньке серце. «Мамо! Мамо!», – закричала 
я в останній надії, що обернеться. Дарма…

На розі вулиці її чекав якийсь кремезний 
чоловік. Сіра вим`ята куртка, скуйовдже-
не волосся. Мама наблизилась до нього, і 
вони зникли за будинками…

Де ж ведмедик? Де ж він? Раптом я по-
бачила сіре вушко. Іграшка лежала на 
подушці у Оксани. Ніжно притуливши 
Ласунчика до щічки, вона солодко спала. 
Шкода стало цього вередливого дівчиська. 
Уві сні Оксана виглядає такою беззахис-
ною. Як важко нам при живих батьках бути 

сиротами!
Швидко роздягнувшись, лягаю під ковдру 

в холодне ліжечко. Довго не можу за-
снути. Дивне відчуття: здається, ніби за 
мною хтось спостерігає. Сьогодні напро-
чуд гарне небо – багато зірок… Кажуть, що 
коли дивишся на зорі, ти вдивляєшся у вічі 
Господу.

Боже, дай мені сили і терпіння. Боже, по-
можи. Я дуже, дуже люблю свою маму. Не 
дивлячись ні на що, надіюсь і мрію повер-
нутись додому. І хочу, щоб ми були разом. 
Матусю, я так за тобою сумую. Можливо, 
ти на мене за щось сердишся, вибач. Мамо, 
мені тут добре, але я хочу додому. Забери. 
Я буду завжди тобі допомагати, а біля хати 
ми посадимо горобину. Господи, зроби так, 
щоб моя мама перестала пити. Вірю в Тебе 
і надіюсь, що спасеш мене і мою сім`ю. 
Ти – сильний. Ти створив світ. Все зробив 
надзвичайно гарно. Перші люди були щас-
ливими. Проте зараз багато чого стало не-
гарним. Сьогодні у світі існують ненависть, 
брехня, хвороби, насильство, розпуста і 
смуток. Як же можливо серед всього цього 
не втратити себе, залишитися дитиною.

Завтра буде новий день. Можливо, і в 
моєму житті щось зміниться на краще. Я 
вірю. Віра – це сильне почуття, а Бог мені 
допоможе.

Як завжди зранку піду до воріт і буду 
чекати маму.

Щось тверде під подушкою не дає засну-
ти. Що там? Намисто! Знайшлося, а я його 
так шукала. Це хороший знак. Бог почув 
мої молитви. Міцно стискаю у руці і пригор-
таю до серця жовтогарячі крапельки надій 
та мрій.

 Приїде…

Ірина Тринчук,
випускниця

Бердичівської ЗОШ - інтернату I-III ст.
для дітей – сиріт і дітей,

позбавлених батьківського піклування.

«ЖОВТОГАРЯЧІ КРАПЕЛЬКИ НАДІЙ ТА МРІЙ»
(із щоденника самотньої дівчинки)
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- Крім творчості, ти активно 
займаєшся благодійністю. Чому? Чи 
варто взагалі бути благодійником?

- Благодійна діяльність – це дуже важ-
лива складова соціальної відповідальності 
кожної людини. Не залежно від віку, статі, 
соціального стану, - люди мають допомага-
ти один одному. Лише небайдужість до долі 
інших – запорука щасливого життя.

Тому я завжди з радістю відгукуюсь на 
цікаві благодійні ініціативи та проекти. От 
нещодавно була дуже приємно вражена 
співочим талантом маленької дівчинки-
сирітки. Одна благодійна організація 
вирішила організувати проект «Дорослі 
діти» та сфотографувати дітей-сиріт з 
представниками професій, якими вони 
хочуть оволодіти. Після цього вони влаш-
тували виставку з фотокартками. Це, 
насправді, неймовірні відчуття. Їх не пере-
дати словами. В такі моменти ти відчуваєш, 
що недарма живеш. 

- Як ти особисто долаєш складні 
життєві ситуації, проблеми? Твій ре-
цепт подолання труднощів!

- Ідеального життя не буває навіть у 
казках. Про нашу реальність годі й гово-
рити. Але вчені довели, що всі ситуації, які 
трапляються з нами по життю не є погани-
ми чи хорошими. Все залежить від на-
шого ставлення до них. Тому я намагаюсь 
завжди налаштовувати себе позитивно! 
Пам’ятати, що «Все буде ОК», як в одній з 
моїх пісень. Просто треба пам’ятати: все, 
що стається з нами – до кращого. І все, що 
сьогодні здається проблемою, завтра може 
стати новою можливістю.

- Як би ти сформулювала формулу 
успіху від Наталки Карпи?

- Люби всіх, довіряй обраним, не роби зла 
нікому!

- І наостанок кілька побажань нашим 
читачам.

- Завжди вірте в себе і свої сили, і 
вам у житті траплятимуться люди, які 
підтримають вас у цьому. Бажаю, щоб 
таких людей поруч з вами було якомога 
більше. Будьте сміливими у своїх мріях та 
їх здійсненні. Тоді у вас все буде ок!

Записала Анна Бойко

Наталка Карпа:
«Люби всіх, довіряй 
обраним, не роби зла 

нікому!»
Наталка Карпа, співачка, ведуча, продю-
сер.
Хобі: вишивання дитячих картинок.
Знак зодіаку: Лев.

- Розкажи про себе, де народилася, 
про що мріяли в дитинстві?

- Я народилася у невеличкому мальов-
ничому містечку Добромиль, що неподалік 
польсько-українського кордону. Зростала 
у музичній сім`ї. Батько в мене музикант, 
а тому вже змалечку я почала цікавитись 
музикою. Ноти вивчила швидше, ніж 
навчилася читати. Мріяла спочатку про 
балет, хотіла стати балериною, та все ж 
музика та спів для мене стали ріднішими. Я 
стала співачкою. Хоча здобула паралель-
но ще дві вищі освіти: закінчила медич-
ний університет та факультет англійської 
філології. Вони абсолютно не пов’язані з 
творчістю, але, мабуть, саме завдяки їм 
остаточно зрозуміла, що музика – це моє.

- Хто і що впливало на становлення 
твоєї особистості?

- На життєвому шляху ми зустрічаємо 
дуже багато різних людей: розумних, ве-
селих, цікавих. Кожен з них залишає свій 
відбиток на нашій долі. 

Що стосується мене, то найбільше я 
вдячна за підтримку, допомогу та завжди 
мудрі поради в творчості своєму батькові. 
Він заклав у мені дуже хорошу, а головне 

правильну музичну базу. Також продю-
серу, який допоміг мені записати першу 
пісню, повірив у мене та мій талант і досі 
продовжує підтримувати мою творчість. 
Разом з ним ми створили продюсерський 
центр «KARPARATION», в якому також 
продюсуємо інших виконавців.

- Ти – співачка, ведуча, продюсер. Що 
подобається найбільше?

- Перш за все я співачка і не можу жити 
без сцени. Але я завжди прагнула спро-
бувати себе в інших творчих амплуа. Мені 
подобається телебачення. Я дуже радію 
успіхам виконавців нашого продюсерського 
центру. Все це надихає мене на створення 
нової музики, нових проектів. 

- Над чим працюєш зараз?
- Над великим масштабним сольним кон-

цертом. А також паралельно хочу випусти-
ти новий альбом. Адже синглів назбира-
лось вже більш, ніж достатньо. 

- Про що співає Наталка Карпа?
- Про життя, про природу, рідний край і, 

звичайно, кохання, без якого просто не-
можливо уявити цей світ. Кохання може 
окрилити, а може і «вбити». Але кохати 
треба, не дивлячись ні на що. Поки людина 
кохає, доти вона живе.

- Чи не важко жінці в шоу-бізі? Яким 
повинен бути характер, щоб працюва-
ти, розвиватись?

- Характер повинен бути незламним. 
Потрібно вірити в те, що ти робиш, але 
пам`ятаючи, що сам ти нічого не вартий. 
Завжди повинні бути люди, які підставлять 
своє плече і у творчості, і у повсякденно-
му житті. Тому важливо мати команду, яка 
підтримає тебе у твоїх планах та мріях. 
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Успіх починається з 
бажання

В чому справжній секрет успіху: у розви-
неному інтелекті, везінні чи в елементарній 
практичності? Насправді назвати одну з 
причин неможливо. На думку людей, котрі 
входять до десятки Форбс, секрет успіху 
полягає в поєднанні багатьох факторів.

Однією з головних умов успіху є ба-
жання. Сильне бажання. І виходити воно 
повинно саме від душі, а не від розуму. 
Логіку, навіть бездоганну, легко можуть 
перемогти емоції страху або розпачу. А 
от відчуття щирої надії і віри неможливо 
погасити ніякими розумними аргумента-
ми. Якщо ви бажаєте чогось всією ду-
шею, то до вас притягуються невидимі 
енергії, необхідні для втілення вашого 
бажання. Якщо ви хочете чогось розумом, 
точніше, вважаєте, що це вам потрібно, 
але не готові прийняти це внутрішньо, ви 
ніколи не отримаєте бажаного. Лише коли 
намірами керує бажання (як почуття спра-
ги керує нашими діями майже автоматич-
но), закон тяжіння енергії дозволяє цьому 
здійснитися у вашому житті. Часто можна 
спостерігати таку ситуацію: людина хоче 
чогось досягти, але нічого не робить для 
досягнення своєї мети, або щось робить, а 
в неї нічого не виходить. Чому? Просто її 
бажання є породженням суспільних устано-
вок або прагненням бути як усі. Насправді 
ж ця людина пристрасно і всією душею 
хоче, щоб її залишили в спокої, - саме це 
щире бажання і знаходить своє втілення в 
реальності.

 Друга складова успіху - визначитися з 
тим, що дійсно важливе саме для вас. Що 
ви маєте на увазі під словом «успіх»? Для 
когось це стандартний набір: заміський бу-
динок, яхта, престижна машина для кожно-
го з членів сім'ї, чоловік - олігарх і так далі. 
Але є люди, які прагнуть до іншого успіху 
- гармонії зі світом, спокою в душі, само-
вираження у творчості... Згадайте моменти 
життя, коли ви відчували повну внутрішню 
гармонію і спокійну впевнену радість. Саме 
це і є вашим розумінням успіху. Шукайте 
свій успіх, те, що заряджає вас позитивною 

енергією і бажанням діяти.

Третя умова. Згадайте, як звично 
оцінюються ситуації, коли щось йде не 
так, як заплановано: провал, невдача, 
нещастя і так далі. Але чому ми думаємо, 
що вибрали для себе ідеальний сценарій 
життя? Адже інший сценарій аж ніяк не 
означає гірший. Звільнення з роботи може 
відкрити небачені кар'єрні перспективи? А 
розлучення з чоловіком, якого ви вважаєте 
любов'ю всього життя, забудеться через 
місяць, коли ви зустрінете свого справж-
нього Принца. Не намагайтеся розкласти 
своє життя по полицях, розділяючи успіх 
і неуспіх, - нам не дано оцінити зна-
чення подій зараз, це можливо тільки в 
перспективі. Тому не варто страждати, 
сприймаючи будь-які незаплановані події 
негативно, - вірте в успіх, чекайте його, не 
намагайтеся перекроїти під себе весь світ, і 
тоді він буде добрим і щедрим до вас.

Четверта складова - конкретні цілі. 
Може бути, ви поки не знаєте, як можна 
досягти того, чого ви бажаєте, але зробіть 
хоча б перший крок, поставте перед со-
бою мету. На це теж потрібно зважитися. 
Ставлячи перед собою конкретні цілі, 
ми запускаємо в роботу підсвідомість, 
налаштовуємо її на певну хвилю. Коли ви 
визначитеся зі своїм вибором, у вашому 
житті почнуть відбуватися дивні події, які 
допоможуть вам досягти поставленої мети.

П'яте – наполегливість в роботі. Одного 
бажання для успіху замало. Треба паха-
ти. Працювати більше за інших, робити 
десятки і сотні спроб, не впадати у відчай 
при невдачах, пробувати знову і знову, 
працювати старанніше і уважніше, ніж 
більшість людей. Причому розраховувати 
можна тільки на свої сили, розумно керую-
чи іншими. Удача супроводжує тих, хто не 
робить на неї високих ставок. Якщо люди-
на правильно визначилася зі своєю метою, 
робота буде приносити їй тільки радість, 
тільки позитивні емоції. Люди, які щиро 
люблять свою справу, частіше за інших до-
сягають успіху.

Шосте - віра в себе! Які слова ви зазви-
чай використовуєте, говорячи про себе? 
Які думки про самого себе вас відвідують 

найчастіше? Ви любите себе або, хоча б, 
подобаєтеся собі? Думка матеріальна - це 
аксіома, так що запам'ятайте раз і на-
завжди - те, що ви про себе думаєте, буде 
втілюватися в реальності. Так що женіть 
геть весь негатив - ви супер! Хоча б тому, 
що іншої такої ж людини немає, не було 
і ніколи не буде. Ви - унікальна сутність, 
наділена всім, щоб домогтися успіху і 
щастя. Думайте про себе в такому ключі 
хоча б по п'ять хвилин на день - коли 
чистите зуби або їдете в метро. Введіть це 
за звичку. Кожен день відкривайте в собі 
ще одну відмінну якість, яка приведе вас 
до успіху (не може бути, щоб їх не було). 
Частіше згадуйте, як відмінно ви впоралися 
з роботою, як вас хвалили, як заздрили. 
Посміхнулися, повірили в себе? Ви думали 
про себе добре тільки десяток секунд, - 
уявіть, що станеться з вашою особистістю, 
якщо ви будете тренувати позитивне став-
лення до себе, як тренують біцепси або 

трицепси? Вас неможливо буде потопити! 
Ви будете випромінювати впевненість і 
успіх - а люди вірять в те, що бачать.

Сьома умова: час від часу уявляйте собі, 
що мета вже досягнута. Уявіть обстановку, 
запахи, предмети, власні відчуття, радість, 
усмішку - в НЛП це називається технікою 
візуалізації. Важлива умова - уявляйте, що 
ви переживаєте це саме зараз, цієї хвили-
ни, а не в далекому майбутньому.

І ще одна деталь - використовуйте свій 
час раціонально. Скористайтеся порадами 
теорії тайм-менеджменту, постійно вчіться, 
читайте спеціальну літературу про те, як 
досягти успіху. Нехай навчальні матеріали 
оточують вас усюди: у сумці - брошура, 
в плеєрі - нові аудіофайли. Це буде ваш 
домашній університет успіху.

Ліза Юхименко

Спадщина та процедура її 
оформлення

Серед різних юридичних проблем, з 
якими рано чи пізно доводиться сти-
катися пересічному громадянину, 
найпоширенішими є питання прийняття 
спадщини та процедури її оформлення. 

За роз’ясненням цього питання ми 
звернулися до провідного спеціаліста 
відділу цивільного законодавства та 
реформування відносин власності Де-
партаменту цивільного законодавства та 
підприємництва Тетяни Юрченко.

Перш за все, слід зазначити, що для 
прийняття спадщини встановлюється 
загальний строк у шість місяців, який 
починається з часу відкриття спадщини, 
тобто з дня смерті спадкодавця, або з дня, 
з якого він був оголошений померлим. 
Спадкоємець, який постійно проживав 
разом із спадкодавцем на час відкриття 
спадщини, вважається таким, що прийняв 
спадщину, якщо протягом вказаного строку 
він не заявив про відмову від неї.

Якщо спадкоємець на час відкриття 
спадщини не проживав постійно із спад-
кодавцем, але бажає прийняти спадщину, 
він має подати до нотаріальної контори 
відповідну заяву про її прийняття. Заява 
про прийняття спадщини подається осо-
бисто спадкоємцем до нотаріальної контори 
за місцем відкриття спадщини.

 
Спадкоємець, який прийняв спадщину, 

зобов'язаний звернутися до нотаріуса за 
видачею йому свідоцтва про право на спад-
щину на нерухоме майно. Свідоцтво про 
право на спадщину видається спадкоємцям 
після закінчення шести місяців з часу 
відкриття спадщини.

 
Видача такого свідоцтва про право 

на спадщину здійснюється нотаріусом 
після отримання правовстановлювальних 
документів про належність цього майна 
спадкодавцеві та перевірки відсутності за-
борони чи арешту цього майна. Крім право-
встановлювальних документів на нерухоме 
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майно (за винятком земельної ділянки), 
необхідним є надання нотаріусу витягу 
з Реєстру прав власності, а в місцях, де 
інвентаризація не проводилась, - довідки 
відповідного органу місцевого самовряду-
вання. Витяг з Реєстру прав власності на 
нерухоме майно для оформлення спадщини 
видається спадкоємцям згідно з письмовим 
запитом нотаріуса.

 
Слід відмітити, що видачі витягу передує 

проведення інвентаризаційних робіт. Осо-
бливу увагу, хотілося б звернути на те, 
що на практиці є непоодинокими випадки, 
коли особа за життя володіла майном, але 
з тих чи інших причин не мала відповідних 
документів на нього. Оскільки до складу 
спадщини може входити тільки те май-
но, яке належало спадкодавцю на праві 
власності, то у разі смерті власника неру-
хомого майна, первинна реєстрація на яке 
не була проведена і правовстановлюваль-
ний документ відсутній, питання визна-
чення належності цього майна поперед-
ньому власнику та наступного власника 
(спадкоємця) повинно вирішуватися в су-
довому порядку. Після отримання свідоцтва 
про право на спадщину, спадкоємець 
зобов'язаний зареєструвати право на 
спадщину в органах, які здійснюють 
державну реєстрацію прав на нерухоме 
майно, оскільки право власності на неру-
хоме майно виникає у спадкоємця саме з 
моменту державної реєстрації цього майна. 
На сьогоднішній день, таку реєстрацію 
здійснюють бюро технічної інвентаризації.

 
Слід зазначити, що спадкоємці, при-

ймаючи спадщину та належним чином 
здійснюючи її оформлення, повинні також 
сплатити певні кошти. Зокрема: дер-
жавне мито, яке сплачується за видачу 
нотаріусом свідоцтва про право на спадщи-
ну, плату за отримання витягів з Реєстру 
прав власності на нерухоме майно, за про-
ведення інвентаризації нерухомого майна, 
за реєстрацію прав власності на об'єкти 
нерухомого майна.

 
Державне мито справляється державни-

ми нотаріусами за вчинення нотаріальних 
дій. Розмір ставок державного мита 
встановлюється відповідним законодав-
ством. Зокрема, за видачу свідоцтва про 

право на спадщину одному з подружжя, 
батькам, повнолітнім дітям, онукам, прав-
нукам, братам, сестрам, діду, бабі та іншим 
спадкоємцям розмір державного мита на 
даний час становить 0,5 відсотка суми 
спадщини. Разом з тим, хотілося б наго-
лосити на тому, що при сплаті державного 
мита певні категорії громадян мають право 
на отримання пільг. Також, нотаріусами 
може встановлюватися і окрема плата за 
надання додаткових послуг правового 
характеру, які не пов'язані із вчиненням 
нотаріальних дій, зокрема, за надання 
роз'яснень з питань чинного законодав-
ства, консультацій правового характеру, 
складання заяв та інших документів. За 
отримання витягу про реєстрацію права 
власності на нерухоме майно та витягу з 
Реєстру прав власності на нерухоме майно 
спадкоємці повинні сплатити 1,5 (півтора) 
неоподаткованих мінімуми доходу грома-
дян за кожний документ.

 
Окрім всього вищезазначеного, 

спадкоємець, який отримав та належ-
ним чином оформив право власності на 
спадкове майно, повинен сплатити пода-
ток на дохід, який він отримав внаслідок 
прийняття спадщини. Разом з тим, при 
отриманні спадщини спадкоємцями, які є 
членами сім'ї спадкодавця першого ступеня 
споріднення, зокрема, батьками, чоловіком 
або дружиною, дітьми, будь-які об'єкти 
спадщини оподатковуються за нульовою 
ставкою податку.

 
Отже при сплаті коштів спадкоємці не 

купують спадщину, а лише оплачують 
передбачену законодавством процедуру 
оформлення спадщини.

Тетяна Шальман, 
голова правління Київської обласної 

регіональної організації Всеукраїнського 
громадського об'єднання 

«Союз споживачів України»

- Як ти стала соціальним працівником 
і що це за робота?

- Як у кожної дитини, у мене було багато 
бажань стосовно майбутньої професії. У 
більш ранньому віці хотіла присвятити себе 
плаванню. Потім мені дуже подобалась 
професія повара-кондитера. По-перше, 
я любила солодощі і мені було цікаво, як 
виготовляють тістечка та великі гарні торти 
– хотілось самій навчитись готувати таку 
смакоту. По-друге, мене завжди тягнуло до 
прекрасного, вражала краса кожної пелю-
сточки і листочка на торті, а це додавало 
бажання навчитись майстерності прикра-
шати кондитерські вироби. 

Але, не дивлячись на всі дитячі мрії, 
подорослішав, я зрозуміла, що для мене 
головне – спілкуватись з людьми, допо-
магати іншим. Я глибоко переконана, що 
кожна людина повинна принести в цей 
світ щось добре, хороше. Тому і вирішила 
працювати у соціальній сфері. А вже 
працюючи соцпрацівником, зрозуміла, що 
це, дійсно, моє покликання. Така робо-
та не дозволяє залишатись на одному 
місці. Ти постійно знаходишся у пошуку, 
самовдосконалюєшся. Саме це, на мою 
думку, є запорукою того, що робота при-
носить задоволення і тобі, і тій людині, з 
якою ти працюєш, якій ти допомагаєш. 

- Чи не важко працювати в «Будинку 
на півдороги»?

Поліна Бондаренко:
«Це моє покливання...»

Поліна Бондаренко,
соціальний працівник «Будинку на 
півдороги».
Захоплення: вирощування своїми руками 
овочів, квітів, ягід.
Знак зодіаку: Телець.

- Спочатку робота в пілотному проекті 
була для мене чимось новим і не зовсім 
зрозумілим. Але було приємно, що мені 
запропонували працювати в центрі «Бу-
динок на півдороги». Думаю, тут я можу 
реалізувати своє бажання допомагати 
іншим. Стосовно ж того, чи важко працю-
вати? Звісно, бувають різні ситуації. Але 
завдяки набутому досвіду під час роботи в 
громадських організаціях, сьогодні осо-
бливих проблем я не відчуваю. Крім того, 
завжди пам’ятаю, для чого працюю і якого 
результату прагну досягти. Головне – до-
помогти людині знайти вихід у складній 
ситуації і адаптуватися до сьогодення. 
Взагалі вважаю, що кожна людина повин-
на бути толерантною, вміти співчувати і 
розуміти інших. Тоді і друзів буде більше, і 
життя буде краще.

- Що ти відчуваєш, коли заходить 
мова про Центр?

- Надію і віру на краще. Адже ми 
розуміємо усю важливість цього про-
екту. І, звичайно, почуття гордості та 
відповідальності, адже ми працюємо в 
пілотному проекті, від результатів якого 
залежить робота і впровадження інших 
подібних центрів в Україні.

- Кілька слів про колектив? 
- Відмінно підібрана команда, яка несе 

вимпел чесності і позитивного потенціалу. 
Команда, яка знайде вихід з будь-якої 
ситуації.

- Традиційні побажання читачам?
- Найголовніший дар для кожного з нас – 

це здоров’я. Тому хочу всім побажати 
міцного здоров’я. І не менш важливо – 
віри в себе, свої сили і наполегливості у 
досягненні обраної мети.

Записала Анна Лозова
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Путь, который 
надо было пройти 

Здравствуйте, меня зовут Игорь. Мне 
28 лет. Я родился и вырос в городе Киев. 
Сейчас пишу эти строки, и фрагменты 
жизни проносятся в моей голове. На дан-
ный момент я чувствую себя счастливым 
человеком, не лучше или хуже других, но 
так было не всегда.

С самого детства мне чего-то не хватало. 
Сколько себя помню, я постоянно воровал: 
в садике игрушки, в школе - фантики и 
бутерброды, дома - деньги, на рынке - что 
под руку попадёт и т.д. В 13 лет я перее-
хал в другой район, поменял школу - это 
был переломный момент. Если до этого 
времени у меня были другие интересы, 
такие как спорт, книги, музыка и т. п., то в 
новой школе надо мной полностью потеря-
ли контроль. Я стал настолько неуправляе-
мым, что даже не слышал родителей, учи-
телей, которые пытались за меня бороться 
в то время. В седьмом классе я курил трав-
ку, нюхал клей и совершал серьезные пре-
ступления. До конца школы я уже был два 
раза на условном сроке и чудом не сел в 
тюрьму. Друзей я находил, конечно же, по 
интересам и попал в одну из местных банд. 
Тогда криминал стал моей профессией, где 
очень удачно проявлялись все мои способ-
ности. Потом у меня случился серьезный 
конфликт с моими друзьями, и я сразу по-
терял весь свой круг общения. Был как раз 
конец школы, учится я не хотел и быстро 
нашел, чем заняться. Это были наркотики, 
в которые сразу нырнул с головой. Жизнь 
рушилась, а я ничего не замечал. Я жил в 
мире иллюзий и своей гордыни. В конце 

концов меня посадили. После освобож-
дения я пытался сам справиться со своей 
зависимостью, но очень быстро залез ещё 
больше. Я уже собрался умирать - выхода 
я не видел, точнее, не хотел видеть. В этом 
состоянии я поддался на уговоры больной 
матери, чтоб хоть как-то её успокоить. И 
доверился своим родным. Я лёг в ребценр 
и пошёл по новому пути выздоровления. 
Конечно, много можно было бы написать о 
разных трудностях, с которыми я сталки-
вался, но самое главное, по моему мне-
нию, это то, что я разрешил себе принять 
помощь, которая, как оказалось потом, 
всегда была рядом. Хочу также особо отме-
тить и сообщество Анонимных Наркоманов, 
где я получил понимание и поддержку от 
людей с похожими проблемами. 

В «Конвиктус» я попал случайно. Това-
рищ попросил меня подменить его на две 
недели в Криминальных инспекциях. Это 
тоже был очень трудный период в моей 
жизни. В то время я лечил гепатит С. Это 
было длительное лечение, со многими по-
бочными эффектами. Я думаю, что со мной 
тогда было очень трудно найти общий 
язык, но меня приняли с пониманием и 
терпением. Сейчас очень приятно это вспо-
минать и осознавать, с какими хорошими 
людьми меня свела судьба.

На сегодня я работаю в «Ковиктусе» поч-
ти три года. За это время я определился, 
чем хочу заниматься в своей жизни - это 
профессиональная помощь людям, которые 
попали в трудные жизненные ситуации. 
Параллельно я учусь в университете на 
психолога, уже на пятом курсе. Сейчас я 
оглядываюсь назад без сожаления и вижу 
свой путь, который мне надо было пройти, 
чтоб иметь то, что есть у меня сейчас.

Игорь
Тільки бездушність губить нас, лікують любов та чуйність.

А. Барбюс
Ми живемо в помилковому світі. Людина 

народжена бути вільною та безстрашною. 
Але історія наша полягає в бажанні за-
ховатись та захиститись від природи, яка 
все більше і більше змушує нас тіснитися 
поруч один з одним. Ми спілкуємося не 
тому, що нам подобається спілкуватись, 
не тому, щоб отримувати задоволення від 
спілкування, а щоб не було так страшно.

В результаті історичного розвитку ми 

майже перестали довіряти один одному, 
не віримо, що можемо один одному допо-
могти. Ми самі, кожен з нас персональ-
но, не бере повноцінної участі в житті 
суспільства. Особистість знецінилась. Тобто 
ми втрачаємо те, що нам було дано з само-
го початку – свободу волі, відчуття єдності 
з усім живим на планеті, а як результат 
– щиру зацікавленість та небайдужість до 
долі кожної людини.

Ми не знаємо, що таке любов, ми зі стра-
шенною зневагою ставимось до самих себе. 
Ми неправильно розуміємо, що означає лю-
бити самого себе, навіть соромимося цього 
поняття. Тому що думаємо, що любити 
самого себе – значить бути егоїстом. Це по-
милка. Потрібно любити себе, оточуючих, 
світ. Але починати слід з самого себе.

Деколи буває в житті: ідеш у своїх спра-
вах, а тут хтось просить про допомогу. І ти 
вже проходиш повз, і в голові вже майже 
визріло виправдання: «до чого тут я, всім 
не допоможеш, всіх не врятуєш…» Але рап-
том, не очікувано, повертаєшся і протягуєш 
руку – бачиш вдячну посмішку. І таке 
охоплює щастя! Страшно стає навіть поду-
мати про те, що ще секунда – і це відчуття 
щастя пройшло б повз… 

Але частіше буває по-іншому. Частіше 
проходимо повз. Тому що всі – дорослі 
люди і прекрасно розуміємо: «Життя – 
складна річ. Є обставини, сильніші за нас. 
Є закони, з якими не посперечаєшся. Ге-
ройство – це тільки в книжках. А в житті – 
все трохи інакше»… Я зараз цитую Людей. 

А спробуйте пояснити п`ятирічній 
дитині, скажімо, чому ви не можете 
взяти з інтернату дівчинку, якій так не 
вистачає мами? Які слова-аргументи будете 
підбирати? Підберете? Я намагалась. Не 
вийшло… 

Чому? Чому ми так боїмося проявити хоч 
краплю небайдужості до ближніх, вчинити 
не так, як завжди? Чому не дозволяємо 
собі бути щасливими? Чому дозволяємо 
обставинам перемагати? Гіркий досвід по-
разок? Можливо..

Всі ми так чи інакше задіяні в суспільному 
житті, живемо в одному місті, одній 
країні, на одній планеті, врешті-решт. 
І невід`ємною часткою суспільства є 
люди, які «впали», помилилися на своєму 
життєвому шляху, можливо й не раз. 
Засуджені. Засуджені громадськістю до 
вигнання на узбіччя життя. Хвороби, 
крадіжки, брехня, – здавалося б, ніхто не 
хоче мати нічого спільного з ними, немає 
причини, через яку ми могли б співчувати 
злочинцям. 

Особисто я переконана, що байдужість – 
це теж злочин. 

Хтось мудрий сказав: «Чужих проблем не 
буває». Хотілося б, щоб дане висловлю-
вання з простого лозунгу перетворилось 

на керівництво до дії, щоб всі, без винятку, 
люди усвідомили істинність цих слів. 

Надія все ще є. Особливо, коли ба-
чиш острівки небайдужості – в селищі 
Краснопавлівка Харківської області 
відкрито перший в Україні центр 
реінтеграції для жінок, котрі перебували в 
місцях позбавлення волі. 

Що ж таке реінтеграція для чого вона 
потрібна?

Реінтеграція – це відновлення здібностей 
людини, повернення в колишній стан. В 
житті кожного з нас виникає багато не-
передбачених ситуацій, в результаті яких 
необхідна реінтеграція, реабілітація. Саме 
відновленням втрачених навичок у людей, 
котрі потрапили до непередбачуваних 
обставин, і займається центр реінтеграції 
«Будинок на півдороги».

Центр реінтеграції «Будинок на 
півдороги» проводить величезну та 
необхідну роботу, в результаті якої 
повертає державі повноцінних громадян. 
І хотілося б, щоб таких центрів в державі 
було більше. Але навіть доля першого 
«Будинку на півдороги» зараз під знаком 
питання. Основна проблема – відсутність 
необхідного фінансування з боку держави. 
Мрія директора центру – доремонтувати 
другий поверх в приміщенні та розшири-
ти центр для прийняття більшої кількості 
людей, які потребують допомоги. Але 
коштів на це поки що немає. Зараз центр 
фінансується за рахунок шведського уря-
ду. Що буде через рік, коли дані кошти 
закінчаться? Це питання залишається 
відкритим... 

Дивує, чому держава витрачає значні 
кошти на утримання людей в тюрмах, 
а вкладати кошти в розвиток центрів 
реінтеграції, де реально вирішують пробле-
ми оздоровлення нації, зовсім не поспішає. 
Чому? Можливо, ще не всі розуміють зна-
чення і користь подібних центрів?

А, можливо, дехто користується надійним 
способом уникнути відповідальності – це 
віддалитися від неї. Багато людей вва-
жають, що це не їх проблема, ось людей 
скільки – нехай вони допомагають…

Чи потрібна нам здорова нація? Чи нам та 
нашій державі байдуже? Це головні питан-
ня сьогоднішнього дня. 

Галина Семенюк,
офіс-менеджер ВБО «Конвіктус Україна»
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БАТЬКИ ТА ДІТИДУМКИ ВГОЛОС

Батьки - приклад для 
дітей!

Тільки новонароджена дитина - чиста і 
відкрита. Вона, як маленький янгол... Ди-
тина не знає підступності, обману, зради. 
Якщо вона сміється - то щиро, якщо плаче 
- значить, їй дійсно погано. З часом дитина 
знайомиться з навколишнім світом та ото-
чуючими її людьми і поки не має власного 
життєвого досвіду і не розуміє, що таке 
добре, а що погано, бере приклад з до-
рослих. І, оскільки найбільше часу дитина 
проводить з батьками, то саме вони стають 
для неї прикладом для наслідування.

Для багатьох батьків народження дити-
ни стає своєрідною точкою відліку: тепер 
все буде по-іншому, тепер все зміниться 
і обов'язково на краще. Та в реальності  
відбувається не завжди так, як нам хо-
четься. Адже дитина - це не тільки багато 
радості, посмішок, а й недоспані ночі, 
переживання, нерви та емоційні надриви. 

Але ж слова, які вживають батьки в 
розмовах, інтонації голосу, їх міміка - все 
дитина вбирає, як губка. Тому, якщо ви 
хочете, щоб ваша дитина була чемною, 
будьте чемними самі. Говоріть «будь ла-
ска», коли щось просите, «спасибі» - коли 
щось отримуєте. Здавалося б, елементарні 
речі, та в повсякденній метушні, ми дуже 
часто забуваємо про подібні дрібниці, які є 
дуже важливими для малих дітей… 

Найголовніше для батьків - поводитися 
природно, щиро висловлюючи свої почут-
тя. Саме від цього залежить, як живеться 
дитині вдома, що вона відчуває, перебу-
ваючи поруч із людьми, яких беззастереж-
но любить. Якщо ми хочемо, щоб наші діти 
були терплячі, ми на власному прикладі 
повинні демонструвати терпіння в життєвих 
справах - і не зрідка, а регулярно і 
послідовно - кожну годину, кожну хвилину, 
а не раз на певний проміжок часу. 

Дуже часто батьки надто опікуються 
своїми дітьми: щоб дитина не впала, не  
забруднилася, не… не… не… Постійна 
опіка над малюком може стати причиною 
розвитку його пасивності, безініціативності, 
відсутності бажання вчитися. Надмірна ува-
га може, як наслідок, призвести до того, 
що у дитини не буде власної думки. 

Але це не означає, що дитина має сама 
пізнавати світ. Батьки забов'язані займа-
тися з дитиною розвиваючими вправами, 
читати книжки, розповідати про природу 
і т.д. Єдина умова – це не повинно бути 
примусово. Дитина повинна почувати 
себе комфортно і спокійно. Тому, якщо ви 
вирішили, що будете займатися з дитиною 
математикою чи англійською, наприклад, 
по вівторках і четвергах, бо у вас немає 
більше вільного часу, а дитина не хоче 
цього робити, то ви повинні розуміти, 
що дитина не робот, її не можна запро-
грамувати. Набагато краще навчання та 
і  спілкування взагалі проходитиме, якщо і 
ви, і дитина будете в гарному настрої.

Крім того, в реальних ситуаціях (в яких 
дитина бере участь і може бачити, що ро-
блять старші, як себе поводять) вона вчи-
тиметься дуже швидко. Розповісти своєму 
маляті про те, що таке дружба і як потрібно 
ставитися до старших, недостатньо. А от 
якщо до вас у гості прийде подруга, а кра-
ще теж з дитиною, то ваше спілкування, 
жарти, емоції, які ви «випромінюватимете», 
дитина відчує дуже добре. Якщо хоче-
мо, щоб дитина була відкрита, ми самі 
повинні бути відкриті, якщо хочемо щоб 
вона піклувалася про інших та співчувала, 
ми самі повинні бути взірцем дбайливості 
й турботи. Якщо ми хочемо, щоб у наших 
дітей було багато друзів, ми самі повинні 
мати багато друзів.

Ганді сказав: «Ми самі повинні бути тією 
зміною, яку хочемо бачити в навколиш-
ньому світі». Тому ми самі повинні бути 
такими, якими хочемо бачити своїх дітей. 
Іншого шляху немає. Підхід «роби те, що я 
говорю, а не те, що я роблю сам» прирече-
ний на провал.

Відносини в родині мають прямий вплив 
на виховання і навчання дітей. Чим вище 
авторитет мами і тата в очах чада, тим 
сильніший батьківський вплив на його 
характер. Авторитет батьків залежить 
не тільки від статусу або поведінки, а 
й від розуміння своїх дітей, від уміння 
знайти з ними спільну мову. Мати або 
батько повинні вислухати свою дитину, 

Відгуки читачів на 
матеріали журналу  
«Дім на півдороги»

                          
* Из рубрики «Віч-на-віч із собою» заинтересовал пси-

хогеометрический тест. С помощью теста нашла в себе 
много нового.

* Прочитав журнал, я сделала вывод: учись внима-
тельно слушать человека, когда он высказывает свои 
мысли или свое мнение, при этом не перебивая его. 
Нужно прислушиваться ко мнению других, хорошенько 
все обдумывать, перед тем, как что-то сказать.

* Из журнала поняла, что люди, после освобождения, 
могут найти поддержку, понимание и решение проблем.

* Я поняла, что я – человек. Жизнь меняется, и я могу 
быть другой.

* Очень много полезной информации по правам чело-
века в рубрике «Правова допомога».

* Нужно менять свою жизнь, для этого есть все. Просто 
нужно брать и жить.

* Никогда не нужно сдаваться, а идти только вперед 
к своей цели. У меня эта цель уже есть и я прилагаю 
максимум усилий чтобы ее достичь.

* Много полезных советов по уходу за внешностью. 
Для своего личностного роста почерпнула информацию 
из рубрики «Формула успеха»: для успешности надо 
пахать и браться за любые возможности!

* Очень много людей покидают мир из-за наркотиков, 
алкоголя, СПИДа. Нельзя жить так, как хочет кто-то. 
Надо жить так, как хочешь ты: без вредных привычек.

* Очень понравился рассказ Дмитрия, материал «…и 
случилось чудо!!!». Поняла, что всегда можно найти вы-
ход из ситуации, даже самой сложной.

* Мне нравится понимание и равенство коллектива 
«Конвиктус» и клиентов организации. Мне понравилось 
высказывание Димы Михайленко: «Наши клиенты – та-
кие люди, как и мы.»

* Мне очень понравились стихи. Когда их читаю, вроде 
сама переживаю все, что описал автор.
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ВАРТО ЗНАТИБАТЬКИ ТА ДІТИ / ДОМАШНІЙ ТВІР

Якщо діти не хочуть вчитися…

Якщо діти не хочуть ходити в школу, на 
це є причини. Найчастіше - їм там про-
сто не комфортно і не цікаво. Адже умови 
для навчання в школах часто викликають 
тривогу: будівлі - застарілі, потребують 
технічного переоснащення, не вистачає на-
вчальних матеріалів. А чого варті парти, за 
якими доводиться сидіти малюкам і стар-
шокласникам по черзі. Хоча нині будь-кому 
зрозуміло, що регульовані шкільні меблі в 
школі - така ж необхідна річ, як нове взут-
тя для швидко зростаючих дитячих ніжок. 

Дитина - не комп’ютер, на неї не можна 
просто скинути інформацію. Примушуючи 
дітей сидіти в школі на уроках, дорослі 
просто «приморожують» систему розвит-
ку своїх нащадків. Батьки, думаючи, що 
віддають дитину на розвиток в школу, не 
усвідомлюють, що діти фізично не можуть в 
школі розвиватися. За статистикою, тільки 
4% дітей випускаються зі шкіл здоровими. 

«На кінець школи батьки отримують 
дитину хвору і не знають, чого вона хоче в 
житті, - говорить Тетяна Дугельна, заснов-
ник і провідний психолог-експерт центру 
психології сім'ї. - Величезна проблема в 
тому, що діти не довіряють своїм бать-
кам. Ось тоді відбувається насильство над 
дитячою психікою. Подивіться на свою 
дитину, якщо вона не хоче йти в школу, то 
чому? Що їй там заважає? Коли у дитини 
величезне психоемоційне напруження під 
час навчального процесу, то в цей мо-
мент знижується активність всіх функцій її 
організму. До цього може додаватися роз-
дратування і нерозуміння вчителів, батьків, 
проблеми в системі освіти. Це все безпо-
середньо впливає на здоров'я дитини, і як 
наслідок - різні діагнози в картках дітей».

 
Психологи стверджують, що дитині 

потрібно довіряти, допомагати розвива-
ти себе і свої можливості. В жодному разі 
батьки не повинні змушувати дитину вчити 
той предмет, який їй не цікавий і, можливо, 
навіть не знадобиться в житті. Потрібно 
давати дитині можливість робити те, що 
вона хоче, запитувати її думки під час 

вирішення сімейних проблем. 
«Головною причиною дитячої 

перевантаженості є батьки, які віддаючи 
дітей до школи, не заглиблюються у те, що 
там відбувається, - заявляє Сергій Вєтров, 
керівник експертної групи «Освіта». - За 
останні 14 років судинні захворювання у 
дітей зросли на 72%, у підлітків на 149%, а 
у дорослих на 17%.

 
Я бачу тут три проблеми. Перша - нор-

мативна, коли порушуються норми харчу-
вання, освітлення і т.д. І не тому, що так 
хочуть вчителі, вони поставлені в таку си-
стему. Друга причина - психологічна. Вчи-
тель повинен розуміти дитину і приділяти 
їй весь робочий час. А замість цього, 
вчителі наших шкіл завалені паперами, 
які їм потрібно заповнити. І остання - це 
методологічна проблема. Школа, створена 
в 17 столітті для того, щоб навчити дітей 
читати і писати, давно це завдання викона-
ла. Зараз у школи завдання інше, і повин-
на бути інша школа. І чим швидше ми це 
зрозуміємо, тим швидше ми змінимо саму 
школу, і повернемо здоров'я нашим дітям.

Існують два шляхи зробити іншу школу. А 
саме: боротися із системою, хоч цей шлях 
тривалий і не ефективний, або ж створюва-
ти поруч інші школи, інші системи, центри 
освіти. Коли я заходжу в клас для прове-
дення уроку математики, велика частина 
учнів боїться мене. І стає зрозумілим, що 
сьогоднішні школи створені для 15% дітей, 
а система освіти відтворює вчорашній 
день». 

Знання потрібні не тільки для того, щоб 
їх засвоювати, а й для того, щоб їх засто-
совувати. А зараз діти по закінченню 11 
класу вміють сидіти за партами, піднімати 
руку і відповідати тільки тоді, коли запитає 
вчитель. У той час, як життя влаштоване 
зовсім інакше і в ньому немає правильних 
відповідей. 

Крістіна Богач-Сівак
За матеріалами www.spojivach.info

розділити з нею її радість і горе. Користу-
ються повагою у малюків ті батьки, які не 
відмахуються від перших, що з'явилися 
в житті дитини, проблем, а ті, які можуть 
врахувати інтереси та бажання свого чада.

Пізнавши себе і зрозумівши, що діти в 
усьому наслідують нас, ми можемо, за 
необхідності, коректувати свою поведінку. 
Ми повинні пильно вдивитися в себе і, не 
перебільшуючи своїх достоїнств і недоліків, 
розібратися, що своєю поведінкою 

повідомляємо своїм дітям. Іронія жит-
тя в тому, що навіть якщо ми не готові 
змінитися на краще заради самих себе, ми 
зробимо це заради дітей. Таким чином, діти 
роблять нам ще один несподіваний подару-
нок - вони спонукають нас проявляти себе 
з найкращої сторони.

Надія Небесна 

Оно самое...
«Счастье каждой девушки за-

ключается в уродстве её лучшей 
подруги»

Народная мудрость

Никогда не любила фразу «а кому-то 
сейчас хуже, чем тебе». Получается, 
вроде от осознания того, что сейчас 
кто-то остался без крова, кто-то при 
смерти или потерял родного человека, 
моей душе придёт пресловутое «облег-
чение» и сон мой станет крепче. Неу-
жели, размер нашего личного счастья 
прямо пропорционально зависит от 
количества людей в мире, кому «сейчас 
хуже, чем тебе»?! По типу, если людей, 
кому хуже, всего-то полтора миллион-
чика, то и счастье твоё - так себе, мел-
кая радость. Ну а если наберётся тех 
самых полтора, но уже миллиардика, то 
уже можешь приобщаться к безумной 
гонке за право получить звучное, во-
жделенное «Lucky»!

Зависть и злорадство — вот два кита, 
на которых держится личное счастье 
и хорошее самоощущение некоторых 
(боюсь, формулировка «многих» здесь 
уместней) граждан. Вот только очень 
часто они бессовестно скрываются за 
маской сочувствия и эмпатии. Вспом-
ните, знакомо ли Вам это: «Чула? У 
Галки таке з дочкою! Бідна дитина! Так 
мучиться!  Тіко квартиру собі купили, 
бізнес завели, а тут таке нещастя... Ну, 
правда, й Галка — та ще штучка...»

Прочь, прочь, друзья мои, от таких 

разговоров, как можно дальше! Бере-
гите гармонию в себе, стойте насмерть 
на вратах души своей, не позволяя 
зловонным ручейкам зависти очернить 
светлый покой ваш.

Ведь зависть-то — никогда не при-
носит счастья, а вот крови попортит 
дофигища, и ни чьей-нибудь, а вашей, 
родненькой. По собственному опыту 
скажу Вам точно, без неё жить лучше, 
жить веселее. Вот нашла  себе соседка 
работу  — ну и отлично! Значит, кри-
зис — это не повсеместное явление, из 
чего вытекает, что, глядишь и у тебя 
всё вскоре рассосётся!  Ведь радост-
нее становиться, не так ли? Или под-
руга нашла, наконец, свою любовь и 
укатила в тёплые края — Вау! Супер! 
Будем теперь ездить в гости на Кипр! 
И уже чужая радость сделает тебя 
чуточку счастливее.

И когда говорят, мол, хочешь почув-
ствовать себя лучше, зайди в ближай-
ший общепит и посмотри на унылые 
лица его работников! Я хочу продол-
жить: посмотри на их хмурые лица и 
улыбнись! И скажи пару «волшебных 
слов», тех, что знает каждый малец 
в детсаду, а мы, взрослые, частенько 
забываем, и, глядишь, человек улыб-
нёться тебе в ответ! 

И уже становится необязательным 
равнение на тех, кому хуже, когда в 
мире столько людей,  кому ХОРОШО! 

СЧАСТЬЯ! ВСЕМ, БЕЗ ИСКЛЮЧЕНИЯ!!!
                                                                                                                 

Алина Поликовская
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Філософія сну
Невже випадково третину свого життя 

людина перебуває в тому світі, куди не 
можна забрати свої грошові заощадження, 
ні будь-які речі чи володіння? З медичної 
точки зору цей час потрібен для того, щоб 
поновити сили для подальшої діяльності 
життєво важливих органів. А з духовної 
сторони? Невже ці вісім годин – даремно 
викинуті за борт свідомого життя? А, може, 
сон має дуже важливе значення в розвитку 
нашого духу?

Сон приховує в собі величезні 
можливості. На якийсь час ми відриваємося 
від свого фізичного тіла і мандруємо в тих 
сферах, де зазвичай перебувають наші 
думки. Якщо вони піднесені та витончені, 
то линуть у світлі, тонкі прошарки землі, 
насичуючись радістю (ви пам’ятаєте свій 
стан, наприклад, після нічних польотів?). 
Думки грубі та важкі, зосереджені на про-
блемах, суєтних справах і нікчемних по-
мислах залишаються подібними до собаки, 
прив’язаної ціпком до своєї будки. 

Із собою у сновидіння ми не можемо за-
брати нічого, окрім досвіду, знань, мрій, 
так само лише досвід і знання можна про-
нести зі снів через невмолиму митницю 
між двома світами. Згадайте класичний 
приклад із таблицею Мендєлєєва, яку 
він відкрив у тому маловивченому світі 
сновидінь. А скільки, буває, завдань, що 
ставить життя, звичайна людина вирішує 
саме уві сні з тим, щоб, прокинувшись, 
реалізувати їх у житті? Дуже цікаві історії 
можна прочитати у спогадах різних видат-
них людей. Поет, на прізвище Кольрідж 
заснув, читаючи, а прокинувшись, відчув, 
що в нього склалося надзвичайно бага-
то віршів, які лишилося лише записати. 
П’ятдесят чотири вірша він записав аб-
солютно вільно і так швидко, що ледве 
встигала за ним рука. Але потім до нього 
увійшов знайомий і більше години лишався 
там у якійсь справі, після вирішення якої 
Кольрідж зрозумів, що про сон у нього за-
лишилося лише туманний спогад і майже 
усі вірші назавжди втрачено.

За прикладами снів, які відіграють у житті 
людини неабияке значення, ходити далеко 
не треба. Наприклад, киянка 
Лєбєдєва О.Г. розповідає про страш-
ний сон, який здійснився наступного ж 

дня. Події відбувалися у роки Великої 
вітчизняної війни. Її мати була команди-
ром партизанського загону. І от сниться, 
що мама з сім`єю перебираються через 
земляний окоп. Діти вибралися, а жінка не 
встигла – її засипало землею. Зранку цей 
партизанський загін захопили німці і його 
командира – маму Лебедєвої О.Г. живцем 
закопали в землю.

Подібні сни між людьми, пов’язаними ду-
ховними зв’язками – не рідкість. І особли-
во – між матір`ю і дитиною, чоловіком та 
жінкою, близькими друзями. Відомі випад-
ки, коли хтось із рідних, живучи далеко, 
приходить уві сні за порадою, допомогою. 
Напевне, в житті кожного з нас бували 
випадки, коли про якесь нещастя чи про 
радісну подію в житті близької людини стає 
відомо саме зі сну. Сни-попередження, 
сни-повідомлення...

Саме сон підтримує зв’язок між живими 
та мертвими. Коли про померлого забува-
ють, він, страждаючи, приходить уві сні, 
щоб нагадати про себе. В таких випадках 
необхідно, не відкладаючи це на потім, 
побувати у церкві, поставити свічку, за-
мовити панахиду і обов’язково (!) послати 
йому свою думку підтримки. «Спасибі за 
те, що не забуваєш про мене. Твої молит-
ви мені дуже допомагають. Вибач, що при 
житті я була така несправедлива до тебе» 
– звернулася якось уві сні із вдячністю до 
своєї невістки свекруха. Неймовірною може 
видатися історія колись відомого члена 
ташкентського міського самоврядуван-
ня, пана К., якому через рік після смерті 
батька приснилося, що він (син) скаче на 
коні пустельним степом. Дорогою зустрів 
свою покійну сестру, яка гнівно запитала 
його, чому він не молиться за свого батька, 
підвела до глибокої чорної ями і штовхнула 
його туди. «Тут ти пробудеш сорок днів». 
Невдовзі після цього сну К. був арешто-
ваний і відведений до в’язниці. На допиті 
жандармський офіцер показав йому два 
листи з «його» підписом, в яких був заклик 
до повстання проти влади росіян з планом 
дій. К. визнав підпис, хоча листа цього 
ніколи не писав. Довести свою невинність 
він не міг, і розумів, що на нього чекає ши-
бениця. У відчаї він почав гаряче молитися 
Богу про порятунок, а, згадавши про сон, 
став молитися і про упокій батькової душі. 
Так минуло близько місяця. І от одного 

разу під час молитви К. заснув і уві сні 
почув голос: «Зроби три свої підписи на 
окремих листках паперу, склади їх і поди-
вися на світло». Прокинувшись, К. виконав 
це і побачив, що підписи не співпадають 
один з одним, і, повторивши це бага-
то разів, переконався, що повного збігу 
підписів не буває. Він став вимагати нової 
експертизи, і виявилось, що підписи на 
листах підроблені. На сороковий день по-
страждалий був виправданим і звільненим.

Сни часом стають кращою перевіркою 
стану свідомості і рівнем свободи від своїх 
негативних породжень. Утримання від 
недобрих думок наяву тягне за собою 
таку ж стриманість уві сні. Деякі емоції, 
що виникають у сплячої людини, плинуть 
самостійно, без участі в них волі і навіть 
їй всупереч. Цього стану треба уникати і 
досягти того, щоб й уві сні переживання та 
емоції контролювались волею.

Твердо встановлений моральний еле-
мент поведінки у нашому повсякденному 
житті значною мірою визначає і характер 
сновидінь. Чи не помічали ви, що інколи 
уві сні здатні на такі вчинки, які, здавалось 
би, зовсім не притаманні вашій натурі? 
Наприклад, ви проявили жорстокість, 
скривдили когось чи щось вкрали, чого б 
(в чому ви упевнені!) не зробили б поза 
снами. Це красномовно свідчить про те, 
що ці недоліки все ще притаманні вам, 
тільки знаходяться вони в не проявлено-
му, прихованому від вас стані. Значить, 
у майбутньому вам все ще належить і по-
знайомитися з ними, і докласти зусиль для 
переродження їх у кращі якості.

По снах можна судити, наскільки багате 
і красиве ваше внутрішнє життя. Далеко 
не кожен сон взагалі має якесь значення. 
Частіше за все це бувають уривки подій, 
слів та образів, що свідчить про незрілість 
духу. Дуже корисний досвід фіксування 
снів. Через якийсь час це допоможе вам 
зробити багато відкриттів і власної натури, 
і якостей. Проте поспішати щоранку за-
зирати у тлумачник снів – погана звичка. 
По-перше, хоча б тому, що кожен «тлу-
мачник» тлумачить по-своєму, і значення 
часто бувають діаметрально протилеж-
ними. По-друге, ніякий сонник не може 
охопити всі нюанси сновидінь, які можуть 
бути навіть дуже значними для вас. Все це 
призводить лише до оманливих очікувань 

і до непотрібної розшифровки хаотичних 
видінь. Головний і найважливіший тлу-
мачник будь-якого сну – ваше серце. І 
чим більше воно розвинуте, чим тонше і 
чистіше, тим більше шансів правильного 
розуміння сну. Нечесність, применшення 
чи перебільшення, спроба розтлумачити 
неясне в бажаному вам світлі, зарозумілість 
– усі ці слабкості знецінюють взагалі будь-
яке значення сну. Але там, де на висоті 
етика, там і значення снів дуже важливе.

Здавалося б – парадокс, але дуже часто 
уві сні людина може займатися корис-
ною для неї роботою, наприклад, вивча-
ти якийсь музичний твір, вірш, танок, і, 
прокинувшись зранку, повторити вивче-
не. Тільки прокидатися в такому випад-
ку потрібно повільно, не робити різкого 
підйому, щоб якомога довше збереглося 
прекрасне враження пережитого. 

Якось в одному науково-популярному 
виданні я прочитала статтю про сновидіння 
одного чоловіка, який кожної ночі протя-
гом місяця-двох відвідував наукові лекції. 
Серед всієї аудиторії тільки одну людину 
він упізнав – свого давнього знайомого, 
що жив в іншому місті. Через якийсь час 
товариші зустрілися, і, як з`ясувалося в 
розмові – йому також щоночі снилися ці 
лекції! І що найбільше вражає – він також 
бачив цього свого знайомого!

Здоровий сон – основа міцного здоров`я; 
світле сновидіння – основа хорошо-
го настрою і позитивних емоцій. Так 
само, як перед відходом до сну потрібно 
провітрювати кімнату, - стан наших думок 
також потребує притоку свіжого «повітря». 
Не перевантажуйте ввечері свою голову 
тяжкими думками, як не заповнюєте шлу-
нок висококалорійною їжею. Не впускай-
те у свій внутрішній світ криваві образи 
телевізійних бойовиків. Подумайте, що 
доброго та корисного приніс вам день. Чим 
сьогодні ви обдарували людей, що встигли 
зробити, яке життєве завдання розв’язати. 
Пошліть світлі думки своїм близьким і 
рідним, подумайте тепло про тих, хто вже 
покинув цей світ. Попросіть пробачення 
за свої вчинки та пробачте іншим. Му-
дра книжка, спокійна музика, сердечна 
молитва допоможуть відірватися від темних 
низин землі і хоча б трошечки торкнутися 
сяючою радості Піднебесся. 

Юлія Бережко-Камінська
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