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Загроза для всіх і кожного

Володимир Бацунов

Один з найпоширеніших заголовків в матеріалах ЗМІ, присвячених не-
законному насильству з боку працівників МВС — «Моя милиция меня бе-
режёт» (або український варіант «Моя міліція мене береже») з додаванням 
знаку питання (в цьому легко пересвідчитись, зробивши зробити запит 
в інтернетівських пошукових системах). Це вже мовний штамп. Ясно, що не 
кожен спроможний вигадати хороший заголовок і не всі газети-журнали ма-
ють у штаті посаду «заголовочника» (рос.), як це було раніше (може, й зараз є) 
в серйозних виданнях. І, мабуть, що не всі пам’ятають, що це — цитата з по-
еми Маяковського «Хорошо». повністю цей фраґмент має такий вигляд: «Моя 
милиция меня бережёт. Жезлом правит, чтоб вправо шёл. пойду направо. 
Очень хорошо. надо мною небо. Синий шёлк! никогда не было так хорошо». 
Еге ж, ніколи… а ще один з розповсюджених заголовків — «перевертні в по-
гонах». Ясно, що тут маються на увазі співробітники МВС, які, прикриваючись 
посадами й званнями, скоюють злочини. Словосполучення «перевертні в по-
гонах» — теж штамп, але те, що воно стало штампом, теж є показовим.

Вже певний час Харківською правозахисною групою систематично ве-
деться блоґ «Проти катувань!», присвячений такому ганебному явищу, як 
катування й жорстоке поводження в органах внутрішніх справ сучасної Ук-
раїни. В блозі збирається інформація про випадки незаконного насильства, 
що потрапили в засоби масової інформації, а також інші матеріали стосовно 
цієї теми. І якщо порівняти цифри 2009 й 2010 років, отримаємо невтішний 
результат: кількість повідомлень про незаконне застосування сили праців-
никами міліції помітно збільшилася — майже щодня надходить інформація 
про такі випадки.
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кілька слів про гучні справи, які ще тривають. Гучні, бо отримали загаль-
нонаціонального розголосу й імена фігурантів відомі багатьом з тих, хто чи-
тає, дивиться й слухає ЗМІ. Отже, про ці справи по черзі.

Справа про смерть студента Ігоря Індила  
в Шевченківському райвідділі міліції м. Києва

Ввечері 17 травня між дев’ятнадцятирічним студентом коледжу ім. Ма-
каренка Ігорем Індилом і його сусідом по гуртожитку дільничним міліціоне-
ром відбулася перепалка і представник влади запропонував Ігореві проїхати 
до Шевченківського райвідділу міліції. Ігор погодився, а на ранок ошелешені 
вчителі зателефонували батькам Ігоря, щоби ті забрали тіло сина з моргу. на 
Ігоровім тілі була величезна кількість саден і синців. В свідоцтві про смерть 
було написано: «крововилив під оболонку в тканини головного мозку, пе-
релом кісток черепу, ушкодження внаслідок контакту із тупим предметом». 
Згідно з версією правоохоронців, ці травми Ігор отримав, кілька разів впав-
ши на підлогу, бувши в нетверезому стані, а голова київського бюра судме-
декспертиз В. юрченко зазначив: «Мы нашли все морфологические признаки, 
которые свидетельствуют о том, что травма сформировалась у пострадавше-
го вследствие падения из положения стоя. Возможно, находясь в состоянии 
алкогольного опьянения, человек мог совершить какое-то неудачное дви-
жение, попятиться назад и упасть». 28 травня прокуратура Шевченківського 
району києва порушила кримінальну справу за фактом перевищення служ-
бових повноважень працівниками Шевченківського райуправління міліції 
столиці. Омбудсмен н. карпачова назвала смерть Ігоря Індила вбивством 
і повідомила, що справа знаходиться під її особистим контролем, проку-
ратура києва запевнила, «що забезпечить всебічне, повне і об’єктивне роз-
слідування всіх обставин справи і прийняття після завершення досудового 
слідства законного рішення».Також ЗМІ повідомлялося, що слідчі опитували 
лікарів в кількох лікарнях Чернігівської області й вилучили медичні картки. 
Інформацію про дитячі травми загиблого нібито можна обернути на користь 
версії правоохоронців про ненасильницьку смерть Ігоря Індила в райвід-
ділку. На думку адвоката УГСпл Олега левицького «справа з розслідуванням 
цього випадку зайшла в глухий кут тільки тому, що той фатальний удар завдав 
хтось із керівництва райвідділу. Був би це той дільничний, який забрав сту-
дента з гуртожитку — здали б давно. В мене немає жодного сумніву, що смер-
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тельний удар наніс хтось із керівництва Шевченківського райвідділу». В лис-
топаді 2010 року відбулося попереднє слухання справи — на лаві підсудних 
були два міліціонери: дільничний і черговий. Їм висунули звинувачення за 
статтями кримінального кодексу Україні «перевищення влади» та «Службова 
недбалість» (покарання — від штрафу в 850 гривень до восьми років тюрем-
ного ув’язнення). 8 грудня суд задовольнивши клопотання одного з обвину-
вачених, переніс слухання на 20 грудня. Чи відбулося засідання, мені особис-
то невідомо — ЗМІ на цю тему мовчать. Допит свідків почався у Деснянському 
суді Києва 12, 13, 14 січня і буде продовжений у лютому.

Смерть Дмитра Ящука  
в Святошинському райвідділі міліції м. Києва

13 червня в Святошинському райвідділку міліції м. києва був знайдений 
повішеним двадцятичотирьохрічний дмитро Ящук, затриманий за підозрою 
в побитті свого знайомого антона Жигінаса. правоохоронці запевняють, 
що дмитро був затриманий за вживання наркотиків і у відділку вкоротив 
собі віку. рідним відмовляли в порушенні кримінальної справи й доступі до 
матеріалів слідства. але рідні не вірять, що дмитро вчинив самогубство, бо 
наркотиків не вживав (раніше пройшов курс лікування), а також сумнівають-
ся в автентичності відео з фіксуванням акту самогубства, яке одразу не було 
надане. рідні заявляли, що на них чиниться тиск, про спроби з боку пред-
ставників правоохоронних органів домовитися з ними, а правоохоронці на-
зивали причиною смерті самогубство в наслідок наркотичної ломки. Зреш-
тою, прокуратура києва дозволила незалежну судмедекспертизу тіла Ящука. 
Як з’ясувалося пізніше, в крові померлого не було знайдено ані слідів нарко-
тиків, ані слідів алкоголю. Мати ж антона Жигінаса каже, що сина її побили 
в міліції: «Його там настільки побили, що коли привезли до лікарні — було не 
обличчя, а місиво, все тіло боліло. Йому видалили селезінку. Сказали, що він 
має написати, ніби його побив Ящук. Хоча він мені говорив, і свідки підтвер-
дять, що саме працівники відділу з незаконного обігу наркотиків Симоненко, 
коба і Васильченко відбили йому селезінку». Брат загиблого дмитра Ящука 
юрій пояснює затримку слідства спробою правоохоронців приховати свою 
провину. Інформація про теперішній стан справи в ЗМІ відсутній. Знаю тіль-
ки, що планується ще одна незалежна експертиза, змінився слідчий, що веде 
справу і що справу порушено проти міліціонерів.
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Справа Якова Строгана (м. Харків)

15 серпня 2010 року у харків’янина Якова Строгана відбувся конфлікт із 
сусідом, під час якого той упав і порізався уламком пляшки, яку сам же перед 
тим розбив. Вночі до Строгана приїхали працівники міліції (принаймні вони 
так назвалися) і вимагали впустити їх в середину помешкання. коли Яків від-
мовився, стали ламати двері, а вранці, по тому, як Яків двері відчинив, відвез-
ли його до київського райвідділу міліції. Там Строган написав пояснення про 
події попереднього вечора, прочитавши які начальник наказав підлеглим 
«вывезти его в лес и эта собака должна написать все объяснения, те, которые 
нужны». Якова привезли в ліс, запропонували вибрати ніж з запропонова-
них і підписати показання про те, що він хотів вбити людину, а коли Строган 
відмовився, надягли кайданки й почали бити й катувати, а коли той непри-
томнів, відливати водою. коли ж і це не допомогло, влили йому в рот амонія-
ковий спирт, що викликало опік внутрішніх органів. після знущань Строгана 
тримали кілька днів у таємному помешканні, вимагаючи в дружини хабаря, 
а потім відпустили з умовою, що він знайде гроші, коли ж сума, яку той зміг 
зібрати, не влаштувала міліціянтів, Строган не став шукати далі, а звернувся 
до прокуратури. 29 жовтня 2010 року прокуратура відмовила в порушенні 
кримінальної справи. 1 грудня 2010 року Строган взяв участь у слуханнях 
парламентського комітету з питань законодавчого забезпечення правоохо-
ронної діяльності, присвячених дотриманню прав людини в міліції, на яких 
також його історія отримала освітлення і привернула увагу українського 
омбудсмана. але 9 грудня Якова затримали (цілком безпідставно, бо він не 
ховався від слідства і за першою вимогою працівників міліції приходив на 
зустрічі), пред’явивши обвинувачення в замаху на умисне вбивство сусіда 
в серпні 2010 року. 10 грудня Строгана привезли в київський районний суд 
для обрання запобіжного заходу. Він мав сліди побиття, ледве пересувався, 
а суддя С. Муратова не дозволила його госпіталізувати, і навіть заборонила 
лікарю «швидкої» дати йому пігулку валідолу. Також суддя без пояснень при-
чин виставила із залу дружину Строгана і представників Харківської правоза-
хисної групи, які мали намір представити свою поруку. рішенням суду Стро-
ган був взятий під варту і зараз перебуває в СІЗО.

Через таку практику в суспільстві сформувалося ставлення до міліціо-
нерів, як до ворогів. працівник міліції — потенціальна загроза для громадя-
нина, небезпечніша від бандитів. І це ставлення небезпідставне.
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Які ж причини незаконного застосування сили працівниками міліції? 
Експерти називають кілька: неможливість затриманій людини скористатися 
правовою допомогою (платною чи безоплатною), неможливість повідомити 
близьких чи юристів про факт затримання, неможливість отримати медич-
ну допомогу — на етапі затримання. людина, яка не має можливості ці три 
права реалізувати є потенційною жертвою незаконного насильства в міліції. 
а ще — робота на показники. Такий підхід призводить до фальсифікації 
кримінальних справ і вибивання зізнань. Скільки було випадків, коли людей 
засудили за злочини, яких вони не скоювали! деяких стратили, дехто із за-
суджених не витримав і вкоротив собі віку, дехто відбув термін покарання, 
але життя їхнє було поламане (згадати, наприклад, «пологівського маніяка» 
Ткача, якого звинувачують у 80 випадках зґвалтувань і вбивств — за скоєні 
ним злочини були покарані безневинні люди).

Тому, якщо надходять повідомлення про смерть людей в міліції, не ві-
риться, що людина померла природною смертю, хоча, звісно, і таке може 
бути. У будь-якому разі смерть в міліції — надзвичайний випадок, бо якщо 
міліціонери й не спричинили смерть своїми діями, то й не забезпечили на-
лежну безпеку затриманої чи запрошеної людини. Візьмім, приміром, випад-
ки випадіння з вікон райвідділів: у квітні минулого року з будівлі Харківського 
міськуправління міліції, і вже два цього року: з вікна райвідділу в місті лозо-
ва Харківської області випав Ласло Коломпаров і за кілька днів після падіння 
помер. Минуло кілька днів, і з вікна того самого райвідділку випала Оксана 
Бондаренко, яка теж за кілька днів померла в лікарні. Що це було — люди 
вистрибнули чи їм допомогли, достеменно невідомо. 2011 року зафіксовано 
вже 5 (!) смертей в міліції.

а ще — відпрацьовані схеми вимагання грошей. От що сказала адво-
кат ХпГ айгуль Муканова на першій прес-конференції, присвяченій випад-
ку Якова Строгана: «Мы в первую очередь сейчас ставим вопрос о том, что 
у сотрудников милиции действует чётко налаженная схема похищения лю-
дей и вымогательства денег. подробности, о которых говорит Яков, просто 
невозможно придумать. Такие моменты, когда они надевали наручники, они 
перед этим под наручники наматывали ленту, чтобы не было синяков. Это всё 
было приготовлено заранее. В машине была камуфляжная форма, в которую 
они переодевались. Я так понимаю, чтобы не запачкаться. У них был прибор, 
с помощью которого они пытают. и у них была вода с собой и нашатырный 
спирт, с помощью которых они приводили в чувство. Это всё заранее приго-
товленные вещи».
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«нікого не може бути піддано катуванню або нелюдському чи такому, що 
принижує гідність, поводженню або покаранню» (ст. 3 Європейської конвен-
ції про захист прав і основних свобод людини) — це абсолютне людське пра-
во, яке не може бути обмежене — ніколи, ніким, ні за яких обставин. держава 
Україна ратифікувала цю конвенцію, тож має притримуватися її положень.

«кожна держава-сторона вживає ефективних законодавчих, адміністра-
тивних, судових та інших заходів для запобігання актам катувань на будь-якій 
території під її юрисдикцією.» (п. 1 ст. 2 конвенції ООн проти катувань та ін-
ших жорстоких, нелюдських або таких, що принижують гідність, видів повод-
ження і покарання).

держава Україна ратифікувала цю конвенцію, а також факультативний 
протокол до неї, тож мусить уживати заходів для створення механізмів за-
побігання катуванням і нелюдському поводженню. Скасоване міністром 
внутрішніх справ а. Могильовим в березні минулого року Управління моні-
торинґу дотримання прав людина в органах внутрішніх справ (УМдпл) було 
прообразом такого превентивного механізму, і зараз нічого подібного в Ук-
раїні немає.

Звісно, повинні бути дії з боку держави, наприклад, реформування цілої 
системи внутрішніх справ, цієї машини, в якій досі діють методи нкВС, також 
реформування системи судочинства, скажімо, введення суду присяжних, ко-
ли живе людське ставлення зможе запобігти покаранню невинних, що трап-
ляється час од часу. але цього замало, бо якщо не зміниться ставлення до цієї 
проблеми українських громадян загалом, мало що можна буде змінити.

Що ж робити звичайним українцям? Спочатку вони мусять зрозуміти, 
що будь-хто може стати жертвою незаконних дій міліціонерів, що це може 
статися саме з ними. Згадаємо спільні дії харків’ян на захист парку ім. Горько-
го минулого року, коли люди разом відстоювали те, що важливе для кожного 
окремо. І це — справжній прояв громадянського суспільства. а ще важли-
вою є обізнаність і поінформованість людей, як себе поводити, щоб не стати 
жертвою міліцейського свавілля, а також що робити, якщо це все-таки стало-
ся. В розділі «Практичні поради» блоґу «проти катувань!» можна ознайоми-
тися з порадами фахівців стосовно таких ситуацій.
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Ти і міліція

Володимир Батчаєв, 
Асоціація українських моніторів дотримання прав людини 
в діяльності правоохоронних органів

юний друже! Так, так — юний, бо ця невеличка брошура написана са-
ме для молоді. написана як спроба поділитися життєвим досвідом та пев-
ними знаннями щодо дуже важливого питання — як зробити своє життя 
безпечнішим. Ти тримаєш у руках не нудне повчання чи моралістичну про-
повідь, це серйозна, але відверта розмова, а тому відразу будемо на «ти».  
 Ми будемо говорити про міліцію, а точніше про те, як тобі уникнути випад-
ків приниження та жорстокості з боку правоохоронців. Сам розумієш — тема 
актуальна. Якщо тобі 20 років, і патрульні ще не нишпорили по твоїх кишенях 
у пошуках викраденого десь мобільника, жодного разу не зігнали ввечері 
з лавки у сквері або просто не нагрубили при друзях або дівчині, мушу конс-
татувати — тобі пощастило. У наш час такі випадки — рідкість. Безпричинне 
затримання, знущання, побиття та катування, незаконні обшуки у квартирах 
та принизливі особисті огляди — про всі ці ганебні випадки міліцейського 
свавілля ти, мабуть, не раз читав у Інтернеті, бачив по телевізору і, я впевне-
ний, неодноразово обговорював з товаришами, шукаючи відповідь на питан-
ня: «а як мені уникнути цього?» 

Скажу одразу — це непросто, але звести до мінімуму ризик стати жерт-
вою міліціонерів можна. просто обміркуй мої поради та прислу′хайся до них. 
Вони стануть у пригоді, а може, врятують твоє життя і здоров’я. а ще — спокій 
твоїх батьків, що теж дуже важливо. Сам бачиш, незважаючи на всі запевнен-
ня «свіжих» міліцейських чиновників про рішучу боротьбу з «перевертнями 
в погонах», нічого в нашому з тобою житті суттєво не змінилось, і зустріч із 
міліціонером — річ не завжди приємна, а іноді й узагалі небезпечна. 
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Отже, почнемо. 
Спочатку головне: запам’ятай три основних принципи (три нЕ) спілку-

вання з міліцією: 
— НЕ провокуй;
— НЕ ображай;
— НЕ тікай.
не давай приводу застосовувати щодо себе насильство, як би правоохо-

ронці не підбурювали тебе до спалахів гніву та непродуманих вчинків своїм 
чіплянням, хамством і образами. Якщо не витримаєш і зірвешся — винуватим 
у конфлікті залишишся саме ти, оскільки довести вину чиновника, а тим біль-
ше міліціонера, у нашій державі дуже важко. Запропоновані три принципи 
(три нЕ) мають стати нормою твоєї поведінки при зустрічі з будь-яким пра-
цівником міліції: дільничним інспектором, опером, співробітником даІ чи 
патрульно-постової служби. Вони універсальні для будь-яких ситуацій, які ми 
будемо далі розглядати.

Ситуація 1. «Відчиніть — міліція!»

Стаття 30 конституції України та стаття 14-1 кримінально-процесуаль-
ного кодексу України гарантує кожній людині недоторканність житла. Це 
означає, що ніхто, у тому числі і працівник правоохоронних органів, не має 
права без законної підстави ввійти в житло проти волі осіб, які прожива-
ють у ньому. Увійти до твоєї квартири чи будинку, провести в них огляд або 
обшук міліція має право лише за вмотивованим рішенням суду, з яким тебе 
зобов’язані ознайомити.  Якщо такого рішення суду немає, суворий голос за 
дверима: «Відчиніть, міліція!» — можна розцінювати не як наказ, а як прохан-
ня. немає рішення суду — тобі вирішувати, пускати міліціонера у квартиру 
чи обмежитись розмовою на сходовому майданчику в під’їзді. Тому, якщо 
у двері дзвонить міліціонер, не поспішай відразу їх відчиняти, а спочатку де-
тально розпитай про мету його візиту. пояснення на кшталт: «поговорити 
треба» або: «Відчиніть — тоді й поясню» до уваги взагалі не беруться. Якщо, 
наприклад, дільничний інспектор міліції повідомляє, що він перевіряє пас-
портний режим, візьми паспорт і сам вийди до дільничного. а ще одразу на-
тисни на кнопку дзвоника дверей сусідів — хай вони будуть присутніми при 
твоїй розмові з міліціонером. Я радив би взагалі не пускати сторонніх осіб до 
свого житла, у тому числі й співробітника міліції, але якщо так сталося, що він 
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уже в квартирі (ти дозволив йому написати якийсь документ на кухні), завж-
ди залишайся з ним у одному приміщенні. Чуєш — завжди! Це не боягузтво, 
а елементарна норма поведінки у своєму житлі, досвідчений міліціонер і сам 
не залишиться в кімнаті за відсутності господаря. а в іншому разі не дивуйся, 
коли наступного дня під твоїм холодильником зовсім інші працівники міліції 
в присутності понятих знайдуть якісь невідомі пігулки. Здогадуєшся, хто їх міг 
там залишити, коли ти виходив із кухні? перед тим, як відчинити двері міліціо-
нерові, зверни увагу на його зовнішній вигляд — дільничний інспектор міліції 
під час відвідування громадян повинен бути у форменому одязі (він же не на 
чашку кави до тебе прийшов). Якщо у двірне вічко ти побачив кількох осіб 
у цивільному, які називають себе працівниками міліції і хочуть поспілкувати-
ся з тобою, не відчиняючи дверей, розпитай, з якого вони райвідділу, навіщо 
прийшли та ввічливо поясни, що ти завжди радий надати допомогу. а потім 
попроси залишити у дверях письмову повістку з викликом у міліцію, де має 
бути зазначено, з якого приводу тебе викликають, хто саме і в якій якості (сві-
док, підозрюваний тощо). Своє небажання пускати незнайомців у дім завжди 
можна розумно обґрунтувати: наприклад, сказати, що батько пішов у мага-
зин, зачинив двері та випадково забрав із собою ключі, і ти просто фізично не 
можеш відчинити двері, бо немає чим. але ти зараз зателефонуєш батькові, 
і він одразу прийде. 

Якщо люди в цивільному погрожують зламати двері, грюкають у них, 
і ти бачиш серйозність їхніх намірів — зателефонуй на «1-02» та сам виклич 
міліцію, повідомивши, що невідомі особи без форми, представляючись пра-
цівниками міліції, вчиняють спробу протизаконно вдертися до твого житла. 
У черговій частині телефонний дзвінок буде автоматично записаний на маг-
нітні носії, а це, у разі потреби, буде свідчити на твою користь. крім цього, 
обов’язково зателефонуй або поклич сусідів — міліціонери дуже не люблять 
свідків своїх протиправних дій.

Ситуація 2. Спілкуємося з міліціонером

Будь-яка розмова з міліціонером, незалежно від того, де вона відбу-
вається, — у тебе вдома, на вулиці чи в кабінеті райвідділу, має починатися 
з твого прохання до нього пред’явити службове посвідчення. не соромся 
уважно його прочитати, а при можливості демонстративно записати посаду, 
прізвище, ім’я правоохоронця. Це не твоя забаганка, він зобов’язаний усі ці 
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дані повідомити тобі. Та й психологічно ти продемонструєш свою готовність 
до спілкування, але виключно в межах закону і на серйозному рівні. 

Слід розуміти, що міліціонер є представником держави, і до нього не-
обхідно ставитися з відповідною повагою та виконувати його законні ви-
моги. Запам’ятай: злісна непокора законному розпорядженню чи вимозі 
працівника міліції є адміністративним проступком (стаття 185 кодексу про 
адміністративні правопорушення) і може призвести до застосування щодо 
тебе фізичної сили та арешту строком до 15 діб. Міліціонери дуже полюбля-
ють під будь-яким приводом використовувати саме цю статтю — вона дає їм 
можливість доставити людину до райвідділу, а на чужому полі, так би мовити, 
грати завжди гірше. разом з тим, зверни увагу, — ти зобов’язаний виконувати 
лише законні вимоги працівника міліції, як то: назвати своє прізвище, адре-
су проживання, пред’явити паспорт чи інший документ, що посвідчує особу, 
дати пояснення з приводу події, свідком якої ти був, припинити чинити ті чи 
інші дії, якщо тобі обґрунтовано вказали, що в них вбачаються ознаки право-
порушення. 

Увага! Памятай: 
— міліціонер не має права вилучати й забирати з собою твій паспорт, 

якщо в ньому немає ознак підробки (у такому разі в присутності 
двох понятих обов’язково складається мотивований протокол ви-
лучення чи добровільної видачі документа); 

— міліціонер не має права вилучати у тебе будь-які речі, якщо вони 
не є знаряддям або об’єктом скоєння правопорушення. У будь-яко-
му разі вилучення речей також має бути протокольно оформлено 
в присутності двох понятих; 

— міліціонер не має права вимагати від тебе невідкладно прибути ра-
зом із ним до райвідділу міліції без пояснення причин. Такі дитячі 
доводи, як «У райвідділі все тобі розкажуть» або: «Я не знаю, це до 
начальника зверніться», — пропускаємо повз вуха. Взагалі, якщо 
тобі не вручено письмову повістку про явку в міліцію — до райвід-
ділу можна не йти. 

— ти маєш право в будь-який момент припинити розмову. але зроби 
це коректно й аргументовано: посилайся на стан здоров’я, необ-
хідність прийняти ліки або просто скажи, що виходив із дому в ма-
газин і залишив на плиті чайник. Обов’язково скажи, що завжди го-
товий зустрітись і допомогти міліції в інший час, міліціонер не має 
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права примушувати тебе до тривалої співбесіди, коли припинити 
розмову — вирішувати тобі.

Ситуація 3. Тебе викликають у райвідділ міліції

Я вже говорив, що явка в міліцію є обов’язковою, якщо ти отримав від-
повідну письмову повістку. до того ж, така повістка має бути отримана осо-
бисто тобою під підпис (корінець повістки з підписом міліціонер забирає з со-
бою). У повістці повинно бути чітко зазначено: кого викликають у міліцію (твоє 
прізвище та ініціали), куди викликають (назва органу міліції та його адреса), 
хто викликає (прізвище посадової особи), у якості кого викликають (потерпі-
лий, свідок, підозрюваний), для чого викликають (допит, надання пояснення), 
дата і час прибуття до міліції. проігнорувати можна телефонне чи усне запро-
шення до підрозділу міліції (такий вчинок відповідальності не передбачає), 
але, отримавши письмову повістку, ти зобов’язаний з’явитись у райвідділ, 
і від цього нікуди не дітися. Якщо не прийдеш — доставлять примусово із 
складанням протоколу про злісну непокору законним вимогам працівника 
міліції. але життя — це життя, і якщо з важливих причин (хвороба тощо) ти не 
зможеш прийти до міліції у термін, вказаний у повістці, — обов’язково зате-
лефонуй до райвідділу й повідом про це. Бажано спершу зателефонувати не 
до конкретного працівника, а до чергової частини, де розмова буде зафіксо-
вана записуючим пристроєм, і ніхто надалі не зможе звинуватити тебе в ухи-
ленні від явки. проте візьми до уваги, що потім посадова особа райвідділу, 
яка викликала тебе до себе, може зажадати документального підтвердження 
причини неявки (лікарняний лист та інше). 

Дуже важливо! не ходи до міліції сам, до самого кабінету тебе повинні 
супроводжувати близькі або друзі. Так, на всякий випадок. І хай цей момент, 
що ти не один, побачать якомога більше міліціонерів. У крайньому разі (при-
пустімо, ти перебуваєш десь у чужому місті на відпочинку або у відрядженні), 
перед відвідуванням райвідділу проінформуй по телефону родичів та знайо-
мих: до якого саме підрозділу міліції ти йдеш, коли, хто та у зв’язку з чим тебе 
викликає. 

Запам’ятай! Одразу після того, як ти зайшов до приміщення райвідділу, 
звернись до постового при вході або в чергову частину і вимагай, щоб тебе 
записали у відповідному журналі відвідувачів (такий є в кожному підрозділі 
міліції). У журналі має бути зазначено твоє прізвище, ім’я, по батькові, дата 
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та час прибуття в райвідділ, до кого з працівників міліції ти прийшов. далі 
постовий зобов’язаний зафіксувати у цьому ж журналі час, коли ти вийдеш із 
райвідділу. Ти спитаєш — навіщо ця бюрократія? а для того, щоби ти не сидів 
у райвідділі кілька діб за підозрою у вчиненні злочину, а міліціонери при ць-
ому не розводили би руками і не говорили твоїм стурбованим батькам, що 
взагалі тебе не знають, і ти в райвідділі ніколи не був. Запис у журналі про 
твоє перебування в міліції значно зменшить таку загрозу, а твої родичі в очі-
куванні біля чергової частини — зведуть її нанівець.

Ситуація 4. Тебе затримала міліція

У народі кажуть, що не можна зарікатися від двох речей — від суми та від 
тюрми. Іноді в житті обставини складаються таким чином, що навіть найбільш 
законослухняний громадянин може опинитись у ролі затриманого. неваж-
ливо, за що тебе затримали, важливо, що робити і як себе поводити в такій 
нестандартній ситуації . 

Маєш знати, що існує дві головні підстави для затримання: затримання 
за скоєння адміністративного правопорушення та затримання за підозрою 
у вчиненні злочину. Отже, — адміністративне затримання. проводиться 
міліцією, якщо вона вважає, що ти вчинив адміністративне проступок — по-
рушував громадський порядок, перебував у громадському місці в нетвере-
зому стані та тому подібне. Взагалі, згідно зі статтею 263 кодексу України про 
адміністративні правопорушення (кУпап), адміністративне затримання мо-
же тривати не більше 3 годин. За цей час співробітники міліції повинні склас-
ти на тебе адміністративний протокол, опитати свідків та інше. 

після затримання тебе можуть помістити й тримати в спеціально відве-
дених для цього приміщеннях — кімнатах для затриманих, які в народі нази-
вають «мавпятниками». перебування в такій кімнаті приємних вражень у тебе 
не залишить, а отже, — увага! 

Для початку спробуй взагалі уникнути підстав для затримання. для 
цього: 

— завжди май при собі свій паспорт або студентський квиток. пос-
тійне носіння при собі документів позбавить тебе від багатьох ус-
кладнень під час спілкування з працівниками міліції. Відсутність 
паспорта дає міліціонерові повне право доставити тебе до райвід-
ділу для встановлення особи. Якщо ти таки не маєш при собі доку-
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ментів, чітко назви своє прізвище та адресу проживання, попроси 
міліціонера зателефонувати по твоєму телефону батькам, які під-
твердять твої твердження. Батьки не беруть слухавку — не біда, 
попроси правоохоронця перевірити правдивість повідомлених 
про себе відомостей за обліками адресно-довідкового бюро по 
телефону, він має таку можливість. Скажи, що ти з розумінням ста-
вишся до важкої міліцейської праці та розумієш, що міліціонер ви-
конує свої обов’язки, а тому готовий почекати, доки проводиться 
ця перевірка; 

— уникай створення конфліктної ситуації з правоохоронцями. про-
понуй компроміс, і якщо це можливо, виконай їхні вимоги. Зро-
зумій, що згідно із Законом «про міліцію», міліціонер таки має пра-
во зупинити на вулиці будь-якого громадянина. але лише зупини-
ти, перевірити документи, попросити надати пояснення з того чи 
іншого приводу. Часто правоохоронці вимагають надати їм мож-
ливість провести огляд речей, скажімо, сумки (ну, що поробиш, ко-
ли твоя велика сумка викликала підозру в міліціонерів, які знають, 
що декілька годин тому в цьому районі обікрали квартиру?). Слід 
розуміти, що між обшуком і так званим оглядом є суттєва різниця. 
при огляді міліціонер повинен запропонувати тобі показати вміст 
сумки, особисто копирсатись у ній або у твоїх кишенях він не має 
права. Відповідно до закону, ти вправі відмовитись від проведення 
огляду, але тоді пам’ятай, що в такому разі працівник міліції може 
зажадати пройти з ним у райвідділ, мотивуючи необхідністю роз-
криття злочину. при цьому, якщо не маєш при собі паспорта, — твої 
шанси бути примусово доставленим до міліції зростають у рази. 
Тому, якщо в тебе немає при собі заборонених предметів, то чому 
би й не надати міліціонерові можливість пересвідчитись у цьому. 
Зроби це, хай він заспокоїться; 

— будь спокійним і чемним, але водночас і впевненим у собі. Запам’ятай, 
що саме перші хвилини твого вимушеного спілкування з міліціоне-
ром мають велике значення для подальшого розвитку ситуації. Ще 
раз наголошую — не піддавайся на провокації й ніколи не відпові-
дай на грубість грубістю. коректна й у той же час офіційна манера 
спілкування спонукає міліціонера ставитися до тебе таким же чи-
ном. Обов’язково запитай, у чому причина такої цікавості до твоєї 
персони — міліціонер зобов’язаний проінформувати про підстави 
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затримання. У жодному разі не треба залякувати міліціонера своїм 
«родичем-прокурором» або «сусідом-депутатом» та ще й погрожу-
вати звільненням з роботи, будь певен — сфальсифікують матеріа-
ли і зроблять так, що навіть добросовісний прокурор не допомо-
же. Відразу «качати права» і вимагати негайно надати тобі адвоката 
потреби також ще немає — з тобою тільки розмовляють; 

— не роби дурниць і не потрапляй до міліції «за компанію». Скоєння 
правопорушення у складі групи відноситься до обставин, що обтя-
жують відповідальність за вчинене; 

— якщо так сталось, що ти десь випив чарку-другу горілки, спокій-
но скажи працівникові міліції, що це не заборонено законом і не 
є значною провиною, адже ти повністю себе контролюєш. Доведи 
адекватність своєї поведінки, скажи, що був на дні народження 
в нареченої і дозволив собі трохи випити вина за здоров’я майбут-
ньої тещі (міліціонери такі ж люди, і в них такі ж тещі). пообіцяй, що 
зараз же підеш додому, а не будеш вештатись по місту в пошуках 
пригод. разом з тим, не треба фамільярничати та лізти до праців-
ника міліції з обіймами: «ну, командире, ти ж розумієш…»; 

— якщо ти скоїв дрібне правопорушення — вибачся й одразу виконай 
вимогу міліціонера щодо його усунення (припини голосно співати 
вночі на вулиці, сховай пляшку з пивом і запевни, що доп’єш її лише 
вдома, підніми той злощасний недопалок і таки кинь його в смітни-
цю, а не поруч). 

Тепер що робити, коли ці профілактичні заходи все ж не допомогли, 
і міліціонер висловив твердий намір тебе затримати й доставити до райвід-
ділу. У такому неприємному випадку:

— у жодному разі не тікай і не чини фізичного опору працівникові 
міліції. Обірваний погон або ґудзик на сорочці міліціонера — це 
доказ твоєї злісної непокори, а значить, у найліпшому разі, — 15 но-
чей у камері з неприємним товариством. крім цього, тебе просто 
елементарно відлупцюють, бо співробітник міліції має право засто-
совувати прийоми рукопашного бою для припинення правопору-
шення та затримання особи, яка намагається втекти, потім надінуть 
наручники і ще раз відлупцюють, вже для профілактики; 

— вимагай чіткого пояснення, у зв’язку з чим тобі так необхідно йти 
до райвідділу і в скоєнні якого правопорушення тебе підозрюють; 
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— перед тим, як пройти з міліціонером до службового автомобіля, 
з’ясуй, у який підрозділ ви направляєтесь; 

— проінформуй по мобільному телефону про затримання своїх близь-
ких (друзів, знайомих). Це зробити важко, оскільки міліціонери час-
то не дають можливості скористатись телефоном. проте таку спро-
бу зробити необхідно — поясни міліціонерові крайню важливість 
такого дзвінка, посилаючись на те, «що вийшов із дому на хвилинку 
в магазин, біля під’їзду шестирічна сестра залишилась, а ключі від 
квартири в мене». Отримавши можливість зателефонувати, стисло 
повідом родичів, у який підрозділ міліції тебе відвозять та попроси 
приїхати до тебе. У крайньому разі спробуй надіслати СМС-пові-
домлення. Ще раз кажу, вірогідність того, що тебе в міліції будуть 
принижувати або бити, значно зменшиться, коли під черговою 
частиною перебуває купа твоїх родичів, яка вимагає невідкладної 
зустрічі з тобою й телефонує до всіх можливих інстанцій (до проку-
ратури в першу чергу); 

— дуже важливо, щоби при доставлянні у відділ міліції був чітко за-
фіксований час затримання, оскільки з нього починається відлік 
годин твого вимушеного перебування в міліції. У черговій частині 
ведеться книга обліку доставлених, куди має бути внесений від-
повідний запис про твій вимушений візит; 

— одразу після прибуття до міліції вимагай складання протоколу 
про своє затримання. У протоколі неодмінно зазначаються дата 
і час затримання та його підстави з обов’язковим посиланням на 
норму закону, що їх передбачає. Відповідно до статті 29 консти-
туції України при складанні протоколу працівник міліції повинен 
негайно повідомити про твоє затримання родичів, проконтролюй 
це. нікуди не поспішай, потреби в цьому вже немає. Уважно про-
читай зміст протоколу, вимагай роз’яснити твої права і передусім 
право відмовитись давати будь-які свідчення стосовно себе та 
право на отримання юридичного захисту й допомоги від фахівця 
в галузі права. 

Міліціонер запропонує підписати складений на тебе протокол. пам’ятай, 
просто підписаний протокол — це зізнання у вчиненні правопорушення, то-
му, якщо не вважаєш себе винним, зазнач у протоколі (є там така графа — по-
яснення правопорушника) «з протоколом не згоден» або взагалі відмовся 
його підписувати (надавати пояснення чи підписувати протокол — це твоє 
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право, а не обов’язок). У протоколі маєш право записати свої зауваження що-
до дій посадових осіб міліції, якщо вважаєш такі дії незаконними. наприклад: 
«про затримання не повідомлені родичі» або: «Мені відмовлено у наданні 
можливості користуватися послугами адвоката». 

пам’ятай, ти маєш право взагалі відмовитись підписувати документи, 
давати будь-які показання чи пояснення проти себе. Таке право тобі гарантує 
стаття 63 конституції України, і співробітник міліції перед тим, як почати опи-
тувати чи пропонувати підписати протокол, зобов’язаний ознайомити тебе 
під підпис із положеннями вказаної статті; 

— до речі, настав час шукати візитку знайомого адвоката. Якщо та-
кого немає, — це погано. послуги кваліфікованого фахівця ніколи 
не завадять, тому після того, як прочитаєш цю брошуру, одразу 
познайомся з адвокатом та заздалегідь обговори спільні дії під час 
непередбачуваних ситуацій. Стаття 29 конституції України наго-
лошує, що «кожному заарештованому або затриманому має бути 
надано можливість з моменту затримання захищати себе особисто 
та користуватись правовою допомогою захисника». Ввічливо по-
ясни співробітникові міліції, що ти взагалі відмовляєшся підпису-
вати будь-які документи за відсутності твого адвоката. Відмова не 
повинна бути показово нахабною і дратувати міліціонера, просто 
спокійно скажи, що ти не можеш підписувати міліцейські папери 
без адвоката, оскільки не є фахівцем у галузі права і не хочеш яки-
хось ускладнень надалі. 

під час оформлення адміністративного затримання тобі доведеться 
пройти неприємну процедуру особистого огляду та огляду твоїх речей. Слід 
знати, що особистий огляд має проводитись особою однієї з тобою статі 
й у присутності двох понятих цієї ж статі. про результати особистого огля-
ду складається протокол, до якого заносяться відомості про вилучені в те-
бе речі. протокол засвідчується твоїм підписом та підписами понятих. після 
оформлення процедури затримання, тебе, можливо, помістять у кімнату для 
затриманих при черговій частині. Хоча, яка це кімната, будемо називати речі 
своїми іменами — у камеру. Ще раз нагадую — відповідно до законодавства 
в камері ти можеш перебувати максимум 3 години. Якщо цей час минув, а те-
бе звільняти ніхто не поспішає — покажи свою обізнаність і неагресивно по-
цікався, чому міліція порушує вимоги законодавства. не треба одразу паніку-
вати — спокійно очікуй, періодично ввічливо нагадуй черговому про те, що 
перебуваєш у камері понад максимально визначений термін і дуже хвилюєш-
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ся за батьків, які досі не знають, де перебуває їхнє улюблене чадо. поясни, що 
ти не хотів, проте тепер просто вимушений поскаржитись на дії працівників 
міліції їхньому керівникові або прокуророві. проте якщо тебе зараз же від-
пустять, то перевантажувати міліцейське начальство й прокуратуру своїми 
скаргами не будеш.

Буває так, що в камері ти знаходишся не один. придивись до свого сусіда, 
і якщо це не пропащий п’яничка, а такий же «щасливець», як і ти, — обміняй-
тесь адресами і телефонами рідних та домовтеся про взаємну допомогу. Час 
від часу з міліції таки відпускають когось на волю, а тому твій новий знайомий 
може проінформувати родину про місце твого перебування або при потребі 
підтвердити, що строк твого сидіння у «мавпятнику» перевищив усі припус-
тимі норми. після затримання на тебе обов’язково будуть складати ще один 
протокол — не про затримання, а про скоєне тобою адміністративне право-
порушення (якщо тільки тебе не затримали без паспорта тільки для встанов-
лення особи). Міліціонери лагідно пояснять: підписуй протокол — і ти на сво-
боді. не розслабляйся. Якщо ти не скоював ніякого порушення — не підписуй 
протокол заради звільнення. Можуть бути несподіванки. після підписання 
протоколу тебе доставлять до суду, де суддя, на підставі підписаного тобою 
ж протоколу, згідно з яким ти — бешкетник, хуліган і п’яничка, без докорів 
сумління запроторить тебе за ґрати на кілька діб. Тому уважно вивчи прото-
кол, з’ясуй, яке покарання згідно з адміністративним кодексом передбачено 
за вчинок, у якому тебе звинувачують. Якщо це звинувачення у зловживанні 
алкоголем, а ти не пив — вимагай направлення на відповідну експертизу, яка 
засвідчить, що останній раз спиртне ти вживав місяць тому.

Тепер про дактилоскопію. Багато людей помилково вважають — якщо 
вже потрапив у райвідділ, то міліціонери мають право сфотографувати тебе 
та зняти відбитки пальців. Це зовсім не так. Відповідно до статті 11 Закону 
України «про міліцію», правоохоронці можуть фотографувати та проводити 
дактилоскопію лише осіб, затриманих за підозрою у скоєнні злочину або за 
бродяжництво, тих, хто звинувачується у вчиненні злочину, взятих під варту 
або підданих адміністративному арешту за рішенням суду (запроторити на 
15 діб може тільки суд і аж ніяк не міліція). Твоє адміністративне затримання 
і навіть складений протокол — це ще не підстава, щоб залишити в райвідділі 
«фотки на згадку» і дактилоскопічну картку.

Відбитки пальців — це твої індивідуальні, конфіденційні дані, і вони не 
повинні опинитися під загрозою неконтрольованого поширення. просто 
подумай — а навіщо міліція так хоче отримати твої відбитки пальців, мабуть, 
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для чогось же їй це потрібно? І де потім буде зберігатися ця персональна 
дактилоскопічна картка із зазначенням твого прізвища, дати народження та 
інших установчих даних? Чи є гарантія того, що вона не потрапить до рук сто-
ронніх осіб або нечесного чи просто халатного міліціонера, який використає 
її для твого звинувачення у вчиненні злочину? дактилоскопічний облік ве-
деться щодо певної категорії осіб, а ти — не злочинець і тому ввічливо від-
мовся від такої процедури з посиланням на цю саму статтю 11 Закону України 
«про міліцію». 

Ситуація 5. Обшук у твоєму житлі та вилучення речей

Спочатку з’ясуймо: а навіщо міліція взагалі проводить обшук? Це тіль-
ки у фільмах будь-який міліціонер, щось запідозривши, має право ввійти до 
квартири та обшукати чи оглянути її. Обшук — це процедура, яка прописана 
(хоч і не зовсім досконало) у главі 16 кримінально-процесуального кодексу 
України, а тому співробітники міліції в обов’язковому порядку повинні її до-
тримуватись Обшук проводиться лише у випадках, коли міліція має достатні 
підстави вважати, що в жилому приміщенні переховуються розшукувані зло-
чинці або знаходяться знаряддя злочину чи здобуті злочинним шляхом речі 
або цінності. 

Згідно зі статтею 177 кримінально-процесуального кодексу України, об-
шук у твоїй квартирі чи домоволодінні може бути проведений тільки за вмоти-
вованою постановою судді, яку міліціонери зобов’язані тобі пред’явити. Якщо 
така постанова, засвідчена печаткою суду, є — нічого не поробиш, вона оскар-
женню не підлягає, і обшук відбудеться. до речі, за окремих обставин законо-
давство надає міліціонерам право провести обшук і без суддівської постано-
ви, але лише у невідкладних випадках, пов’язаних виключно із безпосереднім 
переслідуванням злочинця або врятуванням життя чи майна. перед прове-
денням обшуку тобі повинні повідомити, що саме будуть шукати у твоєму жит-
лі та запропонувати видати розшукувані речі добровільно. проте, як правило, 
міліціонери хитро формулюють свої вимоги і, не конкретизуючи, пропонують 
видати «заборонені для зберігання речі й документи», що дає їм можливість 
провести обшук у будь-якому разі. про проведення обшуку складається 
протокол у двох примірниках, який підписується слідчим (а він обов’язково 
повинен бути присутнім при обшуку), понятими та власником житла.  
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 Тепер про що тобі необхідно знати і які застережні заходи доцільно вжити 
для зменшення ризику отримання неприємностей. 

Запам’ятай: 
— обшук житла проводиться тільки в присутності двох понятих 

та особи, яка у цьому житлі проживає. Якщо міліціонери прийшли 
обшукувати твоє житло зі своїми понятими — це перший сигнал 
про їхню можливу упередженість та недобрі наміри. наполегливо 
вимагай, щоб у якості понятих виступали твої сусіди: незаангажо-
вані поняті — це серйозна гарантія дотримання твоїх прав; 

— перед обшуком тобі й понятим мають оголосити передбачені за-
конодавством права (бути присутніми при всіх діях співробітників 
міліції та робити заяви і зауваження з приводу цих дій, які зано-
сяться до протоколу обшуку). Важливо, щоби поняті почули про 
свої права саме від правоохоронців та і міліціонерів, така процеду-
ра дисциплінує; 

— пильно стеж за діями співробітників міліції та контролюй їх пере-
бування у своєму житлі. Обшук, як правило, проводиться кількома 
співробітниками міліції, але при цьому вони не повинні обшуку-
вати всі кімнати твого домоволодіння одночасно. Якщо ти з поня-
тими, скажімо, перебуваєш у вітальні, а працівник міліції радісно 
вигукує, що він знайшов щось заборонене у твоїй спальні, — ка-
тегорично протестуй, оскільки ні ти, ні поняті в цей час поруч із 
ним не перебували. Вимагай занесення до протоколу обшуку такої 
важливої обставини, як виявлення забороненого предмета, і про-
си понятих засвідчити своїми підписами факт того, що вони на час 
цієї «знахідки» в приміщенні не перебували (ось чому так важливо 
забезпечити присутність неупереджених понятих); 

— особа, яка проводить обшук, має право вимагати від тебе відчини-
ти замкнуту шафу, секретер чи сейф, а тому, якщо не хочеш, щоби їх 
просто зламали, краще це зробити; 

— міліція має право заборонити присутнім виходити з кімнати, у тому 
числі й особам, які зайшли до приміщення вже під час проведен-
ня обшуку та заборонити їм контактувати між собою. Такі вимоги 
необхідно виконувати, оскільки слідчий уповноважений провести 
також і особистий обшук, якщо вважатиме, що ти міг передати за-
боронені предмети комусь із присутніх, і він ховає їх при собі; 
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— якщо раптом міліціонер «виявив» у кімнаті незнайомий тобі пред-
мет, ні за яких обставин не бери його в руки. Хай на провокацію 
правоохоронця: «Візьми і продивись — це не твоє?» ведеться хтось 
інший, а тобі не треба, щоби на чужому предметі появились саме 
твої відбитки пальців; 

— обшук — не погром, тому співробітники міліції зобов’язані уникати 
пошкодження предметів у приміщенні, а також твоїх речей; 

— по закінченню обшуку уважно прочитай складений за його ре-
зультатами протокол, вимагай внесення до нього всіх твоїх, навіть 
незначних, зауважень і обов’язково отримай один примірник про-
токолу (здобудеш офіційний документ про підстави проведення 
обшуку і його реальну мету, крім цього, відомості про міліціонерів 
і залучених ними понятих також зайвими не будуть). 

За результатами обшуку можуть бути вилучені лише заборонені пред-
мети, речі чи документи або такі, що мають значення для справи, тому вима-
гай пояснення, чому міліція вилучає в тебе ту чи іншу річ. Усі документи або 
предмети, котрі правоохоронці вирішили вилучити, мають бути пред’явлені 
для огляду тобі й понятим та перелічені в протоколі обшуку із зазначенням 
їх назви, кількості, ваги, матеріалу, із якого вони виготовлені, а також харак-
терних індивідуальних ознак. Це теж важливо, а тому слід особисто проконт-
ролювати, аби слідчий детально описав вилучений предмет, бо інакше знай-
дений у тебе на кухні звичайний ніж для нарізання хліба може раптом пере-
творитися на небезпечний стилет чи «фінку». Вимагай, щоби вилучені в тебе 
предмети були на місці обшуку упаковані та опечатані, а паперові печатки за-
свідчені підписами понятих (знову таки бачиш, яку важливу роль відіграють 
поняті в забезпеченні твоїх прав).

Ситуація 6. Тебе затримали і звинувачують у вчиненні злочину

Тут уже всі жарти набік. працівники міліції вважають, що перед ними 
злочинець, і будуть діяти відповідним чином. Головне: ні в якому разі не чини 
опору, не лізь у бійку і не намагайся втекти — за певних обставин міліціонер 
має право застосувати вогнепальну зброю при затриманні злочинця. Якщо 
він уже тримає в руках пістолет, беззаперечно виконуй його вимоги і не ро-
би спроби наблизитись до нього — стаття 15-1 Закону України «про міліцію» 
зазначає, що спроба особи, яку працівник міліції затримує із вогнепальною 
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зброєю в руках, наблизитись до нього, скоротивши при цьому визначену 
міліціонером відстань, чи доторкнутись до зброї, дають працівникові міліції 
право стріляти без попередження. Оголена зброя в руках правоохоронця — 
це вже засторога. 

Звинувачення та затримання людини за вчинення злочину — справа 
серйозна, а тому закон максимально чітко й вичерпно визначає підстави для 
такого затримання. Відповідно до кримінально-процесуального кодексу Ук-
раїни затримання проводиться лише за наявності однієї з підстав: 

— коли особу застали при вчиненні злочину або безпосередньо після 
його вчинення; 

— коли очевидці, в тому числі потерпілий, прямо вкажуть на особу, 
яка вчинила злочин; 

— коли на підозрюваному або на його одягу, при ньому або в його 
житлі буде виявлено явні сліди злочину. 

Тому, спочатку виконавши вимоги міліціонера, продемонструй свою 
обізнаність з нормами права та обов’язково з’ясуй, на якій підставі тебе за-
тримали. 

при затриманні за підозрою у вчиненні злочину на тебе обов’язково по-
винні скласти протокол про затримання. 

Увага! Твій особистий контроль за належним оформлення протоколу 
є одним із важливих способів самозахисту, який не тільки дасть можливість 
тобі ознайомитися зі звинуваченням і які для цього є підстави, але й може зіг-
рати вирішальну роль для твого звільнення. Отож не поспішай його підпису-
вати (як і будь-який документ у міліції), а уважно вивчи зміст протоколу. 

пам’ятай, що ти маєш право:
— власноручно записати в протоколі про затримання свої свідчення. 

Скористайся цим правом. після написання пояснення, зроби не-
можливим дописки під ним іншого тексту — постав «Z» або пере-
кресли навхрест незаповнені рядки протоколу; 

— не підписувати протокол із незаповненими графами, пояснення 
«потім заповню» від міліціонера не приймаються; 

— записати у протокол будь-які свої коментарі, у тому числі й аргу-
менти щодо своєї невинуватості або скарги на порушення закону 
з боку правоохоронців при твоєму затриманні;

— взагалі відмовитись від підписання протоколу про затримання або 
написаного міліціонером із твоїх слів пояснення, якщо вони не від-
повідають дійсності. Взагалі не надавай жодних пояснень стосовно 
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себе, якщо вважаєш, що такі пояснення можуть бути використані 
проти тебе; 

— вимагати присутності адвоката з початку оформлення протоко-
лу про затримання. при цьому ти можеш відмовитися від послуг 
призначеного тобі адвоката й вимагати від міліції дочекатись саме 
твого знайомого захисника. Якщо тебе безпідставно звинувачують 
у вчиненні тяжкого злочину, — взагалі жодного слова чи підпису 
без адвоката, можеш сказати лише фразу: «прошу дати мені мож-
ливість зателефонувати моєму адвокатові, мені необхідний юри-
дичний захист та допомога, я маю право відмовитися давати свід-
чення без адвоката». 

Запам’ятай! Згідно з чинним законодавством твоє затримання за пі-
дозрою у вчиненні злочину не може тривати більше 72 годин, тому особли-
ву увагу зверни на те, щоб у протоколі були вірно вказані дата та час твого 
затримання. протягом 72 годин міліція зобов’язана або звільнити тебе або 
доставити до суду, яким приймається рішення про можливість твого подаль-
шого перебування під вартою. 

копію протоколу про затримання одразу після його складання міліціо-
нер повинен вручити тобі разом із письмовим переліком передбачених для 
затриманого прав. У жодному разі не викидай копію протоколу, для твого ад-
воката це дуже важливий документ. 

крім цього, ти також маєш право: 
— одразу після затримання написати скаргу начальникові райвідділу 

міліції про допущені його підлеглими порушення твоїх прав. Така 
скарга має бути прийнята черговим чергової частини й при тобі 
зареєстрована у відповідному журналі; 

— вимагати надання тобі медичної допомоги. для цього черговий 
зобов’язаний викликати до тебе бригаду «швидкої допомоги», лі-
кареві якої ти повинен поскаржитись на незаконне застосування 
міліцією щодо тебе фізичного насильства. лікар, крім надання до-
помоги, має зафіксувати завдані тобі тілесні ушкодження (навіть 
незначні) і твої пояснення, яким чином ти ці тілесні ушкодження 
отримав; 

— вимагати, щоби співробітники міліції невідкладно повідомили про 
твоє затримання одного з членів родини. Міліціонери зобов’язані 
це зробити, вимагай, щоби вони зробили це при тобі, не вір запев-
ненням: «Ми вже батькові передзвонили, сказав, що завтра прийде». 
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перебування близьких у райвідділі є запорукою коректного став-
лення до тебе. 

Усвідом, що міліція не затримує людей заради своєї розваги. Тебе підоз-
рюють у скоєнні злочину, і, мабуть, так склалось, що для цього є певні під-
стави. Міліція має намір здобути підтвердження таких підстав і оформити їх 
документально. Ти впевнений у своїй невинуватості, але подекуди міліціоне-
ри таки отримують від невинуватих липові зізнання. Затримання для люди-
ни — це, передусім, психологічний стрес. Одразу після затримання з особою 
працюють кілька співробітників міліції, які мають відповідну підготовку, до-
свід роботи і вміло використовують те, що людина налякана, перебуває у не-
звичній для себе обстановці й зовсім не знає, як себе поводити та як довес-
ти свою невинуватість. дуже складно, але дуже важливо за таких обставин 
намагатися не нервувати, поводити себе врівноважено та не піддаватись на 
провокації: умовляння чи залякування. 

наприклад, тобі можуть сказати, що в сусідньому кабінеті дає пояснення 
свідок, який бачив, як ти скоїв злочин, і тепер тобі не уникнути покарання. 
Як альтернативу, опери можуть запропонувати самому написати «явку з по-
винною», після чого нібито не буде сенсу в подальшому твоєму затриманні, 
і ти спокійно поїдеш собі додому. Міліціонери намагаються встановити довір-
ливі й доброзичливі стосунки, починають переконувати, що зараз для тебе 
головне — бути звільненим. а вирвавшись із райвідділу, ти зможеш відмови-
тися від написаного (в принципі це дійсно так) і взагалі досвідчений адвокат 
тебе у будь-якому разі «витягне». Завжди виважено й навіть критично стався 
до подібних пропозицій і не піддавайся на такі умови звільнення — міліціоне-
ри зацікавлені в розкритті злочину, а не у твоєму звільненні. написана тобою 
«покаянка» необхідна міліції як доказ твоєї вини і додаткове обґрунтування 
необхідності твого взяття під варту. 

не будь наївним і не вір запевненням міліції, що ти скоїв незначний зло-
чин і тобі за це нічого не буде, — тільки штраф. навіть якщо це й так, то сам 
факт притягнення до кримінальної відповідальності твоєї біографії не при-
красить і навіть може призвести до певних обмежень твоїх прав. Ти не скою-
вав злочин — так не бери на себе чужу провину. 

Гадаю, ти вже дещо зрозумів і не маєш намірів перевіряти на своєму до-
свіді правдивість телесеріалу «Глухар». Тому стисло підведемо підсумки і ще 
раз повторимо правила поведінки у спілкуванні з міліцією: 

— своїми діями я не провокую співробітників міліції на затримання; 
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— без погроз, образ та зухвалості, а спокійно, впевнено і компетент-
но я переконую міліціонера у своїй невинуватості; 

— у будь-якому разі я не тікаю та не чиню міліціонерові фізичного 
опору; 

— про моє затримання у будь-який спосіб я повідомляю моїм рідним 
та друзям, які одразу вирушають до райвідділу міліції і не залиша-
ють його, доки мене не випустять або доки не прийде мій адвокат; 

— я маю кваліфікованого адвоката, який завжди готовий прийти на 
допомогу; 

— я не підписую не заповнені документи або такі, де невірно викла-
дені обставини і причини мого затримання: 

— я не винуватий, а тому не піддаюсь залякуванню й умовлянню 
міліціонерів зізнатись у скоєнні злочину; 

— я знаю максимально можливі терміни мого затримання і після їх 
закінчення домагаюся свого звільнення. 

Ситуація 7. Побиття в міліції

про це говорити важко і неприємно, але необхідно. Така правда нашо-
го сьогоднішнього існування у цій країні. побиття громадян та застосування 
катувань у міліції — явище, на жаль, досить поширене. І причина тут одна — 
міліціонерам необхідно за будь-яку ціну отримати від затриманого зізнання, 
пресловуту «явку з повинною». В Україні до теперішнього часу є актуальним 
афоризм сталінського прокурора андрія Вишинського: «Зізнання — цариця 
доказів», і, вірогідно, ближчим часом ситуація на краще не зміниться. 

Тому ще декілька порад. під час перебування в службовому приміщенні 
запам’ятай імена міліціонерів, які тебе били (вони ж спілкуються між собою). 
постарайся залишити докази свого перебування та побиття в кабінеті: якщо 
пішла кров, — забризкай нею покриття підлоги, непомітно зроби мазок 
кров’ю на днищі стільця або заховай закривавлену носову хустинку десь за 
шафою чи батареєю опалення. Можна потім зробити відповідний аналіз крові, 
і це буде як доказом того, що тебе побили, так свідченням того, що ти взагалі 
перебував у службовому кабінеті райвідділу (є в міліціонерів така звичка — 
стверджувати, що вони бачать тебе вперше). Зімітуй втрату свідомості або не-
стерпні болі в серці — нехай викликають лікаря. не соромся голосно кликати 
на допомогу — це не боягузтво, а засіб самозахисту. по-перше, у коридорі 



Володимир Батчаєв Ти і міліція

��

можуть бути люди, а це — свідки, по-друге, жодний керівник не зацікавлений 
у скоєнні надзвичайної події у своєму підрозділі, а тому якщо почує, то також 
прийде тобі на допомогу. Та й не всі ж міліціонери нелюди, серед них багато 
таких, хто засуджує жорстокість своїх колег, і буде вимагати від них припини-
ти знущання. 

Якщо від тебе під катуваннями вимагають щось написати і підписати, 
а всі попередні заходи не дали очікуваного результату, — пиши й підписуй, 
це краще, ніж залишитися калікою. але умисно викриви свій почерк (пиши 
з нахилом літер уліво або почерком «першокласника», акуратно виводячи 
кожну літеру) і постав нестандартний для тебе підпис. Міліціонери твого по-
черку не знають, а звіряти проставлений під протоколом підпис з підписом 
у паспорті звички не мають. 

У подальшому довести той факт, що тебе побили саме в міліції (а не до 
приходу у райвідділ чи після виходу з нього) і притягнути катів у формі до від-
повідальності досить складно — свідки твого побиття відсутні, а міліціонери 
проти себе свідчити не збираються. 

І все ж таки, якщо тебе побили, то необхідно: 
— невідкладно зафіксувати факт отримання побоїв. Звернись до 

травматичного пункту лікарні або, ще краще, виклич бригаду 
«швидкої допомоги» прямо до будівлі райвідділу. під час виклику 
повідом диспетчера на телефоні: «Був побитий у такому-то райвід-
ділі міліції, втрачаю свідомість, не можу самостійно пересуватись». 
після прибуття лікарів вимагай ретельної фіксації всіх завданих 
тобі тілесних ушкоджень, навіть незначних. Зверни увагу лікарів 
на особливі травми — сліди від наручників, опіки від застосування 
електрошокера тощо. поясни лікарям, що ушкодження тобі завда-
ли працівники міліції і вимагай госпіталізації, а в подальшому — на-
дання довідки про результати проведеного медичного огляду; 

— одразу звернись до органів прокуратури з відповідною заявою 
(навіть і вночі, там повинен бути черговий). У прокуратурі вима-
гай направлення на проведення судово-медичної експертизи, яка 
встановить ступінь, час та характер завданих тобі тілесних ушкод-
жень. до бюро судово-медичної експертизи необхідно прибути 
з направленням прокуратури, паспортом і, при наявності, медич-
ною довідкою, яку тобі видадуть у травмопункті; 

— факт твого перебування та побиття в міліції повинні засвідчити 
якомога більше людей, тому коли ти вийшов із райвідділу, одразу 
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звернись за допомогою до перехожих, краще до жінок, по можли-
вості запиши їхні прізвища та адреси проживання — це твої свід-
ки. Якщо тебе біля райвідділу вже чекають рідні, друзі чи знайомі 
— нехай вони сфотографують тебе та отримані тілесні ушкодження 
на мобільний телефон. Близькі родичі повинні одразу написати за-
яву на ім’я начальника райвідділу про твоє побиття його підлегли-
ми (таку заяву зобов’язані прийняти в міліції і через 10 днів надати 
відповідь про результати її розгляду); 

— обов’язково заручись допомогою від фахівця в галузі права — 
звернись до адвоката, який буде захищати твої інтереси; 

— будь наполегливим у відстоюванні своїх прав. Якщо вважаєш, що 
розслідування за фактом твого побиття проведене незадовільно, 
оскаржуй дії посадових осіб у вищестоящих інстанціях, звернись 
за допомогою до засобів масової інформації. 

І наостанок — бажаю тобі ніколи не потрапляти в такі ситуації, але бути 
до них підготовленим необхідно. Хай щастить!
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Ти у міліцейській камері

Володимир Батчаєв

побачивши, яку зацікавленість викликала стаття «Ти і міліція» з порада-
ми про те, як уберегтися від свавілля з боку правоохоронців, та прочитавши 
коментарі до неї, я остаточно переконався — невиправних оптимістів у став-
ленні до «лицарів закону» серед молоді залишається все менше і менше. І це 
зрозуміло, адже у багатьох випадках саме молодь є тією групою ризику, яка 
в першу чергу становиться об’єктом агресії, жорстокості і провокацій з боку 
міліціонерів. Скажу одразу — таке судження зовсім не огульне приниження 
гідності всіх співробітників міліції, а просто реальна оцінка нашого з тобою 
сьогоднішнього буття. 

Тому я вирішив написати продовження, і цього разу наша розмова буде 
про місця несвободи у міліції, до яких відносяться кімнати для затриманих 
і доставлених та ізолятори тимчасового тримання. Можливо, ти вважаєш, що 
для тебе ця тема не актуальна? наївно помиляєшся. У нашій країні міліціоне-
ри, маючи бажання, можуть запроторити за грати практично кожного, і, як 
вони кажуть, «на законних підставах» — таке в Україні законодавство. Твоя 
участь у мітингу чи демонстрації, вболівання за рідну футбольну команду на 
стадіоні або відвідування концерту улюбленого рок-гурту може зовсім не-
сподівано призвести до затримання, доставляння у міліцію і арешту. подіб-
ним чином може завершитися і гучний сміх у сквері, який наряд патрульних 
визнає дрібним хуліганством, або повернення у товаристві друзів з бару, що 
міліціонери кваліфікують, як «появу у громадському місці в п’яному вигляді, 
що ображає людську мораль» (наші правоохоронці — люди зразкової по-
ведінки, а тому навіть незначний запах спиртного від тебе вони уміють спри-
ймати за особисту образу). Я вже не кажу про «злісну непокору законним 
вимогам співробітників міліції» — іноді саме так міліціянти оцінюють наше 
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с тобою почуття власної гідності, неготовність до безумовного насадження 
чужої волі або небажання виконувати не зовсім законні забаганки представ-
ників влади. 

Отже, не перебувай у полоні ілюзій — наразі ми живемо у непередбачу-
ваний час, коли, на превеликий жаль, очікування песимістів і реалістів спів-
падають все частіше і частіше, а тому не спіши перегортати сторінку і таки 
прочитай цю статтю. 

1. Кімната для доставлених і затриманих

Саме у це приміщення, яке народ ласкаво охрестив «мавпятником», 
у міліції попервах поміщаються люди, затримані за вчинення правопору-
шення або за підозрою у скоєнні злочину. Це ще не зовсім тюремна камера 
у традиційному розумінні, а, скажемо так, — місце ізоляції доставлених на 
час з’ясування обставин скоєння ними порушень, підтвердження їх особи, 
встановлення можливої причетності до скоєння злочинів та складання про-
токолу про адміністративне правопорушення. проте кімната для затриманих 
і доставлених (надалі будемо називати її скорочено кЗд) — міліцейське «міс-
це несвободи» і вже тому воно для тебе небажане і потенційно небезпечне 
(до речі, Ігор Індило загинув саме у кЗд). 

Згідно зі статтею 263 кодексу України про адміністративні правопору-
шення, у кімнаті для затриманих і доставлених людину вправі тримати не біль-
ше 3 годин. досить гуманно, і, здавалося, можна і потерпіти, але та ж стаття ад-
міністративного кодексу має на перший погляд незначне застереження: «у ви-
няткових випадках, у зв’язку з особливою потребою, законами України може 
бути встановлено інші строки адміністративного затримання». І, як свідчить 
практика, такі «виняткові випадки» та «особливі потреби» у співробітників 
міліції виникають досить часто. до того ж і сама стаття 263 кодексу передба-
чає, що особи, у яких при собі виявлена схожа на наркотичну чи психотропну 
речовина, можуть утримуватись у кЗд до трьох діб, а затримані за дрібне хулі-
ганство чи непокору міліції повинні перебувати в ізоляції до розгляду складе-
ного на них протоколу у суді. Таким чином, якщо людину затримали за скоєння 
таких порушень у п’ятницю ввечері, то перебування у кЗд до понеділка йому 
гарантовано, оскільки суди у суботу та неділю, як правило, не працюють.

провести три доби за ґратами у міліції — справа взагалі малоприємна, 
а якщо при цьому і саме місце ув’язнення не пристосовано для тривалого 
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перебування у ньому людини — це запам’ятовується надовго. люди з досві-
дом кажуть: «Іноді головне не скільки сидіти, а як сидіти», а тому спочатку 
розповім, які умови повинні бути створені у кімнаті для затриманих і до-
ставлених.

при кожному райвідділі міліції мусить бути не менше трьох таких кімнат, 
які розташовуються винятково на першому поверсі у безпосередній близь-
кості до чергової частини (чергові зобов’язані контролювати поведінку до-
ставлених). 

кімната повинна бути забезпечена природним та електричним освітлен-
ням, вентиляцією та бути обладнаною умивальником і унітазом (клозетною 
чашею). У разі тимчасового не функціонування санвузла, затриманий виво-
диться до туалету за його бажанням, але не рідше 1 разу за чотири години. 
при цьому дозволяється виводити одночасно тільки одну особу у супроводі 
2 працівників міліції. 

У кЗд розташовуються двоярусні та одноярусні ліжка (топчани) з габа-
ритними розмірами 1, 9х0, 7 м та дерев’яним настилом. ліжка нерозбірні, без 
билець, гострих кутів та виступів, вони кріпляться до полу і повинні мати пок-
риття з м’якої гігієнічної тканини. З боку ліжок на стіні встановлюється шпун-
тована дошка завтовшки не менше ніж 2 см та шириною 0,2 м (додатковий 
захист від холоду і вологості стіни). 

Віконні рами у кЗд повинні бути обладнані кватирками для вентиляції. 
Громадяни повинні утримуватися у кімнаті із розрахунку не менше ніж 

4 квадратних метри корисної площі на одну особу (без урахування площі, 
призначеної для умивальника та унітаза). 

при поміщенні доставлених до кЗд, міліціонери зобов’язані забезпечи-
ти окреме тримання: 

— чоловіків від жінок; — неповнолітніх від дорослих; 
— хворих на інфекційні захворювання від здорових; 
— осіб, які відбували покарання в місцях позбавлення волі, від осіб, 

які не перебували в зазначених місцях 
— осіб, які вперше притягуються до кримінальної відповідальності, 

від осіб, які раніше притягувалися до кримінальної відповідаль-
ності; 

— осіб, обвинувачених або підозрюваних у вчиненні тяжких та особ-
ливо тяжких злочинів, від інших осіб; 

— іноземців і осіб без громадянства від інших осіб.
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Якщо людина утримується в кЗд більше 3 годин, її повинні забезпечи-
ти гарячим харчуванням, причому по годинам: сніданок — з 07.00 до 08.00, 
обід — з 13.00 до 14.00, вечеря — з 19.00 до 20.00.

Сам бачиш — умови, як для місця несвободи, досить пристойні, майже 
«п’ять зірок і все включено», і якраз таке перебування у кімнаті для затрима-
них і доставлених тобі гарантує зовсім свіжий наказ Міністерства внутріш-
ніх справ України від 13 серпня 2010 року № 382. 

претендуючи на неупередженість і об’єктивність у своєму ставленні до 
міліції, мушу констатувати — наказ досить гуманний і нібито Міністерством 
внутрішніх справ зроблено певний крок уперед. проте, давай не будемо 
особливо вабитися цією гуманністю. правоохоронне відомство, у відповід-
ності з генеральним курсом влади, пообіцяло покращення життя вже сьогод-
ні кожній людині, вибачаюсь — кожному затриманому (хоча наразі різниця 
у цих формулюваннях дуже умовна). але, як це нерідко буває, обіцянки пе-
ретворюються у пусті цяцянки, і описаних мною кімнат для затриманих і до-
ставлених у міліції практично не має, принаймні, я таких не бачив. Зазвичай 
кЗд — це заґратовані напівтемні приміщення без вікон з лавками по пери-
метру та баком для питної води. І ніяких тобі ліжок, умивальників, унітазів 
і всіх інших зручностей та наворотів. 

Спитаєш — навіщо ж тоді я так детально описував умови тримання у кЗд, 
коли все це у реальному житті відсутнє? пояснюю — річ у тому, що згаданий 
мною наказ МВС України 16 листопада 2010 року зареєстрований у Мініс-
терстві юстиції України і є обов’язковим для виконання. Тому міліція повинна 
утримувати затриманих громадян виключно у приміщеннях із перерахова-
ними мною умовами, всі інші непристосовані подібним чином приміщення 
кімнатами для затриманих і доставлених вважатися не можуть. І якщо таки 
трапилась неприємність, і міліціянти заводять тебе до якогось захаращеного, 
брудного та сирого курятника з намірами залишити тебе у ньому на ніч (тим 
більше на декілька діб), прояви свою обізнаність і протестуй, посилаючись на 
вказаний мною наказ. Вимагай зустрічі безпосередньо з керівником райвід-
ділу або старшим чергової частини, якому спокійно і компетентно зауваж, що 
тобі відомо про встановлені законодавством умови для тримання громадян 
у кЗд, і спроба помістити тебе до непристосованої належним чином іншої 
кімнати є незаконною, про що ти обов’язково повідомиш місцевого прокуро-
ра. Здравомислячий керівник зазвичай не шукає собі зайвих неприємностей 
і, враховуючи твою обізнаність, може відпустити додому, зобов’язавши прий-
ти у міліцію наступного робочого дня. 
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а якщо ти таки відсидів декілька діб у непристосованому «мавпятнику» 
почуваючи себе безправним приматом, сміливо пиши обґрунтовану скаргу 
у прокуратуру, у якій, посилаючись на вказаний мною наказ, стверджуй, що 
міліція, в порушення існуючих вимог, незаконно утримувала тебе не у кімнаті 
для затриманих і доставлених, а у якомусь жахливому приміщенні з нелюд-
ськими умовами перебування. Можеш додати, що подібні дії правоохорон-
ців призвели до твоїх фізичних і моральних страждань, а внаслідок твого 
ув’язнення і перебування у непристосованій кімнаті значно погіршився стан 
твого здоров’я (тут бажано мати відповідну довідку з медичного закладу).

Всі пояснення міліції на зразок «ще не встигнули облаштувати кЗд» або 
«немає коштів для проведення робіт» залишай поза увагою — наказ чинний, 
зареєстрований у Міністерстві юстиції і повинен виконуватись неухильно, 
отже, нехай крутяться, тим більше, що у міліції чомусь вистачає грошей на 
«євроремонт» у кабінетах керівництва та нові автомобілі. 

Що ще необхідно знати, коли тебе затримали і збираються помістити до 
кЗд. Я вже розповідав про це у четвертому розділі статті «Ти І МІлІЦІЯ», але, 
враховуючи важливість моменту, стисло нагадаю знову і дещо доповню. 

на тебе обов’язково повинні скласти протокол про адміністративне 
затримання (або протокол про затримання, як підозрюваного у вчиненні 
злочину) та зафіксувати факт перебування у міліції в книзі обліку осіб, які 
доставлені до чергової частини. Це важливо, оскільки у протоколі та у книзі 
зазначається конкретний час твого затримання і саме від нього ведеться три-
годинний відлік до твого звільнення. 

про затримання міліціянти обов’язково повинні проінформувати твоїх 
родичів та зазначити у протоколі, коли і з ким саме конкретно відбулась 
розмова. постарайся переконатись, що черговий дійсно розмовляв з твої-
ми рідними по телефону, а не імітував розмову — для цього ввічливо поп-
роси надати можливість особисто сказати пару слів близьким та заспокоїти 
їх. не погоджуйся на пояснення «Зателефонуємо пізніше, а то зараз слухавку 
не беруть», а, як варіант, запропонуй міліціонеру зв’язатися з родичами по 
твоєму мобільному телефону чи повідом телефонний номер свого товариша 
або знайомого та попроси зв’язатися з ним. про твоє перебування у міліції 
обов’язково повинні знати рідні або знайомі, у противному випадку не нагло, 
але вперто протестуй та відмовляйся підписувати протокол про затримання. 

перед поміщенням у кЗд черговий зобов’язаний з’ясувати стан твого 
здоров’я (мене це завжди дивувало — він що, лікар?), а також з’ясувати, чи не 
призведе твоє затримання до тяжких наслідків (техногенна аварія, зупинка 
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виробництва, вибух, залишення на самоті осіб, які потребують нагляду). Тому 
можеш стурбовано, але офіційно повідомити, що не пам’ятаєш, чи перекрив 
газ у кухонній плиті або поскаржитись на погіршення самопочуття. В остан-
ньому випадку черговий зобов’язаний викликати бригаду швидкої медичної 
допомоги і рішення про можливість твого тримання у кЗд повинен приймати 
у залежності від висновку лікаря.

перед поміщенням до кЗд, черговий повинен проінформувати тебе 
про наявність у кімнаті системи відеоспостереження та вручити «пам’ятку 
для затриманих осіб» з перерахуванням прав затриманого, про що ти влас-
норуч робиш запис у протоколі про адміністративне затримання. Одержану 
пам’ятку збережи і не тільки на згадку. по-перше — у разі оскарження свого 
затримання ти матимеш додатковий доказ цього факту, по-друге — пам’ятку 
можна використати для більш кваліфікованого написання скарги на дії пра-
цівників міліції, оскільки під час перебування у кЗд (наголошую не після 
звільнення, а саме під час перебування), ти маєш право звернутись з пись-
мовою скаргою на дії співробітників міліції до їх керівництва, прокуратури, 
суду, а також до Уповноваженого Верховної ради України з прав людини 
і навіть до Європейського суду з прав людини. для цього, на твоє прохан-
ня, тебе повинні вивести в окрему кімнату і видати папір та кулькову ручку, 
а якщо ти звертаєшся до прокурора, Уповноваженого Верховної ради Украї-
ни з прав людини чи Європейського суду з прав людини — конверт, який 
заклеюється. 

І на завершення — не соромся спокійно, але наполегливо вимагати те, 
що належить тобі за законом. Якщо повинні годувати три рази на день — хай 
годують, як-то кажуть, за рахунок закладу. не має обіду — приверни увагу 
чергового і запитай, чи є у них намір тебе погодувати та обов’язково зазнач, 
що тобі відомо про наказ, згідно з яким твоє харчування — це на акт милосер-
дя, а обов’язок міліції. до речі, про їжу — нагадую, що у наказі наголошується 
на гарячому харчуванні, тому вимагай якщо не гарячого, то у крайньому разі 
розігрітого. Зрозуміло, що кімната для затриманих і доставлених — це не 
ресторан і навіть не піцерія, а тому міліцейське меню, зазвичай складається 
з наступних страв: сніданок — чай (добре, якщо солодкий) з пакетика та хліб, 
обід — хліб і суп а-ля «Мівіна», вечеря — каша і, можливо, котлета з кулінарії 
по сусідству. Хоча у міліції є інструкція про добові норми харчування та йо-
го калорійність, у реальному житті її рідко дотримуються, тут все залежить 
від керівника міліції — у нормального начальника райвідділу і затриманих 
годують пристойно. 
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2. Ізолятор тимчасового тримання

Тут вже все серйозно — це справжня тюрма із заґратованими секціями 
коридорів, лязкотом запорів і специфічним запахом. В ізоляторі, водночас 
з підсудними та затриманими за підозрою у вчиненні злочину, утримуються 
адміністративно заарештовані — громадяни, які скоїли адміністративний 
проступок, у тому числі такий, як порушення правил дорожнього руху, гро-
мадського порядку або невиконання вимог міліціонера. Термін ув’язнення 
(до 15 діб) встановлює суд, через що зменшити його, як правило, не можли-
во. З цього робимо висновок: якщо у кЗд необхідно пробувати уникнути від 
тривалого затримання, то в ізоляторі тимчасового тримання головна зада-
ча — зберегти своє здоров’я. поясню, чому це актуально. Більшість ізоляторів 
в Україні побудовані досить давно, у 50–80 роках минулого століття, і через їх 
камери пройшла неабияка кількість людей, у тому числі хворих на туберкуль-
оз та інші небезпечні інфекційні захворювання. За умов відверто незадовіль-
ного санітарно-гігієнічного стану приміщень ізоляторів, погано працюючої 
каналізації та хронічного не провітрювання камер, вони дуже часто прак-
тично просякнуті заразою, і підчепити за час перебування в ізоляторі якусь 
хворобу — не така вже важка справа. Можу сказати, що навіть для персоналу 
ізоляторів риск захворіти на туберкульоз є серйозною проблемою.

Отже, почнемо. перед поміщенням до камери тебе в черговий раз об-
шукають, але вже більше ретельно з детальним оглядом тіла, одягу та взуття 
і вилучать всі гроші, документи та речі (у тому числі часи, обручальне кільце 
та прикраси), які були у тебе на час затримання. крім цього, відберуть ремінь, 
шарф, краватку, шнурки з метою запобігання спробі вчинення самогубства. 
неприємно, але що поробиш — звикай, особисті обшуки будуть проводити 
при кожному виході з камери і входу до неї, це не підозри або наміри тебе 
образити — така у міліції інструкція. Вилучені гроші та речі опишуть і скла-
дуть до окремого пакета. Можеш особливо не «паритися», що їх присвоять 
(таке частіше трапляється прямо на вулиці одразу після затримання), тут, як 
правило, все повертають назад при звільненні. але якщо у тебе вилучили 
значну суму грошей, то вимагай надання тобі квитанції з фінансової частини 
райвідділу про прийняття їх на зберігання. Згідно до міліцейських відомчих 
наказів видача такої квитанції є обов’язковою. Ще краще буде домовитись 
з правоохоронцями про те, щоби тобі надали можливість особисто передати 
наявні гроші і коштовності родичам (зазвичай міліція проти цього не запере-
чує — їм самим менше клопоту з описом речей і їх зберіганням).
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Можу сказати, що охоронці ізолятору відносяться до «незагрозливої» 
категорії міліціонерів — їм не потрібно за будь-яку ціну розкривати злочи-
ни, вибивати з тебе зізнання у скоєнні правопорушення, вимагати підписати 
протокол або інші документи. Це не їх робота і їм, по великому рахунку, на все 
це начхати. для них головне — спокійно, без надзвичайних пригод, відбути 
свою зміну і якщо арештанти їм не створюють зайвих проблем, вони, в свою 
чергу, не створюють їх арештантам. Тому у взаємовідносинах з охоронцями 
керуйся раніше згаданими мною трьома принципами спілкування з міліцією: 
не ображаю, не провокую, не тікаю, а все, що маю отримати за законом, вима-
гаю наполегливо, але без грубості. 

після обшуку запропонують пройти санітарну обробку — просто при-
йняти душ. Це зробити необхідно, оскільки така можливість надається лише 
раз на тиждень. Відповідно до існуючих норм, душова кімната з гарячою во-
дою повинна бути у кожному ізоляторі тимчасового тримання.

на завершення цієї гігієнічної процедури — медобстеження, яке фак-
тично зведеться к тому, що у тебе спитають, чи є скарги на здоров’я. навіть 
якщо немає, рекомендую поскаржитись на шлунок — у подальшому це дасть 
тобі можливість безперешкодно отримувати передані батьками пігулки від 
діареї та інших негараздів кишечнику, що дуже часто трапляється внаслідок 
вживання води та їжі, до якої не звик твій організм. Якщо дійсно почуваєш 
себе серйозно хворим, то одразу, не соромлячись, повідомляй про це (зайву 
сором’язливість взагалі рекомендую залишити за дверима ізолятору). Охоро-
нець зобов’язаний невідкладно викликати бригаду швидкої допомоги, і лікар 
вправі покласти тебе до медичної установи. У такому випадку призначений 
судом адміністративний арешт ти повинен відбути вже після повного виліку-
вання, а за час перебування у лікарні можливо спробувати оскаржити поста-
нову суду.

по закінченні всіх цих процедур затриманого поміщають до камери. ка-
мери в ізоляторах бувають різної місткості — від одномісних до восьмиміс-
них, але найбільш поширені на чотирьох осіб. 

Які умови повинні бути створені у камері:
— не менше, ніж 4 квадратних метри корисної площі на одну особу, 

для вагітних жінок та жінок з дітьми ( у нас і таких саджають) — 
7 квадратних метрів; 

— окреме ліжко для кожного (є як одноярусні, так і двоярусні). ліж-
ка повинні бути з дерев’яним настилом, що дуже важливо взимку. 
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Спільні щитові подіуми, де утримувані сплять впритул один біля 
одного, не допускаються. 

— стіл для приймання їжі, лава (можливо, окремі табурети), настінна 
шафа або ніша для зберігання продуктів і особистих речей; 

— природне та штучне освітлення. природне здійснюються через 
вікна, які зазвичай малі, зап’яті ґратами та металевою сіткою, че-
рез що у плані вентиляції та освітлення від них толку мало. Штучне 
освітлення працює цілодобово, а тому навіть не знаю, чи є благом 
потужна лампочка у камері: з одного боку можливо читати, але 
з другого — не всі звикли спати при яркому освітленні; 

— електрична розетка, яка вмикаються охоронцем з коридору. ро-
зетка передусім необхідна для гоління, оскільки голитися краще 
електробритвою. крім цього, у камерах дозволяється користува-
тись телевізором, якщо тобі його передадуть родичі. 

— природна та примусова вентиляція. З цим дуже часто виникають 
проблеми, оскільки природна забезпечується тільки наявністю 
квартирок на вікнах (іноді вони чомусь взагалі відсутні), а систе-
ма примусової вентиляції не завжди забезпечує належний обмін 
повітря; 

— умивальник; 
— клозетна чаша або унітаз — повинен розміщуватись в окремій ка-

бінці висотою півтора метри з дверцятами. 
але нагадую — це так, як повинно бути відповідно до міліцейських на-

казів та інструкцій. У реальному житті дуже часто буває все інакше, і умови 
тримання людей у міліцейських в’язницях не відповідають не те що євро-
пейським, а навіть вимогам, встановленим самою міліцією. Свого часу нашій 
громадській організації вдалося закрити з десяток «ізоляторів-гадючників», 
але нинішнє керівництво Міністерства внутрішніх справ представників пра-
возахисних організацій до відвідування місць несвободи не допускає, а тому 
у якому стані камери ізоляторів перебувають зараз, громадськості достемен-
но не відомо. 

Тепер щодо того, які речі дозволяється мати при собі і зберігати у ка-
мері. Це:

— власний одяг та взуття за сезоном в одному комплекті (натільну бі-
лизну, шкарпетки, носові хустинки, брюки, сорочку, теплий светр, 
шапку тощо); 
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— туалетні речі (мило, зубну пасту, пластмасову мильницю, гребінець, 
крем для гоління, туалетний папір, серветки, пральний порошок). 
Жінки можуть мати при собі засоби індивідуальної гігієни, пудру, 
крем, губну помаду; 

— бритву електричну чи механічну. краще мати електричну, голін-
ня за допомогою механічного бритвеного станка проводиться 
виключно під наглядом постового, а бритвене лезо може викорис-
товуватись лише один раз, після чого передається міліціонеру для 
знищення; 

— окуляри, а також, за необхідності, медичне обладнання (слуховий 
апарат, катетер тощо); 

— папір, поштові конверти, марки, прості олівці, підручники та уч-
нівське приладдя (для учнів); 

— сірники та тютюнові вироби — до 30 пачок цигарок; 
— ліки ( з дозволу медичного працівника); 
— продукти харчування, передані родичами (про це ще розповім до-

датково); 
— книги, газети і настільні ігри (гральні карти заборонені); 
— предмети для відправляння релігійних обрядів. 
У камері дозволяється користуватись телевізором (відповідно до вста-

новленого в ізоляторі режиму дня), малогабаритними холодильниками та 
електрокип’ятильниками з дротом довжиною не більше 50 сантиметрів. але 
електрична розетка у камері постійно знеструмлена, і напругу на неї подає 
черговий з коридору. Якщо з можливістю поголитись проблем зазвичай не 
виникає, то на тривалу подачу струму до розетки (для перегляду телевізору 
чи користування холодильником) міліціонери йдуть не дуже охоче, остеріга-
ючись можливої неадекватної поведінки затриманих і їх травмування елек-
тричним струмом. Будь-який охоронець має намір відбути чергування без 
зайвих проблем і надзвичайних подій, а тому наявність електричного струму 
у камерній розетці тривалий час — вищий знак довіри до її постояльців. 

Тепер щодо режиму і розпорядку дня. кожний затриманий має право на 
восьмигодинний безперервний сон у нічний час з 22.00 до 6.00, у цей період 
забороняється викликати затриманого до слідчого, залучати його до прове-
дення прибирання приміщень тощо. 

Усі утримувані в ізоляторі повинні забезпечуватися триразовим гаря-
чим харчуванням, причому передбачено, що на сніданок і вечерю дають одну 
справу, на обід — дві. Харчуються арештовані прямо у камері. Щодо якості 
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їжі — тут буває по різному: в одних ізоляторах її доставляють з підприємств 
громадського харчування (кращий варіант), в інших — неприємна для шлун-
ку «Мівіна» і котлета з кулінарії. Вихід з ситуації — продовольчі передачі від 
родичів.

Зазвичай, персонал ізоляторів ставиться до таких передач поблажливо, 
приймають майже все і передачі для адміністративно заарештованих ретель-
но не «потрошать» — розуміють, що ти не в’язень замку Іф і ніхто не буде пе-
редавати тобі у хлібині пилку для перепилювання ґрат або мотузку для втечі. 
проте можуть не прийняти м’ясні домашні консерви, копчену рибу та інші 
подібні вироби, оскільки у випадку твого харчового отруєння відповідаль-
ність буде покладатись на них. 

передачі для затриманих за підозрою у вчиненні злочину перевіряють-
ся більш старанно — хлібні вироби та ковбаси розрізаються на декілька час-
тин, консерви відкриваються та перекладаються в інший посуд, цукерки або 
печиво повинні бути не в упаковці, а насипом у пакеті.

У будь-якому випадку, попроси близьких обов’язково передавати тобі 
питну воду, оскільки пити її з крану у камері не завжди безпечно з причини 
занедбаності водогонів в ізоляторах. 

Одночасно з передачею, тобі повинні надати складену родичами заяву, 
у якій перераховані всі продукти. Якщо ти отримав передачу у повному об-
сязі згідно з переліком — ставиш на заяві свій підпис, після чого черговий 
повертає заяву тій особі, яка передала передачу. 

Важливо те, що ти маєш право на регулярні побачення з родичами або зі 
своїм адвокатом чи захисником. адміністративно заарештованим побачення 
надаються без обмежень, але тривалість одного побачення не повинна пере-
вищувати чотирьох годин. Затриманим і взятим під варту за підозрою у вчи-
ненні злочину побачення надаються з письмового дозволу слідчого або суду, 
у провадженні якого перебуває справа. 

для отримання побачення виписується спеціальний дозвіл, який є дійс-
ним лише на одну зустріч. на побачення допускається одночасно не більше 
двох осіб, не враховуючи дітей віком до 16 років, а особам, які не мають при 
собі паспортів, у побаченні відмовляється. побачення відбувається у спе-
ціально виділеному для цього приміщенні у присутності працівника міліції. 

А зараз головне правило: не нехтуй правилами особистої гігієни!
Перше: кожний утримуваний в ізоляторі повинен забезпечуватися пос-

тільними речами та білизною — ватні матрац і подушка, наволочка, два про-
стирадла, напівшерстяна ковдра, рушник. проте стан цих речей буває просто 
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жахливим — матрац товщиною з палець, простирадло у підозрілих плямах, 
а ковдра розмірами нагадує приквартирний килимок. постільна білизна за-
мінюється раз на сім днів і повинна періодично дезінфікуватись, але краще 
попроси у правоохоронців надати тобі можливість користуватись власною 
білизною, яку тобі принесуть родичі. Теж саме стосується і посуду для при-
ймання їжі — в ізоляторі тобі обов’язково видадуть тарілку, кружку та лож-
ку, але хто ними користувався раніше тобі невідомо, а тому краще мати свої. 
правоохоронці охоче йдуть на такі поступки — їм самим клопоту менше.

Друге: забезпечення постійного обміну повітря у камері. для ізолятора 
це чи не єдина вагома протидія можливості підчепити інфекційну хворобу, 
починаючи від грипу і закінчуючи тим же туберкульозом. поясни це твоїм 
сусідам Забезпечте постійне провітрювання приміщення — якщо у камері 
можливо відчинити віконну хвіртку, вона повинна бути постійно відчиненою. 
нехай протяги і прохолодніше, але це чисте повітря. 

Як я вже казав, у камері повинна функціонувати примусова вентиляція, 
яка вмикається черговим с коридору. повідом його, що тобі не пощастило, 
і ти потрапив у камеру до курців, які від нудьги палять одну цигарку за іншою 
та попроси як можна частіше вмикати вентиляційну систему.

Третє: не відмовляйся від жодної нагоди побути на свіжому повітрі або 
взагалі за межами камери. Утримуваним в ізоляторі щоденно повинна нада-
ватись прогулянка тривалістю одну годину. правоохоронці дуже часто про-
понують скоротити прогулянку і повернутися до камери — не слід на це по-
годжуватись. необхідно зауважити, що право на щоденну двогодинну прогу-
лянку мають вагітні жінки, жінки з неповнолітніми дітьми, а також хворі з доз-
волу лікаря. Тому під час первинного медичного обстеження при поміщенні 
до ізолятора проінформуй про проблеми з легенями і знижений імунітет 
та скажи, що лікар радив тобі як можна частіше бувати на свіжому повітрі. 

крім цього, під час перебування затриманих на прогулянці, міліціоне-
ри зобов’язані проводити санітарну обробку камер за допомогою кварцо-
вих ламп чи бактерицидних опомінювачів — пристроїв, які обеззаражують 
повітря і поверхні у камері. для досягнення очікуваного ефекту, прилади по-
винні пропрацювати у камері визначений умовами експлуатації час, а тому 
скорочення терміну прогулянки одночасно призведе і до неякісної санітар-
ної обробки камери. 

Якщо співробітники ізолятору запропонують тобі прийняти участь у гос-
подарських роботах (пофарбувати паркан чи побілити дерева), погоджуйся 
і особливо не поспішай — це твій час поза камерою. 
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Четверте: прибирання у камері. Зрозуміло, що прибиральниць у штаті 
ізоляторів тимчасового тримання не має і прибирання камер та інших при-
міщень установи покладається на утримуваних. Завжди підтримуйте у камері 
чистоту, просить у міліціонерів надавати дезинфікуючи засоби для миття під-
логи (вони у них повинні бути в обов’язковому порядку). 

П’яте: взимку необхідно слідкувати за температурним режимом у ка-
мері. Взагалі міліцейські інструкції передбачають, що температура повітря 
у камерах не повинна бути нижче +18 градусів, але забезпечення належно-
го опалення ізоляторів у зимовий період завжди було для міліції пробле-
мою — це досить дорого. Тому, якщо у камері прохолодно — повідом, що 
у тебе хронічний бронхіт та вимагай додаткову ковдру і надання можливості 
постійно пити гарячий чай. Як правило, на такі прості вимоги міліціонери без 
заперечень погоджуються. 

Шосте: користуйся медичними препаратами, що підвищують імунітет та 
запобігають вірусним і простудним захворюванням. Це повинні бути ефек-
тивні, але загальновідомі препарати, згоду на постійне тримання яких у ка-
мері без проблем надасть медичний працівник. 

необхідно сказати і про те, що забороняється в ІТТ: 
— порушувати тишу; 
— перегукуватись, перестукуватись через стіну та слати записки осо-

бам, які утримуються в інших камерах; 
— підбирати і перекидати за межі прогулянкового дворика ізолятора 

будь-які предмети; 
— вчиняти протиправні дії стосовно інших осіб, які утримуються в ізо-

ляторі; 
— затуляти «вічко» у дверях камери; 
— робити написи на стінах і інвентарі, іншим чином псувати облад-

нання ізолятору. 
рекомендую вказані правила виконувати, оскільки за їх порушення 

адміністрація ІТТ має право вжити досить неприємних заходів покарання — 
від позбавлення права отримувати передачі до поміщення у карцер. У ньому 
умови досить жорсткі — утримуєшся один, забороняється брати із собою 
продукти харчування, прогулянки не дозволяються, а відпочивати на ліжку 
у денний час не можливо (на час від підйому до відбою відкидне ліжко підій-
мається до стіни і закривається на замок). 

У випадку чинення непокори працівники ізолятору мають право засто-
сувати до тебе дубинки та наручники. Це завжди боляче та принизливо, і тут 



Українські журналісти проти катувань

��

ніякими порадами не допоможеш. Хоча, щодо наручників — відповідно до 
міліцейських інструкцій через кожні дві години наручники повинні зніматись 
на 5–10 хвилин для відновлення кровообігу рук, а потім їх можуть надягати 
знову. дубинками забороняється завдавати удари по голові, шиї, ключичній 
ділянці, животу та статевих органах. 

І на завершення. Тимчасове позбавлення волі — справа неприємна, але 
не трагічна, отже, не впадай у відчай, не роби необдуманих вчинків і не давай 
себе спровокувати на більш серйозне порушення. Запам’ятай — в ізоляторі 
ніхто тебе мордувати не буде, але і панькатися теж. Все залежить від тебе, 
а тому намагайся зробити умови «відсидки» максимально комфортними: 
тхне смородом з каналізації — закрий отвір клозетної чаші пустою пластико-
вою пляшкою, дратівливо струмить кран в умивальнику — нав’яжи на нього 
ганчірку, по якій вода буде стікати безшумно. підтримуй рівні і доброзичливі 
стосунки з персоналом ізолятора та сусідами по камері, але особливо не 
зближайся і не панібратствуй з ними. Час у камері тягнеться повільно, а тому 
намагайся себе зайняти — читай книги або, ще краще, вивчай юридичну літе-
ратуру та обмірковуй, як будеш оскаржувати своє затримання. 

Вже традиційно бажаю тобі ніколи не потрапляти у місця несвободи, але 
бути до цього підготовленим необхідно. Бажаю удачі і хай щастить!
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Кати у погонах

Тетяна Метик

Порушення прокуратурою кримінальної справи проти працівників 
міліції трапляється рідко, особливо, коли йдеться про застосування право-
охоронцями фізичної сили до затриманих під час «вибивання» показів. Мож-
ливо тому такого резонансу набули обставини затримання групи з шести 
хлопців з Дрогобицького і Самбірського районів, обвинувачених у пограбуван-
ні, до яких під час ведення слідства міліцією було застосовано тортури, гідні 
знаменитих катів.

Били по зламаній нозі

«З мого сина знущалися по-звірячому, його розпинали на столі, як Ісуса 
Христа. Я це бачила на власні очі, коли вдерлася в кабінет міліції. кабелем шма-
гали, на голову клали якусь книжку, зверху били дубинкою. Мій хлопчик мав 
кератит обох очей, ще трошки бракувало, що міг осліпнути. Він оглух на одне 
вухо, півголови було чорної, і не можна було до нього навіть лікаря викли-
кати, ховали від мене…», — розказує ці жахливі речі мати одного з затрима-
них Оксана прокопович. Вона разом з іншими батьками ув’язнених хлопців, 
яких уже понад два роки тримають у СІЗО, намагається добитися правди. 
рідні ув’язнених оббивають пороги різних інстанцій від обласної прокурату-
ри, міліції, аж до Міністерства внутрішніх справ та Генеральної прокуратури 
і просять тільки про одне: щоб їх вислухали. Зустрівшись з кореспондентом 
«Інформатора», прибиті бідою і буквально у відчаї люди почали емоційно і на-
перебій розповідати про те, що наболіло. Сказане ними вражало. 
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«Чотири працівники карного розшуку Самбірського МВ ГУ МВС Украї-
ни у львівській області приїхали до сина на роботу зранку і обманним шля-
хом, мотивуючи тим, що треба дати свідчення, забрали його у відділ міліції 
з тим, що його негайно відпустять і привезуть на місце праці. коли я навідав-
ся у міліцію, мені сказали, що нікого не затримували. І лише один знайомий 
повідомив, що син на третьому поверсі», — розповідає батько обвинувачува-
ного руслана — роман Ярош. З того, про що свідчать рідні затриманих, вип-
ливає ціла схема за якою діяли правоохоронці. Забирали хлопців без повіс-
ток, оформляли протокол про затримання нібито за непокору працівникам 
міліції, після чого суд давав декілька діб адмінарешту. а вже після того, роби-
ли з затриманими, що хотіли, лиш би ті підписали явку з повинною і взяли на 
себе ті злочини, на які їм вказувала міліція.

«Синові, суд не розібравшись, дав чотири доби адмінарешту. Заступник 
начальника міліції Іван Волошин, який спочатку обіцяв, що сина відразу від-
пустять, потім послався на рішення суду, заявив при цьому: «Ми думали, що 
ваш син розкаже те, що нам потрібно. але він цього не зробив. нічого, я в ньо-
го разом з мозком, виб’ю і ті дані, які нам потрібно!» Таке сказати батькові си-
на! І це заступник начальника райвідділу міліції у званні підполковника. Мене 
в жах привели ці слова», — продовжує розповідь пан Ярош.

Хлопця забрали з ІТТ (ізолятор тимчасового утримання) і дві доби пе-
реховували по кабінетах міліції, його тягали за собою і лупцювали. «дзво-
нимо до чергового — щоб записав нас на прийом до начальника райвідділу 
міліції Олега Шургота. приїхали, чекаємо півгодини, сигналізація спрацювала 
і я вибіг до автомобіля, приходжу — жінки нема», — згадує чоловік. Вияв-
ляється, вона почула чийсь плач і крики на третьому поверсі, і кинулася туди, 
по дорозі зустріла матір ще одного затриманого Баца, яка також шукала свого 
сина. Вони ще тоді не були знайомі, але разом побігли на шум. Якраз у тому 
кабінеті, звідки лунав крик, двері були відхилені… Свідок тих подій Марія Бац 
розповідає: «Я стала на дверях, бачу, мого сина катують троє, а ззаду Яроша 
жінка підійшла. начальник карного розшуку юрчик виходить, я збоку стояла, 
бере її за груди і вдаряє нею об стіну!»

І це жінку, яка сорок років пропрацювала в школі вчителькою! пані Ярош 
після такого довго не могла прийти до тями, два місяці блювала і почувалася 
погано. Знайомий міліціонер звернувся до подружжя Ярошів з тим, щоб вони 
привезли в міліцію лікаря, бо їхній син побитий. «Це було перед самим новим 
роком. ледве вдалося впросити завтравматологічним відділом Володимира 
Чаплинського поїхати зі мною, в міліції прочекали півтора години — безре-
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зультатно. Син побитий, закривавлений, а лікаря до нього не пускають! Три-
мали на третьому поверсі в кабінеті карного розшуку, прикутого до батареї, 
щоб не вистрибнув звідти», — продовжує розповідь пан Ярош.

Більше того, коли чоловік поскаржився начальнику Самбірського МрВ 
ГУМВС України у львівській області Олегу Шурготу на те, що правоохоронці 
його дружину побили, той з насмішкою зауважив: «То їй, мабуть, привиділося. 
Її ніхто не бив і не штурхав. І нікого там не катували». 

Батько ще одного затриманого міліцією романа панькова, був присут-
ній під час того, як без жодної повістки забирали його сина, сам поїхав з ним 
у відділок міліції, а тому однозначно може засвідчити, що ніякого опору пра-
воохоронцям хлопець не чинив. Та поза тим, дрогобицький суд дав роману 
панькову дванадцять діб адмінарешту за начебто непокору міліції. після чого 
для двадцятирічного юнака почалося справжнє пекло, у якому завідували ка-
ти у погонах.

«У дрогобицькому райвідділі міліції спочатку половину меблів об нього 
переламали — крісла, дві табуретки. на стіл положили, скрутили і почали по 
п’ятах бити, ніжкою від табуретки. побачили, що зламана нога пухне, давай ще 
по тій нозі: «пишеш, не пишеш?!» Він не витримав і написав явку, що він брав 
участь у двох пограбуваннях у с. Сіде Самбірського району і с. лішня дрого-
бицького району. І ще інших хлопців оговорив (Яроша, Баца, прокоповича, 
кишеню, Шишлова). Вони говорили йому, що писати», — розповідає батько 
романа Сергій паньків. — Я і так дивуюся, міліція вміє бити і щоб синяків не 
залишалося, органи відбивають, а тут вони нічого не побоялися».

Зламана нога боліла так, що від однієї думки, що туди знову вдарять, 
роман готовий був підписати все. при цьому він безперервно скаржився на 
біль в нозі, однак йому відмовили в доставці до лікаря. п’ять діб хлопцю не 
надавали медичної допомоги, аж поки він не почав кричати, і його вимушені 
були відвезти до лікарні. Зробили рентген знімок і повідомили, що в нього 
зламана ступня правої ноги, там же було накладено гіпс. на запит адвоката 
головним лікарем Самбірської Црл з цього приводу видано довідку № 154 від 
15.02.2008 року. а коли згодом роману панькову в Самбірській Црл видаляли 
хворий зуб (доставляли з ІТТ), його батько впросив лікарів і йому знову зро-
били рентген знімок. рентгенолог, розшифровуючи знімок, виявив «консолі-
дований краєвий перелом 5 плюсневої кістки».

Згодом роман паньків упізнав свого головного ката. Він пам’ятав, що йо-
го бив працівник міліції з характерною зовнішністю — рудий, повний, низько-
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го росту, коротко стрижений, однак прізвища він не знав. але коли хлопець 
сидів уже у СІЗО, побачив його по телевізорі і почув прізвище — Якимів.

Діями міліції зайнялася прокуратура

для об’єктивного висвітлення згаданих подій кореспондент «Інформато-
ра» намагалася добитися дозволу на побачення з затриманим романом пань-
ковим. Хлопець вже двічі оголошував голодування щоб звернути на себе ува-
гу, різав собі вени. до речі, востаннє лезо у нього відібрали співкамерники 
і вони ж перев’язали рани. про жодну медичну допомогу знову не йшлося. 

Та з’ясувалося, що потрапити у львівське СІЗО на інтерв’ю з затриманим 
не реально. В обласному УМВС на офіційний запит мені порадили звернутися 
до судді Самбірського міськрайонного суду Василя кравціва, у провадженні 
якого перебуває справа щодо пограбування у с. Сіде. Суддя спочатку послав-
ся на обласну міліцію, мовляв вони мають дати дозвіл, а після того, як я пояс-
нила, що там мене скерували до нього, просто відмовив зі словами: «не треба 
з панькова робити національного героя!». 

поряд з тим Самбірська міжрайонна прокуратура визнала прокопови-
ча, Яроша і панькова потерпілими від дій працівників міліції. Згодом слідчий 
відділ прокуратури львівської області порушив кримінальну справу щодо 
колишнього начальника сектору карного розшуку Самбірського МВ ГУ МВС 
України у львівській обл. юрчика ю. та старшого оперуповноваженого цьо-
го ж сектору комаровського І. за ознаками злочину, передбаченого ст. 365 
ч. 2 кк України (перевищення влади або службових повноважень, якщо воно 
супроводжувалося насильством, застосуванням зброї або болісними і та-
кими, що ображають особисту гідність потерпілого, діями, за відсутності 
ознак катування, яке карається позбавленням волі на строк від трьох до 
восьми років із позбавленням права обіймати певні посади чи займатися пев-
ною діяльністю на строк до трьох років). Що цікаво, обоє цих працівників 
міліції заздалегідь поспішили звільнитися з роботи за власним бажанням. 
кримінальна справа обласною прокуратурою порушена також за фактом 
перевищення службових повноважень особами Самбірського МВ ГУ МВС 
України у львівській обл. за ознаками злочину, передбаченого знову ж таки 
ч. 2 ст. 365 кк України. 

Ця кримінальна справа порушена більше ніж два роки тому і досі триває 
слідство. Батьки потерпілих хлопців переконані, що має місце свідоме затя-
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гування розслідування. на їхню думку, кримінальну справу не закінчують, 
бо чекають на рішення Самбірського районного суду у кримінальній справі 
про пограбування у с. Сіде Самбірського району. адже коли потерпілих засу-
дять, за їхніми словами, наслідки розслідування кримінальної справи щодо 
незаконних дій міліції вже не матимуть принципового значення.

У обласній прокуратурі нам пояснили, що основні фігуранти у справі, ко-
лишні правоохоронці юрчик ю. та комаровський І. оскаржували у Галицько-
му районному суді львова постанову про порушення проти них кримінальної 
справи. на час розгляду їхньої скарги у суді проведення слідчих дій було при-
зупинено. Суди, у тому числі і апеляційний, залишили без задоволення скарги 
міліціонерів, тому зараз слідство відновлено. 

«проводяться необхідні слідчі дії, спрямовані на повне, всебічне та об’єк-
тивне дослідження усіх обставин скоєного злочину, а також прийняття остаточ-
ного законного і обґрунтованого рішення у справі», — повідомили у прокура-
турі львівської області. 

на думку захисника р. паньківа — адвоката Олега Мицика, коли вип-
равдають шість осіб, які сидять під вартою більш як два роки, багато кому 
доведеться відповідати. «Обвинувачення базується фактично лише на яв-
ках з повинною. Троє хлопців, не витримавши знущань підписали зізнання, 
іншим трьом, стійкішим до побиття, під час обшуків вдома підкинули золоті 
вироби. додаткові докази створюють штучно і вони тріщать, — переконаний 
адвокат. — Тому міліція і прокуратура зацікавлені, щоб спочатку засудили 
паньківа і групу, а після того вже покарали працівників міліції». 

Він переконаний, що у наслідок тортур була спотворена істина і вже за-
раз ніхто не може розмежувати, де правда, а де неправда. «Виходячи з прак-
тики Європейського суду, свідчення, щодо яких є підозра, що вони отримані 
у наслідок застосування сили, не можуть бути доказами, їх взагалі не визна-
ють, як такі. В Україні ж такі норми права не діють, судді кажуть: може тебе 
і били, тоді притягніть працівників міліції до відповідальності. але ти свідчен-
ня дав і вони узгоджуються з іншими матеріалами справи», — пояснює пра-
возахисник. 

днями батьки ув’язнених хлопців звернулися до президента України Вік-
тора Януковича з листом у якому просили: «Звертаємося до Вас з надією, що 
нарешті буде припинено розгул свавілля і безчинств людей в погонах, пря-
мим обов’язком яких є захист прав і свобод, охорона спокою і життя грома-
дян, а не навпаки».
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Коментар правозахисника Олега Мицика: «Справи про тортури та ви-
бивання свідчень рідкісні. Взагалі, лише незначна частина правопорушників 
хочуть заявляти про тортури, яких вони зазнали, бо дуже часто вони дійс-
но періодично вчиняють кримінально карані діяння і в цьому залежні від 
міліції… У мене був приклад, коли людина після дій працівників міліції отри-
мала перелом основи черепа, що було підтверджено томограмою… Ця лю-
дина заборонила мені подавати скарги, тому що вона знає, що вона ще не 
один раз буде попадати в міліцію… Як правило тілесні ушкодження, такі як 
синяки, коли людина наступного дня знімає побої, належним чином не фіксу-
ються. Часто працівники міліції можуть тлумачити їх так, що начебто людина 
сама собі їх спричинила, чи мала їх до цього випадку. дуже важко розмежу-
вати тілесні ушкодження, отримані внаслідок тортур і в при затриманні пра-
цівниками міліції. Оскільки дійсно буває, що особа втікає, дійсно чинить опір 
і отримує тілесні ушкодження. проходить декілька днів, травми затриманий 
міг отримати і від співкамерників, від кого завгодно. на практиці головне не 
те, чи є ушкодження при поміщенні в ІТТ чи СІЗО, а те — чи хочуть їх поба-
чити. Завжди згадую слова працівника ІТТ львівського міського управління 
внутрішніх справ, якому показав на плечі підзахисного характерні опіки від 
електрошокера: «комарики покусали!»
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Правоохоронна корпоративність: 
Троє міліціонерів влаштували у Путилі терор

Вікторія Доскоч 
«Погляд»

Згідно із визначенням Великого тлумачного словника української мови, 
«корпоративність» — це групова замкненість, відокремленість. Останнім часом 
цей термін дедалі частіше трапляється у негативному контексті: через підвищене 
почуття лікарської корпоративності медиків, які своїм лікуванням калічать, а не-
рідко і вбивають пацієнтів, практично неможливо притягнути до кримінальної 
відповідальності. Через так звану корпоративність, щоправда, у правоохоронній 
системі, частина українців зневірилася у вітчизняному правосудді.

Замислитися над цією проблемою та її наслідками «погляд» змусили 
події, які декілька років розгортаються у найвіддаленішому райцентрі Бу-
ковини — путилі. редакції газети «погляд» вдалося поспілкуватися із пост-
раждалими путильчанами, які повідали про свавілля кількох місцевих пра-
воохоронців та незрозумілу поведінку районної прокуратури, яка переконує 
у відсутності правопорушення з боку міліціонерів. путильчани припускають, 
що в обласному центрі навіть не здогадуються про терор, який влаштували 
рядові міліціонери путильського райвідділу міліції соціально незахищеним 
верствам населення. Інакше припинили б свавілля дільничного інспектора 
юрія Г., програміста Захара к., міліціонера Віталія Б. та Богдана В. Саме їхні 
прізвища постійно фігурували у скаргах п’ятьох путильчан, з якими вдалося 
поспілкуватися.

За результатами проведеного власного розслідування редакція схильна 
вважати, що правоохоронна корпоративність таки існує. Інакше ми не може-
мо пояснити, чому прокуратура, яка має наглядати за дотриманням закон-
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ності у діях міліції, дозволяє трьом рядовим міліціонерам: Г., Б., к. (така собі 
місцева «трійка») так зухвало поводитися. а також навідріз відмовляється від 
зустрічі із журналістом. Можливо, із професійної точки зору дотримуватися 
таємниці слідства (хоча, за заявами громадян, була лише прокурорська пе-
ревірка) і доцільно. але мовчання прокуратури на тлі волаючих подробиць 
викликає однозначну реакцію.

Історія 1. «Дільничний інспектор зламав мені руку, 
а потім відвіз у міліцію, де знову побив» 
(Дмитро Джуряк, потерпілий мешканець Путили)

перед тим як дати офіційне інтерв’ю «погляду», наш співрозмовник 
зізнався, що не дуже хоче розповідати про історію, коли дільничний зламав 
йому руку. Виправдовуючись, чоловік зауважив, що він не боїться, просто де-
які зацікавлені люди пообіцяли оплатити операцію, бо перелом руки виявив-
ся дуже складним. Однак, переконавшись, що ми насправді журналісти, таки 
погодився на діалог.

— коли рука ще була здорова, трохи підробляв у лісі. 27 лютого, ближ-
че до вечора, я керував каМаЗом. Зізнаюся, був напідпитку. В цей час до ме-
не підійшов наш дільничний інспектор юрій Г. і почав чіплятися. Мені це не 
сподобалося, і я огризнувся. а він мене звинуватив у тому, що я чиню опір, 
хоч я його і пальцем не торкався. дільничний зі своїм напарником силою ви-
тягнули мене із кабіни та почали викручувати руки. Я спробував вирватися, 
однак це закінчилося переломом. коли мені зламали руку, то дільничний ще 
й хотів наручники надіти, аби не втік. Я йому кажу: «Ти що робиш, адже рука 
тримається на одній шкірі». Тоді мене доправили до путильської районної лі-
карні. Черговий лікар, пан романчук, оглянувши руку, сказав, що нічого страш-
ного немає і наклав лише пов’язку. після лікарні мене відвезли до міліції, де 
ще додали стусанів. дільничний пригрозив, щоб я не звертався більше до лі-
карів. Однак рука дуже сильно боліла, і дружина змусила мене піти до лікарні. 
на цей раз той самий лікар сказав, що у мене серйозний перелом і наказав 
негайно їхати до Чернівців, бо вони такої операції не роблять. Також лікар 
дав мені знеболювальне і запитав, за яких обставин зламав руку. Мене це так 
обурило, нібито він не пам’ятав, з ким перший раз я до нього приходив. Вони 
всі заодно. адже цей лікар приятелює із нашим дільничним, тож не дивно, що 
так поводиться.
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дружина дмитра джуряка, пані Марія, не приховує свого обурення ді-
ями дільничного:

«Замість того, аби надати невідкладну допомогу чоловікові, вони його 
забрали у райвідділ міліції, де ще раз побили. після цього випадку до нас при-
ходила мати дільничного, перепрошувала за вчинок сина та просила, аби ми 
підписали документ, де стверджуємо, що руку чоловік зламав сам».

— невдовзі до нас приходили якісь люди, казали, що із внутрішньої без-
пеки міліції й просили, аби розповів їм, за яких обставин зламав руку. проте 
я відмовився надавати будь-які свідчення. не тому, що боюся, просто (трохи 
зніяковівши та виправдовуючись) у мене немає грошей на операцію. а зла-
мавши руку, ще й втратив додатковий заробіток і тепер живу на невелику 
пенсію. родичі ж дільничного пообіцяли оплатити лікування.

Історія 2. На День захисника Вітчизни 
міліціонери побили вагітну жінку та її чоловіка

23 лютого до путильського рВ міліції прийшов мешканець села Усть-пу-
тила Іван Скидан зі своєю співмешканкою Ольгою Шпанюк, аби, згідно із по-
рядком перебування під адміннаглядом, відмітитися у райвідділі міліції. річ 
у тім, що за порушення правил адміннагляду (ст. 395 ккУ) можуть притягнути 
до кримінальної відповідальності. наступного дня після, здавалося б, звичай-
ної процедури обоє людей засвідчували побої у бюро судово-медичної екс-
пертизи, а згодом звернулися до районного прокурора Володимира клима.

«Будучи вагітною, була побита трьома працівниками путильського рВ 
УМВС в приміщенні відділу. Били руками, ногами в живіт, коли штовхнули, 
ударилася головою об сейф, одягли наручники. Свідомість втрачала тимча-
сово». За висновками судово-медичної експертизи «виявлені ушкодження 
виникли в результаті дії твердих тупих предметів та належать до легких тілес-
них ушкоджень (акт судово-медичного дослідження № 493 від 24.02 2009)». 
За словами родички Шпанюк, через декілька тижнів після пригоди у пу-
тильському рВ у жінки стався викидень.

Згідно із висновками судово-медичного обстеження (№ 492 від 24.02.2009), 
у Івана Скидана виявлено «перелом 8-го ребра, синці голови та правого перед-
пліччя, садна голови, крововилив правого очного яблука, що належить до легких 
тілесних ушкоджень. перераховані тілесні ушкодження виникли в результаті дії 
твердих тупих предметів і можуть відповідати вказаному в обставинах».
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Зі слів І. Скидана, його побили «у приміщенні райвідділу міліції троє 
міліціонерів. Били руками та ногами по голові, тулубі, кінцівках, наділи наруч-
ники. В результаті виникла деформація другого пальця руки».

Оскільки поспілкуватися із потерпілими «погляду» не вдалося, ми від-
творили події того дня із розповідей очевидців, наближених до слідства 
міліціонерів, родичів потерпілих та із документів, які, попри перешкоди, таки 
вдалося отримати. Тож з’ясувалося, що коли Іван Скидан навідався до рай-
відділу, аби відмітитися, один із міліціонерів запропонував його співмешкан-
ці надати сексуальну послугу (у селі подейкують, що жінка має славу нероз-
судливої та необачної у виборі друзів). коли Ольга Шпанюк йому відмовила, 
міліціонери почали її бити. перепало і Скидану, який став на її захист. пере-
лякані люди вибігли із приміщення і сховалися у прокуратурі, яка по сусідс-
тву. Втім, звідти їх забрали міліціонери. поведінка працівників прокуратури, 
які стали свідками тих подій, наразі невідома. Що було далі, засвідчують вис-
новки судово-медичної експертизи та заява на ім’я районного прокурора Во-
лодимира клима.

Від редакції

Однак, за дивним збігом обставин, через декілька тижнів після інциден-
ту, який стався у міліції та прокуратурі, І. Скидана разом із співмешканкою 
було затримано за скоєння злочину та поміщено до ІТТ, а згодом — до Черні-
вецького слідчого ізолятора. наближені до слідства правоохоронці у не-
офіційній розмові зізналися «погляду», що, якби Шпанюк та Скидан не опи-
нилися під слідством, акта судово-медичної експертизи та їхніх свідчень було 
би достатньо для порушення кримінальної справи проти трьох міліціонерів 
за фактом перевищення службових повноважень. Слідчі припускають, що іс-
торія з арештом може бути спланованою спробою міліціонерів захиститися. 
адже поки ці двоє перебуватимуть в ізоляторі, їхні свідчення щодо неправо-
мірних діянь міліціонерів ніхто не почує. Тримати таких осіб під вартою вигід-
но ще й тим, що Скидан та Шпанюк належать до категорії проблемних у пу-
тилі. Один — уже мав проблеми із законом. Інша — частенько випиває. Тож 
хто зважить на свідчення такої категорії людей, тим більше — стане на їхній 
захист? Однак саме у цьому і криється небезпека. адже така поведінка деяких 
правоохоронців стала вже системою. а система не працює вибірково. Якщо 
правоохоронці систематично порушують закон, то вони порушуватимуть йо-
го стосовно будь-кого. Якщо припустити, що факт домагання з боку міліціо-
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нерів у приміщенні райвідділу таки був, то найбруднішим у цій історії є те, що 
жінку домагалися міліціонери, які ж самі засуджували її та зневажали, а від-
так, не є кращими за неї.

Історія 3. Міліціонери затримали вчителів, бо ті розповідали анекдоти 
Дмитро Сиротюк, учитель історії Путильської гімназії

— Ще взимку разом із колегами та сім’ями (дехто був навіть із малень-
кими дітьми) пішов у місцеве кафе відзначити день закоханих. Близько опів-
ночі, залишивши дружин у приміщенні, ми вийшли надвір покурити, бо у ка-
фе заборонено. під час перекуру розповідали анекдоти та сміялися. В цей час 
повз бар проходили троє міліціонерів: Г., Б., к. дільничний інспектор підійшов 
до нас і зухвало мовив, щоб ми поводилися «попрощє». потім почав до нас 
при сікуватися, щось на зразок: «не махайте руками» і таке інше. Ми запитали, 
чому до нас така посилена увага. а коли один із міліціонерів почав чіплятися, 
мій товариш взяв його за одяг і відтягнув убік.

колега дмитра Сиротюка, який попросив не вказувати його прізвище, 
розповів, що міліціонери наказали йому поставити ноги на ширину плечей, 
наділи наручники та відвезли у райвідділ міліції.

— коли я спробував подзвонити дружині, аби та не хвилювалася (адже 
вийшов покурити і не повернувся), один із міліціонерів наказав нікуди не дзво-
нити. Вже у міліції мені сказали, що проти мене порушать кримінальну справу 
за непокору працівникам міліції і таке інше. Також наказували підписувати 
якісь документи, однак я категорично відмовився це робити. потім прийшов 
інший міліціонер, перепросив за поведінку колег і відпустив мене. досі не 
можу збагнути, за що троє міліціонерів затримали учителів, які відпочивали 
у барі. а деяких навіть повезли до медзакладу на перевірку рівня алкоголю 
у крові. кумедна ситуація вийшла, адже лікар відмовився це робити. Як зараз 
пам’ятаю його слова: «на основі чого я буду перевіряти рівень алкоголю у лю-
дини, яку забрали з бару!?». Цікаво, що мати одного із тих міліціонерів працює 
у нас у школі. Я давно чув про витівки цих міліціонерів, особливо Г. Вони, ма-
буть, думають, що як одягнули на себе погони, то стали всесильними. для них 
люди — порожнє місце, про що вони самі заявляють. до речі, ви помітили, 
що їхніми жертвами є путильчани, які не можуть захиститися і за ким ніхто не 
стоїть із впливових родичів чи друзів.
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Історія 4. За виготовлення паспорта із багатодітної матері 
взяли три тисячі гривень

Ще на початку року у жінки, в якої багатодітна сім’я, діти, граючись, 
спалили паспорт. Через це вона не могла отримати від держави гроші, які 
передбачено на виховання нещодавно народженої дитини. Богдан В. зап-
ропонував свої «золоті» послуги. Такий випадок виявили завдяки голові пу-
тильської рда та відділу у справах сім’ї та молоді, які перевіряли доцільність 
наданих державою коштів на допомогу новонародженій дитині.

Втім, посилена увага з боку районної влади, керівництва УМВС, внут-
рішньої безпеки СВБ ГУБОЗ МВС України та УСБУ області не налякала Богда-
на В. Міліціонер висунув свою кандидатуру на посаду голови сільради, од-
нак до посади керманича села не дотягнув — не витримав конкуренції. Як 
вдалося з’ясувати «погляду», дізнавшись про інцидент із паспортом, началь-
ник УМВС України у Чернівецькій області Георгій проскурняк наказав негай-
но звільнити цього міліціонера із органів УМВС. Через деякі організаційні 
питання поки що цього не зроблено. але, як запевнили у відділі із кадрового 
забезпечення, наразі очевидно, що це лише питання часу і міліціонера звіль-
нять за порушення дисципліни.

Історія 5. «Досі прокидаюся від звуку дошки, якою били мого сина»

— Вперше зі свавіллям трьох путильських міліціонерів я зіткнулася пів-
тора року тому, коли вони побили одного із моїх синів. Хлопця запідозрили 
у крадіжці деталей від трактора. пам’ятаю, як двоє міліціонерів при дружині 
та малій дитині прикладали до голови сина пістолет. У міліції так вибивали із 
нього зізнання (душили руками), що на шиї досі залишилися вузли. Згодом 
знайшовся справжній крадій. Тоді я не зверталася зі скаргою на беззаконня 
правоохоронців, бо думала сама розібратися. Торік знову із міліціонерами 
виникли проблеми. Увечері до бару, де працюю, прийшов один місцевий 
житель (подейкують, що працівник путильського районного суду) з друзя-
ми і почав вимагати, аби йому негайно звільнили столик, оскільки вільних 
місць уже не було. Чоловік дуже нахабно поводився: погрожував та обзи-
вав мене. Мій син, який на той час був у залі, зробив йому зауваження. З ве-
ликими труднощами цю компанію вдалося втихомирити, і вони покинули 
бар. О 23.00 я зачинила вхідні двері бару і повідомила відвідувачам, аби во-
ни розходилися. В цей час до бару під’їхав наряд міліції у складі трьох міліціо-
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нерів: юрія Г., Захара к. та Віталія Б. коли міліціонери біля барної стійки пили 
каву, знадвору у зачинені двері почали сильно гримати ногами та кричати. 
То повернувся відвідувач, який працює у суді. Міліціонери на його витівки 
ніяк не реагували. Закінчилася ця історія тим, що двоє міліціонерів трима-
ли мого сина за руки, а третій — розганявся і бив його спочатку ногами, 
а потім — дошкою по голові. досі прокидаюся уночі від приглушеного звуку 
дошки, якою покалічили мого сина. після того випадку він довго лікувався 
та, схоже, завдані травми не загояться. У нього весь час болить голова. 
а робота у лісі не сприяє одужанню, бо там постійний шум. Тож без пігулок він 
уже не засинає. Я вже півроку живу на заспокійливих.

Те, що сталося у барі тієї ночі, — не випадковість, а справжнісінький те-
рор з боку трьох міліціонерів: юрія Г., Захара к. та Віталія Б. Я на власні очі 
бачила, як вони били хлопця, який тільки-но перебув операцію на животі. 
У них навіть своя такса є — 400 гривень. Таку суму мають платити всі, хто, 
на думку Г., перед ними провинився. не раз вночі вони навідуються у бар 
і чіпляються до відпочивальників. Тих, хто огризається, виводять надвір 
і б’ють. Б’ють і тих, хто не може дати їм грошей. люди залякані й просто боять-
ся звертатися до міліції та прокуратури, бо не вірять у правосуддя. районний 
прокурор на моє звернення лише відповів, що мій син сам зізнався у зло-
чині. ніби він не знає, за яких обставин хлопець погодився взяти на себе 
провину.

на такі досить серйозні звинувачення на адресу міліціонерів про-
куратура лише письмово повідомила «погляду», що у діях міліціонерів складу 
злочину не виявлено, а відтак відмовлено у порушенні кримінальної спра-
ви. Якщо ж заявники не погоджуються, то можуть оскаржити це рішення 
в Генеральній прокуратурі України.

Продовження читайте у наступному номері «Погляду»
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Правоохоронна корпоративність: 
Хто ви такі, щоб я з вами розмовляв

Вікторія Доскоч

Обласна прокуратура, яка, згідно із Законом «про прокуратуру» та кри-
мінально-процесуальним кодексом, зобов’язана контролювати дотримання 
законності у діяльності міліції, не побачила правопорушень з боку працівни-
ків путильського рВ міліції, чиї прізвища фігурували у розповідях мешканців 
путили. Хоча, згідно із рішенням Європейського Суду з прав людини, саме «де-
ржава відповідає за безпеку осіб, взятих під варту, і органи влади зобов’язані 
захищати таких осіб». нагадаємо, що у попередньому номері «погляду» бу-
ло надруковано історії путильчан, які стали жертвами свавілля міліціонерів. 
Зокрема, Марія лейба звинуватила трьох працівників путильського рВ міліції 
у знущанні над її сином, які били юнака ногами та дошкою. а згідно з акта-
ми судово-медичної експертизи № 493 від 24.02.2009 та № 492 від 24.02.2009, 
О. Шпанюк та І. Скидан були побиті цими ж правоохоронцями у приміщенні 
міліції за те, що жінка не захотіла надавати міліціонерам сексуальну послугу. 
Ще троє путильчан, одному із яких міліціонер зламав руку, до прокуратури зі 
скаргами не зверталися (див. «погляд» № 28 за 16 липня).

В офіційній відповіді на запит «погляду» було вказано:
«Заяви від лейби М.М., Шпанюк О.І. та Скидана І.М. про неправомірні дії 

працівників міліції путильського райвідділу надходили. районна прокуратура 
провела перевірку, за результатами якої у діях міліціонерів складу злочину не 
виявила. Тому було прийнято рішення про відмову у порушенні кримінальної 
справи та повідомлено про це заявників. Це рішення заявники оскаржили 
в обласній прокуратурі, яка також прийняла рішення про відмову у порушенні 
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кримінальної справи щодо міліціонерів за відсутністю у їхніх діях ознак зло-
чину (п. 2 ст. 6 кпкУкраїни)».

Цікаво що ні районна, ні обласна прокуратури не побачила складу зло-
чину навіть у діях працівника міліції Богдана В., який пообіцяв власноруч зро-
бити односельчанці паспорт за три тисячі гривень та ухитрився продати їй 
свиню за 5 тисяч гривень. Хоча, як вдалося дізнатися «погляду», аргументи для 
цього були досить переконливими.

У відділі внутрішньої безпеки СВБ ГУБОЗ МВС повідомили, що за вказаним 
фактом їхні працівники спільно із колегами із УСБУ області провели перевірку 
та направили матеріали на розгляд до обласної прокуратури. Ознайомившись 
із ними, обласна прокуратура ухвалила рішення про відмову у порушенні 
кримінальної справи. Тож працівники УСБУ області за матеріалами службового 
розслідування склали протокол про корупцію і направили його на розгляд до 
суду. після судового рішення керівництво УМВС вживе адекватних заходів щодо 
працівників міліції, які допустили правопорушення.

«погляд» повідомить читачам про рішення суду.
Як засвідчив перебіг подій, показів свідків, а саме: голови путильської рда, 

працівників відділу у справах сім’ї та молоді, а також документів із паспортного 
столу виявилося замало для прокурора. Щоправда, показати журналістові пос-
танову про відмову у порушенні кримінальної справи у прокуратурі чомусь не 
захотіли. Як, власне, не вважали за потрібне відповісти на офіційний запит «пог-
ляду» про те, що зробила прокуратура, аби з’ясувати правду навколо інциден-
ту, де фігурує Борис В.

Окрім того, як зауважив «погляд», отримавши скарги на дії трьох 
міліціонерів, працівники прокуратури, очевидно, не провели навіть всебіч-
ної перевірки, що передбачено кпк. адже група, яка складалася із працівників 
внутрішньої безпеки та інспекції із особового складу, виїжджала до путили 
не у зв’язку із прокурорським запитом, а через призначення начальником 
УМВС службового розслідування. про це ми дізналися із офіційних пись-
мових відповідей, оскільки прокурор путильської районної прокуратури 
Володимир клим, дізнавшись, на яку тему з ним хоче поспілкуватися жур-
наліст, відмовився від діалогу, натомість звинуватив журналіста у тому, 
що той працює на чиєсь замовлення. І він навіть знає, на чиє. а також заявив 
журналісту, що тільки-но той приїхав до путили, як він уже все про нього знав. 
після такої, погодьтеся, дивної аудієнції журналістові повідомили, що надалі 
прокурор спілкуватиметься із ним у режимі офіційних письмових запитів 
та відповідей.
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не вдалося «погляду» поспілкуватися з працівниками обласної проку-
ратури, котрі здійснювали перевірку заяв від путильчан. Заступник про-
курора Чернівецької області Микола Савін, зачувши з якого приводу з ним 
хочуть поспілкуватися, у телефонній розмові запитав журналіста: «Хто він 
такий, щоб з ним розмовляти». не захотів з цього приводу із журналістом зус-
трітися і прокурор області Йожеф Орос, посилаючись на те, що він зайнятий, 
і потрібну інформацію надасть прес-секретар.

У толерантності спілкування із пресою особливо відзначився заступник 
начальника путильського рВ міліції, принаймні, він так представився. дізнав-
шись, що журналіст приїхав до путилі із Чернівців, навіть не вийшов до ньо-
го. лише через чергового цікавився: навіщо нам треба начальник та що йому 
передати. Хоча перебував у черговій частині і через скло сам бачив журналіс-
та. після цього можна лише уявити, як у прокуратурі та міліції зустрічають пе-
ресічних путильчан, які, не дай Боже, ще й хочуть поскаржитися на неправо-
мірні дії правоохоронців.

УМВС області пообіцяло провести службове розслідування

Отримавши від постраждалих путильчан офіційну інформацію, «пог-
ляд» звернувся до керівництва УМВС у Чернівецькій області із запитанням, 
чи знають там, що коїться у путилі. перший заступник начальника УМВС 
Ярослав козак одразу скерував журналіста до начальника інспекції з особо-
вого складу, аби там дали детальну інформацію. начальник інспекції повідо-
мив, що за фактами, які розповіли журналісти, розпочато службове розслі-
дування. про його результати правоохоронці пообіцяли повідомити після 
завершення. (дивно, що службове розслідування розпочато після журналіст-
ського, а не прокурорського запиту. адже деякі мешканці путилі офіційно 
зверталися до прокуратури і та, згідно із кпк, мала би здійснити всебічну 
та повну перевірку).

на черговій підсумковій прес-конференції начальник УМВС області Геор-
гій проскурняк повідомив, що з початку року з УМВС області через негатив-
ні мотиви було звільнено дев’ятеро міліціонерів. Хоча головний міліціонер 
краю зізнається, що на роботу до міліції приходять влаштовуватися люди не 
з іншої планети, а з нашого суспільства…

начальник відділу кадрового забезпечення УМВС області Володимир 
Мацьо каже, що не завжди люди, які спілкуються із журналістами, готові на-
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писати заяви до органів прокуратури чи міліції. а це суттєво ускладнює вияв-
лення правопорушень з боку міліціонерів.

Цікаво, що вже наступного дня після офіційного звернення журналіста 
до УМВС, до редакції подзвонила жінка, яка назвалася матір’ю дільничного 
інспектора із путилі. Жінка розповіла, що її сина оббрехали. а чоловік, якому 
він нібито зламав руку, разом зі своєю дружиною — п’яниці. Мати зізналася, 
що у молодості із її сином всяке траплялося. проте нині він виправився. Жінка 
переконана, що більше робиш добра для людей, то більше у тебе з’являється 
ворогів. Як і кожна мати, наша телефонна співбесідниця хвалила свого сина, 
казала, що він не хабарник і в міліції має добру репутацію. а нещодавно про 
нього дуже гарно написали у газеті «карпати». Як дізнався «погляд», юрія Г. 
було визнано кращим дільничним району.

У всіх історіях фігурують соціально незахищені люди

поспілкувавшись із путильчанами, «погляд» зауважив, що жертвами 
міліціонерів, чиї п.І.Б. постійно повторювалися, є переважно соціально неза-
хищені верстви населення: пенсіонери, жінки, багатодітна мати, вчителі, які 
не зацікавлені надавати розголосу цій справі, колишній засуджений. Ці люди 
не можуть самі себе захистити. дехто із них навіть не знає власних прав, зок-
рема, того, що районна прокуратура, куди вони звернулися із письмовими 
скаргами, зобов’язана була письмово попередити їх про результати здійсне-
ної прокурорської перевірки.

Втім, дізнавшись про особливості правоохоронної корпоративності 
і солідарності у путилі, здивувало навіть не це, а той факт, що керівник 
путильського рВ міліції, прокурор району, а далі і обласна прокуратура так 
завзято покривають дії рядових міліціонерів, які своєю поведінкою кидають 
тінь на усіх правоохоронців.

P. S. «погляд» нагадує, що зібрані журналістом та опубліковані у газеті 
матеріали, згідно із чинним законодавством України, є офіційним докумен-
том. Тож надсилає дві публікації для подальшої перевірки до Генеральної 
прокуратури України.

редакція «погляду» зауважує, що не всі правоохоронці путильського рВ 
фігурують у розповідях путильчан. переважно звинувачення стосуються де-
кількох міліціонерів, чиї прізвища постійно повторюються.
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Пытки в милиции

Марина Николаева

Действительно ли милиционеры несколько часов пытали двух женщин 
по подозрению в краже?

Милиционеры, которых обвиняют в применении пыток в Орджоникид-
зевском райотделе, пытаются в суде оспорить возбуждение уголовного дела. 
недостаточное количество вещественных доказательств пыток правозащит-
ники объясняют непрофессиональностью следователей, а факт пыток обе-
щают доказать в Европейском суде Об ужасных пытках в Орджоникидзев-
ском райотделе сотрудница дизайнерского бюро плиточного завода Свет-
лана помеляйко рассказала в конце прошлого года. по ее словам, ее и еще 
одну сотрудницу бюро из-за подозрений в краже оргтехники, несколько ча-
сов пытали: крутили соски плоскогубцами, душили пакетами, били. при этом 
факт кражи доказан не был. а вот в применении пыток поверили не только 
правозащитники, но и работники прокуратуры, и руководство милиции. Так, 
начальник ГУМВд в Харьковской области сообщил, что уволил с должности 
виновных в пытках, а прокуратура возбудила уголовное дело в отношении 
работников милиции, в том числе оперуполномоченного дмитрия Титова, 
по статье «превышение служебных полномочий, которое сопровождалось 
насилием». Однако обвиненные правоохранители попытались обжаловать 
возбуждение дела в суде.

Анатолий Килимник, адвокат оперуполномоченного Дмитрия Титова: 
«кроме заявлений гражданок помеляйко и леоновой, за 10 дней провероч-
ного материала не было ни одного доказательства того, что действительно 
сотрудниками милиции были превышены служебные полномочия». 
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по словам анатолия килимника, его подзащитный Светлану помеляйко 
и ее коллегу не пытал, а обвинения женщин — только попытка избежать от-
ветственности. В подтверждение своих слов килимник имеет данные судме-
дэкспертизы, которые свидетельствуют лишь о легких телесных поврежде-
ниях у женщин и однозначно не подтверждает факт получения их в милиции. 
к тому же сама проверка кабинета оперуполномоченного была проведена 
с нарушениями. не были допрошены сотрудники райотдела, а плоскогубцы, 
которыми якобы пытали девушек, не проверили эксперты. Однако в облу-
правлении милиции не защищают обвиняемых оперативников — дескать, 
если прокуратура возбудила уголовное дело, для этого были основания. 

Юрий Чумак, помощник министра МВД по правам человека: «В этом 
деле проверка проводилась инспекцией по личному составу и внутренней 
безопасности, и там были найдены и орудия пыток, и были показания свиде-
телей, ведь пытали двух девушек, причём они свидетельствуют в отношении 
друг друга, по одной есть телесные повреждения, и поэтому у меня есть все 
основания утверждать, что по крайней мере был факт для возбуждения уго-
ловного дела». 

Местный суд аргументов обвиняемых правоохранителей не принял, 
а вот апелляционный жалобу Титова частично удовлетворил — законность 
возбуждения уголовного дела вновь станет поводом для разбирательства. 
и адвокат правоохранителей видит в этом подтверждение того, что его под-
защитного оклеветали. подозреваемые в пыткам не только надеются на от-
мену возбуждения уголовного дела, но и на восстановление в должностях. 

Анатолий Килимник, адвокат оперуполномоченного Дмитрия Титова: 
«С первого дня и до сегодняшнего дня не просто не признаёт своей вины, он 
считает, что дело сфальсифицировано, сфабриковано и этому доказательство то, 
что апелляционный суд Харьковской области в своём определении от 19 марта 
2009 года отменил постановление районного суда». 

по словам правозащитников, пока что речь об отмене возбуждения уго-
ловного дела не идет. У помеляйка есть и показания свидетелей, и медицин-
ские доказательства применения к ней пыток. проблема в другом — про-
куратура только через месяц решила искать вещественные доказательства 
пыток в милиции

Людмила Клочко, правозащитник: «Вопрос здесь в другом, здесь ра-
бота по эффективному расследованию, они должны научиться эффективно 
расследовать такие преступления. и пока этого не будет, у нас будут продол-
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жаться пытки, жестокое обращение, и каждая из нас будет иметь шанс по-
пасть вот в такую очень-очень неприятную ситуацию». 

Если украинский суд откажет в возбуждении уголовного дела, факт пы-
ток, уверена клочко, будет доказан в суде Европейском. но в этом случае 
отвечать будут не конкретные правонарушители, а государство, и компенса-
цию нужно будет выплачивать из госбюджета. 

Милиционеры, уличенные в пытках, продолжают работать в право-
охранительных органах

Особое внимание только на бумаге и в публичных заявлениях. пока 
в прокуратуре заявляют об особом внимании к новым делам об избиениях 
в милиции, пострадавшие от правоохранителей месяцами не могут дож-
даться справедливости. а их палачи продолжают работать в милиции.

Задержанный николай Тугай, который жалуется на избиение в киевском 
райотделе, хорошо запомнил фамилию одного из палачей. Говорит, его звали 
дмитрий Тураев. дескать, во время пыток этот оперативник не жалел ни сил, 
ни фантазии. Общаться с прессой сам Тураев отказался, тем более, что его 
имя не впервые появляется рядом с обвинением в пытках. В октябре про-
шлого года он вместе с коллегами задержал в подъезде около собственной 
квартиры 37-летнего Глеба Сканта. Якобы по подозрению в употреблении 
наркотиков. Экспертиза этого не подтвердила, а сам мужчина уверял: его за-
держали незаконно, постоянно били. Глеб, не выдержав пыток, выбросился 
из окна и сломал позвоночник. С тех пор прошло уже 4 месяца, а мужчина 
все еще прикован к постели — первые шаги даются очень тяжело. 

Глеб Скант, пострадавший: «Гипс сняли, сказали ещё полгода буду на-
ходится в корсете. какое может быть самочувствие — чувствую себя плохо, 
передвигаюсь с очень большим трудом, ноги дрожат — стою просто». 

Уголовное дело по факту злоупотребления служебными полномочия-
ми прокуратура возбудила только после непосредственного вмешательства 
прокурора области Василия Синчука. но и сегодня, рассказывают родители 
Глеба, следствие не торопится: им неизвестно, установлены ли имена пала-
чей их сына, есть ли данные экспертизы по поводу нанесения травм до па-
дения из окна. и это несмотря на обещания Синчука, что виновные будут 
наказаны. 
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Василий Синчук, прокурор области: «Там ознак й фактів достатньо, щоб 
ці хлопці не були в міліції, а й були на лаві підсудних». 

В органах нет тех, кто способен на пытки, уверяют в милиции. Главный 
милиционер области лично растолковывает: работников, которые били 
Сканта в киевском райотделе и пытали женщин в Орджоникидзевском, уво-
лили. Этот дерзкий инцидент тоже произошел в конце года. двух работниц 
дизайнерского бюро «плиточного завода» по подозрению в краже оргтехни-
ки несколько часов пытали: крутили соски плоскогубцами, душили пакетами, 
били. при этом факта кражи доказано не было. 

Виктор Развадовский, начальник ГУМВД в Харьковской обл.: «Ті, хто 
скоїв це, із органів міліції звільнени. І в Орджонекидзевському із київського 
працівники міліції з органів внутрішніх справ звільнені — мною підписан 
приказ практично в той же день. Службова перевірка закінчувалася протя-
гом доби-двох, і я працівників позвільняв. Їх немає в органах міліції». 

Однако инцидент с николаем Тугаем говорит о другом — дмитрий Ту-
раев продолжает службу в рядах милиции. Он отделался лишь выговором. 
причина, рассказывает помощник министра МВд по правам человека юрий 
Чумак, в количестве доказательств. Если в деле женщин были найдены плос-
когубцы, которыми выкручивали соски, то доказать факт истязаний Глеба 
Сканта, несмотря на тяжелые травмы, прокуратура не смогла. по каким при-
чинам он выпрыгнул из окна, до сих пор не выяснено. 

Юрий Чумак, помощник министра МВД по правам человека: «Что ка-
сается первого случая, известного резонансного дела Сканта, на первое вре-
мя была информация, но информация противоречива. Может, девушкам в ка-
кой-то мере повезло, не дай так Бог кому-то повезти, там, по крайней мере, 
были два человека, были свидетельские показания, проверка, которая про-
водилась, нашла орудия этих пыток. Там было информации гораздо больше, 
подтверждающих правоту этих девушек». 

Сейчас и близкие Глеба Сканта, и Светлана и наталья, которые постра-
дали в Орджоникидзевском райотделе, пытаются ускорить следствие. Оба 
уголовных дела, несмотря на жуткие подробности, возбуждены по статье 
«превышение служебных полномочий». кстати, возбуждение дела относи-
тельно двух женщин милиционеры пытаются обжаловать и вернуться в ря-
ды правоохранителей. 

Светлана Помеляйко, пострадавшая: «То, что с нами сделали, вряд ли 
мы когда-то вообще сможем это забыть. конечно, хотелось бы, чтобы эти со-
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трудники были наказаны, и, если такие сотрудники есть, чтобы они не рабо-
тали в этих органах».

никто из садистов в погонах наказания не избежит, обещает прокурор 
области. Однако уточняет: найти признаки именно пыток и возбудить дело 
по этой статье, не всегда сразу же возможно.

Василий Синчук, прокурор области: «Якщо й буде мати й такий склад 
злочину — він обов’язково буде інкреминований. Ми не є в розуміння юри-
дичної консультації працівників міліції. Ми є разом з ними, людей не морду-
вати й катувати, а й захищати. Так що ці оборотні — їх доречі звільнили, але 
це не означає, що від відповідальності».

но правозащитники настаивают: в Украине есть опыт судебных процес-
сов о «пытках». Если преступники не будут наказаны именно по этой статье, 
а она предусматривает до семи лет заключения, то на помощь придет евро-
пейское законодательство, нормы которого в стране ратифицированы.

Людмила Клочко, Харьковская правозащитная группа: «Буквально се-
годня на сайте Европейского суда 20 новых дел по Украине. Там где-то 5–8 ты-
сяч евро по каждому решению, где под пятьдесят тысяч евро заплатит наш 
бюджет за неспособность наших правоохранительных органов доводить до 
конца то, что они обязаны делать». 

и дело Сканта, и дело помеляйки, уверены правозащитники, имеют все 
шансы быть выигранными в Европейском суде. Обращения практически го-
товы — ответ за украинскими следователями. 

«Милицейский бизнес», или Как наша милиция нас бережет

Хотя милиция и задержала подозреваемого в совершении в изнасило-
вании на ХТЗ, Министерство внутренних дел заинтересовалось тем, каким 
образом сотрудники Орджоникидзевского райотдела расследовали это де-
ло. В ГУМВд обратились около десяти граждан, которые сообщили о неза-
конном задержании и пытках. после того как о заявлениях стало известно 
в киеве, проверку обстоятельств расследования будут проводить не только 
правоохранители, но и правозащитники.

Местные жители бывшего военного городка до сих пор не могут сказать, 
чем они больше шокированы, — убийством или поисками убийцы. как только 
труп 17-летней выпускницы был найден, милиционеры начали допрашивать 
соседей и искать свидетелей. как уверяют правозащитники, оперативники 



Марина Николаева Пытки в милиции

��

действовали с многочисленными нарушениями закона: несколько граждан 
обратились к ним с заявлениями о том, что в райотделе их избивали, слиш-
ком долго удерживали и запугивали несовершеннолетних. информация 
о таком расследовании дошла до киева, сообщил новостям аТн помощник 
министра МВд по вопросам защиты прав человека в Харьковской области 
юрий Чумак. на данный момент относительно указанных фактов по распо-
ряжению министерства проходит проверка с участием правозащитников. 
поскольку в милиции все обвинения отвергали. Мол, асоциальные элементы 
таким образом пытаются свести счеты с правоохранительными органами. 

Юрий Чумак, помощник министра МВД по правам человека: «Я під-
креслюю, для закону немає соціальних елементів або асоціальних елементів, 
будь-яка людина, якщо вона навіть є правопорушником або злочинцем, до 
неї всі дії повинні бути законними, не може бути виправданням, що якщо лю-
дина десь дійсно перейшла грань закону, це не дає жодного права ані праців-
нику міліції, ані працівнику іншого правоохоронного органу, ані нам з вами 
скоювати незаконні дії». 

пыток нет, обвинения надуманные. Фактически только так в милиции 
комментируют обвинения относительно применения незаконных методов 
дознания в райотделе. доказать пытки в ходе следствия, а затем и в суде уда-
лось за последние годы только по делу трех сотрудников Червонозаводского 
райотдела. 

В 2005 году они до смерти забили задержанного, и в мае текущего года 
получили 6 и 9 лет лишения свободы за превышение властных полномочий 
и нанесение тяжких телесных повреждений. Экс-дизайнер плиточного заво-
да Светлана помиляйко уже более полугода пытается добиться возбуждения 
уголовного дела против работников опять же Орджоникидзевского райот-
дела — правоохранителям удается через суд обжаловать расследование 
еще до того, как его начали. 

почти год длится расследование и по делу Глеба Сканта. Осенью про-
шлого года мужчина, не выдержав пыток, выпрыгнул с третьего этажа ки-
евского райотдела и сломал позвоночник. найти виновных прокуратура не 
может до сих пор. Еще два дела прокуратурами коминтерновского и дзер-
жинского районов возбуждены относительно сотрудников соответствую-
щих райотделов. Сотрудники коминтерновского, по версии следствия, ради 
завладения квартирой похитили и увезли ее хозяина в россию, а работники 
дзержинского якобы избили 19-летнего петра Бушманова, которого затем 
выкупил у правоохранителей его дядя. Сейчас трудно даже предположить, 
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говорят близкие петра, сколько в прокуратуре будут рассматривать дело об 
избиении их сына. Хотя правоохранители вновь настаивали — они никого 
не били. 

Александр Семиног, начальник Дзержинского РО: «когда он вышел 
с райотдела, телесных повреждений на нём не было, по той простой причи-
не, что меры физических воздействий к ним не применялись. для этого даже 
не было логического смысла — доставили, установили личность и всё». 

Задержанный ленинским райотделом якобы за распространение нар-
котиков юрий Швайко также уверяет: его пытали милиционеры, и также хо-
чет добиться возбуждения уголовного дела. Мужчина говорит, это для СМи 
и правозащитников милиционеры готовят отчеты, в которых отрицают пыт-
ки. перед задержанными они не скрывают свою цель. 

Юрий Швайко, пострадавший в Ленинском РО: «как он мне пояснил, 
нам должно быть экономически выгодно заниматься своими непосред-
ственными обязанностями. За эти твои деньги мы покупаем тех же понятых. 
За 200–300 гривен люди работают, покупают, как он мне сказал, машины, 
квартиры — нормальный бизнес. работа, бизнес, налаженная структура. как 
они мне сказали, кризис ударил в голову всем, нам тоже, деньги надо как-то 
зарабатывать». 

по словам помощника министра МВд юрия Чумака, проблема пыток 
в милиции уже давно не проблема отдельных граждан, которые пострада-
ли от действий нечестных правоохранителей. Таким образом, говорит он, не 
только сами правоохранители становятся преступниками, но и разрушается 
авторитет милиции в целом, а горожане уже не желают помогать милиции. 
Ведь тех, кто не верит в пытку в МВд, становится все меньше. 

Сергей, Московский район: «Это вполне в их стиле: сколько случаев, 
знакомые. Они наследники советской милиции — все перешло оттуда, как 
кажется, ничего хорошего». 

Александр, Московский район: «Я знаю очень много сотрудников ми-
лиции, очень порядочные люди. Может где-то и есть единичные случаи, но 
те, с кем я знаком, я не могу сказать об этих людях нехорошо». 

Алексей, Салтовка: «Мне ещё с милицией так не приходилось общаться, 
поэтому я так сказать не могу. Один раз было, и все проблемы решены».

Андрей, Дзержинский район: «иногда милиция превышает свои долж-
ностные полномочия — даже обычное курение они раздувают до такого, что 
приходится или штраф платить, или в кпЗ сидеть». 
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«(—а вы как харьковчанка доверяете нашей милиции?) — Без коммен-
тариев, сами знаете…» 

В ближайшее время, по данным аТн, правозащитники и правоохрани-
тели предоставят данные проверки действий сотрудников Орджоникидзев-
ского райотдела. действительно ли они пытали свидетелей во время рассле-
дования убийства 17-летней девочки, пока члены рабочей группы ответить 
не могут, но доказательства нарушения правоохранителями 

Смерть от передозировки или избиения? 
В Орджоникидзевском РО умер подозреваемый

В Орджоникидзевском райотделе умер подозреваемый. В милиции за-
веряют: это произошло внезапно, причина — передозировка наркотиками. 
но родственники умершего уверены: их сын не был наркоманом, в райотде-
ле его, скорее всего, забили до смерти.

29-летний александр резуменко умер в коридоре райотдела в субботу 
днем. по официальной информации милиции, мужчина обоснованно подоз-
ревался в совершении преступления — его пригласили в райотдел, чтобы 
он дал показания. по неофициальной информации, задержанного считали 
тем самым человеком, который ограбил в пятницу днем ювелирный магазин 
на Салтовке. правда, хозяйка магазина в разговоре с корреспондентом аТн 
заверила: в такую версию, как и в компетентность расследования, она пока 
не верит, так как золота вместе с задержанным не нашли. В каком преступле-
нии подозревался погибший — правоохранители не уточняют, но уверяют: 
смерть была внезапной, а в милиции мужчина пробыл всего полчаса. Врачи 
«скорой», приехавшие по вызову, помочь не смогли. 

Сергей денисенко, нач. Орджоникидзевского рО: «по результатам су-
дебно-медицинской экспертизы, смерть наступила в результате передози-
ровки наркотическими веществами». 

родные александра таким объяснениям не верят, а почему мужчина 
оказался в райотделе — не знают. Его сестра Мария рассказывает: около 
23:00 к ним домой пришли правоохранители, которые рассказали, что тело 
александра находится в морге. и только в понедельник девушка выяснила: 
брат умер в 2 часа ночи, а уже в половине пятого провели вскрытие. при 
этом родным александра на то время ничего не сообщили, даже паспорт из 
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дома не изъяли. Следователь райотдела, по словам Марии, с ней разговари-
вал неохотно, почему был задержан ее брат — так и не сказал. 

Мария, сестра погибшего: «перед этим он мне говорит: мы с вами на ули-
це поговорим или в кабинет пройдем, я говорю: конечно, в кабинет, давайте 
официально. после того, что я представилась, я такая-то и такая-то, пожалуй-
ста, расскажите, что произошло с моим братом, как он у вас оказался и как вы 
после этого отвезли в морг, и как после этого пришли и сказали. Он рассказал 
такую историю, что Саша сотрудничал с ними, сдавал им наркопритоны». 

информировать правоохранителей, по мнению Марии, брат действи-
тельно мог. как и мог оказаться на крючке милиционеров, так как в июле 
прошлого года освободился из колонии. по официальной информации пра-
воохранителей, задержанный имел несколько судимостей, в том числе за 
разбой. но, по словам родных, александр был осужден за угон автомобиля. 
и то, уверяют, покататься на чужой машине пригласил друг. В то, что он мог 
пойти на новое преступление, и в то, что был наркоманом, родные не просто 
не верят, а уверены в его непричастности. В морге, говорит сестра, она сразу 
решила осмотреть руки брата — следов от уколов не было, а вот многочис-
ленные гематомы на теле — были. 

Мария, сестра погибшего: «полностью все черные гематомы, ключица 
здесь кровоподтёки. У меня первая мысли была посмотреть вены, я эксперта 
спросила, следов от иголок нет? Она говорит — нет. ни внутримышечные, ни 
внутривенные? Она говорит — нет». 

александра сегодня похоронили — у него остались жена и дочь, кото-
рой еще не исполнилось и месяца. Сейчас прокуратура района проводит 
проверку факта гибели задержанного. при этом заместитель областного 
прокурора Олег анпилогов в телефонном разговоре заверил новости аТн, 
что факт передозировки действительно подтвердила экспертиза, и в дейс-
твиях правоохранителей правонарушений не было. но родные александра 
намерены добиться, чтобы в выводах была отражена не только официаль-
ная точка зрения правоохранителей. Ведь работники Орджоникидзевского 
района не впервые попадают в скандальные сводки относительно незакон-
ного обращения с задержанными. Осенью 2008 года две женщины, на то вре-
мя работницы плиточного завода, заявили, что к ним применяли пытки, пы-
таясь выбить признание в краже. Точка в этом расследовании не поставлена 
до сих пор. Факт нарушения прав свидетелей и задержанных, которым угро-
жали и незаконно держали в помещении, правозащитники зафиксировали 
и летом прошлого года. Тогда милиция расследовала убийство и изнасило-
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вание молодой девушки. доказать противозаконные действия правоохрани-
телей, приведшие к смерти, удалось в мае 2009. девять и шесть лет получили 
трое офицеров Червонозаводского райотдела, которые до смерти в декабре 
2005 г. забили 29-летнего Олега дунича. 

Пытки в райотделах. 
Пять смертей в милиции только за одну неделю июня!

памятник «замученным милицией» под окнами МВд. Символический 
монумент «памяти жертв пыток» установили сегодня у здания Министерства 
внутренних дел участники акции протеста против милицейского произвола. 
и положили красные гвоздики, символизирующие кровь людей, пострадав-
ших от действий милиционеров. Организаторы акции — правозащитники 
и граждане — требуют от руководства МВд надлежащего расследования 
случаев пыток и установления общественного контроля за следствием. по-
добные акции, посвященные Международному дню ООн против пыток, про-
шли под областными управлениями МВд в Харькове, луганске, Черкассах, 
Севастополе, Чернигове и Симферополе.

В Харькове международный день ООн в поддержку жертв пыток от-
метили розами. к памятной доске убитым в застенках нкВд полякам право-
защитники возложили 200 цветков. именно столько людей, по их данным, 
погибли от насилия за годы независимости Украины, каждый 14-й украинец 
ощутил на себе пытки в милиции. За первые сто дней нового руководства 
отечественной милиции пытки снова возобновились. 

Евгений Захаров, правозащитник: «Все проблемы, которые были с пыт-
ками раньше, они, к сожалению, на сегодня только обострились. и связано 
это, на мой взгляд, напрямую с тем, что изменился на 70% кадровый состав, 
руководящий в министерствах, и вернулись мы в лучшем случае к началу 
2000, в худшем к 80-м». 

Правозащитники отмечают: только в течение одной июньской недели 
в Украине объявили о пяти смертях в милиции. Одна из них произошла в Ор-
джоникидзевском районе Харькова, погиб 29-летний александр резуменко. 
по официальной информации — от передозировки наркотиков. родные до 
сих пор не получили официальной информации от правоохранителей, но не 
верят в то, что александр был наркоманом. Тем более что ни заключения эк-
спертов, ни данных, какие именно наркотики он якобы принял, им не предо-
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ставили. Вскрытие тела погибшего провели через два часа после смерти, без 
уведомления родных. Они только похоронили погибшего. но перед этим, на-
стаивает сестра, она успела осмотреть покойника — ни одного укола и мно-
гочисленные гематомы на теле. 

Мария Резуменко, сестра погибшего: «полностью все черные гема-
томы, ключица здесь кровоподтёки. У меня первая мысль была посмотреть 
вены, я эксперта спросила, следов от иголок нет? Она говорит — нет. ни внут-
римышечные, ни внутривенные? Она говорит — нет». 

и милиционеры, и сотрудники прокуратуры, которые проводят про-
верку, почти с первого дня уверяют: никакой вины сотрудников райотдела 
в смерти резуменко нет. Это сначала правоохранители отмечали, что мужчи-
ну задержали по подозрению в совершении преступления. Сейчас утверж-
дают: он пришел в милицию сам, как посетитель. 

Андрей Стародубцев, замначальника ГУМВД в Харьковской обл.: 
«Я видел, приехал в райотдел, зашел, как и все, видел человека, лежащего на 
полу. на нем не было видно телесных повреждений и не факт того, что на нем 
были какие-то ссадины, он их получил в райотделе». 

Василий Синчук, прокурор области: «ну як ви вважаєте: він прийшов, 
а йому міліціонери в вену вводили наркотик? Я так не вважаю, ми провели 
перевірку, це людина яка відбула реальну міру покарання, більше того, є бага-
то моментів його взаємовідносин з міліцією, де немає порушення закону, але 
він був з ними в певних відношеннях. Й він там був не тому, що він порушує 
закони, а тому що він сам туди прийшов. Й немає там підстав для того, щоб 
сказати — в його смерті винна міліція». 

но при этом правоохранители не уточняют, следы какого наркотика экс-
перты нашли в теле погибшего. Без этих данных, говорит кандидат медицин-
ских наук алексей артемчук, сказать, за сколько до появления милиции муж-
чина принял «дозу», можно ли ему было помочь и действительно ли пере-
дозировка привела к смерти — невозможно. по данным правоохранителей, 
александр находился в райотделе примерно полчаса. но передозировка от 
инъекционных наркотиков, по словам врача, чаще наступает через 15 минут 
после укола. От таблеток — позже. при этом не заметить, что человек нахо-
дится под сильным воздействием наркотиков, трудно. 

Алексей Артемчук, нарколог: «адекватности в таком состоянии вооб-
ще добиться невозможно. нарушаются жизненно важные функции, мы го-
ворим о нарушении жизненно важных функций внутренних органов, в том 
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числе психика на введение значительного количества наркотиков, токсинов 
реагировать адекватно не может». 

Чтобы разобраться, на самом ли деле милиционеры не могли своевре-
менно помочь резуменко, почему он попал в милицию и откуда у него синя-
ки, необходимо было сразу возбуждать уголовное дело, говорят правоза-
щитники, и в его рамках выяснять все сомнительные вопросы. 

Евгений Захаров, сопредседатель ХПГ: «к сожалению, прокуратура не 
выполняет своих функций, функций эффективного расследователя. В данном 
случае имела место смерть в райотделе, прокуратура была обязана возбу-
дить уголовное дело по факту смерти, она была обязана направить труп на 
судебно-медицинскую экспертизу, и только после этого можно было труп 
хоронить». 

Отныне, по мнению правозащитников, добиться ответов от правоох-
ранителей и доказать факт избиения, если он действительно был, близким 
александра будет крайне трудно. но семья не сдается — вместе с юристами 
они требуют от прокуратуры тщательного расследования и аргументиро-
ванных доказательств, если речь идет о несчастном случае

Покушение на Президента РФ в Харькове. 
Дериглазов заявляет о пытках

Теракт против президента россии во время его визита в Харьков гото-
вил отец юноши, обвиняемого в убийстве милиционера на алексеевке. при-
знаться в этом, говорит сам игорь дериглазов, его заставили палачи в пого-
нах, когда били в дзержинском райотделе. после того, как дело об убийстве 
сержанта этого райотдела было направлено в суд, отец вероятного преступ-
ника сам выступил с обвинениями.

О пытках игоря дериглазова его адвокат заявил еще в конце июля. 
но сегодня, после того как прокуратура все же отказала в возбуждении уго-
ловного дела, игорь впервые выступил публично. по версии следствия, его 
сына, 21-летнего артема, в начале июля остановил патруль. В ответ молодчик 
прыснул в глаза милиционерам слезоточивым газом и попытался скрыть-
ся. Сержант Сергей Евлахов пытался его задержать, но беглец расстрелял 
правоохранителя. Задержали дериглазова у него дома утром следующего 
дня — тот пытался отстреливаться и ранил еще двух оперативников. позже 
ему предъявили обвинение в убийстве милиционера и ограблении банков. 
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В прокуратуре даже уверяли: речь идет о преступной группировке, так как 
в доме у дериглазовых нашли целый арсенал. 

Олег Анпилогов, зам. прокурора области: «Чем объясняется у деригла-
зова наличие такого количества оружия, хотя и доступного в продаже, и воз-
можность переделывания его в автоматическую стрельбу им самим и других 
лиц, в том числе, и не скрою от вас, причастности его отца». 

Сейчас игорь дериглазов утверждает, он имел три зарегистрирован-
ных ружья, откуда появились другие — для него вопрос. по словам мужчи-
ны, в день задержания сына и его самого в одних трусах отвезли в райотдел, 
пытали двое суток, а чтобы скрыть следы побоев, незаконно посадили в изо-
лятор временного содержания. последнее уже доказал апелляционный суд. 
и хотя никаких обвинений игорю не выдвинули, заставили признаться не 
только в продаже оружия, но и в многочисленных, иногда даже абсурдных, 
других преступлениях. 

Игорь Дериглазов, отец А. Дериглазова: «Готовил ли я террористичес-
кий акт на президента дружественной нам страны соседней, северного сосе-
да, когда он прибывал в Харьков. да, я признался, я готовил теракт. потому 
что те пытки, которые были введены иваном Грозным, а именно подвешива-
ние на дыбу, мне потом объяснили оперативники — у нас никто не выдержи-
вает, все сознаются». 

до суда игорь дериглазов не говорит, верит ли он, что именно его сын 
убил милиционера, — не говорит, что именно произошло в доме во время 
задержания, и действительно ли артем грабил банки. Только уверяет: мето-
ды, которыми вели следствие в отношении сына, также незаконны и направ-
лены только на получение необходимых показаний. игорь рассказывает: 
сына он не видел до сих пор, но ему известно, что месяц в больнице артем 
находился прикованным за ноги и руки к кровати, ему отказывались пере-
давать от близких даже воду, в СиЗО, после операции на легких, подозрева-
емого без оснований помещали в карцер. к тому же, три первых адвоката не 
смогли предоставить юридическую защиту артему, так как находились под 
давлением следствия, а экспертизы оружия вызвали подозрения. 

Игорь Дериглазов, отец А. Дериглазова: «когда мой сын находился 
в больнице, его в состоянии после тяжелой операции, лежачего, одновре-
менно допрашивали 9 оперативных работников в течение 10 часов, без до-
пуска медицинского персонала для оказания сыну необходимого лечения 
и медицинской помощи. Оперативные работники выходили покурить и го-
ворили: что-то он часто теряет сознание». 
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Олег Максименко, адвокат И. Дериглазова: «Стреляли из какого-то 
оружия, проводится экспертиза, с этого или нет. Вопрос: а есть ли на Украи-
не какая-то частная независимая структура, которая может проводить такие 
экспертизы? Если есть только государственная, то я думаю, вопрос доказа-
тельств по делу вам понятен». 

на фоне вопросов дериглазова и его адвоката, милицейское руковод-
ство подчеркивает: именно соблюдение законности и дисциплины является 
обязательным для личного состава. Об этом сегодня заявил начальник ГУМВд 
в Харьковской области Михаил Мартынов, представляя нового руководителя 
городского управления. им стал его экс-заместитель николай Фоменко. 

Михаил Мартинов, начальник ГУМВДУ в Харьковской области: «Я даю 
вам такое право разобраться и с кадровыми вопросами. кадровые вопросы 
в районных райотделах внутренних дел. Если человек не способен на каком-
то этапе руководить и управлять районными отделами внутренних дел, за-
местителями, то можно предложить работу с меньшим объемом». 

Будет ли это касаться дзержинского райотдела, узнать не удалось — пос-
ле торжеств общаться с журналистами главные милиционеры не стали. От-
казались комментировать заявления дериглазова и в Центре общественных 
связей ГУМВд, и в прокуратуре дзержинского района. Ссылаясь на болезнь 
помощника прокурора, которая вела следствие, попросили звонить позже. 
Впрочем, дериглазовы намерены доказывать свои позиции в ходе судебных 
заседаний. игорь готовит обращения в Европейский суд, а дело артема пе-
редано в ленинский райсуд Харькова. 

Игорь Дериглазов, отец А. Дериглазова: «Все, что произошло, является 
трагическим стечением обстоятельств, и те попытки представить правоох-
ранительных органов, милиции, сделать из него матерого бандита, ну они не 
имеют никаких оснований». 

Судьи, уверен отец обвиняемого, предвзятыми не будут и вынесут спра-
ведливое решение.

Пытки в райотделах. 
Милиция утверждает, что Строган побил себя сам

правозащитники, активисты и родные жертв пыток пикетировали се-
годня здание ГУМВд. почти 800 тысяч украинцев в этом году, по данным пра-
возащитников и социологов, подверглись насилию и жестокому обращению 
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в милиции. последний громкий случай — история Якова Строгана. Харьков-
чанина, который публично заявил о том, что после обвинения в нанесении 
телесных повреждений соседу его пытали в милиции и требовали деньги, 
вторично получил травмы. В минувший четверг его снова задержали мили-
ционеры, и в суд он попал уже с многочисленными синяками.

к областному управлению милиции пришли около тридцати активистов. 
Организаторы уверяют: к массовости не стремились, к ГУМВд вышли только 
те, кто на практике столкнулся с жестоким обращением милиции, — право-
защитники, бывшие арестанты, родные жертв пыток. племянника Замиры 
исмаиловой сотрудники того же киевского райотдела пытали год назад в том 
же лесу, где и Строгана. Молодой человек признался в трех изнасилованиях. 
В суде доказали: во время первого преступления его даже не было в Украи-
не, два других эпизода направили на доследование. но оно не проводится, 
говорит женщина. несмотря на заявления о пытках, подтвержденных меди-
цинскими справками. 

Замира Исмаилова, тетя потерпевшего: «Есть этот документ, но ни 
прокурор, ни следователь, ни один милиционер не обратил на это внимания, 
ни Генеральный прокурор Украины, Узбекистана, президент Украины, МВд 
Украины, Узбекистана, посольство Узбекистана, что делает киевский райот-
дел, киевская прокуратура». 

последняя жертва палачей из киевского райотдела, а именно так пра-
возащитники говорят о Якове Строгане, также сейчас находится в СиЗО. Его 
арестовали в четверг, через две недели после публичных заявлений о пытках 
в киевском райотделе. ночью, уверяет Яков, его избивали. а в суд для изме-
нения меры пресечения с подписки на арест привезли только на следующий 
день. несмотря на синяки и требования правозащитников и врачей «скорой» 
о госпитализации, судья Светлана Муратова приняла решение об аресте 
Строгана. 

Айгуль Муканова, Харьковская правозащитная группа: «никакого 
расследования, никакого изучения обстоятельств, почему Строган был избит 
и в таком состоянии доставлен в судебное заседание, ничего такого, ни со 
стороны прокуратуры, ни со стороны суда. Вчера мы провели обследования 
Якова в областной больнице: гематомы, синяки, следы удушения, очень… 
я бы не хотела говорить, это интимные части тела.. на которых остались сле-
ды пыток». 

правозащитники уже 4-й день подряд требуют возбудить уголовное 
дело по повторным пыткам Строгана. Сегодня в киевской прокуратуре со-
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общили, что проверку по этому поводу начали. Относительно первой, кото-
рая касалась пыток в августе, несмотря на медицинские справки о травмах 
Якова, уголовное дело в отношении правоохранителей было закрыто. новая 
проверка, не скрывают в прокуратуре, также может подтвердить непричас-
тность милиционеров. 

Владимир Куприянов, зам. прокурора Киевского района: «Есть осно-
вания полагать, что данное телесное повреждение, хотя оно еще… нет у нас 
экспертизы, что это синяк под глазом, но, тем не менее, была попытка их са-
мопричинения самим Яковом Строганом». 

О том, что Строган избил себя сам, заявляют и работники киевского 
райотдела. 

Юрий Ситников, нач. следственного отдела Киевского РО: «когда дан-
ное лицо конвоировалось в иВС, оно сопротивлялось сотрудникам милиции. 
а именно когда начали досматривать его одежду с целью предотвращения 
его предметов, которые нельзя хранить в камере, он отказывал раздеваться, 
показывать свои карманы, после этого начал бить головой об решетку». 

Больше внимания работники милиции уделяют обвинению Строгана. 
Четыре месяца шла речь о бытовой драке и нанесении легких телесных пов-
реждений. Сейчас дело переквалифицировано на покушение на убийство. 
подтверждает слова правоохранителей и жена второго участника стычки 
Сергея Марченко. Хотя он интервью не давал, жена сегодня по собственной 
инициативе рассказала журналистам, что Строган пытался убить ее мужа. 
В то время как сам, после задержания правоохранителями, выглядел так, 
будто его не пытали 

Татьяна Марченко, жена пострадавшего: «Он вышел, ударил моего 
мужа и достал нож и начал его резать. и я считаю, что те ножевые ранения, 
которые он ему нанес, он его хотел именно убить. потому что раны были два 
в сердце попадания практически, одно в шею, в область сонной артерии». 

Александр Гапура, замначальника горуправления милиции: «Он явля-
ется потенциальным преступником, и, чтобы люди жили спокойно в нашем 
городе, такие люди должны сидеть в тюрьме». 

по мнению юристов, в деле Строгана еще нужно разбираться, и пере-
квалификацие статьи выглядит сомнительно. никто не может быть признан 
виновным без решения суда, напоминают правозащитники. равно как и не 
может быть подвергнут пыткам. Хотя жертвой насилия, по мнению пикетчи-
ков, сейчас в Украине может стать каждый. 
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Евгений Захаров, Харьковская правозащитная группа: «Мы защищаем 
право, а не преступников. Мы защищаем право человека быть не подвергну-
тыми незаконному насилию со стороны государственных служащих. Это право 
абсолютное, оно не может нарушаться ни при каких-условиях. а у нас оно пов-
семестно распространено, и эти нарушения массовые и систематические». 

В этом году, согласно социологическим исследованиям, которые прово-
дит Харьковская правозащитная группа вместе с Харьковским институтом 
социальных исследований МВд, количество пострадавших от пыток и жесто-
кого обращения милиции значительно увеличилось. кулаки правоохраните-
лей ощутили на себе 790 тысяч украинцев против 604 тысяч в прошлом году. 
почти полсотни граждан умерли в райотделах МВд. 

Выпрыгнул сам или выбросили? 
Семья лозовчанина обвиняет милицию в зверских пытках

прокуратура области проводит проверку чрезвычайной ситуации в ло-
зовском горотделе. новости аТн сообщали, что в воскресенье здесь, по дан-
ным милиции, с четвертого этажа выпрыгнул человек. Это не первый случай, 
когда из отделов милиции выпрыгивают задержанные. Всякий раз правоох-
ранители настаивали: это их самостоятельные беспричинные решения. но 
в лозовой, обещают родные пострадавшего, они докажут другую правду.

«Если его начнут бить — девчонку посылали к ней, если ее начинали 
бить — посылали к нему. и это все — у неё на глазах. Били папу? Бабушка 
переводит девочке на цыганский. Она молча показывает, как били. Бабушка: 
показывает, она с тех пор в себя не приходит». 

история падения мужчины из окна лозовского городского отдела ми-
лиции имеет две версии: официальную — милицейскую, и семейную — ром-
скую. по данным правоохранителей, оперативники пригласили 39-летнего 
ласло коломпарова в милицию по подозрению в сбыте героина. Мол, его 
указал местный наркоман. ласло якобы откликнулся на просьбу следовате-
лей и вместе с женой согласился в воскресенье прийти в горотдел. 

Андрей Стародубцев, зам. нач. ГУМВД в Харьковской обл.: «Он был при-
глашен работниками правоохранительных органов, есть такой метод как при-
глашение, может быть, это делали для того, чтобы, как бы, расслабить человека». 

про факт, что он пришел самостоятельно, говорит Стародубцев, свиде-
тельствует запись в журнале регистраций. после этого, рассказывают право-
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охранители, ласло поднялся на четвертый этаж и по непонятным причинам 
выпрыгнул в окно. Было похоже, говорят случайные свидетели, что человек 
пришел в милицию в состоянии наркотического опьянения. Хотя результаты 
экспертизы крови до сих пор не обнародованы. 

Денис Гуменной, свидетель: «Я смотрю, вот этот парень, который стоял, 
выпрыгивает в окно. как раз я в тот момент смотрел, когда он уже сгруппи-
ровался, уже в жалюзи головой влетел. Еще его сотрудник милиции пытался 
рукой, как бы, задержать». 

Семья ласло в версию правоохранителей не верит. родные уверяют: он 
не имеет отношения к торговле наркотиками, воспитывает 4 детей, и никог-
да бы не решился сделать их сиротами. причина его поступка — пытки. Мол, 
милиционеры в лозовой постоянно оказывают давление на ромов. Бьют 
их, требуют деньги, незаконно обвиняют в преступлениях. В тот день ласло 
вместе с женой и маленькой дочкой забрали в участок. 

Нино, мать Ласло Коломпарова: « Мне сын позвонил и сказал: мама, меня 
забрали! Я говорю, кто тебя забрал? Вот милиция приехала домой и забрала. 
а как это забрали, говорю, если сегодня выходные дни, как они могут забрать? 
Вот забрали, наверно, они меня убьют. и сразу у него отняли телефон». 

источник аТн утверждает: пока жену ласло били и угрожали изнасило-
вать на втором этаже, его страшно пытали на четвертом — душили пакетом, 
ломали кости, применяли электроток. Все это, говорят в семье рома, видела 
их маленькая дочка — из-за шока она уже неделю не разговаривает. после 
этого, уверены братья и мать ласло, он вряд ли бы выпрыгнул, его полужи-
вого выбросили, боясь фиксировать смерть в горотделе. Это якобы видел 
отец мужчины, который дежурил под зданием и после увиденного слег. От-
носительно свидетелей, утверждает уже источник аТн, они — постоянные 
понятые, которые вынуждены давать свидетельские показания, потому что 
имеют отношение к торговле наркотиками и раньше служили в рядах мили-
ции. Хотя в ГУМВд факт пыток отвергают. 

Андрей Стародубцев, зам. нач. ГУМВД в Харьковской обл.: «двери ка-
бинета были открыты, и человек просто ринулся в окно. Что преследовало 
его в этот момент? Я оцениваю и повторюсь, что действия его были неадек-
ватные. Сегодня утверждать, что применялись к нему незаконные действия 
работников милиции, не будем». 

Нино, мать Ласло Коломпарова: «Если бы он сам выпрыгнул, он мог бы 
поломать себе ногу, руку. Он выпал бы, осторожился как-то этого, опреде-
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лительно упал. а так — его выкинули, как мешок с песком, потому что они 
почувствовали, что он не выживет. после их побоев он просто не выживет». 

В критическом состоянии ласло был отправлен в лозовскую больницу. 
Ему сделали операцию, но он еще находится в реанимации, подключен к ап-
парату искусственной вентиляции легких. Медики боятся делать прогнозы. 

Игорь Страшко, зав. реанимационным отделением Лозовской ЦРБ: 
«Это множественные скелетные травмы — повреждения конечностей, таза 
и ребер. и травмы внутренних органов — повреждение печени, сопровож-
дающееся массивным кровотечением. То есть по совокупности травм и обус-
ловлена крайняя степень тяжести». 

Семья коломпаровых обещает дойти даже до руководства страны и до-
казать — ласло замучили правоохранители. В прокуратуре эту версию пока 
не подтверждают, но и не отвергают. 

Геннадий Тюрин, прокурор Харьковской области: «Я дал поручение, 
с одной стороны — детальнейшим образом разобраться — почему он вы-
прыгнул из окна, почему он был приглашен в эти дни. и вторая задача была 
поставлена — посмотреть вообще законность действий райотдела милиции, 
именно руками областного аппарата, и через призму этой проверки дать 
оценку работе прокурора района». 

при этом правозащитники настаивают: даже если прокуратура не дока-
жет факт пыток, правоохранители должны отвечать за события в лозовском 
отделе. Это практика Европейского суда. 

Евгений Захаров, правозащитник: «когда он задержан, когда он лишен 
свободы, когда он находится во власти правоохранительного органа, то от-
ветственность за его жизнь и здоровье несет уже этот орган». 

Оперативники, утверждают в милиции, и без того уже наказаны. по дан-
ным служебной проверки, они пытались остановить ласло, но не смогли. 
поэтому получили строгий дисциплинарный выговор. Еще один такой слу-
чай — и их могут уволить из милиции, пообещали в управлении.

Милиция как фактор риска жизни? 
Умерла вторая задержанная Лозовского горотдела

Вторая жертва лозовского горотдела тоже умерла в больнице. новости 
аТн сообщали: в позапрошлую субботу из окна лозовского отдела милиции 
выкинулась задержанная 36-летняя Оксана Бондаренко. по официальной 
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информации правоохранителей, женщину задержали по обвинению в краже 
мешка картошки, но она пыталась убежать, отпросилась в туалет на третьем 
этаже, и уже там перелезла через окно.

родные женщины настаивали: Оксана выкинулась из-за милицейских 
пыток. Так же думают и родные первого погибшего — ласло коломпарова, 
который выпал из окна лозовского горотдела в начале января. От многочис-
ленных травм мужчина также умер в больнице 

Оксана Бондаренко: «С туалета прыгнула. посидела-подумала. Ждала 
неизвестно чего, два часа там сидела. а потом решила и прыгнула». 

В своем первом и последнем интервью Оксана Бондаренко уверяла: 
правоохранители ее не били — он сама вышла из окна туалета, когда узнала 
об обвинении в краже картофеля. почему милиционеры позволили задер-
жанной столько находиться безнадзорно, действительно ли она самостоя-
тельно решила прыгнуть в окно, или это все же случилось под давлением 
людей в погонах — теперь будет выяснять прокуратура. Оксана Бондаренко, 
как и первая жертва лозовского горотдела — ласло коломпаров, умерла, не-
смотря на усилия врачей. 

Владимир Калюга, прокурор Лозовской межрайонной прокуратуры: 
«Буде достоменно вивчено весь комплекс питань, від судово-медичних до ін-
ших. Що стосуеться другого випадку, знову ж таки, в рамках дослідчої пере-
вірки, ми призначили як судово-медичні дослідження, так й судово-крими-
налістичні, медико-криміналістичні. Орієнтуємось, в тому числі, на ті докази, 
які ми збираємо в ході отримання пояснень». 

пока прокуратура решает вопрос о возбуждении уголовного дела 
по поводу гибели Оксаны Бондаренко, правозащитники настаивают: госу-
дарственные агенты должны либо предоставить неопровержимые доказа-
тельства, что ни физического, ни психологического давления на погибших 
не совершалось, или признать факт пыток. Ведь пытками, по европейской 
конвенции о правах человека, считается не только физическое влияние, 
а любое нечеловеческое обращение, в частности, психологические изде-
вательства. 

Людмила Клочко, Харьковская правозащитная группа: «Ее могли и не 
бить. но что заставило ее выпрыгнуть из окна? Вероятно, ее поставили перед 
очень серьезной проблемой. причем, наказание за мешок картошки, даже 
с проникновением в погреб — оно не такое большое, и не такое страшное, 
чтобы лишаться жизни. То есть выбор у нее, вероятно, был между очень пло-
хим и смертью, поэтому она решилась на такой поступок». 
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психиатры также подтверждают: психически здоровый человек, не бу-
дучи под влиянием химических веществ, (а пока так и не доказан факт упо-
требления коломпаровым и Бондаренко алкоголя или наркотиков), не мо-
жет просто так выброситься в окно. Человек должен быть доведен до стрес-
сового состояния, в котором или реально не оценивает риска высоты, или 
считает суицид единственным выходом. 

Андрей Бочариков, психиатр: «речь может идти именно о реакции на 
стресс, есть такой диагноз у нас в квалификации, то есть это все равно будет 
стрессовое расстройство. — и в этом состоянии он до конца не отдает себе 
отчет? — да, может до конца не отдавать отчет». 

В милиции соглашаются: их сотрудники могли «перегнуть палку» и на-
пугать задержанных. каким образом: словами или действиями, и на сколько 
это превысило рамки закона — до конца расследования не комментируют. 
пока все участники чрезвычайных происшествий: от начальника горотдела 
до оперативников, получили дисциплинарные наказания. Теперь, говорят 
их руководители, среди всего личного состава проводится разъяснительная 
работа, что бить нельзя ни одного задержанного, независимо от обвинения 
и социального статуса. 

Владимир Ковригин, нач. криминальной милиции ГУМВД обл.: «на се-
годняшний день вопрос стоит так, чтобы люди выходили и чуть ли не улы-
бались, выходя из органов внутренних дел. потому что установит уже слу-
жебное расследование и расследование прокуратуры, были ли нарушение 
непосредственно в лозовой. но, наверно, есть тенденция и у работников 
милиции быть страшнее, чем нужно». 

правда, лозовские правоохранители не похожи на тех, кто внимательно 
прослушал лекцию о законном обращении с задержанными. О погибших они 
откликаются пренебрежительно, и раскаяния, что люди пострадали из-за их 
возможной небрежности, не проявляют. 

«Оксана Бондаренко, которая выпала из окна, она же тоже… — Что, она 
говорила, что ее били, выбросили? — Она говорила, что она хотела выпить 
сто грамм пойти». 

Между тем, мать погибшей женщины надеется, что ей все-таки удастся 
доказать, что Оксана избрала смерть из-за издевательств милиционеров. 
У пострадавшей, констатировали в больнице, кроме многочисленных пере-
ломов, была и тупая травма живота. именно это травма, говорят специалисты, 
может быть доказательством того, что Оксана в палате говорила неправду. 

Оксана Бондаренко: «не били? — нет. — Вы просто сбежать хотели? — да.
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Екатерина Агеева, мать Оксаны: «Мені вона сказала, як везли її на УЗІ. 
Я кажу — доця, скажи, ти сама це? Вона каже, мама, якщо я скажу, що не са-
ма — вони мене вб`ють». 

Если с 2004 по 2009 год от незаконного обращения милиции пострадали 
миллион триста тысяч украинцев, подытоживают правозащитники социоло-
гические исследования, то уже только в 2010 году жертвам правоохраните-
лей стали 730 тысяч человек — половина пострадавших за 5 лет. 

Аркадий Бущенко, правозащитник: «Фактически каждые сорок секунд 
в нашей стране происходят случаи незаконного насилия в милиции. Это 
достаточно настораживающая оценка, и поэтому мы считаем, люди долж-
ны знать, что милиция становиться одним из факторов риска нашей жизни, 
и при таком росте насилия она представляет угрозу нацбезопасности». 

потому и советуют не вести себя с милиционерами доверительно. Без 
основания не обращаться к правоохранителям, не открывать им дверь без 
санкции суда, не приходить в райотдел без официального вызова. Всегда 
предупреждать родных, если все-таки приходится заходить в милицию, по 
возможности делать это с адвокатом или законным представителем, и пред-
варительно проходить медицинский осмотр. 

Милицейский беспредел. 19-летнему харьковчанину 
удалось доказать факт избиения в райотделе

Милиционер на скамье подсудимых. Семье 19-летнего юноши удалось 
доказать, что их сына били и пытали в дзержинском райотделе, правоохра-
нитель оказался на скамье подсудимых. при этом правозащитники конста-
тируют: это скорее исключение из правил. Чаще, по заключению прокурату-
ры, задержанные сами выпрыгивают из окон райотделов и прикидываются 
жертвами.

петр Бушманов — единственный, кому удалось в рекордный для Харь-
кова срок довести до суда дело об избиении в милиции. летом прошлого го-
да, рассказывает 19-летний юноша, его, без всяких на то причин задержали 
патрульные милиционеры, потом в дзержинском райотделе избили и стали 
требовать деньги. когда родственники привезли необходимую сумму — пар-
ня отпустили. В милиции — другая версия. 

Александр Семиног, начальник Дзержинского РО: «когда он вышел из 
райотдела, телесных повреждений на нём не было, по той простой причине, 
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что меры физических воздействий к нему не применялись. для этого даже не 
было логического смысла — доставили, установили личность и всё». 

но синяки на теле петра свидетельствовали о другом, поэтому семья 
парня обратилась за помощью почти ко всем: правоохранителям, депутатам, 
правозащитникам, журналистам. Впоследствии дело дошло до суда — Буш-
мановы ждут первого заседания. но в ходе следствия из материалов исчезли 
некоторые обстоятельства, рассказывает петр, и вместо четырех милицио-
неров, которые сопровождали, пытали и требовали деньги, в превышении 
служебных полномочий обвиняют только одного оперативника. 

Петр Бушманов, пострадавший: «конечно, лучше бы, чтобы его осуди-
ли, но неважно на сколько — главное, чтоб такие люди не работали в мили-
ции, это очень важно, главное — чтобы его уволили из органов». 

дело Глеба Сканта, который выбросился из окна киевского райотдела 
и сломал себе позвоночник, наоборот — закрыли. притом что правозащит-
ники отмечали: за травмы, которые он получил, непременно кто-то должен 
ответить. Мужчина уверял: выпрыгнул с третьего этажа райотдела, потому 
что не выдержал пыток, но палачей в милиции прокуратура не нашла. 

Василий Синчук, прокурор области: «прятягнути до кримінальної від-
повідальності особу, яка винна, що він вискочив із вікна й зламав собі хребет, 
ми не найшли цю людину. Мені неприємно це говорити в екрані, але на пре-
великий жаль чи то на превелику радість, на кого. Й це об’єктивно. по нормі 
права, що він вискочив з вікна та зламав хребет, ми не можемо притягнути 
посадовців». 

Скант сам мог стать обвиняемым, объясняют в прокуратуре, за сопро-
тивление работникам милиции. Тем временем его защитники обжаловали 
отказ в возбуждении дела и готовы обращаться в Европейский суд. Мол, есть 
свидетель, который видел, как оперативники били Глеба, но ей не поверили, 
так как она с мамой Сканта когда-то училась в одной школе. кроме того, ре-
зультаты экспертизы не были приняты во внимание. 

Айгуль Муканова, представитель Г. Сканта: «повреждения на брюш-
ной области и на спине он одновременно получить не мог, и на теменной об-
ласти — это он должен был упасть головой вниз. Эти вопросы следствие не 
выяснило и выяснять не хочет». 

на доказательства о незаконных действиях оперативников прокура-
тура не обратила внимания сознательно, уверены адвокаты. а еще говорят, 
что следователи вели себя со Скантом не как с потерпевшим, а скорее как 
с обвиняемым — даже психиатрическую экспертизу провели. из-за такой же 
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экспертизы разваливается и дело о пытках в Орджоникидзевском райотделе 
Светланы помиляйко и натальи леоновой — женщин подозревали в краже. 
Сначала следователи нашли плоскогубцы, которыми милиционеры могли их 
пытать, но сейчас представители обвиняемых уверяют: дело в ближайшее 
время закроют — их вину не доказали. 

Олег Анпилогов, зам. прокурора области: «Ми в ході розслідування 
справи зіткнулися з такими обставинами, які навіть винудили провести до 
нас щодо заявниць помиляйко та леонової психо-фізіологічної експертизи 
на поліграфі, щоб знайти відповідь, наскільки вони дають правдиву інформа-
цію щодо нанесення телесних ушкоджень». 

Отказали в возбуждении уголовного дела и свидетелям по делу об 
убийстве и изнасиловании девушки в том же районе. В ходе расследования 
две женщины заявили: их долгое время удерживали в райотделе и избивали. 
доказать это им было бы легче, если бы велась электронная регистрация по-
сетителей, считают в общественном совете при ГУМВд. В виде эксперимента 
такой инфобокс на три месяца появился в Октябрьском райотделе — выяс-
нилось — людей за это время туда попало на 400 больше, чем фиксирова-
лось в документах. 

Андрей Черноусов, разработчик проекта: «Мы четко видим, во сколь-
ко он зашел и во сколько он вышел. Буквально я был свидетелем проверки, 
когда мы распечатали отчетность и пошли по райотделу выяснять, кто и где 
находится, почему так долго или почему его не сняли с регистрации. Это 
действовало очень эффективно». 

Николай Фоменко, начальник штаба ГУМВД в Харьковской обл.: 
«Увеличилось, может быть, не посещаемость райотдела, а увеличилось ко-
личество зафиксированных посещений. Это тоже мобилизирует работников 
милиции и дисциплинирует, возможные с их стороны какие-то стороны не 
так часто будут допускаться, и в том же Октябрьском райотделе уже не до-
пускаются». 

В милиции говорят: если на это будут деньги — электронные регист-
раторы появятся в каждом райотделе, но палачам в погонах это не сильно 
помешает. 

Юрий Чумак, помощник министра МВД по вопросам защиты прав 
человека: «дуже важко знайти відповідні докази, тому що в самі працівники 
міліції, які бачили, були свідками вони не підтверджують те ще, їх колеги дія-
ли незаконно — якась корпоративна солівдарність, і нажаль недосконале-
на закондавча база, нажаль відповідні дії дізновальні-слідчі, не проводяться 
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в одних комнатах, комнатах для слідчих дій, вони проводяться у комнатах. де 
немає відеоспостереження.». 

Айгуль Муканова, Харьковская правозащитная группа: «Я надеюсь, 
все-таки изменится, когда люди, во-первых, перестанут бояться — не все 
клиенты готовы говорить по таким делам. Частично изменится, когда примут 
новый уголовно-процессуальный кодекс, когда в основу приговора будут 
ложиться не доказательства, эффективно добытые в милиции, а в судебном 
заседании». 

Эти изменения могут произойти под давлением Европы, говорят пра-
возащитники, когда в Страсбургском суде количество жалоб относительно 
пыток в милиции Украины станет критическим. Ведь пока страна только вы-
плачивает компенсацию жертвам пыток, не меняя ситуации в целом. 

Оперативник в клетке. Суд над милиционером, 
обвиняемым в избиении 19-летнего парня, начался

Обвиняемых милиционеров могло бы быть больше. Сегодня в дзержин-
ском райсуде начался судебный процесс в отношении сотрудника уголовно-
го розыска. Его обвиняют в превышении служебных полномочий и насилии.

В дзержинский райотдел 19-летний Бушманов попал в июле прошлого 
года. рассказывает, на улице его остановили правоохранители, сопроводили 
в отдел, там жестоко избили. Отпустили, только когда родственники привез-
ли 8 тысяч гривен. Обо всем этом люди рассказали в прокуратуре. 

Марина Бушманова, мать пострадавшего: «Мы больше, наверно, дума-
ли о судьбе тех, кто будет подвергаться такими сотрудниками пыткам и изде-
вательствам, кроме моего сына. То есть если мы не будем бороться, они оста-
нутся безнаказанными, и будет продолжаться так же ужасно, как произошло 
в нашем случае». 

Сегодня главный подозреваемый в избиении — 27-летний оперативник 
александр Шнурко — предстал перед судом. Его обвиняют в превышении 
полномочий, которое сопровождалось насилием, это карается лишением 
свободы на срок до 8 лет. Этот человек избивал и пытал его в кабинете боль-
ше, чем другие, утверждает петр Бушманов, адвокат добавляет — в отноше-
нии него подобное дело рассматривается в коминтерновской прокуратуре. 
В суде же выясняется: Шнурко остается сотрудником милиции. 
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Сергей Лазюк, судья: «В настоящее время вы штатный работник мили-
ции, только постановлением следователя отстранены от занятия должности 
сектора уголовного розыска дзержинского рВ, так? — да. — Вас не уволили 
ещё? — нет». 

каких-либо комментариев ни Шнурко, ни его защитник не дают, мол, 
последняя еще не ознакомилась с делом. поэтому в заседании суда объяв-
лен перерыв. Бушмановы же говорят: еще один непосредственный участник 
избиения, милиционер, который и требовал деньги, почему-то проходит по 
делу свидетелем. 

Александр Заднепровский, адвокат П. Бушманова: «С моей точки зре-
ния, неправильно было выделено дело в отношении Стариковского. Стари-
ковский тоже совершил преступление, другое дело, что его роль меньше, 
участие меньше, ответственность могла быть несколько меньше, но, с нашей 
точки зрения, Стариковский тоже виновен, но прокурор посчитал так». 

Петр Бушманов, пострадавший: «(—а какова была роль Стариковско-
го?) — Он меня тоже, применял ко мне меры физического насилия и вымогал 
и брал деньги. (—а Шнурко бил больше?) — да, гораздо». 

Сегодня суд обязал прокуратуру проверить, действительно ли еще один 
милиционер имеет отношение к избиению и пыткам петра Бушманова. 

Зачем милиционеры выбивают показания или скрывают преступления?
Сотрудник дзержинского райотдела был осужден за превышении долж-

ностных полномочий с применением насилия. Суд доказал, что оперативник 
избил задержанного. и все ради того, чтобы тот признался в незаконном 
хранении наркотических средств. Возможно, правоохранитель предвидел 
новое указание министра внутренних дел анатолия Могилева, который 
в эфире телеканала «интер» заявил, что главным критерием оценки работы 
милиции должно быть количество лиц, привлеченных к уголовной ответс-
твенности, а не процент раскрываемости преступлений. Ведь именно в этом 
случае, считает министр, правоохранители выбивают показания или скрыва-
ют преступления .

почти год понадобился 19-летнему петру Бушманову, чтобы доказать, 
что его избили правоохранители. для Харькова, уверяют правозащитники, 
это довольно короткий срок расследования. В июле прошлого года юношу 
прямо на улице остановили правоохранители, сопроводили в дзержинский 
райотдел, где жестоко избили. Затем пригрозили, что сейчас «найдут» у него 
в кармане наркотики, если он не заплатит им. и действительно, как только 
родственники петра привезли в милицию 8 тысяч гривен — парня отпусти-
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ли. после завершения расследования на скамье подсудимых оказался толь-
ко один обидчик — 27-летний оперативник александр Шнурко. Сначала он 
категорически не признавал своей вины. начал каяться только после того, 
как для него возникла реальная угроза оказаться в тюрьме. петр и его семья 
согласились, что не будут настаивать на жестком приговоре, если тот все рас-
скажет суду. и хотя факта вымогательства денег и участия подельников в из-
биении Шнурко так и не признал — рассказал, почему бил задержанного. 

Марина Бушманова, мать потерпевшего: «Его судья спрашивает: зачем 
вы его били? — для показателей. — Судья спрашивает: то есть вы занимались 
искусственным созданием показателей? — да, занимался». 

родные оперативника возместили моральный ущерб Бушмановым. 
Суд признал виновным оперативника в превышении властных полномочий 
с применением насилия. александр Шнурко получил три года лишения сво-
боды условно. но главного, говорит пострадавший петр, он добился — пре-
ступник больше не работает в правоохранительных органах. 

Петр Бушманов, потерпевший: «Это основная задача, чтобы такие лю-
ди не работали в милиции — меня все это устраивает». 

полученную компенсацию Бушмановы передали на благотворитель-
ность.
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Без вини винуватий

Галина Кончаківська

Ця шокуюча історія, як виявилося згодом, почалася задовго до того дня, 
коли родичі колишньої подруги героя нашої публікації стриянина Назара Шма-
ля дізналися, що в їхній оселі побували непрохані гості й винесли з помешкання, 
як було зафіксовано у заяві до правоохоронних органів, комп’ютер

Якщо бідний — отже, злодій?

Тож коли 11 січня цього року рано-вранці до назара завітало двоє не-
знайомців у цивільному і, представившись працівниками міліції, запропону-
вали йому проїхати з ними для дачі свідчень, хлопець навіть і гадки не мав, 
про що йтиметься і як закінчиться ця зустріч.

Я ще спав, коли до мене додому прийшли якісь люди, — розповідає на-
зар. — нічого не пояснюючи, вони наказали мені швидко вдягатися і йти за 
ними — мовляв, про все дізнаюся на місці. Мене напівсонного привезли до 
міського відділу міліції й відразу ж повели до кабінету слідчого Івана Огонов-
ського. Вже з перших хвилин розмови із правоохоронцем я зрозумів, що все 
це добром не закінчиться. Щойно я сів на крісло, як він удавано доброзич-
ливим тоном почав пояснювати, що буде зі мною, якщо не зізнаюся, що це 
я вкрав комп’ютер у своєї колишньої дівчини. «Тобі ж подобалося гратися на 
цьому комп’ютері? Ти хотів теж мати такий? — злорадно запитував він, а потім 
продовжу вав, — ну зізнайся — ти ж не хотів цього робити, правда? просто 
так сталося? Тебе намовили…»

Я, звісно, все заперечував. Бо хоча живемо ми з братом не дуже замож-
но (тож придбати не лише комп’ютер, а й багато чого більш необхідного не 



Українські журналісти проти катувань

�0

маємо змоги), я не міг украсти насамперед тому, що нізащо не взяв би нічого 
чужого, бо так мене виховувала моя покійна матуся. Вона змалечку привчала 
нас із братом жити чесно й за жодних обставин не чинити людям зла, не зазі-
хати на чуже. аби переконати слідчого у своїй непричетності до того, що мені 
інкримінували, я пропонував йому зняти мої відбитки пальців. Мовляв, звірте 
їх із тими, котрі знайшли на місці злочину…

Та, мабуть, слідчий не хотів цього чути. Він наполягав на своєму. а щоби 
змусити юнака взяти на себе чужу провину, правоохоронець та ще двоє його 
колег — Мотиль та Магомета — вдалися до більш переконливих методів… 
юнак, тяжко зітхаючи і неодноразово запитуючи «за що?», розповів агентові 
«Інформатора», яких тортур йому довелося зазнати у кабінеті слідчого.

— Мене неодноразово кидали на підлогу разом із кріслом, до спинки 
якого я фактично був прикутий зв’язаними за спиною руками. Били по голові 
пластиковою пляшкою, наповненою водою, — доти, аж поки я почав непри-
томніти. потім відливали і знову били — і знову вимагали, аби зізнався… Зда-
валося, це не закінчиться ніколи. Щиро кажучи, були моменти, коли я міг під-
писати що завгодно, аби мене залишили у спокої. Та водночас щось усередині 
наче шепотіло: «не можна себе обмовляти. Терпи, але не роби собі гірше…»

лише пізно ввечері, після 13-годинного, так би мовити, «допиту», наза-
ра — приниженого, побитого, змученого, голодного і спраглого — відпусти-
ли додому, завбачливо взявши розписку, що претензій до правоохоронців він 
не має. а наступного дня хлопець не зміг встати з ліжка…

Після допиту — до лікарні

Те, що назар весь день не виходить із кімнати, дуже стурбувало сусідів 
по гуртожитку, де живуть брати, тому, звісно, вони навідалися до хлопця. ді-
знавшись про стан його здоров’я, люди негайно викликали лікаря. Медик, 
оглянувши хворого, порадив відвезти його до лікарні, а ще написати заяву 
в прокуратуру.

«Він висловив припущення, що у назара може бути серйозна травма 
голови і це могло статися внаслідок побиття», — розповіли сусіди хлопця. 
Тож наступного дня потерпілого доставили до медичного закладу. районні 
медики теж підтвердили серйозність ситуації. Як наслідок, у медичній карті 
назара з’явився запис травматолога, датований 13 січня 2010 року: «Зі слів 
хворого відомо, що 11.01.2010 р. його побили в міліції. при травмі потемніло 
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в очах. Скарги на головний біль, нудоту, головокружіння, біль у грудній клітці, 
поперекових ділянках…» а далі діагноз: струс головного мозку, забій грудної 
клітки, забій поперекових ділянок, забій правого ліктьового суглоба… Одне 
слово, аналізуючи характер цих травм та враховуючи, що при цьому на тілі 
хлопця не було жодного синця чи гематоми, стає зрозумілим (як зауважили 
медики, до яких «агенція…» зверталася по консультацію), що з хлопцем «поп-
рацювали справжні професіонали, які знали, куди бити і як бити».

Втім, тілесні ушкодження– це лише частина діагнозу. Як виявилося зго-
дом, усі ці події спричинили в юнака ще й серйозну психологічну травму. 
«після всього пережитого мені почало здаватися, що як тількино вийду на 
вулицю, на мене відразу ж накинуться міліціонери, — розповідає хлопець. — 
Тому відколи виписався з лікарні, стараюся не виходити з дому. Були також 
миті, коли я забував геть усе — ви не повірите, але на віть забув на деякий 
час, що моя мама померла… Та найдивніше, що після моментів повної втрати 
пам’яті я раптом згадував те, що відбувалося у дуже далекому дитинстві. а ще 
почав відчувати безпричинну дратівливість, безсоння. Я весь час пригніче-
ний і втомлений».

Усі ці зміни в поведінці назара завідувач стаціонару львівського психо-
неврологічного диспансеру Іван повханич назвав реакцією організму на стрес. 
«Цьому юнакові доведеться пройти тривалий курс як медикаментозного, так 
і психологічного лікування. Тепер йому особливо буде потрібна підтримка 
й розрада когось із рідних. Хлопець має відчути, що він — не сам, що він під 
надійним захистом», — зауважив медик. Та коли розмова зайшла про інци-
дент, який і став причиною розладу здоров’я цього пацієнта, пан повханич 
сказав, що не може повірити, аби хлопця просто так, ні за що в чомусь підоз-
рювали. Власне, цей чоловік був не першим, хто так висловлювався. Тож аби 
зрозуміти, чому все це трапилося саме із назаром, повернімося до початку 
нашої історії.

Коментар

начальник Стрийського міського відділення міліції Ярослав Васильо-
вич Грицик історію, яку розповіли агентові «Інформатора» стрийські депута-
ти, знайомі назара Шмаля та, власне, сам назар, подає дещо в іншому ракурсі. 
Ось як прокоментував правоохоронець усі ці події:

— річ у тім, що знайомі назара Шмаля, як виявилося, не такі вже щирі 
та законослухняні. нещодавно ми затримали його товаришів, які вже були за-
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суджені, й на сьогодні щодо них триває чергове досудове слідство. У зв’язку 
з цим з’ясовуємо також можливість того, що назар міг бути очевидцем учи-
нених цими особами злочинів. депутати, які розповіли про хлопця -мовляв, 
він такий бідний-нещасний, — насправді дуже суб’єктивно поставилися до 
проблеми. аби допомогти хлопцеві, так би мовити, «викрутитися», вони 
обрали тактику «найкращий захист — це напад». Щодо конкретного факту 
побиття цього молодого чоловіка, то наразі цього не доведено. адже тілес-
ні пошкодження могли виникнути за інших обставин — скажімо, у побуті. 
Сумніваюся, що такий факт узагалі був. принаймні, про це мали б свідчити 
якісь зовнішні ознаки (синці, подряпини) — загалом те, що може підтвердити 
судме-дексперт. Оскільки природно, що за описаної тяжкості травм мусили 
б бути й інші ознаки. Отож, я заперечую таке категоричне формулювання, як 
катування працівниками міліції. Так, розмова відбулася, але інформації про 
якесь побиття я не маю.

У зв’язку з цим, офіційно утримуюсь від будь-яких висновків. Усе це 
ще будуть перевіряти, своє слово повинні сказати судмедексперти. І лише 
об’єктивний аналіз усіх подій зможе поставити крапку в цій історії. адже ос-
новним критерієм нашої роботи є законність. Я завжди наголошую своїм пра-
цівникам: у роботі необхідно частіше ставити себе на місце простих людей, 
намагатися вникнути у суть їхніх проблем.

Його просто «призначили» винним

Як уже згадувалося, всі нещастя хлопця розпочалися того дня, коли 
родичі його колишньої дівчини з’ясували, що їх обікрали. розповідаючи про 
крадіжку працівникам правоохоронних органів, потерпілі назвали імена 
людей, які знали про те, що є у будинку. Згадали й ім’я назара — та це й не 
дивина.

— Я більш ніж чотири роки зустрічався із донькою потерпілих, — пояс-
нює назар Шмаль.

— але за певних обставин ми розійшлися, залишившись, проте, добри-
ми друзями. адже я також товаришував із братом цієї дівчини. Тож ми про-
довжували спільно проводити вільний час, часто зустрічались у них вдома, 
грали в комп’ютерні ігри, слухали музику, спілкувалися.

Можливо, ця дружба тривала б і надалі, якби не вже згадувана крадіжка. 
Очевидно, правоохоронці відразу вчепилися за версію щодо назара. а що? 
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Хлопець — сирота, живе бідно, постійної роботи не має, був частим гостем 
у хаті потерпілих. Міг і спокуситися. а якщо ще зважити на те, що в гуртожит-
ку, де живуть брати Шмалі, поверхом нижче мешкає частий клієнт міського 
відділу міліції, то кращої версії про організацію злочину годі було й придума-
ти! Міліціонерам залишалося лише змусити «призначеного» підозрюваного 
(тобто назара, за якого, на їхню думку, нікому заступитися) зізнатися в тому, 
що він справді у змові з «підозрюваним № 2» вчинив цю крадіжку — і справу 
розкрито! Ще й із яким ефектом!

річ у тому, що сусід назара, за яким, як висловлювався дехто зі стриян, 
і справді давно в’язниця плаче, перебуває в «особливих» стосунках із міліціо-
нерами. а все через той випадок, коли його мати, аби захистити власного си-
на від того ж, що сталося нещодавно із назаром, викликала якось до Стрия 
телевізійників із києва. Такої ганьби міліціонери, звісно, не забули. адже тоді 
у телесюжеті йшлося про честь мундира працівника правоохоронних ор-
ганів. Тож тепер за будь-якої нагоди вони намагалися помститися та засадити 
зухвальця за грати. Втім, оскільки для арешту підозрюваного завжди чогось 
бракувало, міліціонери, мабуть, вирішили взяти його на підставі свідчень, 
«вибитих» у героя нашого розслідування. Та план не вдався.

Світ не без добрих людей

про свавілля правоохоронців дізналися місцеві депутати, які, на щастя, 
дуже добре знають братів Шмалів. «Ці діти дуже гарно виховані. навіть при 
тому, що вже кілька років вони живуть без матері, а їхній батько помер, коли 
вони були ще зовсім маленькі, ніколи ніхто не бачив їх п’яними чи в недобрій 
компанії. Хлопці ведуть тихе спокійне життя, щиро дбаючи один про одного. 
Тому повірити, що назар замішаний у якомусь криміналі, — смішно», — обу-
рюється один із депутатів Стрийської міськради.

Тому тільки-но було з’ясовано всі обставини допиту хлопця, який закін-
чився для нього госпіталізацією, клопотаннями народних обранців до Стрий-
ської міськрайонної прокуратури надійшла заява. Щоправда, крім того, що 
наступного ж дня до юнака в лікарню навідалися його кривдники і зчинили 
у палаті справжній скандал (мовляв, навіщо назар симулює, адже довести, що 
його побили в міліції, неможливо), жодних дій із боку прокуратури по суті за-
яви не було. понад те, навіть висновок судмедекспертизи, який мав би зіграти 
не останню роль у прийнятті прокурором рішення про відкриття криміналь-
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ної справи за фактом побиття, тривалий час просто відлежувався у кабінеті 
судмедексперта. Як читачі вже здогадалися, справу планували тихо «зам’яти». 
Зрештою, красномовно про це свідчать і виправлення у виписці з медичної 
карти стаціонарного хворого, і намагання виписати його завчасу з лікарні, 
і психологічний тиск на хлопця з боку працівників міліції (у результаті кожно-
го виходу назара на вулицю його садили в машину й забирали на допит). але 
«план» знову провалився.

Щойно хлопця виписали з лікарні, його громадські покровителі по-
чали діяти рішуче. насамперед вони звернулися до обласних медиків для 
з’ясування стану здоров’я потерпілого після проходження курсу лікування, 
а також для отримання консультації щодо його психологічного стану та пот-
реби у подальшому лікуванні. далі були заяви і звернення до вищих керівних 
органів міліції, зокрема львівського обласного управління МВС України.

За сприяння «агенції журналістських розслідувань» заява про побиття 
жителя Стрия назара Шмаля працівниками Стрийського міського відділення 
міліції потрапила на стіл до начальника управління, генерал-майора міліції 
Василя пісного, який пообіцяв взяти цю справу під особистий контроль. Тож 
ми чекаємо на його відповідь і реакцію.

наразі ж невідомо, як закінчиться ця історія. Однак уже сьогодні є інфор-
мація про те, що стрийську міліцію чекає серйозна кадрова чистка принай-
мні, у цьому місцевих депутатів запевнив заступник начальника обласного 
управління Володимир дитюк. а ми і надалі стежитимемо за розвитком подій 
у Стрию й обіцяємо, що читачі «Інформатора» про все довідаються перші.
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«Немає такої міліції, що не б’є…»

Сергій Шаповал

Повідомлення про мордування затриманих у райвідділах з’являються 
майже щотижня. Ми вже звично читаємо моторошні історії, зовсім не за-
мислюючись, що кати в погонах зовсім поряд. Допоки не змінять системи, ук-
раїнців далі вбиватимуть як худобу.

Усе починалося, як у комедії «Іронія долі». Михайло Стадник, який був 
трохи напідпитку, вирішив принести речі з підвалу. але от біда — загубив 
ключі. недовго думаючи, пішов до сусіда, взяв напильник, аби зрізати ко-
лодку. Все це відбувалося 25 липня посеред дня, приблизно о першій годині. 
але оковита зробила своє діло — хлопець переплутав двері й почав пиля-
ти замок чужого підвалу. Місто — не село, і сусіди часто не знають, хто живе 
поряд у сусідній квартирі. пані Оксана, яка почула шурхіт у підвалі, злякала-
ся, що «туди пробралися наркомани і намагаються щось украсти». Жінка ра-
зом із сусідкою та ще одним чоловіком зачинили двері підвалу й викликали 
міліцію.

Коментар: 
Михайло Осьмак:

— Викликає дуже багато запитань щодо затримання громадянина 
М. Стадника. Можу сказати, що його перебування у Франківському рВВС 
відбувалося з порушеннями стосовно законності та терміну утримання, на-
явності відповідних документів. Характер ушкоджень, їх кількість, наскіль-
ки можу судити, свідчать: чоловік отримав їх не внаслідок падіння. Смерть 
Михайла Стадника — насильницька.
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наряд приїхав на виклик швидко, затримав Михайла, підозрюючи його 
у спробі крадіжки. Від галасу на подвір’ї прокинулася жінка затриманого — 
Віра. коли вона вибігла на вулицю, Михайла вже садили до міліцейського ав-
то. Віра почала вмовляти міліціонерів, що сталася прикра помилка, чоловік 
просто переплутав двері. Це не дивно, адже їхня родина проживає в цьому 
будинку на вулиці Володимира Великого всього рік. проте машина швидко 
відвезла затриманого до Франківського райвідділу, а правоохоронець, що 
залишився на місці, пригрозив: мовляв, будеш багато патякати, ще й тебе за-
беремо.

«Я просила їх, аби не били, на що вони мені сказали: „немає такої міліції, 
що не б’є”», — вдова мало не втрачала свідомість, настільки болючими були 
спогади.

Слідство по-львівськи

Життя для молодої родини поділилося на два періоди.
наступного дня, в понеділок, до сусіда Віри та Михайла, який живе по-

верхом нижче, завітав міліціонер. Він розповів, що затриманий потрапив до 
лікарні, й дуже цікавився, чи хтось прописаний у помешканні Михайла, хто 
купував його тощо. навіщо це йому? розповідь охоронця правопорядку диву-
вала своєю, так би мовити, безпосередністю. Мовляв, вранці вони відпустили 
затриманого, який «дуже мріяв похмелитися». начебто Михайло, поставивши 
підпис у документі про те, що не має до міліції жодних претензій, вирушив до 
найближчого ген-делика. В супровід йому «турботливі» правоохоронці виді-
лили курсанта. Мовляв, аби не заблукав, бідака. І той курсант бачив, що доро-
гою Михайло впав і вдарився. Міліціонери викликали «швидку».

коли занепокоєні родичі поїхали до лікарні, то виявилося: молодий здо-
ровий чоловік помер. Усе тіло вказувало на жахливі катування. Згодом, під 
час розтину, патологоанатом 8-ї міської клінічної лікарні Світлана Іванова 
нарахувала на тілі три десятки синців і двадцять забоїв. «Чоловік помер від 
травм, несумісних із життям. розбита губа та розбита на потилиці голова доз-
воляють припустити, що його вдарили зі звірячою силою в обличчя, так, що 
чоловік упав і розтрощив собі потилицю об батарею. Характер ушкоджень 
зовсім не схожий на той, які бувають від спотикання. У Михайла розбиті п’яти, 
тобто його визули для катування», — розповіла патологоанатом дядькові за-
гиблого Володимирові пахолку.
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до речі, як стверджує сестра Михайла Стадника Марія лазуркевич, са-
ме так мучили двох знайомих її брата, яких затримали за розпивання пива 
у громадських місцях. адже синці під колінами відразу нагадують розповіді 
затриманих про те, як їх копали важкими черевиками. Саме під колінами роз-
ташовані пучки нервів, тож удари дуже болючі. І справді, за словами патоло-
гоанатома пані Іванової, навряд чи жертва змогла б дійти на таких скалічених 
кінцівках до вулиці Героїв Упа, 43.

«на шиї видно сліди, наче чоловіка душили. ні, помер він не від асфіксії. 
Таке враження, що його придушували, аби просто помучити», — розповіла 
експерт. Тут одразу пригадується сумнозвісний «слоник», коли на підозрюва-
ного натягують протигаз, а потім перетискають шланг, аби жертва втратила 
свідомість.

За словами родичів, що спілкувалися з санітарами дванадцятої бригади, 
Михайло був іще живий, коли його везли у «швидкій». Згідно з документами 
лікарні, чоловіка підібрали близько дванадцятої години. Хлопцеві навіть вс-
тигли поголити голову, готуючи до операції. але через шість годин тридцяти-
дворічний чоловік помер. Шестирічна дитина залишилася без батька.

«Це просто звірі, так закатувати невинного чоловіка… Та навіть якби він 
щось украв, хіба за це вбивають?» — дядько загиблого не може стримати сліз. 
пан Володимир був у шоку — тільки-но він побачив у морзі тіло свого зака-
тованого родича.

«кати трохи прорахувалися мабуть, прийняли Михайла за звичайно-
го «бичугана», який заліз до підвалу вкрасти залізо, аби похмелитися. Тому 
й били, не боячись, що залишать на тілі сліди… Одяг Михайла — порваний, 
у кривавих патьоках. Та вони всі п’яні були, бо неділя!» переконаний родич 
загиблого Володимир пахолок.

Міліція приховує правду?

Однак загиблий виявився не п’яничкою-одинаком. родина зчинила 
скандал. рідні Михайла, небідні та поважні громадяни, пишуть скарги. Од-
ну вже скерували президентові Віктору Януковичеві. копії отримав голова 
облдержадміністрації, генеральний прокурор і прокурор львівської облас-
ті. родичі розуміють, що єдиний шанс покарати зловмисників, — спричини-
ти суспільний розголос. Така вже сумна традиція, що вбивць у міліцейських 
погонах карають тільки після гучної публікації та заяв високопосадовців. 
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І то «добре», якщо злочин станеться напередодні виборів, коли влада дуже 
болісно реагує на всілякі «проколи»…

Тепер начальник Франківського рВВС Віталій Горський намагається вип-
равдати підлеглих. У спілкуванні з близькими загиблого він стверджує, що 
ніхто затриманого не катував. З агентом «Інформатора» офіцер відмовився 
розмовляти, скеровуючи до прес-служби. Телефон спеціаліста зі зв’язків із 
громадськістю мовчав кілька днів. Тобто будь-який коментар від міліції ми 
отримати так і не змогли…

«Інформатору» вдалося сконтактуватися з дільничним інспектором, 
який навідувався до сусідів загиблого Михайла і просив повідомити родичів, 
що той у лікарні. «Триває перевірка співробітників. Я не знаю, що вам відповіс-
ти», — пан Геннадій (чомусь дільничний не побажав називати свого прізвища) 
не хоче спілкуватися на болючу тему.

Через день після смерті хлопця поховали…

Україна — не Росія?

У росії два місяці тому декілька жертв міліцейської жорстокості, яким 
вдалося вижити, почали вбивати правоохоронців. Федеральна влада була 
змушена залучати тисячі військових і підрозділи спецпризначення для за-
тримання «народних месників». Останні погроми в парижі також почалися 
після загибелі двох підлітків, що їх переслідували місцеві жандарми. Греція 
з жахом пригадує бешкети тисяч протестувальників — тоді правоохоронці 
вбили випадковою кулею підозрюваного. Схоже, приклад сусідів нічому не 
вчить українську міліцію.
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Слонік, струм до ніг та катування — 
джентельменський набір міліції Дернового?

Віта Середа

Протигаз, дим та підведення струму до ніг людини. Це три речі, за до-
помогою яких черкаські міліціонери допитують свідків (!) та підозрюваних 
у справі дворічної давнини, що пов’язана із вбивством бізнесмена. 

Як підприємець став головним підозрюваним

дмитро Цьохла зник наприкінці 2008 року. Він був доволі успішним під-
приємцем, надавав кредиторські послуги. прикметно, що вже через кілька 
днів після зникнення чоловіка його син почав вивчати папери батька і теле-
фонувати різним людям, нагадуючи про несплачені кредити та борги. Цьохлу 
знайшли мертвим через місяць після зникнення. Міліціонери вирішили, що 
це вбивство так чи інакше пов’язане із кредиторською діяльністю підпри-
ємця. Тим паче, що син знайшов розписку, згідно якої черкащанин Олек-
сандр Яровенко зобов’язувався повернути Цьохлі 30 тисяч доларів, а термін 
зобов’язань повернення позики уже давно минув. Тож Яровенко став голо-
вним підозрюваним, хоча жодних доказів у міліціянтів проти нього не було. 

Олександр Яровенко — підприємець, який займається транспортними 
перевезеннями. Як розповіла його дружина Тетяна, він мав дружні стосунки 
із дмитром Цьохлою, неодноразово позичав у нього гроші. Того разу попро-
сив позичити таку значну суму, бо сім’я саме робила ремонт у щойно придба-
ному будинку. повернути мав до липня 2008 року. але заробити такі кошти, 
щоб повернути борг, йому не вдалося, тому оформив у банку два кредити на 
20 і 10 тисяч доларів. Того ж дня і віддав. проте розписка лишилася. І через це 
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зараз у підприємця проблеми. Сім’я Цьохли подала на Яровенка до суду. про 
подробиці справи розповідає дружина Олександра Яровенка — Тетяна:

— У мене є всі документи, всі договори, є докази того, що чоловік брав 
кредити в банку. але коли був громадянський суд, там так прямо й сказали: 
ми зробити нічого не можемо, бо нам поступила вказівка з києва — задо-
вольнити позов позивача. Через кілька днів після того, як цей Цьохла пропав, 
син телефонував не лише до мого чоловіка і говорив, що знайшов розписку. 
Він по всій Україні телефонував, бо цей Цьохла позичав не один раз і не тільки 
моєму чоловікові. І мій чоловік ще тоді казав: «Як ти можеш телефонувати за 
борги, коли ти не знаєш, де твій батько?». Через півтора роки після вбивства 
вони подали позов, щоб ми віддали борг. правда була на нашому боці. але 
тоді прийшла ота «вказівка із києва», — пригадує жінка. 

Утім, «вказівка із києва» прийшла вже після того, як Олександра Яровен-
ка вперше затримали. Трапилося це 15 червня. 

— Син Цьохли зателефонував і запропонував зустрітися. приїхав із 
убозівцями. Вони заздалегідь усе спланували, хотіли спровокувати бійку, але 
мій чоловік побачив, що один із убозівців тримав пістолет. І він спокійно сів 
у машину, його повезли у Шполу. Там не взялися судді його судити. У проку-
ратурі нам дали відповідь, що Шполянський суд його засудив, але коли мені 
чоловік казав, то його зі Шполи повезли у Звенигородку до якогось там судді. 
Суддя виніс вирок, попередньо запитавши у мого чоловіка «Що ти робив?». 
а він каже — я не знаю, дивіться, що там написали. Тобто, всі папери вже були 
в убозівців готові — написали, що він хуліганив і матюкався п’яний. Хоча Саша 
не п’є ось уже 7 років, навіть пива не п’є, — стверджує Тетяна. 

Яровенко кілька днів був під адмінарештом. Його перевозили із Звениго-
родки в кам’янку, і, як потім він зізнався дружині, кожного дня били. 

— Одягали протигаз, струм підключали, дим у протигаз напускали. Во-
ни змусили чоловіка зізнатися, що він вивозив труп на своєму авто. на той 
момент така версія їх, очевидно, влаштувала. Він підписав це зізнання. після 
цього було обрано міру запобіжного заходу — затримання на 10 днів. За цей 
час перевірялися різні версії і шукалися докази. але врешті слідчі через від-
сутність доказів відпустили чоловіка з підпискою про невиїзд на 10 днів, — 
пригадує Тетяна Яровенко. 

далі події розвивалися за менш динамічним, але від того не менш без-
глуздим сценарієм. Виявилося, що Олександра Яровенка оголосили у роз-
шук. Хоча чоловік спокійнісінько собі жив у Черкасах, працював і з’являвся 
у людних місцях. Тоді як міліціонери чомусь свято вірили, що підприємець 
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переховується, і тому із 2 серпня він перебував у розшуку. Схопили Яровенка 
у місті Самбір львівської області. 

— Брат потім поїхав туди забирати його автомобіль, то люди, які були 
присутні при затриманні, казали, що були в шоці, і питали, чи Саша живий, бо 
його так об стіну головою вдарили, що всі думали, що він помре, — каже Тетя-
на. Таким чином, із 27 жовтня її чоловік перебуває у СІЗО. 

«Я сказав, що поріжу собі вени, якщо мене не відпустять…»

Зрозуміло, що будь-яких істотних доказів, які б свідчили, що Яровенко 
бодай якось причетний до вбивства Цьохла, у міліціянтів не було. натомість, 
була версія, що підприємця убив найманий убивця Володимир козодуб (він 
же — казік). проте цей чоловік невдовзі загинув за нез’ясованих обставин, 
тому було вирішено знайти і залучити до справи свідка — людину, яка знала 
казіка, і могла б підтвердити, що замовником убивства був Олександр Яро-
венко. І таку людину знайшли. 

5 жовтня 2010 року додому до Івана рудченка у село в драбівському 
районі приїхали правоохоронці, одягнули чоловікові наручники і повезли 
в Черкаси в Соснівський рВ УМВС. Там тримали 14 діб (!), жорстоко катуючи, 
щоб він підписав необхідні свідчення. після цього свідка під конвоєм привез-
ли додому в село. Його охороняв «Грифон». Спочатку ніби-то від Олександра 
Яровенка, а потім, коли Олександра затримали, договір про охорону перепи-
сали таким чином, що «грифонівці» охороняють свідка від… правоохоронців. 
але через дуже погане самопочуття чоловіка довелося везти в лікарню. 

після проведення очної ставки, коли Іван рудченко відмовився від своїх 
свідчень, його так і не відпустили додому, а відвезли на зйомну квартиру. 
Тобто, охорона була специфічна. Свідкові не дозволяли залишати квартиру 
і вести звичайний спосіб життя. Усі прохання про те, щоб його позбавили та-
кої «охорони», закінчувалися погрозами повернення у Соснівський рВ УМВС. 
про ці події розповів потерпілий (адже це слово у даному випадку таки до-
речніше вживати, ніж слово «свідок»): 

— Я справді був знайомий із казіком. Якось літом відвозив його — він до 
бабусі їхав, просив мене, щоб я його відвіз. казав, що збирався їхати у Фран-
цузький легіон. 

— Чим він займався?
— Я не знаю. Я його не дуже так знав. У 2007 році познайомилися, за ці 

роки кілька разів я його бачив. 
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— Як вас затримали?
— 5 жовтня забрали, а 18-го привезли додому. приїхали працівники 

Соснівський рВ УМВС, на очах у батька надягли на мене наручники і відвез-
ли у відділок. почали питати, де я був 17 листопада (день, коли зник дмитро 
Цьохла — авт.). Я сказав, що я не знаю. Тоді вони мені сказали, що в них є такі 
методи, що «ти зараз згадаєш те, що було, і те, чого не було». Одягнули мені 
протигаз і почали струм підключати до ніг. Утрьох не могли мене втримати, 
вшістьох тримали. Спочатку я мовчав, а потім вони почали мені факти підсо-
вувати : «Ти ж знаєш, як усе було? 

— ні, не знаю. 
— казіка знав? 
— Знав»… 
І почали факти підсовувати. Я почав історії придумувати. Скільки тих іс-

торій придумував! а потім вони все записали і дали мені, щоб прочитав і вив-
чив. потім привезли мене додому. Мені ж охорону поставили, хоча я не звер-
тався нікуди. І я дома відчув, що дуже болить в області паху, бо дуже побили. 
Мені стало погано. У сечі виявив кров, піднялася температура. Я попросив 
«грифонівців», які мене охороняли, щоб вони викликали «швидку допомогу». 
але вони сказали, що самі мене відвезуть у лікарню. повезли в драбів до уро-
лога. потім передзвонили, порадилися із кимось, і відправили мене в Черка-
си. Там мені зробили операцію. діагноз — водянка лівого яєчка, орхоепіди-
диміт. Там мені ще сказали, що в мене опущені нирки. коли лежав у лікарні, до 
мене приходили з міліції і погрожували мені. потім повезли на очну ставку. 
але вона не відбулася, і мене знову привезли в лікарню. 

— коли ви відмовилися від своїх свідчень?
— під час очної ставки 6 листопада. після того, як я дав правдиві свід-

чення, мені винайняли квартиру — не знаю, хто. квартира на вулиці Ватутіна. 
Був там під охороною «Грифону» до 11 листопада. потім я почав вимагати вез-
ти мене в прокуратуру — кажу: я зараз вени поріжу, що ви робите?! І тільки 
тоді мене відпустили. 

— Як нам стало відомо, якимось чином вам вдалося передати звернен-
ня до народного депутата Геннадія Москаля. Це правда?

— коли був у лікарні, мені брат старший найняв адвоката. Я його раз по-
бачив, а потім до мене перестали всіх пускати. адвокат мені підказав, кому 
писати. Я написав, кинув через вікно. І цей лист відправили. але реакції ніякої 
не було. 

— Ви пам’ятаєте тих людей, які вас били?
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— Я пам’ятаю, але зустрічатися ні з ким не хочу. де справедливість? Якщо 
таке робити зі мною, розумієте, знущатися з мене, ніби я тварь якась… І вони 
досі безнаказані ходять. Я вже на межі зриву. Я був 18 листопада у прокура-
турі, давав пояснення. Уже ніби почалася якась перевірка. наступного дня 
приїздив у Черкаси на судмедекспертизу. але мені сказали, що не можна ви-
явити, що насправді було. потрібно робити запити в лікарні. Хоча в мене є на 
руках усі документи, я всі копії познімав і повіддавав, але вони все одно мені 
не вірять. Я не знаю, що робити. кажуть — їдь у прокуратуру, їдь туди, їдь сю-
ди. а для чого, якщо все зафіксовано, де і коли я був?! — запитує Іван рудчен-
ко. Він досі почувається кепсько. У чоловіка не спадає температура. а діагноз 
«орхоепідидиміт» ставить під сумнів той факт, що в нього колись будуть діти 
(Іван неодружений). 

Донька малює тата і думає, що він у відрядженні

У Тетяни Яровенко нещодавно з’явилася інформація про те, що міліціян-
ти хочуть організувати нещасний випадок у СІЗО. 

— Є зацікавлені люди. І в будь-який момент вони можуть підкинути щось. 
Я так думаю, що всіх їх цікавить, щоб тягнувся час. але інформація надходить, 
що хочуть нещасний випадок зробити в СІЗО. Є люди, які заплатять. Я не знаю 
наскільки це достовірно… У кожного десь є знайомі, звідти й інформація… 
У нас двоє дітей. Старшому — дванадцять, меншій — три. нікому б не побажа-
ла, щоб хтось опинився у такій ситуації, і сама ніколи не думала, що колись щось 
аналогічне зі мною станеться. діти питають, де батько? Старший, правда, знає. 
літом ми йому не говорили, але все одно запідозрив. Його обманювати було 
б нечесно — 12 років уже. Звичайно, ми все не кажемо. а донька думає, що тато 
у відрядженні. Вона його так любить. Учора малює, і каже: «Це мій тато телевізор 
дивиться. Ой, я ще домалюю. Це я біля тата, теж телевізор дивлюся»… а я рані-
ше така плаксива була. а зараз мене сльози душать, але я жодного разу не за-
плакала. не знаю, може це межа нервозності, — розповіла Тетяна Яровенко. 

Запитання до правоохоронних органів

дізнавшись про цю справу і поспілкувавшись із людьми, яких інакше, 
ніж постраждалими від надмірної «пильності» правоохоронців, і не назвеш, 
звертаємося до прокурора області Миколи лісового та керівника черкась-



Українські журналісти проти катувань

�0�

кого УМВС Валерія дернового. Зокрема, нас цікавить, як довго Олександра 
Яровенка триматимуть у СІЗО, якщо немає жодних адекватних доказів його 
вини? Якщо ж докази таки є, то просимо, якщо це можливо, їх оприлюднити. 
Чи будуть покарані (і чому досі не покарані) працівники міліції, які упродовж 
14 днів катували Івана рудченка, щоб отримати потрібні їм вигадані свідчення, 
а також ті міліціянти, які за допомогою катувань змусили Яровенка зізнатися 
у тому, чого він ніколи не робив? Чому досі не проведено судмедекспертизу? 
Як часто спілкування зі свідками у відділках міліції відбувається подібним чи-
ном, як це трапилося у випадку з рудченком та Яровенком, і чи справді «наша 
міліція нас береже», чи всім, хто був знайомий із казіком чи Цьохлою, а тим 
паче, свого часу позичав гроші у вбитого підприємця, сьогодні варто «заляг-
ти на дно», або взагалі виїхати подалі з Черкас, щоб бува ненароком не стати 
випадковим свідком чи підозрюваним у вбивстві?

http://www.pro-vincia.com.ua/article-a-640.html 
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Слонік, струм до ніг та катування… 
(продовження)

23 листопада ми опублікували статтю «„Слонік“, струм до ніг та ка-
тування — джентельменський набір міліції дернового?». Стаття викли-
кала незадоволення у відділу громадських зв’язків УМВС області. але, 
на жаль, ані від них, ані від прокуратури області офіційної реакції поки 
що немає.

натомість до редакції звернувся представник іншої сторони: син вбито-
го підприємця дмитра Васильовича Цьохли — Богдан. Його звернення з при-
воду статті приводимо повністю. 

Ставлячись з розумінням до синівських почуттів Богдана дмитровича, 
зробимо наголос на двох обставинах: 1) винним у скоєнні злочину може виз-
нати підозрюваного лише суд; 2) у статті 28 конституції України гарантується, 
що «ніхто не може бути підданий катуванню, жорстокому, нелюдському або 
такому, що принижує його гідність, поводженню чи покаранню». У даному 
випадку маємо свідчення про катування її чоловіка з боку дружини підоз-
рюваного — Тетяни Яровенко, та заяву мешканця драбівського району Івана 
рудченка, якого після катувань прооперували в Черкасах, і є підозра, що піс-
ля цього він більше не зможе мати дітей. 

За даними Харківської правозахисної групи, 2009 року українська міліції 
піддала тортурам 600 тисяч осіб. Оприлюднюючи висновки Європейського 
комітету із запобігання тортур, адвокат Української Хельсинської групи з прав 
людини Олег левицький підкреслив, що «сотні тисяч українців щорічно під-
даються тортурам у міліції та зазнають на собі звіряче й нелюдське ставлення 
з боку органів правопорядку». 

Тому співчуваючи родині вбитого, ми наголошуємо на тому, що вина пі-
дозрюваних має доводитись у законний спосіб. 
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Звернення Богдана Цьохли

17 листопада 2008 року при трагічних обставинах, ставши жертвою 
злочину, загинув мій батько Цьохла Дмитро Васильович. Тривалий час, близь-
ко місяця, ми самі, силами сім̀ ї та працівники правоохоронних органів вели йо-
го пошук. У грудні 2008 року у полі було знайдено його труп. 

Правоохоронці вели тривалий пошук — спочатку безвісти зниклого, 
а потім — розшукували вбивць мого батька. Я щиро вдячний їм за наполегливу 
працю, у результаі якої були встановлені особи цих людей. Так званий «друг» мого 
батька, Яровенко Олександр Володимирович, якому батько позичив значну суму 
грошей, взагалі без жодних процентів для придбання автомобіля та його спіль-
ники виманили батька на зустріч, де Яровенко позичив у нього ще грошей. Після 
цієї зустрічі батько додому не повернувся. Олександр після цього зателефонував 
мені і сказав, що вже віддав борг моєму батькові і тепер нікому нічого не винен. 

Тіло мого батька випадково знайшли мисливці, які відстрілювали на 
пустирях бродячих собак. Експертиза показала, що мого батька спочатку 
вдарили чимось важким по голові, і ще живого викинули з машини на пустир 
помирати. Крім Олександра, ніхто не був винен покійному велику суму гро-
шей. Я, як син потерпілого, маю право знайомитися з тим, як іде слідство. Як 
з’ясувалось у ході його проведення, Яровенко О.В. та його знайомі, обгрунто-
вано підозрюються в організації вбивства мого батька з метою ухилення від 
повернення боргу. 

Яровенко О.В. був затриманий у липні 2010 року, утримувався під вартою та 
дав свідчення, які підтвердили версію, що саме він був замовником вбивства. Од-
нак його адвокат Білоглазенко Г.П., до речі, колишня працівниця слідства УМВС, 
скориставшись певними нечесними методами захисту свого клієнта, домогла-
ся , що Яровенко О.В. через 10 днів був випущений на підписку про невиїзд. 

Незважаючи на це, правоохоронці продовжували працювати над розслі-
дуванням злочину, знайшли додаткові докази того, що саме ці особи вчини-
ли злочин. Яровенко О.В. після звільнення на підписку про невиїзд деякий час 
ухилявся від слідства. Однак 28 жовтня його затримали, а 29 жовтня суддею 
Соснівського районного суду м. Черкаси, враховуючи вагомі докази, було санк-
ціоновано його арешт терміном на 2 місяці. Крім того, 9 серпня 2010 року Со-
снівським районним судом м. Черкаси за позовом дружини покійного Губанової 
Валентини Олександрівни до Яровенка Олександра Володимировича про по-
вернення боргу було прийняте рішення про задоволення позову та стягнення 
на користь позивача боргу в сумі 175 тис. грн. Яровенко О.В. прийняте судом 
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рішення не оскаржив, тобто, він фактично визнав наявність боргу. Однак, по-
вертати його не збирається. 

До речі , Яровенко з користю провів той час, на який його звільнили з-під 
варти: 15 липня 2010 року, так би мовити, продав своїй тещі Донець Тамарі 
Миколаївні за 2 тисячі гривень будинок, який належав йому на правах особистої 
приватної власності. За оцінкою ЧОО БТІ загальна вартість нерухомого майна 
становить більше 260 тис. гривень! То невже цей факт не свідчить про те, що 
людина визнає свій борг, однак будь-якими способами не хоче його повертати, 
оформивши фіктивний договір? Сам боржник з місця реєстрації знятий 3 вересня 
2010 року з вибуттям до смт. Драбів. На даний час він ніде не стоїть на реєст-
раційному обліку, він просто бомж, а його дружина, за згоди якої будинок був про-
даний, 19 серпня 2010 року знову зареєструвалася у будинку, що знаходиться по 
пров. Степовий 3/2 у м. Черкаси та який вони продали! Ну просто хеппі енд!

Мені зрозуміло, чому адвокат прикладає стільки зусиль, щоб убивця залишив-
ся непокараним — за це й платять чималі гроші. Але навіщо звинувачувати людей 
у всіх смертних гріхах, обливати брудом вся і всіх, залучаючи для цього пресу, вводя-
чи в оману як журналіста, так і читача, подаючи неперевірені і сумнівні факти до 
широкого загалу, сподіваючись перешкодити веденню слідства та чинити таким 
чином тиск на правоохоронні органи? А де людська совість, поняття справедли-
вості ? Захищати потрібно невинних, а людей, які по-звірячому убили мого бать-
ка, потрібно ізолювати від суспільства, адже невідомо, хто стане їх наступною 
жертвою! Іще, наостанок, дійсно, боляче, коли від дій дорослих страждають най-
рідніші — діти. Зрозуміло стан родини Олександра: без сліз не можна дивитися на 
його фото з маленькою донечкою на руках, яка раз по разі запитує, де її тато? А до 
кого мені , як сину, тепер звернутися з таким запитанням, чому ніхто не зважує на 
мої почуття, почуття моєї родини, яка втратила чоловіка, батька, дідуся!? Чи ро-
дини та діти — тільки у тих, кого заарештовують за скоєння злочину, а в тих, 
хто від цих злочинів постраждав, діти не плачуть? Ось одна з останніх фотогра-
фій, де мій батько тримає на руках онуку, і вона, до речі , ніяк ще не може зрозуміти, 
як це — дідусь тепер не може прийти до неї, бо знаходиться тепер на небі…

А це думка іншої сторони

коментар від Тетяни Яровенко:
Читаю і бачу, що через увесь текст прослідковується особиста непри-

язнь до мого чоловіка. А чи не замислювалися Ви, Богдане, що такими фразами 
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дуже легко звести наклеп на невинну людину, лише через ненависть до неї?.. 
Я погоджуюся із тим, що потрібно захищати невинних, а людей, які вбили Ва-
шого батька, потрібно ізолювати від суспільства. Але чому ж Ви самі пере-
кручуєте факти, вводячи в оману як читачів, так і слідство, якщо зацікавлені, 
щоб винні були покарані? По-перше, Ваш батько був другом мого чоловіка. 
Їх пов’язували не лише фінансові зв’язки. Ваш батько неодноразово приїздив 
у гості до Саші і ділився із ним як радісними, так і наболілими на неприємни-
ми подіями у його житті. По-друге, борг мій чоловік повернув (хоча суд і не 
визнає цього). Будь-який позичальник не дав би в борг, якщо попередній борг не 
повернутий. І про зустріч мого чоловіка з Дмитром Васильовичем 17 листо-
пада 2008 року знала його дружина. Саме вона сказала, що Дмитро Васильо-
вич забув телефон удома і чекає Сашу в барі. По позику Саша їздив сам. І коли 
взяв гроші, то відразу приїхав додому, а Дмитро Васильович ще залишався 
у цьому ж барі. По-третє, про відданий борг Ви дізналися, коли самі зателефо-
нували моєму чоловікові уже через декілька днів після зникнення Вашого бать-
ка. Чи може Вас обурив той факт, що Саша не повідомив Вам, що віддає борг 
Вашому батькові? У своєму зверненні Ви вказуєте, що маєте право ознайом-
люватися з тим, як іде слідство. Але на яких підставах і хто Вас ознайомлює 
з матеріалами справи, якщо таємниця слідства не повинна бути розголоше-
на? Та і жодних доказів слідство ще не надало, крім тих, які з’явилися у ході жор-
стоких катувань мого чоловіка, а пізніше і свідка. Але і вони були спростовані. 
Адже людина не може опивати події в логічній послідовності, якщо не брала 
в них участі. Ще візьміть до уваги, що дані, які отримані з порушенням закону, 
не мають юридичної сили та не можуть бути покладені в основу обвинува-
чення, а також використані в процесі доведення у кримінальних справах. Крім 
того, мене насторожив стиль написання Вашої відповіді. Очевидно, що до 
цього була залучена особа, яка обізнана з конфіденційною інформацією, яка не 
розголошується, а в даному випадку ще й була спотворена. Яке б вороже став-
лення до мого чоловіка у Вас не було, та ніхто не давав Вам морального права 
принижувати нашу родину. Я сподіваюся, що Ви зможете дати відповіді на ще 
декілька моїх запитань: 1. Які підстави Ви мали, коли неодноразово називали 
мого чоловіка «вбивцею»? 2. У своїй відповіді ви вводили в оману читачів. З якою 
метою це робилося? 3.Ви особисто були присутні при оплаті праці адвоката, 
який захищає права Олександра? Чи може Вам було б зручніше, якби людей зни-
щували без суду і слідства? 

http://www.pro-vincia.com.ua/article-a-641.html
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Кто покрывает изуверов в погонах?

Наталья Пчелкина

помните миниатюру «Comedy Club» о «чистой воды невиновном» пре-
ступнике  рафике, который «откровенно признался», что избитый им скрипач 
«сам бил  себя», чтоб показать, мол, вот какой прием я знаю? В павлограде 
этот юмористический сюжет воплотился в жизнь.

С той лишь разницей, что роль скрипача досталась простому местному 
жителю, а «рафиков» «сыграли» люди в погонах. да, и тут было не до смеха…

Дышать воспрещено

павлоградец дмитрий Балагура перенес пять операций на трижды пе-
реломанной руке. Его уже выписали из больницы, но от наркоза он отходил 
долго и тяжело. Утром 15 марта парень планово посетил травматолога. Его 
осмотрели, назначили дату следующего визита. В карточке отмечено: жалоб 
нет, состояние удовлетворительное. после посещения врача дмитрий подъ-
ехал вместе с женой и её родителями в ГОМ-1 по вызову следователя.

— У димы еще не прошел послеоперационный синдром, ему даже ещё 
не сняли швы, — объясняет супруга Балагуры Валерия. — Его часто подташ-
нивало, вот и в машине укачало. пока мы ждали адвоката, он вышел из маши-
ны подышать свежим воздухом.

из окна авто родственники наблюдали, как дмитрий прогулялся и пару 
минут постоял, опершись о какую-то стенку. Он уже возвращался обратно, 
как возле машины к нему подскочили сотрудники милиции, которые в грубой 
форме потребовали пройти с ними в отделение. дмитрий сказал им, что с ми-
нуты на минуту подъедет его адвокат, и вместе они пройдут в участок.
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— Мы вообще не поняли, что произошло, — вспоминает Валерия. — ди-
ма не сопротивлялся и не мог этого делать. Мы только просили, чтоб не тро-
гали больную руку. Тем не менее, его тянули, выкрутив обе руки.

Что происходило за стенами отделения, родные уже не видели. но когда 
спустя три с половиной часа диму вывели, они узнали его не сразу: он шел 
согнутый, держался за поясницу, голова опухла, была в шишках, ссадинах 
и гематомах.

Бой с тенью

— В участке меня обвинили в том, что я справлял нужду в неположен-
ном месте. Милиционер по фамилии козлов начал угрожать, что сейчас он 
оформит мне кучу статей,в том числе неповиновение сотрудникам милиции, 
и «я у них поеду», — вспоминает дмитрий. — Эти бумаги, не читая, подписал 
какой-то небритый с перегаром понятой, и его отпустили. козлов продолжал 
меня унижать и провоцировать, но я все терпел. Только бумаги без адвоката 
подписывать отказывался. 

Встречи с подопечным требовала и адвокат, но ей тоже почему-то отка-
зывали. Защитницу уверяли, что «он вас не требует», дмитрию говорили, что 
адвокат к нему идти не хочет. 

— козлов на время удалился. потом пришел, а за ним человек в штатс-
ком, как я узнал позже, это был начальник ГОМ-1 ластовицкий, — рассказы-
вает Балагура. Он спросил у козлова: «Этот не подписывает?». потом, с нецен-
зурными словами и угрозой «у нас и не такие подписывали», начал наносить 
удары.

дмитрий добавляет, что первый удар пришелся ему в голову. Он усто-
ял, но это только раззадорило бьющего. Тогда начальник ударил парня в пах. 
когда тот упал, продолжал пинать ногами. Уходя, «боец» сказал: «дорабаты-
вай. Если надо, мы его вообще забьем». Что характерно, пока начальник не 
подал подчиненным пример, как нужно обращаться с гражданами, Балагуру 
никто и пальцем не трогал! ну, а потом… молчаливо исполняли приказ. «руку 
вообще доломаю, будешь инвалидом», — угрожали сотрудники. но подписы-
вать бумаги дима не соглашался.

— Тогда козлов сказал, — вспоминает дима, — «ладно. Сделаем так, что 
ты и без подписи у нас сядешь. Я тут написал за что, тебе хватит». Меня выта-
щили на улицу и повезли в суд.
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Виновные обличены

В суде дмитрию стало плохо, он начал терять сознание? и жена вызвала ему 
неотложку. Составленные милицией документы суд забраковал и отдал на пере-
оформление, подсудимого повезли в больницу. но сопровождать Балагуру со-
трудники органов отказались, в лечебницу с ним отправились только близкие. 

— В больнице удивились моему состоянию, — ведь несколько часов на-
зад я был у них целый, — говорит потерпевший. — Зафиксировали травмы 
и повреждения, собирались срочно госпитализировать. но когда вдруг появи-
лись знакомые лица из милиции и обошли всех врачей, мнение о моей госпи-
тализации доктора резко изменили. Мне предложили лечиться амбулаторно.

дома дмитрию стало еще хуже, пришлось повторно вызвать карету 
«скорой». приехавший врач сделал ему несколько уколов и сказал, что он 
нуждается в немедленной госпитализации. при этом он не забрал его в боль-
ницу, а почему- то посоветовал ехать в днепропетровск и обращаться в ОкБ 
им. Мечникова. Всего дима пролежал в больницах 23 дня, что, согласно пред-
писанию Минздрава, само по себе является поводом для возбуждения уго-
ловного дела. В эпикризах значится: черепно-мозговая травма, сотрясение 
головного мозга, ушибы и гематомы головы, предплечья и половых органов. 

а в это время жена дмитрия обратилась с жалобой к народному депу-
тату Украины, члену комитета Верховной рады по правам человека Сергею 
Храпову, тот, в свою очередь, направил запрос начальнику ГУ МВд в днеп-
ропетровской области. В результате — милиция провела по данному факту 
собственное расследование, и вину сотрудников, кстати, признала. Так, на-
чальник ГУ МВд в области Виктор Бабенко в ответе нардепу отметил, что «по 
факту получения 15 марта в помещении ГОМ-1 павлоградского ГО телесных 
повреждений гражданином Балагурой проведено тщательное служебное 
расследование, по результатам которого к ВинОВнЫМ должностным лицам 
указанного подразделения приняты меры дисциплинарного взыскания. Соб-
ранные материалы направлены в прокуратуру города павлограда для при-
нятия решений согласно требованиям действующего законодательства». Что 
же предприняла прокуратура?

Прокуратура против!

В руках у меня постановление прокуратуры павлограда об ОТкаЗЕ 
в возбуждении уголовного дела по жалобе гр. Балагуры в отношении сотруд-
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ников ГОМ-1 павлоградского ГО ГУ МВд в днепропетровской области — ря-
бокобылы, козлова, ластовицкого и др. Более смешного документа я никог-
да в жизни не видела! Судите сами.

помощником прокурора Захарчуком В.а. опрошены потерпевший, об-
виняемые и несколько свидетелей, которые являются подчинёнными лас-
товицкого и, само собой, не дадут показаний против него. при этом в деле 
нет ни ОднОГО показания очевидцев со стороны потерпевшего (жены Ба-
лагуры и ее родителей, а также его адвоката). расчёт Захарчука блестяще 
оправдался.

показания правоохранителей и к ним приближенных противоречивы 
и неправдоподобны. Так, одни утверждают, что дмитрий требовал присутс-
твия адвоката, другие это отрицают. кто-то заявляет, что он «сбежал» из боль-
ницы, остальные говорят, что в лечении он нуждался. Отдельным личностям 
удавалось быть в нескольких местах одновременно. но все это мелочи по 
сравнению с самыми «комедийными» свидетельствами. 

Все как один очевидцы — милиционеры и их штатные понятые утверж-
дают, что Балагура «начал наносить СЕБЕ руками, сжатыми в кулаки, удары 
по лицу, около 20–25 раз. а после начал биться головой об стенку около 
7–8 раз»! Они же только делали ему замечания, мол, не нужно этого делать, 
зачем, милок, себе здоровье портишь? и даже в этом случае их сообщения 
не совпадают. Во- первых, существенно разнится число ударов, якобы нано-
симых себе дмитрием. Во-вторых, переломанной рукой парень никак не мог 
сжать кулак и бить им себя по лицу. и потом, неразгаданной загадкой оста-
ется то, каким образом он вызвал у себя ушибы половых органов, копчика 
и предплечья. и вот еще что. Если даже вмешательство в такого рода дело 
представителя верховной власти и адвокатов не способствует установлению 
истины, то на что надеяться простым смертным гражданам, которые точно 
так же теряют здоровье в стенах милиции?!

Комментарий специалиста

Народный депутат Украины, член Комитета Верховной Рады по пра-
вам человека Сергей Храпов:

— Случай дмитрия Балагуры, к сожалению, не единственный, с ко-
торым мне приходилось разбираться. по фактам избиения и унижения 
сотрудниками милиции ко мне обращаются довольно часто, при том, что 
далеко не все люди готовы жаловаться на действия милиционеров. Таких 
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примеров масса, но, на мой взгляд, корень у них один — милиция работает 
в тесной связке с прокуратурой, а потому чувствует свою безнаказанность. 
Все это очень печально, и мне бы не хотелось, чтобы подобные происшес-
твия повторялись. поэтому я слежу за развитием этого дела, и если спра-
ведливость не будет восстановлена, обязательно вынесу вопрос Балагуры 
на заседание комитета по правам человека. Если нужно будет, я готов вы-
ступить с ним на заседании Верховной рады и внести его обсуждение в по-
вестку дня.

http://dv-gazeta.info/proisshestvija/kto-pokryvaet-izuverov-v-pogonax.html
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О Яше, чья украденная жизнь — «судебная ошибка»

Сергей Ильченко

Это уголовное дело считается самым большим позором Украинского 
правосудия. Эта история объясняет, почему подавляющее большинство ук-
раинских граждан ненавидят украинские суды, милицию и прокуратуру.

25 февраля, в первую годовщину своего президентства, Виктор Януко-
вич общался с земляками в прямом телеэфире. Якобы, любой желающий мог 
прислать ему вопрос по бесплатному телефону и интернету.

За сутки до национального телемоста сайт президента опубликовал все 
полученные вопросы к Януковичу — «кроме матерных и оскорбляющих до-
стоинство». Однако в семитысячном списке почему-то не оказалось вопроса 
от Галины попович. Женщина хотела узнать у лидера нации, кто ответит за 
загубленную молодость ее сына. «правоохранители знали, что мой Яша не-
виновен. почему Верховный Суд год за годом не выпускал его из колонии?»

президенту нечего ответить этой мужественной украинке, которая до 
последнего боролась за честь и достоинство собственного сына. Сама Гали-
на говорит, что возможность общения с президентом была последним рубе-
жом, останавливающим ее перед подачей крупнейшего иска к государству 
Украина. Теперь женщина хочет расплаты. Она требует 8 миллионов гривен 
за восемь лет незаконного пребывания своего сына за решеткой.

…Это уголовное дело считается самым большим позором украинского 
правосудия.Сексуальный маньяк Сергей Ткач из запорожского города по-
логи побил все национальные рекорды по количеству жертв. на допросах 
признался в убийстве ста человек. Суд доказал 29 убийств и изнасилований 
девочек и девушек от шести до восемнадцати лет.



Сергей Ильченко О Яше, чья украденная жизнь — «судебная ошибка»

���

Однако еще одним не менее жутким результатом «дела Ткача» стала кон-
статация потрясающего факта — практически по каждой доказанной жертве 
уже были задержаны и осуждены невиновные люди! В Запорожской и днеп-
ропетровской областях выбивали признания и сажали на долгие сроки. Вла-
димир Светличный, которого обвинили в убийстве и насилии над собствен-
ной девятилетней дочерью, повесился в камере днепропетровского СиЗО.

Больше десятка безвинно приговоренных отмотали по полной. Так, 
в 2002 году семиклассника Яшу поповича заставили признаться в убийстве 
и изнасиловании своей племянницы и посадили на 15 лет. несмотря на по-
имку настоящего убийцы, Яша просидел в тюрьме восемь лет и вышел лишь 
месяц назад, 22-летним больным юношей.

на счету серийного маньяка из Западной Украины анатолия Оноприен-
ко было 52 жизни. За последние полгода перед арестом Оноприенко застре-
лил 43 человека, в том числе 10 детей. после бойни в селе Братковичи его 
искали 100 тысяч сотрудников милиции, спецслужбы и внутренние войска. 
СБУ задержала 26-летнего юрия Мозолу — и три дня чекисты вместе с пред-
ставителем Генпрокуратуры пытали парня огнем и током, требуя признаться. 
Мозола умер во время пытки, а через две недели взяли настоящего маньяка.

но даже такой беспредел меркнет перед конвейером «признательных 
показаний» в деле Сергея Ткача. пологовский маньяк сам имел опыт работы 
в МВд и умело скрывался два десятилетия. и все это время система постав-
ляла на скамью подсудимых перемолотые судьбы безвинных людей.

Железнодорожный узел пологи — тихий городок в южной приазовской 
степи. Большинство своих жертв маньяк искал на выезде, но и дома за три 
последних года убил девять девушек. 23 сентября 2002 года исчезла девяти-
летняя Яна попович.

Тело зверски изнасилованного ребенка нашли на следующее утро в ка-
мышах. В убийстве тут же обвинили дядю погибшей — 14-летнего Яшу попо-
вича. достаточным поводом для ареста послужили слова школьного учите-
ля. Якобы, именно Яша предложил поискать племянницу в речных камышах 
у моста, где еще не искали. логика проста — раз подросток указал, где ис-
кать, значит, сам туда спрятал…

— нет, моего сыночка даже не били. двое суток Яше не давали спать, уг-
рожали побоями, пускали в лицо сигаретный дым, наводили пистолет. Он де-
ржался, но когда милиционеры пригрозили, что если не признается в убийс-
тве, они расправятся с родителями — Яша испугался и под диктовку написал 
явку с повинной, — вспоминает страшные события Галина попович.
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Можно бить задержанного. Хотя если хлопчик смелый, куда эффектив-
нее пообещать избиение матери. или еще веселее — на глазах сына ногами 
«замесить» отца, отставного военного пилота…

парень не сомневался, что так оно и будет. репутация ментовской мясо-
рубки не давала повода для сомнений. Он подписал нужные бумажки из-за 
реального страха за родителей. Яков попович мечтал быть летчиком, как па-
па. Хорошо учился, занимался спортом, в военкомате обещали, что проблем 
с направлением в училище ВВС не будет.

Вместо высокого неба ему дали 15 лет тюрьмы. на суде вины не признал. 
Говорил, что очень любил племянницу и не убивал ее. Судьи и народные за-
седатели апелляционного суда Запорожской области даже слушать не стали 
«выдумки» пацана об угрозах оперативников.

когда Верховный суд Украины утвердил приговор, семья поповичей бы-
ла вынуждена бежать из полог. Тут началась настоящая травля. родичи дево-
чек, убитых прежде, хотели мстить за отчаяние и страх. пришлось уезжать на 
запад, в далекую лесную Житомирщину.

а ровно через год после убийства Яны кошмар в пологах пошел по 
новому кругу. В канале нашли труп изнасилованной 13-летней школьницы. 
Жертвами аналогичного преступления одна за другой стали пять местных 
девушек.

почерк зверских преступлений был похож, однако правоохранители 
упорно отказывались от версии, что в городке действует маньяк. а если нет 
маньяка, значит, можно каждый раз выдавать на-гора новых обвиняемых, ко-
торые «во всем признались»…

летом 2005-го в пологах очередной изнасилованной девушке чудом 
удалось выжить. Милиционеры с ее слов сделали фоторобот. но даже имея 
достоверное изображение, милиция подарила маньяку еще три удачных 
охоты: в середине июля пропала 12-летняя девочка, в начале августа на пус-
тыре нашли тело молодой женщины, а на следующий день из пруда вытащи-
ли труп 9-летней школьницы.

Ее подружки вспомнили «дедушку», что крутился рядом на пляже. Так 
был арестован 52-летний монстр Сергей Ткач.

нелюдь охотно показал колодец, в который сбрасывал исчезнувших 
детей. привел такие подробности, о которых мог знать только убийца. В том 
числе о замученной Яне попович — как увидел девочку на пустыре у разру-
шенного кирпичного завода, как догнал и задушил, а потом на велосипеде 
отвез к реке, где уже с мертвым ребенком совершил половой акт…
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Сразу после ареста С. Ткача милицейское руководство и судейские чи-
ны впали в состояние, близкое к панике. признания маньяка могли сильно 
повредить их профессиональной карьере. на специальной пресс-конферен-
ции правоохранители с большими звездами заявили: все ранее осужден-
ные — осуждены за свои преступления, и мало ли кто в чем теперь будет 
признаваться!..

— Мы узнали про Ткача и сразу же обратились в Запорожскую прокура-
туру с ходатайством о пересмотре дела по вновь открывшимся обстоятель-
ствам. нам ответили — пока маньяк не осужден, Яша будет сидеть, — вспо-
минает мама Галя.

Сам прокурор Запорожской области громко убеждал публику, что ви-
на Якова поповича полностью доказана и подтверждена дополнительным 
расследованием. а признание Ткача в убийстве Яны — пустая болтовня. Мол, 
старому злодею все равно — одним убийством больше, одним меньше.

и все-таки Генеральная прокуратура обратилась в Верховный суд с про-
сьбой о пересмотре приговоров семи мужчинам, осужденным за тяжкие 
преступления, которые на самом деле совершил Сергей Ткач. Среди них бы-
ло и дело Я.поповича. надо было объяснять, чьи седые волосы найдены на 
теле погибшей девочки. Ведь у 14-летнего Яши не было седины. и почему не 
обратили внимания на свидетельские показания о пожилом мужчине, кото-
рый вез через пустырь на велосипеде большой черный мешок?

Целый год Верховный суд обдумывал новый поворот дела Якова попо-
вича. и вдруг отказал Генпрокуратуре в проведении дополнительного рас-
следования!..

— Было очень больно. нас с мужем летом 2008 года приглашали в Мос-
кву на передачу «пусть говорят». Там были трое мужчин, которые отсидели 
в тюрьме за преступления Ткача, и девушка Ольга, выжившая после напа-
дения маньяка и составившая его фотопортрет. Все нас поддерживали, все 
были уверены, что Яшу скоро отпустят. а тут такое… — с болью вспоминает 
Галина попович.

У матери есть собственная версия тех событий:
— незадолго до судебного заседания мне звонили неизвестные люди, 

мужчины и женщины. Требовали, чтобы я написала заявление, что когда Яшу 
освободят — мы не будем иметь никаких претензий ни к милиции, ни к про-
куратуре, ни к суду. В противном случае, я его на свободе не увижу: в тюрьме 
его «доведут до кондиции». Я эти голоса посылала, мягко говоря, подальше. 
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потому что была уверена — мой сын никакого преступления не совершал, 
а справедливость должна быть восстановлена.

Эта семья действительно пошла до конца. дедушка кирилл, фронто-
вик-орденоносец, съездил к внуку в колонию для несовершеннолетних. на 
обратной дороге у деда случился инфаркт. дома наивный старик написал 
письмо в центральную газету — что никогда, даже когда от фашистских пуль 
гибли его товарищи, не испытывал таких страданий. Что вокруг творится 
беззаконие и невиновные дети отвечают за чужое зло. Второй инфаркт стал 
последним. Следом умерла бабушка.

измученная мать укрепляла дух словами сына. Яша говорил маме — 
ты поступаешь правильно, отказавшись подчиниться негодяям.

лишь в конце 2010-го Верховный суд Украины отменил все предыдущие 
приговоры в отношении Якова поповича. а следователь Генпрокуратуры 
анатолий Шайда своим постановлением освободил парня от уголовной от-
ветственности в связи с отсутствием состава преступления.

накануне крещения Яков наконец покинул «зону». Устроился в бригаду 
лесорубов поселка Скоморохи. Если вместо паспорта справка об освобожде-
нии, другой работы не найти. Восемь лет за колючкой — достаточно, чтобы 
распрощаться с детской мечтой об авиации. лесоповал дает хлеб свободы. 
предел нынешних мечтаний — выучиться на автослесаря и водителя.

…25 февраля президент Янукович так и не сказал своей землячке, кто 
ответит за поругание ее мальчика. Галина попович оценила каждый год сы-
новьей неволи в миллион гривен. Общая сумма «за 8 років» получилась экви-
валентной миллиону баксов.

иск безнадежный, скорее похожий на вызов. разве заплатят за украинца 
такие сумасшедшие деньги? Эти люди стоят гораздо дешевле. Европейский 
суд по правам человека обязал государство Украина выплатить жителю кар-
патского калуша алексею Захаркину 10 тысяч евро. Семь лет тому назад его 
пытали в милиции, подвешивая «на лом».

для сравнения — настоящий украинский маньяк Сергей Ткач предлагает 
сценаристам Голливуда свои мемуары за 3 млн евро. переговоры в разгаре.

http://cripo.com.ua/?sect_id=4&aid=110352 
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Їх дістав правоохоронний терор

Юрій Луканов

на Сумщині вирішили об`єднатися в коаліцію. Стараннями політиків сло-
во «коаліція» дискредитувало себе і набридло всім. але в даному випадку мо-
ва не про політичну, а громадську організацію, куди увійдуть родичі людей, 
які сидять за вбивство.

Як написала на днях авторові цих рядків одна з ініціаторів такої 
об`єднання Тетяна прохода з райцентру Глухів, «…ідея полягає в об`єднанні 
наших сил для спільної боротьби. коаліція «проти правоохоронного терору». 
Мета — об`єднання родичів, друзів постраждалих і всіх тих, хто стомився 
терпіти сваволю від незаконних дій працівників міліції, прокуратури і судів».

У травні кілька сімей з різних міст Сумщини, яких організував журналіст 
андрій Шульга, провели прес-конференцію. Учасники прес-конференції 
твердили, що їхніх родичів посадили за вбивства, яких вони не коїли. Син Єф-
росинії Воскобойник Олександр з міста Шостка отримав десять років. Його 
затримали, вибили явку з провиною і таким чином він опинився за гратами. 
В основі вироку його власні зізнання, які він зробив після побиття. Жодних 
доказів вини, крім зізнань самого засудженого, не надано. ромчанин Сергій 
Верхогляд у момент вбивства перебував на роботі. про це розповів його ад-
вокат Володимир лазебний і сказав, що є ряд доказів цього. Справа шилася 
білими нитками і конотопський суд кілька разів відправляв справу на дослі-
дування. Та голова обласного апеляційного суду порушив закон і перекинув 
справу до кролевецького суду. адвокат переконаний, що той суд кишенько-
вий і він винесе «правильне» з точки зору слідства рішення. ніна Моїсеєнко 
розповіла, що з її сина руслана Моїсеєнка вибивали свідчення кийком. Били 
по руках, грудях і ногах. Хлопець не витримав і написав свідчення проти са-
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мого себе. Іншими доказами вини слідство не володіє. Оперативники вияви-
ли в руках вбитої пасмо волосся, яке відрізняється від волосся її сина. але 
слідство не відправило це пасмо на експертизу. родичі засуджених проводи-
ли голодування під прокуратурою, писали до найрізноманітніших інстанцій, 
але успіху не досягли.

Такі дані прозвучали на прес-конференції. Я не перевіряв їх і не можу 
гарантувати стопроцентну об’єктивність захисників засуджених. але мені 
довелося провести ряд журналістських розслідувань подібних справ в ін-
ших регіонах України. Мушу сказати, що картина дуже типова. За наявності 
різних відмінних деталей, загалом все відбувається наступним чином. коли 
коїться вбивство і вбивцю швидко затримати не вдається, то «закривають» 
когось, хто в цей час мав нещастя бути поблизу місця злочину. Затримано-
го лупцюють, використовують інші «знамениті» методи впливу, наприклад, 
одягають протигаз і закривають дихальну трубу. або приставляють до гені-
талій дріт із слабким електрострумом. або… Втім, методів чимало. коли до 
них вдаються, то затриманий не лише у вбивстві зізнається, але і заявить, 
що він японський шпигун, як це було у тридцяті роки минулого століття. на 
відміну від того часу, сьогодні для засудження недостатньо явки з повин-
ною, а ще треба мати об’єктивне підтвердження, наприклад, відбитки паль-
ців, сліди крові на одязі тощо. але наша правоохоронна система не дуже на 
це зважає.

Міліція, прокуратура і суд діють як одне акціонерне товариство — во-
ни настроєні не на пошук істини, а на те, щоб неодмінно посадити затрима-
ного. певне, коріння такої єдності ще в радянському часі. Тоді ці структури 
переважно містилися в одному будинку, їхні працівники були членами однієї 
спільної партійної організації, отож, і завдання виконували спільні.

найяскравіший випадок — це справа так званого пологівського манія-
ка. Мешканець містечка пологи Запорізької області Сергій Ткач з початку 
вісімдесятих років ґвалтував і вбивав дівчат й молодих жінок. Його недавно 
засудили у дніпропетровському обласному апеляційному суді. Він пишався 
тим, що вбив більше жінок, ніж «великі» маніяки Чикатило і Онопрієнко. У ду-
же багатьох випадках замість Ткача сідали до в’язниці інші люди. Загалом, за 
словами, запорізької адвокатки Ірини дерев’янко, в районі двадцяти п’яти 
осіб. Один з них вкоротив собі віку. Інший відсидів повний термін. решті по-
щастило, що знайшли реального вбивцю і вони вийшли на волю. правозахис-
ниця Тетяна Яблонська вважає, що понад п’ятдесят відсотків засуджених за 
вбивство сидять безневинно.
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кажуть, що в усьому винна система, коли оцінка роботи правоохорон-
ців дається за так званим процентом розкриває мості злочинів. Чим більше 
розкрив — тим краще ти працюєш. Тому люди в погонах прагнуть, аби цифра 
була справна і займаються фальсифікаціями. Мовляв, досить лише скасувати 
таке правило і все стане на свої місця. Та ми вже якось звикли, що в нашій 
країні нібито правильні дії призводять до абсурдних наслідків. Якщо прибра-
ти вищезгаданий критерій оцінки, то де гарантія, що вони взагалі не припи-
нять ловити злочинців?

Ініціатива сумчан є не спущеною зверху, а справжня народна ініціатива. 
Як то кажуть, елемент громадянського суспільства. Можна було б порадіти, 
але чомусь не хочеться. Бо підстава для ініціативи дуже сумна.

http://glavred.info/archive/2009/10/08/181347-3.html
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Чи знайдеться управа на ката?

Людмила Кучеренко, 
президент Полтавського обласного медіа-клубу

У поліцейській державі, в яку де-факто перетворилася Україна, важко 
говорити про дотримання прав будь-якого громадянина незалежно від на-
ціональності. Та найгірше, мабуть, ромам (циганам). Серед тисяч повідом-
лень кримінальної хроніки про злочини (без зазначення того, що вони скоєні 
українцями чи росіянами) ви завжди побачите кілька, в яких обов’язково 
підкреслена етнічна приналежність правопорушників — «циганської зов-
нішності», що таврує всіх представників ромського народу і є одним з виявів 
ксенофобії. Так, рома справді легко відрізнити від слов’ян, чим і користаються 
недобросовісні українські міліціянти, запроваджуючи так званий «фейс-конт-
роль», тобто, незаконно зупиняють, вимагають пред’явити документи, затри-
мують, дактилоскопіюють і т. д. 

Таке 6 грудня ц. р. трапилося на вокзалі у Миргороді. двоє ромок і двоє 
ромів чекали прибуття їхнього поїзда, щоб їхати додому на луганщину. до 
Миргорода вони приїздили на похорон. Окрім цвинтаря та будинку родини 
померлого ніде не були. але п’ятеро правоохоронців загребли ромів до від-
ділку, не зглянувшись на те, що у людей пропадуть квитки (кожен по 100 грн.) 
і що син покійника привіз міліціонерам свідоцтво про смерть батька.

керував «операцією» начальник карного розшуку Миргородського Мр-
ВВС Василь кириченко, якого у місті поза очі люди називають «беспредель-
щиком». У циган забрали квитки, паспорти і гроші — майже 2300 гривень, 
а також 4 пляшки вина й горілки. Жінок змусили роздягтися, щось шукали 
в їхніх речах.
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Циган тримали близько трьох годин. принижували, залякували. Міліціо-
нери не представилися, їх було не менше 5 чоловік, вони то заходили, то 
виходили з кабінету. конкретних звинувачень не пред’являли. казали, що 
всі цигани — злочинці, яких треба садити в тюрму. Старший серед ромів Ва-
силь кроліченко сказав, що він служив в афганістані й не розуміє, чому зараз 
міліціонери чинять таку наругу над ним. «Та що ти брешеш, ні в якому афгані 
ти, циган, не служив!», кричали міліціонери. а потім один коп, якого всі на-
зивали Серьожею, взяв дезодорант, спрямував струмінь на голову Василя 
кроліченка й пихнув запальничкою. Волосся на голові зайнялося. при цьому 
цей Серьожа реготав. Йому приносило задоволення мучити й принижувати 
людей, що годилися йому в батьки.

Олену петренко, яка була в окремому кабінеті, допитував сам В. киричен-
ко. Він кричав на неї, погрожував, обзивав, хапав за руки, бив папкою по об-
личчю, жбурнув їй в обличчя її сумку. на крик і шум до цього кабінету зайшла 
62-річна хрещена мати Олени клавдія карабоненко, яка зажадала пояснення 
від кириченка, на якій підставі він так поводиться з дівчиною. але кириченко 
матюком вигнав карабоненко з кабінету.

Близько 1-ї години ночі 7 грудня луганчан відпустили, загадавши прийти 
на 9-ту ранку.

наступного ранку роми прийшли на 9-ту годину ранку у Миргородсь-
кий МрВВС. довго чекали, поки закінчиться планерка. доки цигани чекали, 
я встигла повідомити про нп заступнику начальника ГУМВС у полтавській 
області Олександру Острянину і мала телефонну розмову з в. о. начальника 
миргородської міліції Володимиром піскуном. Останній дав своєму підлегло-
му В. кириченку, м’яко кажучи, не позитивну характеристику, розповів, що на 
нього чимало скарг. але на запитання, чому ж керівництво міськрайвідділу 
не поставить на місце кириченка, спантеличив відповіддю: «Та на нього не-
має ніякої управи!» Через півгодини, власне, це підтвердили і луганські роми, 
яких відпустили з міліції. начхати миргородським копам навіть на те, що про 
їхній «беспредел» вже знає й ГУМВС: із відібраних (точніше, вкрадених грабіж-
никами у погонах, давайте називати речі своїми іменами) 2300 гривень цига-
нам повернули тільки 1600. Обґрунтували тим, що, мовляв, ті, міліціонери, які 
вилучали гроші вчора, вже закінчили свою зміну й пішли… додому.

В. піскун сказав, що вважає затримання циган цілком законним, що його 
підлеглі своїх повноважень не перевищували, а службове розслідування про-
водитиме тільки тоді, коли від скаржників буде офіційна заява. розрахунок був 
на те, що рома бояться скаржитися, не знають, куди скаржитися, часто вони 
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неграмотні. І цього разу все минуло б «без шуму й пилу», якби не втрутилася 
громадська правозахисна організація — полтавський обласний медіа-клуб. 
до речі, є підстави припустити, що керівник не лише потурає своїм підлеглим 
у порушенні закону, а й що його лояльність підкріплена грошовими знаками. 
Мене здивувало те, що навіть в обласній міліції я не почула й слова обурення 
діями миргородських міліціянтів, наче йшлося про абсолютно звичне й нор-
мальне. Чи так воно і є?

адже якщо навіть за численні смерті молодих і здорових людей у рай-
відділах ще ніхто з міліціонерів не покараний, то «обсмалити» людину наче 
свиню, принизити її людську гідність у середовищі правоохоронців, певно, 
взагалі розглядається як невинний жарт.

а доки у прокуратурі полтавської області, обласній міліції розглядають-
ся скарги луганських ромів, начальник миргородського карного розшуку 
В.кириченко натякнув Ігорю Сідненку, у якого помер батько і до якого при-
їздили родичі з донбасу, що якщо ті не заберуть скарги, то у нього… можуть 
знайти наркотики…

http://www.khpg.org/index.php?id=1292418446 
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Ничто не забыто

Алена Гарагуц

«Меня вытащили из машины и бросили на землю, при этом я грудью 
ударился о какой-то камень, или, может быть, пенёк. кто-то сел мне на спину, 
стал бить между лопаток. другой — бил по голове, глаз выдавливал. потом 
на пальцы, на два больших пальца на руках, мне надели провода и начали 
пропускать ток.

Били минут пятнадцать. потом сказали: «Ты что, тупой или что?!»
Вышеприведенные слова жителя села каменка апостоловского райо-

на Василия логвинюка описывают не бандитские действия. а действия ми-
лиционеров апостоловского рОВд, которые похитили Василия 1 декабря 
2008 года. Мы неоднократно писали о расследовании этого (возбужденного 
под давлением Общественного Совета при ГУМВд по защите прав человека) 
уголовного дела по статье 146 ч. 2 Ук (незаконное лишение свободы или по-
хищение человека).

Вкратце напомним эту историю декабря-2008, а также расскажем тем, 
кто не в курсе…

Средь бела дня участковый милиционер петровский вызвал из дома 
ничего не подозревающего В. логвинюка и, не дав ему даже выключить те-
левизор и закрыть входную дверь, завлек, как в мышеловку, в свою служеб-
ную «Таврию». как добропорядочный гражданин, не чувствуя за собой вины 
и какого-либо подвоха, насмотревшись советских телесериалов о добрых 
и строгих, но не злых участковых, тот спокойно и послушно сел в машину. 
Все остальное произошло, как в западных фильмах о гангстерах: молниенос-
но на голову был наброшен черный непрозрачный полиэтиленовый пакет, 
руки были заведены за спину и на них сомкнулись наручники. Машина рва-
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нула, петляя по проселочным дорогам, запутывая следы. наконец, на опушке 
милицейская «Таврия» остановилась, из нее выкинули В. логвинюка и молча 
начали его убивать. пару раз он едва не отдал Богу душу, когда закончился 
воздух в пакете. после «разминки» инквизиторы перешли к процедурам: на-
чали выдавливать глаза, подсоединять к рукам провода и пропускать через 
них ток. после этих процедур, со слов инквизиторов, В. логвинюка повезли 
топить. Однако вместо озера, он оказался вдруг… в кабинете апостоловс-
кого райотдела милиции, где ему, наконец, предъявили обвинение в краже 
охотничьего карабина. Однако, видя, что подозреваемый «не колется», его 
для «созревания» на ночь приковали наручниками к батарее в коридоре. Так 
всю ночь и просидел он на полу в обнимку с батареей, раздетый, не сомкнув 
глаз. наутро он «созрел» и «признался», что украл несколько десятков тонн 
металлолома на 200,000 гривен, правда, так и не вспомнив, где и когда крал.

а в это время родня бегала по всему селу, не понимая, что могло слу-
читься такого, что здоровый мужчина бесследно исчез из дома, в тапочках, 
не выключив телевизор и не закрыв дом.

итак, местная, апостоловская прокуратура около года «тормозила» рас-
следование по этим фактам. пока в конце концов за дело не взялась днепро-
петровская областная.

к тому времени участковый милиционер петровский, родственник на-
чальника апостоловского рО милиции, был удостоен очередного звания, 
а сам начальник, Василий кобец — переведен в днепропетровск, в област-
ное следственное управление… (кстати, именно он, кобец, ровно 11 месяцев 
назад, 4 сентября 2009-го, на частной машине доставлял из Сум в днепропет-
ровск Сергея Овдиенко, обвиняемого в убийстве. напомним, по дороге они 
«потерялись» на 20 часов, а по приезду задержанный накропал чистосердеч-
ное признание, от которого отказался на суде, заявив, что «чистосердечное» 
из него выбили пытками).

Так вот. на сегодняшний день областная прокуратура ждет результата 
последней экспертизы в деле о похищении апостоловца Василия логвиню-
ка. по словам источника, через два месяца дело будет передано в суд. как 
рассказал сам логвинюк, уже прошли следственные эксперименты в здании 
апостоловского рОВд, на месте пыток в посадке. по фотографиям Василий 
опознал четверых милиционеров, причастных к издевательствам над ним: 
двое уже уволились из рОВд, двое еще «правоохранительствуют». 

Что ж, подождем октября–2010. 
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Относительно расследования еще одного факта применения милицио-
нерами пыток: 17 июля 2009 г. по отношению к жителям пгт. Софиевка Влади-
миру Скляру и Сергею Верещаку, то расследование этого дела, где, казалось 
бы, все доказательства налицо, тормозится уже на уровне областной проку-
ратуры.

процитируем рассказ В. Скляра («лица» № 92 от 25.11.09г.):
«литвін Є.п. і Шаповалов М.л. з Управління кримінального розшуку 

питають: «Зачем ти убив новіченка?» кажу: «нічого я його не бив». — «За-
чем?» — «Я його не трогав. Я вже розказував все»… — «Так розказуй, зачем 
ти новиченка побив?» — «Я його не трогав, я вже розказав про вчорашній 
день». — «не бреши!» — «Я цього не робив!» Тоді Шаповалов взяв бутилку 
з-під кока-коли, може чуть-чуть неповна, та мені їй по лобі дав. а другий, 
литвін — кулаком в грудну клітину і живіт. Я опустився на стул. «Зачем ти 
його убив?!» — «Та я не бив!» — «Убивця!» І так воно продовжувалося, били 
мене ладошками по вухах, голові, штовхали. Може, час таке продовжувало-
ся. «Я його не бив, — кажу. — Я на його заяву в міліцію писав. Який мені був 
смисл його вбивати? перевіряйте все». «а, ти не розумієш, тоді пішли!» — ви-
вели мене з кабінету і перевели, направо, у другий чи третій кабінет. Там мені 
наділи наручники, посадили на пол, поставили одну ножку, щоб не міг під-
нятися. Один сів на стульчик, другий взяв противогаз (не знаю, де він його 
взяв, десь виходив), взяв файл, зняв з трубки противогаза болванку, обмотав 
файлом, пропалив сигаретою и я… «курив». десь час дихав нікотином. Мне 
так воздуха не хватало! Я там і кричав, і виривався, і що тільки не робив, вже 
теряв сознання. Уже не міг терпіти, і закричав: «да! Зараз все розкажу!» Вони 
зняли противогаз. кажу: «Серьога (Сергей Верещак, родственник, живущий 
в доме Скляров, которого тоже пытали в этот день, см. ниже — авт.) ліг 
спати, я пішов, знайшов палку, пішов до новиченко і вдарив його раз десять». 
Спрашують: «а де ти палку дів?» «Викинув в ставок», — кажу. «покажеш?» — 
«покажу». — «ну, йдем до начальника». приїхав з ними з дніпра начальник. 
Я тому все розказав. Він каже: «а ну повтори ще раз!» «не сходиться… — ка-
же. — ану, вийдіть всі з кабінету». Ми осталися двоє, він запитує: «Били?» — 
«Били, терпіти вже не можу», — кажу. Тоді він зняв з мене наручники і вивів 
у коридор. Там батько стояв».

Теперь — рассказ С. Верещака:
«…Заходять ті двоє, Шаповалов і литвін: «давай розказуй, зачем ти його 

вбив». «Я тільки що все розказав, — кажу, — що я робив, де я був, з ким я був». 
наділи мені наручники. «пішли в другий кабінет, покуримо», — кажуть. — 
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а там так же само: стул поставили, і десь півтора часа «курив», блін. Один за 
голову держав, другий на горло давив, щоб не дригався. Вставлять сигарет, 
скільки влазує, «викурю» — нові вставляють. Через півчаса: «давай призна-
вайся». «Я нікого не вбивав», — кажу. «Тоді на Вовчика (Скляра — авт.) пока-
зуй, він признався». «ні, кажу, ми з ним разом були вдома». начали угрожать: 
«Ти п’ятнадцять років, ти пожизненне получиш. Здай його нам! допоможемо 
тоді». кажу: «Я нікого не вбивав, я спав дома. І Вовчик так само».

после посещения Софиевского рОВд Скляр и Верещак сняли побои, и су-
дебно-медицинские эксперты дали обоим заключение, что «ушкодження … 
виникли від дії тупих твердих предметів, можливо, за обставин та в строк, 
вказані обстежуваним». 

кроме того, в Софиевское рОВд удалось тогда прорваться отцу и матери 
Володи Скляра. Мать: «…Забігаю — Серьожа (Верещак) сидить на полу, в на-
ручниках, з лоба піт ллється, поруч противогаз лежить». Еще одно подтверж-
дение — один из посетителей расположенного рядом с рОВд кафе, уже 
давший показания в областной прокуратуре, слышал, как орал в милиции 
В.Скляр. ну и еще один софиевский парень, роман назаренко, испытавший 
методы дознания литвина и кобеца, тоже может подтвердить: «Бьют… на-
девали наручники, надевали гирю, ложили на пол, на ноги что-то и давили» 
(см. «лица» № 96 от 09.12.09 г.). Тогда роман назаренко вынужден был пока-
зать, «что я знаю, со слов кулиша дмитрия, что это Овдиенко, кулиш и юхим-
чук побили новиченко». 

В ноябре–2009 Е. литвин уволился из угро. николай Шаповалов работа-
ет до сих пор.

и вот после года расследования материалов о пытках Скляра и Вереща-
ка по инстанциям Софиевская райпрокуратура — днепропетровская облас-
тная прокуратура — Генеральная прокуратура — днепропетровская облас-
тная прокуратура, на данный момент действует вердикт «в возбуждении уго-
ловного дела отказать». Может, потому, что в друзьях у убитого новиченко 
ходили два прокурора: Орешин, трудящийся в облпрокуратуре, и Гиберт из 
Софиевской районной?

Тем временем, трое софиевских парней, обвиняемых в убийстве банди-
та новиченко, ждут в СиЗО, пока правоохранители дорасследуют, согласно 
постановлению суда, уголовное дело против них. 

напомним, как писали ранее «лица», обвинение в этом уголовном деле 
№ 17091073 о жесточайшем убийстве (дмитрия новиченко избили до мяса) 
строится на 95% на «чистосердечных признаниях» парней, выбитых милици-
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онерами путем избиений, мучений и пыток: голодом морили, спать не дава-
ли, в туалет не пускали, били-издевались и даже электрический ток подклю-
чали к телу!

после передачи дела в суд, я просила следователя, Евгения Федосеева, 
прокомментировать результаты расследования. но Федосеев только огрыз-
нулся.

а суд постановил, что «при производстве досудебного следствия по 
делу были допущены существенные нарушения требований Гпк Украины, 
без устранения которых дело не может быть назначено в судебном разбира-
тельстве». Облпрокуратура подала кассацию на это решение, но Верховный 
суд ее не удовлетворил. потом больше месяца уголовное дело № 17091073 
возвращалось из киева в днепропетровск… а ведь сегодня-завтра-после-
завтра исполняется 11 месяцев со дня лишения их свободы: Сергей Овдиен-
ко был задержан 4 сентября 2009 г., павел юхимчук — 5 сентября, дмитрий 
кулиш — 6-го…
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Царица доказательств

Алена Гарагуц

На интервью газете «Лица» согласился еще один из софийчан, которых 
пытали. На сей раз — в Управлении уголовного розыска Днепропетровской об-
ласти, что на ул. Набережной Ленина, 18-А. 22-летний Роман Назаренко сейчас 
пребывает на подписке о невыезде, его «признания», наряду с «признаниями» 
Владимира Скляра (см. «Лица» № 92, стр. 6 — авт.), стали основными при рас-
следовании убийства Дмитрия Новиченко. 

Извинившись за то, что вынуждаем Романа вспоминать подробности 
того страшного дня, мы начали беседу.

— Рома, расскажи, пожалуйста, тебя пытали тоже 17 июля?
— нет, 5 сентября. Утром попросили приехать в Софиевский райотдел 

милиции, чтоб пройти тесты на детекторе лжи — сказали: «Видел шоу «Толь-
ко правда»?». Говорю: «Видел». — «пройти точно такой же тест надо, ничего 
сложного, буквально несколько минут… 20 минут займет».

Я как бы не то, чтобы почувствовал что-то недоброе, но, зная уже 
о «приключениях», которые были раньше с Вовой Скляром (его пытали в Со-
фиевском РОВД — авт.), сказал маме: «поехали со мной». Мама поехала. нас 
завели в здание, и разделили. «давайте вот он пройдет с нами сейчас, а вы 
останьтесь здесь», — сказали. Мама не хотела меня отпускать, но я подумал: 
«куда я денусь с райотдела, там же решетки на всех окнах!» и говорю: «Мама, 
побудь пока на первом этаже, а я поднимусь». 

но меня повели в подвал и… вывели на улицу через черный ход, по-
садили в Гаишную машину «Фольсваген-пассат», с мигалками. Сказали: «Са-
дись, здесь у нас детектор лжи!». Говорю: «не-е, никуда я не сяду, ребята». 
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За руки скрутили, в машину швырнули, вывезли очень быстро за террито-
рию Софиевки. За заправкой, на выезде из Софиевки в сторону днепропет-
ровска, есть посадка, буквально метров 300 от заправки. Туда заехали, вы-
тянули меня из машины, ударили по ногам, сбили с ног. Человек, из области, 
один из трех, что меня доправляли, сказал: «Была попытка к бегству. Будьте 
осторожней!». Говорю: «ребята, какая попытка к бегству? Вы что, шутите?». 
«Заткнись!» избили…

— И сколько их было?
— Три человека. Меня в посадку перевезли на одной машине, она раз-

вернулась уехала, пересадили в киа ,седан, наверное киа-рио. повезли 
в днепропетровск. Ехали очень быстро, наверное, километров 160 в час. Ма-
шина аж прыгала, она маленькая… конечно, куда везут, зачем — никто ниче-
го не говорил. Я понял примерно, говорю: «ребята, я ж не виноват, зачем вы 
меня забираете? Я не виноват». приедем — поговорим, сказали. 

— А потом?
— привезли в днепропетровск, я так понял — это здание уголовного 

розыска, пятиэтажное. Завели на пятый этаж. поскольку это была суббота, 
там никого не было — здание полупустое было.

— Не регистрировали?
— нет. просто завели в кабинет. Сначала начали мирно беседовать. Го-

ворят: «Мы знаем, что ты не виноват, но ты можешь что-то знать. Ты же об-
щался с ними, с подозреваемыми».  побеседовали минут двадцать. навер-
ное, беседа не получилась, как им показалось. началось тогда: Женя литвин 
(старший оперуполномоченный облуправления угро, майор милиции, Литвин 
Евгений Павлович — авт.), он у них самый заводила, «боец», говорит: «давай-
те по другому побеседуем!». 

— А что значит «он у них заводила»?
— Он самый такой… рвался, чтобы начать «беседовать по-другому». 

Был Василий кобец, тот как бы нормальный: «рома, ты не переживай — все 
буде хорошо». 

— «Хороший полицейский»?
— да, «хороший полицейский». а литвин: «да хватит с ним базарить! да-

вай уже я… Он бандит! Выходите — я с ним по-другому побазарю!». ну и в ко-
нечном итоге Женя начал применять разнообразные, скажем так, их изыски 
оперуполномоченных. Было больно, неприятно.

— И чем это закончилось?
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— Закончилось тем, что я писал там несколько раз истории. Выдумы-
вал. написал что-то, пытался что-то сочинить… писал как бы на своих до-
гадках… Они же бьют… а как написать, если ты там не был? «попытайся рас-
сказать». рассказал. Вроде им что-то понравилось. «пиши дальше». написал. 
приходит кто-то старший, дали ему почитать, говорит: «Та не-е. Это фигня!», 
порвал и выбросил. Говорит: «нет. не так!» Я говорю: «Я не знаю, что писать. 
давайте вы скажете что, а я напишу. Только больше не трогайте». Говорят: 
«нет. нам нужно чистосердечное признание, пойми». Я говорю: «Так я не 
знаю, что писать! пожалуйста, ну не знаю, что писать!». «Вот смотри. Мы зна-
ем, что там (на убийстве — ред.) был ты, юхимчук, кулиш, Овдиенко и Скляр. 
Ты понял?». Говорю: «да, там был тот, тот и тот. Я не был». «ладно, ты не был. 
Это было так, так и так… Ты понял?». и я после этого уже написал, как мне 
подсказали.

— Противогаз надевали?
— да. Целлофановый пакет на голову надевали… 
— Душили?
— да. Я орал… Вроде людей в здании и не было, но все равно один го-

ворит: «Закрой ему пасть, чтоб он не орал!» надевали наручники, надевали 
гирю, ложили на пол, на ноги что-то, и давили…

— Кто?
— литвин…
— Кобец присутствовал?
— кобец не присутствовал. Был высокий, метра под два ростом, с ог-

ромным животом, он практиковался. Он сидел в соседнем кабинете. Меня 
туда завели, поставили на колени в наручниках… Еще один молодой парень 
был, имя не помню, говорит: «Ты боксом занимался?». ну, я боксом занимался 
— получалось, не получалось — это такое дело, но сказал: «не-не, вы что! 
Я не боксер ни разу!» а он подошел — в солнечное сплетение ударил. Я упал. 
Он: «Что, хорошо лежать тебе? Мы знаем, что лежать хорошо. а-ну вставай, 
дружище!» и еще раз ударил. Говорит: «Снять бы с тебя наручники, посмот-
реть, какой ты боксер».

Моральное давление огромное было: «Тебя закроют! Тебя посадят! по-
садят на зону, изнасилуют миллион раз, что там только не будут делать с то-
бой. Сейчас ты попадешь туда».

— А мама в это время сидела в РОДВ в Софиевке?
— да…
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Отец Романа:
— дальше я расскажу — я тоже был участником… Забрали рому где-то 

в десять — начало одинадцатого. Мы поступили… примитивно, до такой сте-
пени!.. Что можно только книжки про нас писать…

— А все так поступают в первый раз… Почему без повестки?! Поче-
му без адвоката?!

— ради Бога, надо — значить надо. Я за собою вини не чувствую… ро-
ман сів в машину, в нашу машину, з мамкою, та поїхав. потім сотрудниця 
міліції подзвонила: «анатоліївич, підійдіть — проблєми». Тоді я бросив все, 
побіг. Жінка в істериці — романа нема, неізвесно де. Це вже біля часу дня. Тоді 
під’їжджають Скляри (в це время Володю Скляра в центрі, біля гастронома, 
у наручники взяли)… Тоді ми поняли, що наші діти в дніпропетровську. а на-
чальник Софіївської міліції Барса каже: «не волнуйтесь — їх повезли в кривий 
ріг. Я вам гарантірую — через 2 часа вони будуть». Тоді я ще вірив міліції… ко-
ли Скляри приїхали, сказали — «Він на леніна». Заяву про зникнення людини 
зразу подали в райвідділ — Скляри, ми. Скляри в 9-10 вечора додзвонилися 
до слідчого Сокола.

— А Сокол пришел в здание уголовного розыска, где тебя, Роман, пы-
тали?

— Я думаю, он все время там был, а после того, как я дал уже «призна-
ния», они прочитали и им понравилось…

— Какие признания ты дал?
— Что я знаю, со слов кулиша дмитрия, что это Овдиенко, кулиш и юхим-

чук побили новиченко. Что я знаю со слов кулиша, что они приехали как бы 
с ним беседовать, тот достал трубу, начал драться, — я слышал, что там (на 
месте убийства — авт.) трубы какие-то нашли, — у новиченко отняли ту 
трубу и побили его…

— После «признаний» тебя посадили в машину и отвезли в Софиевку?
— нет, вывели из здания, с Вовой Скляром, часа в два ночи, посадили 

в Фольксваген белый и куда-то повезли. Остановили возле какого-то райот-
дела, взяли еще Сергея Овдиенко, или юхимчука, или Овдиенко — я уже не 
помню, и повезли в больницу Мечникова на освидетельствование. но в Меч-
никова заявили, что они не хотят освидетельствовать. повезли в какую-то 
другую больницу. 

Сидел дежурный врач — хирург. Сказал «Спусти штаны» — я спустил, 
«покашляй. Жалобы есть?», говорю — нет. Говорит: «никаких повреждений 
нет», хотя пальцы у меня были, как сосиски, и шрам на руке…
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— От чего?
— а я не зная, что они делали. или накручивали что-то… руки за спи-

ной были в наручниках, я «мордой в пол» лежал. Что-то там крутили… Я ду-
мал, что лезвием резали — такая боль была. потом поопухали… как сосиски 
стали. и вот стою с такими пальцами-сосисками, со шрамом, разбитый и по-
давленный… а врач: «Здоров!» рядом же стоит «дядька» — если сказать, что 
у меня что-то там болит, то сразу бы «вылечили»… 

после этого нас со Скляром опять привезли на ленина, внутрь мы даже 
не заходили, нам сказали «Все, выходите из машины». Мы вышли — ни мобил-
ки, ни денег, ничего — посреди чужого города, которого мы не знаем…. ни 
друзей, ни знакомых… Вообще без понятия, где находимся… Мы с Вовой не-
давно вспоминали, как той ночью прятались в подъезде от всех машин, изби-
тые, с опухшими руками… но у нас радости было столько, что нас отпустили, 
мы готовы были прыгать до потолка!

— Во сколько это было? Во сколько вас отпустили?
— Около 3-х часов ночи или начало 4-го. В 6 утра мы были уже в Софи-

евке. Вове дали трубку позвонить, когда мы еще были в здании, чтобы отец 
его забрал. и только едет машина, мы забегали во двор какой-то, приседали, 
смотрели, отец или не отец… или кто-то из них, милиционеров, опять… 

Значит, приехали домой в 6 утра, а на 9 утра уже нужно было быть 
в днепропетровске опять, давать показания снова…

…Меня тогда, 5 сентября, в здании уголовного розыска предупредили: 
«ромочка, если откажешься от своих показаний, ты знаешь — ребята все ска-
жут, что ты там (на убийстве — авт.) был, и ты сядешь вместе с ними — ты же 
сам это понимаешь». поэтому я и не отказывался сколько времени от своих 
«признаний», только 14-го сентября отказался.

…а я ведь раньше хотел, чтоб в милицию меня взяли на работу…

P. S. Когда не работает сила Права — наступает право Силы. Неизвест-
ные Робин Гуды ославили пытателей, которые издевались над жителями по-
селка Софиевка, по их домашнему адресу. Дома, где живут экс-старший оперу-
полномоченный Управления уголовного розыска ГУМВД в Днепропетровской 
области, майор Евгений Павлович Литвин и оперуполномоченный угро, ст. 
лейтенент Николай Леонидович Шаповалов, оклеили листовками с призывом 
к соседям: «Не подавай руки!»
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«Если бы я знал, что те двое, с которыми мы столк
нулись на улице, — милиционеры, то обошел бы их 
десятой дорогой»

Ленина Бычковская, 
«ФАКТЫ» (Ровно)

На Ровенщине бывший оперуполномоченный уголовного розыска избил 
подростка, а затем порезал его ножом прямо в опорном пункте милиции. 
За это милиционер получил пять лет лишения свободы с испытательным 
сроком два года. 

Семнадцатилетний житель ровно дмитрий абрамчук был жестоко нака-
зан за то, что случайно(!) задел рукавом прогуливавшегося без формы оперу-
полномоченного уголовного розыска. подросток даже не мог себе предста-
вить, какой будет плата за его невнимательность.

«Вся комната милиции была залита кровью»

— С приятелем и еще двумя девушками 22 августа 2009 года поздно ве-
чером мы гуляли по городу, — рассказывает «ФакТаМ» дмитрий. — решили 
заглянуть в супермаркет, перешли дорогу. как только наша компания оказа-
лась на тротуаре, с нами поравнялись двое взрослых мужчин. Я случайно за-
дел локтем одного из прохожих. и тут же извинился. Мы были с девушками, 
у нас было отличное настроение, и не собирались ни с кем ссориться. Одна-
ко мужчины не приняли наших извинений. Мне кажется, они хотели показать 
нам свою силу. Один из них выкрикнул, что у него есть пистолет и сейчас мы 
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узнаем запах свинца. другой грозился отправить нас в СиЗО. после этого на-
чалась толкотня. Мужчины пытались нас ударить, но мы уворачивались. не-
знакомцы были намного выше нас и выглядели значительно сильнее. кроме 
того, они были нетрезвые. Мы поняли, что нужно как можно быстрее уди-
рать. перед тем как убежать, мы с андреем, словно по команде, оттолкнули 
незнакомцев изо всей силы и бросились наутек. получилось так, что девуш-
ки рванули в одну сторону, а мы — в другую.

Метрах в тридцати оказался патрульно-постовой наряд. Милиционеры, 
приметив удирающих парней, бросились за ними. дмитрий, завернув за мно-
гоэтажный дом, споткнулся и упал, его тут же настиг милиционер. Товарищ 
димы андрей сумел убежать.

— не разобравшись, патрульные тут же принялись избивать меня ру-
ками, а когда я упал на землю, то ногами, — продолжает дмитрий. — Затем 
на меня надели наручники и отправили в ближайшую комнату милиции, 
которая находится в помещении автовокзала. по дороге я получил еще не-
сколько ударов в спину. когда я оказался внутри комнаты милиции, то застыл 
от ужаса. казалось, что вся комната залита кровью. на стенах, полу, потолке 
виднелись крупные и мелкие пятна крови. кровь была даже на шторах. Было 
понятно, что людей здесь бьют часто.из мебели в комнате — стол да шкаф 
с тумбой. У стола сидел нога за ногу ухмыляющийся прохожий, с которым мы 
с андреем столкнулись на улице и поцапались. 

незнакомец оказался оперуполномоченным уголовного розыска, стар-
шим лейтенантом милиции! Я сразу понял, что влип.

— Вы раньше бывали в подобных учреждениях?
— никогда. приятели рассказывали, что там творится. Бьют по малей-

шему поводу и любят, чтобы перед ними унижались. конечно же, я не рассчи-
тывал оказаться в таком месте. да если бы знал, что те двое, с которыми мы 
столкнулись на улице, — милиционеры, то обошел бы их десятой дорогой.

Старший лейтенант милиции сказал: «ну, ты, паря, попал!» — и стал меня 
избивать. 

Я забился в угол и прикрыл руками голову. Все это время я находился 
в наручниках, а милиционер жестоко избивал меня. Чтобы на теле не оста-
лось следов от побоев, оперуполномоченный бил меня по почкам и по пе-
чени полуторалитровой пластмассовой бутылкой, доверху наполненной во-
дой. Бутылка была довольно тяжелой. наверное, поэтому, пока оперуполно-
моченный отдыхал, ему помогали проводить экзекуцию коллеги. От ударов 
я то и дело терял сознание. В чувство меня приводили довольно оригиналь-
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ным способом: перед носом распыляли газовый баллон. Я чихал и кашлял, 
а милиционеры смеялись.

В комнате собралось семь дежурных патрульно-постовой службы. для 
них избиение казалось забавой. Старший лейтенант милиции помаранский, 
тот самый, которого я случайно задел на улице, заявил, мол, на улице я его 
избил и должен получить по заслугам. лишь один милиционер по фамилии 
ковалык сделал замечание своим коллегам. Он потребовал остановить эк-
зекуцию, однако над ним только посмеялись и попросили не мешать. роман 
помаранский схватил ковалыка за шиворот и вытолкал за дверь, напоследок 
пригрозив, чтобы тот помалкивал.

после двух часов избиения в опорном пункте милиции дмитрия пере-
везли в райотдел. Там роман помаранский еще два часа измывался над под-
ростком. Милиционер сообщил дежурному, что дмитрий абрамчук украл 
у него мобильный телефон, удостоверение оперативника и тысячу гривен. 
поэтому, дескать, его и задержали.

«Сын был весь в синяках, с огромным распухшим носом, 
а к груди прижимал порезанную руку»

— Возмущает то, что дежурный райотдела майор милиции видел, в ка-
ком состоянии был доставлен к ним подросток, однако не спросил, что про-
изошло, — вступает в разговор отец пострадавшего Василий абрамчук. — 
Видя окровавленного парня, никто из милиционеров райотдела даже не 
поинтересовался, нуждается ли он в медицинской помощи.

находясь у себя в кабинете, помаранский потребовал, чтобы подросток 
подписал признание в грабеже. когда оперуполномоченный схватил нож 
и полоснул им по диминой руке, парень понял, что если ничего не приду-
мает, то его вообще здесь убьют. Он сказал, что не имеет никаких претензий 
к милиционерам и ничего не сообщит родителям, только, мол, отпустите до-
мой. помаранский тут же сменил гнев на милость. Однако заявил, что дима 
должен будет утром принести ему три тысячи гривен, после этого никто ни 
к кому не будет иметь никаких претензий. дмитрий заявил, что для него это 
слишком большая сумма и понадобится несколько дней, чтобы тайно от ро-
дителей собрать деньги. помаранский согласился. на клочке бумаги он за-
писал номер своего мобильного телефона, затолкал обессиленному парню 
бумажку в карман, снял наручники и… вывел его из райотдела.
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когда дмитрий в полуобморочном состоянии добрался домой, на улице 
уже рассвело. Слава Богу, расстояние от райотдела милиции до дома всего 
два километра.

— Сын может задержаться у своей девушки, поэтому обычно мы не 
ждем его, а ложимся спать, — рассказывает Василий абрамчук. — Около пя-
ти утра залаял наш пес. Чтобы не разбудить нас, собака всегда тихо встречает 
своего хозяина, а тут вдруг очень бурно отреагировала на его приход. Я вы-
шел в коридор и не поверил своим глазам: окровавленный с ног до головы 
сын скатился по стене. Он весь был в синяках, с огромным распухшим носом, 
а к груди прижимал порезанную руку. Собака облизывала диму и громко ску-
лила. «Что случилось?!» — крикнул я в ужасе, даже не сомневаясь в том, что 
сын подрался с ровесниками. когда дима объяснил, где и за что его избили, 
я просто дар речи потерял. Слава Богу, на тот момент жены не оказалось до-
ма. Она находилась в отделении кардиологии с больным сердцем.

долго не раздумывая, отец усадил сына в машину и отвез в больницу. 
Там парня немедленно уложили на операционный стол и сшили порезанное 
сухожилие.

«До суда нашу семью неоднократно пытались запугать, 
предлагали деньги»

— к счастью, врачи не обнаружили у сына сотрясение мозга, хотя с пси-
хикой у него еще долго были проблемы, — продолжает Василий Василье-
вич. — первые дни пребывания в больнице диме было очень плохо. Он всего 
боялся, особенно милиционеров. когда к нему в палату пришел следователь, 
сын категорически отказался с ним разговаривать даже в присутствии вра-
чей. после случившегося диме долго пришлось общаться с психологом.

когда сына готовили к операции, я позвонил на горячую линию службы 
внутренней безопасности. Утром 23 августа 2009 года, сразу же после слу-
чившегося, я встретился с ее сотрудником, рассказал ему обо всем и вру-
чил жалобу на противозаконные действия сотрудников милиции. к слову, 
сотрудники внутренней безопасности сработали профессионально. Были 
допрошены все участники пыток моего сына, а двоих сотрудников милиции 
уволили еще во время следствия.

Случайно я услышал разговор двух милиционеров о том, что в помеще-
нии, где проходила экзекуция, нужно немедленно убрать все улики. Я пере-
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дал разговор сотрудникам внутренней безопасности. Вместе с ними мы при-
были на автовокзал. Уборщица как раз пыталась стереть там свежие следы 
крови. То, что я увидел, шокировало. потряс даже не столько внешний вид 
самой комнаты, как ее… запах. Мне показалось, что там стоял устойчивый 
запах крови.

по месту жительства помаранского сотрудники милиции также нашли 
окровавленную одежду и обувь. Экспертиза показала, что обнаруженная 
кровь идентична крови моего сына. Однако городская прокуратура отказала 
в возбуждении уголовного дела из-за отсутствия состава преступления. Тог-
да я обратился с жалобой в областную прокуратуру. после этого было воз-
буждено уголовное дело по факту неправомерных действий сотрудников 
милиции. наконец дело помаранского выделили в отдельное производство 
и отправили в суд. для того чтобы осудить правоохранителя, помогли пока-
зания милиционера ковалыка.

— Одиннадцатого февраля 2010 года ровенский городской суд признал 
бывшего оперуполномоченного виновным в превышении служебных пол-
номочий, которое сопровождалось насилием, — сообщил ровенский проку-
рор андрей джус. — Суд осудил помаранского на пять лет лишения свободы 
с испытательным сроком два года. Он также лишен звания старшего лейте-
нанта и права занимать должности в милиции.

Василий абрамчук признался, что рад хоть такому приговору, потому 
что привлечь к ответственности милиционера крайне тяжело.

— до суда нашу семью неоднократно пытались запугать, — рассказы-
вает Василий абрамчук. — Через моих знакомых мне предлагали деньги. но 
я заявил, что договориться со мной не получится. Все это сопровождалось 
давлением со стороны сотрудников милиции. Те намекали: мол, возьми хоть 
деньги, все равно доказать виновность опера будет невозможно.

искали мои слабые места. например, у меня есть банковские кредиты. 
Сотрудники банков, говоря в телефонном разговоре о погашении долга, пе-
редавали приветы от… помаранского. Зная, что у моей жены слабое сердце 
и она находится в больнице, «доброжелатели» во всех подробностях расска-
зали ей об избиении сына. Жена чудом осталась жива после инфаркта…



Українські журналісти проти катувань

��0

«Несколько суток меня били толстенными книжками 
по голове и требовали признаться в убийстве собст
венной жены»

Ленина Бычковская, 
«ФАКТЫ» (Ровно)

Годами ровенчанин Борис Мартынчук требовал от государства компен-
сации за то, что его 10 месяцев незаконно содержали в следственном изолято-
ре… без санкции прокурора на арест. Спустя 12 лет Европейский суд наконец 
обязал Украину в полной мере рассчитаться с потерпевшим. В 1996 году жену 
28-летнего Бориса Мартынчука убили. Мужчину как главного подозреваемого 
арестовали и на 10 месяцев посадили в следственный изолятор. после осво-
бождения Борис Мартынчук обратился с иском в суд, требуя оправдания и воз-
мещения морального ущерба. Березненский районный суд ровенской области 
вынес оправдательный приговор и присудил выплатить Мартынчуку 50 тысяч 
гривен морального ущерба. Однако чиновники не спешили выкладывать де-
нежки. Мартынчук решил обратиться в Европейский суд, который в 2008 году 
обязал Украину выполнить судебное решение. и справедливость восторжест-
вовала: недавно Борис Мартынчук получил компенсацию от государства плюс 
две тысячи евро… за почтовые расходы, связанные с перепиской.

«Представитель Генпрокуратуры сильно удивился: 
почему я нахожусь в СИЗО, ведь настоящий убийца давно пойман!»

Борис андреевич — настоящий трудяга: держит сегодня магазин, до-
страивает новый дом, а на полученные недавно деньги собирается строить 
аптеку. пять лет назад снова женился. У него прекрасная жена лариса и ма-
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ленький сын Тарасик. дети от первого брака — 14-летний андрей и 16-летняя 
Ольга — заканчивают учебу.

С болью в сердце вспоминает Борис андреевич события двенадцати-
летней давности.

двадцать шестого апреля 1996 года председатель колхоза «Случ» дмитрий 
раданчук попросил разнорабочего Бориса Мартынчука выйти в ночную смену на 
охрану телятника. Уважая своего начальника, Борис не мог ему отказать, хотя уже 
строил планы на выходной. Вернувшись рано утром домой и решив, что жена 
с пятилетней дочкой еще спят, хозяин поспешил накормить голодную скотину.

— Зайдя снова в дом, направился в спальню, — вспоминает Борис ан-
дреевич. — Трехлетний сынишка андрей был тогда у моих родителей. Едва 
переступил порог комнаты, от неожиданности чуть не грохнулся в обморок: 
на кровати лежала бездыханная Галя, совершенно голая. на переносице 
у нее я заметил огромную кровавую рану. В шоке бросился к кроватке дочур-
ки, разбудил Олюшку вопросом: «кто у нас был ночью?» дочка ответила, что 
был чужой дядя, дважды подходил к ее кроватке, проверял, крепко ли она 
спит. Оля догадалась притвориться спящей и только поэтому осталась жива. 
плохо соображая, я побежал звонить в милицию.

В дом Мартынчука прибыли начальник березненской милиции, проку-
рор, эксперты. 

недолго думая, милиционеры арестовали Бориса Мартынчука по по-
дозрению в убийстве собственной жены и увезли в райотдел.

— Что мне довелось пережить! — продолжает Борис андреевич. — В от-
делении меня приводили в чувство после того, как я узнал, что Галю не только 
убили, а еще и пытались изнасиловать. Второй шок я пережил, когда милицио-
неры безапелляционно заявили, что убийца именно я. даже не разрешили по-
хоронить жену! несколько суток меня били толстенными книжками по голове 
и требовали признаться в преступлении. никому не желаю пережить то, что пе-
режил сам. От тяжелых ударов я то и дело терял сознание. Меня обливали во-
дой и снова били. В конце очередного «допроса» приказывали подписать про-
токол. под каждым протоколом я писал: «Вины своей не признаю». За что снова 
получал по голове, и в бессознательном состоянии меня волокли в камеру.

Так продолжалось четыре дня. Затем Мартынчука отправили в ровенс-
кое СиЗО и неожиданно… оставили в покое. У подозреваемого сложилось 
впечатление, что следователи о нем попросту забыли. пять месяцев муж-
чиной вообще никто не интересовался! Затем Борис андреевич узнает, что 
спустя несколько дней после его ареста милиционеры взяли настоящего 
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убийцу! а так как у правоохранителей не было санкции прокурора на арест 
Мартынчука, то о нем решили пока… вообще не вспоминать.

— кормили меня в СиЗО один раз в день, — вздыхает Борис андрее-
вич. — В связи с этим обострилась язва желудка, которая давно меня бес-
покоила. пять месяцев родственники ничего не знали обо мне, о маленьких 
детях заботились мои родители. 

В одной камере я сидел с людьми, сделавшими не одну «ходку» на зону. 
именно от них я узнал, что человеку достаточно один раз побывать в заклю-
чении, и на него повесят ярлык «зэка». Чтобы защититься от противоправных 
действий милиционеров, бывшие заключенные вынуждены учить Уголов-
ный кодекс. Выслушав мою историю, сокамерники посоветовали сделать то 
же самое — почитать законы!

просветившись, я написал жалобу прокурору. Тех, кто надоумил меня 
это сделать, «менты» вычислили и сильно наказали. а ко мне наконец пожа-
ловали следователь, представитель Генпрокуратуры, который сильно уди-
вился и требовал объяснить: на каком основании я нахожусь в СиЗО, ведь 
настоящий убийца давно пойман и находится в тюрьме!

«Преступник поздней ночью выдавил оконную раму 
и без труда отворил дверь»

— С высокопоставленным чиновником вопрос о моем аресте, скорее 
всего, решили, — говорит Борис Мартынчук. — потому что меня не выпус-
тили, а перевели в другую камеру и… снова забыли. Совершенно случайно 
о том, что я нахожусь в СиЗО, узнал мой земляк, следователь Березненской 
прокуратуры ровенской области. Он рассказал об этой истории знакомому 
адвокату и просил его помочь. адвокат, добившись свидания, сообщил мне 
неприятную новость: хотя убийцу давно нашли и даже уже успели осудить, 
освободить меня из СиЗО — дело очень непростое, потому что нет… санк-
ции на мой арест! Следовательно, сижу я… незаконно. и теперь адвокат не 
знает, как из этого без скандала выпутаться.

Благодаря адвокату меня стали лучше кормить, хотя я не избежал сложной 
операции на желудке — из-за отсутствия диетического питания в конце концов 
случилось прободение язвы. ко мне стали приходить мама и сестры, приноси-
ли продукты. В это время адвокат Виктор курята совершенно бесплатно рабо-
тал над моим делом. пять месяцев(!) он собирал документы, чтобы доказать: 
меня держат в СиЗО незаконно. Вынудил правоохранителей меня выпустить.
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дома Борис андреевич принялся выяснять личность убийцы. когда уз-
нал, кто виновник смерти его супруги, то снова пережил шок. Оказалось, это 
был старый знакомый, который напрашивался некогда Мартынчуку в кумо-
вья! поссорившись со своей женой, он пришел в дом Мартынчуков, чтобы 
проверить свои мужские способности на чужой женщине.

Выждав момент, когда хозяин уйдет на работу, преступник поздней но-
чью на велосипеде подъехал к дому, выдавил оконную раму и без труда от-
ворил дверь. Затем нашел спальню молодой женщины. приметив в комнате 
детскую кроватку, подошел к ребенку — удостовериться, что дитя крепко 
спит, и направился к спящей женщине. Семь сильных ударов заготовленным 
загодя гаечным ключом по голове, и 25-летняя Галина перестала дышать. За-
тем преступник раздел женщину…

перед тем как покинуть дом, злодей еще раз подошел к кроватке ма-
лышки. Та слышала его тяжелое дыхание и дрожала от страха, что выдаст се-
бя. правоохранителям Оля призналась: ужасно испугавшись, она не смогла 
закричать и уснула только под утро.

Борис андреевич решил подать в суд на тех, кто заставил его страдать в СиЗО 
десять долгих месяцев, и потребовать моральной компенсации. Суды рассматри-
вали его дело с 1997 года! наконец в 2001-м суд вынес Мартынчуку оправдатель-
ный приговор и присудил выплатить ему от государства 50 тысяч гривен мораль-
ного ущерба. Однако чиновники Березненского райсовета не спешили выклады-
вать деньги, объясняя тем, что на счетах казначейства такой суммы нет. получив 
на руки отказ о выплате, Борис Мартынчук обратился уже в ровенское областное 
казначейство. Там тоже отказали и предложили обратиться в столицу.

«Мое последнее письмо в Страсбург со всеми дополнениями весило 
около килограмма!»

— В киеве у меня потребовали предоставить исполнительный лист, — 
рассказывает Борис Мартынчук. — Я отвечают им: согласно закону при пре-
доставлении постановления исполнительный лист не нужен. но на всякий 
случай пишу письмо президенту Украины. из Секретариата мне приходит 
письмо, уведомлявшее, куда следует обратиться за помощью. и начинается 
все сызнова: пойди, мол, туда, не знаю куда, но только с глаз подальше.

до 2003 года я прошел все(!) инстанции, куда меня посылали в прямом 
и переносном смысле. наконец решил направить материалы моего дела 
в Европейский суд. изложил суть дела, приложил копию постановления суда 
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и отправил в Страсбург. как только мое заявление там было зарегистрирова-
но, процесс пошел. Вместе с номером принятого заявления я получил 40 воп-
росов, на которые должен был ответить в ближайшее время. к примеру, об-
ращались ли вы в те или иные инстанции, если да, то подтвердите это. Я без 
труда ответил на все вопросы и подкрепил их документально.

Могу поделиться опытом: высылать нужно только(!) копии и в каждом 
письме рядом с фамилией ставить номер своего зарегистрированного заяв-
ления. Чиновникам Европейского суда легче тогда искать принятое дело. ка-
ким-то образом в киеве узнали о моем заявлении в Европейский суд, и мне 
прислали бумагу, где значилось: мол, предъявите такой-то документ, и мы вам 
незамедлительно выплатим деньги. Советую: не поддавайтесь на такие прово-
кации! как только вы возобновите переписку в собственной стране, то в Страс-
бурге процесс относительно слушания вашего дела автоматически прервется.

Страсбургский суд долго принимал решение, потому что очень много 
там таких дел. 

наконец в 2008 году Страсбург обязал Украину рассчитаться со мной 
в полной мере, присудив дополнительно выплатить две тысячи евро за ма-
териальный ущерб, связанный с перепиской.

Я потребовал в своем заявлении уплатить мне один миллион долларов. 
Однако таких денег не получил из-за собственной неосведомленности. В пер-
вом письме в Страсбург я по роковой ошибке послал оригинал медицинской 
справки, подтверждающей, что мне в СиЗО сделали операцию на желудке. Ведь 
Европейский суд рассматривает дело, как правило, годами и постоянно запра-
шивает те или иные подтверждающие документы. Теперь я знаю: свое письмо 
надо начинать со слова «дополнение» по такому-то делу (номер). В каждое оче-
редное(!) письмо требуется вкладывать все предыдущие кОпии документов, 
проставляя на всех листках регистрационный номер, добавляя копию требу-
емого очередного документа. регистрационный номер указывается и на кон-
верте. Все ответы должны быть четкими и строго по теме, каждый подтвержда-
ется документально. Мое последнее письмо в Страсбург со всеми дополнения-
ми весило около килограмма! и справедливость все же восторжествовала.

Информация «ФАКТОВ»
Чаще всего украинцы обращаются в Европейский суд по правам челове-

ка по вопросу неисполнения решений национальных судов. За 2008 год наша 
страна выплатила истцам возмещений на сумму пять миллионов гривен.
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«Мой сын виновен и за это отбывает заслуженное 
наказание, но зачем его так мучить?!»

Ленина Бычковская, 
«ФАКТЫ» (Житомир)

Матери заключенных просят представителей СМи защитить их детей от 
произвола сотрудников Бердичевской исправительной колонии № 70.

Один раз в месяц заключенные Бердичевской исправительной колонии 
№ 70, что на Житомирщине, имеют право позвонить родным. То, что наталия 
Грабовская услышала в трубке в прошлую пятницу, заставило ее на следую-
щий же день бросить все и немедленно приехать в тюрьму…

«Сын, который еще недавно весил 85 килограммов, 
был похож на скелет»

Мы разговариваем с женщиной на пороге Бердичевской исправитель-
ной колонии № 70.

— Четыре месяца назад мне отказали в долгосрочном свидании, — вспо-
минает мама Максима. — добиться каких-либо объяснений от администра-
ции колонии было трудно. Со мной никто не хотел разговаривать, объясняя, 
что начальник тюрьмы занят, его заместитель тоже. но я настаивала, и мне, 
наконец, сообщили, что мой сын наказан и три месяца не увижусь с ним.

Снова приехав в тюрьму, я узнала, что мой сын закрыт в одиночке на 
две недели и увидеться с ним нельзя. когда мне наконец-то разрешили дол-
госрочное свидание с Максимом, я чуть в обморок не упала. Сын, который 
еще недавно весил 85 килограммов, был похож на скелет. За три с половиной 
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месяца он потерял 20 килограммов. Худой, бледный, измученный… Три дня, 
которые мы провели вместе, я откармливала его. Заметно было, что длитель-
ное время он вообще не ел. Через каждые полчаса давала ему столовую лож-
ку жиденького супчика, чтобы восстановить работу желудка. Я понимаю, что 
мой сын виновен и за это отбывает заслуженное наказание. но за что его так 
мучить?! Я пыталась расспросить о том, почему он так исхудал, что случилось, 
но сын упорно молчал. Все проведенное с ним время я плакала. после окон-
чания положенных мне длительным свиданием трех суток уехала домой. Это 
было четвертого июля.

а спустя пять дней, вечером девятого июля, мне позвонил сын и сооб-
щил, что в тюрьме ОМОн сильно избил 15 человек. Максим просил записать 
их фамилии и сообщить обо всем родственникам заключенных. Едва он на-
звал несколько фамилий, как в трубке раздались короткие гудки. Я поняла, 
что разговор прервали. по закону могу разговаривать с сыном десять ми-
нут, однако не проговорила и двух. Я долго не могла прийти в себя, а потом 
стала обзванивать тех людей, телефоны которых знала. Обратилась за по-
мощью к правозащитнику. Утром мы отправились в тюрьму. Я хочу видеть 
своего сына, узнать, за что его избили. после этого звонка вообще не уве-
рена, жив ли он…

пока наталия Грабовская пишет заявление к начальнику тюрьмы на 
краткосрочное свидание, я подхожу к Светлане Базик. Женщина приехала из 
киева в Бердичев тоже повидаться с сыном.

— Вчера поздно вечером мне позвонила наташа Грабовская и расска-
зала о странном разговоре со своим сыном, — говорит Светлана Базик. — 
Женщина сообщила, что вроде бы избито много заключенных, среди них 
мой Сережа. последний раз его сильно избили накануне пасхи. Он прислал 
зашифрованное письмо, из которого я все поняла. Сын утверждал, будто бы 
его били сотрудники ОМОна. кажется, в определенные дни они приезжают 
в тюрьму для… тренировок. помню, я тогда специально приехала в Берди-
чев. Оказалось, у Сережи сломано несколько ребер, одно из них упирается 
в легкие. кроме того, у него обнаружили сотрясение мозга и лопнувшую уш-
ную перепонку. Я написала жалобу, на которую пришел ответ: «Ваш сын про-
воцировал своим поведением сотрудников тюрьмы. За неповиновение им 
позволяется применять физическую силу».

Однако сын утверждает, что боится даже связываться с охранниками, 
потому что это может стоить ему жизни. начальник колонии александр до-
роболюк в личной беседе со мной пообещал, что, если я не буду никуда жа-
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ловаться, моего сына больше избивать не станут. кроме того, ему будет ока-
зана медицинская помощь. Я поверила ему. и правда, больше сын ни на что 
не жаловался, побои действительно прекратились. и тут опять…

Эти люди уже наказаны судьбой, но ни на что не жалуются, потому что 
понимают, что отбывают заслуженный срок заключения. Многие мечтают 
выйти из тюрьмы и начать новую жизнь. Мой сын, к примеру, поклялся, что 
больше никогда не нарушит закон. дома его терпеливо ждет жена, которая 
не пропускает ни одного свидания. Я считаю, что администрация тюрьмы де-
лает все возможное, чтобы обозлить против себя заключенных. Мало того, 
что они получают здесь душевные травмы, так еще и нет гарантии, что они 
вернутся домой не инвалидами.

«Многие заключенные озлоблены и могут в любую минуту 
наброситься на наших сотрудников. 
А мы имеем право применить спецсредства»

— девятого июля ко мне за помощью обратилась наталия Грабовская, — 
рассказывает правозащитница Елена повидайчик. — Женщина утверждала, 
что в Бердичевской исправительной колонии № 70 избиты 15 человек. Я по-
нимала, что нужно срочно ехать. накануне поездки сообщила об инциден-
те нескольким центральным СМи. понимаю, что без помощи журналистов 
здесь не обойтись — просто так нам избитых не покажут…

пока матери надеются увидеться со своими детьми, я с коллегами пыта-
юсь поговорить с начальником колонии. Сотрудник охраны утверждает, что 
он на работе. когда же узнает причину визита журналистов, просит немного 
подождать и прячется за высоким забором. Спустя «каких-нибудь»… два ча-
са, он снова выходит сообщить нам, что начальника сегодня нет и, похоже, 
не будет. на жаре, не имея возможности даже сесть, мы терпеливо ждали. 
Заметив, что мы не собираемся уходить, еще через два часа к нам вышел лич-
но начальник Бердичевской исправительной колонии № 70 и попросил жур-
налистов заходить к нему в кабинет… по одному. предупредил также, чтобы 
заходили без телекамер и диктофонов. Мы же попросили, чтобы первыми 
он принял матерей и удовлетворил их просьбу встретиться с детьми. Через 
какое-то время женщины выходят с подписанными заявлениями на краткос-
рочные свидания. правда, согласие начальника тюрьмы немного удивляет. 
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дословно это звучит: «дозволяю з метою виховного впливу». Женщины 
уходят на свидание, а мы становимся… в очередь к начальнику тюрьмы.

— Матери жалуются на превышение полномочий со стороны админист-
рации. Что вы скажете по этому поводу? — спрашиваю начальника колонии 
александра доробалюка.

— В нашей тюрьме сидят преступники, — отвечает александр павло-
вич. — Многие из них озлоблены. В любую минуту они могут наброситься на 
нашего сотрудника. Согласно инструкции мы имеем право применять к за-
ключенным спецсредства. Я отрицаю тот факт, что на моих подопечных тре-
нируются сотрудники ОМОна. Мы живем в цивилизованной стране, и такого 
зверства у нас быть не может.

— почему журналистам пришлось так долго ждать встречи с вами?
— Я всегда открыт для представителей СМи. Может быть, мне стыдно, 

что я работаю в таком учреждении, поэтому не имею желания фотографи-
роваться для прессы. а заключенным у нас хорошо, у нас свое производс-
тво. некоторые из них получают зарплату в два раза больше, чем наши со-
трудники.

побеседовав с начальником колонии, спешу увидеть вернувшихся со 
свидания женщин. У здания исправительной колонии замечаю молодую жен-
щину. Выясняется, что она принесла передачу своему мужу. Я интересуюсь, 
избивают ли здесь ее супруга.

— Вы думаете, вам об этом кто-то скажет? — удивляется женщина. — 
им же за жалобу потом еще хуже будет. неужели вы надеетесь что-то испра-
вить? лично я считаю дни, когда муж вернется домой. а потом мы оба поста-
раемся поскорее забыть этот ужас.

из здания тюрьмы выходит Светлана Базик.
— Во время всего свидания от нас не отходил заместитель начальника 

колонии, — рассказывает женщина. — Он стоял возле моего Сережи. Боль-
шего я не могу вам сказать, потому что боюсь навредить сыну.

Светлана Базик, заплакав, уходит. Очень долго не возвращается со сви-
дания наталия Грабовская. Она появляется вся в слезах.

— Сын очень странно вел себя, — сообщает наталия Михайловна. — Он 
невнятно отвечал на мои вопросы. Было видно, что он напуган. на вопрос, 
били ли его, очень тихо ответил: «да». Сын сказал, что за телефонный звонок 
его посадили в карцер. Во время нашей беседы от него ни на шаг не отходил 
сотрудник тюрьмы. Я попросила, чтобы Максим поднял одежду и показал 
свое тело, однако сыну запретили раздеваться. Мне показалось странным, 
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что в такую жару он был одет в джинсы и куртку. Я не видела даже пальцев 
его рук. Хочу отметить, что нас посадили в темный угол и при этом не вклю-
чили свет… Буду писать жалобу в прокуратуру и Уполномоченному Верхов-
ной рады по правам человека.

наталия Грабовская призналась, что ее долго уговаривали отказаться 
от свидания с сыном. Женщина в ужасе от того, что увидела, и опасается за 
жизнь Максима.

«Их наказывают за пустяки, а за жалобу вообще могут убить!»

— ко мне постоянно обращаются родственники заключенных, — рас-
сказывает правозащитница Елена повидайчик. — Они жалуются на превы-
шение полномочий администрации, на систематическое избиение заключен-
ных сотрудниками исправительной колонии. их бьют по ребрам, по голове, 
подвешивают за руки в наручниках вниз головой, при этом снимая пытки на 
мобильные телефоны. для того чтобы заключенный не кричал, ему закрыва-
ют скотчем рот. Я направляю десятки жалоб в разные правоохранительные 
органы. как правило, эти жалобы переадресовывают в ту же колонию, поэто-
му объективно их никто не рассматривает.

— Бывают ли случаи, когда заключенные лично жалуются на незакон-
ные действия сотрудников тюрьмы?

— Что вы! их наказывают за пустяки, а за жалобу вообще могут убить. 
наказывают за отказ от прогулки, курение в неположенном месте, за неот-
четливую надпись фамилии на робе. Бьют за то, что не убраны со стола круж-
ки, не вытерт от крошек стол. начальство называет это «неповиновение ад-
министрации». например, в карцер или ШиЗО (штрафной изолятор) можно 
попасть за то, что, здороваясь с сотрудниками колонии, не снял шапку или 
замешкался.

Елена повидайчик утверждает, что правозащитным организациям уда-
ется раскрывать нарушения в колониях, опираясь на обращения родствен-
ников бывших заключенных, самих заключенных, а также на поступающие 
из колоний мобильные звонки. В случаях крайней необходимости заключен-
ные пользуются таковыми, хотя в тюрьмах они запрещены.

— В большинстве украинских колоний общие проблемы — нарушение 
прав человека, плохая медпомощь, нарушение трудовых прав, плохие сани-
тарно-гигиенические и бытовые условия содержания, водворение в ШиЗО 
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по надуманным причинам, — говорит Елена повидайчик. — Улучшить пени-
тенциарную систему можно только в том случае, если жалобы заключенных 
будут объективно рассматриваться органами власти. а пока мы чаще всего 
получаем отписки из местных прокуратур типа: «проверка проведена. Фак-
ты не подтвердились».

по данным Уполномоченного Верховной рады по правам человека, 
в следственных изоляторах ежегодно умирает около 130 человек. 28 из 32-х 
СиЗО являются непригодными для долговременного содержания заклю-
ченных. по данным правозащитников, значительно возросла смертность 
в колониях, увеличилось количество суицидов. Выросло также и количество 
ВиЧ-инфицированных. От 75,5 до 91,5 процента узников являются инфици-
рованными вирусом гепатита С. Очень высокой остается степень заболевае-
мости туберкулезом. приведенные цифры свидетельствуют о несоблюдении 
и систематических нарушениях в учреждениях системы выполнения наказа-
ний таких фундаментальных прав человека, как право на жизнь и здоровье, 
справедливость и правосудие, гуманное поведение, защиту от жестокости 
и истязаний.

http://fakty.ua/14651-moj-syn-vinoven-i-za-eto-otbyvaet-zasluzhennoe-nakaza-
nie-no-za-chto-ego-tak-muchit
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Українські «в’язні Григоріополя» 
судитимуться із трьома державами

Андрій Діденко

У попередніх публікаціях на сайті Української Гельсінської спілки ми 
писали про випадок, що стався наприкінці липня цього року із трьома меш-
канцями села Самійлівка Фрунзівського району Одеської області — романом 
ковалем, романом Готко та юрієм Бондаренко. працівники Фрунзівського 
райвідділу міліції Одещини корнійчук та Хоменко вирішили, що саме чолові-
ки із Самійлівки хуліганили у сусідньому придністровському селі. 

республіка придністров’я — невизнана. Угоди із українськими міліціянта-
ми тамтешні стражі закону не мають. Тож діють по-простому: без суду та слідс-
тва хапають українців і під виглядом «дачі показів» тягнуть у придністров’я. 
або «просять» українських міліціянтів — привести в «гості» у наручниках пі-
дозрюваних у скоєнні злочину.

Саме так сталось і з трьома мешканцями Самійлівки. 
30 липня — без паспортів, забравши з роботи, міліціянти нелегально 

перевели чоловіків через кордон придністров’я . наступного дня суд в Гри-
горіополі арештував всіх трьох за те… що вони в придністров’ї не мають пос-
тійного місця проживання. 

Обурені самоуправством міліціонерів сільчани Самійлівки провели 
власне розслідування. Виявляється, у придністровському селі хуліганили 
двоє братів дудів. Хлопці захотіли поласувати медом. 13-річний роман і на рік 
старший за нього руслан залізли на пасіку в придністровському селі красная 
Бессарабка. але меду не вкрали — їх бджоли покусали. а ще, коли тікали, роз-
били скло в будинку, бо наступили на граблі. 
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Хлопці пішли до сільради і написали явку з повинною. 
Втім, григоріопольські міліціонери на те не зважили.
— Справа по обвинуваченню котко, Бондаренко і коваля сфальсифіко-

вана, — говорить молдавський адвокат В’ячеслав Цуркан, — координатор 
організації Міжнародної амністії у Молдові. але звинувачення, які григоріо-
польські міліціонери висувають українцям, тяжкі. 

— Сельчанам загрожує тюрма на сім років. 
— правозахисники Української гельсінської спілки з прав людини опіку-

ються долею невинних людей, які опинились у в’язниці і чужій країні. 
— Українська Гельсінська спілка з прав людини оплачує виїзд українсь-

ких журналістів з києва до придністров’я, в Григоріополь. Журналісти будуть 
присутні на суді над арештованими українцями. Також ми оплатимо роботу 
українського адвоката, який захищатиме українців в суді, — каже відомий ук-
раїнський адвокат аркадій Бущенко.

працюватимуть українські правозахисники і над поданням позову до 
Євро суду по правам людини від імені арештованих українців.

перевіряють скарги сельчан Самійлівки на самоуправство міліціонерів 
і українські правоохоронці.

— Відомча перевірка МВС підтвердила факти порушень закону з боку 
міліціонерів корнійчука і Хоменка, Матеріали перевірки передані в Одеську 
обласну прокуратуру , — повідомив журналістам заступник міністра МВС Ук-
раїни з прав людини в Одеській області а.п. Толопіло.

але міліціянти не беруться відповісти сельчанам на те, яка ж доля чекає 
на арештованих в Григоріополі українців.

Версія 1 — найсумніша.
Григоріопольським районним судом придністровської невизнаної рес-

публіки громадян України визнають винними у скоєнні кримінальних зло-
чинів і призначать покарання у вигляді позбавлення волі для подальшого 
відбування на території придністров’я.

У цьому випадку яких українська влада може вжити заходів, для визво-
лення із полону своїх громадян? Важко сказати. Чи послухає придністровсь-
ка влада цнотливі заклики з боку влади України, про те, що її громадяни 
опинилися на території придністров’я всупереч українським законам і що 
згідно цих законів, Україна не може видавати своїх громадян іншій державі 
для кримінального переслідування? Мабуть що ні. Бо придністровська рес-
публіка не визнана на міжнародному рівні за винятком росії, це свідчить про 
те, що придністровська влада не підкоряється міжнародним угодам, а тим 
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паче українським законам і на власний розсуд чинить правосуддя на своїй 
території.

Може внаслідок тривалих переговорів на міждержавному рівні Украї-
на і умовить придністровську владу видати українських громадян, але що 
в такому разі робити з обвинувальним вироком придністровського суду? 
Чи домовлятися, щоб засуджені до позбавлення волі громадяни України для 
подальшого відбування призначеного покарання будуть перебувати у вип-
равних закладах на території України? але для цього потрібно щонайменше 
визнати вирок Григоріопольського суду законним і обґрунтованим.

Версія 2. Виправдовувальний вирок Григоріопольського суду — най-
вигідніша і найприйнятніша для всіх сторін, і — найфантастичніша версія.

Версія 3. Судове слідство затягується на тривалий час, а українські гро-
мадяни продовжують утримуватися в неволі. Які в цьому випадку можливі 
домовленості між Україною і придністровською республікою?

Вважаю, що велике значення в цій справі має громадський тиск і широ-
кий розголос цього інциденту, що сприятиме спонуканню до доброї волі для 
прийняття рішень і домовленостей з боку керівництва обох держав.

У будь-якому випадку, для того, щоб домовленості були досягнуті, для 
того, щоб українські громадяни відчували турботу і захист з боку своєї де-
ржави, для початку перемови на міждержавному рівні повинні розпочатися. 
для цього перші особи держави повинні усвідомлювати, що якщо їх посадові 
повноваження передбачають висловлюватися, виступати від імені України, 
то їх прямим обов’язком є захист кожного громадянина України, який потре-
бує державного захисту і підтримки.

поки що держава Україна, яку уособлюють президент, Міністерство за-
кордонних справ, Уповноважений Верховної ради з прав людини, прокура-
тура України — мовчить.

Це стосується мовчання і з боку Молдови і росії, оскільки перша не по-
годжується зі статусом незалежності придністров’я, а друга вважає придніс-
тровську республіку частиною своєї території.

Тому ув’язненим українцям нічого не залишається, як позиватися до Єв-
ропейського суду з прав людини в захист своїх порушених прав і свобод од-
ночасно проти трьох держав — України, Молдови і росії.

http://www.khpg.org/index.php?id=1256916272
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«Бублик»

Андрей Диденко

У многих из нас слово «бублик» ассоциируется с чем-то вкусным, сдоб-
ным, приятным, может быть, домашним, связанным с чаем, вареньем, теп-
лом, уютом. но никак ни с пытками, побоями или другим нечеловеческим 
обращением.

кто однажды побывал в криворожском СиЗО днепропетровской об-
ласти, который прозвали «Бубликом» (здание построено в начале девянос-
тых прошлого века по так называемому итальянскому проекту, оно имеет 
круглую форму, внутри — хозяйственный двор и прогулочные дворики), тот 
слово «бублик» воспринимает как нечто ужасное, жуткое, леденящее душу 
безысходностью и обреченностью.

В 1996 году на «Бублик» прибыл очередной этап. Сразу же по прибытии 
всех заключенных построили, и бравый седовласый майор радостно сооб-
щил: «Вы прибыли в криворожское СиЗО, передвижение по территории 
только бегом, все требования администрации соблюдать беспрекословно, 
за неповиновение будете наказаны».

Заключенные с сумками, мешками, запыхавшиеся, с дикими загнан-
ными взглядами обреченных на истязание бегут, не останавливаясь, по ко-
ридорам «Бублика» (коридоры не имеют конца, поскольку здание круглое), 
неистовый ужас вызывают люди в черном и в масках, которые стоят по обе 
стороны «коридоров», душераздирающе кричат «бегом!» и норовят ударить 
палкой замешкавшегося зека, да побольнее (так называемые «маски» на 
«Бублике» — это переодетые в униформу с шапочками на голове с прорезью 
для глаз прапорщики и офицеры личного состава, а также оперативной час-
ти учреждения).



���

Андрей Диденко «Бублик»

Всех скопом загнали в помещение, так называемый «предбанник».
раздалась команда: «Всем раздеться догола и все вещи сдать в „прожарку!“» 

каждый из заключенных старается как можно скорей избавиться от своих ве-
щей, потому что пристальный взгляд людей в масках не сулит ничего хороше-
го, а ледянящие душу крики «бегом!» сопровождают процедуру раздевания 
и помещения всех личных вещей заключенных в огромную «печь», похожую 
на невероятных размеров металлический шкаф.

пока вещи «прожариваются» всех зеков загноняют в «боксик» (неболь-
шую комнату без окон, стены опоясаны лавочкой, на которой может помес-
титься лишь малая часть всех присутствующих). Совершенно голые люди за-
мерли в неудобных позах.

Открывается дверь и заходит парень с биркой на груди (хозяйственное 
обслуживание СиЗО) с ножницами в руках, раздается жесткий приказ «всем 
постричься». парень с ножницами стрижет всех по очереди вне зависимости 
от того, подследственный ли это (вина которого еще не доказана в суде), или 
осужденный (приговор которого вступил в законную силу), как баранов, изви-
ните за сравнение, оставляя при этом борозды нестриженных волос на голове. 
каждый потом, попадая в камеру, берет станок для бритья и бреется наголо, но 
«ножницы» –это обязательная процедура для всех, кто оказался на «Бублике».

после подстрижки баня, и только заключенные успели смыть состри-
женные волосы, раздается команда «бегом!». Зеки толпятся возле «печи», су-
матошно выхватывая свои вещи. «Бегом!» Один парень неистово что-то ищет 
и не может найти. на крики «бегом!» не реагирует. к нему подходит человек 
в маске и говорит: «Что не слышишь? — «бегом!».

парень со слезами на глазах пытается объяснить: «шапка».
— какая шапка? — спрашивает «маска».
— Моя шапка, — отвечает парень, — норковая, я ее сдал в «прожарку».
— Так бери ее, — орет «маска».
— Так ее нет, — отвечает парень, еле сдерживая слезы.
— Если нет, значит, и не было, — уверенно говорит «маска».
— да нет же, была, — не столь уверенно, но настойчиво заявляет парень.
— Банщик! — кричит «маска». на его крик немедленно является заклю-

ченный с биркой «хозобслуга».
Маска говорит: «поищи там шапку».
Банщик ищет, но не находит.
Ситуация накаляется до предела, все вновь прибывшие с этапа, стол-

пились возле выхода из бани, процедура распределения приостановилась 
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(после бани всех переводят в другой «боксик», где по очереди выводят фото-
графироваться, на анализ крови, дактилоскопию и пр.)

Банщик приносит длинный на конце загнутый прут и им пытается отыс-
кать шапку и, наконец, находит, только шапка уменьшилась размером в не-
сколько раз из-за большой температуры в «печи», ее можно скорей одеть 
на руку, чем на голову. под радостный хохот «Масок», шапку возвращают ее 
законному владельцу, а «этап» гонят криками «бегом!» на новые испытания 
и унижения.

каждый вечер в 22:00 после объявления команды «отбой» «Маски» вы-
бирают одну из камер, выгоняют всех ее «жителей» в коридор и избивают 
заключенных, методично отрабатывая на людях практические приемы руко-
пашного боя. поэтому вся тюрьма в 22:00, затаив дыхание, ждет, кто станет 
жертвой на сей раз. Заключенные не раздеваются на ночь, а ждут с замира-
нием сердца, пока по двери ударят «дубиной» и крикнут «отбой», а бывает, 
что и не повезет: в 22:00 открывается дверь с криками «на коридор», «бе-
гом!» и начинаются «маски-шоу».

потом «Маски» посещают карцер, «делают отбой» в карцере во время 
«вечерних процедур». «Маски» избивают каждого заключенного каждый 
день.

Это только малая толика одного дня из жизни «Бублика». Еще есть про-
гулка, которая обязательна для всех и сопровождается командой «бегом!» 
и «коридором» из «Масок» с дубинками. Заключенные, которые находятся на 
«Бублике» длительное время, научились так ловко ходить на прогулку через 
«коридор» «Масок» с дубинками, что получают одну, две, самое большее три 
«дубины», пока добегут к прогулочному дворику и назад. Еще есть обыски (шмо-
ны) со всеми вытекающими последствиями, вплоть до карцера для тех, у кого 
было изъято что-либо запрещенное, и многие другие «прелести» «Бублика», не 
похожие на условия пребывания в других СиЗО на территории Украины.

Что же изменилось с той поры далекого 1996 года? неужели и сейчас 
по «Бублику» разгуливают люди в масках, слышится команда «бегом!», над 
людьми откровенно издеваются — стригут ножницами, как баранов, прово-
дят «прожарки», где уничтожаются под общий хохот конвоиров личные вещи 
заключенных, в карцерах поголовные избиения, прогулки через «коридор» 
с «дубинами» и прочее?!

кто может ответить на этот вопрос, кто может проверить — подтвердить 
или опровергнуть сообщения о нарушениях прав человека в криворожском 
СиЗО, если система продолжает быть закрытой для общественности?
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поступила информация, что в СиЗО города кривого рога происходят 
массовые избиения заключенных, переведенных из СиЗО города Херсона.

руководством центрального аппарата Уголовно-исполнительной служ-
бы Украины в связи с аварийным состоянием режимного корпуса № 2 Хер-
сонского СиЗО было принято решение о переводе 650 заключенных из Хер-
сонского СиЗО в аналогичные учреждения Запорожья, Винницы, днепропет-
ровска, кривого рога и николаева.

как стало известно со слов родственников заключенных, 17 августа 
в СиЗО города кривой рог «Бублик» прибыл этап из СиЗО города Херсона 
в составе 150 человек, который «встречали люди в масках» и, как говорят 
родственники, все заключенные были избиты.

как нам сообщили, наиболее пострадали:
Кривенко Александр Владимирович, 1980 года рождения, со слов родс-

твенников был настолько избит, что была реальная угроза его жизни. адми-
нистрации «Бублика» ничего не оставалось, как немедленно госпитализиро-
вать кривенко а. В. в больницу № 1000 в реанимационное отделение с че-
репно-мозговой травмой;

Дмитриев Александр — жестоко избит и помещен в карцер;
Окулинин Иван Сергеевич — находится, со слов родственников, и по 

сей день в карцере с перебитыми руками и ногами;
Ахвердян Гагик Жораи, 1967 года рождения, со слов родных, жестоко 

избит, на груди у него имеется огромный нарыв, нуждается в медицинской 
помощи.

как проверить данную информацию? неужели за пятнадцать лет ничего 
не изменилось?!

Я не слышал ни об одном судебном процессе по обвинению «карателей» 
из «Бублика» по обвинению в совершении преступления, караемого по ста-
тье 127 Ук Украины.

Юридическая справка. Ст. 127 Ук гласит:
«1. истязание, т. е. умышленное причинение сильной физической бо-

ли или физического или морального страдания путем нанесения 
побоев, мучений или других насильственных действий с целью 
побудить пострадавшего или другое лицо совершить действия, 
которые противоречат их воле, в том числе получить от него или 
другого лица информацию, свидетельство или признание, под-
вергнуть наказанию за его действия, которые он совершил или 
в совершении которых подозревается, или запугивание его или 
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других лиц — карается лишением свободы на срок от трех до пя-
ти лет.

2. Те же действия, содеянные повторно или по предварительному 
сговору группой лиц — караются лишением свободы на срок от 
пяти до десяти лет.

3. действия, предусмотренные частью первой или второй этой ста-
тьи, если они содеяны работниками правоохранительных орга-
нов — караются лишением свободы на срок от десяти до пятнад-
цати лет.

4. действия, предусмотренные частью третьей этой статьи, если они 
привели к гибели человека — караются лишением свободы на срок 
от двенадцати до пятнадцати лет или пожизненным лишением 
свободы».

а еще говорят, что закон один для всех.
Только по этому закону одни несут наказание за совершение преступле-

ний, а другие, пользуясь своими должностными полномочиями, совершают 
преступления каждый день, и при этом о наказании даже не думают. и совер-
шение этих преступлений, заметьте — тяжких и особо тяжких,– становится 
для таких людей нормой жизни, без которых она, наверное, теряет свой пре-
стиж и неповторимый вкус.

http://khpg.org/index.php?id=1282640898
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Замість відпустки — наручники…

Микола Коробко, 
Кривий Ріг

коли ветеран і інвалід праці 3-ї групи Євген прийма, який до недавнього 
часу працював робітником на кар’єрі ВаТ «північний гірничо-збагачувальний 
комбінат», вирішив піти у чергову щорічну відпустку, він і гадки не мав, що 
завершиться це перебуванням у наручниках, судовими репресіями та трива-
лим лікуванням.

Отже, 28 липня 2009 року він подав відповідну заяву про надання щоріч-
ної відпустки за 2009–2010 роки на ім’я начальника Тернівського кар’єра Гав-
рилюка М.п. начальник, який до того ж є депутатом Тернівської районної 
у місті кривому розі ради за списком партії регіонів, відповів відмовою, поси-
лаючись на використане у 2009 році право на отримання щорічної відпустки 
за період з 2008 по 2009 роки.

Він цілковито проігнорував подану в заяві мотивацію про встановлене 
законодавством право ветерана праці на одержання щорічної відпустки за 
бажанням працівника у зручний для нього час, оскільки Закон України «про 
відпустки» (ст. 10) визначає, що «щорічні відпустки за другий та наступні ро-
ки можуть бути надані працівникові в будь-який час відповідного робочого 
року. а пунктами другим та сьомим частини тринадцятої цієї ж статті перед-
бачено, що інвалідам, ветеранам праці та особам, які мають особливі трудові 
заслуги перед Батьківщиною щорічні відпустки за їхнім бажанням надаються 
в зручний для них час. 

У відповідь на повторні заяви робітника адміністрація, як і раніше, напо-
лягала на тому, що ним «використане право на отримання чергової щорічної 



Українські журналісти проти катувань

��0

відпустки у 2009 році та підстави для надання ще однієї (? — авт.) щорічної 
основної відпустки у 2009 році відсутні…». 

а тим часом події перемістились у площину пригод із кримінальним за-
барвленням.

про поновлення порушеного права та притягнення до встановле-
ної законом відповідальності посадової особи Євген прийма звернувся 
03.08.2009 року до Тернівської районної прокуратури м. кривого рогу.

Одначе, за повідомленням прокурора району В. лантушенка, «прове-
деною перевіркою в діях адміністрації підприємства не виявлені порушення 
вимог чинного законодавства, у зв’язку з чим підстави для прокурорського 
реагування відсутні».

для певності працівник звернувся за роз’ясненням до Міністерства пра-
ці та соціальної політики України, яке підтвердило його право на використан-
ня щорічної відпустки за період роботи з 08.07.2009 по 07.07.2010 р.

прокуратура дніпропетровської області листом від 01.02.2010 року 
зобов’язала прокурора Тернівського району «повторно провести ретельну 
перевірку усіх викладених доводів заявника та прийняти рішення згідно ви-
мог чинного законодавства».

01.03.2010 року громадянин прийма Є.В. знову звертається до обласно-
го прокурора зі скаргою на бездіяльність прокурора Тернівського району, 
що полягає у невиконанні доручення прокурора області та порушення ви-
мог ст. 97 кпк України і просить «порушити кримінальну справу і притягти 
до встановленої законом відповідальності по факту зловживання владою та 
посадовими повноваженнями збоку начальника першотравневого кар’єру 
ВаТ «північний ГЗк» Гаврилюка М.п., прокурора Тернівського району м. кри-
вого рогу лантушенка В. п. …».

Тим часом, 22 березня заявнику вдалося одержати копію постанови 
районної прокуратури про відмову в порушенні кримінальної справи. Цьо-
го разу районна прокуратура в особі помічника прокурора юриста 2 класу 
В. Білайца (після багатьох «ретельних» перевірок, які доходили висновку, що 
«адміністрацією підприємства … правомірно відмовлено в наданні … щоріч-
ної основної відпустки за 2009 — 2010 р. р.), нарешті, усвідомила, що « нена-
дання гр.. приймі Є.В. відпустки з 30.07.10 р. не відповідає вимогам ст. 10 Зако-
ну України «про відпустки» та Закону України «про основні засади соціально-
го захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні». 

Отже, хоч і манівцями, але ж приїхали! але ж, оскільки претендент на від-
пустку на десятий день після подання заяви про надання відпустки був звіль-
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нений (за досить сумнівною мотивацією), то «підстави для надання щорічної 
відпустки у зручний для гр. прийми С.В. відсутні». а ще прокуратурою «в ході 
перевірки не встановлено будь-яких фактичних даних, які б вказували на оз-
наки злочинів в діях службових осіб ВаТ «північний ГЗк» (!). 

Є. прийма цю постанову оскаржив як незаконну та необґрунтовану 
і поставив вимогу повернути матеріали для додаткової перевірки та прий-
няття рішення в порядку ст. 97 кпк України. але ж, відвідуючи прокуратуру 
двічі на день з 12-го по 15-е квітня, одержати очікувану копію нової постано-
ви він не спромігся.

нарешті, 16 квітня Є. прийма потрапляє на особистий прийом до проку-
рора району В.п. лантушенка. Він наполягає на наданні копії постанови щодо 
його заяви про злочин у зв’язку з вичерпанням всіх передбачених законом 
строків її розгляду. 

далі розповідь самого Є. прийми: «Від прокурора послідувала категорич-
на відмова у наданні мені відповідного процесуального документу, всупереч 
інструкції про порядок розгляду і вирішення звернень та особистого прийому 
в органах прокуратури України, затвердженої наказом Генерального прокуро-
ра України від 28.12.2005 р., № 9 гн. 

На прокурора ніякого враження не справило моє посилання на Указ Прези-
дента України № 109/2008, який зобов’язує приділяти особливу увагу вирішен-
ню проблем, з якими звертаються ветерани війни та праці, інваліди та інші 
громадяни, які потребують соціального захисту та підтримки… Прокурор 
викликав міліцію. До кабінету впустили якогось затриманого чи заарешто-
ваного і слідом зайшли п’ятеро чи шестеро працівників Тернівського РВ у бро-
нежилетах і почали вимагати від мене проїхати до відділку для складання 
адмінпротоколу. 

Працівникам міліції я заявив, що я інвалід і ветеран праці, що вже трива-
лий час домагаюсь від прокурора поновлення порушеного права та законних 
інтересів. Я пропонував скласти на місці акт про причини мого перебування 
у кабінеті прокурора, я пояснював, що з причин інвалідності мені протипока-
зані стреси, що я вже почуваю себе зле і прошу викликати лікаря. Правоохо-
ронці зі словами про те, що не треба ховатися за інвалідністю, накинулися на 
мене, вирвали з-під мене крісло, витягли з кабінету до приймальні, кинули на 
підлогу, заламали руки та одягли наручники і винесли із прокуратури до мілі-
цейського автомобіля. Я знову просив викликати лікаря, але мені не дали для 
цього навіть відібраного мобільного телефону.
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Мене вкинули до автомобіля і доставили до міліцейського відділку, де 
більше години протримали у наручниках Мої прохання про надання медичної 
допомоги, про забезпечення присутності адвоката чи навіть дати води бу-
ли проігноровані. Із відділку мене «звільнили» після більш ніж трьохгодинного 
затримання, без складання адміністративного протоколу про затримання. 
Мені вручили папірець без означення його найменування, яким зобов’язали 
прибути до райвідділу міліції 19 квітня. 

Тільки о 19-ій годині мене було обстежено у міській клінічній лікарні № 2, 
надано первинну допомогу, встановлені нанесені міліціонерами травми та 
відзначено погіршання загального стану здоров’я, рекомендовано звернутися 
до лікарні за місцем проживання.

Наступного дня терапевт клінічного відділення міської лікарні № 14 при-
значив відповідне амбулаторне лікування та порекомендував пройти огляд 
у інших спеціалістів.

19 квітня по дорозі до лікарні я зайшов у райвідділ міліції зареєструвати 
заяву про неможливість за станом здоров’я перебувати там за призначеним 
викликом. Та мені не дозволили вийти з приміщення. Я подзвонив черговому 
Міністерства внутрішніх справ України і попросив допомоги та захисту. Про-
те, працівники міліції без будь-яких пояснень із застосуванням сили вкинули 
мене до спецавтомобіля та повезли до суду. Суддя Тарасенко О.В. не звертав 
уваги на мої слова про те, що я перебуваю на лікуванні, що міліція захопила 
мене по дорозі до лікарні і що мені дуже зле. Він на високих тонах не дозволив 
мені присісти та жартома сказав міліціонерам, щоб вони пошукали таку «ме-
дичну довідку», щоб мені можна було дати 15 діб арешту, а судове засідання 
призначив на 23 квітня.

Із залу суду я потрапив до лікарні на стаціонарне лікування за направ-
леннями терапевта і невропатолога, де перебував по 28 квітня. Лікуючий 
лікар припускає, що відтепер прописані ним ліки мені доведеться вживати 
все життя…». 

http://helsinki.org.ua/index.php?id=1273659902 
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Коррупция в погонах

Александра Тимощук

Недавно в Информагентстве «УНИАН» состоялась пресс-конференция, 
на тему «Гражданский террор: власть уничтожает женщин и детей». Ее учас-
тниками были доведенные до отчаяния женщины. У обеих разные судьбы, но 
объединяет их одно — страх за свою жизнь и будущее своих детей. Поскольку 
перед угрозами и натиском правоохранителей, которые вместо того, что-
бы расследовать преступления, занимаются вымогательством и фальси-
фикацией документов с заведением липовых дел, устоять сложно. В данном 
случае речь пойдет о налоговой милиции Донецкого региона, которая выбра-
ла своей жертвой беззащитных женщин-предпринимателей Елену Бондарь 
и Татьяну Потебенько. 

— Моя истории началась с кражи всей документации моей фирмы, — 
рассказывает Елена Бондарь. — Я заявила в милицию, после чего был най-
ден вор, у которого хранились мои документы, и заведено на него уголов-
ное дело. позже за возврат украдено от меня правоохранители потребова-
ли 100 тыс. евро. когда я отказалась, из потерпевшей меня тут же перевели 
в разряд подозреваемой в неуплате налогов. несколько лет подряд мне 
даже не давали возможности ознакомиться с материалами заведенного на 
меня уголовного дела. Фактически я была лишена своего законного права 
оспорить его в суде. В это же время в моем офисе и квартире регулярно про-
водились работниками налоговой милиции обыски, во время которых были 
изъяты все документы, вплоть до квитанций за квартплату, и даже ключи от 
машины. Сегодня фактически я осталась без бизнеса и возможности устро-
иться на работу. на руках у меня двое малолетних детей, которых кормить не 
за что. недавно за неуплату счетов за коммунальные услуги у меня отрезали 
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свет и воду. С дня на день за невыплату кредитных обязательств могут отоб-
рать квартиру. иными словами, за то, что я отказалась платить налоговикам 
мзду, меня просто хотят уничтожить, заморить голодом и нищетой». 

как оказалось, Елена — юрист по образованию и все эти годы пытает-
ся бороться с неутомимой госмашиной законным путем. Она пишет жалобы 
во все инстанции на противозаконные действия представителей налоговой 
милиции. но в нашем государстве установлен такой порядок рассмотрения, 
при котором все официальные запросы заявителя возвращаются на места 
и обязательно в руки тех людей, о которых идет речь в жалобах. после чего 
их месть становиться еще страшнее. думаю, о методах давления донецкой 
мафии во главе с людьми в форме на простых беззащитных граждан, наслы-
шаны многие. 

но и столичные оборотни в пагонах сегодня уже не отстают от своих вос-
точных коллег, в чем убедилась киевлянка Татьяна потебенько. по ее словам, 
налоговая милиция по отношению к ней и ее мужу действовали по такой же 
схеме, как и с Еленой Бондарь. а это — многочисленные обыски квартиры, 
проводимые с нарушением законодательства, изъятие всех документов, пос-
тоянная слежка и прослушка телефонов. «Таким образом, налоговики хотят 
заставить моего мужа сознаться во всех тех преступлениях, которые на него 
беспричинно вешают правоохранители, желающие выполнить план, посадив 
невинных, — рассказывает женщина. — а все потому, что мой муж отказался 
платить им откупные. За это они обещали упечь его в тюрьму надолго».

как видим, не только беззащитные женщины становятся жертвами ми-
лицейского произвола. Ярким тому подтверждением стал еще один случай 
со столичным предпринимателем Владимиром Бохонским. Его незаконно 
задержали в феврале текущего года, когда он с напарником приехал за това-
ром на территорию «Волынской базы». В тот момент к его машине подошли 
трое неизвестных мужчин и, открыв двери, брызнули ему и его напарнику 
в лицо из газового баллончика. потом выволокли из авто обоих и, надев им 
на руки наручники, отвезли в районное отделение милиции. 

«Моего напарника без всяких объяснений продержали до вечера в ка-
бинете следователя одного из центральных рВд киева, а потом отпустили до-
мой, — рассказывает потерпевший Валерий. — Мне повезло меньше, так как 
после жесткого задержания я был доставлен в районный суд, который в нару-
шение законодательства за три секунды вынес решение об административ-
ном наказании по ст. 185 кодекса про административные правонарушения 
об аресте на 15 суток. при этом меня обвинили в злостном сопротивлении 
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работникам милиции. после чего бросили в спецприемник. потом вызывали 
на допрос, склоняя подписать какие-то документы. Одной из причин моего 
задержания, по словам оперов, было подозрение в вымогательстве и рэкете. 
позже к беседе со мной присоединился сам начальник рВд, который сказал, 
что, если я буду дергаться, то стану обвиняемым в изнасиловании, убийстве 
несовершеннолетней девушки с последующим расчленением ее трупа. и на 
последок посоветовал почитать достоевского «преступление и наказание». 
после такой «философской» беседы у меня взяли мазок из ротовой полости 
и отправили в камеру».

За все это время Владимиру не давали связаться с родными и сообщить 
им место своего нахождения. к счастью, матери позвонил его напарник, ко-
торого вечером после задержания отпустили домой, и рассказал о проис-
шедшем. после чего она сразу же начала разыскивать сына. но, как оказа-
лось, такой задержанный не числился в базе данных милиции того района, 
в котором и томился в спецприемнике Владимир. пришлось задействовать 
все свои связи, чтобы узнать местонахождение сына. В итоге, когда работни-
ки милиции поняли, что их могут застать на горячем и обвинить в превыше-
нии своих служебных полномочий, они, долго не задумываясь, вызвали на 
допрос Владимира. «Тогда события разворачивались как в сказке, — продол-
жает потерпевший Бохонский. — Меня вызвал начальник рВд и посоветовал 
изобразить страждущего от воспаления язвы желудка. после чего он позво-
нил в «скорую» и, дав сто гривен, сказал всунуть их бригаде неотложки, а по-
том бежать на первой же остановке. Что я и сделал».

Оказавшись на воле, Владимир решил не пускать это дело на самотек, 
поэтому направил жалобы на незаконные действия работников милиции 
в прокуратуру. Также его адвокатом был подан иск на обжалование в апел-
ляционной инстанции решения суда, по которому парень был арестован. 
«и суд бы оправдал моего клиента, — утверждает адвокат Владимир Би-
лык. — поскольку протокол о задержании, в котором отсутствуют подписи 
свидетелей, а также самого задержанного или запись о том, что тот оказы-
вается от подписания документов, составлен с нарушениями требований 
ст. 256 кУпап. Вот только заседание состоялось на три дня раньше за ту да-
ту, которой отправлено извещение о явке в суд. поэтому мы и обратились 
к журналистам телеканалов и газет, чтобы они обнародовали все эти факты, 
и зло было наказано».

Всеукраїнська правова газета «Правосуддя України» 
№ 21–22 2009 року
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«Царица доказательств» — за стенами СИЗО

Александра Тимощук

Пытки стали повседневной практикой при раскрытии преступления. 
И никто не застрахован от возможности стать жертвой милиции. Об этом 
мы уже писали на страницах нашей газеты, освещая «все прелести» незакон-
ного задержания сотрудниками одного из киевских РВД 30-летнего предприни-
мателя Владимира Бохонского. Как это у нас принято в таких случаях, ему ин-
криминировали статью 185 КУоАП, предусматривающую 15 суток тюремного 
ареста. К счастью, вовремя забила тревогу его мама, подключив нужные связи 
в высоких кругах, поэтому парню удалось избежать длительного заключения 
и прессинга со стороны правоохранителей. Сегодня его полностью реабили-
тировали, сняв обвинения в административном правонарушении, но ощуще-
ния страха и чувство загнанного в угол зверя не покидает его до сих пор. 

Гораздо меньше повезло следующей жертве милицейского произвола 
21-летнему Евгению новицкому, которого обвиняют в убийстве, произошед-
шего возле его дома. «когда нашли труп, милиционеры поняли, что это явный 
«висяк», поэтому решили «раскрывать» преступление на месте», — расска-
зывает адвокат Владимир Гричановский. — для этого просмотрели список 
жильцов того дома, возле которого было совершено убийство, и выбрали 
умственно отсталого парня из многодетной семьи. Зная, что денег у него 
на достойную защиту не будет и ему не удастся избежать наказания, они на 
15 суток задержали его и стали усиленно выбивать признание. Вот только не 
учли, что самостоятельно написать явку с повинной Евгений не в состоянии, 
так как даже читать в силу своих умственных возможностей может только по 
слогам. В результате, изверги в погонах сделали за него это сами, попутно на-
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писав отказ от адвоката. и сколько мы не говорили судьям, что умственно от-
сталый человек не может сам выбирать себе защиту, поскольку, во-первых, 
не очень хорошо понимает, что это такое, не говоря уже о написании явки 
с повинной, а, во-вторых, ему никто из следователей адвоката не предлагал, 
добиться объективного рассмотрения дела новицкого в суде нам так и не 
получилось. Хотя там, кроме написанного чужой рукой «чистосердечного 
признания», никаких больше фактов и доказательств нет». 

В итоге, Женя уже два с половиной года томится в СиЗО, ожидая неуте-
шительного приговора. по словам адвоката Гричановского, пришлось пода-
вать 5 заявлений о совершении против него преступлений в виде избиения 
следователями и пыток, но каждый раз прокуратура отклоняла их рассмот-
рение, мотивируя это тем, что там нечего рассматривать. «да и как может 
прокурор, который выдвигает обвинение против подозреваемого, объек-
тивно расследовать преступление, совершенное его подчиненными против 
этого же подозреваемого? — спрашивает г-н Веремеенко. — Здесь нужно 
менять в корне саму систему надзора за подобными делами. и речь не толь-
ко в проблеме прокурорского контроля за пытками в правоохранительных 
органах. Большое значение в таких делах имеет мнение общественности 
в виде введения суда присяжных, то есть людей, не связанных с силовыми 
структурами, которые могут «посмотреть» на такого рода преступления све-
жим незаангажированным взглядом». 

пока этого не случилось численность зверств, совершаемых в застенках 
милиции и прокуратуры, стремительно увеличивается. недавно в Украину 
прибыла комиссия ООн по вопросам пыток в правоохранительных органах, 
которая в своем отчете сделала вывод о том, что у нас с этим сложилась прос-
то катастрофическая ситуация. Фактически в группе риска сегодня находит-
ся около 2% украинских граждан, которые отбывают наказание в тюрьмах, 
дожидаются приговора в следственных изоляторах, находятся на лечении 
в психиатрических больницах, интернатах, домах ребенка или престарелых. 

В прошлом году через СиЗО прошло около 500 тыс. человек — это на-
иболее подверженная пыткам группа риска, поскольку в наших правоохра-
нительных органах бытует мнение сталинских времен, что признание — «ца-
рица доказательств». поэтому вместо поиска объективных доказательств 
совершенного преступления у нас на этапе дознания обращаются к самому 
«простому»: вымогательству «признательных» показаний подозреваемого 
и обвиняемого путем угроз, обмана и пыток. не удивительно, что в Украине 
после россии в мире — самый большой процент раскрываемости преступ-
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лений — 79%. когда в Западной Европе этот показатель приближается к 30%, 
а в СШа — колеблется между 20% и 30 %. Такая статистика говорит о том, что 
в наших тюрьмах сидит большое количество невиновных людей, которые 
часто не доживают до своего освобождения. а виной тому — полная безна-
казанность извергов в погонах, которые улучшают показатели раскрывае-
мости преступлений за счет пыток. 

«В ноябре прошлого года в газете «Голос Украины» шла речь о множес-
тве жалоб, которые поступают от омбудсмена карпачевой, относительно на-
сильственных действий правоохранительных органов, — рассказывает пра-
возащитник дмитрий Гройсман. — на это Генпрокурор Украины александр 
Медведько ответил следующее: «абсолютное большинство проверенных 
фактов не нашли своего подтверждения». Соответственно, представьте себе, 
скольким «бандитам в погонах» удалось избежать наказания? 

по статистике, в прошлом году за насилие над гражданами были осуж-
дены всего лишь 14 человек, большинство обвинительных приговоров, 
вместо 127 статьи Уголовного кодекса Украины (пытки), выносились по стать-
ям 364–366 Ук, связанными с превышением служебных полномочий со смяг-
чающими обстоятельства. Фактически никто из обвиняемых не понес долж-
ного наказания. Это еще одна из причин, по которой в Украине процветает 
насильственное выбивание признания из подозреваемых», — резюмирует 
правозащитник. 

Чтобы как-то изменить ситуацию, по мнению многих юристов, необхо-
димо:

Во-первых, создать национальный привентивный механизм предуп-
реждения пыток — со всеми необходимыми профессиональными и другими 
соответствующими ресурсами предоставления возможности такому меха-
низму действовать независимо и эффективно. 

Во-вторых, внести изменения в Уголовно-процессуальный кодекс с це-
лью недопущения осуждения исключительно на основании «добровольного 
признания» и установления максимального срока содержания лиц под арес-
том во время пребывания его под судом, в том числе, и в случае повторного 
рассмотрения дела в суде.

В-третьих, пересмотреть систему показателей оценки деятельности со-
трудников милиции по службе, обеспечить надлежащую подготовку мили-
цейских кадров, организовать независимое и своевременное реагирование 
на жалобы на незаконные действия сотрудников милиции со стоны обще-
ственности.
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В-четвертых, изменить двойную роль обвинения и надзора Генераль-
ной прокуратуры и наделить иной государственный орган полномочиями 
по надзору за следствием и обвинительными функциями в уголовном про-
цессе с целью усиления прав подозреваемых и обвиняемых.

Возможно, тогда, когда будут учтены хотя бы этих четыре пункта, ситу-
ация с насилием и пытками в правоохранительных органах кардинально из-
менится. и в Украине принцип: «лучше выпустить 20 виновных, чем посадить 
одного невиновного» станет реальностью. 

Всеукраїнська правова газета «Правосуддя України» 
№ 33–34 2009 року
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Мистецтво допиту від ментів

Азад Сафаров, Андрій Асауленко, 
5 канал

ВСТУП (підводка):

Обережно, міліція! понад півмільйона українців щороку зазнають кату-
вань з боку правоохоронців. про це повідомляють вітчизняні правозахисни-
ки. За їхніми словами, майже кожен затриманий, якого підозрюють у скоєнні 
тяжкого злочину, потерпає від насильства, знущань та приниження людської 
гідності. передусім таке відбувається через прагнення міліціонерів досягти 
високих показників за короткий термін — твердять правозахисники. 

СюЖЕТ:

Синхрон: Євген Новицький, постраждалий

Мене били четверо — начальник райвідділу і помічники його

Начитка журналіста:

Євген новицький один з тих, хто на собі відчув технологію вітчизняного 
допиту. протягом місяця співробітники одного зі столичних райвідділків ви-
бивали з хлопця зізнання у вбивстві, до якого він не був причетним.

Синхрон: Євген Новицький, постраждалий

Они меня начали избивать сильно — подпиши бумаги это ты там 
убил человека, признавайся — я не признавался. Они меня дальше били 
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каждый день, но потом уже когда месяц прошел я уже бумаги подписал, 
я уже не выдерживал их ударов.

Начитка журналіста:

Три роки Євген провів у слідчому ізоляторі, доки не довів свою невин-
ність. проте жодного з катувальників досі не притягли до відповідальності.

(Два синхрона жертв катування з You Tube)

Синхрон: постраждалий 1

Обливают меня водой, накручивают мне на руки. На мизинцы, я пом-
ню это до сих пор, провода.

Синхрон: постраждалий 2

Ставят табуретку между рук, надели противогаз, намочили штаны 
чуть чуть, начали закрывать воздух в противогазе и били током дновре-
менно.

Начитка журналіста:

Били, калічили, катували струмом — в Інтернеті безліч зізнань жертв 
міліціонерів. У катувальників існує механізм застосування тортур — кажуть 
правозахисники. Жертв найчастіше б’ють у перші години затримання. допоки 
людина не візьме на себе провину — затримання офіційно не оформлюють.

Синхрон: Олег Левицький, адвокат

Середня людина зізнається максимум в півгодинний — годинний про-
міжок часу, 90% — зізнається в межах доби. В межах доби дуже легко не 
оформити процесуальне затримання і тільки потім складається протокол.

Начитка журналіста:

Чи не кожен затриманий, якого підозрюють у скоєнні тяжкого злочину, 
потерпає від насильства міліціонерів — стверджують правозахисники. За рік 
кількість таких випадків сягає півмільйона. покараних за катування право-
охоронців значно менше.
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Синхрон: Андрій Діденко, правозахисник

Якщо брати в загальному вимірі, то за катування було притягнуто 
8 або навіть десять людей, які скоїли цей злочин, які були покарані за 
катування. В більшій частині до них (міліціонерів-катувальників — авт.) 
застосовується стаття — перевищення владних повноважень і таке інше, 
але сама норма, як катування не застосовується

Начитка журналіста:

Зменшити кількість катувань може допомогти створення громадського 
контролю над райвідділами міліції. проте, після приходу нового керівництва 
МВС такі програми одразу згорнули — кажуть представники громадських ор-
ганізацій. У міліції коментувати ситуацію на камеру відмовилися. лише пись-
мово запевнили — з катувальниками у погонах борються. Від початку року 
до кримінальної відповідальності притягнули одного міліціонера. Щоправда 
деталі справи не розголошують — мовляв триває слідство.
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Жертви на вивіз

Азад Сафаров, Марина Шевченко, Олександр Зименко, 
5 канал

ВСТУП (підводка):

Українських міліціонерів звинувачують у затриманні та екстрадиції гро-
мадян без суду та слідства. Торік трьох мешканців села Самійливка на Оде-
щині, вітчизняні правоохоронці силоміць вивезли на кордон і передали коле-
гам з придністров’я. Через державну межу селян провели нелегально — лі-
сосмугою. У міліції виправдовуються — кажуть, був запит від придністров’я, 
а затриманих довезли лише до кордону. далі вони пішли самі.

СюЖЕТ:

Синхрон: Ігор Коваль, постраждалий

Нас привезли к границе, вытолкали с машины и сказали идите

Начитка журналіста:

Ігор коваль, мешканець села Самійливка Одеської області, пам’ятає усі 
подробиці тих подій. Минулого літа до нього прийшли двоє міліціонерів. 
Без пояснень посадили в машину та відвезли до кордону з придністров’ям. 
Там на них чекали ще двоє мешканців села, також під наглядом правоохорон-
ців. За годину до кордону під’їхали придністровські міліціонери. Їм і переда-
ли трьох селян — без паспортів чи судових рішень. перевели українців не 
через прикордонні пункти, а через лісосмугу.
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Синхрон: Ігор Коваль, постраждалий

Я сказал что не пойду — но наши (міліціонери –аВТ.) толкали: «идите!».

Начитка журналіста:

Бранців привезли до райвідділку придністровського міста Григоріопіль. 
далі почалися катування, допити і знову катування.

Синхрон: Ігор Коваль, постраждалий

Ми там десь приїхали о 2 дня і десь до часу ночі нас допрашували — 
5 ментів, міліціонерів ізбивали.

Синхрон: Роман Готко, постраждалий

Ізбивали нас там дуже жорстоко: і дубинкою били, і рулоном, обоєм би-
ли, ногами були. Я упав без сознания, лежав відлили водою, устав — почали 
знову бити

Начитка журналіста:

Селян звинуватили у хуліганстві. Мовляв, уночі потрощили кілька вули-
ків у придністровському селі. Та українці запевняють — вони навіть не були у 
тій місцевості. проте двоє з трьох бранців після катувань та знущань підписа-
ли усе, що наказали слідчі. не здався лише Ігор коваль. Щоправда, міліціоне-
рам це не завадило підписатися за нього.

Синхрон: Ігор Коваль, постраждалий

Мій підпис міліціонери в Придністров΄ї підробляли під мене, я там ні-
чого не підписував 

два місяці в ізоляторі і ще шість — у підвалах райвідділку — загалом 
у Григоріополі українці провели вісім місяців. на початку квітня цього року 
місцевий суд засудив кожного до трьох років позбавлення волі. Умовно. пра-
возахисники обурені. 

Синхрон: Євген Захаров, правозахисник 

Ми маємо фактично тут дві справи. Перша — це незаконне переве-
зення громадян України через кордон без будь-яких підстав. Це злочин 
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посадовий і він має бути покараний. Друга справа в Молдові — вони отри-
мали покарання без вини оскільки насправді вони не скоювали той зло-
чин, за який їх осудили 

Начитка журналіста:

Українські міліціонери провину не визнають. кажуть, запит щодо трьох 
селян з придністров’я до них дійсно надходив. проте стверджують — україн-
ців нікому не передавали. правоохоронці просто підвезли їх на службовому 
авто до кордону. а потому, мовляв, селяни самі пішли на чужу землю. Без пас-
портів.

Синхрон: Вадим Драгин, заступник начальника інспекції з особового 
складу ГУ МВС України у Одеській області 

Прямих свідків, які б вказали, що працівники міліції передали цих од-
носельчан через кордон правохоронцям Придністров΄я немає.

причетних до справи правоохоронців покарали лише за нецільове вико-
ристання службового транспорту. Їх попередили про неповну посадову від-
повідність. порушили також кримінальну справу за свідченням селян. проте 
самі постраждалі на покарання винних не сподіваються. адже їхні кривдники 
досі працюють на своїх місцях. 
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Загадкові смерті у столичних райвідділках

Азад Сафаров, Васілій Мартищенко, 
5 канал

ВСТУП (підводка):

Сам впав, сам повісився. Одразу два вбивства в столичних райвідділках 
протягом кількох тижнів. Спершу у Шевченківському райвідділку від травм 
помер студент Ігор Індила. Згодом — у Святошинському за загадкових об-
ставин покінчив життя самогубством двадцятип’ятирічний дмитро Ящук. 
Міліціонери одразу поквапилися виправдатись — перший, мовляв, впав 
з ліжка та розбив голову, а другий — повісився на шнурках від власних 
шортів. Є і відео,кажуть, от тільки показати не можуть.

СюЖЕТ: 

Синхрон: Олександра Веснич, журналістка

Возникает сомнение — действительно ли этот человек на видео 
именно Дмитрий, потому что как он вешался и как он на себя удавку на-
кидывал — этого не видно, вешался человек сам или нет — неизвестно.

Начитка журналіста:

Журналістка Олександра Веснич, одна з небагатьох, кому міліціонери 
показали відео повішання дмитра Ящука. Щоправда тільки один раз і тільки 
в приміщенні райвідділку. Та після перегляду запису сумнівів у журналіст-
ки в самогубстві хлопця не поменшало. 
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Синхрон: Олександра Веснич, журналістка

Відео порізані на частинки, відео досить неякісне, обличчя добре 
роздивитись не можна. 

Синхрон: Юрій Ящук, брат загиблого

Мне не нужно смотреть это видео, потому что я уверен что это липо-
вая запись. 

Начитка журналіста:

юрій Ящук, брат загиблого, запис з відеокамери спостерження не бачив, 
як і жоден інший родич дмитра. Вони впевнені — міліціонери сфабрикували 
відео, щоб виправдати себе. каже, пішли на це після того, як не вдалось домо-
витись з рідними.

Синхрон: Юрій Ящук, брат загиблого

До этого три раза они пытались договориться с моими родителями, 
предлагали устроить ресторан і похороны.

Начитка журналіста:

Міліціонери зі звинуваченнями у відповідь не зволікають. кажуть — 
громадськість надто роздмухує скандал. Мовляв нічого особливого не ста-
лося — люди у райвідділках вмирали і раніше. В усьому вбачають політичну 
складову.

Синхрон: Володимир Поліщук, керівник прес-служби ГУ МВС у м. Київ

Источники милиции сообщают, что родственников погибшего виде-
ли возле штаба одной из политчиеской партии, где они получили якобы 
10 тысяч долларов.

Начитка журналіста:

кілька десятків журналістів, правозахисники та представники громадсь-
ких організацій — у прес-центрі жодного вільного місця. Більшість цікавить 
одне питання — чому протягом кількох тижнів у столичних райвідділках за 
загадкових обставин вмирають затримані. першим у цьому році був студент 
Ігор Індила. За версією правооохоронців — хлопець був дуже п’яний і сам де-
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кілька разів упав і вдарився. Відео цього у міліціонерів також є — щоправда 
показати його не можуть.

Синхрон: Володимир Поліщук, керівник прес-служби ГУ МВС у м. Київ

но этот сервер он пишет и проходит определенное время — затирается 
информация. когда приехала прокуратура сервер был остановлен и матери-
алы было изъято прокуратурой.

Начитка журналіста:

не хочуть правоохоронці і проводити ексгумацію тіла Індила, на чо-
му наполягають родичі хлопця. Вони впевнені — Ігора закатували. За обо-
ма справами наразі триває слідство. Та рідні загиблих в покарання винних 
не вірять.
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Табу на «швидку» у СІЗО

Азад Сафаров, Олександр Зименко, 
5 канал

ВСТУП (підводка):

арештанти столичного СІЗО звертаються до Європейського суду з прав 
людини, оскаржуючи відсутність медичної допомоги. За словами правоза-
хисників, керівництво установи нехтує станом здоров’я заарештованих, і доз-
воляє шпиталізувати хворих лише тоді, коли вже останньому нічим не допо-
могти. Через це спочатку року у київському СІЗО померли дев’ятеро людей.

СюЖЕТ:

Синхрон: Манана, сестра померлого (плаче)

Я заявляю, что он (брат — авт.) не умер своей смертью — его просто 
убили и я хочу справедливости. Я много не хочу, моего брата уже не вер-
нуть».

Начитка журналіста:

Манана ледь стримує сльози. Її брат Тамаз кардаєв помер місяць тому 
через тяжке захворювання. проблеми зі здоров’ям виникли в київському 
СІЗО, в якому Тамаз перебував останні два роки. проте, незважаючи на чис-
ленні звернення до керівництва ізолятора, арештованого ніхто не шпиталі-
зував. на судові засідання його привозили на носилках. Щоб покласти Тамаза 
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на лікарняне ліжко, родичам довелось звертатись до Європейського суду 
з прав людини. рішення дочекались, та було вже пізно.

Синхрон: Манана, сестра померлого

когда я зашла он уже был никаким — я увидела в сорок три года чело-
века, а ему было 80 — до того доконали. Он был в крови, он лежал как бомж, 
прикованный. Человек без сознания, а он еще прикованный.

Начитка журналіста:

керівництво СІЗО відповідає, медична допомога затриманому була на-
дана.

Синхрон: Сергій Старенький, начальник київського СІЗО

В лікарню він був госпиталізований не в останній день, а перед цим він 
три тижні лікування пройшов в київській міській лікарні швидкої допомоги, 
був звідти виписаний.

Синхрон: Олег Веремеєнко, правозахисник

лікар його не виписував, мені лікар сказала що «я його не виписувала». 
Його просто забрали. Забрали в СІЗО, де він, вибачте, доконав, і потім, щоб він 
фактично не помер в СІЗО — його відправили назад помирати у лікарні. 

Азад Сафаров, 5 канал:

Ось тут, в цій лікарні, в окремому відділенні для затриманих помер Та-
маз кардава. Спочатку року він вже сьомий заарештований, який помер на лі-
карянному ліжку. правозахисники звинувачують в усьому керівництво СІЗО. 
Мовляв, саме воно не хоче до останнього шпиталізувати хворих.

Начитка журналіста:

ані лікарню, ані медпункт СІЗО журналістам відвідати не дозволили, 
попри письмове прохання. Та воно й не дивно, пояснюють правозахисни-
ки — мовляв умови в місцях лікування арештантів настільки жахливі, що 
туди нікого зі сторонніх не пускають. на десятьох затриманих один лікар, 
а хворі на туберкульоз лежать поряд з іншими. начальник СІЗО на це має 
свою відповідь.
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Синхрон: Сергій Старенький, начальник київського СІЗО

Я не несу відповідальності за той санитарний стан, який є в київській 
міській лікарні.

Начитка журналіста:

У київському ізоляторі перебуває близько трьох тисяч затриманих. 
Скільки з них потребують шпиталювання — невідомо. Оскільки, за словами 
начальника ізолятора, без офіційного дозволу самих арештантів він не може 
оголосити такі дані. 
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Наркоманыпровокаторы как новое оружие милиции

Азад Сафаров, 
журналіст 5 каналу для УП

Мужчина признается, что работать на правоохранителей начал, ког-
да сам попался на наркотиках. Милиционеры предложили выбор — либо он 
подставляет всех, на кого ему укажут, либо сам садится в тюрьму. Теперь за 
спиной у Сергея около сотни сфальсифицированных дел. 

Это только в фильмах полиция, обнаружив преступление, начинает ис-
кать улики, свидетелей, доказательства, чтобы дойти до конечной цели — за-
держать преступника. 

Украинские милиционеры действуют наоборот — сперва выбирают 
«преступника», а потом уже подводят под него «доказательную базу» — 
улики, свидетелей и все что необходимо, чтобы засадить жертву за ре-
шетку.

для этого у отечественных блюстителей порядка есть свои агенты-про-
вокаторы. С одним из них, «сотрудником» департамент борьбы с незаконным 
оборотом наркотиков полтавской милиции, автор встретился лично. 

История игрушки

С Сергеем (имя изменено — прим. автора) мы встречаемся на окраине 
полтавы поздно ночью. Его привезли из села, которое находится в несколь-
ких часах езды от города. Там Сергей прячется от милиции. 
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Вот уже четыре года он работает провокатором на полтавских милици-
онеров. Этой профессии официально не существует, но о ней прекрасно ос-
ведомлены правоохранители. 

провокатор — это тот, кто «помогает» нарушать Уголовный кодекс. Сер-
гей, работая на департамент по борьбе с незаконным оборотом наркотиков 
Главного управления МВд полтавы, подбрасывал наркотики, шприцы, мече-
ные деньги жертвам милиции. 

«Мне надо было подставить человека, — говорит Сергей — подкинуть, 
продать или дать наркотики и не успевает он отойти, как его ловят, оформля-
ют дело и уже человеку некуда деться». 

Мужчина признается, что работать на правоохранителей начал, когда 
сам попался на наркотиках. Милиционеры предложили выбор — либо он 
подставляет всех, на кого ему укажут, либо сам садится в тюрьму. 

Теперь за спиной у Сергея около сотни сфальсифицированных дел. 
В большинстве из них он и провокатор, и свидетель, и понятой. 

Милиционерам такая комбинация значительно упрощает работу. но 
когда число дел с участием Сергея стало до неприличия круглым, милици-
онеры стали записывать его под вымышленными именами. практически все 
судебные дела с участием Сергея выигрывала милиция — а жертвы попада-
ли за решетку. 

Чаще всего, по словам Сергея, жертвами становились наркоманы, отси-
девшие или попавшие на учет милиции. 

«Были и те, кто хотел бросить и бросили, но так как они попали уже раз 
под прицел милиции, им не давали покончить с наркотой. Милиции нужны 
были показатели, а наркоманов не так уж и много в городе. Так они брали всех 
подряд, лишь бы в прошлом был наркоманом и на учете стоял. Все знали, что 
таким уже никто не поверит, будут верить милиции», — рассказывает Сергей. 

Более того, людей ловили на употреблении, а дела на них «шили» за рас-
пространение и изготовление наркотиков. 

«на обычных наркоманов заводят дела по статьям 307 и 317, — говорит 
правозащитник Геннадий Токарев. — То есть изготовление, сбыт наркотиков, 
а также организация мест для незаконного употребления и изготовления 
наркотических веществ. и все потому, что по этим статьям наказание боль-
ше — до пяти лет лишения свободы. Это уже прямое свидетельство подта-
совки фактов». 

Впрочем, по словам Сергея, фальсифицировали не только обвинения. 
«нам дают меченые деньги, — поясняет Сергей, — при свидетелях, при по-
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нятых дают шприцы пустые. и говорят, что вот сейчас мы пойдем и купим 
у наркодиллера наркотики. но нам не надо никуда идти. Мы постояли за уг-
лом, нам выдали чай или что-то похожее на наркотики, чтобы показать при 
понятых как вещественное доказательство закупки». 

«деньги, которые нам давали на закупку, мы потом уже, не в присут-
ствии понятых, отдаем назад в милицию, и они их подбрасывают жертве во 
время задержания». 

Попытка сопротивления

как журналист, обязанный скептически относится к любым фактам, ав-
тор должен был бы усомниться в словах Сергея. но для наркомана он слиш-
ком правдоподобно и слишком детально в течение часа описывал весь меха-
низм и цепочку работы с милиционерами. 

а в телефонном справочнике мобильного Сергея есть номера телефо-
нов полтавских милиционеров — начиная с простых оперуполномоченных 
и заканчивая начальником горотдела милиции. 

Он также может назвать имена и фамилии всех своих «работодателей». 
но выполнять их приказания он больше не хочет, а «завязать» ему не дают. 

«Я один раз отказался выполнять их поручение — мне дали сутки, — 
говорит Сергей. — Я просидел десять. Мне дали время понять, что с ними 
лучше не шутить и не отказываться. Я и сам понимаю, что теперь у меня два 
варианта — либо в тюрьму, либо на кладбище». 

Сергей уверен: никто его в покое не оставит. никто не даст ему свобод-
но прогуливаться по улицам с таким «багажом знаний». Это слишком опасно 
для погон милиционеров. Сергей знает еще четверых работающих на мили-
цию в полтаве. и никому из них не удавалось уйти на «пенсию». 

Осознав, что по-хорошему с милицией не договориться, он решил идти 
напролом: выступил в суде в защиту своего бывшего друга Владимира роя, 
которого он же и подставил этим летом. 

по приказу милиционеров Сергей ночью с еще несколькими наркома-
нами пришел к Владимиру. им якобы нужно было помещение, чтоб пригото-
вить и употребить ширку. а вслед за «друзьями» в дом ворвались оператив-
ники. к Сергею, конечно, претензий не имели, а против Владимира возбуди-
ли уголовное дело, как на организатора наркопритона. Теперь ему грозит до 
пяти лет лишения свободы. 
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«Можно проехаться в такси, — возмущается Владимир, — я оставлю па-
кет и позвоню в милицию, назову номер машины и скажу: «идет распростра-
нение». Так тоже можно посадить невиновного человека». 

когда Сергей выступил в суде и признал, что подставил по указанию ми-
лиционеров своего друга, ему начали звонить с угрозами. 

Еще больше угроз посыпалось, когда в YouТube появилось видеопри-
знание Сергея, а вслед за ним на сайте Харьковской правозащитной груп-
пы — обращение к министру внутренних дел. 

У главного милиционера страны Сергей попросил защиты от преследо-
вания оперативников. Взамен он обещал выступить в суде и назвать поимен-
но каждого служителя порядка, который в течение четырех лет использовал 
его как подсадную утку. 

но вместо того, чтобы выслушать свидетеля, в Министерстве решили 
передать его заявление… полтавскому областному управлению милиции. 
Там вынесли вердикт: городская милиция невиновна, а показания Сергея — 
бред наркомана, которому нельзя верить, «так как раньше он был судим». 

Справедливости ради следует отметить, что сотрудничество с нарко-
манами милиционеры признали, только это, по словам правоохранителей, 
дело добровольное. 

«никакой вербовки со стороны работников милиции не осуществляет-
ся, — заверяет начальник отдела по связям с общественностью ГУ МВд Укра-
ины юрий Сулаев. — Они добровольно предоставляют информацию о месте, 
где они покупают себе наркотики». 

Все ради цифр

конечно, автору бы очень хотелось верить, что настало время, когда 
наркоманы добровольно сдают своих поставщиков, взяточники сами докла-
дывают о том, кто и сколько кинул им «на лапу», а грабители уведомляют ми-
лицию заранее о будущей «чистке» квартиры. 

но здравый смысл говорит о маловероятности существования такого 
количества мазохистов среди наркоманов, взяточников и грабителей. 

поэтому автор решил лично позвонить оперативникам, которые, по сло-
вам Сергея, заставляли его подставлять людей, чтобы услышать их мнение. 

первый звонок оказался неудачным — автора просто послали по извес-
тному всем адресу. а вот оперуполномоченный александр кулиш оказался 
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более разговорчивым. дальше дело не пошло, милиционер отказался озна-
комить автора с уголовными делами, в которых фигурировал Сергей, а его 
обвинения назвал клеветой.

«наркоман просто оговаривает нас. но я надеюсь, что он одумается», — 
сказал кулиш. 

Случай с Сергеем для правозащитников не в новинку. по их словам, 
практически в каждом городе, в каждом райотделе у милиционеров есть 
свои провокаторы. Чаще всего роль таковых выполняют именно наркоманы. 
и очень редко кто-нибудь из них осмеливается идти против милиционеров. 

«Эти люди загнаны в такие рамки, их жизнь зависит от наркотиков, — по-
ясняет правозащитник Харьковской правозащитной группы андрей диден-
ко, — и милиционеры используют их слабости, и их самих в своих целях». 

Милиция нарушает закон, действуя методами провокаций, убеждают 
правозащитники. 

«действия милиции, — поясняет Геннадий Токарев, — подпадают под 
статью 364 Ук — злоупотребление властью и служебным положением. В дан-
ном случае личные интересы офицеров милиции и их начальников заклю-
чаются в достижении позитивных показателей в работе, раскрытии вымыш-
ленных дел и прочее». 

полтавская правозащитница Татьяна Громова, представляющая интере-
сы нескольких жертв провокаций, возмущена не только действиями мили-
ции, но и «слепотой» правосудия. «Судьи видят, что приводят одного и того 
же человека, одного и того же свидетеля и понятого по разным уголовным 
делам, но ни у кого и никогда не возникло по этому поводу вопросов или 
сомнений». 

P. S. автор готов предоставить видео и аудиозаписи всех приведенных 
в статье цитат и разговоров. 
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Арештанти без допомоги

Азад Сафаров, Максим Сисоєнко, Сергій Іщенко, Олена Сорокіна, 
5 канал

(виходив 05.12.2010 у програмі ЧАС.ПІДСУМКИ 5 каналу)

люФТ:

кадры из фильма «Хочу в тюрьму».
«В голландской тюрьме к услугам заключенного отдельная камера со 

всеми удобствами, здесь и холодильник, и телевизор, и музыкальный центр, 
и даже кофеварка».

Начитка:

Це кадри з фільму «Хочу у в’язницю». Головний герой картини мріє пот-
рапити до голландської буцегарні. Тамтешні умови життя йому до вподоби. 
Чого не скажеш про українські.

(відео з наших в’язниць)

Синхрон: Олена Кулініченко, мати засудженого.

У него последняя стадия ВИЧ, туберкулёз, гепатит С. Это уже послед-
няя стадия — не долго продлится его жизнь.

Начитка:

Такий діагноз у її сина Олександра. Хлопець вже рік відбуває термін у 
алчевській виправній колонії. За цей час набрався цілого букета хвороб: ВІл, 
хронічний туберкульоз, емфізема легенів тощо. Жінка звинувачує у всьому 
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керівництво колонії, каже: умов для лікування там немає. Та ще й температу-
ра в камері — плюс дванадцять.

Синхрон: Олена Кулініченко, мати засудженого.

Температура у него постянно держится за 39, я сама пыталась сбить 
температуру– парацетамол две таблетки давала — не берут. У него одыш-
ка, аппетита нет, температура его выматывает — она держится почти 
круглосуточно 

Начитка:

керівництво колонії виправдовується. кажуть, хлопець вже вдруге пот-
рапляє за ґрати — в обох випадках через наркотики. а на умови утримання, 
мовляв, ще ніхто не скаржився.

Синхрон: Андрій Стачук, начальник Алчевської колонії № 13.

Сама мать осужденного говорит, что претензий к лечению не имеет 
никакого. Он у нас уже не первый раз. В первый раз его вылечили даже… 
претензий никто, ни из родственников, ни из осужденных — никто никог-
да не предъявлял к лечению. Лечение одно из лучших в колонии.

Начитка:

Та мати засудженого протилежної думки.

Синхрон: Олена Кулініченко (свариться з начальником Алчевської ко-
лонії № 13).

Мати: — У него рост 1,87 м, а сейчас 1,74 м. разве может человек на столь-
ко усохнуть?

андрій Стачук: — ну, может.

Синхрон: Світалана Бріус, мати засудженого.

У него гепатит, у него СПИД — много чего.

Начитка:

а це мати іншого засудженого — дмитра Бріуса. Чоловік півтора року 
відбуває термін в одеській виправній колонії. З них половину терміну до-
магається, щоб лікарі взяли у нього аналізи та допомогли медикаментами. 
Та досі препаратами засудженого забезпечує тільки мати.
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Синхрон: Світалана Бріус, мати засудженого.

Посылаем с дома лекарство, а оно сразу не доходит, а недели через 
две. А я ж тоже пенсионерка. Денег нет, последнее отправляю ему.

Сам дмитро по телефону зізнається: в колонії немає навіть інфекціоніс-
та, який би міг проконсультувати хворих. а ліки з волі до адресата доходять 
не завжди. Щоправда, аналізи у засудженого таки взяли.

Синхрон: Дмитро Бріус (по гучномовцю).

Вот сей час, буквально вчера, они у меня взяли анализы все. И то 
только потому, что от вас пришла бумага, и они стали на меня обращать 
внимание.

Синхрон: Дмитро Шерембей (показує фотку — на ній зображено багато 
людей, які перебувають в одній камері).

Если один человек в этой камере будет с туберкулёзом, мы матема-
тически можем рассчитать через какое время все остальные будут жить 
с этим заболеванием.

Начитка:

Громадський активіст дмитро Шерембей особисто об’їздив не одну ко-
лонію та в’язницю, щоби пересвідчитись — вижити в них хворим неможливо. 
Усе через відсутність препаратів, кваліфікованих лікарів, а, найголовніше, — 
людських умов утримання.

Синхрон: Дмитро Шерембей.

Ну вот человек, который умирает в тюремной больнице. По сути, ле-
чить нечем.

Максимум, что ему дают — это аспирин. Вот мы смотрим на челове-
ка, который жив, но стратегически мы точно понимаем, что он умрет.

Синхрон: Євген Поляков, начальник управління здоров’я та медико-
санитарного забезпечення Департаменту з виконання покарань.

У нас в этом году умерло 739 человек. Сейчас на первое место по смер-
тности, к сожалению, выходит ВИЧ. Дело в том, что к нам попадают люди 
в большинстве, к сожалению, наркозависимые, больные туберкулёзом.
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Начитка:

Головний відповідальний за здоров’я в’язнів пояснює сумну статистику. 
розповідає, в колоніях хворіють лише вісім відсотків людей. Усі інші потрапля-
ють за ґрати з недугами. Та запевняє, медиків та ліків вдосталь.

Синхрон: Євген Поляков, начальник управління здоров’я та медико-
санитарного забезпечення Департаменту з виконання покарань.

В этом году финансирование было увеличено, мы смогли закупить 
большее количество лекарств, и, в общем и целом, недостатков больших 
у нас нет.

Синхрон: Анжеліка Скопенко, керівник відділу супроводу лікувальних 
програм Всеукраїнської мережі ЛЖВ.

Бюджет государственного департамента на закупку антиретрови-
русных препаратов не выделила НИЧЕГО.

Начитка:

для анжеліки Скопенко не новина, що останні два роки у в’язницях най-
більше вмирають хворі на ВІл. Організація, в якій вона працює, постачає ан-
тиретровірусні препарати для хворих в’язнів. роблять це винятково за раху-
нок Глобального фонду ООн. Однак із майже шести тисяч засуджених на ВІл-
інфекцію, які перебувають на обліку, ліків вистачає лише шестистам.

Стенд-ап:

«Алувія», «Ефервен», «Нелфін» — вживання цих ліків разом допомагає зміц-
нити імунітет та стримувати прогресування ВІЛ-інфекції в організмі людини. 
Проте, за цим муром одна така пігулка — справжня рідкість і є чи не найбільшим 
скарбом. Антивірусні препарати там отримує лише кожен десятий. Та здебіль-
шого така допомога надходить запізно, коли хворобу вже не зупинити.

Бліци-опитування телефоном чотирьох в’язнів:
1) Павло Щербина (новгородсько-Сіверська колонія № 31, Чернігівсь-

ка область)
Я — ВиЧ-инфицирован. Я реально не могу ни есть, ни откусить да-
же физически. У меня повыпадали под корень целые зубы, все, как 
резиновые. понимаете? а у них абсолютно ничего нету. понимае-
те, у них нету средств. Финансовых средств. 
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2) Владислав Величко (Ізмаїлське СІЗО, Одеська область)
У меня ВиЧ уже 15 лет, цирроз печени, гепатит С в запущенной фор-
ме. У меня сейчас, в данный момент идет процесс воспалительный. 
У меня постоянная температура.

3) Руслан Бардонов (Одеська колонія № 14)
никто здесь ничем не помогает. С болезнью боремся своими сила-
ми. нет даже нужной консультации: что нужно употреблять? как?

4) Юрій (Одеська колонія № 14)
Я — ВиЧ-инфицирован. Уже 4-я клиническая стадия у меня. Они 
поставили на терапию. У меня было 96 клеток. Сейчас они у меня 
упали ещё на 50 клеток. Я умираю от этой терапии.

Начитка:

Якщо держава не в змозі допомогти хворим, то краще їх відпускати ліку-
ватись на волю. Тим паче, це передбачено законом — розповідають правоза-
хисники. Ще десять років тому чиновники затвердили перелік хвороб, через 
які засуджені звільняються від відбування покарання. Серед них і туберкуль-
оз, і ВІл-інфекція, і хвороби органів дихання та травлення тощо. проте вико-
нувати наказ департамент з питань виконання покарань як правило не поспі-
шає і часто тягне до останнього — стверджують правозахисники.

Синхрон: Андрій Диденко, правозахисник.

У більшості випадків коли людей звільняють з місць позбавлення волі за 
станом здоров’я вони гинуть майже в перший день після звільнення — рідкі 
випадки коли людина ще живе, лікується.

Синхрон: Євген Поляков, начальник управління здоров’я та медико-
санитарного забезпечення Департаменту з виконання покарань.

Это больше зависит не от сотрудников медслужбы, а от судов, то есть, ре-
шения об освобождении принимают суды. Мы сами заинтересованы, чтоб тя-
желобольные освобождались по состоянию здоровья, это и показатель смер-
тности для нас.

Начитка:

показники щодо кількості померлих через хворобу на сайті департа-
менту відсутні. а остання інформація про звільнених з відбування покарання 
за станом здоров’я, на сайті датується за 2006 рік. про кількість померлих че-
рез хворобу тут взагалі жодної статистики. 
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Менти проти правозахисника

Азад Сафаров, Ігор Пльонкін, Віктор Сніжко, 
5 канал

(сюжет виходив 27.12.2010 у програмі ЧАС.НОВИН 5 каналу)

Синхрон: Дмитро Гройсман, правозахисник.

(показує фотографію, на якому зображено брошура Конституції України, 
оголена статуетка грецького Бога Пріама та правозахисник).

О це і є та фотографія, відповідно до якої я вчинив наругу над державним 
символом України, але в чому наруга, я не зрозумів.

Начитка:

на цій світлині — брошура конституції України, оголена статуетка грецького 
бога пріама та сам правозахисник дмитро Гройсман. Фотографію опублікували 
в одному з вітчизняних видань ще торік. Та тільки наприкінці цього року правоохо-
ронці угледіли в ній порнографію, а самого правозахисника звинуватили у паплю-
женні державного гербу України. Сам автор фотографії вважає це безглуздям.

Синхрон: Дмитро Гройсман, правозахисник

Це тупа, цинічна фабрикація кримінальної справи. Щоб називати це пор-
нографією — має бути натуралістичні зображення статевих органів в дії. Яку 
дію мають на увазі експерти — мені не відомо.

Начитка:

Міліція за справу взялася серйозно — розповідає правозахисник. Його 
квартиру та офіс обшукали представники одразу трьох управлінь МВС — 
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міського, обласного та центрального. Обшук тривав понад дванадцять годин 
та порнографічну продукцію правоохоронці так і не знайшли. натомість за-
брали інше.

Синхрон: Дмитро Гройсман, правозахисник.

Вони вилучили триста файлів біженців, фінансову документацію Вінни-
цької правозахисної групи — можливо там також була порнографія — всі ві-
деокасети, флеш-карти, комп’ютери, які вони знайшли тут і вдома.

Начитка:

Чому вилучили документацію правозахисної групи і як це стосується 
порнографії — у міліції не пояснюють. 

Синхрон: Начальник відділу зв’язків з громадськістю ГУ МВС України 
у Вінницькій області (телефоном):

нічого підтвердити і заперечити ми не можемо. Зараз триває слідство 
і поки воно не закінчиться, нічого сказати не можемо.

Начитка:

Міліція мстить правозахисникові — стверджують в Українській Гель-
сінській спілці з прав людини. Та запевняють — справа Гройсмана не пооди-
нокий випадок. З початку року простежується масове переслідування пра-
возахисників міліціонерами.

Володимир Яворський, виконавчий директор Української Гельсінсь-
кої спілки з прав людини.

правозахисники захищають права людини, вони викривають порушен-
ня, перш за все, в діях міліції, і такі люди звичайно протидіють тими методами, 
тобто вони застосовують кримінальну машину.

З початку року проти вітчизняних правозахисників порушили понад 
десяток кримінальних справ. представники громадських організацій запев-
няють — таким чином міліція намагається налякати правників і зменшити їх 
активність.
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Менти: готуйтеся до війни

Азад Сафаров, Оксана Трокоз, Влад Пучич, 
специально для УП

Украинские милиционеры превзошли самих себя. Всего за один день они 
переплюнули решение Европейского суда и решили головную боль батьки Лу-
кашенко — «повязали» сразу нескольких чрезмерно активных белорусских оп-
позиционеров-беженцев в Украине. И все благодаря находчивости Житомирс-
кого областного отдела по борьбе с незаконным оборотом наркотиков. 

3 ноября оперативники ворвались в квартиру игоря коктыша, предста-
вителя организации «Международная амнистия» в Житомире, просидевшего 
два года в Симферопольском СИЗО и оправданного Европейским судом по 
правам человека. В квартире якобы нашли наркотики, и всех, кто там был, об-
винили в изготовлении, употреблении и распространении наркотиков. 

Пришли. Оформили. Забрали

Захват «наркопритона» происходил следующим образом. Милиционе-
ры постучали в дверь, сказали, что в квартире находится человек, которого 
разыскивают. как только им открыли, всех жильцов — а в квартире на тот 
момент, кроме семьи коктышей, находились еще трое белорусов — уложили 
на пол лицом вниз. Затем квартиранты услышали радостный возглас одного 
из оперативников: «нашли!». 

а «нашли» оперативники ни много, ни мало — а десять граммов «неиз-
вестной растительной смеси», и тут же начали оформлять дело за хранение, 
употребление и распространение наркотиков. 
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Все, казалось, шло хорошо. но, откуда не возьмись, прибыли две мест-
ные журналистки — Оксана Трокоз и диана Минаева. им еще до захвата ус-
пела позвонить жена игоря коктыша — ирина Тютюннык.

как позже заявили милиционеры, журналистки начали вмешиваться 
в работу оперативников, задавая «глупые вопросы». а именно: что происхо-
дит в квартире? почему разбито лицо одного из задержанных? почему де-
сять человек в штатском переворачивают в помещении всё вверх дном?

когда задержанные начали кричать журналисткам, что наркотики им 
подбросили, а понятые называют милиционеров по именам, оперативники 
среагировали моментально. Они вытолкали журналисток в подъезд, и, зало-
мав руки Оксане Трокоз, корреспондентке «5 канала», отобрали видеокамеру. 

Затем, забрав квартирантов, уехали прочь.

Запомните эти лица

Тут можно было бы поставить точку и только поаплодировать фантас-
тическому чутью и находчивости милиционеров. Ведь, как заявил позже на-
чальник департамента по связям с общественностью МВд Украины дмитрий 
андреев, «это обычный будний день милиционеров», которые ежедневно 
задерживают наркоманов. 

Однако есть несколько фактов, которые не совпадают с официальной 
позицией МВд. 

например, список задержанных. по словам милиционеров, их было чет-
веро.

«В этой квартире находились четверо граждан Беларуси, которые 
22 июня прибыли в Украину», — заявил на пресс-конференции дмитрий 
андреев.

Однако журналистки-очевидицы уверяют: милиционеры в тот вечер 
вывели из квартиры шестерых человек. Вот они, эти «наркоманы»:

1. Игорь Коктыш — белорусский оппозиционер, активист демокра-
тического движения. после нескольких акций в Беларуси обвинен 
в убийстве. Впоследствии оправдан Брестским областным и Верхов-
ным судом республики. В Украину коктыш переехал в 2002 году. ког-
да Минск потребовал экстрадиции оппозиционера, его задержали 
и кинули в Симферопольское СиЗО. Там белорус и провел послед-
ние два года, пока Европейский суд по правам человека не потребо-
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вал освободить коктыш и выплатить ему семь тысяч евро компенса-
ции. Суд также запретил экстрадировать белоруса на родину.

2. Ирина Тютюнник — жена игоря, гражданка Украины. на протяже-
нии двух лет организовывала множество акций в поддержку мужа, 
вместе с игорем является представителем организации «Между-
народная амнистия» в Житомире.

3. Виталий Тищенко — политбеженец из Беларуси. после участия 
в акциях против режима его судили за мошенничество, а в кварти-
ре «нашли» наркотики и оружие. Вместе с женой сбежал в Украину 
в 2009 году. до сих пор просит украинские власти предоставить 
ему статус беженца.

4. Татьяна Тищенко — жена Виталия, политбеженка из Беларуси.
5. Артем Дубский — активист демократического движения в Белару-

си. В Украину приехал два года назад.
6. Алексей Закшевский, музыкант. к своему несчастью, именно в тот 

вечер пришел в гости к белорусам.
итак, задержанных было шестеро, а не четверо. приехали они в нашу 

страну уж точно не в этом году. и среди них есть и граждане Украины, а не 
только белорусы. 

кроме того, пятеро из шести задержанных в последнее время органи-
зовывали в Житомире различные акции в поддержку свободного движения 
в своей стране. не знать их местные милиционеры просто не могли. Однако 
правоохранители продолжают утверждать обратное. и на то есть причины.

Во-первых, народ охотнее поверит, что задержанные — действительно 
наркоманы, если окрестить их «неизвестными гастролерами-нелегалами». 
Во-вторых, к чему милиции обвинения в преследовании активистов обще-
ственных организаций, а тем более — оппозиционеров дружественной Ук-
раине страны?

Вот почему правоохранители ни разу с момента задержания «наркома-
нов» не назвали ни их имен, ни их общественной деятельности. ничего.

Наркоман-астматик

Зато уже на следующий день после задержания «житомирской шестер-
ки», на сайте Житомирского облуправления милиции появилось официаль-
ное сообщение: «Результати проведених освідченнь обласним наркодис-
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пансером засвідчили, що у 3 із 6 затриманих «в сечі виявлено каннабіноїди», 
що означає вживання зазначеними особами наркотичних засобів».

позднее выяснилось, что в «тройку наркоманов» входят: игорь коктыш, 
его жена ирина Тютюннык и Виталий Тищенко. но и тут нестыковка. игорь 
коктыш — астматик. принимать наркотики с таким диагнозом равно смерти. 
Милиционеры явно забыли заглянуть в медицинскую карточку игоря.

кроме того, коктыш, еще проживая в Беларуси, организовал Молодеж-
ную гуманитарную ассоциацию имени ионна Боско. Ее целью была борьба 
с распространением наркотиков и пропаганда здорового образа жизни.

ну, допустим, борьба коктыша с наркотиками просто прикрытие, а в 
моче задержанных все-таки нашли следы употребления наркотиков. почему 
тогда милиционеры не обнародовали на сайте еще и выписку врачей, ориги-
нал или ксерокопию результатов анализов? почему не провели исследова-
ние анализов публично? 

насколько можно верить тому, что на анализы подавались именно моча 
этих трех задержанных? почему нельзя проводить исследования в независи-
мых лабораториях? 

Если милиционеры не верят «честному слову» простых людей, то поче-
му простые люди должны верить заявлению милиционеров? Где логика?

Осмотр или обыск?

Еще одна неточность в заявлениях милиционеров — сам факт закон-
ности проведения осмотра. Сразу после того, как информация о скандаль-
ном захвате квартиры белорусов просочилась в прессу, милиция поспешила 
оправдаться. на сайтах МВд появилась следующая информация:

«3 листопада в одній з квартир обласного центру працівники від-
ділу по боротьбі з незаконним обігом наркотиків УМВС України в Жито-
мирській області на законних підставах проводили огляд помешкання. 
У міліціонерів були підстави стверджувати, що у цій оселі займаються 
виготовленням та вживанням наркотичних засобів».

какие именно «підстави» утверждать, что в квартире была нарколабо-
ротория, и какие именно законные основания для проведения осмотра по-
мещения, — милиционеры не уточняют. на сайте нет ни упоминания о санк-
ции суда, ни самой санкции. а без нее никаких прав на проведение осмотра 
у оперативников нет.
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поскольку обыск невозможен до возбуждения уголовного дела, мили-
ционеры окрестили свой визит к белоруской семье «осмотром». Вот только 
забыли, что осмотр предполагает еще одно важное условие.

«Для осмотра нужно добровольное согласие людей, которые прожи-
вают в помещении или являются его хозяином, — говорит адвокат Украин-
ского Хельсинского союза по правам человека Олег левицкий. — Фактичес-
ки был проведен обыск, а назвали это осмотром с надеждой взять в даль-
нейшем разрешение хозяйки».

Так и случилось. поскольку белорусы арендовали квартиру, ее хозяйку 
вызвали прямо с дачи и заставили написать разрешение на осмотр. Уже пос-
тфактум, как ворвались в квартиру! 

Тройная рокировка 

Больше всего подозрений вызывает полное отсутствие информации 
о «житомирской шестерке» уже после их задержания. 

ни на сайте МВд, ни публично милиционеры так и не сообщили, где де-
ржат «наркоманов». ни родственники, ни друзья не могли увидеться с задер-
жанными. 

правозащитникам только через собственные источники удалось выяс-
нить, что «шестерку» развезли по разным изолятором области. двух деву-
шек — ирину Тютюннык и Татьяну Тищенко — в Бердичевское СиЗО, игоря 
коктыша и алексея Закшевского — в коростышевское, а Виталия Тищенко 
и артема дубского — в один из райотделов Житомира.

Такая комбинация удивила даже самых опытных правозащитников.
«В моей практике такого еще не было, — говорит левицкий. — Даже 

когда были серьезные обвинения, такие как убийство, задержанных не 
разбрасывали по разным изоляторам. Тем более, что ребят задержали 
в Житомире, а развезли в отделения, далеко за пределы города».

Олег левицкий один из первых выехал в Житомирскую область на сле-
дующий день после задержания белорусских оппозиционеров. Он долго ез-
дил от одного СиЗО к другому, но так и не встретился с задержанными. Ми-
лиционеры не дали ему на это разрешения. У адвоката в связи с этим один 
вывод.

«То, что их развезли по трем райуправлениям области, еще раз под-
тверждает, что у стороны обвинения не все хорошо с прямыми доказа-
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тельствами. И таким образом они (милиционеры — прим. автора) просто 
пытаются ограничить доступ адвокатов к задержанным. Их хотят ли-
шить любой защиты именно на этом этапе уголовного преследования».

Браво, начальник!

действия милиционеров заслуживают только восхищения. как только 
их злоупотребления просачиваются в прессу и становятся достоянием ши-
роких масс, слуги закона, как по команде, сплачиваются.

на следующий день после захвата квартиры коктышей, милиционеры 
дают сразу две пресс-конференции. Одну в Житомире, другую в киеве.

и там, и там говорят практически одно и тоже: получили сигнал, в квар-
тиру зашли на законных основаниях, нашли наркотики, доказали их изготов-
ление и употребление. и там, и там милиционеры пожурили двух житомирс-
ких журналисток, которые вмешались в работу следователей. Мол, неэтично 
вот так, бестактно мешать оперативникам оформлять дело. да еще и шум из 
ничего поднимать. 

начальник департамента по связям с общественностью МВд дмитрий 
андреев прямо на пресс-конференции дал журналисткам явный меседж с уг-
розой: «Нам би дуже не хотілося з’ясувати, що журналісти якимось чином 
могли бути використані в чиїсь грі, але знаходження в квартирі в момент 
обшуку журналістів викликає деякі питання».

Журналистам явно дают понять: держитесь подальше от этого дела — 
себе дороже будет. по логике андреева выходит, что если журналисты при-
езжают на место убийства или грабежа, или любого другого преступления, 
чтобы написать об этом, то они автоматически становятся соучастниками.

Зачем приходили-то?

прецедент с игорем коктышем является уникальным решением для 
отечественных милиционеров, как в дальнейшем обходить вердикты Евро-
пейского суда по правам человека. Ведь даже если уважаемый суд вступился 
за вас, достаточно возбудить новое дело против вас, чтобы забыть о старом 
и не выполнять его. 

Второй причиной могла быть слишком активная деятельность белору-
сов в Житомире. В последнее время игорь коктыш вместе с женой и всё теми 
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же соотечественниками-оппозиционерами (Виталием и Татьяной Тищенко, 
артемом дубским) организовывал различные акции и флеш-мобы против по-
литического режима в Беларуси и беззакония правоохранителей в Украине. 

Такое откровенное «хамство» и «бестактность» со стороны иностранца 
наши милиционеры, возможно, не смогли стерпеть.

Третья причина недалека от второй — активная актилукашенковская 
пропаганда белорусов в Житомире могла сильно раздражать официаль-
ный Минск, к тому же, еще и накануне президентских выборов в Беларуси. 
а в разрезе дружеских отношений между нашими странами задержание бе-
лорусских оппозиционеров могло быть маленьким подарком Минску.

Все это могло бы звучать фантастически или слишком преувеличенно, 
если бы не одно странное совпадение.

4 ноября, на следующий день после житомирских событий, в киеве 
в квартиру другого белорусского оппозиционера, александра Цинкевича, 
пытались ворваться оперативники управления по борьбе с организованной 
преступностью.

P. S. Пока готовился материал, всех шестерых житомирян отпустили 
на свободу. Им не предъявили ни одного обвинения. И это после громких заяв-
лений о находке наркотиков в квартире, о положительных анализах на пси-
хотропные вещества. 

Перед задержанными даже не извинились. Вместо этого им пригрозили 
расквитаться за огласку в прессе действий милиционеров. 

Оперативник Житомирского областного ОБНОН Богдан Петрович 
Туровский велел белорусам готовиться «ко второй мировой войне».
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Я не хочу становиться зверем

Виктория Глебова

В Херсонской исправительной колонии № 61 есть небольшое отделение 
для тех, кто приговорен к лишению свободы пожизненно и тяжело болен ту-
беркулезом. Один из таких заключенных, Владимир Петухов, в сентябре это-
го года выиграл иск против Украины в Европейском суде по правам человека, 
что находится в Страсбурге.

Владимиру было 28 лет, когда его задержали в Харькове. Это случилось 
в июне 2001 года.

потом его перевели в киев, где предъявили обвинения в убийстве, 
покушении на убийство, покушении на сотрудников милиции во время их 
дежурства, грабежи и участие в организованной банде, действовавшей 
с 1998 года. и хотя Владимир признал обвинения, в этом деле — еще много 
«белых» пятен и странностей. Взять хотя бы то, что Верховный суд отменил 
обвинение в бандитизме, но статьи и сроки оставил прежними. лидер груп-
пировки получил 15 лет, еще два соучастника по 7 и 12, а Владимир — пожиз-
ненное лишение свободы, хотя он единственный, кто не имеет материально-
го иска. а еще один подсудимый, проходивший вместе с ними по этому делу, 
умер в следственном изоляторе, так и не дожив до суда.

Окончательный приговор был вынесен только в декабре 2004 года. 
и все это время адвокаты Владимира просили суды всех инстанций освобо-
дить его из-под стражи по медицинским показаниям. Еще до ареста он стра-
дал от разрушения ноги после огнестрельного ранения. Его несколько раз 
осматривали врачи, констатировали перелом бедра, рекомендовали силь-
ные обезболивающие, ортопедическую обувь, костыль. на этом вся меди-
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цинская помощь фактически и заканчивалась. Он мог ходить с трудом, но за 
пределами камеры его водили исключительно в наручниках, сковывающих 
руки сзади. В августе 2002 ему поставили еще один диагноз — инфильтратив-
ный туберкулез, плеврит. после этого отказали в операции на ноге, ссылаясь 
уже на то, что та противопоказана из-за туберкулеза. адвокаты Владимира 
направили жалобу в Страсбург и ее приняли к рассмотрению. а самого Вла-
димира зимой несколько раз наказывали, помещая в холодный карцер, где 
тот вдобавок еще и простуживается.

В январе–феврале 2004 туберкулез настолько усугубился, что адми-
нистрация СиЗО № 13 просит следователя рассмотреть возможность осво-
бождения Владимира, так как его состояние требует длительного лечения 
в специализированном стационаре. но районный прокурор в ответ заявил, 
что срок содержания под стражей продлен Верховным судом и нет никаких 
причин для изменения этого решения.

Европейский суд указал государству Украина: сам факт, что задержан-
ный был осмотрен доктором, и ему прописано определенного вида лече-
ние — не может автоматически означать, что медицинская помощь была 
адекватной. кроме того, ни один украинский национальный суд ни на каком 
этапе не принял во внимание запрос адвоката об освобождении Владимира 
по медицинским показаниям и даже не рассматривал каких-либо альтерна-
тив. и содержание под стражей продлевали, ссылаясь просто на тяжесть об-
винения. но она не может быть главным аргументом в таких вопросах. Мало 
того, были установлены и доказаны моменты, когда Владимир содержался за 
решеткой вообще незаконно.

Европейский суд по правам человека признал единогласно, что в связи 
с отсутствием надлежащей медпомощи в заключении; неадекватным решени-
ем об изоляции; длительным судебным разбирательством; отсутствием эффек-
тивной правовой защиты было нарушено сразу несколько статей конвенции 
о правах человека. Теперь государство Украина обязано выплатить Владимиру 
компенсацию морального вреда и, собственно, устранить свои «проколы».

к слову, операцию на ноге Владимиру все-таки сделали, но — только 
9 февраля 2006 года. и левая нога на несколько сантиметров теперь короче 
правой. передвигается он по-прежнему с трудом, при помощи костыля, а бо-
ли не отпускают. и хотя он, по идее, сейчас находится в Херсонской колонии-
больнице, легче ему не становится.

когда мы встречались с ним в минувшую пятницу, там было очень хо-
лодно. Он говорит, что еще и сыро — постиранная им футболка сохнет чет-
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вертые сутки. Точно так же холодно во всех камерах и палатах Хик № 61, где 
лежат больные люди. проблема в том, что у колонии нет автономного отоп-
ления, там оно — централизованное. и хотя отопительный сезон в городе 
официально начался давно, из-за аварий городских теплосетей колония еще 
не отапливается. но если в квартирах мы можем как-то спастись «дуйками» 
и калориферами, то пожизненнику они — «не положены». Зато час, поло-
женный ему каждый день на прогулку в тюремном дворике, превращается 
в настоящую пытку: в целях безопасности он «гуляет» со скованными сзади 
наручниками руками, хромая и не имея возможности опереться на костыль, 
чтобы уберечь от нагрузки больную ногу. когда он попытался отказаться от 
прогулки — его вывели силой: в распорядке дня это время отводится для 
технического обыска камеры и ее дезинфекции. изменить эту практику со-
трудники колонии не могут — это проблемы нашего законодательства. и ко 
всему прочему для лечения туберкулеза Владимиру необходимы препараты 
нового, второго поколения (у него — мутированный туберкулез). а те препа-
раты, которые колония получает централизованно из киева — только перво-
го поколения. То есть, фактически, настоящего лечения государство ему так 
и не предоставляет до сих пор, хоть и проиграло дело в Страсбурге.

адвокаты Владимира продолжают бороться за изменение его наказа-
ния. а он — борется за себя, за свою душу: «Я не хочу становиться зверем, 
хочу остаться человеком. но такое обращение просто убивает во мне все 
живое»…

«Вгору», http://www.vgoru.org/modules.php?name=News&file=article&sid=9760
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Пролетая над гнездом психушки — 
Луганский рецидив карательной психиатрии

Олег Перетяка

«Ты можешь только побеждать раз за разом, пока держат ноги, а потом 
твое место займет кто-то другой».

Из романа К. Кизи «Пролетая над гнездом кукушки».

известно, что репрессивная психиатрия как явление возникла лишь 
тогда, когда появились специальные лечебные учреждения для психически 
больных людей. Этот феномен всегда существовал и продолжает существо-
вать практически во всех странах. Так как категория «психического здоровья» 
не имеет четких клинических критериев, довольно неопределенная и размы-
тая, то это дает возможность для злоупотреблений на этой почве. Особенно 
часто психиатрию как орудие наказания можно наблюдать там, где местная 
власть рассматривает отдельных граждан как помеху в достижении своих ко-
рыстных целей, где есть «консенсус» между правоохранительными органами 
и администрацией психиатрической службы. Если в советское время поня-
тие карательной медицины чаще связывалось с государственным диссидент-
ством (от латинского слова dissidens — несогласный), то в настоящее время 
это явление все больше приобретает форму борьбы с инакомыслием.

Как избавиться от неугодных?

Сейчас «несогласных» в рамках репрессивной психиатрии переквали-
фицировали в «инакомыслящих», т.е. лиц, которые открыто отстаивают свои 
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суждения в сфере морали или общественной мысли в обществе или коллек-
тиве. Естественно, что без участия самих психиатров карательная психиат-
рия невозможна. Методы, используемые ими, могут быть довольно разнооб-
разными: лишение дееспособности или ущемление прав на основании лож-
ного диагноза, установление принудительного медицинского наблюдения, 
госпитализация психически здоровых (или не здоровых, но не требующих 
госпитализации) людей, то есть использование клиник как мест заключения, 
применение к здоровым людям медицинских процедур. 

Такой небольшой экскурс в проблему злоупотреблений в сфере психи-
атрии нами выбран не случайно. Оказывается, что с данным явлением мож-
но столкнуться не где-то на задворках цивилизации, но и у нас в луганской 
области. В департамент защиты прав пациентов луганской области, который 
располагается в областном центре (ул. дзержинского, 35, оф. 209-а), обра-
тился гражданин н., проживающий в Северодонецке. Он представил ряд 
документов, которые подтверждают, что к нему были применены методы, 
используемые в репрессивной психиатрии.

как рассказал гражданин н., работая на железной дороге в 90-х годах 
прошлого века, был неоднократным свидетелем злоупотреблений в своем 
коллективе, поэтому пытался обратить внимание на них руководства пред-
приятия и правоохранительных органов. не находя поддержки на местном 
уровне, он стал обращаться в Генеральную прокуратуру Украины, к прези-
денту л. кучме с заявлениями о нежелании правоохранительных органов 
реагировать на сигналы о злоупотреблениях должностных лиц. не зная, как 
остановить кверулянта и заставить его замолчать, прокурор г. Северодо-
нецка С. джунь направляет главному врачу города Е. Маслову письмо («ис-
ключительно для служебного пользования») для определения, не носит ли 
письменная продукция, т.е. обращения в официальные органы, болезненный 
характер, а сам автор не страдает ли каким-либо психическим заболевани-
ем. последней каплей терпения местного прокурора стала жалоба гражда-
нина н. от 17.03.2000 г. на отказ в возбуждении уголовного дела в отношении 
ряда должностных лиц, требование об исполнении постановления Северо-
донецкого горсуда о проведении надлежащей проверки по его жалобе.

Северодонецкая медицина на обращение прокурора отреагировала 
мгновенно. 19 марта 2000 г. по направлению городского психиатра н. Мако-
гоненко врачебной бригадой скорой медицинской помощи с двумя сотруд-
никами милиции гражданин н. был доставлен в местное психоневрологичес-
кое отделение с диагнозом: «Шизофрения, обострение». В сопроводитель-



�0�

Українські журналісти проти катувань

ных медицинских документах какого-либо обоснования данного диагноза 
не было. Обращаем внимание наших читателей, что ранее гражданин н. под 
наблюдением психиатров не состоял, у них не лечился, никакой агрессии 
в отношении себя или окружающих не проявлял, от госпитализации отказы-
вался. нозологический диагноз был выставлен уже на догоспитальном этапе 
лишь на основании «анамнеза» и письменной «продукции» пациента. 

Презумпция психического здоровья

понимая, что такая незаконная госпитализация в психиатрический ста-
ционар может нести негативные правовые последствия, заведующий отделе-
нием н. Макогоненко «на завтра» назначает консилиум врачей. 21.03.2000 г. 
пациент н. был проконсультирован на кафедре психиатрии луганского ме-
дуниверситета ассистентом а. линевым, который выявил хроническое пси-
хическое заболевание и рекомендовал госпитализацию. несмотря на устный 
отказ от госпитализации со стороны пациента, комиссия из 3 психиатров 
принимает решение о принудительной госпитализации с целью «предуп-
реждения со стороны больного социально-опасных действий, вероятность 
которых была выявлена (прокурором — авт.) в его письмах угрожающего 
содержания, адресованных разным инстанциям». Об исполнении прокурорс-
кой «просьбы» уже через день поспешил сообщить в городскую прокуратуру 
главный психиатр г. Северодонецка н. Макогоненко. 

Хотя гражданин н. никаких жалоб на здоровье врачам не предъявлял, 
постоянно настаивал на своей выписке, предупреждая психиатров о неза-
конности их действий, в луганской областной психоневрологической боль-
нице его принудительно лечили почти полгода. За все время нахождения 
больного в стационаре каких-либо нарушений поведения, признаков остро-
го психического заболевания психиатры не фиксировали. при этом конси-
лиум врачей ежемесячно составлял акты о неотложной госпитализации, где 
подтверждал, что больной «страдает психическим заболеванием в форме 
шизофрения, непрерывно-прогредиентная, параноидная форма, бредовой 
вариант, подлежит неотложной госпитализации, агрессивные проявления 
в отношении окружающих». 

пока пациента лечили от «агрессивных проявлений», его «задним чис-
лом» уволили с работы по состоянию здоровья, установили 2-ю группу инва-
лидности, без его заявления назначили пенсию. В сентябре 2000 г. по просьбе 
гражданина н. его выписали из луганской областной психоневрологической 
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больницы для продолжения лечения по месту жительства. Однако пациента 
почему-то перевели не в психоневрологическое отделение г. Северодонец-
ка, а госпитализировали в Сватовскую областную психиатрическую больни-
цу, где он еще «пролечился» до декабря 2000 г. при выписке из стационара 
больного предупредили, что в случае повторных обращений и жалоб в раз-
личные инстанции, он будет вновь госпитализирован.

Хотя гражданин н. не нуждался в проявленной «заботе» о его здоровье со 
стороны городской прокуратуры и психиатров, последние весной 2001 г. ста-
ли рекомендовать ему пройти очередное освидетельствование в психиатри-
ческом отделении. Целью такой «заботы», видимо, было желание врачей про-
длить срок инвалидности и лишить через суд пациента дееспособности, чтобы 
он не мог в дальнейшем отстаивать свои права. Хотя гражданин н. письменно 
обращался к психиатрам, чтобы те не отправляли его документы на МСЭк, т. к. 
не считал себя больным и в назначении пенсии не нуждался, врачи фиктивно, 
«по бумагам» провели очередную «госпитализацию» уже без пациента. попыт-
ка через суд признать н. недееспособным оказалась безрезультатной. 

Тогда н. обратился к врачам с просьбой ознакомить его со своей меди-
цинской документацией. Хотя пациент на это имел полное законное право, 
врачи решили ограничить его доступ к медицинской информации, сослав-
шись на то, что данная информация может принести вред здоровью их паци-
ента, а законного представителя последний на то время не имел. Что скры-
вали тогда и продолжают скрывать до настоящего времени в больничных 
«историях» психиатры, остается лишь догадываться. 

по истечении назначенного срока инвалидности пациент отказался 
участвовать в очередном освидетельствовании и начал судебную тяжбу 
против четырех (!) главных врачей лечебных учреждений, где он находился 
на стационарном лечении, от которых он не получил информации о своей 
госпитализации и объяснений о законности их решений. кроме нанесенного 
морального ущерба за принудительную госпитализацию в психиатрический 
стационар гражданин н. через суд потребовал установления факта «презум-
пции психического здоровья». 

Не лечат, а калечат

Более пяти лет длилось судебное разбирательство. после многочислен-
ных проволочек 13.08.2007 г. Северодонецкий городской суд принял реше-
ние о том, что исковые требования гражданина н. к трем лечебным учреж-
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дениям, четырем должностным лицам (главным врачам) о признании их не-
правомерных действий, об установлении юридического факта «презумпции 
психического здоровья», о возмещении морального вреда удовлетворить 
частично. Судом признан лишь моральный вред в размере 2000 грн. (кото-
рый до настоящего времени так и не выплачен) за неправомерные действия 
Сватовской областной психиатрической больницы по принудительному по-
мещению и удержанию гражданина н. в больнице в течение 3 месяцев.

не удовлетворившись «частичным» решением, н. оспорил его в вышес-
тоящих судебных инстанциях, но его заявления были отклонены. В своей 
публикации мы не будем рассматривать логику доказательств и правомоч-
ности принятия решений украинскими судами (это уже другая история), ос-
тановимся только на медицинском аспекте вопроса. до настоящего време-
ни ни гражданин н., ни его уполномоченный представитель так и не смогли 
ознакомиться с историей болезни пациента психиатрических стационаров. 
интересно, какую «медицинскую тайну» хранят от гражданина н. луганские 
психиатры? 

после принудительных госпитализаций уже прошло девять лет, а герой 
этой публикации с тех пор никакого психиатрического пособия (т. е. лече-
ния) не получает, на психиатрическом учете не состоит, успешно работает на 
другом предприятии, принимает участие в общественной жизни. Только кто 
ответит за то, что человека много месяцев по «просьбе» прокурора принуди-
тельно «лечили» в психбольнице? 

Очевидно, что ни существующая медицинская управленческая верти-
каль, ни вертикаль правоохранительных органов, ни судебная система в на-
шей стране не отстаивает интересов простого человека. Ему приходится ча-
ще всего в одиночку сражаться с несправедливостью всей бюрократической 
государственной машины, понимая, что на эту неравную борьбу придется 
потратить немало лет своей жизни, здоровья и многого другого. 

По стопам советской «принудиловки»

к сожалению, для луганской психиатрии данный случай не единичный. 
по имеющимся данным в департаменте защиты прав пациентов луганской 
области, в настоящее время в течение более двух лет незаконно пребыва-
ет на «лечении» гражданин л. Чтобы не обременять себя сыновними обя-
занностями сын «упрятал» его в Сватовскую областную психиатрическую 
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больницу, сделал себя через противоправное судебное решение опекуном. 
Теперь пожилой человек, у которого отсутствуют какие-либо показания 
для пребывания в психиатрическом стационаре, будет там проходить «ле-
чение» до конца своих дней. Об условиях содержания и беспределе, царя-
щими в Сватовской психиатрической больнице, известно давно (http://h.ua/
story/452/, http://obozrevatel.com/news/2005/9/2/39618.htm). даже луганский 
губернатор на последней коллегии облгосадминистрации высказал свою 
озабоченность о ситуации в этой лечебнице. Остается лишь посочувство-
вать ее обитателям. 

Мы ранее обращались за разъяснениями о незаконной госпитализа-
ции граждан в психиатрические лечебницы к главному психиатру луганской 
области Г. рачкаускасу, которому, кстати, на днях присвоено звание «Заслу-
женного врача Украины». Однако от принципиального и профессионального 
разговора он уклонился, переадресовав наши вопросы к своим коллегам, 
имевшим отношение к описанным случаям.

Очевидно, что традиции советской репрессивной психиатрии сохраня-
ются, действуют и в настоящее время. Закон Украины «О психиатрической 
помощи» при существующей «закрытости» психиатрических учреждений 
не может быть реализован в полном объеме. Видимо, нельзя в достаточной 
мере доверять профессионалам-психиатрам при высокой корпоративности 
врачебного сословия. Безусловно, для предупреждения аналогичных нару-
шений прав человека должен быть создан институт независимых специалис-
тов-экспертов, которые смогут непредвзято и профессионально дать оценку 
возникающих проблем в сфере психиатрии. Тем более, для предотвращения 
рецидивов репрессивной психиатрии важным представляется формирова-
ние общественного контроля за реализацией норм существующего законо-
дательства. 

думаю, что после доступа независимых специалистов к медицинской 
документации обнаружится еще немало фактов, которые потребуют своей 
интерпретации в рамках действующего законодательства. поэтому ставить 
точку в описанных случаях пока рановато.



��0

Українські журналісти проти катувань В’ячеслав Якубенко Замість післямовиУкраїнські журналісти проти катувань В’ячеслав Якубенко Замість післямови

Замість післямови

В’ячеслав Якубенко

Журналістам часто бракує елементарних юридичних знань

В’ячеслав Якубенко

днями в києві завершився конкурс на найкращу журналістську робо-
ту «проти катувань!». Чотирнадцять переможців із різних регіонів України 
пройшли навчання під час триденного семінару, присвяченого запобіган-
ню знущанням у міліції. Основними темами занять стали права підсудних 
і затриманих, особливості судової системи, стандарти Європейського суду 
тощо. 

Знайомлячи журналістів із результатами конкурсу, представники Хар-
ківської правозахисної групи зазначили, що покладають на медіа великі 
надії. директор Харківського інституту соціальних досліджень денис кобзін 
вважає: якщо раніше суспільство ставилося до проявів насильства з боку 
міліції спокійніше, вважаючи, що люди, які порушують закон, заслуговують на 
жорстоке ставлення, то нині громадська думка змінилася. За його словами, 
в 2010 році переважна більшість опитаних інститутом українців вважає на-
сильство з боку міліції неприпустимим. «Вплинули на громадську думку пра-
возахисники і ЗМІ», — каже денис кобзін.

Запитання про особливості співпраці ЗМІ і правозахисників Тк постави-
ла В’ячеславу Якубенку, який від імені Української Гельсінської спілки з прав 
людини веде судові справи щодо свободи слова, доступу до інформації, ос-
каржує протиправні акти органів державної влади.
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— В’ячеславе, з чим, на вашу думку, пов’язане зростання впливу засобів 
масової інформації на громадську думку щодо катувань у міліції? 

— Випадки, коли люди гинули у відділках, траплялися і в попередні роки. 
але цього року завдяки громадським активістам, громадським організаціям 
і ЗМІ вони стали загальновідомими. найбільший ефект має посилення уваги 
телеканалів до подібних випадків. Усе частіше журналісти не бояться подава-
ти правдиву інформацію про те, що відбувається за дверима деяких відділень 
міліції. резонансними стали декілька справ. Зокрема, активно висвітлювали 
інцидент у Шевченківському районному відділі внутрішніх справ міста киє-
ва, де студент помер після допиту. поряд із іншими справами, в яких ідеться 
про вбивство людей, цей випадок сколихнув громадську думку. Тому що ба-
нальніші речі, які в міліції практикують із радянських часів, — скажімо, биття 
по голові кримінальним кодексом, — сприймались не настільки серйозно. 
а факти загибелі людей стали переломним моментом у ставленні суспільства 
до катувань у міліції. 

— Чи знайомилися ви з роботами учасників конкурсу «Проти катувань!»? 
Як оцінюєте роботи переможців та їхніх колег з інших ЗМІ, що висвітлюють 
ті чи інші аспекти правової тематики? 

— публікації та відеоматеріали переможців конкурсу мені здаються 
приємним винятком. Тут ідеться про випадки, коли журналіст не лише же-
неться за смаженими фактами, а й намагається зрозуміти суть проблеми 
та з’ясувати, які саме права людини було порушено. приємно вразило, що 
в більшості цих робіт замість однобокого «наїзду» на міліцію чи на конкрет-
ний підрозділ представлено точки зору обох сторін, журналісти намагалися 
отримати інформацію з різних джерел і перевірити її. 

Що ж до решти представників ЗМІ, головне, що вони починають розумі-
ти важливість теми катувань і переставати боятися висвітлювати дії міліції 
та порушення, які там час від часу бувають. Та при цьому рівень правової 
підготовки більшості журналістів є недостатнім. Трапляються суто терміно-
логічні помилки, коли журналісти плутають такі поняття, як «затриманий» 
і «обвинувачений», «вирок суду» і «рішення суду». І хоча загалом ми нібито 
й розуміємо, що саме хотів сказати автор статті, такі випадки некваліфіко-
ваної подачі інформації підривають довіру суспільства. а якщо з подібною 
публікацією знайомиться більш обізнаний читач, якому точно відомо, що 
вироку в цивільній справі не передбачено, що насправді має йтися про су-
дове рішення, то як він може ставитися до такого тексту як до серйозного 
і професійного? 
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— Яких знань у сфері права журналістам бракує найбільше? Чи можливо їх 
отримати під час тренінгів, семінарів, чи онлайн-курсів, які проводить, нап-
риклад, Інститут медіа права? 

— дистанційне навчання Інституту медіа права — слушна ідея, але тут 
ідеться не про загальні правові знання. Журналісту корисно знати, які він має 
права, гарантовані Законом «про телебачення і радіомовлення» чи «про друко-
вані ЗМІ». але проблеми елементарного незнання термінології це не вирішує.

Тренінгів в Україні організовано чимало, але окремі заняття для окре-
мих журналістів, на мою думку, проблему не вирішать — неможливо протя-
гом одноденного чи дводенного тренінгу дати те, чого навчають у виші за два 
семестри. Вплинути можуть зміни в системі журналістської освіти. необхідно 
переглянути навчальний процес підготовки журналістів. давати зрозумілішу 
інформацію про судову систему України, кримінальний та цивільний про-
цес — журналісти мають розуміти, чим відповідач відрізняється від підсуд-
ного тощо. 

— Наскільки тісно нині ЗМІ співпрацюють із правозахисниками? 
— на жаль, у більшості журналістів немає достатнього інтересу до пра-

возахисних організацій. адже в цій царині не йдеться про сенсації, гучні зви-
нувачення в корупції на адресу народних депутатів чи міністрів. правозахис-
ники займаються буденними проблемами, що постають перед «маленькими 
українцями», в яких виникають конфліктні ситуації з органами влади. Тоді як 
журналісти женуться за фактами, які здатні суттєво підвищити рейтинг їхніх 
видань, теле– чи радіопрограм. але, на мою думку, вони мають усвідомити, 
що робота у ЗМІ — не просто один із способів заробляння грошей. Журналіс-
ти мають певний рівень відповідальності перед суспільством. Це професія 
watchdog, як часто кажуть у Європейському суді, — сторожових псів демок-
ратії. І відповідальний журналіст має розуміти, що впливовість означає не ли-
ше можливість здобувати більший рейтинг чи отримувати більшу зарплату, 
а й шанс покращити життя своєї країни.

— Наскільки ефективною може бут співпраця журналістів і правозахис-
ників? 

— для правозахисників головне — не надавати конкретні факти про 
те, кого побили, тощо, а пояснити журналістам, як вони можуть допомогти 
запобіганню порушень громадянських прав. І в Україні не раз були випадки, 
коли втручання ЗМІ допомогло вирішити ту чи іншу проблему, витягнути не-
винну людину із в’язниці, наприклад. 
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У 2009 році після оприлюднення відеоматеріалів, у яких ув’язнений 
В’ячеслав Мушинський розповів про те, що його жорстоко побив у своєму 
в кабінеті начальник Вінницького СІЗО козачишин, рішенням держдепар-
таменту України з питань виконання покарань останнього було звільнено. 
поточного року після публікації у ЗМІ матеріалів про загибель студента Іго-
ря Індила в Шевченківському районному відділі міліції міста києва міністр 
внутрішніх справ України анатолій Могильов підписав наказ щодо залучен-
ня до проведення службового розслідування представників правозахисних 
організацій та ЗМІ. Звісно, не йдеться про те, що, як у радянські часи, замітка 
в газеті вирішує будь-які проблеми, однак розголос у медіа справді може до-
помогти.

— Як позначилася на співпраці журналістів і правозахисників ліквідація 
Управління моніторингу прав людини в діяльності органів внутрішніх справ?

— Усі ці люди, які були помічниками міністра і працювали в областях, 
займалися саме моніторингом порушень прав людини. Тепер вони намага-
ються зареєструвати асоціацію на основі штату колишнього управління. але 
проблема в тому, що із розформуванням цього підрозділу зникла можливість 
для ЗМІ отримувати об’єктивну інформацію, яка б ураховувала позицію різ-
них сторін. 

Тепер ми маємо або голослівні заяви затриманих і їхніх родичів, або за-
яви міліції про те, що «все нормально, ніяких порушень не було». але за часів 
роботи управління у ЗМІ була можливість перевіряти кожний факт, і суспільс-
тво отримувало збалансованішу інформацію. Ці фахівці виконували роль по-
середників між міліцією і громадянським суспільством. 

— За часів попереднього президента позиція міліції щодо громадських та 
правозахисних організацій та ЗМІ була чіткою: таких інцидентів, як натис-
кання пальцем на око журналіста, або перевірки громадських організацій, або 
обшук помешкання Дмитра Гройсмана, не було. Що ви можете сказати про 
методи команди Віктора Януковича? 

— Ідеальної влади не буває. коли президентом став Віктор ющенко, йо-
го стосунки зі ЗМІ також були напруженими. Гадаю, всі пам’ятають, як нервово 
він відреагував на запитання журналіста «Української правди» Сергія лещенка 
щодо коштів, на які його син придбав дорогий автомобіль. Саме за часів пре-
зидентства ющенка з’явився отой самий залізний паркан на вулиці Банковій, 
якого не було за кучми. але все-таки нинішня влада пішла набагато далі. І тут 
ідеться не лише про свободу слова. нинішня охорона Віктора Федоровича 
має специфічні уявлення про права журналістів. Ті кричущі випадки, коли 
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журналісту заломлюють руки і кидають його на асфальт, або під час виконан-
ня службових обов’язків фізично викидають з Українського дому, є справді 
безпрецедентними. За попередньої влади подібного не було. Важливо вже 
зараз дати владі зрозуміти, що громадянське суспільство не буде миритись із 
такими діями, протистоятиме їм усіма можливими мирними засобами. 

— Як засвідчив інцидент у Житомирі, коли журналістів, присутніх під 
час обшуку білоруських опозиціонерів, звинуватили у перешкоджанні ро-
боті міліції, у регіонах взаємини ЗМІ й міліції досить своєрідні. пригадаймо 
зникнення редактора харківської газеті «новый стиль» Василя климентьєва, 
десятки інших випадків… Чи відстежує подібні історії УГСпл? Які права жур-
налістів у регіонах порушуються найчастіше?

— досить часто порушується елементарне право на доступ до інфор-
мації, гарантоване статтею 34 конституції України. Журналістів не допуска-
ють на ті чи інші заходи, і в багатьох випадках можна говорити про карний 
злочин — перешкоджання професійній діяльності журналістів. Більш витон-
ченіші методи застосовує СБУ: так звані інтелектуальні бесіди. Хоча факти 
таких бесід часто неможливо ні довести, ні офіційно опротестувати, тим не 
менше, йдеться про особливо небезпечні речі, особливо на рівні регіонів, де 
журналісти дещо по-іншому ставляться до свого місця у суспільстві і набага-
то менше знають про свої права. Так, в Україні ще не настільки катастрофічна 
ситуація, як у росії, де журналістів масово залякують і застосовують фізичну 
силу аж до вбивства. але тенденції досить неприємні, і вже зараз на них треба 
реагувати.

— У випадках втручання у професійну діяльність українські правозахисні 
організації і ЗМІ дедалі частіше звертаються до міжнародних організацій. На-
скільки дієвими, на вашу думку, є такі звернення?

— Це не правовий захист, а радше моральний тиск із розрахунком на те, 
що, скажімо, парламентська асамблея ради Європи пояснить нашій владі, як 
не можна поводитись із журналістами чи правозахисниками. Оскільки в Ук-
раїні останнім часом правова система пробуксовує й далеко не завжди мож-
на розраховувати на об’єктивне рішення українського суду, звернення до 
міжнародних організацій мають сенс. але якщо говорити про основи право-
вої держави, то оптимальним варіантом є намагатися шляхом продовження 
судової реформи зробити судову гілку влади незалежною, щоб Україна мала 
можливість захищати права людини й у власних судах, а не так, як зараз, — 
виходити на друге-третє місце за кількістю скарг у Страсбурзі. 
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— Українські ЗМІ привертають увагу громадськості до випадків засто-
сування насильства чи порушення прав через інформування. Тоді як, нап-
риклад, у СШа представники медіа самі включаються в розслідування, щоби 
пришвидшити розкриття злочину. Чи можливе таке в Україні?

— У СШа зовсім інша правова система, й журналісти часто користують-
ся послугами приватних детективних агентств для збору інформації чи дове-
дення фактів. У нас детективні агентства стоять поза законом, як і приватна 
детективна діяльність загалом. Залишається журналістське розслідування — 
цікавий і, на жаль, не дуже розвинений у нас жанр, який допомагає виявити 
суспільні проблеми й показати їх. але для розслідування журналістами кримі-
нальних справ у нашій країні відсутні правові інструменти, тож залишається 
вимагати сумлінної й ефективної роботи від правоохоронних органів. 

В’ячеслав Якубенко — кандидат юридичних наук, медіа адвокат, експерт 
з інформаційного права, співзасновник створеної у Белграді 2004 року Міжна-
родної асоціації медіа юристів, співавтор навчального посібника «Медіа пра-
во». Представляв інтереси провідних українських журналістів, письменників 
та правозахисних організацій, зокрема Вахтанга Кіпіані, Марка Агатова, Ук-
раїнської Гельсінської спілки тощо. 

http://www.telekritika.ua/media-rinok/regulyuvannya/yuridichna-consultaciya/ 
2010-11-15/57494 
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