
ТУРБОТА ПРО СЕБЕ, ПРО СВОЮ БЕЗПЕКУ

ЗАКОН І ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ



Незнання закону не звільняє від відповідальності. 
 А ось знання – нерідко звільняє.

Станіслав Єжи Лєц,  
видатний польський сатирик,  

поет, афорист XX століття

Головною метою даної брошури є інформування жінок, залучених до секс-
бізнесу, про існування адміністративної та кримінальної відповідальності за 

правопорушення і злочини, що тісно пов’язані із проституцією. Також даними 
матеріалами ми прагнемо звернути увагу працівників правоохоронних органів, 
які під час несення служби безпосередньо контактують з жінками комерційного 
сексу, на норми Статуту патрульно-постової служби, в частині, що регламентує 
порядок поведінки з громадянами.
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ПРАВОПОРУШЕННЯ У СФЕРІ  
ГРОМАДСЬКОЇ МОРАЛЬНОСТІ

Правозахисник:
А чи знаєте ви, дівчата, що в Україні заняття проституцією є адміністративним 
правопорушенням і карається Законом?
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ПроСТиТУціЄю ЗАкон виЗнАчАЄ нАдАння СекСУАЛьних ПоСЛУГ  
З меТою оТримАння доходУ.

Ст. 181-1 кодексу України про адміністративні правопорушення (кУпАП) 
передбачає, що заняття проституцією тягне за собою попередження або на-
кладення штрафу від п'яти до десяти неоподатковуваних мінімумів доходів 
громадян, тобто від 85 до 170 гривень, а повторне протягом року – від восьми до 
п'ятнадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, тобто від 136 до 255 
гривень. 

Безумовно, в тюрму за заняття проституцією вас не посадять, але пам’ятайте, що 
існують такі види злочину, як створення або утримання місць розпусти, а також 
звідництво для розпусти (ст. 302 Кримінального кодексу України (ККУ) та суте-
нерство (ст. 303 ККУ), які є «супутниками» проституції. Тобто, якщо ви отримуєте 
гроші за звідництво клієнта і подружки, яка також надає секс-послуги за гроші, або 
надаєте їм своє місце проживання за оплату для «зустрічі» – ваші дії підпадають під 
ознаки кримінального злочину і караються штрафом до 850 гривень (п'ятдесяти 
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян) або обмеженням волі на 
строк до двох років. А якщо ви займаєтесь цим систематично, або вчиняєте ці дії 
організованою групою, тобто з приятелем або іншою подружкою, – вас можуть 
притягти до кримінальної відповідальності та покарати аж до позбавлення волі до 
п’яти років. 

А ще більшим злочином вважаються ті ж дії, вчинені із залученням неповнолітньої 
особи, – в такому випадку вас чекає позбавлення волі на строк від двох до семи 
років. 
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Ще суворішим є покарання за заняття сутенерством або втягнення особи в заняття 
проституцією, примушування її до зайняття проституцією з використанням обману, 
шантажу чи уразливого стану цієї особи, або із застосуванням чи погрозою засто-
сування насильства – за цей злочин передбачено покарання у вигляді позбавлен-
ня волі на строк від трьох до п'яти років. Якщо ці дії вчинюються організованою 
групою або відносно неповнолітнього, то покаранням може бути позбавлення 
волі на строк від п'яти до десяти років з конфіскацією майна.

Під сутенерством Закон розуміє дії особи по забезпеченню заняття проституцією 
іншою особою.

Слід пам’ятати також, що, згідно зі ст. 175-1 КУпАП, за куріння тютюнових виробів у 
заборонених місцях на вас можуть накласти штраф у розмірі від 51 до 240 гри-
вень, а, уживаючи алкогольні напої, в тому числі пиво або слабоалкогольні напої в 
громадському місці, або з’являючись у громадських місцях у нетверезому стані, – ви 
знову порушуєте Закон і на підставі ст. 178 кУпАП можете бути затримані за 
адміністративні правопорушення працівниками міліції. не забудьте також, що і 
зберігання та розповсюдження наркотиків карається Законом.

я вже не кажу про те, що, займаючись проституцією, ви наражаєте себе на не-
безпеку зараження венеричними хворобами, такими як віЛ/Снід, сифіліс або 
гепатити. і, до речі, статті 130 та 133 ККУ передбачають кримінальне покарання за 
умисне зараження вірусом імунодефіциту людини чи іншої невиліковної інфекційної 
хвороби, а також венеричною хворобою особою, яка знала про наявність у неї цієї 
хвороби. Покаранням за ці злочини є позбавлення волі строком аж до 10 років. 

ПовАжАйТе ЗАкон, і ЗАкон БУде ПовАжАТи вАС!



6

ІНСТРУКТАж ПЕРЕД ПАТРУЛюВАННЯМ

Офіцер:
– рівняйсь, струнко! 
Панове сержанти! виходячи на патрулювання ввіреної вам території, пам’ятайте, 
що співробітники міліції є обличчям всієї системи внутрішніх справ, адже ви є 
першою ланкою реагування на звернення громадян за настання певних обставин. 
Тому саме від вас залежить формування позитивного іміджу міліції в суспільстві. 
нагадую, що патрульна служба міліції – це діяльність спеціальних нарядів міліції 



7

по охороні громадського порядку, безпеці і боротьбі з правопорушеннями на 
вулицях, площах, в парках, на транспортних магістралях, портах, в аеропортах 
та інших громадських місцях, а також при проведенні масових заходів, ліквідації 
наслідків аварії, катастрофи, стихійного лиха.

Основними завданнями патрульної служби міліції є:

• забезпечення особистої безпеки громадян, захист їх прав, свобод і законних 
інтересів;

• запобігання правопорушенням та їх припинення;
• охорона громадського порядку і громадської безпеки;
• виявлення, запобігання, припинення та розкриття злочинів, розшук осіб, які їх 

вчинили;
• захист власності від злочинних посягань.

При виконанні своїх професійних обов’язків ви повинні неухильно дотримуватись 
норм Статуту патрульно-постової служби (Статуту ППС), який зобов’язує вас 
поважати гідність особи і ставитись до неї гуманно, захищати права людини 
незалежно від її соціального походження, расової та національної належності, 
громадянства, ставлення до релігії, статі, політичних та інших переконань.

Також хочу зауважити, що ст. 143 Статуту ППС вчить нас шанобливому ставленню 
до громадян, в тому числі затриманих за вчинення адміністративного правопору-
шення або злочину, отже, в поводженні з громадянами недопустимі:

• зверхній тон, грубість, зарозумілість;
• іронічне або неввічливе викладення зауважень;
• вирази або репліки, які ображають людську гідність;
• погрози, повчання і несправедливі докори;
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• пред'явлення незаслужених звинувачень;
• погрозливі чи ображаючі жести або знаки.

і, головне, запам’ятайте, що ст. 3 конституції України визначає людину, її життя і 
здоров'я, честь і гідність, недоторканність і безпеку найвищою соціальною цінністю. 
А це означає, що ніхто не має права посягати на ці цінності за будь-яких умов.

хочу також нагадати вам, хлопці, про кримінальний кодекс України, який пильнує, 
зокрема, і за вашою професійною діяльністю. кодексом передбачені покарання за 
службові злочини, наприклад, діяння, передбачені ст. 365 «Перевищення влади 
або службових повноважень», в залежності від обставин, караються позбав-
ленням волі на строк до десяти років з позбавленням права обіймати певні 
посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років. хочу особливо 
наголосити на тому, що в умовах посиленої боротьби із корупцією в Україні, слід 
пам’ятати про кримінальну відповідальність за одержання хабара (ст. 368 ККУ). 
цей злочин, в залежності від розміру хабара, карається позбавленням волі на 
строк до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи 
займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна. 

отже, панове сержанти, прошу вас з честю носити мундир працівника міліції і 
не ганьбити його негідними вчинками та поведінкою. Бажаю легкої служби та 
бадьорого настрою!

ВиПАДОК НА МАРШРУТІ

Сержант подумки:
– в поводженні з громадянами недопустимі зверхній тон, грубість… погрози, 
повчання і несправедливі докори… погрозливі чи ображаючі жести або знаки… 
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конституція… закон… честь та гідність… одержання хабара… строк до десяти 
років з позбавленням права обіймати певні посади… честь мундиру… 

Дівчина подумки:
Говорив нам правозахисник, що заняття проституцією є адміністративним право-
порушенням та переслідується законом, от і маємо. Так, головне не нервувати та 
вести себе ввічливо.



10

АДМІНІСТРАТиВНЕ зАТРиМАННЯ

доброго дня, панянки!  
ви підозрюєтесь у занятті проституцією. Згідно зі ст. 260 кУпАП, просимо вас 
проїхати з нами в районне управління для надання пояснень та складання протоко-
лу про адміністративне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 181 кУпАП.
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Також повідомляємо вам, що ст. 263 КУпАП передбачає строки 
адміністративного затримання особи, яка вчинила адміністративне правопо-
рушення. Адміністративне затримання може тривати не більш як три години. 
У виняткових випадках, у зв'язку з особливою потребою, законами України 
може бути встановлено інші строки адміністративного затримання. Строк 
адміністративного затримання обчислюється з моменту доставлення порушника 
для складення протоколу, а особи, яка була в стані сп'яніння, – з часу її витвере-
ження, отже, сподіваюсь, що ви сьогодні не вживали надмірно алкогольні напої.

Попереджаємо вас про адміністративну відповідальність за вчинення злісної непо-
кори законному розпорядженню або вимозі працівника міліції, що передбачена 
ст.185 КУпАП, адже дане правопорушення тягне за собою накладення штрафу 
від восьми до п'ятнадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 
136 до 255 гривень) або виправні роботи на строк від одного до двох місяців з 
відрахуванням двадцяти процентів заробітку, а в разі, якщо за обставинами 
справи, з урахуванням особи порушника, застосування цих заходів буде виз-
нано недостатнім, – адміністративний арешт на строк до п'ятнадцяти діб. Прошу 
пройти в патрульний автомобіль.

КІМНАТА ДЛЯ зАТРиМАНих

Дівчата подумки: 
…Заняття проституцією тягне за собою попередження або накладення штрафу… 
злісна непокора… завідомо неправдиві свідчення… адміністративне затримання… 
так, згадала: ст. 261 кодексу України про адміністративні правопорушення… про 
адміністративне затримання складається протокол, в якому зазначаються: дата і 
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місце його складення; посада, прізвище, ім'я та по батькові особи, яка склала 
протокол; відомості про особу затриманого; час і мотиви затримання. Протокол 
підписується посадовою особою, яка його склала, і затриманим. У разі відмовлення 
затриманого від підписання протоколу в ньому робиться запис про це.

Про місце перебування особи, затриманої за вчинення адміністративного правопо-
рушення, негайно повідомляються її родичі… ой, лишенько…
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…Адміністративне затримання провадиться органами внутрішніх справ у випадках, 
коли є підстави вважати, що особа займається проституцією… це ст. 262 кУпАП.

Ст. 63 конституції України говорить, що особа не несе відповідальності за відмову 
давати показання або пояснення щодо себе, членів сім'ї чи близьких родичів, 
коло яких визначається законом. 

ПідоЗрювАний, оБвинУвАчений чи ПідСУдний  
мАЄ ПрАво нА ЗАхиСТ.

У КАбІНЕТІ ДІЛЬНичНОГО ІНСПЕКТОРА

Дівчина подумки:
Ага, правозахисник попереджав, що, згідно зі ст. 254 кУпАП, про вчинення 
адміністративного правопорушення складається протокол уповноваженою на те 
посадовою особою…

Протокол про адміністративне правопорушення, у разі його оформлення,  
складається у  двох  примірниках,  один  з  яких  під розписку  вручається  особі,  
яка притягається до адміністративної відповідальності. 

Так, відповідно до ст. 256 кУпАП, в протоколі про адміністративне правопо-
рушення зазначаються: дата і місце його складення, посада, прізвище, ім'я, по 
батькові особи, яка склала протокол; відомості про особу, яка притягається до 
адміністративної відповідальності; місце, час вчинення і суть адміністративного 
правопорушення; нормативний акт, який передбачає відповідальність за дане 
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правопорушення; прізвища, адреси свідків і потерпілих, якщо вони є; пояснення 
особи, яка притягається до адміністративної відповідальності; інші відомості, 
необхідні для вирішення справи. Протокол підписується особою, яка його 
склала, і особою, яка притягається до адміністративної відповідальності; при 
наявності свідків і потерпілих протокол може бути підписано також і цими 
особами.
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У разі відмови особи, яка притягається до адміністративної відповідальності, 
від підписання протоколу, в ньому робиться запис про це. Особа, яка 
притягається до адміністративної відповідальності, має право подати пояс-
нення і зауваження щодо змісту протоколу, які додаються до протоколу, а також 
викласти мотиви свого відмовлення від його підписання.

При складенні протоколу особі, яка притягається до адміністративної 
відповідальності, роз'яснюються її права і обов'язки. 

Так, звичайно, кодекс, а саме ст. 268, передбачає права і обов’язки осіб, відносно 
яких складається адміністративний протокол. 

Особа, яка притягається до адміністративної відповідальності, має право: 
знайомитися з матеріалами справи, давати пояснення, подавати докази, за-
являти клопотання; при розгляді справи користуватися юридичною допомогою 
адвоката, іншого фахівця у галузі права, який за законом має право на 
надання правової допомоги особисто чи за дорученням юридичної особи, 
виступати рідною мовою і користуватися послугами перекладача, якщо не володіє 
мовою, якою ведеться провадження; оскаржити постанову по справі. Справа 
про адміністративне правопорушення розглядається в присутності особи, 
яка притягається до адміністративної відповідальності. Під час відсутності 
цієї особи справу може бути розглянуто лише у випадках, коли є дані про 
своєчасне її сповіщення про місце і час розгляду справи і, якщо від неї не 
надійшло клопотання про відкладення розгляду справи.
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СПЛАТА АДМІНІСТРАТиВНОГО ШТРАФУ – 
ГРОМАДСЬКиЙ ОбОВ'ЯзОК

Коментар юриста:
Після того, як працівник міліції склав протокол про адміністративне правопору-
шення, особі вручається його копія. оригінал направляється за місцем реєстрації, 
тобто адресою, за якою особа прописана, для прийняття рішення підвідомчим 
органом. 

відповідно до ст. 218 кУпАП органами, які уповноважені розглядати справи про 
адміністративне правопорушення за ст. 181-1, тобто заняття проституцію, є 
адміністративні комісії при виконавчих органах міських рад. Такі комісії працюють 
згідно зі ст. 25 Закону України «Про місцеві державні адміністрації» від 9 квітня 
1999 р., — при місцевих державних адміністраціях; б) у містах, селах і селищах, 
згідно зі ст. 38 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21 
березня 1997 р., — при виконкомах місцевих рад. 

до адміністративної комісії, відповідно до порушених норм ст. 181-1 кУпАП, над-
ходять наступні документи: рапорт посадової особи, яка затримала правопорушни-
ка, протокол про адміністративне правопорушення, пояснення правопорушніка та 
свідків, супровідний лист. Адміністративна комісія надсилає повідомлення право-
порушнику про необхідність прибуття на засідання із зазначенням дати та адреси 
розташування комісії, зазначаючи при цьому, що у випадку неявки засідання 
відбудеться за відсутності правопорушника.
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За вчинення вищезазначеного правопорушення, адміністративна комісія може 
застосовувати один з видів адміністративного стягнення: попередження або на-
кладання штрафу у межах, визначених санкцією статті 181-1 кУпАП. 

При накладенні стягнення адміністративна комісія враховує характер вчиненого 
правопорушення, особу порушника, ступінь його вини, майновий стан, обставини, 
що пом'якшують і обтяжують відповідальність. 
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Після засідання адміністративної комісії, про її рішення виноситься постанова.  
Постанова  оголошується  негайно після закінчення розгляду справи. копія 
постанови протягом трьох  днів  вручається або висилається особі, щодо якої її 
винесено.

на практиці, разом з протоколом правопорушнику вручається або надсилається 
бланк, в якому вписані усі дані особи, вид правопорушення та № поточного ра-
хунку, на який потрібно сплатити штраф. Штраф необхідно сплатити у 15-денний 
термін з дня вручення постанови. Підтвердженням сплати штрафу є квитанція, 
яку правопорушник повинен надати секретарю адміністративної комісії. У випадку 
несплати штрафу у вказаний термін копія постанови направляється у державну 
виконавчу службу. За таких обставин штраф буде стягнено примусово, наприклад, 
через арешт на майно, що належить особі правопорушника.

Слід відмітити, що сплачені штрафи за адміністративні правопорушення  надхо-
дять до місцевих бюджетів, за рахунок яких та чи інша громада вирішує соціальні, 
медичні або інші потреби. 

ПовАжАйТе ЗАкон, і ЗАкон БУде ПовАжАТи вАС!
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ТЕРМІНи ТА СКОРОчЕННЯ
КУпАП – кодекс України про адміністративні правопорушення.

ККУ – кримінальний кодекс України.

Статут ППС – Статут патрульно-постової служби.

Неоподатковуваний мінімум доходів громадян – грошова сума розміром 
у 17 гривень, встановлена пунктом 22.5 статті 22 Закону України «Про податок з 
доходів фізичних осіб».

Обмеження волі – один з видів кримінальної відповідальності, що полягає у 
триманні особи в кримінально-виконавчих установах відкритого типу без ізоляції 
від суспільства в умовах здійснення за нею нагляду з обов'язковим залученням 
засудженого до праці (кримінальний кодекс України).

Позбавлення волі – один з видів кримінальної відповідальності, що полягає в 
ізоляції засудженого та поміщенні його на певний строк до кримінально-виконавчої 
установи закритого типу (кримінальний кодекс України).

Конституція – основний Закон України (преамбула до конституції України).

Близькі родичі – батьки, чоловік, дружина, діти, рідні брати і сестри, дід, баба, 
внуки (ст. 32 кримінально-процесуального кодексу України).

Посадовими особами вважаються керівники та заступники керівників держав-
них органів та їх апарату, інші державні службовці, на яких законами або іншими 
нормативними актами покладено здійснення організаційно-розпорядчих та 
консультативно-дорадчих функцій (ст. 2 Закону України «Про державну службу»).

Реєстрація – внесення відомостей до паспортного документа про місце прожи-
вання або місце перебування із зазначенням адреси житла особи та внесення цих 
даних до реєстраційного обліку відповідного органу спеціально уповноваженого 
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центрального органу виконавчої влади з питань реєстрації (ст. 3 Закону України 
«Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні»). 

Довідка про реєстрацію місця проживання або місця перебування – до-
кумент, який видається органом реєстрації особі за її вимогою та підтверджує 
реєстрацію місця проживання або місця перебування особи (ст. 3 Закону України 
«Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні»).

Громадське місце – частина (частини) будь-якої будівлі, споруди, яка доступна 
або відкрита для населення вільно, чи за запрошенням, або за плату, постійно, 
періодично або час від часу, в тому числі під'їзди, а також підземні переходи, 
стадіони (ст. 1 Закону України «Про заходи щодо попередження та зменшення 
вживання тютюнових виробів і їх шкідливого впливу на здоров'я населення»). 

У наказі мвС України від 21 червня 1996 р. № 438 зазначено, що громадськими 
слід вважати місця, які використовуються громадянами для спільної роботи, 
відпочинку, пересування, проведення масових заходів та інших потреб.

використання громадських місць може бути постійним, періодичним та одноразовим.

Громадськими місцями постійного використання вважаються такі, в яких грома-
дяни перебувають постійно, незалежно від часу доби, пори року (вулиці, площі, 
під’їзди, вокзали, аеропорти тощо).

Громадськими місцями періодичного використання визначаються магазини, кафе, 
бари, ресторани, музеї, клуби тощо у період їх роботи, а також транспортні засоби 
громадського користування під час перебування в них пасажирів.

Громадськими місцями одноразового використання необхідно вважати місця 
проведення одноразових громадських заходів (будівлі під час проведення в них 
зборів, дільниці лісу, поля під час проведення на їх території організованих масо-
вих зібрань тощо).



21

зМІСТ

ПроСТиТУція – один крок до ЗЛочинУ ............................................ 3

інСТрУкТАж Перед ПАТрУЛювАнням .................................................. 6

виПАдок нА мАрШрУТі ...................................................................... 8

АдмініСТрАТивне ЗАТримАння ....................................................... 10

кімнАТА дЛя ЗАТримАних ............................................................... 11

У кАБінеТі діЛьничноГо інСПекТорА ............................................... 13

СПЛАТА АдмініСТрАТивноГо ШТрАфУ – Прояв ГромАдСької 
СвідомоСТі .................................................................................... 16

Терміни ТА Скорочення ................................................................. 19



22

При написанні даної брошури були використані наступні  
нормативно-правові акти та література:

1. конституція України: Прийнята на п’ятій сесії верховної ради України 28 червня 
1996 р. – к.: Преса України, 1997. 

2. кодекс України «Про адміністративні правопорушення»: офіційний текст зі змінами 
та доповненнями (станом на 20 вересня 2001 р.). – к., 2001.

3. кримінальний кодекс України від 5 квітня 2001: офіційний текст. – к., 2001.
4. кримінально-процесуальний кодекс України. – к., 2004.
5. «Про міліцію» Закон України від 20 грудня 1990 р.
6. «Про податок з доходів фізичних осіб» Закон України від 22 травня 2003 року  

(зі змінами та доповненнями)
7. «Про місцеві державні адміністрації» Закон України від 9 квітня 1999 р. // відомості 

верховної ради України. – 1999. –  № 20-21.
8. «Про місцеве самоврядування в Україні» Закон України від 21 травня 1997 p.  

№ 280/97-вр.
9. «Про державну службу» Закон України від 16 грудня 1993 р.
10. «Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні» Закон 

України від 11.12.03. № 1382-IV
11. «Про заходи щодо попередження та зменшення вживання тютюнових виробів і їх 

шкідливого впливу на здоров’я населення» Закон України від 22 вересня 2005 року 
№ 2899-IV

12. Статут патрульно-постової служби міліції України, затверджений наказом мвС 
України від 28 липня 1994 р. № 404

13. Положення про адміністративні комісії Української рСр,  затверджено Указом 
Президії верховної ради Української рСр від 9 березня 1988 року № 5540-XI.

14. наказ мвС України від 21 червня 1996 р. № 438.
15. «Золотий фонд мудрості», олег Єрмішин, 2006 р.



23

миссия AFEW 

«Снід фонд Схід-Захід» (AIDS Foundation East-West, AFEW) – голландська неурядова 
гуманітарна організація, що здійснює свою діяльність в галузі охорони громадського 
здоров’я, мета якої – знизити вплив віЛ-інфекції у Східній Європі і центральній Азії. 
AFEW застосовує новаторські та проактивні підходи і активно сприяє обміну знань на 
міжнародному та регіональному рівнях. Працюючи з державними та недержавними 
партнерськими організаціями, за участі і для блага людей, які живуть з віЛ, і 
співтовариств, яких торкнулася епідемія, AFEW проводить та підтримує програми, 
які спрямовані на попередження розповсюдження віЛ-інфекції, забезпечення 
універсального доступу до лікування, догляду та підтримки, а також на привернення 
уваги до актуальних проблем з метою полегшити тягар епідемії у регіоні.

AFEW Mission Statement 

AIDS Foundation East-West (AFEW) is a Dutch, non-governmental, humanitarian, public 
health organization working in Eastern Europe and Central Asia (EECA) to reduce the 
impact of HIV and AIDS using innovative and proactive approaches and by actively seeking 
international and regional exchanges. Together with and for people living with HIV and 
affected communities, as well as non-governmental and governmental partners, AFEW 
conducts and supports programmes aimed at the prevention of HIV; universal access to 
treatment, care and support; and advocacy on the most pressing issues to alleviate the 
burden of the epidemic in the EECA region.



Питання, представлені у даному виданні, 
можуть призначатися виключно для 
цільової аудиторії. Згадка в матеріалах 
видання яких-небудь компаній, 
лікарських препаратів або способів 
їх застосування не означає, що AFEW 
рекомендує або віддає перевагу саме 
цим компаніям, лікарським засобам або 
способам їх застосування.

AFEW наполегливо радить читачам і 
особам, які беруть участь у програмах 
навчання, ретельно перевіряти будь-яку 
інформацію і не застосовувати на 
практиці отримані з даного джерела 
відомості без попередньої консультації 
фахівця.

AFEW не несе відповідальності за точність 
і повноту опублікованих матеріалів, а 
також за будь-які дії, зроблені внаслідок 
їх публікації. AFEW не несе юридичної 
і іншої відповідальності за можливі 
наслідки використання опублікованої 
інформації третіми особами. 

відтворення, передача, розповсюдження 
або дублювання будь-якої частини 
матеріалів, що містяться у 
публікації, допускається за умови їх 
некомерційного використання надалі. 
Посилання на «Снід фонд Схід-Захід 
(AIDS Foundation East-West, AFEW)» 
обов'язкове. Порушення авторських 
прав переслідуватиметься відповідно 
до законодавства України і міжнародної 
правової практики.
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