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Спецвипус

10 грудня     Всесвітній День прав людини  

          Першим 

міжнародним 

актом із прав 

людини 

універсального характеру була 

загальна декларація прав людини, 

прийнята 10 грудня 1948 року 

Генеральною  Асамблеєю ООН. За 

цей документ проголосували 48 

держав — членів ООН. На сьогодні 

декларація ратифікована більшістю 

держав світу, у тому числі й 

Україною. 

Декларація складається з 

преамбули й 30-ти статей, у яких 

уперше в історії людства й 

міжнародних відносин проголошено 

перелік основних громадянських, 

політичних, соціальних, економічних і 

культурних прав і свобод людини. 

Принциповою основою 

документа є рівність правового 

статусу людей.  Ст.1 «Усі люди 

народжуються вільними й рівними за 

своєю гідністю та правами. Вони 

наділені розумом і совістю та повинні 

діяти один стосовно одного в дусі 

братерства».  

Серед особистих (громадянських) 

прав проголошено право на життя, 

свободу й особисту недоторканність. 

У документі зазначається, що ніхто 

не повинен утримуватися в рабстві, у 

підневільному стані, що ні до кого не 

повинні застосовуватися тортури, 

свавільні арешти. Кожен має право на 

недоторканність особистого: 

сімейного життя, житла, право на 

таємницю листування, на захист 

об'єктивним судом. 

У Декларації детально 

передбачені такі політичні права, як 

свобода переконань, совісті, мирних 

зборів, виборчі права. 

Особливе значення мало 

включення до Декларації права на 

працю і на справедливу винагороду 

за неї, права на рівну оплату праці, 

права на створення профспілок, права 

на відпочинок і соціальне 

забезпечення, права на освіту та 

участь у культурному житті, права на 

особливий захист материнства і 

дитинства. 

Закріплюючи права людини в 

різних сферах її життя, Декларація 

проголошує, що природні права 

людини є невід'ємними й належать 

кожному від народження. Усі люди 

народжуються вільними й рівними у 

своїй гідності та правах. Вони 

наділені розумом і совістю. 

Кожна людина повинна мати всі 

права і свободи, що проголошені 

Декларацією, без будь-якого винятку, 

незалежно від раси, кольору шкіри, 

статі, мови, релігії, політичних або 

інших переконань, національного чи 

соціального походження, майнового, 

станового чи будь-якого іншого 

статусу. 

Будь-яке обмеження прав і свобод 

можливе тільки на підставі закону, що 

прийнятий з метою забезпечення 

належного визнання прав і свобод 

інших людей, задоволення 

справедливих вимог моралі, 

громадського порядку і загального 

добробуту в демократичному 

суспільстві. 

Окрім прав і свобод, Декларація 

закріплює положення про те, що кож

на людина має обов'язки перед 

суспільством, в якому тільки й 
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 Злочинець може іноді уникнути покарання, але не страху перед ним. Сенека 

ЗЛОЧИНИ ПРОТИ 

ВЛАСНОСТІ  
Злочини проти 

власності завдають 

матеріальної шкоди 

людям, підприємствам, організаціям. 

Вони пов’язані з незаконним 

заволодінням майном або його 

порчею. Такими злочинами є 

крадіжка, грабіж, розбій, вимагання, 

шахрайство тощо.  

ЩО ТАКЕ КРАДІЖКА?  
Це таємне заволодіння людиною 

майном іншої людини. Особа, яка 

краде, вважає, що її дії непомітні для 

всіх і ніхто цього не бачить. Таким 

майном може бути одяг, шкільне 

приладдя, велосипед, магнітофон, 

мобільний телефон, автомобіль, гроші, 

тощо. Найбільш розповсюдженими 

крадіжками, що скоюють 

неповнолітні, є крадіжки в магазинах, 

квартирах (нерідко друзів та 

знайомих), у школі.  

У залежності від вартості 

викраденого майна розрізняють: 

крадіжку у великих розмірах (на суму 

понад 42500 гривень) та крадіжку в 

особливо великих розмірах (сума 

викраденого становить понад 100000 

гривень).  

Максимальним покаранням за 

крадіжку є позбавлення волі на строк 

до 12 років.  

Якщо вартість викраденого майна 

до 740 гривень, то така крадіжка 

визнається дрібною. За такі дії людина 

нестиме не кримінальну, а 

адміністративну відповідальність.  

ЩО ТАКЕ ГРАБІЖ?  
Це відкрите вилучення чужого 

майна, тобто здійснене у присутності 

інших людей - власника, свідків, 

особи, яка охороняє дане майно. 

Наприклад, викрадення жіночої 

сумочки, вихоплення з рук мобільного 

телефону, зривання золотого 

ланцюжка тощо.  

ЩО ТАКЕ РОЗБІЙ?  
Це напад з метою заволодіння 

чужим майном. Він поєднаний із 

насильством, небезпечним для життя 

чи здоров'я людини, яка зазнала 

нападу, або з погрозою застосування 

насильства. Напад - це раптові, 

несподівані для потерпілого агресивні 

насильницькі дії, що спрямовані на 

захоплення його майна. Наприклад, 

нанесення удару з-за спини, 

насильницьке тримання в небезпечних 

для життя умовах, душіння, погроза 

зброєю, погроза словами чи жестами 

тощо.  

ЩО ТАКЕ ВИМАГАННЯ?  
Це вимога передачі чужого майна 

чи права на це майно. Вона 

супроводжується погрозою вчинити 

насильство над потерпілим чи його 

близькими родичами, обмежити їх 

права, свободи або законні інтереси, 

пошкодити чи знищити їхнє майно, 

розголосити відомості, які потерпілий 

чи його близькі родичі бажають 

зберегти в таємниці.  

Найбільш поширеним видом 

вимагання серед неповнолітніх є 

вимагання грошей старшокласниками 

в учнів, молодших за віком або 

слабших фізично.  

За вимагання особа може бути 

засуджена до позбавлення волі на 

строк від 5 до 15 років.  

ЩО ТАКЕ НЕЗАКОННЕ                         

ЗАВОЛОДІННЯ ТРАНСПОРТНИМ 

ЗАСОБОМ?  
Це заволодіння транспортом 

всупереч волі його власника чи 

користувача будь-яким способом і з 

будь-якою метою. Такі дії можуть 

бути таємними, відкритими чи вчинені 

шляхом обману. Як тільки зловмисник 

отримав можливість керувати 

транспортом і здійснювати рух на 

ньому - такі дії вже визнаються 

незаконним заволодінням.  

Щоб покататися, неповнолітні 

викрадають легкові автомобілі та 

мотоцикли навіть не підозрюючи, що 

за такі дії передбачено кримінальне 

покарання. В залежності від обставин 

та наслідків, це може бути штраф до 

25 000 гривень чи позбавлення волі до 

10 років.  

 

 

Томас Мор колись казав: 

"Досягти щастя, не порушую

чи законів, — це мудрість.  

Працювати для спільної ко

ристі — це релігія. Топта-   

ти ногами щастя ближнього, 

маючи на увазі тільки своє 

власне ,— це злочин.  

 
Що робити для того, щоб люди 

не чинили злочинів? Як зробити так, 

щоб люди не задовольняли свої 

потреби незаконним шляхом? 

Основними причинами 

порушення законів в наш час є: 

економічна нестабільність, 

недоліки існуючого законодавства, 

низька правова культура 

населення. Значить, потрібно 

докорінно змінити й по-новому 

подивитись на систему законів, 

спрямованих на правову 

освіченість наших громадян. Крім 

того, велике значення має 

упередження злочинів, усунення 

причин, що ведуть до них, таких як 

нестабільність у законодавстві, 

багато заборон у законах. Останнє 

важливе тому, що в суспільній 

свідомості існує певна межа 

сприйняття правових норм, 

заборон і санкцій за 

правопорушення. Надмірна 

кількість заборон може призвести 

до того, що серед тих, без яких 

можна було б і обійтися, 

забуваються дійсно необхідні 

заборони. Закони повинні не 

забороняти людям задовольняти ті 

чи інші свої потреби, а 

максимально сприяти цьому. Ще 

потрібно вжити заходів щодо 

підняття правосвідомості і 

правової культури громадян. 

Піднімаючи рівень життя 

населення, потрібно виховувати в 

людей почуття міри в задоволенні 

своїх потреб, впливати на психіку 

людини, змінюючи її у кращий бік. 

А це багато в чому залежить від 

виховання. Виховувати людину 

потрібно так, 

щоб для неї 

духовні цінності 

були 

важливішими за матеріальні.  

 

 

 

 

«Що треба зробити, щоб люди не порушували закон?»  
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Закон має бути короткий, щоб його легко могли запам'ятати і люди нетямущі.       Сенека  

Найважливішим завданням 

сучасної української школи є 

формування майбутнього країни, 

виховання вільних, відповідальних 

людей, гідних громадян своєї 

держави. Визначальною 

характеристикою громадянської 

зрілості є розвинена 

правосвідомість – усвідомлення 

особою своїх прав, свобод, 

обов’язків, позитивне ставлення до 

закону, до державної влади. 

Передумовою формування та 

розвитку правосвідомості 

особистості є насамперед правова 

освіченість і здатність керуватися 

відповідними знаннями в умовах 

сучасного суспільного життя. 

Сьогоднішня школа – це майбутнє 

правової держави. Її завдання – 

закласти основи правових та 

громадянських знань, сформувати 

правову культуру. Вагоме місце в 

правовому вихованні учнів 

Кам’янець - Подільського ліцею 

посідає правовий Клуб «Феміда», 

створений в 1998 році.  

Питання, які розглядаються 

на засіданнях Клубу, актуальні, так 

як під час їх розгляду надають 

учням найбільш необхідні 

практичні знання з права і його 

галузей про державний устрій і 

владу, про правові процедури 

розв’язання життєвих проблем; 

вчать використовувати правові 

знання та навички поведінки для 

реалізації і захисту своїх прав, 

розвивають базові навички, 

включаючи критичне мислення, 

рефлексію, уміння розмірковувати, 

спілкуватися, спостерігати, 

розв’язувати проблеми.  

Одною із традиційних форм 

роботи є лекційна пропаганда 

правових знань серед учнів ліцею. 

Так 24 жовтня, напередодні 

парламентських виборів в Україні, 

члени нашого Клубу провели серед 

ліцеїстів лекцію на тему 

«Справедливість виборів у 

легітимності результатів».  А з 3 по 

9 грудня планується проведення 

тижня правових знань у ліцеї з 

нагоди проголошення Загальної 

декларації прав людини, в рамках 

якого відбудеться ряд цікавих і 

пізнавальних заходів. 

Наш Клуб має визначену 

структуру, всі члени Клубу є 

керівниками структурних 

підрозділів. 

 

 

Статут Клубу "Феміда" 

 

1. Учнівський Клуб є 

добровільним об'єднанням 

учнівської молоді , яке сприяє 

формуванню правового світогляду 

старшокласників, виробленню 

активної життєвої позиції, 

переконань і ціннісних орієнтацій. 

 2. Клуб має назву "Феміда", 

емблему.  

 3. Клуб створений і діє на засадах 

добровільності його членів, 

самоврядування і гласності. 

 
  Члени Клубу мають право: 

 

 - займатися статутною діяльністю; 

 - одержати інформацію про 

міжнародні та вітчизняні 

нормативні документи в галузі 

прав людини; 

 - вільно обговорювати на 

засіданнях Клубу питання 

діяльності Клубу, вносити 

пропозиції щодо вдосконалення 

його роботи; 

 - вільно виходити зі складу членів 

Клубу.  

 

 Члени Клубу зобов'язані: 

 

- брати активну участь в роботі 

Клубу 

 - дбати про 

високий 

авторитет 

Клубу 

 - постійно 

підвищувати 

свій освітній 

рівень. 

 

 Припинення членства в Клубі 

настає: 

 

 - за власним бажанням згідно 

поданої заяви; 

 - примусово за рішенням 

Загальних Зборів Клубу, у зв'язку з 

систематичним невиконанням 

своїх обов'язків, як члена Клубу; 

 - у разі грубого порушення 

положення про Клуб. 

 

 Повноваження ради Клубу: 

 

 - організація дозвілля учнів з 

метою попередження 

правопорушень; 

 - написання рефератів на правову 

тематику; 

 - організація конкурсів плакатів на 

правову тематику; 

 - облік учнів, схильних до 

правопорушень; 

 - організація вікторин, брейн -

рингів та ігор, круглих столів. 

 

Керівник Клубу:  

Чернецька Олена Валентинівна 

 

Актив юридичного клубу 

“Феміда”: 
Селезньов Андрій   
Барабанова Діана  
Малищук Іванна  

Пиріг Ірина  
Дякова Юлія  

Гак Владислав  
Голованчук Вікторія   

Похолюк Діана 
Семенишин Іван   

Солярик Анастасія  

Бойчук Вадим  

Романюк Дарія  
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        Злочинець може іноді уникнути покарання, але не страху перед ним. Сенека 

Поради щодо уникнення 

неприємностей з боку закону: 

1.     Не ходи по вулицях один у пізній 

час без дорослих, не шукай пригод у 

небезпечних місцях (на будівельних 

майданчиках, пустирях, у лісосмугах). 

2.     Не відчиняй двері квартири 

стороннім людям. 

3.     Не спілкуйся з підозрілими 

особами, відмовляйся від їхніх 

доручень щось кудись віднести або 

передати на словах. 

4.     Не наближайся до п’яних та до 

людей, які поводять себе неадекватно, 

бо вони можуть бути здатними до 

непередбачених дій. 

5.     Не вживай речовин сумнівного 

або токсичного (клей, ацетон тощо) 

походження. Пам’ятай, що 

правопорушення, скоєне в стадії 

алкогольного чи наркотичного 

сп’яніння , обтяжує вину. 

6.     Не носи з собою предмети (ніж, 

кийок  тощо), наявність яких може 

викликати підозру. 

7.     Не будь надто впевненим у своїй 

силі, у сумнівній ситуації краще 

звернутися за допомогою до дорослих. 

 Як треба себе поводити, якщо 

тебе затримали працівники 

міліції: 

1.     Не тікай та не чини опір 

працівникам міліції. 

2.    У якій би ролі ти не потрапив до 

міліції (свідка, потерпілого, 

правопорушника), твої права повинні 

відстоювати твої законні 

представники, насамперед батьки чи 

особи, що їх замінюють. 

3.    Будь чесним із працівниками 

міліції, не намагайся їх залякати 

своїми «впливовими» знайомствами. 

4.    Знай свої права. Вимагай від 

працівників міліції пояснення 

причини твого затримання та 

обов’язкового роз’яснення твоїх прав. 

5.    Не бреши, якщо не хочеш 

говорити правду. Краще мовчи – ти 

маєш на це право. 

6.    Обов’язково повідомляй 

працівникам міліції своє прізвище, 

ім’я, по батькові, дату  народження та 

домашню адресу.  Якщо ти приховуєш 

ці відомості і твої батьки через це не 

будуть знайдені , тебе можуть 

помістити до дитячого приймальника-

розподільника на 30 діб, а це на 

користь тобі не піде. 

Триваліше затримання (арешт) 

можливе тільки з санкції (дозволу) 

прокурора. Наприклад, коли 

неповнолітнього затримано на місці 

злочину 

Якщо сталося так, що тебе 

затримали працівники міліції, 

запам’ятай: 

1.     Працівники 

міліції мають право 

затримати підозрілого 

неповнолітнього 

тільки на 3 години для 

з’ясування його особи. 

2.     При складанні протоколу про 

затримання краще бути ввічливим, 

давати правдиву інформацію про себе 

(прізвище, ім’я, свій вік та адресу). Це 

дозволить швидше знайти твоїх 

батьків, які є твоїми законними 

представниками. 

3.     Дуже важливо, щоб протокол 

затримування був оформлений 

правильно. Тому перед тим, як 

підписати протокол, уважно прочитай 

його, бажано запам’ятати його зміст, а 

також дату та час твого затримання. 

4.     Про свої потреби  та права 

бажано вести розмову зі 

співробітником кримінальної міліції у 

справах неповнолітніх. 

5.     Тобі зобов’язані, у разі 

необхідності, надати медичну 

допомогу, ти маєш право 

зателефонувати батькам. 

6.     Тебе не мають права тримати в 

камері попереднього слідства разом із 

дорослими. 

7.     Міліція не має права допитувати 

тебе без присутності твоїх батьків, 

адвоката, педагога, які є твоїми 

законними представниками. 

Затримувати тебе мають право не 

більше ніж на 8 годин після з’ясування 

твоєї особи. 

8.     У разі скоєння тобою 

правопорушення через 72 години тобі 

має бути пред’явлено звинувачення. 

Але не забувай, що за постановою 

прокурора тебе можуть помістити і до 

слідчого ізолятору. 

9.     У слідчому ізоляторі неповнолітні 

мають перебувати окремо від 

дорослих. 

 

Як з вами має спілкуватись              

міліціонер? 
Обов'язок міліції - забезпечення 

безпеки громадян і громадського 

порядку. Про це сказано у статті 10 

Закону України "Про міліцію". І цей 

обов'язок в основному покладений на 

патрульно-постову службу МВС 

України, яка керується своїм 

Статутом. Ст.141 Статуту ППС: 

- патрульний (постовий) повинен 

звертатися до громадян з повагою на 

"Ви"; 

при зверненні до громадянина він 

повинен привітатися з ним, після чого, 

приклавши руку до головного убору, 

назвати йому своє прізвище, звання та 

пред'явити на його вимогу службове 

посвідчення і повідомити мету 

звернення. 

Більш детальну інформацію про свої 

права ти 

можеш 

отримати в 

службі у 

справах 

неповнолітніх 

та центрі 

соціальної 

служби для молоді за місцем 

проживання. 

 

 

 

Права й обов’язки підлітків у контактах із органами правопорядку  

http://www.aforismo.com.ua/authors/2214/
http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=565-12
http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=565-12
http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=z0213-94
http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?page=3&nreg=z0213-94
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Закон має бути короткий, щоб його легко могли запам'ятати і люди нетямущі.       Сенека  

Напередодні Міжнародного дня 

прав людини наші кореспонденти 

провели дослідження серед учнів 

дев'ятих класів, щоб з'ясувати, що 

знають ліцеїсти про свої права і  

яке їх ставлення до 

правопорушень. Результати 

опитування ми пропонуємо вашій 

увазі: 

1. Чи знаєте Ви свої права? 

Так — 57,9 %  опитаних 

 Ні  - 42 % 

Знаю деякі   -  0% 

Не знаю —0% 

 

2. Чи хотіли б Ви знати свої 

права? 

Так  - 88% 

Ні — 2% 

Можливо —10 %  

 

3. Чи Ви коли-небудь 

задумувалися над тим, що маєте 

певні права: 

Так —72% 

Ні  - 24% 

Інколи —2% 

 

4. З ким із батьків або дорослих 

Ви говорили 

про свої права: 

Батьки —30% 

бабуся або 

дідусь - 12% 

сестри або 

брати — 14% 

ровесники  - 

20% 

Вчителі —15% 

 

 

 

5. Звідки ви дізнаєтесь про 

права людини? 

а) з підручника правознавства             

- 18% 
б) від учителів — 46% 

в) від батьків, друзів  - 40%  

д) з інших джерел —2% 

 

 

6. З яким із наступних 

тверджень Ви б 

погодилися: 

а) Головне - забезпечити 

виконання кожною людиною 

її обов'язків —35% 

б) Людина - найвища 

цінність, її права та свободи 

не можуть бути ніким 

порушені — 25% 

в) Людина може бути і вільною 

особистістю, і достойним 

громадянином, а її права та 

обов'язки доповнюють одне 

одного —40%  

7. На Вашу думку, що несе 

найбільшу загрозу для 

суспільства: 

а) крадіжки —14% 

б) застосування фізичної сили до 

іншої особи —20 % 

в) алкоголь —25% 

г) наркотики —26% 

 

 

8. До кого Ви б звернулися у 

випадку несправедливого 

рішення вчителя? 

а) до класного керівника 

—24%    

б) адміністрації —10%  

в) батьків — 20% 

г) у комісію по захисту прав 

дитини — 8% 

 

9. Яка, на Вашу думку, основна 

причина, що спонукає дітей до 

протиправних дій? (Назвати 

причину) 

 

 Алкоголь 

 Психологічний тиск 

 Бажання виділитись і набути 

авторитет серед ровесників 

 Фраза ―що боїшся?‖ 

 Сімейні обставини 

 Неправильне виховання 

 Брак уваги і любові з боку 

батьків 

 Інтернет і негативний  вплив 

суспільства 

 

10.Чи доцільно у школі 

проводити зустрічі з лікарями, 

юристами, представниками 

правоохоронних 

органів з питань 

профілактики 

правопорушень 

та небезпеки 

шкідливих 

звичок? 

 

Так —95% 

Ні —5% 

 

 

 

 

На мою думку, неможливо 

зробити так, щоб ніхто з людей не 

порушував закон. Оскільки у 

кожної людини свої погляди на 

життя. Для когось, можливо, 

перейти дорогу не в тому місці 

буде порушення того чи іншого 

закону, а для когось -це звичайна 

справа. Люди порушують права з 

різних причин: 

одні тільки через те, що так 

роблять усі; 

інші тому, що усе навколо по-

іншому; 

ще інші, роблять усе це через 

якусь особисту причину.  

Ми можемо думати над цим 

довго, оскільки усі різні. 

Упевнена, що можна було б 

збільшити кару за недотримання 

закону. Можливо, це б зупинило 

масове порушення прав людини. 

Але всеодно я думаю, що зробити 

так, щоб усі люди жили 

правомірно, практично 

неможливо. 

Діана Білоус, 

«Що треба зробити, щоб люди не порушували закон?»  

http://www.aforismo.com.ua/authors/2214/
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Дивні закони  

 В Австралії заборонено залишати на 

вулиці машину з  ключами усередині. 

 

 В Англії під загрозою великого 

штрафу забороняється мочитися на публіці. 

Єдине виключення, якщо чоловік робить це 

на заднє колесо своєї машини - його права 

рука при цьому повинна залишатися на 

капоті автомобіля. (Мабуть, щоб у 

перехожих створювалося враження, ніби джентельмен 

зайшов за машину просто помилуватися природою) 

 

 В Англії заборонили пішоходам відкривати на 

вулицях парасольки, щоб не лякати коней. 

 

 У місті Глендейл в Арізоні забороняється водити 

машину заднім ходом. 

 

 У цій же країні самогубство розцінюється як тяжкий 

злочин.  

 

 У Данії, перш ніж завести машину, ви повинні: 

   1. Перевірити справність фар, гальм, руля і клаксона. 

   2. Переконатися, що під нею немає дітей. 

 

 В Англії є закон, що забороняє поливати город під 

час дощу. 

 

              Цікаві факти зі світу законів 

 У Бірмі за володіння незареєстрованним 

комп’ютером можуть посадити у в’язницю на 15 

років. 

 В 1603 році в Японії за наказом імператора 

плавання стало обов’язковим шкільним предметом.  

 У Англії наїзд на собаку карається суворіше, ніж 

наїзд на людину. 

 В американському штаті Юта заборонено лаятися в 

присутності небіжчика. 

 Кожен житель американського штату Кентуккі 

зобов’язаний за законами штату приймати ванну 

хоча б раз на рік. 

 Відповідно до норм міністерства авіації США, 

висота будь-якого будинку на землі не повинна 

перевищувати 667 метрів. 

 В Англії до мера треба звертатися не інакше, як 

―містер мер,‖ навіть якщо мер – жінка. 

 У Швейцарії немає орденів і медалей, щоб 

забезпечити рівність усіх громадян перед законом. 

 За законами штату Алабама, використовувати для 

оранки бавовняного поля слонів заборонено. 

 Управління захисту прав дитини 

при Міністерстві України у справах 

сім'ї та молоді (044) 226-20-16  

Відділ захисту прав дитини при 

Міністерстві України у справах сім'ї 

та молоді (044) 278-37-54 

Відділ профілактики 

безпритульності та бездоглядності 

дітей при Міністерстві у справах сім'ї та молоді 

(044) 278-58-51 

Відділ сімейних форм виховання, опіки та 

піклування при Міністерстві у справах сім'ї та 

молоді (044) 279-11-1 

Державний центр соціальних служб для молоді 

(044) 246-49-87  

Державний інститут проблем сім'ї та молоді (044) 

568-50-98  

Український молодіжний центр (044) 229-48-20 

Департамент кримінальної міліції у справах 

неповнолітніх (044) 256-03-34, (044) 289-06-05 

Центр соціальних служб сім 'ї҆  і молоді                        

м. Кам 'янець-Подільський   т. 9-142-8, 9-14-29 

Куди можна звернутися, якщо твої права порушено (корисні телефони): 

http://blog.vanya.com.ua/archives/186

