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1. Деякі загальні Дані

За 2006 год в украинских колониях 
умер 741 Заключенный

15.02.07 | Александр Букалов

За 2006 год в украинских колониях умер 741 заключенный. При 
этом суицид совершили 44 заключенных. Такие сведения сообщил 
Департамент по вопросам исполнения наказаний на запрос правоза-
щитной организации «Донецкий Мемориал».

Смертность в учреждениях пенитенциарной системы за минув-
ший год снизилась на 127 чел., и составила 4,6 чел. на одну тысячу 
заключенных, тогда как в 2005 она составляла 5,08. При этом, на 
конец 2006 года число заключенных составило в Украине 160,7 тыс. 
человек. И хотя за 2004 год умерло 808 человек, но и численность 
лиц, находящихся за «колючкой» была больше: 188,5 тыс. чел.

Остается стабильным за последние четыре года число суици-
дов — оно колеблется от 40 (в 2005) до 44 случаев (в 2004 и в 2006 го-
дах). Следует напомнить, что в 2006 году было несколько случаев 
попыток группового суицида. Эти случаи руководство Департамента 
не рассматривает как серьезные и уверяет, что существенного вре-
да здоровью заключенных эти попытки не нанесли. Относительно 
причин, побудивших обитателей колоний рисковать жизнью, у руко-
водства Департамента нет иных объяснений, как желание осужден-
ных таким образом «избежать наказания за совершенные преступ-
ления» и «повлиять на администрацию учреждений с целью ослаб-
ления установленного режима содержания».

http://www.khpg.org
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у харкові З’ясовували стан справ 

іЗ дотриманням Законності 

в установах виконання покарань

20.02.07 | Юрій Чумак, ХПГ

15 лютого у Харкові відбулось виїзне засідання Комітету Вер-
ховної Ради України з питань законодавчого забезпечення правоохо-
ронної діяльності на тему: «Про дотримання законності в установах 
виконання покарань».

Під час засідання було відзначено, що останнім часом наміти-
лись деякі позитивні зміни та поліпшення стану справ у сфері до-
тримання прав і свобод людини при виконанні кримінальних пока-
рань, дещо гуманізовано каральну політику судів України, внаслі-
док чого зменшено чисельність засуджених і ув’язнених в установах 
кримінально-виконавчої системи (з 192 тис. осіб на 01.01.2005 р. до 
160,7 тис. на 01.01.2007 р.).

На сьогоднішній день у системі виконання покарань України 
налічується 182 установи. в їх числі 33 слідчі ізолятори, розраховані 
на 36992 місця, в яких станом на 1 жовтня минулого року трималось 
32481 особа. 136 кримінально-виконавчих установ на 119700 місць, 
де на вказану дату трималось 129096 позбавлених волі осіб. У 20 вип-
равних центрах на 3985 відбували покарання у виді обмеження волі 
4871 особа.

Діяльність вітчизняної пенітенціарної системи забезпечують 
близько 47 тис. працівників.

Державна кримінально-виконавча служба має у своєму роз-
порядженні 133 підприємства, що спеціалізуються на виготовлен-
ні продукції машинобудування та металообробки, меблів, швейних 
виробів та речей з природного каменю.

Організація охорони здоров’я засуджених здійснюється 105 ме-
дичними частинами установ виконання покарань та 22 лікарнями 
(на 7223 місця), серед яких 6 спеціалізованих. А ув’язнених — 29 ме-
дичними частинами та 3 пунктами охорони здоров’я. Утім, медичне 
обладнання установ системи виконання покарань або взагалі від-
сутнє, або морально застаріле, фактично відпрацювало свій ресурс 
і тому часто виходить із ладу.
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Разом з тим, існуючий стан речей викликає стурбованість че-
рез наявність чисельних порушень Конституції та законів України 
та норм міжнародного права щодо стандартів тримання засуджених 
у слідчих ізоляторах та виправних колоніях Департаменту.

Станом на 1 листопада 2006 року в установах системи виконання 
покарань утримувалось 7611 осіб, хворих на активну форму туберку-
льозу, з них 732 особи — у слідчих ізоляторах. У більшості установ 
виконання покарань виявлялися особи, які протиправно, з пору-
шенням вимог Закону України «Про боротьбу із захворюванням на 
туберкульоз», перебували серед інших засуджених. створюючи не-
безпеку поширенню цього захворювання та виникненню епідемії. 
Мало того, протягом 2004–2005 рр. на це небезпечне захворювання 
занедужали по 41 співробітнику установ щорічно.

За інформацією Генеральної прокуратури, за 2004–2006 рр. вне-
сено 9954 документів прокурорського реагування, за наслідками роз-
гляду яких до дисциплінарної та інших видів відповідальності при-
тягнуто 7756 працівників кримінально-виконавчої служби, ще 61 пра-
цівника притягнуто до кримінальної відповідальності. За ініціативи 
прокурорів зі слідчих ізоляторів, органів та установ виконання по-
карань звільнено 50 осіб, які незаконно в них тримались. Ще 253 
ув’язнених і засуджених осіб звільнено з штрафних приміщень, як 
незаконно покараних у дисциплінарному порядку.

Мали місце акції протесту у Харківському СІЗО, Личаківській 
виправній колонії № 30 Львівської області у травні 2006 р., колонії 
№ 31 в Ізяславі Хмельницької області та деяких інших установах ви-
конання покарань, в яких засуджені протестували проти умов три-
мання. незадовільного медичного забезпечення, умов праці тощо. 
Така ситуація є загрозливою, бо замість вирішення проблемних пи-
тань, що спонукають ув’язнених до протесту, адміністрації найчасті-
ше вдаються до придушення такого опору, та ще й намагаються не 
виносити інформацію про резонансні події за межі установ.

Відсутність дієвого державного та громадського контролю за 
роботою установ Департаменту створює умови для вчинення служ-
бовими особами органів системи виконання покарань корупційних 
діянь та злочинів. Як відомо, одним із основних джерел надходжень 
заборонених предметів для осіб, що позбавлені волі, є співробітники 
цих установ. Однак, за останні 2 роки і 9 місяців адміністрацією пе-
нітенціарних закладів було виявлено лише 113 недозволених зв’язків 
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працівників установ з засудженими та їх родичами. Винні особи 
притягнуті до адміністративної відповідальності відповідно до зако-
ну «Про боротьбу з корупцією» та звільнені з органів ДДУПВП.

Потребує поліпшення фінансування Державної кримінально-
виконавчої системи із держбюджету, яке тривалий час залишається 
недостатнім та в середньому становить лише 25–45% від нормативної 
потреби. На 2007 р. заплановано виділення суми у 1410,9 млн. грн., 
що забезпечить потреби на 51%.

http://www.khpg.org

амністія — шлях до виправлення

05.07.07 | Юрій Чумак, Марина Федько

У червні Президент Віктор Ющенко підписав закон про ам-
ністію, відповідно до якого з місць ув’язнення по всій Україні звіль-
нять дві тисячі засуджених. Яка мета амністії, та які заходи у зв’язку 
з цим будуть проведені на Чугуївщині, розповів начальник Чугуївсь-
кого міжрайонного відділу кримінально-виконавчої інспекції Хар-
ківської області підполковник внутрішньої служби В.А. Чоботок.

Володимир Анатолійович через засоби масової інформації поп-
росив заспокоїти громадян, які у зв’язку з амністією остерігаються 
збільшення злочинності. Він запевнив, що люди, які підпадають під 
амністію, як свідчить багаторічна практика, рідко вчиняють повтор-
ні злочини. Відповідно до закону про амністію з місць позбавлення 
волі звільнять тільки осіб, уперше засуджених за здійснення неваж-
ких злочинів, наприклад, за дрібні крадіжки, легкої або середньої 
тяжкості тілесні ушкодження.

У Чугуєві й Чугуївському районі будуть звільнені за амністією 
44 чоловіка, що знаходяться на обліку в міжрайонному відділі кримі-
нально-виконавчої інспекції, і засуджені до покарання, не пов’язаного 
з позбавленням волі.

Крім того, за словами Володимира Чобітка, очікується, що Чу-
гуївський суд звільнить ще кілька людей, які підпадають під чин-
ність закону про амністію, чиї правопорушення є незначними.
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Взагалі, амністія (від грец. amnestia — прощення) — звільнен-
ня від карного покарання або заміна призначеного судом покаран-
ня більше м’яким. Вона здійснюється за рішенням глави держави 
й може бути загальною (для всіх осіб, засуджених або притягнутих 
до кримінальної відповідальності за певними статтями) або особис-
тою (помилування). Як вважає підполковник Чоботок, механізм ам-
ністії має позитивний ефект, тому що дозволяє тим, хто оступився, 
розпочати свій життєвий шлях із чистого аркуша. Особи, звільнені 
за амністією, будуть уважатися несудженими, стосовно них не буде 
ніяких обмежень. А головна мета амністії — допомогти людям, які 
вийшли на волю, відчути себе повноцінними членами суспільства.

У суверенній Україні амністія застосовується майже щороку, за 
останні часи її не використали лише в 2006 році. За роки незалеж-
ності було прийнято 13 актів про амністію, за якими загалом звіль-
нено 151904 особи.

Зараз в установах державної кримінально-виконавчої служби ут-
римуються майже 158 тисяч засуджених. Серед них майже 7,4 тисяч 
жінок, 2,1 тисяч неповнолітніх, 4,9 тисяч інвалідів I-III груп і осіб 
похилого віку, більше 10,2 тисяч чоловік, хворих на туберкульоз, 
і понад 24 тисяч чоловік, засуджених до 3 років за дрібні крадіжки, 
хуліганство, навмисне або необережне легкої або середньої тяжкості 
нанесення тілесних ушкоджень.

http://www.khpg.org
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череЗ неналежне утримання ув’яЗнених 
в установах виконання покарань україна 

вже сплатила За рішеннями Євросуду 
понад 58,5 тис. Євро

21.03.07

Станом на березень 2007 року Україна виплатила за рішення-
ми Європейського суду з прав людини понад 58,5 тис. євро через 
неналежне утримання ув’язнених в установах виконання покарань. 
При цьому скарги до Євросуду щодо неналежних умов утримання 
в Україні осіб, засуджених до позбавлення волі, набувають дедалі 
системнішого характеру.

Про це повідомив прес-службі Мін’юсту Урядовий уповноваже-
ний у справах Європейського суду з прав людини Юрій Зайцев.

На сьогодні, за словами Уповноваженого, зазначені справи про-
ти України взяті під особливий контроль з боку Комітету міністрів 
Ради Європи, який триватиме до повного усунення Україною не 
тільки конкретних порушень, а й першопричин, що визначають їх 
системний характер.

Серед порушень прав ув’язнених в Україні, які викликають три-
вогу європейських інституцій, Юрій Зайцев назвав проблеми умов 
утримання засуджених, а також всі інші пов’язані з цим питання — 
адекватної медичної допомоги та лікування, належного поводження 
з боку адміністрації установ виконання покарань до ув’язнених та 
осіб, що тримаються під вартою.

За словами Урядового уповноваженого, найбільшу сатисфакцію 
за рішенням Європейського суду — 26 тис. євро — Україна сплатила 
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у 2005 році у справі «Невмержицький проти України», в якій було 
констатовано порушення прав заявника стосовно умов тримання під 
вартою та позбавлення належного медичного лікування, що стано-
вить нелюдське поводження, а також стосовно примусового годуван-
ня заявника, що було застосовано у спосіб, який був кваліфікований 
Європейським судом як тортури.

Загалом, станом на березень 2007 року через неналежні умови 
тримання під вартою Європейським судом з прав людини було вине-
сено проти України 10 рішень, що набули статусу остаточних. В цих 
справах Європейський суд, зокрема, визнавав неналежними умови 
утримання осіб, засуджених до смертної кари, розслідування скарг 
про побиття в СІЗО, ненадання адекватного медичного лікування 
ув’язненому, хворому на туберкульоз, умови утримання в СІЗО тощо.

Юрій Зайцев наголосив, що дана категорія скарг до Європей-
ського суду є однією з найбільш поширеною після скарг на невико-
нання рішень національних судів. І має для України несприятливу 
перспективу як щодо розгляду їх Євросудом, так і щодо надходжен-
ня нових скарг проти України, оскільки в країні фактично не вирі-
шуються причини, що призводять до появи подібних справ.

Прес-служба Міністерства юстиції України.

http://www.khpg.org

семь с половиной лет в Застенках 
беЗ объявления приговора

04.05.07 | Марина Николаева

Харьковчанин Сергей Буров по-своему повторил судьбу леген-
дарного узника замка Иф. В следственном изоляторе, в нечеловечес-
ких условиях, он провёл рекордное для Украины время: был арес-
тован ещё в девяностые, вышел в двухтысячных. До сих пор суд его 
так и не признал виновным. Теперь Сергей требует, чтобы Украины 
выплатила ему 12 миллионов за проведённые годы в неволе.

В начале девяностых — рассказывает Сергей Буров — он был 
обеспеченным человеком. Одним из первых в СССР он начал пе-
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чатать фотообои, к 95-му году накопил состояние в 800 тысяч дол-
ларов. Тогда, вспоминает Буров, ему предлагали покровительство 
и бандиты, и милиционеры. Считает, что его отказ привел к фа-
тальным последствиям — летом девяносто пятого Сергея арестовали 
по подозрению в убийстве.

Предприниматель утверждает: он никого не убивал. Говорит, 
что его подставили правоохранители: воспользовались тем, что 
младший брат Сергея водил дружбу с рецидивистами и наркома-
нами. В убийстве одного из них и обвинили предпринимателя. Ни 
алиби, ни неопровержимые, по словам Сергея Бурова, доказатель-
ства невиновности не убедили следствие. Было предъявлено обви-
нение. Но в 96-ом и 98-ом Октябрьский суд отправлял дело на до-
следование.

В 2000-м году — уже в Ленинском суде первый приговор — 13 лет 
лишения свободы. За это время Сергей только полгода был на сво-
боде — временно меру пресечения изменили на подписку о невыез-
де. Потом — снова судебная тяжба — Апелляционный суд отменяет 
решение, Червонозаводской назначает наказание в семь с половиной 
лет лишения свободы. Сейчас судебным следствием вновь занимает-
ся Апелляционный суд. Из СИЗО Сергей вышел в 2004-м, без окон-
чательного приговора, отсидев семь с половиной лет. Из воспомина-
ний той жизни — камеры по сто двадцать человек, где одна койка на 
троих, часовая прогулка раз в сутки и коричневая жижа из варёной 
хамсы и кабачков на обед.

Сергей Буров, подсудимый: «Девяносто пятый год, если вы пом-
ните — это же была Диканёвка. Воды у нас не было, какали, если 
можно так сказать, в кулёчки, складывали, страшно. Это я сейчас 
вспоминаю, как я смог это вытерпеть всё. В те годы, 95–96-й у лю-
дей слазила кожа, сердце отказывало, люди умирали, дышать было не-
чем — как судьба так распорядилась, что я за 7,5 лет выжил, это надо 
спросить» (поднимает голову к небу).

Сергей Буров намерен через Европейский суд добиться оправ-
дания и 12-ти миллионов гривен компенсации. Харьковская право-
защитная группа в прошлом году проверяла СИЗО: выяснилось — 
приговора здесь ожидают по несколько лет.

Людмила Клочко, Харьковская правозащитная группа: «Суд мо-
жет осудить человека к лишению свободы, но пока нет вступившего 
в законную силу решения суда, этот человек не считается виновным. 
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Он не виновен. Он просидел семь с половиной лет, будучи не винов-
ным! Пока ещё не доказана его вина и это абсолютно недопустимые 
вещи!»

Кабинет министров Совета Европы констатировал: Украина плохо 
выполняет решения Европейского суда. Компенсации выплачивают-
ся, но власти не устраняют причину — каждый год тысячи украинцев 
жалуются на затягивание судебных процессов. Людмила Клочко счи-
тает — решение проблемы в комплексном подходе: только когда будет 
отлажена конвойная и судебная работа, а мера пресечения заключе-
ние под стражу станет исключением из правил — в Украине снизится 
число без вины виноватых.

http://atn.kharkov.ua/mess.php?id=17966

48 годин ніна карпачова провела в сіЗо

02.08.07

Уповноважений з прав людини разом з групою фахівців свого 
Секретаріату та представниками ЗМІ 27 липня 2007 року провела 
чергову перевірку Київського слідчого ізолятора. Моніторинг дотри-
мання прав осіб, які перебувають під вартою, було здійснено у рам-
ках «візиту без попередження» відповідно до Закону України «Про 
Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини» та вимог 
ратифікованого Україною Факультативного протоколу до Конвенції 
ООН проти катувань.

Були перевірені всі корпуси, де тримаються неповнолітні, жінки, 
підслідні, підсудні, а також засуджені до довічного ув’язнення. Ретель-
но вивчалися питання умов тримання, матеріально-побутового забез-
печення, надання медичної допомоги, стану правопорядку в установі, 
поводження персоналу з ув’язненими тощо. Омбудсман особисто зус-
трілася з-понад 80 ув’язненими — громадянами України, Росії, Грузії, 
Білорусі та інших держав. При цьому особлива увага приділялася до-
триманню права на захист, доступ до інформації, надання щоден-
них прогулянок, побачення з рідними, отримання передач, праву на 
листування, у тому числі з Уповноваженим з прав людини.
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Омбудсман зазначає, що з часу останніх перевірок відбулися пев-
ні позитивні зрушення у забезпеченні основоположних прав осіб, які 
перебувають в умовах ізоляції від суспільства. Зокрема, у більшості 
камер поліпшився санітарний стан, відгороджено туалетні кабінки, 
стало чистіше, охайніше, всюди працюють радіоточки. З допомогою 
родичів ув’язнених установлені, де є можливість, телевізори, нині 
немає проблем з отриманням без обмежень передач, наданням поба-
чень. На вимогу Уповноваженого подолано проблему, за розв’язання 
якої тривала боротьба з 1998 року, — нарешті зняті з вікон так звані 
горезвісні баяни, в результаті чого у камерах побільшало так потріб-
ного людям світла та повітря. Загалом слідчий ізолятор став більш 
відкритим для суспільства, засобів масової інформації, представни-
ків релігійних організацій.

Водночас за результатами моніторингу Омбудсман вкотре наголо-
шує на наявності порушень прав осіб, які тримаються у Лук’янівському 
слідчому ізоляторі та справедливо скаржаться на приниження їхньої 
людської гідності через неналежні умови тримання. Це пов’язано пе-
редусім зі значною скупченістю в камерах. Понад 200 осіб не забез-
печені установленою законом нормою жилої площі, в деяких камерах 
тримається майже по 40 осіб, а в окремих з них усупереч визначеним 
законом 2,5 квадратних метра на одного ув’язненого припадає менше 
1 квадратного метра жилої площі.

Дуже важко ув’язненим переносити нестерпну спеку в старому 
так званому Катерининському корпусі. Частково розв’язати пробле-
му розміщення в’язнів дасть змогу завершення будівництва ново-
го корпусу в рамках реалізації українсько-швейцарського проекту. 
Омбудсман, оглянувши новобудову, встановила, що будівництво на 
межі зупинення через неналежне фінансування українською сто-
роною.

Уповноважений вважає, що, як і раніше, однією з причин пере-
повнення СІЗО є не виважений підхід суддів до обрання альтерна-
тивних запобіжних заходів та видів покарання.

Кардинальних змін потребують і норми законодавства щодо 
декриміналізації статей, пов’язаних насамперед із засудженням за 
вживання наркотичних засобів. На думку Ніни Карпачової, хворих 
треба лікувати, а не тримати за ґратами. Особливо це стосується не-
повнолітніх, оскільки, як засвідчують зустрічі з ними, у Київському 
слідчому ізоляторі вони здебільшого тримаються за скоєння незнач-
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них злочинів (крадіжки, наркоманію). Загальна причина цього — 
бідність українських родин. Як зазначила під час зустрічі з Уповно-
важеним з прав людини в камері одна з дівчат, вона змушена була 
красти, аби щось купити поїсти та у щось вдягтися.

Надто пекучою залишається проблема поширення серед ув’яз-
нених, персоналу та навіть адвокатів, слідчих захворюваності на 
туберкульоз. Нині ці показники у Київському та інших СІЗО уд-
вічі вищі, ніж у виправних колоніях України. На жаль, як і раніше, 
в центрі столиці України до СІЗО приймають хворих на активну 
форму туберкульозу, при цьому повноцінного лікування вони там 
не можуть отримати.

Уповноважений вважає, що серйозний поштовх до розв’язання 
цих та інших нагальних проблем повинна дати реалізація спеціаль-
ної Державної програми покращення умов тримання ув’язнених.

Запобіганню брутальним порушенням прав ув’язнених має 
сприяти й неухильне дотримання процесуальних строків перебуван-
ня їх під вартою, розумних термінів розгляду кримінальних справ 
судами.

Ніна Карпачова переконана, що однією з причин та умов невід-
повідності реального стану справ у СІЗО міжнародним стандартам 
є також труднощі з підбором та підготовкою кадрів персоналу, пра-
вовим та соціальним його захистом, непрестижністю цієї професії 
в нашому суспільстві. Звідси ізолятор майже на 20 відсотків не-
укомплектований кадрами. Заробітна плата в Лук’янівському СІЗО 
молодшого і середнього начальницького складу становить всього 
700 гривень.

Ці та інші недоліки призводять також до ускладнення опера-
тивної обстановки в СІЗО, напруження в середовищі ув’язнених, на-
слідком чого стали надзвичайні події у липні цього року. Йдеться 
про два вбивства в’язнів співкамерниками (Омбудсман проводить за 
цими фактами власне розслідування, зустрілася з підозрюваними та 
персоналом СІЗО, про що — у наступному прес-релізі).

За підсумками перевірки Київського СІЗО Омбудсман дала 
інтерв’ю засобам масової інформації. А керівництву СІЗО, Держав-
ного департаменту України з питань виконання покарань та його 
управлінням в місті Києві та Київській області доручено здійснити 
комплекс конкретних заходів щодо усунення порушень конститу-
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ційних прав і свобод ув’язнених. Реалізацію цих заходів взято Упов-
новаженим на особливий контроль.

27 липня 2007 
Прес-служба Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини 

http://www.ombudsman.kiev.ua/

медведько приЗывает навести порядок в сиЗо

31.08.07

Генеральный прокурор Украины Александр Медведько призы-
вает руководство Государственного департамента по вопросам ис-
полнения наказаний навести порядок в следственных изоляторах 
страны. Об этом он заявил сегодня на координационном совещании 
правоохранительных органов, в котором принимал участие Прези-
дент Украины Виктор Ющенко, информирует УНИАН

В частности, акцентируя внимание на ситуации, сложившейся 
в Киевском СИЗО № 13, Медведько напомнил, что только в этом 
году в данном учреждении произошло два умышленных убийства 
и 5 смертельных случаев, последний — вчера вечером. 

Обращаясь к руководителю Госдепартамента по вопросам ис-
полнения наказаний Василию Кощенцу, генпрокурор подчеркнул: 
«Василий Васильевич, немедленно устраняйте причины чрезвычай-
ных происшествий. Это жизни людей!».

http://www.glavred.info/

гпу Зобов’яЗала кощинця 
усунути виявлені порушення Законів

03.09.07

В травні 2007 року Голова Державного департаменту з питань 
виконання покарань видав незаконне розпорядження, яким доступ 
громадських організацій та журналістів до установ виконання пока-
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рань обмежувався кількома годинами на тиждень — тільки по субо-
тах та неділях у суворо визначений час. 

Таке обмеження доступу до установ суттєво ускладнило роботу із 
засудженими, яку ведуть громадські організації, звузило їх можливості 
по наданню правової, психологічної або іншої допомоги засудженим.

Відвідування установ по вихідним дням за графіком, встановле-
ним Департаментом, зводило нанівець і без того вкрай невеликі мож-
ливості для громадського контролю установ виконання покарань.

Звернення до Департаменту, зокрема Голови «Донецького Ме-
моріалу», з проханням скасувати незаконне розпорядження не да-
ло результатів. Департамент обґрунтовував появу на світ свавільної 
вказівки п. Кощинця благими намірами впорядкувати доступ до ус-
танов пенітенціарної системи представників засобів масової інфор-
мації та громадських організацій, так як відвідування потребують 
додаткових заходів для забезпечення безпеки, що відволікає персо-
нал від виконання безпосередніх обов’язків. 

Тоді правозахисник Олександр Букалов звернувся до Генеральної 
прокуратури. Вивчивши матеріали та вимоги Державного департамен-
ту України з питань виконання покарань від 30.05.2007 № 3/4-2329 Кн 
щодо єдиного порядку відвідування представниками засобів масової 
інформації, громадських організацій та іншими особами установ ви-
конання покарань, Генеральна прокуратура України встановила, що 
ця вимога є незаконною.

За результатами перевірки, Генеральна прокуратура України 
внесла вказівку Голові Державного департаменту з питань виконан-
ня покарань усунути виявлені порушення законів.

http://www.maidan.org.ua/

третина скарг українців до Європейського суду 
З прав людини пов’яЗана З діяльністю 
вітчиЗняної пенітенціарної системи

03.03.08

Третина скарг, які надходять до Європейського Суду з прав лю-
дини від українських громадян, так чи інакше пов’язана з питання-
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ми, які належать до компетенції Департаменту з питань виконання 
покарань. Про це сьогодні заявив перший заступник Міністра юсти-
ції Євген Корнійчук у ході розширеного засідання колегії Державно-
го департаменту України з питань виконання покарань, присвячено-
го підсумкам діяльності органів і установ кримінально-виконавчої 
служби України у 2007 році.

Євген Корнійчук зазначив, що на сьогодні Мін’юст разом з Де-
рждепартаментом з виконання покарань створили робочу групу, яка 
працює над вдосконаленням законодавства у частині, що регулює 
найбільш проблемні напрямки діяльності кримінально-виконавчої 
системи.

За словами першого заступника Міністра юстиції, цю роботу 
планується завершити до кінця другого кварталу поточного року:

«Ми визначили для себе дуже стислі терміни для напрацюван-
ня та узгодження з профільними міністерствами законодавчих змін. 
Викорінити приводи для скарг потрібно в найкоротші терміни. Ад-
же позбавляючи людину свободи, ми не маємо права позбавляти її 
гідності. Засуджені мають бачити світло в кінці тунелю і бути гото-
вими до повернення в суспільство», — наголосив він.

Євген Корнійчук також повідомив, що на сьогодні Міністерство 
юстиції працює над комплексом питань щодо покращення діяль-
ності Департаменту з питань виконання покарань. Зокрема, в пи-
таннях збільшення фінансування — для будівництва закладів для 
утримання довічно ув’язнених осіб, хворих на туберкульоз та СНІД. 
Опрацьовується проблема списання податкової заборгованості під-
приємств установ виконання покарань. Крім того, передбачається 
створення закладів професійно-технічної підготовки для ув’язнених, 
а також вилучення з системи МВС вищого навчального закладу 
з підготовки кадрів для системи виконання покарань.

Євген Корнійчук наголосив, що новий уряд опрацьовує весь 
спектр питань, пов’язаних з функціонуванням пенітенціарної сис-
теми та дотриманням прав людини. Він також поінформував про 
заходи, які здійснює Міністерство юстиції для приведення системи 
виконання покарань до європейських стандартів.

Прес-служба Міністерства юстиції України 
http://minjust.gov.ua/0/13147
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страсбургский суд присудил компенсацию 
пермским Заключенным

15.05.08

Европейский суд по правам человека в Страсбурге удовлетво-
рил иск («Дедовский и другие против России») семерых заключен-
ных одной из колоний Пермской области и присудил каждому из 
них по 10 тысяч евро компенсации. Судьи признали, что права пре-
ступников были нарушены во время операции спецназа, сообщает 
«Интерфакс».

О решении страсбургского суда рассказал судья Европейско-
го суда по правам человека от России Анатолий Ковлер. Выступая 
в Российской академии правосудия, он заявил, что, по мнению суда 
по правам человека, заключенных, действительно, жестоко избили 
бойцы спецназа.

Уточняется, что следствие по факту избиения заключенных спец-
назовцами было прекращено в связи с невозможностью опознания 
лиц, нарушивших права преступников. Связано это с тем, что спец-
назовцы были в масках.

Были ли заключенные избиты во время задержания, либо они 
получили телесные повреждения уже находясь в местах лишения 
свободы, в сообщении информагентства не уточняется.

http://lenta.ru/news/2008/05/15/compens/

тортури За ґратами

25.06.08 | Марічка Набока, Надія Шерстюк

В українських тюрмах масово і систематично знущаються над 
ув’язненими. Такі відомості з колоній отримують українські правоза-
хисники мало не щодня. Одне з нещодавніх повідомлень прийшло з Хар-
ківщини, де близько сорока в’язнів покалічили себе, протестуючи в та-
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кий спосіб проти умов утримання та жорстокого поводження з боку 
адміністрації. Водночас у Державному департаменті з питань вико-
нання покарань стверджують, що застосовують до в’язів законні ме-
тоди і лише наводять лад в установах.

Катування чи «виховна робота»?

Як стверджують вітчизняні правозахисники, тортури відчу-
вають на собі 90% ув’язнених, Дев’яносто відсотків відомостей 
про катування ув’язнених правозахисники отримують нелегаль-
ним шляхом, каже координатор Вінницької правозахисної групи 
Дмитро Гройсман. Він переконаний, що повідомлення про кату-
вання й жорстоке поводження на території українських пенітен-
ціарних установ — це правда. Однак, це лише третина фактів. На 
думку правозахисника, проблема полягає в тому, що в Україні не 
існує незалежного від повністю корумпованої прокуратури і то-
тально корумпованого Департаменту з питань виконання покарань 
системи контролю за дотриманням прав людини в пенітенціарних 
установах.

Олександра Рафальського затримали вісім років тому за підоз-
рою в скоєнні вбивства. Щоб отримати свідчення, його почали би-
ти. «Змочували всі частини тіла, підключали струм, тілесні пошкод-
ження були по всьому тілу», — говорить мати обвинуваченого Тама-
ра Рафальська

У Державному департаменті з питань виконання покарань 
спростовують факти масового побиття засуджених, а більшість зви-
нувачень на адресу адміністрацій колоній вважають безпідставними. 
Микола Ільтяй, виконувач обов’язків голови департаменту, називає 
це провокацією. «Це робота з розхитування установ покарання, фі-
нансується з бандитського «общака», залучаються ЗМІ, правозахис-
ники. Ми не збираємося схиляти перед тим голову, хоч деякі помил-
ки є у виховній роботі. Я вважаю, що має бути адекватна виховна 
робота. Тих, хто не розуміє, треба карати».

Державний департамент з питань виконання покарань нині 
є автономною структурою з окремим статусом, на яке не може 
впливати навіть уряд, розповідає Олександр Беца, голова громадсь-
кої ради з питань дотримання прав людини в установах виконан-
ня покарань при Міністерстві юстиції. Кілька років тому, вико-
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нуючи зобов’язання перед Радою Європи, Україна вивела депар-
тамент з підпорядкування МВС, проте і досі не передала його до 
Мін’юсту.

У 2005 році в Європейському суді з прав людини харків’янин 
Олексій Афанасьєв вперше в історії України виграв справу за фак-
том катувань і жорстокого поводження. Суд зобов’язав державу 
виплатити йому шість з половиною тисяч євро. Проте правоохорон-
ці, які збиткувалися з чоловіка і досі не покарані, стверджує його 
адвокат Аркадій Бущенко. Адже прокуратура неохоче розслідує такі 
справи.

Досудове побиття

Побиття і катування поширені не лише у колоніях, вони почи-
наються ще з місць попереднього ув’язнення — в ізоляторах тимча-
сового утримання і приймальниках-розподільниках, кажуть пра-
возахисники. Там піддають тортурам, щоб вибити зізнання, як це 
сталося з мешканцем Вінницької області Михайлом Бондарем. Його 
мати Катерина Михайлівна розповідає про знущання над сином: 
«Його трусило, у вухах кров. Вони його підвішували в наручниках, 
він так добу висів».

Зі співробітниками правоохоронних органів, а також пенітен-
ціарних установ має працювати психолог, щоб зменшувати у них 
прояви агресії й жорстокості, вважає Тетяна Яблонська з Українсь-
ко-американського бюро захисту прав людини. До того ж, за її сло-
вами, так званий план розкриття злочинів змушує осіб у погонах 
застосовувати незаконні методи ведення слідства. «Я проводила 
моніторинг, опитала 1000 в’язнів. Майже 80% стверджували, що всі 
тортури були на рівні затримання й отримання явок з повинною. 
Мені відомі випадки, коли прокурор був присутній при таких кату-
ваннях».

Поки в Україні не створена незалежна система контролю держа-
ви і суспільства за дотриманням прав людини у місцях позбавлення 
волі, проблема вирішена не буде, стверджують представники право-
захисних організацій.

http://human-rights.unian.net/ukr/detail/187883
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блиЗько чверті підоЗрюваних в україні утримуються 
в слідчих іЗоляторах беЗпідставно

16.07.08

Щорічно від 10 до 15 тисяч осіб в Україні безпідставно утриму-
ються в слідчих ізоляторах. Про це у п’ятницю заявив Міністр юс-
тиції України Микола Оніщук у ході «круглого столу», присвяченого 
проблемам попереднього ув’язнення.

За словами Міністра, саме таку кількість осіб звільнюють з під 
варти через припинення справ органами слідства і дізнання; зміну 
запобіжного заходу; припинення справ судами і за виправдувальни-
ми вироками; судові вироки про умовне звільнення і про засуджен-
ня до покарань, не пов’язані з позбавленням волі.

Це, наголосив Міністр, складає близько 25% від усіх підозрю-
ваних, обвинувачених та підсудних, що утримуються в слідчих ізо-
ляторах.

Міністр юстиції підкреслив, що вітчизняна система поперед-
нього ув’язнення характеризується високим ризиком порушення 
прав людини, урегульована суперечливими правилами й вимагає 
занадто великих видатків.

Щорічно, за словами Міністра юстиції, держава витрачає біль-
ше 145 млн. грн. на попереднє ув’язнення підозрюваних, обвинува-
чених та підсудних.

«Цей фінансовий тягар лягає на самих утримуваних, їхні роди-
ни і на суспільство в цілому. Утримувані щороку втрачають близь-
ко 103 млн. грн. у вигляді не отриманої зарплатні та фінансових 
витрат, які несуть їхні близькі та родичі, що пов’язані з відвідуван-
нями ув’язнених, передачами, оплатою додаткових послуг адвоката, 
що були викликані взяттям особи під варту», — наголосив керівник 
головного юридичного відомства країни, озвучуючи дані аналітич-
ного звіту, який було зроблено за замовленням Міністерства юстиції 
в співробітництві з Американською асоціацією юристів «Ініціатива 
у верховенстві права».

Суттєвим недоліком чинної системи запобіжних заходів та по-
переднього ув’язнення, за словами Міністра юстиції, є відсутність 
вичерпного переліку випадків та критеріїв застосування взяття під 
варту у порівнянні з іншими запобіжними заходами.
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Міністр наголосив, що міжнародні стандарти вимагають засто-
сування взяття під варту лише у виняткових випадках, коли іншими 
засобами неможливо досягти мети кримінального правосуддя, і на-
полягають на переважному використанні альтернативних запобіж-
них заходів.

http://www.minjust.gov.ua/

в україні плануЄться створити 
спеціальний державний орган, 

що Запобігатиме тортурам 
в місцях ув’яЗнення

21.11.08 | Александр Ъ-Зворский

В Україні планується створити Національну комісію із запобі-
гання тортурам. Про це було заявлено у ході засідання «круглого 
столу» щодо питань, пов’язаних зі створенням превентивного ме-
ханізму запобігання катуванням та іншим жорстоким, нелюдським 
або таким, що принижують гідність, видам поводження та покаран-
ня в Україні.

Захід відбувся 21 листопада в Міністерстві юстиції в рамках ре-
алізації Плану заходів з відзначення 60-ї річниці проголошення За-
гальної декларації прав людини та Дня прав людини (відзначаються 
у світі 10 грудня).

У ході «круглого столу» відбулося обговорення шляхів реалізації 
зобов’язань України щодо створення превентивного механізму для 
запобігання катуванням. Відповідні зобов’язання було взято держа-
вою внаслідок ратифікації Україною Факультативного протоколу до 
Конвенції проти катувань та інших жорстоких, нелюдських або та-
ких, що принижують гідність, видів поводження та покарання.

Як було зазначено у ході засідання, на сьогодні Міністерством 
юстиції розробляється проект закону, який передбачає запроваджен-
ня в Україні превентивних механізмів із запобігання катуванням. 
Серед іншого, законопроект передбачатиме створення спеціального 
державного органу, що здійснюватиме контроль над установами ви-
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конання покарань (на сьогодні в Україні налічується близько 1,5 ти-
сячі пенітенціарних установ та спеціальних закладів).

Захід відбувся за участю фахівців Мін’юсту, МВС, Державного 
департаменту з питань виконання покарань, секретаріатів Уповно-
важеного з прав людини Верховної Ради та Кабінету Міністрів Ук-
раїни, а також громадських організацій.

Наступне засідання «круглого столу», на якому будуть надані 
пропозиції до вказаного законопроекту від зацікавлених органів 
влади та громадських організацій, планується провести у грудні по-
точного року.

Прес-служба Міністерства юстиції України

http://www.khpg.org

готовятся иЗменения в Закон об амнистии

13.03.09

На рассмотрение Верховной Рады поступил законопроект, пре-
дусматривающий внесение существенных изменений в действую-
щий закон «О применении амнистии». Наиболее важным измене-
нием разработчики документа считают отмену права на амнистию 
для тех лиц, по чьим уголовным делам на момент ее объявления еще 
не был вынесен приговор. В парламентском комитете по вопросам 
борьбы с организованной преступностью и коррупцией полагают, 
что данная норма может перегрузить следственные и судебные ор-
ганы рассмотрением дел о незначительных преступлениях, хотя те, 
кто их совершил, все равно попадут под амнистию.

Законопроект № 4179 «О внесении изменений в закон Украины 
„О применении амнистии“» был зарегистрирован в Верховной раде 
10 марта. Один из его разработчиков, председатель парламентского 
комитета по вопросам законодательного обеспечения правоохрани-
тельной деятельности, народный депутат Виктор Швец (БЮТ) по-
лагает, что внесение этих изменений позволит говорить «о новой 
редакции действующего в данный момент закона № 392/96 „О при-
менении амнистии“, принятого еще 1 октября 1996 года».
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Наиболее важным изменением Виктор Швец считает отмену 
права на амнистию для тех лиц, по чьим уголовным делам на мо-
мент объявления амнистии еще не вынесен приговор. «Сейчас под 
амнистию могут попасть обвиняемые, чьи дела находятся в ведении 
органов дознания, досудебного следствия или суда. Это прямое на-
рушение Конституции — человека амнистируют еще до того, как 
признали виновным»,– объяснил Виктор Швец.

Кроме того, авторы законопроекта предлагают расширить пере-
чень категорий осужденных, в отношении которых не может быть 
применена амнистия. В частности, это касается лиц, совершивших 
преступления средней тяжести и отбывших менее половины срока 
заключения, а также тех, кто был осужден за получение взятки, пре-
вышение власти и служебных полномочий, преступления в сфере 
оборота наркотиков, нарушение правил дорожного движения, пов-
лекшее за собой смерть потерпевшего или тяжкие телесные повреж-
дения.

Напомним, согласно действующему законодательству, под ам-
нистию не попадают граждане, виновные в совершении преступле-
ний против национальной безопасности, террористических актов, 
бандитизме, умышленном убийстве. Осужденные за совершение 
другого умышленного тяжкого или особо тяжкого преступления 
могут рассчитывать на амнистию, только отбыв половину назначен-
ного судом наказания. Однако разработчики законопроекта предла-
гают увеличить этот период до двух третей наказания.

Комментируя законопроект, заместитель председателя комите-
та ВР по вопросам борьбы с организованной преступностью и кор-
рупцией Николай Джига (Партия регионов) отметил, что украинс-
кая юридическая система еще не готова к подобным нововведениям. 
«Если преступление незначительное, человек сам признал себя ви-
новным, следствие доказало его вину — дело можно прекратить по 
амнистии еще до завершения расследования»,– заявил Ъ господин 
Джига. По его словам, в случае принятия закона придется довести 
до конца следствие по каждому из подобных дел, а затем передать их 
в суд. «Незачем перегружать и следователей, и судей, и прокуроров, 
если обвиняемый все равно после этого попадет под амнистию»,– 
считает народный депутат.

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1136979
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амністовані ув’яЗнені не поспішають на волю

24.03.09

Ув’язнені, що чекали на оголошення амністії — не поспішають 
полишати тюрем навіть після отримання такої можливості. 

Майже півтисячі засуджених відмовилися скористатися своїм 
правом на дострокове звільнення. За інформацією Державного де-
партаменту виконання покарань загальна кількість в’язнів, що під-
падали під амністію — дві тисячі вісімсот осіб. Але найчастіше лю-
дям просто немає куди йти після звільнення. Багато хто планує ско-
ристатися правом на достроковий вихід із в’язниці пізніше. Адже 
амністуватися можна лише раз за життя. В кожному випадку оста-
точний вердикт — дозволити чи не дозволити лишитися у тюрмі — 
ухвалює суд.

Василь Кощинець, начальник Державного департаменту вико-
нання покарань: «Вони говорять прямо — мені ж нікуди йти. Ну 
найбільша мотивація це коли невеликий термін лишається відбути 
покарання. Там два-три роки. То він рахує, що може уже наступний 
раз йому пригодиться».

http://www.5tv.com.ua/

кримінально-виконавча система 

потребуЄ реформування

10.07.09

У серпні 2006 року Уряд затвердив Державну програму покра-
щення умов тримання засуджених та осіб, взятих під варту, на 2006–
2010 роки (далі — Програма). Її основна мета, зокрема, — приведення 
умов тримання засуджених та осіб, взятих під варту, у відповідність 
з вимогами законодавства та європейськими нормами і стандартами. 
Крім того, Програма має забезпечити безумовне дотримання прав 
людини і громадянина в місцях позбавлення волі, стабільне фун-
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кціонування органів, установ виконання покарань, слідчих ізоля-
торів, підприємств, закладів охорони здоров’я і навчальних закладів 
Державної кримінально-виконавчої служби.

Колегія Рахункової палати під головуванням Валентина Си-
моненка за результатами аудиту стану виконання Програми зроби-
ла висновок, що внаслідок неефективної управлінської діяльності 
Державного департаменту з питань виконання покарань протягом 
2006–2008 років виконано лише десяту частину її завдань, передба-
чених на цей період.

Як встановили фахівці Рахункової палати, Міністерство еко-
номіки України та Міністерство фінансів України не забезпечили 
власну взаємодію з питань контролю і звітності про виконання про-
грами, формально узагальнюючи інформацію, надану Департамен-
том з виконання покарань, без аналізу реального стану виконання 
її заходів.

Поза увагою Міністерства юстиції України залишилося питан-
ня приведення нормативної бази діяльності кримінально-виконав-
чої служби, зокрема, кримінально-виконавчої інспекції, у відповід-
ність з Конвенцією про захист прав людини і основоположних сво-
бод (1950 р.), практикою Європейського суду з прав людини та Єв-
ропейськими пенітенціарними правилами. У той же час, регіональні 
державні адміністрації практично усунулися від виконання заходів. 
Внаслідок цього, умови утримання засуджених та осіб, взятих під 
варту, суттєво не покращилися.

Встановлено, що засуджені не забезпечені житловою площею за 
існуючими нормативами. В жодній установі або слідчому ізоляторі 
умови тримання засуджених та осіб, взятих під варту, не відповіда-
ють вимогам законодавства та європейським нормам і стандартам, 
ратифікованим Україною.

Внаслідок недотримання норм будівельного законодавства не 
було побудовано у визначений програмою строк корпус слідчого ізо-
лятору та два поверхи корпусу для жінок у Київському СІЗО, а вар-
тість проекту зросла майже вдвічі.

У місцях позбавлення волі не забезпечено безумовне дотриман-
ня прав людини і громадянина, більшість органів виконання по-
карань, заклади охорони здоров’я і навчальні заклади Державної 
кримінально-виконавчої служби функціонують у непристосованих 
для роботи умовах.
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Колегія Рахункової палати зробила висновок про нагальну не-
обхідність реформування кримінально-виконавчої системи. У тому 
числі — шляхом удосконалення чинного законодавства в сфері ви-
конання покарань, розширення переліку альтернативних видів по-
карань, не пов’язаних із позбавленням волі. Це забезпечило б скоро-
чення чисельності засуджених та увґязнених осіб в установах вико-
нання покарань і, як наслідок, зниження фінансового навантаження 
на державний бюджет, підвищення ефективності використання бюд-
жетних коштів на утримання засуджених.

Прес-служба Рахункової палати 
http://www.ac-rada.gov.ua/
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3. аналітичні ДосліДження українських 
та міжнароДних організацій. 
Діяльність українських правозахисників

роЗгляд 5-ї періодичної доповіді україни 
комітетом оон проти катувань 

(прес-реліЗ)

24.04.07 | Інформаційне агентство «Інтерфакс», 24 квітня, 13:00, м. Київ

8–9 травня цього року Комітет ООН проти катувань розгляне 
п’яту періодичну доповідь України про виконання Конвенції ООН 
проти катувань та інших жорстоких, нелюдських або принижуючих 
гідність видів поводження і покарання. Контрольний механізм ООН 
передбачає, що всі країни-учасниці Конвенції ООН проти катувань 
зобов’язані кожні чотири роки звітувати про заходи, які мають за-
побігати катуванням — змінювати законодавство, переглядати прак-
тику, гуманізувати систему виконання покарань, навчати персонал 
тощо. Комітет ООН заохочує подання недержавними правозахисни-
ми організаціями коментарів до офіційних доповідей уряду. Хар-
ківська правозахисна група надавала свої доповіді щодо виконання 
Конвенції і коментарі до третьої та четвертої періодичних доповідей 
уряду в 1997 та 2001 роках і підготувала незалежний звіт та коментар 
до п’ятої періодичної доповіді.

На жаль, п’ята періодична доповідь була підготовлена держав-
ними органами ще на початку 2004 троку і не була оновлена, тому 
в ній не відображені зміни в законодавстві і практиці за останні три 
роки. Крім того, п’ята доповідь є достатньо бідною, в ній навіть не 
зазначалися деякі проблеми, які існують в Україні в цій сфері. То-
му замість постатейного коментарю доповіді Харківська правозахис-
на група підготувала детальний звіт, у якому подається незалежний 
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постатейний аналіз дотримання положень Конвенції ООН проти ка-
тувань.

Варто зауважити, що усі періодичні доповіді й інші подібні доку-
менти готувалися державними органами без участі громадськості, не 
публікуються і не обговорюються. На нашу думку, процес звітуван-
ня держави перед контрольними інституціями ООН, Ради Європи 
й інших міжнародних інституцій обов’язково має бути публічним.

Звіт підготовлено на підставі отриманої нами офіційної інфор-
мації, аналізу українського законодавства, досвіду роботи ХПГ з на-
дання допомоги жертвам катувань, матеріали моніторингу ситуації 
з катуваннями, проведеного в 2003–2006 роках у всіх регіонах Ук-
раїни мережею правозахисних організацій у рамках Кампанії проти 
катувань і жорстокого поводження в Україні, результати діяльності 
Фонду підтримки жертв катувань, створеного в рамках цієї програ-
ми, аналіз і спостереження, надані іншими українськими НУО.

За останні кілька років в Україні спостерігалися позитивні зміни 
і тенденції. Однак нашу стурбованість, як і раніше, викликають такі 
проблеми, як безкарність у випадках застосування катувань, конфлікт 
функцій прокуратури, що утруднює ефективне розслідування випад-
ків катувань, рутинна практика порушення права на свободу і прав 
затриманих, практика масового застосування насильства в устано-
вах виконання покарань. Відсутність цілісної системи попередження 
катувань і поганого поводження підриває значення конституційних 
гарантій. Крім того, ряд рис національної правової системи побічно 
сприяють практиці застосування катувань і поганому поводженню. 
Ці недоліки правової системи допускають і/чи заохочують катування.

Хоча стаття 29 Конституції передбачає обов’язковість рішення су-
ду для будь-якого випадку позбавлення волі, можна вказати, що зако-
нодавство і практика ставляться до цієї конституційної норми досить 
нешанобливо. Тісно пов’язана з цим проблема, що збільшує ризик за-
триманих піддатися катуванням і поганому поводженню, — це мож-
ливість продовження затримання під контролем міліції до 10 днів.

Суди в останні роки стали більше приділяти увагу питанням, 
пов’язаним з ризиком поганого поводження у випадку повернення 
особи в треті країни. Зокрема, це виявляється в дуже прогресивних 
рішеннях, що стосуються надання статусу біженців. У той же час 
є недавні приклади насильницького повернення шукачів притулку 
в країни, де ті можуть піддатися переслідуванням.
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Діюча процедура рішення питання про екстрадицію зовсім не 
відповідає вимогам статті 3 Конвенції. Законодавством України не 
передбачається перевірка яких-небудь обставин, що держава повин-
на взяти до уваги у відповідності зі статтею 3 Конвенції. Крім того, 
рішення щодо питання про екстрадицію приймається Генеральним 
прокурором України негласно, і закон не зобов’язує його інформува-
ти дану особу про це рішення.

Кримінальна відповідальність за дії, що мають ознаки катувань 
у значенні статті 1 Конвенції, за останні роки одержала серйозний 
розвиток. Хоча ці кроки, очевидно, були зроблені для виконання Ук-
раїною зобов’язань за Конвенцією, формулювання низки положень 
Кримінального кодексу не цілком відповідають меті, яку має на увазі 
Конвенція. Засудження агентів держави, які застосували катування, 
залишається рідким явищем. Покарання, що призначаються судами 
за катування, також часто не відповідають тяжкості злочину.

На наш погляд, рекомендації Комітету широко поширити в Ук-
раїні висновки Комітету усіма відповідними мовами, ознайомити 
населення через пресу й інші ЗМІ з основними положеннями Кон-
венції проти катувань і увести вивчення правил і норм Конвенції 
співробітниками органів дізнання і слідства і персоналом кримі-
нально-виконавчої системи не виконані державою повною мірою. 
Частково цей пробіл заповнюють неурядові правозахисні організа-
ції, що видають і поширюють численну літературу щодо поперед-
ження катувань і проводять спеціалізовані семінари і тренінги для 
суддів, адвокатів і співробітників органів внутрішніх справ.

Підписання Україною Факультативного протоколу до Конвен-
ції, крім усього іншого, передбачає створення національних превен-
тивних механізмів, спрямованих на попередження катувань і пога-
ного поводження. Цей крок свідчить про політичну волю до зміни 
ставлення до проблеми катувань і бажання змінити ситуацію на кра-
ще. Незважаючи на ці позитивні кроки з боку держави, катування 
досить широко розповсюджені в Україні. Крім того, в останні роки 
надходить усе більша кількість інформації про погане поводження 
з особами, що відбувають покарання у виправних колоніях. Особ-
ливу стурбованість викликає практика планомірного використання 
спеціальних підрозділів, призначених для придушення тюремних 
бунтів й інших насильницьких дій, для залякування в’язнів.
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Уряд пояснює погані умови утримання під вартою «обмеженими 
фінансово-економічними можливостями держави». Однак проблема 
переповненості слідчих ізоляторів лише частково пов’язана з фінансу-
ванням системи установ утримання під вартою. У набагато більшому 
ступені вона залежить від ідеології і системи кримінального правосуд-
дя щодо утримання під вартою обвинувачуваних. На практиці в бага-
тьох випадках зберігається презумпція на користь утримання під вар-
тою, не розвивається система застосування застави, затримані мають 
дуже обмежені процесуальні права під час слухань про затримання, 
у них відсутнє право на періодичний перегляд їхнього затримання, 
законом не визначений граничний термін утримання під вартою.

Закони України передбачають обов’язок органів прокуратури 
проводити розслідування скарг й іншої інформації про факти кату-
вань і поганого поводження. Однак системною проблемою для пра-
вової системи України є відсутність ефективного розслідування заяв 
про такі факти. Така ситуація створює відчуття безкарності в спів-
робітників правоохоронних органів, що використовують катування, 
і сприяє тому, що катування і погане поводження сприймаються 
більшістю з них не як злочин, а як рутинний елемент практики бо-
ротьби зі злочинністю.

Відсутність незалежного, об’єктивного й ефективного розсліду-
вання і судового переслідування працівників правоохоронних ор-
ганів у зв’язку з заявами про катування і погане поводження почас-
ти корениться в двоїстій ролі прокуратури в Україні. Прокуратура 
відповідальна і за розслідування і підтримку обвинувачення в суді 
за кримінальними справами, і за ухвалення рішення, чи відкривати 
справи проти працівників міліції, що беруть участь у такому розслі-
дуванні. Відсутність незалежного органа розслідування означає, що 
справи проти працівників правоохоронних органів розслідуються не-
адекватно, затягуються, припиняються чи не відкриваються зовсім.

У правовій системі України можливість для жертви одержати неза-
лежну експертну думку вкрай обмежена. Також дуже часто неможливо 
одержати документи медичних установ, у яких потерпілий обстежував-
ся чи лікувався. Також є складності з доступом до матеріалів справи.

Предмет особливої стурбованості — особи, що позбавлені волі. 
Прокуратура, як правило, не діє і не піклується про безпеку ув’яз-
нених, які заявили скарги на катування.
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Цивільний кодекс України передбачає можливість одержання 
відшкодування у випадку застосування катувань. Однак для того, 
щоб задіяти це положення, необхідно остаточне рішення суду, яким 
дії даної посадової особи визнаються незаконними.

Конституція і Кримінально-процесуальний кодекс України забо-
роняють використання визнань, що отримані «з порушенням кримі-
нально-процесуального закону». Однак у практиці кримінального судо-
чинства досить поширено використання визнань, добровільність яких 
викликає серйозні сумніви. Законом не передбачені процедури оцінки 
і виключення визнань, отриманих, можливо, під катуваннями.

Досить слабким виглядає захист із боку кримінального закону 
від застосування сили агентами держави «з метою виконання закон-
ного наказу чи розпорядження» при затриманні підозрюваних.

Останнім часом у Збройних Силах число випадків знущань («де-
довщини») зменшилося, однак це, як і раніше, представляє серйозну 
проблему.

Відповідно до недавніх досліджень правозахисних неурядових 
організацій, умови, у яких знаходяться в’язні, хворі на туберкульоз, 
можна вважати нелюдськими і принижуючими гідність.

http://www.khpg.org

Звіт харківської правоЗахисної групи 

про дотримання україною конвенції оон проти катувань 

та інших жорстоких, нелюдських або принижуючих 

гідність видів поводження і покарання. 

квітень 20071

Анотація

Ця доповідь присвячена дотриманню Україною Конвенції про-
ти катувань та інших жорстоких, нелюдських чи принижуючих гід-

1 З повним текстом доповіді можна ознайомитися: khpg.org. Проект виконаний 
за підтримки Міжнародного фонда «Відродження». Надаємо анотацію та реко-
мендації.
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ність видів поводження і покарання (далі — Конвенція) за період 
з 2001 року по 2006 рік. Вона підготовлена Харківською правозахис-
ною групою на основі власної інформації та інформації, отриманої 
від партнерських організацій.

За останні кілька років в Україні спостерігалися позитивні змі-
ни і тенденції. Однак нашу стурбованість, як і раніше, викликають 
такі проблеми, як безкарність у випадках застосування катувань, 
конфлікт функцій прокуратури, що утруднює ефективне розсліду-
вання випадків катувань, рутинна практика порушення права на 
свободу і прав затриманих, практика масового застосування насиль-
ства в установах виконання покарань. Відсутність цілісної системи 
попередження катувань і поганого поводження підриває значення 
конституційних гарантій. Крім того, ряд рис національної правової 
системи побічно сприяють практиці застосування катувань і пога-
ному поводженню. Ці недоліки правової системи допускають та/або 
заохочують катування.

У цьому звіті аналізуються ці та супутні проблеми у відповід-
ності до структури Конвенції.

Стаття 2. Хоча стаття 29 Конституції передбачає обов’язковість 
рішення суду для будь-якого випадку позбавлення волі, можна за-
значити, що законодавство і практика ставляться до цієї конститу-
ційної норми досить нешанобливо. Тісно пов’язана з цим проблема, 
що збільшує ризик затриманих піддатися катуванням і поганому по-
водженню, — це можливість продовження затримання під контро-
лем міліції до 10 днів.

Стаття 3. Суди в останні роки стали більше приділяти увагу 
питанням, пов’язаним з ризиком поганого поводження у разі повер-
нення особи в треті країни. Зокрема, це виявляється в дуже прогре-
сивних рішеннях, що стосуються надання статусу біженців. У той 
же час є недавні приклади насильницького повернення шукачів 
притулку в країни, де ті можуть піддатися переслідуванням.

Діюча процедура вирішення питання про екстрадицію зовсім не 
відповідає вимогам статті 3 Конвенції. Законодавством України не 
передбачається перевірка яких-небудь обставин, що держава повин-
на взяти до уваги у відповідності до статті 3 Конвенції. Крім того, 
рішення щодо питання про екстрадицію приймається Генеральним 
прокурором України негласно, і закон не зобов’язує його інформува-
ти дану особу про це рішення.
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Стаття 4. Кримінальна відповідальність за дії, що мають озна-
ки катувань у значенні статті 1 Конвенції, за останні роки одер-
жала серйозний розвиток. Хоча ці кроки, очевидно, були зроблені 
для виконання Україною зобов’язань за Конвенцією, формулюван-
ня низки положень Кримінального кодексу не цілком відповідають 
меті, яку має на увазі Конвенція. Засудження агентів держави, які 
застосували катування, залишається рідкісним явищем. Покарання, 
що призначаються судами за катування, також часто не відповідають 
тяжкості злочину.

Стаття 5. Кримінальний кодекс поширює дію норм криміналь-
ного закону на всю територію країни, а також на громадян України 
й осіб без громадянства, які постійно проживають в Україні, і які 
скоїли злочин за її межами. Слід відзначити, що Кримінальний ко-
декс не обмежує свою дію стосовно цих осіб умовою, щоб дані дії 
вважалися кримінальним злочином на території тієї країни, де вони 
скоєні. Таким чином, строго кажучи, відповідальність за застосу-
вання катувань може наставати за здійснення таких дій, навіть якщо 
в країні їхнього здійснення вони не розглядаються як катування.

Стаття 10. На наш погляд, рекомендації Комітету значно поши-
рити в Україні висновки Комітету усіма відповідними мовами, оз-
найомити населення через пресу й інші ЗМІ з основними положен-
нями Конвенції проти катувань та ввести вивчення правил і норм 
Конвенції співробітниками органів дізнання і слідства та персона-
лом кримінально-виконавчої системи не виконані державою повною 
мірою. Частково цей пробіл заповнюють неурядові правозахисні ор-
ганізації, що видають і поширюють численну літературу щодо попе-
редження катувань і проводять спеціалізовані семінари та тренінги 
для суддів, адвокатів і співробітників органів внутрішніх справ.

Стаття 11. Підписання Україною Факультативного протоколу до 
Конвенції, крім усього іншого, передбачає створення національних 
превентивних механізмів, спрямованих на попередження катувань 
і поганого поводження. Цей крок свідчить про політичну волю до 
зміни ставлення щодо проблеми катувань і бажання змінити ситу-
ацію на краще. Незважаючи на ці позитивні кроки з боку держави, 
катування досить поширеним в Україні. Крім того, в останні роки 
надходить усе більша кількість інформації про погане поводження 
з особами, які відбувають покарання у виправних колоніях. Особ-
ливу стурбованість викликає практика планомірного використання 
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спеціальних підрозділів, призначених для придушення тюремних 
бунтів й інших насильницьких дій, для залякування в’язнів.

Уряд пояснює погані умови утримання під вартою «обмежени-
ми фінансово-економічними можливостями держави». Однак про-
блема переповненості слідчих ізоляторів лише частково пов’язана 
з фінансуванням системи установ утримання під вартою. У набагато 
більшому ступені вона залежить від ідеології і системи криміналь-
ного правосуддя щодо утримання під вартою обвинувачуваних. На 
практиці в багатьох випадках зберігається презумпція на користь 
утримання під вартою, не розвивається система застосування заста-
ви, затримані мають дуже обмежені процесуальні права під час слу-
хань про затримання, у них відсутнє право на періодичний перегляд 
їхнього затримання, законом не визначений граничний термін ут-
римання під вартою.

Статті 12 і 13. Закони України передбачають обов’язок органів 
прокуратури проводити розслідування скарг й іншої інформації про 
факти катувань і поганого поводження. Однак системною пробле-
мою для правової системи України є відсутність ефективного роз-
слідування заяв про такі факти. Така ситуація створює відчуття без-
карності в співробітників правоохоронних органів, що використо-
вують катування, і сприяє тому, що катування і погане поводження 
сприймаються більшістю з них не як злочин, а як рутинний елемент 
практики боротьби зі злочинністю.

Відсутність незалежного, об’єктивного й ефективного розсліду-
вання та судового переслідування працівників правоохоронних ор-
ганів у зв’язку з заявами про катування і погане поводження почас-
ти корениться в двоїстій ролі прокуратури в Україні. Прокуратура 
відповідальна і за розслідування та підтримку обвинувачення в суді 
за кримінальними справами, і за ухвалення рішення, чи відкривати 
справи проти працівників міліції, які беруть участь у такому розслі-
дуванні. Відсутність незалежного органу розслідування означає, що 
справи проти працівників правоохоронних органів розслідуються не-
адекватно, затягуються, припиняються чи не відкриваються зовсім.

У правовій системі України можливість для жертви отримати 
незалежну експертну думку вкрай обмежена. Також дуже часто не-
можливо отримати документи медичних установ, у яких потерпілий 
обстежувався чи лікувався. Також є складності з доступом до ма-
теріалів справи.
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Предмет особливої стурбованості — особи, які позбавлені 
волі. Прокуратура, як правило, не діє і не піклується про безпеку 
ув’язнених, які заявили скарги на катування.

Стаття 14. Цивільний кодекс України передбачає можливість 
отримання відшкодування у разі застосування катувань. Однак для 
того, щоб задіяти це положення, необхідно остаточне рішення суду, 
яким дії даної посадової особи визнаються незаконними.

Стаття 15. Конституція і Кримінально-процесуальний кодекс 
України забороняють використання визнань, що отримані «з по-
рушенням кримінально-процесуального закону». Однак у практиці 
кримінального судочинства досить поширено використання виз-
нань, добровільність яких викликає серйозні сумніви. Законом не 
передбачені процедури оцінки і виключення визнань, отриманих, 
можливо, під катуваннями.

Стаття 16. Досить слабкий вигляд має захист із боку криміналь-
ного закону від застосування сили агентами держави «з метою вико-
нання законного наказу чи розпорядження» при затриманні підоз-
рюваних.

Останнім часом у Збройних силах України число випадків зну-
щань («дідівщини») зменшилося, однак це, як і раніше, представляє 
серйозну проблему.

Відповідно до недавніх досліджень правозахисних неурядових 
організацій, умови, у яких знаходяться в’язні, хворі на туберкульоз, 
можна вважати нелюдськими і принижуючими гідність.

Рекомендації

Створити національну інтегровану систему попередження кату-
вань:

— прийняти на законодавчому рівні текст концепції створення 
цілісної системи з попередження та запобігання катуванням 
і поганому поводженню, а також плану дій, який заснований 
на згаданій концепції і який містить в собі чітко визначені 
напрямки й етапи діяльності;

— докласти всіх зусіль до виконня зобов’язань, передбачених 
Частиною IV ОРСАТ, із створення національних превентив-
них механізмів;
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— створити ефективні механізми громадського контролю над 
розслідуванням заяв про катування і погане поводження, що 
мають місце в правоохоронних органах та інших закритих 
установах;

У якості кроків із створення такої системи:
— розвивати практику функціонування громадських рад при 

Міністерстві внутрішніх справ і при його регіональних уп-
равліннях;

— развивати практику відвідувань місць утримання затрима-
них, які знаходяться під контролем МВС, незалежними інс-
пекціями на зразок «мобільних груп», зокрема передбачити 
для членів таких інспекцій право на конфіденційне спілку-
вання із затриманими;

— передбачити можливість для незалежних інспекцій відві-
дувати й інші місця позбавлення волі, такі як установи Де-
ржавного департаменту виконання покарань, психіатричні 
лікарні та інші закриті установи;

— ввести офіційну статистику засуджень і пред’явлених обви-
нувачень агентів держави за злочини, які містять елементи 
«катувань» за визначенням статті 1 Конвенції ООН проти 
катувань;

— регулярно друкувати статистику засуджень і обвинувачень 
у скоєнні злочинів, передбачених частинами 3 і 4 статті 127 
Карного кодексу України, пред’явлених співробітникам пра-
воохоронних органів, і донести цю інформацію до співробіт-
ників правоохоронних органів;

— активізувати роботу зі створення ефективної системи безоп-
латної правової допомоги згідно з Концепцією, затвердженою 
Указом Президента України від 9 липня 2006 року;

— ввести до програм професійної підготовки співробітників 
правоохоронних органів курс прав людини, і зокрема, вив-
чення документів про катування і погане поводження;

— постійно ознайомлювати персонал правоохоронних органів 
з положеннями Конвенції проти катувань й іншими міжна-
родними стандартами захисту від катувань;

— розробити стандарти оцінки діяльності працівників міліції, 
які використовуються для просування по службі та інших 
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форм заохочення, щоби виключити залежність оцінки від 
кількості розкритих злочинів, та опублікувати ці стандарти.

Привести кримінальное законодавство у повну відповідність до ви-
мог Конвенції:

— привести елементи, що відносяться до злочину «катування», 
у відповідність до статті 1 Конвенції ООН проти катувань;

— зробити неможливим застосування амністії або умовно-до-
строкового звільнення для людей, які скоїли злочин, що 
містить елементи злочину «катування» у визначенні статті 1 
Конвенції ООН проти катувань;

— переглянути формулювання статтей 41, 43 Кримінального 
кодексу, щоб виключити можливість звільнення від відпові-
дальності за застосування катувань або погане поводження;

— чітко визначити в КК або інших законах, що наказ, який 
прямо або опосередковано неминуче приводить до жорсто-
кого поводження, є явно злочинним наказом у визначенні 
статті КК;

— змінити формулювання статті 41 КК таким чином, щоби 
вона не звільняла від відповідальності агентів держави, які 
вдалися до неспівмірних засобів для виконання законного 
наказу або розпорядження.

Забезпечити ефективне розслідування заяв про катування:
Забезпечити незалежність органу розслідування:
— створити незалежний орган влади для розслідування скарг 

проти незаконних дій міліції;
— передбачити законодавчі норми, що забезпечать формальну 

і функціональну незалежність осіб, які проводять розсліду-
вання заяв про катування;

— створити чіткі методичні вказівки для прокурорів і суддів 
з негайного і всебічного розслідування заяв і скарг щодо ка-
тувань у розумні строки.

Забезпечити всебічність розслідування:
— у кожному розслідуванні про застосування катувань розгля-

дати питання про можливе потурання катуванням або поб-
лажливе ставлення до катувань з боку начальників безпосе-
редніх винуватців і за наявності підстав притягати відповід-
них осіб до кримінальної відповідальності;
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Забезпечити ефективну участь потерпілих у розслідуванні катувань:
— забезпечити жертвам доступ до медичних документів та ін-

ших даних, які важливі для доведення катувань або поганого 
поводження;

— змінити доказове право таким чином, щоби надавати виснов-
кам, що надаються медичними та іншими експертами, які 
призначаються можливими жертвами катувань або їх юри-
дичними представнимики, таке ж значення що і висновкам, 
наданим експертами, які призначаються слідчим або судом;

— переглянути законодавчу базу судово-медичної експертизи 
з тим, щоб залучити недержавних експертів і експертні бю-
ро;

— передбачити право обвинувачених і потерпілих звертатися до 
експертів незалежно від органу розслідування;

— розробити відповідні методичні вказівки для прокурорів що-
до суддів з застосування заходів, що забезпечують безпеку 
осіб, які зробили заяви про катування, зокрема, якщо особа 
знаходиться в ув’язненні, то вона має бути переведена до ін-
шого місця попереднього ув’язнення;

— переглянути положення чинного законодавства для того, щоб 
забезпечити особі, яка зробила заяву про катування, право 
на юридичне представництво;

— забезпечити доступ до безкоштовної допомоги неімущих гро-
мадян, які ініціюють розслідування або інші юридичні про-
цедури щодо заяв про катування або погане поводження.

Внести в українське законодавство положення про неприпустимість 
будь-яких недобровільних заяв обвинувачених:

— внести в законодавство положення, які вказують, що непри-
пустимо використовувати в якості доказів будь-які свідчення 
обвинувачених (підозрюваних) осіб, отриманих на досудових 
стадіях кримінального розслідування без участі адвоката. 
До того, як ці зміни будуть внесені, бажано, щоби Верховний 
Суд розробив правила оцінки прийнятності зізнань і проце-
дур з погляду їх добровільності. Такі правила повинні забез-
печити наступне:

— за наявності заяви обвинуваченого стосовно недобровільного 
характеру його зізнань, зроблених у ході досудового слідства, 



3. Аналітичні дослідження українських та міжнародних організацій

��

вони повинні виключатися із доказів, якщо тільки прокурор 
не доведе протилежне поза розумним сумнівом;

— при визначенні, чи були зізнання добровільними, суд має 
брати до уваги всі обставини, що супроводжували отримання 
цих зізнань: умови і період перебування під вартою в право-
охоронному органі, доступ до адвоката, можливість зносин із 
зовнішнім світом та ін.;

— факт тілесних ушкоджень має завжди забов’язувати проку-
рора довести поза розумним сумнівом, що до заподіяння 
цих тілесних ушкоджень не причетна жодна посадова особа 
або що зізнання не пов’язані з подіями, які призвели до цих 
тілесних ушкоджень;

— відсутність медичних доказів застосування катувань або ін-
ших форм поганого поводження не може само по собі виклю-
чати правдивість заяв щодо такого поводження;

— оцінюючи, чому відсутні медичні докази, суд повинен брати 
до уваги можливість своєчасного доступу обвинуваченого до 
лікаря чи експерта за своїм вибором, доступу до адвоката, 
можливість спілкуватися із зовнішнім світом й ін.;

— у випадках, коли обвинувачений раніше не заявляв про от-
римання від нього зізнань за допомогою тієї чи іншої форми 
поганого поводження, прокурор має довести, що обвинува-
чений мав реальну можливість заявити про це невдовзі після 
згадуваних подій, беручи до уваги, крім іншого, доступ до 
адвоката, термін затримання без судового контролю, підста-
ви його недоставлення до суду після арешту й ін.;

— оцінюючи правдивість заяви обвинуваченого про катування 
чи будь-які інші форми поганого поводження, якому він був 
підданий, суд повинен оцінювати ретельність розслідування 
його заяви, якщо таке розслідування проводилось, зокрема 
час, коли була призначена судово-медична експертиза і про-
водились інші слідчі дії, щоби встановити, чи отримав об-
винувачений достатні і практичні можливості для того, щоб 
зробити заяви і надати необхідні докази.

Привести  практику  затримання  за  підозрою  у скоєнні  злочину 
у відповідність до статті 29 Конституції:

— внести зміни в законодавство, що виключать практику за-
тримання без ордера у випадках, які не передбачені в п. 3 
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статті 29 Конституції, зокрема, дати більш чітке формулю-
вання умов, за яких працівник правоохоронних органів має 
право затримати людину без ордера;

— передбачити чітку процедуру отримання дозволу суду у разі 
необхідності затримання за підозрою у скоєнні правопору-
шення;

— визначити початкову точку часу затримання за підозрою у ско-
єнні злочину або адміністративного правопорушення в залеж-
ності від фактичних обставин;

— забезпечити негайне повідомлення членів сім’ї затриманого 
або іншої особи за вибором затриманого про його затриман-
ня і місце його утримання;

— протидіяти практиці утримання під контролем міліції до 
кінця строку, допустимого згідно з частиною 3 статті 29 Кон-
ституції, і передбачити в законодавстві скорочення макси-
мального терміну доставлення до судді до 48 годин;

— анулювати положення п. 2.5 спільного Наказу Міністерства 
внутрішніх справ і Державного департаменту з виконання по-
карань № 300/73 від 23 квітня 2001 р., в якому звільнення 
затриманих, коли підозра не підтверджується або коли закін-
чився строк утримання під вартою, розглядається як пору-
шення закону, та інші подібні інструкції;

— внести зміни в законодавство, які виключать використання 
адміністративного затримання для цілей кримінального роз-
слідування, наприклад, передбачити обов’язкове звільнення 
підозрюваного у скоєнні адміністративного правопорушення 
до розгляду справи у суді;

— внести зміни в Кодекс України про адміністративні право-
порушення (зокрема, в статтю 263 КУАП) й інші законодавчі 
акти, які виключать утримання людини в міліції без судово-
го ордера впродовж більше 72 годин;

— забезпечити процедуру судових слухань відносно затримання 
бродяг або, принаймні, надати їм можливість оскаржити таке 
затримання і розробити правила судової процедури.

Забезпечити контроль за перебуванням затриманих в органах міліції 
і скоротити строки такого перебування:

— внести зміни в законодавство, що має позовну силу, право 
на доступ до незалежного лікаря і незалежного експерта за 
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власним вибором затриманого, особливо для осіб, які утри-
муються під вартою, і розробити відповідну процедуру;

— передбачити систему детального фіксування всього, що від-
бувається із затриманим після затримання;

— передбачити в штаті кожного районного відділу міліції поса-
дову осбу, незалежну від служб із розслідування і персональ-
но відповідальну за благополуччя затриманих осіб, і наді-
лити її повноваженнями вирішувати всі питання, пов’язані 
з утриманням в правоохоронному органі, медичною допомо-
гою та ін.;

— виключити практику, за якою судді, «подовжують затриман-
ня» підозрюваних, утримуваних під вартою в міліції, або, 
принаймні, внести необхідні зміни з переведення осіб, чиє 
затримання подовжене суддею, до ізоляторів досудового утри-
мання, а не залишати їх під контролем міліції;

— внести зміни в законодавство, щоб забезпечити доступ адво-
ката незалежно від дозволу органу розслідування.

Привести законодавство про судовий контроль за затриманням 
і утриманням під вартою у відповідність до міжнародних стандартів:

— встановити чітку презумпцію на користь звільнення людини 
і забезпечити, щоби тягар доказування підстав для її утри-
мання під вартою, було переміщено на прокуратуру;

— внести положення, що виключать практику затримання лю-
дини після її звільнення суддею на підставі «прихованих» об-
винувачень;

— внести зміни до п. 4 статті 165-2 для того, щоб виключити 
затримання без судового контролю довше, ніж період, вста-
новлений в п. 3 статті 29 Конституції України;

— дозволити людям, які утримуються під вартою, вимагати пе-
ріодичного перегляду підстав для їх знаходження під вар-
тою;

— розробити процедури, що будуть заохочувати застосування 
застави замість утримання під вартою;

— внести в законодавство максимальний строк утримання під 
вартою в ході судових слухань і скоротити максимальний 
строк утримання під вартою в ході досудового розслідування 
і суду до 18 місяців;
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— розширити перелік заходів, альтернативних утримуванню 
під вартою, і заохочувати суди до застосування альтернатив-
них заходів.

Передбачити судову процедуру вирішення питання про екстрадицію:
— передбачити обв’язок офіційно інформувати осіб, стосовно 

яких здійснюються заходи з метою екстрадиції, про цей факт 
і всі обставини, що важливі для ефективного оскарження 
цього рішення;

— забезпечити, щоби затримання і подальше утримання під 
вартою людини з метою екстрадиції, проводилось виключно 
на підставі судового рішення, а також право людини на пе-
ріодичний перегляд затримання з метою екстрадиції;

— надати особам, яким загрожує екстрадиція, право на судовий 
перегляд відповідних рішень виконавчих органів і відповідну 
судову процедуру, що дозволяє розслідувати обставини, які 
можуть вплинути на рішення про екстрадицію;

— передбачити ясні положення про те, які обставини мають 
враховуватися при вирішенні питання про екстрадицію;

— передбачати обов’язкову участь адвоката у процедурі екс-
традиції, і надати всі можливості для ефективного захисту 
клієнта: можливість побачень, листування тощо.

Ясно визначити можливість стягнення шкоди з держави, якщо не бу-
ли встановлені або визнані винними особи, які застосовували катування.

Привести законодавство і практику застосування сили у відповід-
ність до міжнародних стандартів:

— припинити практику вводу підрозділів в масках і бойовому 
спорядженні до установ Державного департаменту для про-
ведення навчань та інших заходів, напряму не пов’язаних 
з придушенням масових заворушень;

— проводити навчання таких спеціальних підрозділів тільки 
в умовах тренувальних полігонів, де виключений контакт 
ув’язнених з персоналом спеціального підрозділу;

— провести тренінги з персоналом підрозділів, призначених 
для використання в умовах масових заворушень, з їх навчан-
ня щодо пропорційного застосування сили;

— припинити практику використання спеціальних підрозділів, 
створених за наказом № 167 від 10 жовтня 2005 р. «Затверд-
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ження положення про спеціальні підрозділи» для проведен-
ня обшуків в установах Державного департаменту;

— систематично проводити навчання персоналу правоохорон-
них органів відповідному застосуванню сили при затриманні 
підозрюваних правопорушників, при забезпеченні порядку 
при проведенні масових заходів і в інших ситуаціях, що пе-
редбачають застосування сили.

Ввести курси з прав людини до системи професійної освіти і пе-
репідготовки працівників правоохоронних органів, прокурорів, суд-
дів і адвокатів.

Продовжити зусилля, здійснювані з метою покласти край прак-
тиці дідівщини в Збройних силах України

Поліпшити умови утримання в місцях ув’язнення:
— прийняти новий Кримінально-виконавчий кодекс, що від-

повідає міжнародним стандартам для пенітенціарних уста-
нов, і переглянути внутрішні нормативні акти в криміналь-
но-виконавчому законодавстві;

— поліпшити умови утримання засуджених, які хворі на тубер-
кульоз, зокрема:

— забезпечити розміщення хворих у палатах не більше, ніж на 
8 ліжок;

— забезпечити належне освітлення палат;
— забезпечити належний температурний режим у палатах;
— забезпечити хворим регулярну подачу холодної і гарячої во-

ди;
— збільшити кількість умивальників у палатах;
— провести реконструкцію туалетів;
— зробити душові кімнати в кожному корпусі лікарні і створи-

ти там належні умови.
— поліпшити харчування хворих:
— провести реконструкцію їдалень;
— забезпечити їдальню освітленням;
— забезпечити приготування їжі для хворих найманим робіт-

ником-кухарем, щоб їжа стала придатною для споживання.
Підвищити ефективність лікування:
— забезпечити хворих специфічними протитуберкульозними 

препаратами, в тому числі препаратами «нового» покоління, 
в необхідному обсязі;
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— забезпечити хворих препаратами імуностимулюючої і загаль-
нозміцнюючої дії.

— забезпечити доступ представників правозахисних організа-
цій до установ виконання покарань, для чого підготовити 
і ухвалити відповідний закон.

— забезпечити засудженим дотримання права на звернення до 
органів влади і місцевого самоврядування і права на освіту.

погодженої державної політики 
щодо Запобігання катуванням 

в україні не існуЄ…

01.06.07 | Юрій Чумак

8–9 травня на своїй 38-й сесії Комітет ООН проти катувань 
розглянув п’яту періодичну доповідь України щодо заходів, спрямованих 
на виконання Конвенції ООН проти катувань та інших жорстоких, 
нелюдських чи принижуючих гідність видів поводження та покарання. 
Харківська правозахисна група підготувала розлогий коментар до уря-
дової доповіді. Один з авторів доповіді ХПГ, адвокат Аркадій Бущенко, 
був присутнім на сесії Комітету. Він розповів кореспонденту «ПЛ» про 
те, яким чином відбувалося слухання п’ятої періодичної української до-
повіді у Женеві.

За день до розгляду Комітетом урядової доповіді, його члени 
зустрічаються з представниками неурядових організацій відповідної 
країни та міжнародних правозахисних організацій, щоб почути їх 
думки щодо документу, який буде представляти держава. Ця про-
цедура має назву «брифінг». Цього року на брифінгу НГО України 
репрезентували саме А. Бущенко та директор програми «Верховенс-
тво права» Міжнародного Фонду «Відродження» Роман Романов, 
який сам багато років займався цією тематикою.

Відкриваючи брифінг, доповідач Комітету пані Фєліс Гаер за-
значила, що українська «тіньова» доповідь, підготовлена правоза-
хисниками, є однією з найкращих з усіх країн за всю історію існу-
вання Комітету ООН проти катувань. У ній є все необхідне: правова 
аргументація, опис ситуації, виклад конкретних випадків порушень 
та конструктивні рекомендації.
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Протягом півгодини А. Бущенко та Р. Романов мали можливість 
висловити членам Комітету своє бачення проблем. Українські пра-
возахисники акцентували увагу на тих питаннях, що викликають 
найбільшу занепокоєність.

Предмет особливої стурбованості — стан осіб, позбавлених 
волі. Прокуратура, як правило, не діє й не піклується про безпеку 
ув’язнених, які заявили скарги на катування. Більше того, є свід-
чення, що прокуратура та апарат парламентського Уповноважено-
го з прав людини повертали до Департаменту виконання покарань 
скарги, що поступали до них від ув’язнених — жертв катувань, роз-
криваючи при цьому імена скаржників, що неприпустимо, та межує 
зі ЗРАДОЮ інтересів тих, чиї права були порушені. Можна тільки 
уявити, як потім адміністрації колоній «розбиралися» з тими, хто 
наважився оскаржувати їх незаконні дії!

Також ставилось питання про існування в Україні так званих 
загонів «швидкого реагування» у системі Департаменту. Вони ство-
рені як «антитерористичні підрозділи» (на випадок, що хтось тюрму 
захопить? — Юрій Чумак). Їх завдання — це попередження терорис-
тичної діяльності, придушення бунтів, звільнення заручників, тоб-
то — дії у надзвичайних ситуаціях. Але ці загони поширено вико-
ристовують для «підтримання дисципліни у розумінні Департамен-
ту», що виявляється у залякуванні ув’язнених, проведення обшуків 
тощо. Дії спецпідрозділів навіть отримали таку специфічну назву 
як «маски-шоу», через те, що їх бійці, оснащені озброєнням, у мас-
ках вриваються у камери та чинять масові побиття. Правозахисни-
ки вважають неприпустимим, щоб у підпорядкуванні Департаменту 
виконання покарань були такі загони.

Оцінюючи доповідь, підготовлену урядом для розгляду в Комі-
теті, з якою правозахисники заздалегідь ознайомились, А. Бущенко 
зазначив, що вона неадекватно відображає ситуацію про дотриман-
ня Україною Конвенції ООН проти катувань, оскільки була підго-
товлена на початку 2004 року і не відображає змін у законодавстві 
і практиці, які відбулися в 2005–2006 рр. Ця ситуація, на думку Бу-
щенка, значно краща, ніж можна дійти висновку, читаючи доповідь 
уряду. У доповіді неправильно розставлені акценти, бо вона повин-
на бути звітом про роботу, яка проведена у відповідному напрямку, 
а не чиновницькою відпискою. Складається уявлення, що уряд не 
розуміється на тому, де досягнення, а де — прорахунки.
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Характерно, що нічого цього українські урядовці не чули, ад-
же… не були присутніми на брифінгу, а з’явилися у Женеві лише 
наступного дня. Виглядало так, що їм нецікаво те, що українські 
правозахисники думають стосовно цієї проблематики. Така позиція 
викликала певне здивування з боку членів Комітету.

Коли ж урядова делегація прибула до Швейцарії, на представни-
ків Комітету чекало нове здивування: у її складі було й три представ-
ники офісу Уповноваженого Верховної Ради з прав людини, яких, за 
логікою їх місії, скоріше треба було б чекати серед правозахисників 
на брифінгу днем раніше, а не серед самих УРЯДОВЦІВ.

Доповідь уряду для звіту перед Комітетом ООН проти катувань 
була підготовлена ще у 2004 р. До речі, доповідач Комітету оцінила 
її на брифінгу, як «написану в агресивно-заперечуючому стилі»: з її 
тексту виходить, що, мовляв, ця проблема в Україні не стоїть гостро. 
Минулого року українські урядовці отримали запитання Комітету 
щодо цієї доповіді, письмова відповідь на які була надана членам 
Комітету лише 5 травня і… російською мовою (якою серед них ро-
зуміється лише один — представник Росії), отже, члени Комітету 
фактично не мали змоги з ними попередньо ознайомитись.

Саме ці відповіді викликають в українських правозахисників 
змішане відчуття, бо представляють собою компіляцію звітів бага-
тьох відомств, «зшиті» з різних шматків різної якості. Наприклад, 
матеріали, надані Міністерством оборони та МВС, добре написані, 
інформативні, а Генпрокуратурою — крім «голосних фраз» нічого 
у собі не містять. До речі, за словами Бущенка, саме так представни-
ки ГПУ поводили себе й на сесії Комітету — не наводячи відповід-
ної аргументації, хотіли, щоб їм повірили на слово.

Під час виступу урядовців на сесії Комітету неприємно вразили 
українських правозахисників такі моменти:

1. Коли знову піднялось питання щодо висилки на початку 2006 
р. 11 узбецьких громадян з України (а ст. 3 Конвенції ООН про-
ти катувань та інших жорстоких, нелюдських чи принижуючих гід-
ність видів поводження і покарання забороняє видачу громадян до 
тих країн, де їм загрожує застосування катувань), зі слів урядовців 
виходило, що вони й досі вважають, що при цьому не було порушень 
з боку держави.

2. Уряд висунув нову (вже третю) версію щодо січневих подій 
в Ізяславській колонії. Відтепер українські чиновники заявляють, 
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що причиною застосування тоді сумнозвісних спецзагонів був бунт 
ув’язнених. Хоча, на думку правозахисників, немає ніяких підстав 
трактувати мирний виступ в’язнів, які оголосили голодування про-
ти застосування жорстоких методів тиску на засуджених з боку ад-
міністрації колонії, як бунт.

3. У вересні 2007 р. спливає термін, протягом якого Україна, 
у відповідності з Факультативним протоколом до Конвенції ООН 
проти катувань, повинна була сформувати національні превентивні 
механізми запобігання катуванням, створивши й відповідні органи. 
Втім, виходить так, що урядовці вважають таким органом прокура-
туру, тому й жодних конкретних кроків зі створення незалежних від 
уряду установ вони робити не збираються.

На думку А. Бущенка, членами урядової делегації, які дійсно ро-
зуміються у проблематиці, яку вони представляли, були заступник 
міністра юстиції Валерія Лутківська та радник міністра внутрішніх 
справ з прав людини Олег Мартиненко. Щоправда, з огляду на своє 
недавнє призначення, вони була змушені представляти доповідь, на 
складання якої впливу не мали.

Підсумовуючи свої враження від цьогорічної української до-
повіді перед Комітетом, пан Бущенко зазначив, що погодженої полі-
тики у сфері запобігання катуванням у держави дотепер немає. Іс-
нують лише окремі потуги у цьому напрямку.

Як немає в українського уряду і стратегії у відносинах з міжна-
родними органами, що опікуються правами людини. Задача Комі-
тету проти катувань — не покарати уряд за недоліки, а допомогти 
сформувати національну політику із запобігання тортурам. Про-
те, у наших чиновників немає відчуття причетності до державних 
інтересів, вболівання за власну країну. Немає прозорості у діяль-
ності урядових установ, які займаються імплементацією міжнарод-
них угод з прав людини, ратифікованих Україною. До міжнародних 
зобов’язань слід ставитися більш серйозно та відповідально. Бо від 
цього залежить реноме держави на світовому рівні.

У демократичних країнах існує усталена практика доручати під-
готовку подібних урядових доповідей не чиновникам, а незалежним 
експертам, які можуть надати більш об’єктивну оцінку стану справ 
у царині прав людини.

На думку Аркадія Бущенка, вже давно настав час для українсь-
ких урядовців переглянути свої позиції у цьому питанні та перейти 
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до конструктивного співробітництва з представниками незалежних 
правозахисних НУО. Замість того, щоб вбачати у них конкурентів 
та опонентів, чиновникам необхідно навчитися сприймати право-
захисників як партнерів. Міністерства юстиції і оборони та МВС 
вже це усвідомили. А от органи прокуратури і Департамент з питань 
виконання покарань — ні. 

http://www.khpg.org

роЗгляд доповідей, наданих державами-учасниками 

у відповідності до статті 19 конвенції

06.06.07

Висновки і рекомендації Комітету проти катувань

УКРАЇНА

1. Комітет розглянув п’яту періодичну доповідь України (CAT/
C/81/Add.1) на своєму 765-му і 768-му засіданнях, що відбу-
лися 8 і 9 травня 2007 року (CAT/C/SR.765 та CAT/C/SR.768) 
і прийняв на своєму 779-му засіданні 18 травня 2007 року 
(CAT/C/SR.779) наступні висновки і рекомендації.

A. Вступ

2. Комітет вітає п’яту періодичну доповідь України, що відпові-
дає керівним принципам надання доповідей Комітету і вис-
ловлює свою вдячність за велику письмову відповідь на пере-
лік питань (CAT/C/UKR/Q/5/Rev.1/Add.1). Комітет також ви-
соко оцінює кваліфікацію, розмір і високий рівень делегації 
держави-учасника і тривалий діалог, що мав місце, а також 
додаткову усну інформацію, надану представниками держа-
ви-учасника у відповідь на задані питання, і стурбованість, 
висловлену в ході розгляду доповіді.
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B. Позитивні аспекти
3. Комітет вітає вступ у силу 1 вересня 2001 року нового Кримі-

нального Кодексу, що, крім усього іншого, передбачив пока-
рання за злочин «катування», а також прийняття в 2004 року 
нового Кримінально-виконавчого кодексу.

4. Що стосується безпосередньо попередження катувань, Комі-
тет вітає заяву, зроблену у вересні 2003 року, згідно зі стат-
тями 21 і 22 Конвенції, про те, що держава-учасник визнає 
повноваження Комітету приймати і розглядати повідомлення 
держав та індивідуальні повідомлення, а також зняття засте-
режень до статті 20 Конвенції і ратифікацію Факультативно-
го Протоколу до Конвенції у вересні 2006 року.

5. Комітет також вітає ратифікацію наступних документів:
a) Факультативного Протоколу до Конвенції про права ди-

тини стосовно продажу дітей, дитячої проституції і дитя-
чої порнографії — у липні 2003 року;

b) Факультативного Протоколу до Конвенції про права ди-
тини щодо залучення дітей у збройні конфлікти — у лип-
ні 2005 року;

c) Конвенції, що стосується Статусу біженців, і Протоколу 
1967 року до неї — у червні і квітні 2002 року відповідно; і

d) Конвенції ООН проти транснаціональної організованої 
злочинності в травні 2004 року.

6. Комітет із задоволенням відзначає прийняття Національно-
го плану дій (2001–2005 років) з «Підвищення статусу жінок 
і сприяння гендерній рівності в суспільстві» з метою поперед-
ження насильства у відношенні жінок і дітей і торгівлі людьми 
та зусилля держави-учасника у боротьбі з такою торгівлею.

7. Комітет вітає зусилля держави-учасника із співробітництва 
в області прав людини з неурядовими організаціями, закли-
кає його розвивати цю тенденцію в частині імплементації 
положень Конвенції й надалі.

C. Питання, що викликають стурбованість, і рекомендації

Визначення катувань

8. Відзначаючи те, що в 2005 році держава-учасник внесла змі-
ни у свій Кримінальний кодекс для того, щоб привести виз-
начення катувань у відповідність до положень Конвенції, 
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Комітет шкодує, що визначення, які міститься у статті 127 
Кримінального кодексу, не повною мірою відбиває всі еле-
менти, які містяться в статті 1 Конвенції, особливо в тому, 
що стосується дискримінації.

Держава-учасник повинна привести своє визначення катувань у повну 
відповідність до статті 1 Конвенції таким чином, щоб за статтею 127 
Кримінального кодексу судовому переслідуванню могли бути піддані всі по-
садові особи і щоб дискримінація стала елементом цього визначення.

Недостатні гарантії щодо початкового періоду затримання

9. Комітет глибоко стурбований повідомленнями про катування 
підозрюваних і погане поводження з ними під час утримання 
під вартою, а також інформацією про зловживання в період 
між затриманням і доставлянням затриманого до судді, що 
не забезпечує затриманим достатніх правових гарантій, у то-
му числі:
a) Затримання здійснюються без судового дозволу, незважа-

ючи на конституційну вимогу зворотного;
b) Не забезпечується негайне доставляння затриманих до 

судді в межах 72 годин, а також доставляння невиправда-
но затягується до закінчення цього періоду;

c) Не визнаються і не фіксуються точний час затримання 
і незафіксовані періоди досудового утримання під вартою 
і розслідування;

d) Обмежується доступ до адвокатів і незалежних лікарів; за-
триманим не повідомляються їхні права у повному обсязі 
під час затримання; і 

e) Неправомірно застосовується так зване адміністративне 
затримання на період до 15 діб для цілей кримінального 
розслідування, протягом якого затримані позбавлені про-
цедурних гарантій, у тому числі можливості оскаржити та-
ке затримання.

Держава-учасник повинна негайно вжити ефективних заходів, які б 
забезпечили, щоб особа не піддавалася фактично невизнаному затри-
манню і щоб усім підозрюваним під час їхнього утримання під вартою 
на практиці забезпечувалися фундаментальні правові гарантії. До них 
відносяться, зокрема: право на доступ до адвоката, незалежний медич-
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ний огляд, інформування родича, право бути проінформованими про свої 
права під час затримання, у тому числі про висунуті проти них обви-
нувачення, а також право бути негайно доставленим до судді, у ме-
жах максимального 72-годинного терміну затримання, встановленого 
статтею 29 Конституції, відрахованого з фактичного моменту поз-
бавлення волі.

Держава-учасник повинна також забезпечити на практиці, щоб 
фіксувався фактичний час затримання, щоб підозрювані під час кримі-
нального розслідування не позбавлялися волі за допомогою адміністра-
тивного затримання і щоб усі затримані мали право оскаржити таке 
позбавлення волі.

Відсутність ефективного розслідування повідомлень про катування 
і роль Генеральної прокуратури

10. Комітет стурбований тим, що розслідування скарг на катуван-
ня і погане поводження не ініціюється вчасно і не проводить-
ся об’єктивно й ефективно, зокрема, через проблеми, зв’язані 
із двоїстою роллю Генеральної прокуратури, що відповідає за: 
1) обвинувачення і 2) контроль за правильним проведенням 
розслідування. Комітет звертає увагу на конфлікт інтересів 
між цими двома сферами відповідальності, що приводить до 
того, що відсутній незалежний контроль у випадках, коли Ге-
неральна прокуратура не ініціює розслідування. Крім того, 
відсутні такі дані про роботу Генеральної прокуратури, як 
статистика кримінальних розслідувань, обвинувачень і ви-
років, як, мабуть, відсутній і механізм для збору цих даних.

Держава-учасник повинна прикласти зусилля до реформування Гене-
ральної прокуратури, щоб забезпечити її незалежність та об’єктивність 
і виокремити функцію кримінального обвинувачення від функції нагляду 
за розслідуванням заяв про катування і погане поводження. 

Держава-учасник повинна ввести ефективний і незалежний нагля-
довий механізм, який би забезпечив своєчасне, об’єктивне й ефектив-
не розслідування всіх заяв про катування і погане поводження під час 
кримінального розслідування.

Держава-учасник повинна забезпечити, щоб затримані, котрі пос-
каржилися на катування, були захищені від репресій.
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Держава-учасник повинна також надати Комітету деталізовані 
статистичні дані про роботу Генеральної прокуратури, у тому числі 
про розслідування, кількість обвинувачень і справ, у яких були отримані 
зізнання, а також кількості обвинувальних і виправдувальних вироків.

Докази, отримані під примусом

11. Комітет стурбований існуючою системою розслідування, за 
якою для прокуратури головною формою доказів служать 
зізнання, що створює умови, сприятливі для застосування 
катувань до підозрюваних і поганого поводження з ними. 
Комітет шкодує, що держава-учасник не досить прояснила 
ті правові положення, які забезпечують, щоб будь-які заяви, 
зроблені під катуваннями, не приймалися як докази під час 
будь-якої судової процедури, як це вказується в Конвенції.

Держава-учасник повинна вжити належних заходів з усунення 
будь-якого шкідливого впливу, яке існуюча система, що заохочує 
зізнання, може мати на застосування катувань до підозрюваних 
і погане поводження з ними.

Держава-учасник повинна вжити необхідних заходів для забез-
печення того, щоб заяви, зроблені під катуваннями, не прий-
малися як докази в якій-небудь судовій процедурі відповідно до 
положень Конвенції.

Моніторинг місць затримання

12. Хоча позитивним кроком є створення в державі-учаснику 
«мобільних груп», що включають представників громадянсь-
кого суспільства і персонал Міністерства внутрішніх справ 
і їх повноваження відвідувати ізолятори тимчасового утри-
мання, спостерігати за станом затриманих і попереджати ак-
ти катувань, Комітет усе-таки стурбований залежністю цих 
«мобільних груп» від доброї волі місцевої влади, відсутністю 
в них офіційного статусу, а також відсутністю в них адекват-
них ресурсів.

Держава-учасник повинна надати «мобільним групам» офіційний 
статус, наділити їх вагомими повноваженнями, гарантувати їхню не-
залежність і забезпечити їх адекватними ресурсами. Держава-учасник 
повинна проінформувати Комітет про вжиті заходи із створення на-
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ціонального превентивного механізму відповідно до Факультативного 
Протоколу до Конвенції.

Персонал правоохоронних органів

13. Комітет стурбований заявами про дії, що порушують Кон-
венцію, здійснені персоналом правоохоронних органів, особ-
ливо щодо осіб, затриманих міліцією, і тих, хто знаходиться 
в слідчих ізоляторах, і очевидною безкарністю винних. Ко-
мітет також стурбований відомими фактами використання 
антитерористичного підрозділу в масках усередині в’язниць 
(наприклад, в Ізяславській виправній колонії в січні 2007 ро-
ку), що зводиться до залякування ув’язнених і поганого по-
водження з ними.

Держава-учасник повинна забезпечити, щоб усі заяви про катуван-
ня розслідувалися вчасно, ефективно й об’єктивно і щоб усі винні пере-
слідувалися в судовому порядку й одержували вироки, що відповідають 
тяжкості вчинених ними злочинів.

Держава-учасник повинна забезпечити, щоб антитерористичний 
підрозділ не використовувався усередині в’язниць і тим самим запобігти 
поганому поводженню з ув’язненими і їхньому залякуванню.

Насильство у відношенні до жінок і дітей, 
у тому числі торгівля людьми

14. Хоча Комітет відзначає, що держава-учасник уживала заходів 
із боротьби з торгівлею людьми, він усе-таки стурбований 
триваючою торгівлею жінками і дітьми з метою їхньої сек-
суальної експлуатації. Він також звертає увагу на вкрай малу 
кількість доведених до суду справ, зв’язаних з домашнім на-
сильством, незважаючи на численні повідомлення про ви-
падки домашнього насильства.

Держава-учасник повинна підсилити заходи для попередження 
торгівлі людьми і домашнього насильства, забезпечити захист потер-
пілих і їхній доступ до медичної, соціальної, реабілітаційної і правової 
допомоги, у тому числі, якщо необхідно, до адвокатської допомоги.

Держава-учасник повинна створити потерпілим адекватні умови 
для здійснення їхнього права на подачу скарг і забезпечити своєчасне, 
об’єктивне й ефективне розслідування кожного такого випадку. Вин-
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ні повинні притягатися до відповідальності і каратися відповідно до 
тяжкості вчинених ними злочинів.

Жорстоке поводження з представниками меншин 
та іншими людьми

15. Комітет висловлює стурбованість випадками підбурювання 
і фактами насильства у відношенні до осіб, що належать до 
етнічних і національних меншин, у тому числі діями про-
ти ромів, нападами на євреїв і насильством у відношенні до 
вихідців з Африки й Азії й іноземців, а також постійними 
повідомленнями про те, що не проводяться розслідування, 
а поліція і влада не бажають надавати адекватний захист по-
терпілим чи проводити своєчасне, об’єктивне й ефективне 
розслідування таких повідомлень.

Держава-учасник повинна забезпечити своєчасне, об’єктивне й ефек-
тивне розслідування усіх фактів насильства і дискримінації на етнічному 
ґрунті, у тому числі спрямованих проти ромів, євреїв, вихідців з Африки 
й Азії й іноземців, а також переслідувати в судовому порядку і карати 
винних відповідно до характеру вчинених ними злочинів.

Держава-учасник повинна також привселюдно засудити злочини 
на ґрунті ненависті й інші акти насильства на ґрунті расової дискримі-
нації, ксенофобії і зв’язаного з ними насильства і повинна працювати 
над викорінюванням підбурювання й інших форм участі посадових осіб 
чи персоналу правоохоронних органів у можливому насильстві. Вона по-
винна забезпечити, щоб посадові особи залучалися до відповідальності 
за дії чи бездіяльність, що порушують Конвенцію.

Держава-учасник повинна негайно розглянути можливість актив-
ного залучення до служби в правоохоронних органах осіб, що належать 
до етнічних і національних меншин.

Держава-учасник повинна також розробити і прийняти всеосяжну 
державну програму з розв’язування питання щодо ситуації з дотриман-
ням прав людини у відношенні до національних меншин, особливо ромів.

Насильство в збройних силах

16. Вітаючи зниження числа випадків нестатутних відносин 
у збройних силах («дідівщини») і вжиті заходи з поперед-
ження цього явища, у тому числі організацію «гарячої лінії», 
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Комітет, як і раніше, стурбований випадками катувань, що 
зустрічаються в збройних силах, й інших видів жорстокого 
і принижуючого гідність поводження чи покарання, а також 
тим, що залишаються не розслідуваними усі відомі випадки.

Держава-учасник повинна вжити ефективних заходів з викорі-
нювання головної проблеми нестатутних відносин у збройних силах 
(«дідівщини»), підсилити профілактичні заходи і забезпечити своєчас-
не, об’єктивне й ефективне розслідування, судове переслідування й осуд 
винних у таких зловживаннях, а також повідомляти громадськість 
про результати всіх таких судових розглядів.

Залякування і насильство у відношенні 
до представників громадянського суспільства

17. Комітет висловлює стурбованість інформацією про заляку-
вання і насильство у відношенні до журналістів, у тому числі 
убивствах (наприклад, справа Георгія Гонгадзе), і правозахис-
ників, що серйозно підриває роль ЗМІ і свободи слова і са-
мовираження, а також діяльність громадянського суспільства 
з моніторингу дотримання прав людини.

Держава-учасник повинна вжити всіх необхідних заходів, щоб за-
безпечити усім, хто займається моніторингом дотримання прав люди-
ни, захист від залякування і насильства, зв’язаних з їх діяльністю, і за-
безпечити своєчасне, об’єктивне й ефективне розслідування таких дій.

Пенітенціарна система

18. Комітет зі стурбованістю звертає увагу на зволікання з пере-
дачею Департаменту з виконання покарань у підпорядкуван-
ня Міністерству юстиції.

Держава-учасник повинна якомога швидше завершити передачу Де-
партаменту з виконання покарань до Міністерства юстиції, щоб увес-
ти контроль над рішеннями Департаменту і його підзвітність правово-
му відомству Уряду.

Держава-учасник повинна також надати Комітету докладну ін-
формацію про пенітенціарну систему, у тому числі про смертні випад-
ки в місцях позбавлення волі (у тому числі самогубства) і результати 
розслідування чи судового розгляду щодо таких випадків, а також про 
ситуацію з медичним обслуговуванням ув’язнених.
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Ризик повернення в країни, де застосовуються катування

19. Комітет стурбований поверненням державою-учасником лю-
дей у держави за наявності серйозних підстав припускати, що 
ці люди можуть бути піддані катуванням, наприклад, недав-
ній випадок з 11 громадянами Узбекистану, яких повернули 
до Узбекистану. 

Ні при яких обставинах держава-учасник не повинна повертати чи 
видавати людину до держави, коли існують серйозні підстави припус-
кати, що ці люди можуть бути піддані катуванням. Визначаючи за-
стосовність своїх зобов’язань за статтею 3 Конвенції, держава-учас-
ник повинна всебічно вивчити сутність кожного індивідуального випад-
ку й упевнитися, що існують адекватні правові механізми для перегляду 
цього рішення і що кожна особа, яка підлягає видачі, має достатній 
правовий захист, а також забезпечити ефективний моніторинг стану 
осіб, яких вона повертає. 

Держава-учасник повинна надати Комітету докладну інформацію 
про усі випадки видачі, повернення чи виселення, що мали місце за звіт-
ний період, у тому числі мінімальний обсяг гарантій, якщо такі були 
надані. Крім того, Комітет запитує інформацію про заходи, прийняті 
державою-учасником, із судового захисту у всіх справах, у яких гаран-
тії статті 3 не були дотримані.

Шукачі притулку

20. Комітет стурбований дискримінацією, з якою стикаються 
шукачі притулку через своє громадянство і відсутністю на-
лежних процедур з надання притулку, що приводить до відо-
мих випадків повернення шукачів притулку без належного 
розгляду їхніх індивідуальних випадків. Він також зі стур-
бованістю звертає увагу на погані умови і тісноту в місцях 
утримання шукачів притулку.

Держава-учасник повинна продовжувати працювати над прий-
няттям законів «Про біженців і осіб, що заслуговують додаткового 
і тимчасового захисту» і «Про введення змін до Закону України «Про 
правовий статус іноземців і осіб без громадянства»». Держава-учасник 
повинна також прийняти процедури з надання притулку, що відповіда-
ють міжнародним стандартам, а також поліпшити умови утриман-
ня, у тому числі шляхом застосування альтернативних заходів.
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Уповноважений українського парламенту з прав людини

21. Високо оцінюючи присутність представників Уповноважено-
го українського парламенту з прав людини під час діалогу 
з делегацією держави-учасника, Комітет шкодує про відсут-
ність докладної інформації щодо дотримання Уповноваже-
ним «Паризьких принципів», які стосуються статусу націо-
нальних інститутів з розвитку і захисту прав людини (Резо-
люція Генеральної Асамблеї 48/134), а також щодо його неза-
лежності, діяльності і результатах у контексті Конвенції.

Держава-учасник повинна забезпечити, щоб Уповноважений ук-
раїнського парламенту з прав людини функціонував ефективно як неза-
лежний національний інститут з прав людини, як вимагають «Паризь-
кі принципи», і не займався політичною діяльністю, як вимагає Закон 
України «Про Уповноважений Верховної Ради України з прав людини» 
1997 року.

Держава-учасник повинна надати Комітету докладну інформа-
цію щодо незалежності, мандату, ресурсів, процедур і ефективних ре-
зультатів діяльності Уповноваженого українського парламенту з прав 
людини і забезпечити, щоб скарги, одержувані цим інститутом, за-
лишалися конфіденційними, а громадяни, що їх подали, не піддавалися 
репресіям.

Навчання й освіта

22. Комітет шкодує про недостатнє навчання в межах Конвенції 
персоналу правоохоронних органів, у тому числі персоналу 
пенітенціарної системи і прикордонної служби, суддів, про-
курорів, а також персоналу збройних сил. Комітет також зі 
стурбованістю звертає увагу на відсутність спеціального нав-
чання медичного персоналу, що працює в ізоляторах, вияв-
ленню слідів катувань і поганого поводження.

Держава-учасник повинна підсилити свої навчальні програми для 
персоналу правоохоронних органів і збройних сил з питань повної забо-
рони катувань, а також усіх працівників судової системи і прокурату-
ри щодо зобов’язань держави-учасника, які випливають з Конвенції.

Держава-учасник повинна також забезпечити адекватне навчання 
всього медичного персоналу, що працює з ув’язненими, у виявленні слідів 
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катувань і поганого поводження відповідно до міжнародних стандар-
тів, як викладено в «Стамбульському протоколі».

Правова допомога

23. Комітет висловлює стурбованість у зв’язку з труднощами, що 
зазнають окремі люди чи групи людей, які потерпіли від кату-
вань і намагаються скористатися своїм правом на оскарження 
і одержання відшкодування та адекватної компенсації.

Держава-учасник повинна забезпечити ефективну систему без-
коштовної правової допомоги для людей, що знаходяться в небезпеці 
чи належать до уразливих груп. Вона повинна забезпечити цю систе-
му адекватними ресурсами, щоб усі потерпілі від катувань могли ско-
ристатися своїми правами за Конвенцією.

Компенсація і реабілітація

24. Комітет висловлює стурбованість у зв’язку з відсутністю ком-
пенсації потерпілим від катувань і інших видів жорстокого 
і принижуючого гідність поводження, а також відсутністю 
належних заходів для реабілітації потерпілих від катувань, 
поганого поводження, торгівлі людьми, домашнього й інших 
видів сексуального насильства.

Держава-учасник повинна забезпечити, щоб потерпілі від ка-
тувань і поганого поводження одержували адекватну компенсацію 
і щоб потерпілі від катувань, поганого поводження, торгівлі людь-
ми, домашнього й іншого видів сексуального насильства брали участь 
у реабілітаційних програмах, що включають медичну і психологічну 
допомогу.

Умови утримання

25. Комітет стурбований поганими умовами утримання, таки-
ми як переповненість, і поширеністю серед ув’язнених ВІЛ/
СНІД і туберкульозу. Умови утримання в поліції затрима-
них, які очікують суду, непридатні для тривалого утримання 
і роблять стан затриманих дуже уразливими. Комітет також 
висловлює стурбованість у зв’язку з відсутністю застосування 
заходів, альтернативних досудовому затриманню.
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Держава-учасник повинна вжити ефективні заходи з поліпшення 
умов у всіх ізоляторах, знизити їхню нинішню переповненість і задо-
вольнити потреби всіх осіб, позбавлених волі, зокрема, щодо охорони 
здоров’я, відповідно до міжнародних стандартів.

Збір даних

26. Комітет шкодує про відсутність всеосяжних і деталізова-
них даних про скарги, розслідування, обвинувачення й осуд 
у справах, зв’язаних з катуваннями і поганим поводженням 
з боку персоналу правоохоронних органів, пенітенціарної 
системи і збройних сил, а також про торгівлю людьми, до-
машнє й інші види сексуального насильства.

Держава-учасник повинна ввести ефективну систему збору ста-
тистичних даних, що відносяться до моніторингу дотримання Кон-
венції на національному рівні, у тому числі про скарги, розслідування, 
обвинувачення й осуд у справах, зв’язаних з катуваннями і поганим по-
водженням, торгівлею людьми, з домашнім, сексуальним і етнічно мо-
тивованим насильством і дискримінацією, а також про компенсацію 
потерпілим і їхньої реабілітації.

27. Держава-учасник повинна широко розповсюдити свою до-
повідь, свої відповіді на питання, а також висновки і реко-
мендації Комітету через офіційні веб-сайти, ЗМІ, зокрема, 
серед уразливих груп.

28. Комітет просить державу-учасника надати протягом одного 
року інформацію про свою реакцію на рекомендації Коміте-
ту, що містяться в пп. 9, 10, 12, 15, 17 і 19 вище.

29. Комітет пропонує державам-учасникам подати свій базовий 
документ відповідно до вимог «Загального базового доку-
мента» у «Погоджених керівних принципах надання допові-
дей», що був недавно рекомендований міжнародними до-
говірними органами з прав людини (HRI/MC/2006/3 з Вип-
равленням 1).

30. Державі-учаснику пропонується подати свою наступну пе-
ріодичну доповідь, що буде шостою доповіддю, до 30 червня 
2011 року.

http://www.khpg.org
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26 червня — міжнародний день 
Захисту жертв катувань

26.06.07

25 червня 2006 року у прес-центрі УНІАН Харківська правоза-
хисна група (ХПГ) та Міжнародний жіночий правозахисний центр 
«Ла Страда-Україна» провели спільну прес-конференцію, присвя-
чену Міжнародному дню захисту жертв катувань. Учасники дали 
оцінку ситуації та перспектив подолання катувань та поганого по-
водження і навели конкретні приклади знущань в міліції та устано-
вах виконання покарань з боку посадових осіб. Зокрема, була надана 
інформація про жахливе побиття 22 січня спецназом Департамен-
ту з питань виконання покарань засуджених в Ізяславській колонії 
№ 31 та про подібні факти в інших установах, про ненадання ме-
дичної допомоги засудженим, про так звані «прес-хати», про факти 
психологічного катування тощо.

Олег Мартиненко охарактеризував ставлення МВС до проблеми 
катувань, зазначивши, що Міністерство створює механізми для біль-
шої відкритості діяльності органів внутрішніх справ та запобігання 
незаконному насильству, такі, як мобільні групи та громадські ради 
при Міністерстві та обласних управліннях внутрішніх справ. Він на-
вів дані про кількість скарг на незаконні дії працівників міліції і ре-
зультати розгляду цих скарг. Він також розповів про розгляд Коміте-
том ООН проти катувань на своїй 38-й сесії 5-тої періодичної доповіді 
України (О. Мартиненко був членом урядової делегації на сесії).

Євген Захаров поінформував присутніх про те, що одночасно 
в Хмельницькому йде виїзна сесія Європейського суду з прав люди-
ни, яка досліджує обставини справи Друзенко та інші проти Украї-
ни. 15 січня Європейський суд ухвалив рішення про прийнятність 
заяви 13 засуджених щодо жорстокого побиття їх спецназом в ко-
лонії № 58 30 травня 2001 року та 28 січня 2002 року. Він стверджу-
вав, що система виконання покарань є закритою, засуджені не ма-
ють можливості скаржитися на незаконні дії адміністрації, а якщо 
вони все ж таки намагаються боротися із свавіллям, то піддаються 
сильному тиску. Він звернув увагу присутніх на зауваження Комі-
тету ООН проти катувань щодо заборони використання антитеро-
ристичних підрозділів усередині установ виконання покарань, що 
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зводиться до залякування ув’язнених і поганого поводження з ними. 
Також він повідомив, що за допомогою Фонду професійного захис-
ту жертв катувань, заснованого ХПГ в 2003 р., більш ніж 100 осіб 
отримали кваліфіковану правову допомогу. За фінансової підтрим-
ки Фонду було підготовлено близько 40 заяв до Європейського суду 
з прав людини, одна справа виграна, близько 15 справ знаходяться 
на стадії комунікації із урядом України.

Катерина Левченко розповіла про небажання адміністрації Де-
партаменту з питань виконання покарань розслідувати скарги на не-
законне насильство та інші правопорушення і про необхідність ство-
рення національних превентивних механізмів попередження катувань 
відповідно до Факультативного протоколу, які передбачають відвіди-
ни місць позбавлення волі незалежними спостерігачами. Вона напо-
лягала на тому, що Департамент має стати цивільною інституцією 
і підпорядковуватися Міністерству юстиції, а не бути «правоохорон-
ним органом, який знаходиться на передньому краю боротьби із зло-
чинністю», як стверджує голова Департаменту Василь Кощинець.

Учасники прес-конференції зазначили, що їхня подальша робота 
буде спрямована на створення національної системи запобігання кату-
ванням та поганому поводженню. Це передбачає створення державної 
програми, яка передбачить системні заходи для побудови такої систе-
ми. З іншого боку, ефективна діяльність такої системи потребує ак-
тивної участі громадянського суспільства у її побудові та діяльності.

Прес-конференція проводиться за підтримки Міжнародного фонду 
«Відродження».

У прес-конференції взяли участь:
— Євген Захаров, співголова ХПГ, голова правління УГСПЛ, 

співголова Громадської Ради при МВС з питань забезпечення 
прав людини (ГР);

— Катерина Левченко, доктор юридичних наук, президент Між-
народного жіночого правозахисного центру «Ла Страда-Ук-
раїна», народний депутат ВРУ 5-го скликання, член ГР; 

— Олег Мартиненко, кандидат юридичних наук, радник Міні-
стра внутрішніх справ з прав людини і гендерних питань, 
полковник міліції, член ГР;

— потерпілі від катувань і поганого поводження та їх рідні.

http://www.maidan.org.ua/



Огляд повідомлень щодо порушень прав людини в КВС України в 2007–2009 рр.

��

аналіЗ відповідності 
кримінально-виконавчого кодексу україни 

Європейським стандартам та рекомендаціям 
Європейського комітету іЗ Запобігання катуванням 

та жорстокому поводженню 
(висновки)

Висновки за проведеним дослідженням є такими.
1. Чинне кримінально-виконавче законодавство України не від-

повідає міжнародним стандартам, і ця невідповідність полягає у від-
сутності системності, узгодженості, відсутності реальних механізмів 
реалізації тих положень, що у якості декларацій, все ж таки потра-
пили до законодавства. Особа, яка тримається в кримінально-вико-
навчих установах, не має відповідних важелів, за допомогою яких 
вона мала би змогу приводити у дію механізми забезпечення та от-
римувати доступ до деяких можливостей, передбачених криміналь-
но-виконавчим законодавством.

2. Порівняно з вимогами міжнародних актів чинне законодавство 
України не містить чітких положень щодо матеріального забезпечен-
ня засуджених. Вимоги до забезпечення засуджених наведені в ст. 115 
КВК України. Кодекс встановлює, що особам, які відбувають пока-
рання у виправних і виховних колоніях, створюються необхідні жит-
лово-побутові умови, що відповідають правилам санітарії та гігієни. 
Норма жилої площі на одного засудженого у виправних колоніях не 
може бути меншою трьох квадратних метрів, у виховних колоніях 
і у виправних колоніях, призначених для тримання жінок, — чотирьох 
квадратних метрів, у лікувальних закладах при виправних колоніях, 
у виправних колоніях, призначених для тримання і лікування хворих 
на туберкульоз, у стаціонарі — п’яти квадратних метрів.

3. Другим висновком є те, що законодавству України в сфері рег-
ламентування умов тримання засуджених, поряд з надмірною уре-
гульованістю, притаманна невідпрацьованість механізмів реалізації 
тих норм та положень, які закріплені в нормативних актах.

Ці дві обставини зводять нанівець багато позитивних положень, 
які останнім часом з’явилися у кримінально-виконавчому законо-
давстві. Мова йде про декларації, які стосуються закріплення прав 
та свобод ув’язнених, поваги до їх честі та гідності, дотримання між-
народних актів під час ув’язнення осіб. Такі положення потрапля-
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ють до законодавства, але вони або сформульовані таким чином, 
що нікого ні до чого не зобов’язують, або немає механізмів конт-
ролю їх виконання та притягнення до відповідальності посадових 
осіб кримінально-виконавчої служби, які їх порушили, або начебто 
й сформульовані зрозуміло, але їх неможливо реалізувати, оскільки 
такі норми не утворюють системи, що дозволяє за допомогою інших 
норм приводити їх у дію та користуватися ними.

Вище ми вказували на подібні випадки. Вважаю, що будь-які 
положення, що вносяться в законодавство, повинні узгоджуватися 
з вже існуючими нормами та передбачати порядок та механізм їх 
реалізації та застосування. Прикладом таких положень може бути 
медичне обслуговування засуджених та харчування, всі форми кон-
тактів із зовнішнім світом.

Як ми раніше відмічали, необхідно вказати на різницю, яка іс-
нує в системах права і правових доктринах України та інших країн 
Західної Європи. Різниця полягає у тому, що українська правова до-
ктрина йде шляхом тотального врегулювання суспільних відносин. 
Це породжує певні складнощі та непорозуміння. Основні складно-
щі, які виникають на цьому шляху — врегулювання всіх суспільних 
відносин неможливе, а спроби зробити це приводять лише до плута-
нини та породження мертвих та суперечливих норм. Крім того, вре-
гульовані суспільні відносини для їх застосування вимагають врегу-
лювання й інших відносин. Наприклад, положення про харчування 
ув’язнених вимагає, щоб були сформульовані норми харчування. За-
кріплення норм харчування підштовхне до врегулювання механізму 
контролю за дотриманням цих норм та якості їжі. Наявність кон-
тролю покличе до життя необхідність виділення відповідних поса-
дових осіб. Особи, які будуть контролювати харчування, повинні 
будуть нести відповідальність за здійснення своїх функцій і т. ін.

Європейській правовій доктрині властивий принцип, який мож-
на назвати принципом «розумності». Зміст цього принципу не роз-
шифровується і саме в цьому полягає його сутність, що законодавець 
багато в чому покладається на здоровий глузд, життєвий досвід та ін-
ші фактори, які мають, з огляду на нашу систему права, випадковий 
характер. Можна цю відмінність охарактеризувати й по-іншому — 
країни Європи більше довіряють своїм громадянам і особі взагалі.

4. Із попереднього випливає наступний висновок щодо концеп-
ції (парадигми) вітчизняної системи покарання. Основною ідеєю цієї 
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концепції фактично є ідея виховання комплексу вини у особи, яка 
засуджена. Всі умови, порядок, механізми реалізації правообмежень 
(щодо взяття під варту) та каральних елементів (щодо покарання) 
спрямовані на те, щоб відрізнити ув’язнену особу від інших членів 
суспільства, занурити її в негативні наслідки вчиненого не з метою 
самокорекції, а з метою «усвідомлення» вчиненого. А це тягне за со-
бою те, що особа відчуває відчуження від суспільства, відокремлен-
ня від нього та неможливість «повернутися» в нього. Тобто держава 
не «прощає», і це вбачається у всіх інститутах, які спрямовані на так 
звану ресоціалізацію (адміністративний нагляд, соціальне та побуто-
ве забезпечення таких осіб, існуючі проблеми при працевлаштуванні 
та навіть «соціальний патронаж»). Ці інститути не носять характеру 
підтримки, а скоріше характер тотального контролю та недовіри.

Навіть мета покарання формулюється через категорію «свідоме 
відновлення» особи, її «повернення до самостійного загальноприй-
нятого соціально-нормативного життя». Ці категорії, знову ж таки, 
свідчать про недовіру до особи, оскільки вони фактично вказують на 
те, що особа, яка вчинила злочин, діяла «несвідомо» та «несамостій-
но». Але як вона тоді діяла, хто її спрямував на ці вчинки?

Вважаю, що уникнути виховання у особи комплексу вини мож-
ливо за допомогою формування такого ставлення до ув’язнених, яке 
позиціонує їх як рівноправних членів суспільства, котрі у зв’язку 
з певними факторами вчинили злочин, але це не робить їх відчуже-
ними та неповноцінними. Як вказувала делегація Комітету, потріб-
но стосунки з ув’язненими будувати на основі міжособистисніх сто-
сунків та підтримки. Для реалізації такої концепції, на мою думку, 
потрібно вилучити такі поняття, як виправлення та ресоціалізація, 
які фактично лише більш чітко проводять межу між «нормальним» 
членом суспільства та ув’язненим. Мета покарання та застосування 
інших обмежень до особи повинні обмежуватися виконанням певної 
процедури, яка не може містити елементів відокремлення, відчужен-
ня особи від суспільства, поміщення її в неприродні умови. У особи 
не повинна формуватися впевненість — «я — злочинець, я вину-
ватий», скоріше, він повинен усвідомити, що то була помилка, яку 
можливо виправити, але не потрібно повторювати. Можливо, до-
цільною буде допомога професійних психологів та психоаналітиків.

5. Основною проблемою, яка породжує невідповідність норм 
вітчизняного законодавства міжнародному, на мою думку, є й те, що 
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в Україні немає культури та традицій ставлення до особи як до лю-
дини та особистості, поважання її як такої. Історично склалося так, 
що в Україні не було проміжків часу, на протязі яких формувалося 
б громадянське суспільство та основні суспільні, соціальні, демок-
ратичні та юридичні цінності, притаманні такому суспільству. Так 
було, коли Україна входила до складу Росії, Польщі, Австрії та Угор-
щини, так було і в радянські часи. Відповідно, у свідомості сучасно-
го громадянина та члена українського суспільства не існує (а якщо 
існує, то не має змісту) такі поняття, як «гідність», «честь» та «люд-
ське ставлення». Така ситуація призводить до того, що ставлення 
до взятих під варту та засуджених складається суто в негативному 
сенсі. Ці люди є «бандитами», і до них необхідно ставитися жорстко. 
Таке становище підтверджується й тим, що у часи недавньої пома-
ранчевої революції одним із революційних гасел було: «бандити по-
винні сидіти в тюрмах!» Саме в цій фразі сконцентроване ставлення 
суспільства до засудженого. Вони повинні випасти із суспільства, не 
мати до нього доступу та сидіти в тюрмах. І саме таке ставлення за-
фіксоване в чинному кримінально-виконавчому законодавстві.

Ця теза підтверджується також наявністю у чинних норматив-
них актах такого поняття як «спецконтингент», яким позначають 
засуджених. Незрозуміло, навіщо вводити до законодавства таке по-
няття, яке лише додає плутанини. Якщо користуватися юридичною 
лексикою та понятійним апаратом, то таких осіб потрібно називати 
або «засуджений», або «підозрюваний», або «взятий під варту», ос-
кільки це відповідає їх правовому статусу. І такий стан справ буде 
правильним. Тому пояснити наявність поняття «спецконтингент» 
можна лише атавізмами, які йдуть ще з табірної системи радянських 
часів, коли ув’язнені в прямому сенсі відрізалися від суспільства, 
рідних та близьких (заборона побачень, листування, ін.), метою було 
саме приниження, знеособлення людини, її знецінення та, в кін-
цевому підсумку, знищення. Іншого пояснення не може бути, ос-
кільки особи, які знаходяться в установах кримінально-виконавчої 
системи не мають якихось «спеціальних» ознак, і тому іменувати їх 
«спецконтингентом» не потрібно. У зв’язку з цим вважаю, що термін 
«спецконтингент» необхідно вилучити з чинного законодавства, як 
такий, що не має юридичного змісту та суперечить Конституції Ук-
раїни та міжнародним нормам.
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Проблема приведення умов тримання засуджених у відповідність 
до міжнародних стандартів не буде вирішена доти, доки не буде змі-
нено ставлення суспільства до особи, яка потрапила до місць позбав-
лення волі. І лише потім суспільство сформулює ці положення в за-
конодавстві не лише на папері, а й за допомогою реальних правових 
механізмів, буде розуміти ці положення та виконувати їх не із страху 
перед відповідальністю, а саме із поваги до людини та особистості.

6. Ще однією з причин, яка зумовлює відсутність поваги до 
людської гідності є наявність в’язничної субкультури, яку в суспіль-
стві поважають та культивують. Сенс цієї субкультури якраз і поля-
гає в тому, що ув’язнені — це відчужені особи, які знаходяться під 
постійним пресом з боку держави, і тому вони дуже романтизовані, 
заслуговують на жалість та, в той же час, недоторканні. В українсь-
кому суспільстві існують навіть радіокомпанії, які підтримують та 
пропагують тюремну субкультуру.

Якщо підводити загальний підсумок та оцінювати умови тримання 
засуджених з огляду на пп. 64, 65 Мінімальних стандартних правил по-
водження із в’язнями, то мусимо констатувати, що в Україні не забезпече-
но відповідності умов життя позбавлених волі вимогам людської гідності 
та нормам, прийнятим у суспільстві; не мінімізовані негативні наслідки 
ув’язнення та існує суттєва різниця між життям у в’язниці та на свободі 
і не підтримуються та не посилюються ті зв’язки з родичами та зовнішнім 
світом, що якнайкраще слугують інтересам в’язнів та їх родин. Отже, всі 
три основні вимоги вказаних пунктів в Україні не реалізовані.

Але не можна забувати про основну відмінність, яка притаман-
на міжнародним стандартам поводження із засудженими та націо-
нальним кримінально-виконавчим законодавством. Йдеться про те, 
що стандарти мають на увазі поводження із засудженими. Тобто це 
правила скоріше морального, етичного, психологічного та педагогіч-
ного напрямку. Кримінально-виконавче законодавство України рег-
ламентує порядок виконання і відбування кримінальних покарань. 
Тобто йдеться суто про юридичні категорії.

Щодо імплементації міжнародних стандартів в вітчизняне кри-
мінально-виконавче законодавство необхідно торкнутися питання 
щодо застосування практики Європейського суду з прав людини.

Це питання стало ще більш актуальним після того, як 23.02.2006 ро-
ку був прийнятий Закон України «Про виконання рішень та застосу-
вання практики Європейського суду з прав людини». З прийняттям 
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вказаного закону фактично можна вести мову про появу нового для 
нашої правової системи джерела права, а саме — судового прецеденту.

Закон «Про виконання рішень та застосування практики Євро-
пейського суду з прав людини» регулює відносини, що виникають 
у зв’язку з обов’язком держави виконати рішення Європейського су-
ду з прав людини у справах проти України; з необхідністю усунення 
причин порушення Україною Конвенції про захист прав людини 
і основоположних свобод і протоколів до неї; зі створенням пере-
думов з впровадженням в українське судочинство та адміністратив-
ну практику європейських стандартів прав людини. Закон регулює 
питання про доступ до рішення, процедуру виконання рішення та 
питання дотримання Україною Конвенції про захист прав людини 
і основоположних свобод для зменшення числа заяв до Європейсь-
кого суду з прав людини проти України.

Основною тезою цього закону є встановлення механізму реалі-
зації рішень Європейського суду з прав людини та впровадження 
європейських стандартів в практику діяльності державних органів.

Стосовно кримінально-виконавчого законодавства, цей закон 
є підґрунтям для можливості реалізації засудженими своїх прав на 
звернення та подання заяв, а також з прийняттям цього закону ви-
никла реальна можливість впливати за допомогою судових органів на 
умови тримання засуджених в кримінально-виконавчих установах.

http://www.khpg.org

права людини в україні — 2006. 
доповідь правоЗахисних органіЗацій

Розділ XXIII. Дотримання прав ув’язнених в Україні 
(висновки та рекомендації)

Висновки

1. Залишається невиконаним зобов’язання України, надане 
при вступі до Ради Європи у 1995 році, про підпорядкуван-
ня кримінально-виконавчої системи Міністерству юстиції. 
Керівництво Департаменту наполегливо заперечує таке під-
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порядкування, наполягає на принаймні п’ятирічному періоді 
для підготовки відповідних умов. Разом з тим, впродовж 
дев’яти років існування Департаменту відомством не вжива-
ються заходи, якими передбачалась би підготовка до такого 
підпорядкування.

2. У Департаменті триває практика прийняття відомчих доку-
ментів, які порушують права засуджених та ув’язнених.

3. Не змінюється, а навіть дещо погіршується стан з дотриман-
ням прав людини в установах виконання покарань. Як і рік 
тому, можна стверджувати, що повага до гідності людини до-
сі не стали домінуючим чинником кримінально-виконавчої 
політики, а існуюча практика поводження із ув’язненими по-
будована на суворому вимаганні з боку адміністрації установ 
покори ув’язнених. Це доповнюється відсутністю ефективно-
го механізму подання скарг.

4. Почастішали випадки протестів з боку засуджених, проте 
відвертий аналіз причин таких подій відсутній. Результати 
розслідування надзвичайних подій не оприлюднюються.

5. Загострює ситуацію з дотриманням прав людини невива-
жена кадрова політика керівництва Департаменту, систему 
залишають досвідчені кадри. Разом з тим до системи при-
ймаються, і часто — на керівні посади, особи, які не мають 
необхідного досвіду роботи у цій сфері. Невдалі кадрові рі-
шення поєднуються з відсутністю соціального захисту пер-
соналу.

6. Поширились випадки корупції, натомість публічна реакція 
керівництва на таке явище відсутня.

7. Доступ до інформації в системі надто обмежений. Триває прак-
тика ненадання відповідей посадовими особами органів за за-
питами. До працівників відомства, які порушують законодав-
ство про інформацію, не вживаються заходи реагування.

8. Взаємодія з громадськістю, в першу чергу, з неурядовими ор-
ганізаціями, обмежується лише питаннями матеріальної до-
помоги системі. Керівництво Департаменту уникає співпраці 
з організаціями, які мають власні погляди на факти та події 
та висловлюють критичні зауваження щодо керівництва сис-
теми. Натомість існують спроби в деяких питаннях імітувати 
підтримку позицій Департаменту громадськістю.
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9. Як і рік тому, громадський контроль дотримання прав засуд-
жених та ув’язнених, а також діяльності установ виконання 
покарань відсутній, громадські колегії при управліннях Де-
партаменту та безпосередньо при Департаменті протягом ро-
ку так і не запрацювали.

Рекомендації

1. Завершити процес підпорядкування Департаменту Міністерс-
тву юстиції, як про це йдеться в черговій Резолюції ПАРЄ 
№ 1466 (2005). 

2. Припинити практику прийняття нормативно-правових актів 
та інших відомчих документів, положення яких порушують 
права людини..

3. Змінити пріоритети у нормотворчій діяльності, віддаючи пе-
ревагу гуманітарним цінностям перед проблемами технічно-
го функціонування відомства. Підвищити увагу до питань 
дотримання прав людини, поваги гідності як осіб, що пере-
бувають в ув’язненні, так і персоналу установ, та не обмежу-
ватись тільки словами про це.

4. Провести без зволікань комплексний аналіз нормативно-пра-
вових документів та інших нормативних актів Департаменту 
на відповідність міжнародним стандартам, залучати до цієї 
роботи незалежних фахівців, в тому числі фахівців Пенітен-
ціарного Товариства України.

5. Ретельно підходити до розробки та прийняття відомчих нор-
мативно-правових документів. Дотримуватись процедури під-
готовки документів, що стосуються прав людини, яка передба-
чає обов’язкові консультації з громадськістю, як того вимагає 
п. 3 «Порядку проведення консультацій з громадськістю з пи-
тань формування та реалізації державної політики», затверд-
женого постановою Кабінету Міністрів України від 15 жовтня 
2004 р. № 1378.

6. Залучити до обговорення Концепції реформування кримі-
нально-виконавчої системи широкі кола фахівців, обов’язково 
впровадити проведення незалежної експертизи Концепції та 
її громадське обговорення.

7. Змінити підходи у кадровій політиці відомства, значно біль-
ше приділяти увагу ретельному добору працівників на керів-
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ні посади в органах відомства, звести до мінімуму призна-
чення керівниками осіб, які не мають досвіду роботи у сис-
темі та які не пройшли відповідну процедуру перевірки на 
профпридатність.

8. Ретельно перевіряти всі випадки можливих корупційних діянь 
з боку працівників системи. Публічно висловлювати позицію 
відомства щодо випадків корупції, які підтвердилися.

9. Широко впроваджувати моніторинги умов тримання ув’яз-
нених та підготовку річних звітів щодо ситуації в системі си-
лами неурядових організацій, у тому числі й державним кош-
том, включаючи підготовку й альтернативних звітів, звітів за 
проблемами або за напрямками діяльності установ.

10. Припинити практику невмотивованих відмов на ініціативи 
громадськості проводити незалежні дослідження та моніто-
ринги умов утримання засуджених та ув’язнених.

11. Розглянути можливість введення практики обов’язкового оз-
найомлення, а при можливості — й обговорення в установах 
та органах Департаменту результатів незалежних досліджень 
та моніторингів, річних Доповідей, які готуються та викону-
ються громадськими організаціями та іншими незалежними 
інституціями, та вживання при необхідності заходів реагу-
вання.

12. Суттєво підвищити рівень інформування суспільства про 
діяльність органів та установ системи, про стан та пробле-
ми відомства шляхом регулярного проведення широкого кола 
публічних заходів, таких як прес-конференції, «круглі столи», 
а також спрощення процедури доступу громадськості та жур-
налістів до установ.

13. Неухильно дотримуватись вимог законодавства при інфор-
муванні громадськості про діяльність установ та органів Де-
партаменту, в тому числі при наданні інформації за запита-
ми громадян та організацій. Вживати дієві заходи реагування 
у випадках порушення вимог законодавства про інформацію 
посадовими особами та працівниками установ виконання 
покарань.

14. Забезпечити необхідні умови, включаючи відповідне фінансу-
вання, для обов’язкового створення в кожному територіальному 
управлінні відомства прес-служб.
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15. Сприяти впровадженню громадського контролю установ ви-
конання покарань та не обмежувати його рамками діяльності 
спостережних комісій.

доступ громадськості до місць поЗбавлення волі 
постійно обмежуЄться

15.08.07

14 серпня громадська організація «Донецький Меморіал» поши-
рила відкритий лист до керівництва Державного Департаменту з пи-
тань виконання покарань з приводу постійного обмеження доступу 
громадськості до місць позбавлення волі. До сьогодні, керівництво 
цього департаменту ставиться до громадськості, як до «зайвих кло-
потів». Тим часом, відсутність відкритого доступу громадськості 
сприяє росту порушень прав і свобод ув’язнених та персоналу місць 
позбавлення волі, що постійно утаємничується керівництвом.

в.о. Голови Державного департаменту України 
з питань виконання покарань Ільтяю М.П.

ВІДКРИТИЙ ЛИСТ

Шановний пане Ільтяй!
Громадська правозахисна організація «Донецький Меморіал» 

звернулася наприкінці червня 2007 р. до Державного департаменту 
з питань виконання покарань з приводу прийняття розпорядження, 
згідно якого доступ громадських організацій та журналістів до ус-
танов виконання покарань обмежується кількома годинами на тиж-
день — тільки по суботах та неділях у суворо визначений час.

У листі-відповіді № 5-3453/Іл. від 01.08.2007 р. Ви повідомляєте, 
що вказівку, яка суттєво обмежує можливості відвідин установ вико-
нання покарань громадськістю, прийнято «для додаткового впоряд-
кування доступу до установ представників засобів масової інформа-
ції та громадських організацій».

Звертаю Вашу увагу на те, що доступ до установ представників 
громадськості врегламентований ст. 24 Кримінально-виконавчого 
кодексу України, а будь-які доповнення цієї норми можуть тільки 
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розширювати можливості доступу, а не звужувати їх. Про це Ви мо-
жете пересвідчитись, прочитавши ст. 22 Конституції України, яка 
забороняє при нормотворчості звужувати наявний зміст та обсяг 
прав. А саме таке звуження передбачає вказівка Департаменту.

До того ж, цю вказівку не можна вважати такою, що відповідає 
нормі Європейських пенітенціарних правил, яка міститься у п. 90.2, 
де сказано:

«Пенітенціарне керівництво мусить сприяти скрізь, де це дореч-
но, залученню громадян добровільно працювати в пенітенціарних 
установах».

Ваше твердження про те, що «відвідування установ виконання 
покарань та слідчих ізоляторів потребують додаткових заходів для 
забезпечення безпеки, що відволікає персонал від виконання без-
посередніх обов’язків» свідчить про те, що й досі керівництво Де-
партаменту розглядає співпрацю з громадськими організаціями як 
діяльність, яка не входить до безпосередніх обов’язків персоналу, 
а є чимось зайвим, другорядним, «додатковим», не обов’язковим. Та-
кий підхід суперечить процитованій нормі Європейських пенітен-
ціарних правил та п. 4.8 Положення про Департамент, який наголо-
шує, що «Департамент… забезпечує… залучення до виховної роботи 
представників… громадських організацій». Натомість обмеження за-
лучення кількома годинами на тиждень не відповідає змісту зазна-
ченого п. 4.8 Положення про Департамент.

Крім того, Ви стверджуєте, що »скарг та нарікань з приводу пе-
решкоджання у доступі до установ від жодної громадської організа-
ції… не надходило.» По-перше, факт відсутності скарг та нарікань 
не може бути аргументом для впровадження не передбачених зако-
ном обмежень для відвідувань установ, які, до речі, не відповідають 
стандартам діяльності кримінально-виконавчої системи демокра-
тичної країни. 

По-друге, Ваше твердження не співпадає з реальністю, оскільки 
існує чимало прикладів такого перешкоджання. Достатньо згадати 
численні перешкоди, які давно та регулярно чинить один з керів-
ників Волинського управління Держдепартаменту п. Стфановський 
у відвідуванні установ заступнику голови спостережної комісії при 
Волинській облдержадміністрації, активісту благодійного фонду 
п. Корнієвському Г. З цього приводу п. Корнієвським доправлені 
численні скарги, проте протиправна діяльність п. Стефановського 
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не припиняється То ж Ваше твердження про відсутність скарг має 
причиною скоріше Вашу погану поінформованість у цій сфері, а не 
бездоганність діяльності Ваших підлеглих.. Що ж стосується заходів 
реагування з боку вищого керівництва відомства на такі протиправ-
ні дії, то керівництво Департаменту нещодавно навіть представило 
п. Стефановського до нагородження відзнакою Кабміну. Невже пра-
цівники, які перешкоджають діяльності громадських організацій та 
порушують вимоги закону, керівництвом Департаментом особливо 
цінуються?

До того ж на інших прикладах вже добре відомо, що відсут-
ність скарг у Департаменті на дії його посадовців та персоналу часто 
є штучною завісою справжніх проблем та слугує викривленню ре-
ального стану справ.

Я знову наполягаю на тому, що започатковане обмеження досту-
пу громадськості до установ виконання покарань є невиправданим, 
не відповідає європейським стандартам відкритості пенітенціарної 
системи

Таке обмеження доступу до установ суттєво ускладнює роботу 
із засудженими, яку ведуть громадські організації, звужує їх можли-
вості надання правової, психологічної або іншої допомоги засудже-
ним у робочі дні тижня. Таке обмеження змушує громадські органі-
зації та журналістів, які зазвичай працюють, як усі — за звичайним 
графіком з понеділка до п’ятниці із вихідними у суботу та неділю, 
працювати ще й у вихідні дні.

Такі умови відвідин установ громадськістю зводять нанівець 
можливості для громадського контролю установ виконання пока-
рань. Ці можливості на сьогодні і так вкрай невеликі, а коли гро-
мадські організації будуть змушені здійснювати такий контроль за 
графіком, встановленим Департаментом, та лише декілька годин на 
тиждень, це стане зовсім профанацією.

Факт впровадження такого розпорядження зайвий раз свідчить 
про те, що Департамент вкотре за начебто правильними словами про 
демократизацію та гуманізацію системи насправді чинить дії, які су-
перечать цим висловам, максимально обмежує доступ громадськості до 
установ, що робить систему виконання покарань ще більш закритою.

Такий підхід до важливих питань взаємодії з громадськістю ду-
же турбує, тому що створює умови для широкого порушення прав 
людини в установах системи.
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Я знову наполягаю на якнайскорішому скасуванні вказівки 
і прошу Вас найближчим часом відмінити її.

Вашу відповідь прошу надіслати за адресою нашої організації.

Голова ради правозахисної
організації «Донецький Меморіал»
голова Пенітенціарного Товариства України
Олександр Букалов

http://www.helsinki.org.ua/

нормотворчу діяльність 
державного департаменту україни 

З питань виконання покарань — 
під контроль громадськості

28.01.08 | Валентина Бадира

17.09.2007 року благодійна організація «Чернігівський жіночий 
правозахисний центр» направила на адресу Генеральної прокурату-
ри України звернення про те, що Державний департамент України 
з питань виконання покарань видав низку наказів, положення яких 
в тій чи іншій мірі призводять до порушення прав і законних інте-
ресів засуджених. 

У зверненні ми зазначили, що пунктом 43 наказу Департаменту 
з питань виконання покарань № 275 від 25.12.2003 року (з наступ-
ними змінами і доповненнями), яким затверджено Правила внут-
рішнього розпорядку установ виконання покарань, передбачалося 
вилучення листів, виконаних тайнописом, шифром або із застосу-
ванням інших умовностей, а також тих, що містять відомості, які 
не підлягають розголошенню, і що вони адресату не надсилалися, 
засудженому не вручалися, а вилучалися і знищувалися. 

Така редакція пункту 43 вище згаданого наказу привела до об-
меження права засудженого на листування, його листи можуть без-
слідно зникати, не говорячи вже про скарги та заяви на неправомір-
ні дії адміністрації виправних колоній. Фактично цим наказом було 
запроваджено цензуру кореспонденції в колоніях.
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Також зверталася увага на невідповідність пункту 2.4 Наказу 
№ 13 від 25.01.2006, яким була затверджена Інструкція з перегляду 
кореспонденції, нормам наказу № 275 від 25.12.2003 року, якими пе-
редбачено порядок відправлення кореспонденції до Уповноваженого 
Верховної Ради України з прав людини, Європейського суду з прав 
людини, а також до інших відповідних органів міжнародних органі-
зацій, членом або учасником яких є Україна та до прокурорів.

Інструкцією з перегляду кореспонденції також порушувались 
права засуджених, передбачені статтею 301 «Право на особисте жит-
тя та його таємницю» та статтею 302 «Право на інформацію» Цивіль-
ного кодексу України.

Ми просили відповідно до Закону України «Про прокуратуру» 
розглянути відповідність наказів Державного департаменту України 
з питань виконання покарань вимогам Конституції України, Євро-
пейським Пенітенціарним правилам, Законам України та Кримі-
нально-виконавчому кодексу України та прийняти міри реагування.

Замість мір прокурорського реагування 28 вересня 2007 року 
наше звернення було направлене в Державний департамент України 
з питань виконання покарань для «організації перевірки викладених 
у зверненні доводів і вжиття при наявності підстав заходів до вне-
сення змін до відомчих наказів».

У листопаді 2007 року ми отримали повідомлення з Державного 
департаменту України з питань виконання покарань, яким вони нас 
проінформували, що наведені нами приклади не суперечать чинно-
му законодавству та Конвенції про захист прав людини і основних 
свобод. З такою відповіддю Державного департаменту України з пи-
тань виконання покарань ми погодитись не могли.

У грудні 2007 року ми звернулися до Мінюсту України, як орга-
ну, який реєструє накази Державного департаменту України з питань 
виконання покарань, з проханням розглянути відповідність вище 
згаданих нормативно-правових актів ДДУПВП національному зако-
нодавству та міжнародним стандартам. Крім того, висловили свої по-
боювання щодо правового характеру наказу Державного департамен-
ту України з питань виконання покарань № 167 від 10.10.2005 року 
«Про затвердження Положення про підрозділ спеціального призна-
чення» особливо пунктів 3.5., 3.6, 3.9, якими передбачений порядок 
проведення оглядів і обшуків засуджених та осіб, взятих під варту, 
а також огляд інших осіб та їх речей, що знаходяться на території ус-
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танови. Пунктом 3.9 на підрозділ спеціального призначення покладе-
но функції забезпечення правопорядку і дотримання вимог режиму 
та правил внутрішнього розпорядку в установах виконання покарань 
і на прилеглих до них територіях, що, на нашу думку, є безпосеред-
ньою функцією адміністрації установ виконання покарань.

Не правовий характер цього наказу спровокував, на нашу думку, 
акти непокори в ряді виправних колоній України. Причиною про-
тестів стало введення на територію колоній особового складу спец-
підрозділів в спеціальному обмундируванні для проведення оглядів 
і обшуків засуджених та їх речей, приміщень, де вони проживають 
і працюють; застосування особливим складом цих підрозділів над-
мірної фізичної сили та спеціальних засобів. 

У січні цього року ми отримали відповідь, в якій Міністерство 
юстиції України нам повідомило, що завершується робота щодо вне-
сення змін до Наказів № 275 та № 13.

А найголовнішим результатом нашої діяльності ми вважаємо те, 
що 26 грудня 2007 року за № 1302-5 Мінюстом прийнято рішення 
про скасування реєстрації наказу Державного департаменту України 
з питань виконання покарань № 167 від 10.10.2005 року «Про затвер-
дження Положення про підрозділ спеціального призначення».

Міністерством юстиції України було також висловлено вдяч-
ність організації за активну діяльність в сфері гуманізації виконан-
ня покарань та надані пропозиції щодо змін і доповнень до кримі-
нально-виконавчого законодавства.

http://www.khpg.org

куди скочуЄться в’яЗнична система україни?

15.02.08 | Олександр Беца

I. Вступні нотатки

Шановний читачу!
Ця стаття могла б з’явитися і рік і два роки тому. Її назва могла б 

бути і «Провальне керівництво кримінально-виконавчою системою», 
і «Занепад державної кримінально-виконавчої служби», і «Чи є межа 
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нехтуванню правами людини у системі виконання покарань?». Її по-
яву гальмувало до цього часу певне етичне стримування, адже вона 
зачіпає державну систему та посадовців, яких я добре знаю. Були 
сподівання на краще, але вони виявилися марними.

Останньою краплею стало:
1) ознайомлення із звітом перевірки Державного департаменту 

України з питань виконання покарань (далі читай Департа-
мент), проведеної міжвідомчою комісією за дорученням Кабі-
нету Міністрів України від 11 вересня 2007 р. № 38745/4/1-07, 
критичні матеріали якої практично не привели до серйозних 
урядових рішень з цього питання;

2) ознайомлення із звітом роботи Державного департаменту Ук-
раїни з питань виконання покарань за IV квартал 2007 року 
під оманливою назвою «Підсумки свідчать: успіхи є» (див. ви-
дання Департаменту — газету «Закон і обов»язок № 5 від 1 лю-
того 2008 року) повного дифірамбів про безумовне забезпечен-
ня прав і свобод громадян, позбавлених волі, подальшу гу-
манізацію умов відбування покарання, зміцнення законності 
та правопорядку в місцях позбавлення волі (ніби-то й не було 
за останній час суспільно резонансних випадків брутальних 
порушень прав засуджених, введення у виправні установи спе-
ціальних підрозділів та застосування сили); 

3) небажання Президента України та Уряду проявити політич-
ну волю і навести бодай елементарний порядок у керівниц-
тві Державною кримінально-виконавчою службою та повним 
ігноруванням цими органами влади вимог правозахисних ор-
ганізацій, неодноразово адресованих і гаранту прав і свобод 
громадян, і Уряду України (останнє з таких відкритих звер-
нень до Уряду Юлії Тимошенко у грудні 2007 від Української 
Гельсінкської спілки, до складу якої входять майже 40 найв-
пливовіших громадських правозахисних організацій Украї-
ни під назвою «Десять кроків, спрямованих на покращення 
стану із правами людини в Україні закликало новий Уряд 
України вжити негайних заходів щодо перетворення Держав-
ного департаменту з питань виконання покарань у цивільне 
відомство та перепідпорядкування його Міністерству юсти-
ції України).
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Стаття має за мету поінформувати суспільство про безлад у кри-
мінально-виконавчій системі, підштовхнути його та громадські органі-
зації до вимагання рішучих дій Президента та Уряду по наведенню по-
рядку у цьому відомстві, до утвердження законності у його діяльності, 
прозорості у прийнятті рішень, підзвітності не лише деяким органам 
влади, а й суспільству, відкритості до громадського контролю.

У даному разі я виступаю, як експерт-науковець, який непога-
но знає процеси, що відбуваються у кримінально-виконавчій сис-
темі з 1981 року, який тривалий час був причетний до підготовки 
професійних кадрів для забезпечення діяльності системи, навчання 
практичних працівників, а потім сприяв залученню громадських ор-
ганізацій до допомоги пенітенціарній системі, до проведення соціаль-
ної роботи із засудженими особами та поверненні їх до суспільства.

За останні 7 років ми залучили поняд 1,5 млн. доларів благо-
дійних коштів на заходи, спрямовані на пенітенціарну реформу та 
участь громадських організацій у її здійсненні. За ці кошти, зокрема, 
створювалось Білоцерківське училище професійної підготовки, яке 
мало одночасно слугувати й тренінговим центром для оперативного 
вирішення поточних завдань з підвищення кваліфікації персоналу 
Державної кримінально-виконавчої служби, що сьогодні ніяким чи-
ном не здійснюється. За благодійні кошти була технічно обладнана 
прес-служба Департаменту, яка мала б тісно співпрацювати з пред-
ставниками медіа та оперативно висвітлювати проблеми та злободен-
ні питання. Хто із журналістів останній раз чув про роботу цієї служ-
би? Чи знають журналісти, що передбачалась їх постійна акредита-
ція при Департаменті та надання можливостей широкого доступу до 
виправних установ без місячних очікувань на отримання дозволу?

Багато чого було зроблено громадськістю та науковцями на до-
помогу кримінально-виконавчій системі свого часу. Саме тому після 
призначення 21 березня 2005 року пана В.Кощинця на посаду Голо-
ви Державного департаменту України з питань виконання покарань 
багато з нас сподівалися на продовження шляху демократичних пе-
ретворень у системі.

II. Провальна кадрова політика Голови Департаменту

По-правді, багатьох з громадськості насторожувала професійна 
некомпетентність нового Голови на цій посаді (ми ж бо вже не віри-
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мо у ленінський лозунг, що кухар/швець/у нашому випадку — газо-
вик — можуть успішно керувати, не маючи жодних юридичних чи 
менеджерських знань). Та й попередній рівень районної адміністрації 
і силового відомства зі спеціальним стастусом, закритого і мало кому 
підзвітного, не можна порівнювати. Але на той час суспільство все 
ще перебувало у стані «помаранчевої ейфорії», таким п’янким вияви-
ся довгоочікуваний смак свободи і демократії, яка ось-ось мала б по-
чати утверджуватися, тому і сподівання були на зміни на краще.

Але, як виявилося, це призначення стало кадровою помилкою 
Президента України, тому що некомпетентність (юридична та уп-
равлінська) не переросла у компетентність, систему почало зсереди-
ни лихоманити, особливо після вкрай провальної кадрової ротації, 
коли на керівні посади, перш за все обласного рівня, були призна-
чені часто-густо випадкові люди, мало обізнані зі специфікою діяль-
ності відомства (люди, які раніше працювали в органах Міністер-
ства з надзвичайних ситуацій, Державній автомобільній інспекції, 
міліції, звільнені з органів внутрішніх справ тощо).

Так, керівником головного штабу Департаменту (який відпові-
дає за правове забезпечення системи, нормотворчу діяльність, аналіз 
процесів, які відбуваються в установах виконання покарань, міжна-
родні зв’язки) був призначений та трохи «попрацював» генерал-майор 
Міністерства з надзвичайних ситуацій, який згодом повернувся до 
свого рідного відомства і тепер успішно бореться із природніми над-
звичайними ситуаціями та техногенними катастрофами.

На керівні посади Управління Департаменту у Донецькій облас-
ті були призначені особи, які через декілька місяців роботи (вперше 
за історію кримінально-виконавчої системи!) були заарештовані на 
початку 2006 року за вимагання і отримання так званого «відкату» 
у великих розмірах за використання бюджетних коштів на користь 
певних фірм в обхід прозорих тендерних закупівель. Чи не тому ці-
ни на продукти харчування в установах Донецької області, які про-
понувались купувати засудженим особам, виросли в шалених роз-
мірах?

На ряд керівних обласних посад були призначені працівники 
міліції, які більше розбираються в оперативній роботі, ніж у дотри-
манні прав людини, та для яких звичним є насадження міліцейсь-
ких методів роботи в діяльність підлеглих установ, ніж думка про 
повагу до прав людини та допомогу їм у поверненні до суспільства.
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Так, керівником Управління Департаменту у Львівській облас-
ті був призначений полковник міліції з рідної для Голови Департа-
менту Івано-Франківської області і через декілька місяців в області 
мали місце групові спроби засуджених до самокаліцтва за брутальне 
нехтування їхніми правами та вперше в історії в’язничної системи 
України відкритий виступ працівників Львівського слідчого ізоля-
тора проти свого керівника за приниження, неповагу, зловживання 
службовим становищем. Перевірка цих подій прокуратурою Львівсь-
кої області підтвердила, що вони мали місце, як наслідок неправо-
мірних дій та службового зловживання керівників цих установ.

Схожі резонансні для українського суспільства події (відмови 
засуджених від вживання їжі, самокаліцтво, спроби самопідпалів, 
виступи проти адміністрації виправних установ) мали місце і у 2006, 
і у 2007 роках.

За ці роки була здійснена майже повна ротація керівних кадрів 
обласного рівня, змінилось багато начальників установ виконання 
покарань, але ситуація лише погіршилася. Так, зміна керівника Уп-
равління Департаменту з питань виконання покарань у Харківській 
області, який мав безперечний високий авторитет, як у засуджених, 
так і персоналу системи, місцевих органів влади на керівника-ре-
жимника, для якого дотримання режимних вимог стоїть значно ви-
ще поваги до засуджених та їх прав, призвело до «закручування» 
режимних гайок, і, як наслідок цього, швидкі простести засуджених 
області, спроби самокаліцтва тощо.

Інший новопризначений керівник обласного рівня, вихідець 
з органів міліції (до речі полковник міліції на той час), своєрідно, 
по-міліцейськи, трактуючи етику стосунків з підлеглими, привсе-
людно (у присутності працівників установи та засуджених) дав ляпа-
са начальнику установи і той змушений був незабаром звільнитися.

Про стиль «керівництва» однією з виправних установ засвідчує 
лист співробітників Ірпінського виправного центру № 132 (2007 рік) 
до правозахисних організацій (лист свого часу був широко пошире-
ний правозахисними організаціями засобами інтернету та електрон-
ної пошти). Наведемо декілька абзаців з цього листа:

«Ми, співробітники Ірпінського виправного центру № 132, 
звертаємось до Вас із проханням захистити наші права та законні 
інтереси.
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Суть справи. Начальником нашої установи протягом останніх 
років був Антонюк О.А. Особисті та фахові якості цього «керівника» 
не витримують будь-якої критики. Кожного робочого дня праців-
ники установи були вимушні вислуховувати від нього безпідставні 
грубощі, образи та нецензурну лайку. Крім того, він порушує та-
кож і наші права, гарантовані чинним законодавством про працю, 
примушує працівників установи працювати в понадурочний час та 
у вихідні дні, постійно погрожує звільненям без будь-якого закон-
ного приводу для цього. Про це ми неодноразово скаржилися до 
керівництва Департаменту з питань виконання покарань, але все бу-
ло безрезультатно.

Тому, коли Антонюка О.А. було звільнено з посади начальника 
нашої установи, всі працівники зітхнули з полегшенням…

Разом з тим, Антонюк О.А. намагається в судовому порядку ос-
каржити своє звільнеення і поновитися на роботі. У випадку його 
поновлення на посаді начальника установи працівники нашого цен-
тру залишають за собою право вжити неадекватних колективних за-
ходів — страйку, колективного клопотання про переведення на іншу 
роботу. Також, повідомляємо, що нашу думку та наміри також під-
тримує й більшість засуджених громадян…»

Сьогодні кадрова політика Департаменту та ставлення до підлег-
лих настільки викривилися, що частина компететних працівників 
змушена була звільнитися. Навіть керівники управлінь Центрально-
го апарату Департаменту, які тривалий час працювали в системі, не 
витримали постійного психологічного тиску, стресу та неетичного 
ставлення і полишили роботу. Вони відверто відзначають: «сьогодні 
один день роботи з цими керівниками по напрузі, крикам та непо-
вазі, рівноцінний напрузі за півроку роботи з попереднім керівниц-
твом Департаменту».

Начальники установ виконання покарань бояться проявити 
будь-яку ініціативу. Від них вимагається, під страхом звільнення 
з посади, не допустити любого витоку негативної інформації, особ-
ливо коли вона стосується брутальних порушень прав засуджених, 
побиття, фізичного реагування на голодування, протести.

А Ви, панове правозахисники та журналісти, домагаєтеся від-
критості системи та громадського контролю за безумовним дотри-
манням прав людини, коли все в ній робиться для унеможливлення 
витоку інформації про неправомірні чи незаконні дії адміністрації 
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виправних установ, недопущення Вас до незалежної оцінки ситуації, 
щоб потім «годувати» Вас такою, цитуємо, офіційною інформацією:

«3 лютого 2008 року Вінницькою правозахисною групою було 
розповсюджено термінове повідомлення про голодування засудже-
них у виправній колонії № 123 на знак простесту проти жорсто-
кості адміністрації. Впродовж 3-х днів в Літинській колонії працю-
вала комісія у складі представників Департаменту…, представника 
від Секретаріату Уповноваженого з прав людини…, від прокуратури 
Вінницької області.

Офіційно оголошуємо, що факти, оприлюднені Вінницькою 
правозахисною групою, не знайшли підтвердження та не відпові-
дають дійсності».

Тут ми не змовчимо, що перевірку здійснювало саме керівниц-
тво Департаменту, що у відділі пенітенціарних установ Секретаріату 
Уповноваженого з прав людини працюють три колишні співробіт-
ники Департаменту, які і залучаються до перевірок, що місцева про-
куратура не зацікавлена псувати стосунки з керівництвом обласно-
го управління Департаменту. Тому у громадськості немає жодних 
підстав вірити в об’єктивність проведеного цього та багатьох ана-
логічних розслідувань. Адже нічого не заважало залучити представ-
ника Вінницької правозахисної групи та хоча б одного журналіста 
до незалежної оцінки вивчення цього факту. Закон же цього не за-
бороняє! Керівництво Департаменту не може навіть збагнути, що 
у випадку залучення громадськості до перевірки та непідтвердження 
цього факту, Департамент отримав би незаперечні переваги та знач-
но вищий рейтинг у громадськості та медіа. Але ж для цього треба 
для початку хоча б збагнути про такі переваги лише одного елементу 
відкритості системи, навіть в одному епізоді …

Саме тому провальною і вкрай некомпетентною можна вважати 
кадрову політику Голови Департаменту пана В.Кощинця, як і неза-
безпечення неухильного дотримання законності у діяльності кримі-
нально-виконавчої служби та прав людини.

Про це йому прямо заявив у травні 2006 року у програмі «Сво-
бода слова» тодішній міністр юстиції України С.Головатий, який за-
кликав пана Кощинця негайно написати заяву про своє звільнення. 
Як бачимо, пан Кощинець заяву до цього часу не написав і заховався 
під патронатом Президента України.
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А негативні явища у Державній кримінально-виконавчій службі 
тим часом продовжували наростати. 

III. Критичний аналіз стану справ у Державній кримінально-виконавчій службі

З метою визначення подальшого статусу Державного департа-
менту України з питань виконання покарань та шляхів його рефор-
мування планувалось заслухати питання про стан справ у кримі-
нально-виконавчій системі та існуючих проблемах на засіданні Ради 
національної безпеки і оборони України у вересні-жовтні 2006 року. 
Правозахисними організаціями була запропонована секретаріату 
РНБО та міжвідомчій комісії з підготовки цього питання наступ-
на структура перевірки, яка містила прояснення ряду досить гострих 
і неприємних для керівництва Департаменту питань (подаю повніс-
тю, щоб читач мав змогу побачити, наскільки глибоким, повним та 
критичним передбачався аналіз справ, запропонований науковцями 
та правозахисниками):

Розділ 1. Загальні відомості про систему виконання покарань

Законодавче забезпечення діяльності кримінально-виконавчої 
системи та його якість;

Наявність / відсутність обгрунтованої перспективної стратегії 
розвитку/реформування системи (чи робились такі спроби за 8 років 
існування Держдепартаменту як самостійного органу державного уп-
равління, зміст концепції / стратегії, чи передбачає вона докорінну 
реформу кримінально-виконавчої системи, чи долучені наукові сили 
до її розробки);

Ефективність виконання попередніх урядових програм та рі-
шень щодо приведення умов тримання засуджених осіб у відповід-
ність з міжнародними стандартами; (ефективність використання 
бюджетних коштів за цими програмами, виявлені порушення, на-
слідки їх розслідування);

Нормативне забезпечення діяльності системи та його відповід-
ність законодавству України та міжнародним стандартам поводжен-
ня із вязнями (проекти нормативно-правових актів, розроблених 
Департаментом за час його діяльності та спрямованих на удоско-
налення його роботи, покращення умов тримання засуджених, ма-
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теріального забезпечення персоналу); Чи проходили такі документи 
наукову експертизу та громадське обговорення?

Висновки, з комплексним аналізом причин, які гальмують ре-
формування системи виконання покарань;

Розділ 2. Ув’язнені та засуджені в установах виконання покарань

Структура органів та установ виконання покарань, наповненість 
слідчих ізоляторів та виправних колоній, чим пояснюється змен-
шення контингенту ув’язнених та засуджених осіб;

Характеристика умов тримання засуджених осіб (окремо виді-
лити умови тримання неповнолітніх, засуджених-жінок, осіб, засуд-
жених до довічного ув’язнення, та осіб, які перебувають у міжоблас-
них та туберкульозних лікарнях) та їх відповідність міжнародним 
стандартам;

Матеріально-побутове забезпечення засуджених, норми харчу-
вання, реальні витрати на харчування та його раціон;

Медико-санітарне забезпечення засуджених; стан інфекційних 
та соматичних захворювань; характеристика якості персоналу ме-
дичних служб, якості лікування та профілактики захворювань, у то-
му числі туберкульозу, наркоманії, ВІЛ/СНІДу, гепатиту та інших 
соматичних та інфекційних хвороб; доцільність витрачання виділе-
них бюджетних коштів на лікування засуджених;

Стан дотримання прав людини (аналіз типових порушень прав 
засуджених, фактів катувань, зловживань службовим становищем, 
приниження засуджених, діяльність спецпідрозділів при проведен-
ні «зачисток» та обшуків з грубим порушенням прав людини, які 
викликали такий резонанс у декількох в’язницях у 2005–2006 роках; 
реагування на скарги та заяви засуджених чи їх ігнорування);

Стан дисциплінарної практики щодо засуджених (види пору-
шень дисципліни, характер дисциплінарних покарань, виваженість 
у їх застосуванні);

Можливість реалізації засудженими своїх прав на освіту, про-
фесію, працю, листування, підтримання соціальних контактів із 
зовнішнім середовищем;

Організація виробничої діяльності кримінально-виконавчої сис-
теми;

Середня заробітна праця працюючих засуджених (порівняльний 
аналіз за три роки);
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Вартість утримання одного засудженого (порівняння за три роки);
Стан заборгованості із заробітної плати засуджених. Які при-

чини її виникнення? Які заходи здійснює Департамент для її пога-
шення?

Розділ 3. Кадрове забезпечення

Кількісна та якісна характеристика персоналу кримінально-
виконавчої системи (кваліфікація, рівень освіти, компетентності, 
менеджерських умінь управлінського персоналу, плинність кадрів, 
навчальні заклади з базової та професійної підготовки персоналу, 
дисциплінарна практика щодо працівників виправних установ);

Аналіз кадрової політики з березня 2005 року, скільки було 
призначено нових начальників обласних управлінь та їх заступни-
ків, начальників виправних установ, попереднє місце роботи нового 
керівництва, наявність попередніх перед призначенням не знятих 
дисциплінарних стягнень, обгрунтування призначення на керівні 
посади колишніх працівників міліції чи осіб, які скомпрометували 
себе під час служби в органах внутрішніх справ чи інших силових 
відомствах; прояви кумівства та протекціонізму при призначенні 
нових посадових осіб;

Стан корупції та зловживань службовим становищем, перш за 
все керівним складом органів та установ виконання покарань (при 
проведенні тендерних закупівель; при вирішенні питань переведен-
ня засуджених з однієї області в іншу, ближче до попереднього міс-
ця проживання; звільнення за хворобою; вирішенні питань умовно-
дострокового звільнення; пом’якшення умов утримання; незаконне 
занесення в установу наркотиків, спиртного, грошей та валюти);

Диспропорція в оплаті праці рядових працівників органів та ус-
танов виконання покарань та керівного складу Центрального апара-
ту та обласних управлінь, яка різниться в десятки разів (порівнян-
ня відсотків різних надбавок, преміальних, обгрунтування їх при-
значення самим собі відомчими наказами); Яка середня преміальна 
надбавка керівників Центрального апарату та обласних управлінь 
у порівнянні з працівниками установ виконання покарань (дати 
у відсотках та грошовому вираженні);

Яка кількість працівників була прийнята на роботу за остан-
ні 3 роки і місця їх попередньої роботи? Яка кількість працівників 
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звільнилася з роботи за останні 3 роки? Аналіз причин звільнення 
працівників;

Яка кількість керівного складу Центрального апарату та облас-
них управлінь була звільнена/прийнята на роботу за останні два 
роки; причини звільнення керівних працівників, загальна характе-
ристика професійної компетентності та моральних якостей призна-
чених керівників (які попередньо працювали в органах внутрішніх 
справ, інших силових відомствах, перебували на пенсії чи працюва-
ли у цивільних органах та установах). Чим керувався Голова Депар-
таменту при призначенні осіб, які не працювали раніше у кримі-
нально-виконавчій системі, на керівні посади?

Чи є у Департаменті вироблені та перевірені критерії оцінки 
професійних якостей та менеджерських умінь керівного складу?

Чи практикується запрошення представників суспільства, гро-
мадських організацій на засідання атестаційних комісій при органах 
та установах кримінально-виконавчої системи (як це робилось в ор-
ганах внутрішніх справ)?

Який стан справ із забезпеченням житлом працівників системи? 
Кількість працівників, які не забезпечені житлом. Кількість праців-
ників, які потребують поліпшення житлових умов? Наведіть кількість 
працівників, які стоять на квартирному обліку понад 5, 10 та 15 років; 
Кількість працівників, які отримали житло протягом останніх з років 
(з них керівного складу Центрального апарату, обласних управлінь 
та начальників установ, які нещодавно призначені та не перебували 
на квартирному обліку за новим місцем роботи); Наведіть приклади 
цільового виділення коштів на придбання житла новопризначеним 
керівникам (чи була при цьому врахована думка колективу установи);

Кількість порушених кримінальних справ проти працівників 
системи у зв’язку з виконання ними службових обов’язків; Кількість 
порушених дисциплінарних проваджень щодо працівників системи; 
Чи контролює Департамент ситуацію із службовими зловживаннями 
керівників органів та установ виконання покарань засобами опиту-
вань співробітників та засуджених осіб? Як часто проводиться такий 
незалежний моніторинг та які його наслідки;

Розділ 4. Звернення та скарги до органів та установ Департаменту

Інформація щодо звернень та скарг громадян (всього, у т. ч. пов-
торні, колективні, з розбивкою по регіонам та суб’єктам ); характер 
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цих звернень, реагування на них у відповідність до термінів, визна-
чених законодавством; чи задовольняє громадян отримана відповідь 
на скаргу:

Аналіз типових порушень прав засуджених (реагування та вис-
новки з них);

Аналіз скарг засуджених (усних, письмових) на діяльність спец-
підрозділів Департаменту, які викликали серйозний резонанс в ус-
тановах та суспільстві.

Розділ 5. Відкритість кримінально-виконавчої системи

Відкритість кримінально-виконавчої системи, спілкування 
керівництва Департаменту та керівників обласних управлінь з пред-
ставниками громадськості та ЗМІ, надання їм достатньої інформа-
ції про діяльність системи, прес-конференції та анонси планових 
заходів, відображення на веб-сайті нормативних актів та подій, як 
цього вимагають урядові постанови про відкритість органів держав-
ної влади; діяльність Громадської ради при Департаменті, стан спів-
праці з громадськістю; думки журналістів та громадськості про від-
критість системи, можливість доступу до установ виконання пока-
рань та до інформації; подвійні стандарти керівництва Департамента 
у цьому плані;

Розділ 6. Пропозиції щодо першочергових заходів 
по реформуванню Державної кримінально-виконавчої служби

Висновки з аналізом причин, які гальмують кардинальне ре-
формування кримінально-виконавчої системи. Загальний висновок, 
чи спроможне керівництво Департаменту самостійно здійснювати ці 
кроки (компетентно, відкрито, прозоро, виважено), чи воно дійсно 
потребує політичного спрямування, координації та контролю;

Пропозиції щодо нагальних першочергових заходів у напрямку 
здійснення пенітенціарної реформи, які мають знайти своє відобра-
ження в урядових документах/програмах.

Пропонувалось здійснити підготовку аналітичної записки шля-
хом: аналізу законодавчої та нормативної бази, звітів Департаменту 
за останні роки, матеріалів колегії Департаменту та інших відомчих 
матеріавлів, аналізу перевірок Генеральної Прокуратури, Рахункової 
та Тендерної палати, Уповноваженого Верховної Ради з прав люди-
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ни, інформації з Міністерства освіти та науки, Міністерства охоро-
ни здоров»я, Міністерства праці та соціальної політики, звернень та 
скарг засуджених осіб, матеріалів правозахисних організацій.

До речі, Уряду України, якщо він дійсно хоче мати реальну 
картину стану справ у Державній кримінально-виконавчій службі 
та зробити рішучі кроки у напрямку кардинального реформування 
в’язничної системи, не пізно і тепер скористатися розробленим екс-
пертами переліком цих питань для глибокої і принципової перевір-
ки Департаменту.

Отримавши лише невеличку частину з цього переліку питань, 
керівництво Департаменту перебувало у певному шоці, почало затя-
гувати підготовку своєї доповіді на засідання РНБО, на що їм прямо 
декілька разів вказував на засіданнях робочої групи з підготовки 
питання тодішній заступник Секретаря РНБО Ю.Петроченко (вере-
сень-листопад 2006 р.).

На жаль, затягування керівництвом Департаменту з наданням 
повної та об’єктивної інформації все відкладало розгляд цього пи-
тання, допоки у 2007 році у державі виникли більш нагальні про-
блеми, пов’язані з енергетичною безпекою та політичною кризою. 
Тому питання діяльності Департаменту, які потребували гострого, 
принципово та відкритого обговорення, так і не були розглянуті.

Тим не менше представники правозахисних організацій підго-
тували свою частину довідки, витяги з якої оприлюднюємо з вис-
новками, які стали ще актуальнішими сьогодні.

http://www.khpg.org

про стан діяльності 
державної кримінально-виконавчої служби україни 

та шляхи її реформування

1. Завдання Державного департаменту України з питань виконання покарань

Згідно Положення про Державний департамент України з пи-
тань виконання покарань, затвердженого Указом Президента Украї-
ни від 31 липня 1998 року № 827, основними завданнями Департа-
менту є :
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— здійснення єдиної державної політики у сфері виконання 
кримінальних покарань;

— розроблення рекомендацій щодо організації тримання осіб, 
взятих під варту, забезпечення виконання вироків суду і за-
стосування передбачених законом засобів виправлення і пе-
ревиховання засуджених; забезпечення примусового ліку-
вання засуджених, хворих на алкоголізм та наркоманію;

— забезпечення додержання вимог законодавства в органах і ус-
тановах виконання покарань, запобігання злочинам, дисцип-
лінарним проступкам з боку засуджених до позбавлення волі, 
їх припинення та виявлення, розкриття злочинів, вчинених 
в органах і установах виконання покарань, здійснення опера-
тивно–розшукової діяльності;

— керівництво органами і установами виконання покарань, ор-
ганізація виробничо–господарської діяльності з наданням 
засудженим роботи, забезпечення їх професійної підготовки 
та загальноосвітнього навчання;

— правовий і соціальний захист осіб рядового і начальниць-
кого складу, працівників кримінально–виконавчої системи 
та членів їх сімей; удосконалення роботи з кадрами, їх про-
фесійної підготовки.

Виходячи із завдань, покладених на Департамент, ще 15 люто-
го 2002 р. Урядом було прийнято постанову № 167 «Про затверд-
ження Програми подальшого реформування та державної підтрим-
ки кримінально-виконавчої системи на 2002–2005 роки», якою були 
визначені основні напрямки реформи.

Програма спрямовувала реформування кримінально-виконав-
чої системи, перш за все, на соціальну переорієнтацію виконання 
кримінальних покарань з урахуванням міжнародного досвіду, при-
нципів гуманізму, законності, демократизму, справедливості, дифе-
ренційованого та індивідуального виховного впливу на засуджених 
за рахунок реорганізації системи виконання покарань, прийняття 
нового Кримінально-виконавчого кодексу України і Закону України 
«Про державну кримінально-виконавчу службу», при розробці яких 
мали бути враховані міжнародні норми та стандарти, досвід євро-
пейських країн.

Реформування передбачалось здійснювати за чотирма основни-
ми напрямками:
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— поліпшення нормативно-правового регулювання діяльності 
кримінально-виконавчої системи;

— зміцнення матеріальної бази органів і установ виконання по-
карань;

— поліпшення умов тримання ув’язнених, запровадження но-
вих форм і методів роботи із засудженими, посилення ви-
ховного впливу на них, забезпечення ефективної соціальної 
адаптації;

— поліпшення кадрового забезпечення органів і установ вико-
нання покарань.

Реформування передбачало докорінні зміни умов утримання 
ув’язнених, порядку виконання і відбування покарань, приведення 
умов утримання ув’язнених та засуджених у відповідність до між-
народних стандартів згідно з ратифікованими Україною конвенція-
ми та чітке врегулювання питань матеріально-побутового і медико-
санітарного забезпечення, надання засудженим психологічної та пе-
дагогічної допомоги.

Передбачалось суттєво поліпшити роботу з добору, підготовки, 
виховання кадрів кримінально-виконавчої системи, їх соціальний 
і правовий захист, зміцнити матеріально-технічну базу власних нав-
чальних закладів, розробити посадові кваліфікаційні вимоги до ос-
новних категорій працівників, на підставі яких здійснювати ретель-
ний відбір кадрів для органів і установ виконання покарань.

На жаль, Кабінет Міністрів України більше не повертався до 
розгляду цього питання. Комплексного аналізу виконання урядової 
програми не проводилось, питання стану реформування криміналь-
но-виконавчої системи не заслуховувалось і ніде широко не висвіт-
лювалось. Тому жодних підстав чи аргументів на користь успішного 
виконання цієї програми немає.

Тим не менше 3 серпня 2006 року Кабінет Міністрів своєю пос-
тановою № 1090 затвердив Державну програму покращання умов 
тримання засуджених та осіб, взятих під варту, на 2006–2010 роки. 
Основними завданнями Програми є практично ті ж напрямки, які 
були затверджені ще у постанові 2002 року: удосконалення системи 
організаційно-правового забезпечення функціонування Державної 
кримінально-виконавчої служби; приведення умов тримання, ме-
дико-санітарного та побутового забезпечення засуджених та осіб, 
взятих під варту, у відповідність до вимог законодавства; сприяння 
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діяльності підприємств системи; зміцнення матеріально-технічної 
бази навчальних закладів (ніби-то й нічого суттєвого не було зроб-
лено за цими напрямками у попередні роки).

Виходячи з цього, представники міжвідомчої робочої групи, яка 
готувала дане питання на розгляд Ради національної безпеки та обо-
рони вважали, що уряд зокрема і суспільство в цілому загалом не 
мають повної, об’єктивної і чіткої картини стану щодо діяльності 
кримінально-виконавчої системи. Звітна інформація, яка періодич-
но оприлюднюється керівництвом Держдепартаменту з питань ви-
конання покарань у відомчій газеті «Закон і обов’язок» чи на веб-
сайті відомства, декларує успішність ходу пенітенціарної реформи 
в Україні, проте ця інформація торкається переважно проблем умов 
тримання увязнених і засуджених осіб та господарської діяльності, 
не зачіпаючи при цьому глибинного аналізу інших питань, які пот-
ребують кардинальних змін, та показу шляхів і реальних дій що-
до реформування (зокрема, удосконалення правового регулювання 
системи, безумовного дотримання прав засуджених осіб та сприяння 
реалізації їх законних прав та інтересів, децентралізації управління, 
покращення менеджменту органами і установами виконання пока-
рань, підняття професіоналізму та компетентності працівників сис-
теми, розробки та дотримання професійних стандартів діяльності, 
подолання корупції та службових зловживань, наукового забезпе-
чення пенітенціарної реформи).

2. Законодавче та нормативне забезпечення діяльності 
кримінально-виконавчої служби

Діяльність кримінально-виконавчої служби регулюється від-
повідним законом про службу, прийнятим у 2005 році, а діяльність 
кримінально-виконавчої системи — Кримінально-виконавчим ко-
дексом, прийнятим у 2003 році. Підготовка цих законодавчих актів 
здійснювалася в основному робочою групою з числа керівників Де-
ржавного департаменту з питань виконання покарань, які фактично 
самі формулювали порядок і умови своєї діяльності та виконання 
покарань. Законопроект не пройшов належної наукової експертизи 
на предмет відповідності міжнародним стандартам поводження із 
засудженими особами та прав людини, не був винесений на широке 
обговорення як керівного пенітенціарного персоналу, так і юридич-
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ної громадськості. Експертами-науковцями та правозахисними ор-
ганізаціями було визнано, що закон обмежує права засуджених осіб 
та можливості громадського контролю за діяльністю системи.

Саме тому прийнятий закон містить низку невідповідностей 
міжнародним нормам, у зв’язку з чим Міністерством юстиції Украї-
ни було ініційовано у 2006 році обгрунтування та внесення пропо-
зицій до чинного Кримінально-виконавчого кодексу щодо, зокрема, 
заборони дискримінації засуджених за певними ознаками та під-
ставами, зняття обмежень на телефонні розмови, збільшення норм 
жилої площі на засуджених з 3-х до 4-х квадратних метрів, збіль-
шення кількості короткотермінованих побачень з родичами, надан-
ня дозволу засудженим, які вчинили нетяжкі або середньої тяжкості 
злочини, права на щорічну оплачувану відпустку з виїздом за межі 
виправної установи, зняття обмежень на отримання засудженими 
особами посилок і бандеролей, покращення умов утримання непов-
нолітніх та засуджених-жінок.

Аналіз нормативного регулювання діяльності Державної кримі-
нально-виконавчої служби засвідчує про певну правову невідповід-
ність нормативних актів чинному законодавству.

З одного боку це є свідченням відсутності кваліфікованих 
юристів у Центральному апараті Державного департаменту та його 
правовому відділі, а, з другого, не виконанням вимоги Указу Прези-
дента України від 2004 року про обов’язковість оприлюднення кож-
ного прийнятого відомчого нормативного акту протягом трьох днів 
на веб-сторінці відомства для широкого ознайомлення. Така прак-
тика повністю відсутня, а нормативні акти негайно надсилаються до 
органів та установ виконання покарань для практичного керування. 
Лише після цього вони надсилаються до Міністерства юстиції для 
реєстрації. На жаль, Міністерство юстиції формально реєструє такі 
документи, не провівши ретельного аналізу на їх відповідність зако-
нодавству України та міжнародним стандартам поводження із увяз-
неними та засудженими особами. 

Саме тому видаються та реєструються такі накази, як наказ Де-
партаменту № 167 від 10.10.2005 року «Про затвердження Положен-
ня про підрозділ спеціального призначення», який викликає зане-
покоєння у громадськості та правозахисних організацій. Особливо 
пункти 3.5., 3.6, 3.9, при виконанні яких можуть мати місце і мають 
місце суттєві порушення прав засуджених. Основні завдання підроз-
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ділу спеціального призначення полягають у запобіганні та припи-
ненні злочинів терористичної спрямованості на об’єктах криміналь-
но-виконавчої системи, а також запобігання та припинення дій, що 
дезорганізують роботу установ виконання покарань і слідчих ізоля-
торів.

Проте підрозділ також залучається до проведення оглядів і об-
шуків засуджених та осіб, узятих під варту, їх речей, оглядів інших 
осіб та їх речей; він бере участь у забезпеченні правопорядку, додер-
жання вимог режиму, правил внутрішнього розпорядку в установах 
виконання покарань, слідчих ізоляторах. Під час таких несподіва-
них обшуків, підрозділ, який отримав у народі назву «маски-шоу» 
(його «бійці» заходять у виправну установу у масках на голові, з пов-
ним спорядженням: бронежилети, дубинки, наручники, сльозото-
чивий газ) допускають брутальні порушення елементарних прав лю-
дини. За перевіреними даними багатьох повідомлень правозахисних 
організацій схема їх дій завжди однакова. Ці «бійці» вриваються до 
камер слідчого ізолятора чи жилих приміщень колоній з криком 
«всім лягти на підлогу!», потім починають ходити ногами по лежа-
чим засудженим, бити їх ногами та дубинками по різним частинам 
тіла та голові. Вони примушують кожного по черзі бігти в коридор 
поміж шеренгами вишикуваних «бійців», які продовжують бити їх 
дубинками, примушують присідати чи сідати в «шпагат», повзати 
по підлозі, присідати по сто разів, віджиматися від підлоги. Інша 
частина «бійців» влаштовує повний погром особистих речей засуд-
жених, знищуючи речі та продукти, змішуючи цукор з тютюном та 
пральним порошком, висипаючи чай, каву на підлогу, привласнюю-
чи цигарки, консерви, запальнички, шоколад, жувачки тощо.

Саме внаслідок таких беззаконних, принижуючих та бруталь-
них дій спецпідрозділів засуджені вдаються до протестів, бунтують, 
ріжуть собі вени. Листи від засуджених та їх родичів надходять до 
Уповноваженого Верховної Ради з прав людини, прокуратури, право-
захисних організацій з детальним описом «дій» спецпідрозділів, які 
потім передаються до засобів масової інформації та виставляються 
на багатьох інформаційних інтернет-сайтах. Один з таких колектив-
них листів з підписами засуджених установи виконання покарань 
№ 47 Львівської області від 20 квітня 2006 року та події у Харківсь-
кому слідчому ізоляторі викликали серйозний резонанс у суспільс-
тві, низку тематичних телепередач та ток-шоу на телеканалах.
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Проте реакція Держдепартаменту з питань виконання покарань 
на протести засуджених майже завжди одинакова «відомості не під-
тверджуються». І хоча такі явища відбуваються досить часто, нікого 
з працівників системи не було притягнуто до кримінальної відпові-
дальності саме за тортури, принизливе поводження та грубе пору-
шення прав людини. 

Важливою проблемою, яке спричиняє масові порушення прав 
людини в установах виконання покарань, є відсутність чіткого та 
дієвого механізму подання скарг засудженими. Практично відсут-
ні гарантії від сваволі адміністрації у питаннях відправлення ко-
респонденції, впроваджено цензуру (Наказ Департаменту № 13 від 
25.01.2006 року «Про затвердження Інструкції з організації перегля-
ду кореспонденції…»). Навіть листа Уповноваженому Верховної Ради 
з прав людини та прокурору засуджені мають відправляти в присут-
ності працівника установи. Очевидно, що мають бути обов’язково 
механізми, якими буде враховано фактори безпеки для діяльності 
установ виконання покарань. У зазначених механізмах мусять бути 
збалансовано враховані потреби засуджених у спілкуванні з зовніш-
нім світом, а також мусить забезпечуватися їх право на приватність.

Вибірково проаналізовані нормативні документи Держдепар-
таменту та наведені факти засвідчують серйозну правову некомпе-
тентність керівництва даного органу виконавчої влади, що часом 
призводить до грубих порушень прав людини та резонансних подій 
у кримінально-виконавчій системі. На жаль, жоден документ не був 
винесений на громадське обговорення чи експертизу. 

Ремарка: внаслідок тривалого тиску Чернігівського жіночого 
правозахисного центру на Міністерство юстиції України, Генераль-
ну прокуратуру України, Мінюст зважив на наведені організацією 
правові аргументи і скасував своїм наказом від 26 грудня 2007 року 
№ 1302/5 наказ Департаменту від 10 січня 2005 року № 167 «Про 
затвердження Положення про підрозділ спеціального призначення». 
Проте нещодавно Харківська правозахисна група отримала повідом-
лення, що 31 січня о 6-30 в колонію № 46, яка розташована біля 
села Катеринівка Сарненського району Рівненської області, була 
введена група з приблизно 25 спецназівців в масках з повним бойо-
вим спорядженням. Вони жорстоко побили 16 засуджених, так, що 
побиті досі ледве пересуваються. Але ж наказ Департаменту місяць 
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тому було скасовано Мінюстом, він не є чинним. Значить і дії спец-
підрозділу та керівників, які дали таку вказівку, є грубим порушен-
ням законності.

Наразі завершена експертна оцінка інших нормативних актів 
Департаменту, які свого часу були зареєстровані Мінюстом, частина 
з них визнані такими, що не відровідають Конституції України, на-
ціональному законодавству та міжнародним стандартам поводження 
із в’язнями. Ці нормативні акти також мають бути переглянуті або 
скасовані. Ось Вам і правовий нігілізм керівництва Департаменту, 
який незупинно твердить про повагу до прав людини, європейську 
інтеграцію та приведення діяльності системи у відповідність з Єв-
ропейськими загальноприйнятими стандартами. Чи може це типові 
для системи подвійні стандарти: запевняю міжнародну спільно-
ту і українське суспільство у приматі прав людини, а самі робимо, 
як хочемо?

3. Фінансування Державної кримінально-виконавчої служби

Протягом останніх 10 років фінансування кримінально-вико-
навчої системи було недостатнім, що значно ускладнює вирішення 
питань корисної зайнятості засуджених осіб, матеріально-побутово-
го забезпечення, харчування, медичного обслуговування.

У 2007 році на утримання системи було виділено 49% фінансу-
вання від потреби.

Частину коштів на утримання системи Департамент компенсує 
за рахунок доходів від працевикористання, які складають 50% від 
нарахувань на заробітну плату спецконтингенту і визначені в кош-
торисі кримінально-виконавчої системи Законом України «Про Дер-
жавний бюджет України на 2007 рік» у спеціальному фонді.

Відповідно до статті 118 Кримінально-виконавчого кодексу Ук-
раїни кожний засуджений повинен працювати. Адміністрація ус-
танов повинна забезпечувати залучення засуджених до праці, як 
правило, на виробництві цих установ, а в окремих випадках — на 
контрагентській основі на державних або інших форм власності під-
приємствах.

У 2006 році середня платня засуджених складала 134, 4 гривн, за 
2007 рік — 166,7 грн., що нижче мінімальної зарплати, встановленої 
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державою. Зарабітня платня за останні три роки майже не зміню-
валася.

Вимоги чинного законодавства про забезпечення всіх засудже-
них працею не виконуються — сьогодні приблизно лише 21% пра-
цездатних осіб виводиться на оплачувану роботу (хоча в попередні 
роки, значно гірші в економічному плані, 30–40% засуджених пра-
цювали повний робочий день). Це в свою чергу веде до того, що 
вони не відшкодовують витрати на своє утримання, не сплачують 
за позовами по виконавчих листах за скоєні злочини. На 1 січня 
2007 року сума таких позовів складала астрономічну цифру 502 млн. 
гривень! І лише 15 млн. гривень (?) було відшкодовано засудженими 
за весь рік, або 3% від загального боргу. При такій організації пра-
цевикористання засуджених, напевно, жертви вчиненого злочину, 
на превеликий жаль, може й до кінця свого життя не дочекаються 
відшкодування завданої крадіжкою, пограбуванням, понівеченням 
майна чи насильницьким злочином шкоди.

Кошти, зароблені кримінально-виконавчими установами, вико-
ристовуються не на розвиток виробництва, а «проїдаються» засуд-
женими.

4. Кадрові проблеми

У Державнй кримінально-виконавчій службі працює 46 тисяч 600 
співробітників, з них майже 24 тисячі відповідають за забезпечення на-
лежного нагляду, безпеки та охорони. Наразі кількість співробітників 
соціально-психологічної служби, які безпосередньо відповідають за со-
ціально-виховну роботу із засудженими особами та сприяння їх ресо-
ціалізації, складає трохи більше 2 тис, або 4,5% від загальної численос-
ті персоналу. Так, за штатами посада психолога виділяється з розра-
хунку один на 600 засуджених осіб, а соціального праціваника — один 
на 100 осіб. За останні 10 років цей розрахунок не переглядався і не 
збільшувався, що фактично мінімізує можливості виправлення та ресо-
ціалізації засуджених, як мети виконання кримінального покарання.

Аналіз оплати праці персоналу Державної кримінально-вико-
навчої служби засвідчує певну соціальну нерівність і несправед-
ливість: дуже низьку оплату працівників установ виконання пока-
рань та, у порівнянні, дуже високу оплату праці керівників Цент-
рального апарату та обласних управлінь Держдепартаменту.
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Середня заробітня плата атестованого працівника колонії (сер-
пень 2006 року на час написання аналітичної довідки) складає — 
870 гр., обласного управління — 1806, центрального апарату — 2650. 
Різниця в оплаті праці між першими керівниками і рядовим праців-
ником складає приблизно 30 разів.

Наприклад. Розрахунок заробітної плати молодшого інспектора 
відділу нагляду і безпеки першого року служби однієї з колоній за 
серпень 2006 року:

— оклад 100,00
— звання 40,00
— вислуга /років 6,55
— за роботу в нічний час 1,59
— 100% надбавка 146,55
— грошова винагорода 250,00
— особливі умови праці 70,00
— премія 18,23
— Всього 632,92 грн.

Розрахунок заробітної плати молодшого інспектора відділу на-
гляду і безпеки, стаж роботи якогобільше 10 років:

— оклад 100,00
— звання 60,00
— вислуга років 40,00
— за роботу в нічний час 1,59
— 100% надбавка 200,00
— грошова винагорода 250,00
— особливі умови праці 80,00
— премія 24,08
— надбавка за безперервну службу 151,70
— Всього 907,37 грн. 

Зарплата начальника відділення установи (перший рік служ-
би) — 613 грн. 03 коп. (щомісячна премія 5% — 29 грн.19 коп.)

Зарплата начальника відділення, який має стаж роботи 10 років, 
складає — 971 грн. 78 коп (преміальна надбавка — 5% — 35 грн. 
60 коп).

У 2007 році зарплата працівникам установ виконання пока-
рань була дещо підвищена і складала у середньому: 987 гривень для 
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молодшого начальницького персоналу, 1278 грн. для середнього 
і 2611 грн. для старшого та вищого складу.

Якщо преміальна надбавка рядових працівників в середньому 
складає 5% (допускається до 50%), то у керівного складу вона ко-
ливається від 50 до 90%, що у грошовому вираженні доходить до 
декількох тисяч, а у перших керівників — до декількох десятків ти-
сяч гривень (інформація для перевірки компетентними на те органами: 
з яких джерел та в якому обсязі преміальні надбавки керівного складу 
Департаменту склали у грудні 2007 року астрономічні цифри в десятки 
тисяч гривень, що ні народним депутатам, ні міністрам і не снились). 
Наразі рядовий персонал установ виконання покарань, який працює 
безпосередньо із засудженими особами і щодня ризикує своїм жит-
тям та здоров’ям, отримав за підсумками роботи за 2007 рік премію 
в обсязі 300-400 гривень. Цей факт має стати предметом прискіп-
ливого вивчення, адже ми, громадяни — платники податків, має-
мо право знати, на що ідуть бюджетні кошти, накопичені також із 
наших податків. І чому панує у цій системі така нахабна соціальна 
несправедливість? 

Матеріальна допомога на оздоровлення при отриманні відпус-
тки також істотно різниться: 100–300 гривень для рядових праців-
ників, 5–6 тис. грн. для керівників виправних установ та обласних 
управлінь.

Як наслідок, зростає невдоволення серед персоналу криміналь-
но-виконавчої служби. Опитування співробітників слідчих ізоля-
торів Чернігівської області, проведене у серпні 2006 року, свідчить, 
що 67,9% опитаних оцінюють як незадовільний свій рівень грошово-
го забезпечення, а 64,3% незадовільно оцінюють рівень соціального 
захисту.

Для кримінально-виконавчої служби характерна постійна плин-
ність кадрів. Так, у 2005 р. звільнилося — 4 170 чол., у 2006 року — 
майже три тисячі чол. 

Матеріальні труднощі штовхають деяких співробітників, які 
наділені владними повноваженнями та покликані дотримуватись 
законів, на посадові злочини і зловживання. Це перш за все побори, 
вимагання, шантаж, торгівля привілеями, пронесення в колонію за 
певну винагороду грошей, наркотиків, спиртного. В основному цим 
грішать оперативні працівники, які прикриваються секретністю та 
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оперативною потребою. Оперативні посади часто обіймають люди, 
які не мають достатнього досвіду роботи у виправній установі, ха-
рактеризуються низькими моральними якостями та амбітністю.

У Державній кримінально-виконавчій службі відсутні вироблені 
та перевірені критерії оцінки професійних якостей та менеджерських 
умінь керівного складу, не існує посади психолога по особовому 
складу, не практикується запрошення представників суспільства, 
громадських організацій на засідання атестаційних комісій при ор-
ганах та установах кримінально-виконавчої системи (як це робиться 
в деяких органах внутрішніх справ). Внаслідок примусової кадро-
вої ротації у 2005 році було звільнено переважну більшість достат-
ньо компетентних та професійних керівників обласних управлінь та 
виправних установ, частину керівного складу Центрального апарату, 
які ще могли працювати. На посади звільнених керівників були при-
значені нові люди, які виявилися або недостатньо компетентними, 
або неготовими керувати в нових умовах. Частина з них є колиш-
німи працівниками органів внутрішніх справ, які мали стягнення 
на попередній роботі і за моральними якостями не мали б обіймати 
керівні посади. Мають місце прояви протекціонізму, коли на керівні 
посади Центрального апарату чи обласних управлінь призначають-
ся свої люди за ознакою відданості чи земляцтва (давайте зробимо 
запит: скільки осіб з Івано-Франківської області були призначені на 
економічно-фінансові посади у Департаменті і Ви здивуєтесь. Навіть 
керівником музею Державної кримінально-виконавчої служби була 
призначена студентка Івано-Франківського вузу). За інформацією 
з установ виконання покарань практикуються побори з боку керів-
ників обласної ланки.

До Державного департаменту України з питань виконання по-
карань за 2005 рік надійшло 350 звернень, в яких порушувались пи-
тання щодо неправомірних дій співробітників департаменту (всього 
до державних інстанцій поступило 8 164 скарги на умови тримання, 
негуманне ставлення, порушення законних прав засуджених тощо).

Зі скарг на неправомірні дії працівників (за висновками Депар-
таменту):

— факти підтвердились — в 17 випадках,
— частково підтвердились — 80,
— факти підтвердження не знайшли — 253.



Огляд повідомлень щодо порушень прав людини в КВС України в 2007–2009 рр.

�00

До дисциплінарної відповідальності протягом 2005 року з різ-
них причин було притягнуто 6168 осіб. Всього протягом 2005 року 
порушено 12 кримінальних справ щодо 13 осіб, в тому числі проти 
начальника та заступника начальника Управління Держдепартамен-
ту з питань виконання покарань у Донецькій області за зловживан-
ня службовим становищем, хабарництво та присвоєння державних 
коштів у великих розмірах. Засуджено 6 колишніх працівників Де-
ржавної кримінально-виконавчої служби. За ст. 127 ч. 3 (катування) 
до кримінальної відповідальності притягнуто одну особу.

Такий стан дає підстави вважати, що Департамент не контролює 
ситуацію із службовими зловживаннями керівників органів та уста-
нов виконання покарань, Служба внутрішньої безпеки належно не 
працює, незалежний моніторинг засобами опитувань співробітників 
та засуджених осіб не проводиться. Якщо б такі моніторинги прово-
дилися, то в установах виконання покарань не було б масових спроб 
членоушкодження, як це мало місце в 2005–2006 роках у колоніях 
Харьківської, Львівської та Рівненської областей.

У 2006 році судами до відповідальності за корупційні діяння бу-
ло притягнуто 46 співробітників, а за 9 місяців 2007 року — 33 спів-
робітники. Проте корупція має значно більше поширення, адже 
практично у кожну виправну установу проносяться наркотики, спир-
тне, заборонені предмети. За певну винагороду можна дати засудже-
ному можливість зателефонувати з мобільного телефона працівника 
установи. Минулого року у слідчих ізоляторах, де значно складніше 
пронести заборонені предмети, за 6 місяців було вилучено 3675 гри-
вень, 2050 літрів браги, 1049 колод гральних карт, 2851 одиниця ко-
лючо-ріжучих предметів. То їх же хтось проніс у жорстко контроль-
ований слідчий ізолятор. А потім суспільство дивується вбивствам 
ув’язнених в СІЗО .

5. Відкритість кримінально-виконавчої служби та співпраця з громадськістю

За останні роки кримінально-виконавча служба не стала більш 
відкритою для суспільства, громадських організацій та засобів масо-
вої інформації. Сьогодні лише нейтральні чи лояльні до керівництва 
Департаменту громадські організації мають можливість співпрацю-
вати з установами виконання покарань та залучаються до проведен-
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ня соціально-виховної роботи із засудженими особами, надають їм 
психологічну, правову та соціальну консультативну допомогу. Пра-
возахисні організації, які опікуються правами засуджених осіб, і го-
стро критикують керівництво Департаменту за брутальне нехтуван-
ня правами засуджених, за що два роки підряд перший керівник 
«нагороджений» принизливим знаком «Будяк року», не мають до-
ступу до виправних установ, як і ті представники засобів масової 
інформації, які подають критичні матеріали.

Ремарка: Панове журналісти, а чи знаєте Ви, що у Голови Де-
партаменту є «чорний список» засобів масової інформації, телека-
налів, персонально журналістів, які навряд чи колись отримають 
змогу доступу до виправної установи, взяти інтерв’ю чи висвітити 
якусь резонансну подію? Пам’ятайте, що Ваше конституційне право 
на інформацію, порушується!

Згідно кримінально-виконавчого кодексу спостережні комісії, 
які створюються при обласних, міських і районних адміністраціях, 
мають право здійснення громадського контролю за системою вико-
нання покараннь та дотриманням прав засуджених. Проте керів-
ництво деяких обласних управлінь Департаменту може просто ігно-
рувати вимогу закону і не допускати членів спостережних комісій до 
установ виконання покарань. Проілюструємо таку практику лише 
одним прикладом.

Інформація взята з доповідної заступника голови обласної спос-
тережної комісії при Волинській обласній державній адміністра-
ції Г. Корнієвського на ім’я голови обласної спостережної комісії, 
першого заступника голови облдержадміністрації В. Заремби. У до-
повідній говориться про те, що 10 та 19 жовтня з дозволу начальника 
управління Департаменту з питань виконання покарань у Волинсь-
кій області В. Макогончука у двох установах області мали відбутися 
творчі концерти артистів Волинської облласної філармонії, органі-
зовані обласною спостережною комісією. Проте організатора цих 
творчих концертів, заступника голови обласної спостережної комісії 
Г. Корнієвського, не допустили до проведення заходів за вказівкою 
першого заступника начальника управління Департаменту І. Стефа-
новського, який просто усною вказівкою скасував письмовий дозвіл 
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свого начальника і тим самим перешкоджав своїми неправомірними 
діями виконанню роботи обласної спостережної комісії. Аналогіч-
на відмова трапилася 26 жовтня 2006 року, коли той же І. Стефа-
новський відмовися пропустити представника спостережної комісії 
в іншу установу для проведення благодійного концерту, незважаючи 
на те, що його прямому начальнику В. Макогончуку була надана ін-
формація про цю акцію.

29 січня 2007 року перший заступник голови Волинської облас-
ної адміністрації, він же голова обласної спостережної комісії В. За-
ремба звертається з листом (№ 385/46/2-07) до начальника обласно-
го управління Департаменту В. Макогончука з листом про сприян-
ня у проведенні благодійної акції для засуджених двох виправних 
установ та ув’язнених слідчого ізолятора, яка проходитиме у вигляді 
передачі засудженим продуктів харчування та предметів першої не-
обхідності. Того ж дня начальник обласного управління Департа-
менту В. Макогончук наклав на цього листа резолюцію «Начальни-
кам установ сприяти у проведенні благодійної акції згідно чинним 
законом».

Щоб не притомлювати читача, сподіваюсьщо Ви вже здогада-
лися, що, незважаючи на дозвіл начальника управління, вказівка 
його заступника І. Стефановського заборонила пропуститижодного 
учасника акції, присвяченої Різдвяним святам, у дві виправні уста-
нови та передати їм продукти харчування та предмети першої необ-
хідності.

То хто це за начальник управління, чиї дозволи систематично 
не виконуються? І який тоді в області статус у першого заступни-
ка губернатора, коли його законні повноваження, як голови облас-
ної спостережної комісії, просто ігноруються? І хто це за «місцевий 
князьок» І. Стефановський, який не просто підриває авторитет та 
повноваження свого керівника, але брутально ігнорує вимоги закону 
та постанову Кабінету Міністрів від 1 квітня 2004 року № 429 «Про 
затвердження Положення про спостережні комісії», перешкоджаючи 
діяльності спостережної комісії, яка, до того ж, мала приїзджати до 
засуджених не з перевірками, а з благодійними акціями, творчими 
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концертами, продуктами харчування, які безкоштовно надали бла-
годійні фонди.

Чи невже творчі колективи і так постійно приїжджають до за-
суджених у виправні установи? Чи може раціон харчування та пред-
метів першої необхідності, за які засуджені самі мають платити 
з ледь зароблених грошей, такий багатий, щоб відмовляти їм у бла-
годійній допомозі? Чи може це «насолода» від влади, коли хочу — 
пропущу, хочу — відмовлю, а засуджені — це ж не люди, чого їхні 
права поважати?

5 квітня 2007 року перший заступник голови Волинської об-
ласної держадміністрації В. Заремба знову звернувся з дозволом до 
Управління департаменту у сприянні в проведенні благодійної акції 
до Великодніх свят у Ковельській виховній колонії… Ну далі вже 
сценарій відомий…

Спостережна комісія Волинської облдержадміністрації неод-
норазово інформувала обласну прокуратуру про перешкоджання її 
діяльності, але ніяких змін не відбулося. Про неправомірні дії од-
ного з керівників обласного управління інформувалось керівництво 
Державного департаменту, проте без змін. Навіть більше того : керів-
ництво Департаменту представило пана Стефановського в середині 
2007 року до нагородженння відзнакою Кабінету Міністрів Украї-
ни! Невже керівники, які перешкоджають діяльності громадських 
організацій та порушують закон особливо цінуються? А тепер цей 
І. Стефановський дуже хоче стати начальником обласного управлін-
ня і чіпко стояти далі на сторожі в’язниць області. І йому начхати 
на думку органів влади та громадськості. Чи може нам такі місцеві 
«керівнички» не потрібні? Але, незважаючи ні на яку критику, во-
ни собі спокійно працюють, отримують за рахунок наших податків 
пристойну платню та ще й за «напружену» на теренах реформування 
кримінально-виконавчої системи працю премію.

Ось так в Україні працють з громадськістю. Можливо цей ви-
падок не є дуже типовим, але інформація з різних областей підтвер-
джує таку тенденцію. Насправді керівництво Департаменту боїться 
як широкої громадськості, так і настирливих журналістів і відкрито 
демонструє своє небажання працювати з ними. Особливо коли це 
торкається інформації про резонансні події, які мали місце у 2005-
2007 роках, зловживання працівниками своїм службовим станов-
щем, порушення прав людини. Відсутня прозорість у прийнятті рі-
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шень та реагуванні на скарги громадян, які відбувають покарання. 
Нормативні документи служби не оприлюднюються на веб-сайті де-
партаменту, як це вимагає урядова постанова, не проходять науко-
вої експертизи на предмет узгодженності з міжнародними стандар-
тами поводження із засудженими, з чинним законодавством Украї-
ни (до відома: в апараті Департаменту немає жодного компетентного 
юриста, навіть посада начальника правового відділу, після оголо-
шення конкурсу у травні 2007 року, так і не укомплектована). Пуб-
лічні обговорення з юридичною громадськістю та правозахисними 
організаціями документів, які мають відношення до прав людини, 
не практикуються.

Розгляд резонансних скарг засуджених є непрозорим та непуб-
лічним, без допуску до них адвокатів чи правозахисників.. Саме тому 
навряд чи є прийнятною традиційна формальна відповідь на значну 
кількість скарг та заяв, що за даними службових розслідувань на-
ведені у скарзі факти не підтвердилися. І це стосується сотень по-
даних скарг та заяв. Невже і засуджені, які часто потерпають від 
брутального поводження та нехтування своїми правами, і їх родичі, 
які мали нагоду побачити своїх побитих дубинками синів, і право-
захисники, які часто отримують таку інформацію прямо з установ 
виконання покарань (сьогодні вже не складно заплатити за право 
телефонного дзвінка з мобільного телефону, яким користується пер-
сонал установ), і адвокати, і журналісти все це вигадують?

Так тоді включіть до складу комісії з перевірки таких повідом-
лень про грубі порушення прав засуджених, спроби самокаліцтва 
чи голодувань првозахисника, журналіста чи адвоката, щоб вони 
самі мали змогу пересвідчитися, чи мало явище місце, чи ні. Або, за 
прикладом Міністерства внутрішніх справ, яке вже два роки широ-
ко практикує роботу незалежних мобільних груп для перевірки до-
тримання прав затриманих осіб у райвідділах/управліннях міліції, 
ізоляторах тимчасового тримання, погодьтеся (хоча б в одній-двох 
областях в експериментальному порядку) на створення таких груп 
у складі працівників прокуратури, адвокатури, правозахисників та 
журналістів. І не треба ховатися за закон, бо закон (тобто Кримі-
нально-виконавчий кодекс, стаття 24, пункт 2 наділяє адміністра-
цію установ та обласних органів виконання покарань право самим 
видавати такий «спеціальний» дозвіл кого допускати у колонії). Жи-
вемо ж бо не в тоталітарній, закритій державі, а в такій, де усіма 
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владними інституціями проголошується вірність демократичним 
цінностям, повага до прав людини, відкритість та прозорість діяль-
ності. Чи все це залишається лише на папері, як це звучить зі шпальт 
кожного номера відомчої газети Департаменту «Закон і обов’язок» та 
у кожному публічному виступі керівників відомства, але нічим дій-
овим не підтверджується?

Відсутня усталена система постійного спілкування керівників 
Департаменту та його обласних управлінь із журналістами, престав-
никами правозахисних організацій та надання їм поточної інформа-
ції про діяльність служби, як це робиться керівниками інших пра-
воохоронних органів (щотижневі чи раз на два тижні прес-конфе-
ренції). Прес-служба органу виконавчої влади займає пасивну пози-
цію, не надаючи без дозволу керівництва служби жодної інформації. 
Не практикуються анонси подій, які плануються, та подання прес-
релізів, іншої інформації до інформагенств. Департамент до цього 
часу не має постійних акредитованих журналістів, які б систематич-
но висвітлювали у ЗМІ проблеми та конкретні кроки щодо реформу-
вання кримінально-виконавчої системи. Веб-сайт Департаменту не 
містить жодної проблемної чи критичної інформації. У цьому відно-
шенні інформаційний ресурс Департаменту суттєво програє анало-
гічним ресурсам інших правоохоронних органів.

З метою участі громадськості у виробленні та реалізації держав-
ної політики у сфері виконання покарань у 2004 році було створено 
Громадську раду при Державному департаменті з питань виконання 
покарань. За цей період відбулося лише одне засідання ради. Спроби 
членів ради ініціювати обговорення актуальних питань діяльності 
кримінально-виконавчої служби за нового керівництва Держдепар-
таменту не отримали підтримки. Керівництвом Департаменту, нез-
важаючи на постійні запити громадськості, також було проігнорова-
на постанова Кабінету Міністрів (лютий 2005 року) про створення 
Громадських колегій при органах виконавчої влади. У зв’язку з цим 
рішення, які приймаються Держдепартаментом з питань виконання 
покарань залишаються непрозорими, не проходять належної експер-
тизи та громадського обговорення.

Новий склад Громадської ради розпочав свою діяльність лише 
у березні 2007 року, коли гостро постало питання про можливість 
підпорядкування Державного департаменту України з питань вико-
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нання покарань Міністерству юстиції України (на виконання взятих 
ще у 1995 році Україною зобов’язань при вступі в цю європейську ор-
ганізацію). Саме тоді керівництво Департаменту згадало про гро-
мадськість, швиденько створило Громадську раду з лояльних до ві-
домства людей, і почало збирати підписи від громадських організацій 
на захист Департаменту від можливого підпорядкування Міністер-
ству юстиції.

Прикро, що Департамент ницо використав ряд громадських ор-
ганізацій, давши їм на підпис наперед заготовлений текст звернення 
до Прем’єр-міністра України В. Януковича (січень 2007 року). Читаєш 
ці звернення і дивуєшся: невже писаки з Департаменту не спромоглися 
хоч декілька різних варіантів тексту листа підготувати? Та й зміст 
цих звернень настільки юридично складний, що пересічна громадськість 
нічого так і не зрозуміла, підписуючи його. Наведемо лише декілька ци-
тат із такого роду «звернень»:

— Історичний досвід свідчить, що спроби підпорядкувати пе-
нітенціарну систему органам юстиції не дали позитивного 
результату в 1930, 1953 і 1956 роках (невже громадськість знає 
подробиці цих спроб, які відомі лише деяким історикам-нау-
ковцям?);

— За останні роки Департамент розвивався і законодавчо за-
кріплювався як центральний орган виконавчої влади, що 
здійснює спеціальні правозастосовні та правоохоронні функ-
ції, має воєнізовані формування..;

— Спрямування Департаменту через Міністра юстиції призво-
дить до правових колізій та неоднозначного тлумачення пра-
вових норм (щось заскладна, як для громадськості, конструк-
ція речення);

— Вважаємо найбільш оптимальним рішенням збереження ста-
тусу Департаменту на найближчі 10 років, що дасть можливість 
провести послідовне «оцивільнення» персоналу, підготувати 
нову генерацію кваліфікованих кадрів…;

— Результати роботи Департаменту показали, що його діяль-
ність повною мірою відповідає Конституції України, законо-
давству Укпаїни, загальноєвропейським нормам та стандар-
там, він став дієвим органом, який належним чином реалізує 
єдину державну політику в сфері виконання покарань»;
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— Просимо Вас, вельмишановний Вікторе Федоровичу, як муд-
рого керівника уряду, що дбає про добробут та безпеку де-
ржави, не допустити прийняття необгрунтованих рішень сто-
совно зміни статусу Департаменту (тобто не допустіть поси-
лення політичного та урядового контролю за його діяльніс-
тю, за зловживаннями, беззаконністю, потуранням правами 
людини!).

Так можна було продовжувати, але мені соромно за ту громад-
ськість, яка нічого не зрозуміла і наївно підписала такі листи до 
Прем’єр-міністра України. Їх просто примітивно «використали», то-
му я і не вказую авторів звернень. Але питання до Департаменту: чи 
не було соромно його керівникам та начальникам обласних управ-
лінь так обманювати представників громадськості, які з благодійних 
міркувань опікуються проблемами системи, засуджених та звільне-
них осіб?

Як бачимо, громадськість ще у вересні 2006 року, коли була під-
готовлена ця довідка, вимагала кардинальних змін у діяльності де-
ржавної кримінально-виконавчої служби. Але владі у 2007 році було 
не до позитивних змін, тим паче, що пан Кощинець у кожній пе-
ревірці вбачає політичний підтекст, провокації політичних опонен-
тів і завжди ховається під захист Президента України. А тому і уряд 
В. Януковича, і Міністр юстиції того уряду О. Лавринович так і не 
довели до правильного вирішення питання цієї служби, незважаючи 
на постійні обіцянки.

IV. Матеріали перевірки Департаменту міжвідомчою урядовою комісією

Останнім акордом могла бути урядова перевірка діяльності Дер-
жавного департаменту України з питань виконання покарань, здійс-
нена міжвідомчою комісією, яку очолював перший заступник міні-
стра юстиції України попереднього уряду В. Бондик (17–28 вересня 
2007 року).

Читаючи цей великий за обсягом документ «Акт за резуль-
татами перевірки, проведеної міжвідомчою комісією», знаходиш 
достатньо аргументів, які засвідчують і невідповідність посадов-
ців займаним посадам, і зловживання службовим становищем, 
і прояви корупції, фінансові порушення і етичну нескромність 
керівників.
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Незважаючи на те, що комісія працювала за статичним бюрок-
ратичним сценарієм (вивчення лише наданих документів), без про-
ведення зустрічей з працівниками установ виконання покарань та їх, 
бодай анонімного, опитування, без зустрічей із засудженими, особ-
ливо тих установ, де мали місце нещодавні резонансні події та де 
брутально порушувались права людини, без спілкування з правоза-
хисними організаціями та незалежними експертами, отримана ін-
формація буде цікавою для широкого загалу.

Наведемо лише деякі уривки із Акту.
1. Комісія установила, що керівництво Департаменту 1 рік і 4 мі-

сяці працювало без затверджених функціональних обов’язків, 
що по суті не давало за той час можливості притягнути керів-
ників до відповідальності за провали у роботі, бо вони ні за 
що фактично не відповідали.

2. Було відзначено, що неналежно проводиться робота по приве-
денню нормативно-правових актів Департаменту у відповід-
ність до чинного законодавства (читай: закон сам по собі, 
а наші нормативні акти — самі по собі).

3. Засідання колегії Департаменту мають ухил до переважно-
го розгляду проблем виробничо-господарствого характеру 
(а де ж розробка концепції та дорожньої карти реформи, нор-
мотворчої діяльності, аналізу дотримання законності та прав 
засуджених осіб, робота з персоналом, розвиток науки та ос-
віти, про що так часто керівники говорять у своїх публічних 
виступах, але не обговорюють на своїх засіданнях і заходи не 
розробляють).

4. Головне Контрольно-ревізійне управління, яке проводило 
перевірку діяльності суб’єктів господарювання, виявило ли-
ше у ІІ кварталі 2007 року фінансових порушень, що приз-
вели до втрат на суму 7,9 млн. гривень (серед них видатки із 
порушеннями законодавства, нецільові витрати). Також ви-
явлено порушень порядку закупівель на загальну суму 21, 
1 млн. гривень.

Раз ми торкнулися фінансових порушень, за які в цивілізованих 
країнах негайно б звільнили керівників усіх рівнів, то тут хочеться 
навести висновки перевірки, здійсненої Тендерною палатою.

Даруйте, читачу, за можливо надмірну деталізацію, яка зараз 
Вам буде надана, але вона вартує того, щоб бути оприлюдненою:
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ДОВІДКА

про факти порушення Державним департаментом України з пи-
тань виконання покарань та підпорядкованих йому виправних закладів 
вимог Закону України «Про закупівлю товарів, робіт і послуг за де-
ржавні кошти» (з деякими експертними коментарями)

Дослідженням державних закупівель, проведених Державним 
департаментом України з питань виконання покарань та підпоряд-
кованими йому виправними закладами, Тендерною палатою Украї-
ни встановлено грубі порушення вимог чинного законодавства на за-
гальну суму 217,98 млн. гривень.

Слід відмітити, що Державний департамент України з питань 
виконання покарань та підпорядковані йому виправні заклади в ве-
личезній кількості закуповують продукти харчування.

Проте, як засвідчують матеріали досліджень, майже 90% проце-
дур закупівель продуктів харчування проведені з лобіюванням інте-
ресів певних комерційних структур та надання їм права розпоряд-
жатися державними коштами в значних обсягах.

Так, Державним департаментом України з питань виконання пока-
рань при проведенні процедури закупівлі риби (кілька, тюлька, камса, 
бичок заморожені та солені) очікуваною вартістю 4 480,0 тис. грн. пе-
редбачено обрання переможцем не тільки учасника, тендерна пропо-
зиція якого в результаті оцінки визнана найкращою та акцептована, 
але й інших учасників за наступними максимальними кількостями 
балів.

Крім того, методика оцінки передбачає одночасне оцінювання 
всіх тендерних пропозицій, а не оцінювання окремого лоту, який 
становить 350 тон. Тобто, з одного боку, Замовником надано мож-
ливість учасникам подавати тендерні пропозиції по окремих части-
нах предмету закупівлі, а з іншого, методика оцінки не передбачає 
оцінювання окремих частин предмету закупівлі.

Отже, Замовником вже при складанні тендерної документації 
передбачена необ’єктивна та упереджена методика оцінки тендерних 
пропозицій.

І, як результат, Замовником здійснена закупівля риби (кілька, 
тюлька, камса, бичок заморожені та солені) із зайвим використан-
ням державних коштів на загальну суму 1 330,0 тис. гривень.
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Аналогічно, Департаментом при здійсненні закупівлі круп очі-
куваною вартістю 2400,0 тис. грн.,при здійсненні закупівлі риби (сар-
дини, сардинели, ставриди, скумбрії замороженої) фактично витра-
чено 2880,0 тис. гривень. 

Такі дії тендерного комітету Департаменту свідчать про розтра-
ту державних коштів внаслідок зловживання службовими особами 
своїм службовим становищем, що містять ознаки суспільно-небез-
печних діянь передбачених ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу Ук-
раїни.

Проведені Тендерною палатою України дослідження у сфері де-
ржавних закупівель свідчать, що однією з причин нанесення де-
ржаві збитків при проведені закупівель є те, що на порушення своїх 
функцій Державним департаментом України з питань виконання 
покарань та підпорядкованими йому виправними закладами не про-
водиться попереднє вивчення та аналіз ринку, і цін на ньому.

Як наслідок, відсутність такої інформації у кожному другому 
випадку проведених торгів призводить до акцепту цінових пропози-
цій учасників за «найменшою ціною», яка значно перевищує серед-
ньоринкову, що діє на ринку на час проведення торгів.

Так, Департаментом при проведенні процедури закупівлі цукру 
(6 лотів) очікуваною вартістю 6 300,0 тис. грн., внаслідок здійснен-
ня закупівлі за завищеними цінами завдано державі збитків на су-
му 1680,0 тис. гривень.

Також, при проведенні Дніпропетровською виправною колонією 
№ 89 закупівлі продуктів очікуваною вартістю 390,0 тис. грн., внаслі-
док здійснення закупівлі за завищеними цінами, завдано державі 
збитків на суму 17,1 тис. гривень.

Інший випадок, при проведенні Департаментом процедури за-
купівлі круп в асортименті очікуваною вартістю 3200,0 тис. грн. За-
мовником здійснена закупівля круп із зайвим використанням де-
ржавних коштів на загальну сум 1401,4 тис. гривень. Так, порівняль-
ним аналізом цін попередньої процедури закупівлі крупи, здійсне-
ної Замовником в ІІ кварталі 2007 року, з цінами даної закупівлі 
встановлено збільшення цін майже на 100%, в той час як протягом 
ІІІ кварталу 2007 року ціни на крупу по Україні збільшились в се-
редньому на 20%.

Іншим досить поширеним явищем корупційної діяльності Дер-
жавним департаментом України з питань виконання покарань та 
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підпорядкованими йому виправними закладами є визначення пере-
можця торгів на власний розсуд, незважаючи на норми та положен-
ня вимог чинного законодавства.

Протягом 2007 року при проведенні Департаментом процедур 
закупівель та підпорядкованими йому виправними закладами вста-
новлено перевищення суми договору над очікуваною вартістю на 
загальну суму 1741,95 тис. гривень.

Зокрема, при проведенні закупівлі риби (кілька, тюлька, камса, 
бичок заморожені та солені) очікуваною вартістю 3840,0 тис. грн., 
здійснено закупівлю із зайвим використання коштів на суму 
370,0 тис. гривень.

При проведенні Одеською BK № 14 Управління Державного де-
партаменту України з питань виконання покарань в Одеській облас-
ті процедури закупівлі свіжів овочів очікуваною вартістю 180,0 тис. грн. 
встановлено, що переможцем торгів обрано Підприємство Одеської 
виправної колонії № 14 Управління Державного департаменту Украї-
ни з питань виконання покарань в Одеській області.

Підприємство Одеської виправної колонії № 14 не є виробни-
ком свіжів овочів, в тих обсягах, які реалізують, а фактично є по-
середником. 

При цьому, основним видом економічної діяльності підприєм-
ства Одеської виправної колонії № 14 є виробництво металевих 
конструкцій.

Аналогічно, при проведенні Замковою BK 58 Управління дер-
жавного департаменту України з питань виконання покарань у Хмель-
ницькій області тендеру із закупівлі борошна пшеничного ІІ ґатун-
ку — 130 тон, круп в асортименті — 30 тон очікуваною вартістю 
183,0 тис. гривень переможцем «тендеру» стало підприємство цієї уста-
нови. Основним видом діяльності цього підприємства є виробництво 
теслярських та столярних виробів!

При цьому, все частіше «опановуються» нові види маніпуляцій 
та лавірувань у сфері державних закупівель.

Зокрема, систематично до участі у торгах допускаються суб’єкти 
господарювання, які є пов’язаними особами, що призводить до ма-
сового проведення фіктивних процедур відкритих торгів із зменшен-
ням ціни, внаслідок домовленості щодо визначення цін тендерних 
пропозицій, незастосування кроків зменшення ціни та інших умов.
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Так, Державним підприємством «Департаментсервіс» при здійс-
ненні закупівлі борошна пшеничного в асортименті очікуваною вар-
тістю 1300,0 тис. грн. не відхилено та допущено до оцінки тендерні 
пропозиції учасників, між якими простежується тісний зв’язок, а са-
ме: засновником учасника ТОВ «ТА КИЙ ТРЕВЕЛ» є Мельник Ма-
рина Михайлівна та Мельник Сергій Ігорович; засновником іншого 
учасника — ПП «Саксесфул М» є Мельник Марина Михайлівна та 
Мельник Марина Володимировна.

Також, Райківецькою виправна колонія № 78 Управління дер-
жавного департаменту України з питань виконання покарань у Хмель-
ницькій області при здійснення процедури закупівлі картоплі очіку-
ваною вартістю 217,0 тис. грн. Замовником не відхилено та допущено 
до оцінки тендерні пропозиції учасників, між якими простежується 
тісний зв’язок , а саме:

1. Засновником СФНВГ «Мрія» є Гута Іван Миколайович, Гута 
Клавдія Федорівна;

 Керівником СФНВГ «Мрія» є Гута Микола Іванович, Козак 
Марія Михайлівна;

2. Засновником ТзОВ «Торговий дім АСКО» є Гута Андрій Іва-
нович, Гута Микола Іванович;

 Керівником ТзОВ «Торговий дім АСКО» є Гута Андрій Іва-
нович, Яворська Оксана Богданівна;

3. Засновником ТзОВ «Новагріс» є Гута Андрій Іванович, Гута 
Микола Іванович;

 Керівником ТзОВ «Новагріс» є Гута Микола Іванович, Голу-
бович Людмила Володимирівна.

Звісно створення серед учасників торгів, свого «малого» кола, 
так би мовити своїх довірених учасників, значно полегшує процес 
додаткового заробітку деякими чиновниками.

Наслідком таких фактів є неефективне і нераціональне витра-
чання державних коштів, в результаті чого створюється таке явище 
як «відкат», і, відповідно, відбувається величезне — 20–30 відсотків 
перерахування грошових коштів в посередницькі структури.

Не залишились осторонь і посадові особи Управління Держав-
ного департаменту України з питань виконання покарань в Хер-
сонській області, які також не втратили нагоди збільшити власні 
статки за рахунок держави.
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Так, при проведенні цим Управлінням процедури закупівлі м’яса 
свіжого та замороженого очікуваною вартістю 2080,0 тис. грн. здій-
снено закупівлю 10 тон свинини без застосування процедур, перед-
бачених чинним законодавством внаслідок чого зайво використано 
державних коштів на загальну суму 209,0 тис. гривень.

Отже, вказане вище засвідчує, що керівництво Управлінням 
Державного департаменту України з питань виконання покарань 
в Херсонській області, якому державою ввірені в розпорядження 
значні потоки фінансових ресурсів, всілякими методами намагаєть-
ся лобіювати інтереси певних комерційних структур, для того, щоб 
без проведення передбачених Законом процедур закупівель, тобто 
без проведення тендеру, надавати право цим комерційним структу-
рам розпоряджатися величезними сумами державних коштів, в тому 
числі і бюджетних.

Не останньою схемою лавірування законодавством у сфері дер-
жавних закупівель є застосування замовником процедури закупівлі 
в одного учасника за наявності відповідної конкуренції їх на ринку.

Тут важливе місце посідає також створення самими замовника-
ми «штучної монополії серед учасників торгів», що вже і так явля-
ються природними монополіями. Це стосується проведення процедур 
закупівлі у одного учасника при наявності широкого конкурентного 
кола. Майже кожна друга така процедура проведена з порушенням 
чинного законодавства, тобто не має відповідного обґрунтування 
та підстав щодо закупівлі товарів, робіт і послуг у одного учасника, 
особливо тих товарів, робіт і послуг, для яких діє постійний ринок. 
При цьому, в більшості випадків замовник пропонує заздалегідь об-
раного учасника, який перебуває з ним в «тісних» або «прямих» сто-
сунках, що свідчить про безпідставне застосування такої процедури 
закупівлі, як правило, породжує корупцію та призводить до особли-
во значних витрат державних коштів.

Тобто, застосування процедур закупівлі у одного учасника не 
тільки не сприяє забезпеченню конкуренції (у разі реальної відсут-
ності підстав для застосування даної процедури!!), а й поширює таке 
явище як корупція, оскільки визначення розміру ціни на виконання 
робіт відбувається шляхом переговорів з єдиним учасником. 

На жаль, можна констатувати, що іноді бажання обрати пере-
можцем заздалегідь визначеного переможця перевищує реальний 
стан речей.
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Так, Державним департаментом України з питань виконання 
покарань при закупівлі дезінфікуючих засобів очікуваною вартіс-
тю 4529,9 тис. грн. застосовано процедуру закупівлі в одного учас-
ника — ЗАТ «Український науково-виробничий центр проблем де-
зінфекції».

Зокрема, на Україні виробництвом дезінфікуючих засобів зай-
мається, що найменше 30 підприємств, з них ВАТ «Вінницький олій-
ножировий комбінат» (м. Вінниця), ЗАТ «Вінницяпобутхім» (м. Він-
ниця), КП «Київський миловарний завод» (м.Київ), ЗАТ «Київський 
експериментальний завод побутової хімії» (м.Київ), ЗАТ «Миловар-
ний завод» (м.Харків), ВАТ «Побутова хімія» (м.Донецьк).

Зазначене свідчить, що своїми діями тендерний комітет Держав-
ного департаменту України з питань виконання покарань сприяє об-
меженню конкурентного середовища у сфері державних закупівель 
та відсутності прозорості процедури закупівлі, враховуючи, що та-
кий предмет закупівлі як дезінфекційні засоби, має широкий, пос-
тійно діючий ринок.

Наведені приклади достатньо яскраво ілюструють корупцію при 
проведенні державних закурівель, про розтрату державних коштів 
внаслідок зловживання службовими особами своїм посадовим ста-
новищем, що містять ознаки суспільно-небезпечних діянь передба-
чених ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України, про збагачення 
деяких посадових осіб різних рівнів. Проте усі керівники залиша-
ються при своїх посадах і нікого чомусь не притягнуто до суворої 
відповідальності за виявлені зловживання!

А хто в Україні займається розслідуванням корупції серед де-
ржавних органів? Це всім відомо. То може компетентні органи все 
ж таки проведуть своє окреме розслідування і дадуть принципову 
правову оцінку таким ганебним явищам у Державній кримінально-
виконавчій служб?

Тим паче, що Президент України за всі три роки перебування на 
посаді майже у кожному своєму виступі, особливо перед органами 
влади, правоохоронними та судовими органами наголошує на необ-
хідності наступальної боротьби з корупцією та суворого покаран-
ня чиновників-корупціонерів. Але якщо слова Президента будуть 
і надалі звучати, як лише заклик, який не підкріплюється ніякими 
конкретними діями, то ці слова так і залишаться пустими деклара-
ціями, а корупція й надалі процвітатиме в країні. І мені, я сподіва-
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юсь, і суспільству також, дуже не хочеться, щоб Президент України 
і надалі «патронував» свого однопартійця, якого без належного ви-
важення, без порад з громадськістю так необачно призначив на по-
саду Голови Департаменту.

Зважаючи на вищевикладене з акту перевірки Тендерною па-
латою, стає зрозумілим, що головна вимога — забезпечення гідних 
умов утримання в установах виконання покарань та слідчих ізоля-
торах останнім часом активно та цілеспрямовано не виконується, 
а бюджетні кошти часом витрачаються не за призначенням. Як це 
позначається на самих засуджених?

Для ілюстрації наведемо листа від начальника однієї із вип-
равних установ сходу України, датованого 31 січня 2008 року, який 
звертається до благодійних фондів із слізним проханням про допо-
могу (з етичних міркувань не будемо наводити прізвище цього на-
чальника, знаючи про можливі репресії з боку керівництва Депар-
таменту за витік інформації, але оригінал листа з печаткою установи 
ми сможемо продемонструвати зацікавленим особам). Текст листа 
подається з купюрами мовою оригіналу:

«Администрация исправительной колонии № ___ обращается 
к Вам за помощью. За время существования колонии здания, соору-
жения, парк технологического оборудования (как производственно-
го, так и пищеварочного) морально и физически устарел. Денег на 
приобретение нового оборудования, ремонта обветшалых помеще-
ний у колонии нет.

Производственное оборудование имеет 100% износ и в боль-
шинстве своем не подлежит ремонту. Продукцию предприятие фак-
тически не выпускает, и за счет хозяйственной деятельности орга-
низовать полноценное питание осужденных не представляется воз-
можным.

В нынешнее время в колонии сложилась крайне сложная ситу-
ация в части обеспечения осужденных продуктами питания, веще-
вым и постельным имуществом, потребность в которых не соизме-
рима с финансовыми возможностями колонии.

Учитывая вышесказанное, администрация колонии № ___ про-
сит рассмотреть возможность оказания благотворительной помощи, 
если можно — на постоянной основе, в виде продуктов питания 
(масло-жировая группа, мясо и мясопродукты), вещевое имущество 
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(обувь, костюм ч/б, ватная куртка), постельных принадлежностей 
или перечисления денежных средств на расчетный счет колонии.

Искренне надеемся на Ваше понимание, заранее Вам благо-
дарны».

Ось такою місцями є ситуація із харчуванням засуджених. І це 
при тому, що кількість засуджених осіб зменшується щороку майже 
на 10 тисяч (у 2001 загальна чисельність ув’язнених та засуджених 
осіб складала 222 тисячі осіб, а на 1 січня 2008 року – 149, 7 тис. осіб, 
включаючи й ув’язнених, які утримуються у слідчих ізоляторах), 
а видатки на утримання засуджених щорічно зростають на 20-30% 
(хоч їх все ж таки явно не вистачає до повного задоволення потреб). 
Поки що держава не може стовідсотково фінансувати усі потреби 
кримінально-виконавчої системи. Але ж питання не про те. А про 
нецільове використання бюджетних коштів, про їх розбазарювання, 
про зловживання. То що ж нам відповісти цьому начальнику уста-
нови, а разом з ним персоналу Державної кримінально-виконавчої 
служби та майже 150 тисячам засуджених і ув’язнених, їх родичам, 
правозахисникам, громадськості, журналістам? Сказати правду про 
непрозорі тендери, про «відкати», про лобіювання інтересів певних 
комерційних структур з вигодою для себе, про корупцію, зловжи-
вання і обман? Чи цьому явищу буде все таки дана принципова де-
ржавна оцінка?

Але повернемося далі до висновків урядової комісії.
5. Комісія так і не проаналізувала велику плинність кадрів, чо-

му все частіше співробітники установ виконання покарань звіль-
няються з роботи та чому 3827 посад працівників залишаються не-
укомплектованими.

6. Комісія відзначає, що керівництвом Державного департамен-
ту з питань виконання покарань та його регіональних управлінь 
ігноруються вимоги закону щодо створення належних матеріаль-
но-побутових умов тримання, медико-санітарного забезпечення та 
харчування засуджених, що призводить до обурення осіб, що від-
бувають таке покарання, їх родичів, національних та міжнародних 
правозахисних інституцій. Такі порушення спонукали засуджених 
у Балаклійському виправному центрі Харківської області в жовтні 
2006 та січні 2007 року відкрито звернутись за захистом своїх прав 
до центральних засобів масової інформації щодо нелюдських умов 
тримання.
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Неналежні умови відбування покарання також стали причиною 
групової відмови від прийому їжі засудженими в Ізяславській вип-
равній колонії Хмельницької області у січні поточного року.

7. Протиправність дій Департаменту, яка полягала у відмові у на-
данні відповідей на запити правозахисних організація, була визнана 
у судовому порядку за позовами громадської організації «Донець-
кий Меморіал» до керівників управлінь Департаменту у Сумській, 
Київській, Вінницькій, Миколаївській та Чернігівській областей. 
Комісія визнає, що відсутність своєчасних та достовірних відпові-
дей на запити унеможливлює отримання об’єктиної інформації про 
діяльність органів та установ системи, зокрема у сфері дотримання 
прав людини, особливо щодо надзвичайних подій, паралізує своє-
часне та адекватне реагування на факти порушень прав людини.

Не будемо перевантажувати читача. Глянемо на висновки і про-
позиції урядової комісії. Пункт 16 пропозицій звучить так: «Роз-
глянути питання про застосування заходів дисциплінарного впливу, 
а можливо розглянути пропозиції щодо звільнення з посади Голову 
Державного департаменту України з питань виконання покарань Ко-
щинця В.В.» Проте після вересневих парламентських виборів уряду 
В.Януковича було не до В.Кощинця.

Але сьогодні ця пропозиція з порядку дня не знімається, вона 
є більш, ніж нагальною. Принаймні, громадськість миритися з та-
ким становищем не збирається.

V. Етика поведінки керівного складу Департаменту

У проекті Концепції реформування Державної кримінально-
виконавчої служби, яка зараз знаходиться на підпису у Президента 
України, визначається (серед інших пунктів), що «функціонування 
служби базується на дотриманні норм Конституції і законів Украї-
ни, міжнародного права та європейської етики…»

Зосередимось на розгляді саме прагнень до керівництва норма-
ми «європейської етики».

Чи можна вважати етичним, коли начальник Управління Де-
партаменту однієї з областей (де, до речі, представниками амери-
канської організації колишніх працівників поліції «Пойтмен» було 
проведене навчання персоналу етиці спілкування між начальника-
ми і підлеглими !?), дає ляпаса начальникові установи у присутності 
підлеглих та засуджених?
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Чи можна вважати етичним, коли після призначення на поса-
ду керівника Управління Департаменту однієї з областей (полков-
ника міліції, переведеного з іншої області), йому надають квартиру, 
яка призначалась заступнику цього керівника і яка очікувалась ним 
тривалий час?

Чи етично одному з керівників Департаменту курувати ту об-
ласть та їздити у службові відрядження у святкові дні до міста, де 
він має квартиру?

З цього приводу наведемо повністю висновок міжвідомчої уря-
дової комісії, яка перевіряла діяльність Департаменту у вересні 
2007 року:

«При перевірці інформації стосовно зловживання службовим ста-
новищем з боку заступника Голови Департаменту (щодо відряджень до 
Запорізької області) було встановлено, що за 2006 рік та 5,5 місяців 
поточного року заступником Голови було здійснено 5 службових від-
ряджень до Запорізької області.

Окрім цього набула підтвердження інформація, що зазначений За-
ступник дійсно з 06.04.07 р. по 10.04.07 р. та з 27.04.07 р. по 02.05.07 
р. (у загальній кількості 11 діб) виїжджав у відрядження до Запорізької 
області (святкові дні), на які було витрачено 2149 гривень. У порівнян-
ні, з 2006 роком, коли відповідний Заступник офіційно перебував у За-
порізький області 15 діб, було витрачено 1142 гр.

Враховуючи, що рівень інфляції з початку 2006 року по червень 
2007 року склав 11%, а також те, що згаданий Заступник має кварти-
ру у Запоріжжі викликає здивування збільшення майже ніж в два ра-
зи сум на відрядження у Запорізьку область, так і більше ніж в три 
рази по Україні в цілому.

Також необхідно зауважити щодо ефективності відряджень саме 
у зазначену область, оскільки стан дисципліни серед засуджених до 
позбавлення волі (напрям курує зазначений Заступник) у 2006 році по-
гіршився на 4% (у розрахунку на 1 тис.засуджених), а кількість злісних 
порушень збільшилась на 15,4%.».

Я б ще додав до цього висновку: засуджені саме установ Запорізь-
кої області мають найвищу серед інших областей України заборго-
ваність по відшкодуванню збитків, завданих вчиненим злочином, — аж 
28 млн. гривень станом на 2007 рік. І чомусь ці відрядження аж ніяк 
не сприяють зменшенню цією заборгованості перед державою та 
жертвами злочину.
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До речі: ці поїздки фінансувалися також нами з Вами, як плат-
никами податків.

А ось пояснення Департаменту: «…витрати відшкодовані понад 
встановлену норму, не є надміру витрачені. Крім того, питання пра-
вильності оформлення підтвердних документів та законності про-
ведення розрахунків по витратах на відрядження перевірялися фах-
івцями Головного контрольно-ревізійного управління України під 
час проведення ревізії фінансово-господарської діяльності Департа-
менту. В акті ревізії від 22.06.2007 за період з 01 січня 2006 року 
по 31 березня 2007 року вказано, що порушень при перевірці зазна-
ченого питання не виявлено.» (Панове, хто готував цю виправдальну 
відповідь: Ви б хоч на дати глянули: мова йде перш за все про поїздки 
у квітні 2007 року!)

Зараз ми не ставимо питання, кому більше вірити, висновку 
урядової комісії чи КРУ, адже ми говоримо про дотримання етич-
них норм. Ну не може посадовець курувати область, де він багато 
років працював і де має родичів, квартиру. Та й виїжджати у служ-
бові відрядження саме на святкові дні! По-людськи його ще можна 
б було зрозуміти, але тоді їдь за свій рахунок, а не за бюджетні (тоб-
то і платників податків) кошти.

В усьому цивілізованому світі це б розглядалося, як конфлікт 
інтересів, як порушення етичних норм та зловживання службовим 
становищем. І цей посадовець десь у Європі сам би негайно, після 
оприлюднення такого факту, подав заяву про звільнення. Але ми же 
не у Європі… І, напевно, не скоро з такою поведінкою посадовців 
ми там будемо. Тоді може й не будемо давати на підпис Президенту 
документ, де стверджується наше прагнення до норм європейської 
етики?

Неетичним для керівників обласних Управлінь займатися побо-
рами з підлеглих працівників задля прийому «дорогих керівників» 
з центру не лише хлібом і сіллю.

Неетично заступнику Голови їхати у відрядження в Автономну 
Республіку Крим для перевірки стану справ, але жити не в Сімфе-
рополі, де знаходиться Управління Департаменту в АР Крим, слід-
чий ізолятор, виправна установа (тобто об’єкти перевірки), а в готелі 
«Ялта» на південному березі моря, користуватися послугами, які оп-
лачувались за гроші співробітників системи, та щодня за рахунок 
бюджетних коштів (тобто наших податків) їздити вранці до Сім-
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ферополя у справах, а увечері до Ялти. Чомусь цей факт комісія не 
перевіряла.

Але ж читаємо далі акт урядової перевірки Департаменту:
«Перевіркою також було встановлено, що керівництвом Депар-

таменту постійно порушуються вимоги абзацу четвертого пункту 2 
постанови Кабінету Міністрів України від 23 квітня 1999 р. № 663, 
якою затверджуються норми відшкодування витрат на відрядження 
за кордон, коли витрати на харчування, вартість якого включена до 
рахунків на оплату вартості проживання у готелях або до проїзних 
документів, оплачується відрядженим за рахунок добових (виїзди, 
що здійснювались за рахунок коштів Ради Європи). Це призвело до 
незаконних виплат на закордонні відрядження за цей рік з держав-
ного бюджету суми у розмірі 1195 гр.» І на це Департамент дає пояс-
нення ним в усіх випадках дотримувались вимоги зазначеної поста-
нови Кабінету Міністрів України.

Звичайно, доречним було б урядовій комісії (напевно, вже на-
ступній) перевірити ефективність службових поїздок керівництва 
Департаменту за кордон. Таких поїздок за останні три роки було 
декілька десятків. То скільки разів їздив Голова Департаменту та 
його заступники? Технічне завдання їм щоразу затверджує Мініс-
терство закордонних справ, а інформація про підсумки поїздки та 
можливість впровадження отриманого зарубіжного досвіду пенітен-
ціарної діяльності має подаватися Уряду, мають пропонуватися ре-
альні заходи і потім втілюватися.

Але щось ніяк не пригадуються якісь серйозні ініціативи та їх 
впровадження (я не беру, скажімо, створення модельної установи, 
адже ця ідея була запропонована та фінансова Урядом Швейцарської 
Конфедерації ще з 1997 року; чи ідея створення служби пробації, 
про яку так часто говориться керівництвом Департаменту: вона та-
кож почала реалізовуватися з квітня 1997 року за сприяння Лон-
донської Служби пробації, а практичні експерименти розпочалися 
ще у 2002 році, ще при попередньому керівництві відомства; план 
заходів, який був запропонований науковцями керівництву Депар-
таменту ще у лютому 2007 року, так і не схвалений, бо як полюбляє 
деколи говорити Голова відомства «не на часі»). Але навіщо тоді Ви 
так багато вивчали досвід зарубіжних пенітенціарних систем, трати-
ли вже гроші зарубіжних платників податків, та й за наші стягнені 
податки Вам платня нараховувалась на час поїздки? То якщо уряду 
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не до контролю за результативністю зарубіжних поїздок, то громад-
ськість має право вимагати звітності, адже посадовців призначали 
уповноважені на те від імені народу державні органи з метою Вашого 
служіння народу та його інтересам, а не власним інтересам. Це та-
кож питання етики.

Про неефективність та неетичність зарубіжних поїздок свідчить 
хоча б такий факт. У 2007 році у місцях позбавлення волі на диспан-
серному обліку перебувало 4702 віл-інфікованих засуджених, з них 
173 — хворі на СНІД, 7,6тис. хворих на активну форму туберкульозу 
та велика кількість хворих на наркоманію. У 2005 році померло 263 
ВІЛ-інфіковані особи, у 2006 році — 130 таких осіб.

З метою сприяння в’язничній системі України у запровадженні 
нових підходів до зменшення шкоди від уживання наркотиків та 
попередження поширення ВІЛ-інфекції Канадська правова мережа 
з ВІЛ/СНІДу запропонувала Департаменту співпрацю, організувала 
візити групи керівників (на чолі з Головою Департаменту) і фахів-
ців системи до Іспанії та Канади для ознайомлення з кращим до-
свідом профілактики наркоманії у в’язницях, забезпечувала участь 
українських фахівців у декількох міжнародних конференціях з цих 
проблем.

У березні 2006 року був підписаний меморандум про співпрацю, 
а на початку 2007 року Департамент затвердив план дій і підписав-
ся під впровадження програм зменшення шкоди від уживання нар-
котиків. А після цього припинив будь-яку діяльність за проектом, 
який фінансується урядом Канади… Наскільки нам відомо і Світо-
вий Банк, і Міжнародний Альянс з ВІЛ/СНІДу в Україні витрати-
ли багато коштів на підтримку зарубіжних поїздок, проведення ек-
спертиз, проте активної на ділі участі Департаменту у використанні 
міжнародної допомоги у боротьбі з інфекційними явищами не від-
чувається.

Це вже не лише неетично по відношенню до зарубіжних парт-
нерів та до їх допомоги, це вже сором для України. А тим часом інфек-
ція поширюється і засуджені вмирають: 736 осіб померло у 2006 році, 
більшість з них від туберкульозу та СНІДу.

Неетичним є у зверненні до Уряду В. Януковича у березні 
2007 року під назвою «Обгрунтування недоцільності зміни статусу 
Департаменту…» за підписами усіх керівників Департаменту та його 
обласних управлінь давати самим собі похвальну оцінку:
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«Результати роботи Департаменту показали, що його діяльність 
повною мірою відповідає Конституції України, законодавству України, 
загальноєвропейським нормам та стандартам, він став дієвим органом, 
який належним чином реалізує єдину державну політику в сфері вико-
нання покарань».

Уважний читач може помітити, що вказаний пункт повністю 
співпадає (слово в слово!) з тим висновком, які ніби-то зробили де-
які громадські організації у своїх звернення до попереднього уряду 
України.

Вважаємо неетичним використання Департаментом деяких гро-
мадських організацій для апеляції до Уряду України задля збере-
ження спеціального статусу відомства, керівництво якого скомпро-
ментувало себе багатьма негідними діями.

Так, у грудні 2007 року, якраз до дня захисту прав людини, Го-
лова Департаменту був номінований і за оцінкою конкурсної комісії 
Української Гельсінкської спілки другий рік поспіль став перемож-
цем конкурсу «Будяк року»: за бездіяльність у випадку порушення 
прав людини (усього «переможцями» стало 5 українських відомств 
і посадовців, представники Департаменту «вибороли» аж два призові 
місця і ганебний «Будяк року» був направлений до їхнього місця 
роботи)

Причина та обгрунтування присвоєння цього «звання»:
Щодо застосування спеціальних загонів для побиття ув’язнених, 

приховування інформації та залишення без відповідей інформаційні 
запити правозахисних організацій. Ігнорування та обмеження діяль-
ності громадських організацій.

Протягом року Голова Державного департаменту України з пи-
тань виконання покарань В. Кощинець (надалі Голова Департамен-
ту) вчинив низку дій, як керівник відомства, які сприяли порушен-
ню прав людини у системі та суттєво вплинули на рівень дотриман-
ня прав людини. Зокрема, це такі дії:

1. Голова Департаменту вчинив дії, які призвели до введення 
спецзагонів та жорстокого побиття ув’язнених в Ізяславській 
колонії № 31. Ситуація, яка склалася в колонії з протестами 
ув’язнених, не вимагала такої жорстокої та неадекватної ре-
акції. В подальшому Голова Департаменту жодного разу не 
поставив під сумнів виправданість дій ані своїх підлеглих, 
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ані спецзагонів, що фактично є заохоченням порушень прав 
людини, які там відбулися.

2. Голова Департаменту не вжив жодних заходів для своєчас-
ного надання відповідей у повному обсязі на запити громад-
ської організації «Донецький Меморіал» щодо подій в Ізяс-
лавській колонії. На ці запити або не надавалися відповідь 
взагалі, або надавалися відповіді частково, що призвело до 
того, що отримати більш-менш повну інформацію вдалося 
лише внаслідок листування з січня по вересень 2007 року. 
При цьому надавалася й неправдива інформація, зокрема 
про відсутність осіб, які отримали тілесні ушкодження під 
час введення спецзагонів до колонії. Неотримання вчасно 
інформації перешкоджало вжиттю заходів, які б могли би 
поліпшити ситуацію з дотриманням прав людини.

3. Голова Департаменту видає вказівки, які прямо порушують 
закон, зокрема вказівка від 30 травня 2007 р. про відвіди-
ни установ виконання покарань громадськими організація-
ми лише у вихідні дні. Ця вказівка Генпрокуратурою визнана 
як незаконна, але на місцях продовжують на неї посилатися 
керівники місцевих органів, зокрема у Волинській області, 
забороняючи відвідини установ у робочі дні навіть членам 
спостережних комісій, які мусять здійснювати громадський 
контроль установ.

4. Голова Департаменту протягом року не вживає заходів щодо 
дотримання вимог Закону України «Про інформацію» його 
підлеглими, як в центральному апараті відомства, так і в те-
риторіальних органах. Видана 23 березня 2007 р. вказівка 
щодо дотримання вимог закону не виконується, її порушни-
ки не несуть за свої незаконні дії будь-якої відповідальності, 
а продовжують відмовляти у наданні інформації, яка сто-
сується питань дотримання прав людини, навіть у випадках, 
коли є рішення суду про такі порушення.

5. Голова Департаменту неодноразово припускався порушення 
прав засуджених, коли в засобах масової інформації пові-
домляв дані про ті злочини, які вони скоїли, не маючи на 
це дозволу самих засуджених, що фактично є втручанням 
у приватне життя даних осіб, яке жодним чином не виправ-
довується об’єктивними обставинами.
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6. Голова Департаменту ніяким чином не реагує на повідомлен-
ня про заборону доступу громадським організаціям до уста-
нов керівниками органів відомства на місцях.

7. Голова Департаменту ігнорує звернення та пропозиції гро-
мадських організації щодо поліпшення ситуації з правами 
людини.

8. Голова Департаменту виявляє повну бездіяльність коли пра-
цівники його відомства відмовляють у проведені в установах 
департаменту досліджень, спрямованих на покращення рівня 
дотримання прав людини.

Факти, що підтверджують дане порушення у хронологічному по-
рядку:

1. Факт введення спецзагонів до Ізяславської колонії № 31.
2. Низка запитів Донецького Меморіалу» та часткових відпові-

дей на них протягом січня-вересня 2007 року.
3. Лист Генпрокуратури від 22.08.2007 про визнання вказівки 

незаконною та нова вказівка від 10 вересня, яка скасовує по-
передню. Копії вказівок адміністрації колоній та органів ві-
домства у Волинській області.

4. Рішення Будьонівського суду м. Донецька щодо порушень 
вимог Закону України «Про інформацію» керівниками Сум-
ської, Київської, Вінницької, Миколаївської та Чернігівської 
областей та відсутність будь-якої реакції відомства та, зокре-
ма, його Голови.

5. Виступи по телебаченню після чергових надзвичайних подій.
6. Відкритий лист «Донецького Меморіалу» від 13.08.2007 р. про 

зловживання п. Стефановського та відсутність будь-якої ре-
акції на це.

7. Листи «Донецького Меморіалу» про щорічні Звіти про дотри-
мання прав ув’язнених з пропозицією розглянути висновки 
та рекомендації та дати відповідь по їх суті. Відсутність від-
повідей на ці листи.

І, загалом, неетично вихваляти самим себе, свої досягнення, ус-
пішне торування шляху до європейських стандартів (що зовсім не від-
повідає дійсності), вводити своїми деклараціями, виступами, публіка-
ціями в оману органи державної влади, громадськість та міжнародну 
спільноту, і залишатися несамокритичними, нескромними та безвід-
повідальними за зловживання та розвал в системі.
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Сподіваюсь що факти, наведені у цьому матеріали, це підтверджу-
ють, як і публікації багатьох правозахисних організацій та їх звернення 
до Уряду України.

VI. Експертна оцінка Концепції реформування Державної кримінально-виконавчої 
служби та Комплексної цільової програми реформування служби

У середині 2007 року Департаментом з метою уникнення пос-
тійної критики за відсутність бачення перспектив розвитку Дер-
жавної кримінально-виконавчої служби, була зроблена спроба че-
рез Комісію, створену розпорядженням Президента України від 
21 травня 2007 року (розпорядження № 110/2007) розробити Кон-
цепцію реформування служби та Комплексну цільову програ-
му реформування. Проекти документів були розробленів групою 
з 18 призначених осіб, з яких лише одна людина, колишній голо-
ва Департаменту, добре розуміється на стані справ у системі. Група 
працювала без належної відкритості, гласності, залучення компе-
тентних експертів та публічного обговорення напрацьованих ма-
теріалів. Коли підготовлені проекти цих двох документів вже зна-
ходилися на столі Глави Секретаріату Президентва лише зусилля-
ми декількох швидких експертиз від науковців-пенітенціаристів та 
правозахисників вдалося не допустити їх затвердження Президен-
том України. Але сьогодні знову робляться такі спроби, тому по-
даю один з експертних висновків для аргументації неможливості 
їх прийняття.

1. По суті обидва документи розроблялися представниками 
Державного департаменту України з питань виконання пока-
рань та деякими залученими експертами (в основному нау-
ковцями Київського Національного університету внутрішніх 
справ), які не є достатньо кваліфікованими та обізнаними 
(як для розробки такого важливого концептуального доку-
менту) фахівцями з усіх проблем реформування Державної 
кримінально-виконавчої служби.

2. Внаслідок такого підбору експертів для підготовки цих двох 
документів у них переважає думка і погляди «замовника» 
(тобто Державної кримінально-виконавчої служби та Держав-
ного департаменту з питань виконання покарань), а не пот-
реби кардинального реформування служби, які мали би бути 
згенерованими широким колом незаангажованих експертів 
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і спеціалістів і відображати реальні та обгрунтовані потре-
би суспільства у приведенні діяльності служби у відповід-
ність з сучасним соціально-економічним розвитком країни, 
зобов’язаннями України перед Радою Європи, загальновиз-
наними міжнародними стандартами та поглядами науковців 
у сфері кримінально-виконавчого права.

Аналогічною була картина з підготовкою Кримінально-вико-
навчого кодексу у 2003–2004 роках, коли фахівці Державного депар-
таменту України з питань виконання покарань розробляли кодекс 
під «себе», не залучаючи наукову громадськість та незалежних екс-
пертів до обговорення та оцінки кодексу. Тому й затверджений Вер-
ховною Радою кодекс викликає багато нарікань у науковців та прак-
тиків ДКВС.

3. Найслабшим у тексті Концепції є перший розділ «Фактори, 
які зумовлюють необхідність реформування ДКВС». Фактич-
но ці фактори так і не розкриті, адже розробники Концеп-
ції не здійснили критичного аналізу стану діяльності ДКВС 
та Державного департаменту, як центрального органу держав-
ної виконавчої влади за останні роки, не проаналізували, як 
була виконана попередня Концепція реформування кримі-
нально-виконавчої системи (прийнята Кабінетом Міністрів 
України ще у 1991 році), як виконувались попередні та чин-
на Державні програми реформування кримінально-виконав-
чої системи (прийняті Кабінетом Міністрів України у 2004 
та 2006 роках), яку оцінку дали цій реформі та реальному 
стану ДКВС експерти Ради Європи під час моніторингу ви-
конання Україною своїх зобов’язань у реформуванні кримі-
нально-виконавчої системи та заслуховуванні цього питання 
на засіданні Юридичного Комітету Ради Європи у березні 
2007 року, де була висловлена стурбованість Ради Європи 
щодо уповільнених кроків реформи ДКВС та постійними 
порушеннями прав людини у місцях відбування криміналь-
них покарань.

4. По суті Концепція не відображає дійсний стан ДКВС, не 
аналізує головні причини негативного стану (особливо у сфері 
дотримання прав людини) та чинники, що перешкоджають 
здійсненню реформи. Стверджується (стор. 1), що необхід-
ність реформування ДКВС зумовлена несприятливими со-
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ціальними обставинами в Україні (невже ?), проте ні словом 
не говориться про суб»єктивні фактори, які ДКВС мала ба-
чити та подолати (жорстка централізація управління служ-
бою, неякісний підбір та підготовка персоналу, призначення 
на керівні обласні посади не завжди компетентних, проте від-
даних керівництву Департаменту людей, відсутність у керів-
ників елементарних навичок менеджеризму і акцент лише на 
накази та вимоги до підлеглих, прояви корупції серед усіх ла-
нок персоналу, відверто вражаюча соціальна несправедливість 
в оплаті праці службовців низової та керівної ланок, відсут-
ність наукової бази та небажання залучати молодих науков-
ців до дослідження нагальних проблем реформування, поло-
винчатість дій (жодна розумна чи корисна ідея так і не була 
доведена до кінця), непрозорість діяльності ДКВС та стур-
бованість суспільства подекуди кричущим порушенням прав 
засуджених осіб, що постійно відзначають представники ЗМІ 
та правозахисні організації).

5. У тексті Концепції не пояснюється, що заважало ДКВС з ча-
су прийняття закону про Державну кримінально-виконавчу 
службу здійснити нормативне регулювання реалізації пока-
рання у вигляді позбавлення волі. Варто було у цьому розділі 
серйозніше підійти до показу рівня захворюваності засудже-
них на інфекційні хвороби, показати стан медичного, сані-
тарного, комінально-побутового обслуговування засуджених, 
проблеми у працевикористанні засуджених, підготовці до 
звільнення, якісний склад персоналу, його плинність, невдо-
воленість роботою тощо. Нічого цього так і не було (принай-
мні, стисло) зроблено.

Таким чином, відсутність об’єктивного, незалежного та неупе-
редженого аналізу стану справ у ДКВС не дало можливості визначи-
ти першочергові нагальні потреби реформування служби. Для цього 
треба було просто дати відповіді на елементарні питання: де зараз 
знаходиться система; що було зроблено за роки незалежності; ку-
ди ми йдемо; якими реалістичними кроками та діями ми може-
мо реалізувати поставлену мету. Іншими словами, кажучи одними 
з улюблених слів Президента України, розробити дорожню карту 
реформи.
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6. Окрім того, усі завдання, визначені у тексті Концепції, були 
відомі і раніше, проте серйозних та продуманих кроків для їх 
здійснення не було зроблено до цього часу. І це ніяк не пояс-
нюється.

7. Основні заходи не є комплексними. Зокрема, так і не визна-
чено, яке місце в системі державного управління має посі-
дати ДКВС. Згідно проекту Закону України ««Про внесення 
змін до деяких законодавчих актів України щодо управління 
системою органів і установ виконання покарань» ця служба 
має бути підпорядкована Міністерству юстиції. У Концепції 
України у сфері кримінальної юстиції (прийнята Національ-
ною комісією із зміцнення демократії та утвердження верхо-
венства права) місце ДКВС також у структурі Мінюсту. Про-
те у Концепції ці питання оминаються. 

Висновок щодо Концепції:

ідготовлена Концепція не є комплексною, не містить критич-
ного аналізу стану справ у ДКВС, чіткого визначення нагальних 
потреб реформування та відповідно усіх завдань, заходів та засобів 
її реалізації, не проходила публічної експертизи та обговорення за 
участю представників Міністерства юстиції, науковців-фахівців 
з кримінально-виконавчого права, державного управління тощо.

Концепція як і Програма реформування розроблені під власні 
потреби і бачення ДКВС, не залучає уряд та інші відомства (Мін-
охорони здоров»я, Міносвіти, Мінсоцпраці, Мінюст) до її виконан-
ня. Тому ці документи не можуть подаватися на розгляд тим паче на 
затвердження, а потребують грунтовного доопрацювання за участі 
незаангажованих і компетентних фахівців та представників тих 
міністерств і відомств, які мають бути причетні до кардинального 
реформування Державної кримінально-виконавчої служби, та пуб-
лічного обговорення.

VII. Висновки з наведеного матеріалу

1. Кардинальне реформування Державної кримінально-вико-
навчої служби гальмується перш за все професійною неком-
петентністю перших осіб Держдепартаменту, неякісним до-
бором частини керівних кадрів обласної ланки, відсутністю 
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належного менеджменту на всіх рівнях. Управління службою 
жорстко централізоване, спирається перш за все на накази 
керівників, що повністю підпорядковує керівний склад об-
ласних управлінь та установ і не сприяє розвитку місцевої 
ініціативи.

2. Нормативні документи, які приймаються Департаментом 
з питань виконання покарань не проходять належної експер-
тизи та обговорення; відсутність якісних юридичних кадрів 
призводить до вироблення документів та рішень, які є неви-
важеними, часто суперечать чинному законодавству та міжна-
родним стандартам про права людини.

3. За останні роки Держдепартамент, незважаючи на надання 
необхідної наукової допомоги, так і не спромігся виробити 
та затвердити науково-обгрунтовану концепцію чи стратегію 
перспективного розвитку Державної кримінально-виконав-
чої служби, як цього вимагали відповідні урядові докумен-
ти. Саме тому у керівнитва даного органу виконавчої влади 
немає чіткого бачення дорожньої карти реформування ві-
домства, відсутня плановість і послідовність у діях, всі за-
ходи носять тимчасовий характер, діяльність стала занадто 
забюрократизованою з великою кількістю планів, загальних 
звітів, що заважають зосередитися на ключових питаннях 
реформи.

Часто дії керівництва спрямовані на гасіння конфліктів, інци-
дентів, ліквідацію наслідків недбалості та некомпетентності, замість 
систематичної діяльності по попередженню негативних явищ (коруп-
ції, зловживань службовим становищем, нецільового використання 
бюджетних коштів, брутальних порушень прав людини тощо).

4. Наукова громадськість недостатньо долучена до сприяння 
у виробленні виважених та обгрунтованих наукових та мето-
дичних пропозицій щодо пенітенціарної реформи. З 2000 ро-
ку у штаті Центрального апарату Держдепартаменту існує на-
уково-методичний центр у складі 11 штатних одиниць, проте 
за цей період жодної одиниці так і не було укомплектовано, 
хоча фонд заробітної плати часто використовується для до-
сить нескромного, навіть з викликом, преміального стиму-
лювання керівного складу за відсутності належних підстав 
для цього.
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5. Суттєві проблеми характерні для кадрової роботи. Кількість 
пенітенціарного персоналу не пропорційна завданням, які 
покладені на кримінально-виконавчу службу, де доміную-
чий акцент робиться на нагляд і охорону. Штати персоналу 
протягом багатьох років не приводяться у відповідність до 
науково обгрунтованих норм. Спостерігається вражаюча со-
ціальна нерівність в оплаті праці та пільгах, які мають атес-
товані працівники колоній та керівний склад служби, що 
призводить до невдоволення, корупції, зловживань та часом 
звільнення з роботи.

Загальний висновок

Вивчення питання про стан справ у Державній кримінально-вико-
навчій службі не дає впевненості у спроможності служби самостійно, 
компетентно, відповідально та ефективно виконувати покладені на неї 
функції та завдання.

Пропозиції щодо нагальних першочергових та подальших дій 
у напрямку здійснення реформування Державної кримінально-виконавчої служби

1. Президенту України та Уряду України проявити нарешті полі-
тичну волю та підпорядкувати Державний департамент Ук-
раїни з питань виконання покарань Міністерству юстиції, 
як цього вимагає зобов’язання України перед Радою Європи 
при вступі до цієї міжнародної організації у 1995 році. Згідно 
чинного Закону «Про Кабінет Міністрів України» Уряд має 
достатньо повноважень для цього. Для законодавчого закріп-
лення перепідпорядкування Департаменту розглянути та при-
йняти зареєстрований у Верховній Раді проект Закону «Про 
внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 
управління системою органів і установ виконання покарань» 
(Без такого законодавчого регулювання Міністерство юстиції 
не має сьогодні правових підстав впливати на діяльність Де-
партаменту, адже усі ініціативи керівництва Мінюсту Голо-
вою Департаменту просто ігноруються).

2. Спільно з Міністерством юстиції та іншими державни-
ми органами виконавчої влади розробити та подати Кабіне-
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ту Міністрів України на затвердження Концепцію держав-
ної політики у сфері виконання кримінальних покарань та 
Стратегію реформування кримінально-виконавчої служби на 
2008–2012 роки. Визначити в Стратегії конкретні напрями, 
завдання, шляхи, засоби та заходи здійснення кардинальної 
реформи кримінально-виконавчої служби з урахуванням пер-
спектив соціально-економічного розвитку України, євроін-
теграційного вибору держави, міжнародних зобов’язань Ук-
раїни у галузі прав людини та загальноприйнятих стандартів 
поводження із вязнями.

3. Провести комплексне вивчення стану та якості кадрового 
забезпечення кримінально-виконавчої служби та прийняти 
цільову державну програму по покращанню професійного 
добору, підготовки, соціального забезпечення та захисту пер-
соналу служби.

4. Внести зміни до Кримінально-виконавчого кодексу з метою 
його приведення у відповідність з новими Пенітенціарни-
ми правилами, прийнятими Комітетом Міністрів держав — 
членів Ради Європи 11 січня 2006 року.

5. Для забезпечення наукового супровіду діяльності служби, 
проведення відповідних наукових досліджень, розробки стан-
дартів діяльності персоналу та науково-обгрунтованих штат-
них нормативів, критеріїв оцінки професійної компетентності 
працівників, покращення науково-методичного забезпечення 
діяльності персоналу розробити та затвердити план необхід-
них урядових заходів.

VIII. Заключні нотатки

Було б добре, якби цей матеріал прочитав Президент України 
та його Секретаріат і зрозуміли свою фатальну помилку з призна-
чення та постійного патронування свого однопартійця — Голови 
Департаменту, який своїми ганебними діями плямує перш за все 
Президента та соромить Україну. Якщо у Президента, незважаючи 
на переконливість наведеної тут інформації, все ще є якісь сумні-
ви, то він може своїм Указом створити любу комісію, залучити до 
неї незаангажованих експертів та правозахисників, державні контро-
люючі органи та серйозно розібратися у стані справ у Департаменті 
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(план перевірки експертами вже розроблений і наведений у цьому 
матеріалі), а вже потім приймати вольове рішення.

А може Президенту варто зустрітися з правозахисниками, яких 
аж ніяк не можна звинувачувати у політичній заангажованості, як 
полюбляє реагувати Голова Департаменту на будь-які перевірки, 
і послухати думку людей, які знають стан справ зсередини впродовж 
декількох років. Вони багато чого переконливого могли б порозпові-
дати Главі держави. Це було б мудре рішення, адже Президент, як 
гарант констиційних прав і свобод людини, має спиратися перш за 
все на думку народу і зважувати на його вимоги.

Наступної середи, 20 лютого, Президент планує відвідати Лук’я-
нівський слідчий ізолятор м. Києва. Ніскільки не сумніваюсь, що 
там все буде побілено, вимито, пофарбовано, вишколено та підго-
товлено до його візиту. Але він все рівно буде сильно вражений умо-
вами тримання ув’язнених, чия вина ще судом не визнана, проте во-
ни знаходяться в значно гірших умовах, ніж неодноразово засуджені 
в установах максимального рівня безпеки.

А може Президенту, для отримання об’єктивного бачення, варто 
в останній момент змінити маршрут і поїхати до Бориспільскої чи 
Бучанської колонії (вони зовсім поруч з Києвом), де він побачить 
реальну, не підготовлену картину? І тоді він особисто переконається 
у правоті громадськості, яка не може вже більше терпіти такий зане-
пад у кримінально-виконавчій системі.

Хочеться, щоб Уряд України зрозумів нагальну потребу пог-
лянути на діяльність Державної кримінально-виконавчої служби 
з державницьких позицій, провести критичну інвентаризацію її 
діяльності, потреб та виробити таку програму та підхід до карди-
нального реформування служби, які б унеможливлювали такі не-
гативні явища, що описані у матеріалі, зловживання службовим 
становищем, корупцію, нехтування правами як персоналу, так і за-
суджених осіб.

Тим паче, що у своєму листі до Голови Департаменту пана В. Ко-
щинця від 19 січня цього року Перший віце-прем’єр міністр О. Тур-
чинов по суті в узагальненій формі підтвердив наявність і корупції, 
і зловживань, і брутальних порушень прав людини у в’язничному 
відомстві та висловив збентеженість нового Уряду України цими не-
гативними явищами. Правда, Перший віце-прем’єр міністр зажадав 
від керівництва Департаменту нереального: навести порядок і до-
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повісти уряду до квітня 2008 року. На жаль, пан О. Турчинов може 
і не знає, що, по суті, керівництво Департаменту взагалі не має ба-
чення, що робити і як наводити порядок. То чи варто вимагати від 
людей того, що вони не зроблять чи зроблять неякісно. Чи не краще 
пошукати кращих менеджерів, принаймні компетентніших?

Думаю, що і засудженим особам, які відбувають кримінальні 
покарання, але залишаються громадянами України, було б цікаво 
прочитати цей матеріал. Тоді б вони побачили, що є організації, які 
хотіли б і щось для цього роблять, щоб права засуджених дотриму-
вались і вони могли реалізувати свій шанс на повернення до нор-
мального життя у суспільстві.

Корисно і персоналу зробити внутрішню саморевізію і зрозумі-
ти важливість покладеної на них державою місії з ресоціалізації 
осіб, які вчинили кримінальні злочини, та бажання громадських 
організацій допомагати їм і також захищати їх права.

Я думаю, що ознайомившись з цим матеріалом і громадські 
організації, і представники засобів масової інформації зрозуміють 
важливість тиску на керівництво не лише Департаменту, а й кожно-
го органу влади, які насправді мають слугувати народу і лише наро-
ду, а не своїм політичним партіям, корпоративним чи власним інте-
ресам, з тим, щоб органи влади розуміли, що вони контролюються 
суспільством, що вони йому підзвітні, а їх діяльність має бути лише 
прозорою і відкритою.

Напевно керівництво Департаменту та його обласних управлінь 
уважно все написане перечитає, буде щось заперечувати, виправ-
довуватися. Хоча, пане В. Кощинець, краще б Вам тихенько піти зі 
своєї посади, поки Вас не зняли і Ви не залишили ще більш нега-
тивного сліду в історії державного управління. Все ж таки два ро-
ки підряд отримувати від правозахисної спільноти (на конкурсних 
засадах!) ганебний «Будяк року» за нехтування правами людини, 
даруйте, це забагато. Та й сорому перед українським суспільством, 
працівниками кримінально-виконавчої системи та міжнародною 
спільнотою було в менше. А так Ви вже увійшли в негативну «іс-
торію» України останніх років.

Олександр Беца, 
експерт з пенітенціарних питань

http://www.khpg.org
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Інформація, 
що викладена у акті перевірки

Інформація Державного департаменту 
України з питань виконання покарань

Щодо організації діяльності Державного департаменту України 
з питань виконання покарань

Відповідно до абзацу 2 пункту 8 По-
ложення про Департамент, затверд-
женого Указом Президента України 
від 31.07.98 № 827/98, Голова Депар-
таменту: «…розподіляє обов’язки між 
заступниками Голови».
Разом з тим, Тимчасові функціональні 
повноваження Голови, першого заступ-
ника та заступників Голови Департа-
менту затверджено Головою Департа-
менту Кощинцем В.В. лише 03.07.06, 
тобто через 1 рік 4 місяці після при-
значення Кощинця В.В. Головою Де-
партаменту.

Про цей недолік було зазначено у довід-
ці за результатами перевірки у квітні 
2007 року стану справ у Державному 
департаменті України з питань вико-
нання покарань, що проводилась на 
виконання підпункту 2 пункту 12 про-
токолу 3 засідання Урядового комі-
тету з питань правової політики, обо-
рони, міжнародного співробітництва 
та європейської інтеграції від 26.02.07. 
На час перевірки недолік було усунуто. 
Крім цього, у Департаменті розроб-
ляється новий Регламент відповідно 
до постанови КМУ від 19.09.2007 
№ 1143 «Про затвердження Типового 
регламенту центрального органу вико-
навчої влади»
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Відповідно до Загального положення 
про колегію центрального органу ви-
конавчої влади і місцевої державної 
адміністрації, затвердженого поста-
новою Кабінету Міністрів України 
від 02.10.03 № 1569, наказом Депар-
таменту від 06.11.03 № 209 затвер-
джено Положення про колегію Де-
партаменту.

Разом з тим, склад колегії Департаменту 
затверджено наказом Департаменту від 
24.07.06 № 138, тобто через 1 рік 4 мі-
сяці після призначення Кощинця В.В. 
Головою Департаменту.

Відповідно до пункту 1 Указу Прези-
дента України № 1902 «Про колегію 
міністерства та іншого центрального 
органу виконавчої влади» право за-
твердження персонального складу 
колегії центрального органу вико-
навчої влади було надано керівникам 
центральних органів виконавчої вла-
ди лише з 31 грудня 2005 року, тобто 
склад колегії було затверджено не че-
рез 1 рік 4 місяці, а через 7 місяців.
Крім того, лише 14 березня 2007 ро-
ку постановою Кабінету Міністрів 
України № 435 внесено зміни до 
Загального положення про колегію 
центрального органу виконавчої вла-
ди і місцевої державної адміністра-
ції, затвердженої постановою Кабі-
нету Міністрів України від 02.10.03 
№ 1569, якими керівництву ЦОВВ 
надано право затверджувати персо-
нальний склад колегії. Тому посилан-
ня на постанову КМУ № 1569-2003 не 
відповідає змісту зауваження.

Після зміни керівництва Департамен-
ту у 2005 році до липня 2006 року ко-
легія працювала у складі, затвердже-
ному Кабінетом Міністрів України, за 
виключенням її членів, які звільнили-
ся зі служби у Державній криміналь-
но-виконавчій службі України. На час 
перевірки недолік було усунуто.

Також встановлено, що неналежним 
чином проводиться робота щодо при-
ведення нормативно-правових актів 
Департаменту у відповідність до чинно-
го законодавства. Так, у зв’язку із на-
бранням чинності з 1 січня 2004 року 
Кримінально-виконавчим кодексом

Інформація щодо приведення норматив-
но-правових актів Департаменту у від-
повідність до вимог Кримінально-ви-
конавчого кодексу України та Закону 
України «Про Державну криміналь-
но-виконавчу службу України» під час 
проведення перевірки не запитувалась



Огляд повідомлень щодо порушень прав людини в КВС України в 2007–2009 рр.

���

Інформація, 
що викладена у акті перевірки

Інформація Державного департаменту 
України з питань виконання покарань

України та прийняттям Закону Украї-
ни від 23 червня 2005 року «Про Дер-
жавну кримінально-виконавчу службу 
України», підлягало перегляду 68 на-
казів Департаменту, проте до цього ча-
су переглянуто лише 15 наказів.

та є застарілою. Станом на 6 квітня 
2007 року потребувало приведення 68 
наказів Департаменту, із яких було 
приведено у відповідність 15 наказів 
(інформація відділу правового забез-
печення та претензійної роботи від 
6 квітня 2007 р. вих. № 45).
Станом на 26 вересня 2007 року Депар-
таментом приведено у відповідність до 
зазначеного закону 62 накази, 6 — пе-
ребуває на погоджені в інших ЦОВВ.

Значна кількість матеріалів, що підго-
товлені структурними підрозділами за 
напрямками роботи для здійснення ін-
формаційного забезпечення оператив-
них нарад, засідань колегії та інших 
заходів внутрішнього та міжвідомчого 
характеру, готується неякісно, містить 
логічно неузгоджену інформацію і за 
своїм змістом не відповідає вимогам, 
які пред’являються до аналітичних до-
кументів.

З метою вдосконалення організацій-
но-аналітичної роботи в структурних 
підрозділах Департаменту, а також 
надання їм практичної допомоги 
21.08.2007 Головою Департаменту за-
тверджено графік проведення пере-
вірок організації роботи структурних 
підрозділів центрального апарату, а та-
кож розробляється проект нового нака-
зу про аналітичну роботу.

Засідання колегії Департаменту в ос-
новному проводяться у терміни, виз-
начені нормативними актами, а також 
позачергово у разі виникнення особ-
ливих обставин. Проте проявляється 
ухил до переважного розгляду проблем 
виробничо-господарського характеру, 
які здебільшого можна було б опрацю-
вати із задіянням інших форм управ-
лінської діяльності (оперативні наради, 
семінари, інструктажі тощо). У той же 
час протягом 2005–2007 років не роз-
глядались на колегії питання, пов’язані 
з організацією профілактики злочин-
ності в установах виконання покарань, 
соціальної роботи та психологічного 
забезпечення ресоціалізації засудже-
них, організацією охорони установ

У березні 2007 року на засіданні колегії 
Департаменту було розглянуто питання 
про стан злочинності в установах ви-
конання покарань та основні заходи 
щодо їх профілактики (протокол від 
31.03.2007 № 5КД).
Крім того, питання, пов’язані з ор-
ганізацією профілактики злочинності 
в установах виконання покарань, со-
ціальної роботи та психологічного 
забезпечення ресоціалізації засудже-
них, організацією охорони установ 
виконання покарань, організацією 
нагляду та безпеки в кримінально-
виконавчих установах, щоквартально 
розглядаються на засіданнях колегії 
при підведенні підсумків оперативно-
службової діяльності.



3. Аналітичні дослідження українських та міжнародних організацій

���

Інформація, 
що викладена у акті перевірки

Інформація Державного департаменту 
України з питань виконання покарань

виконання покарань, організацією на-
гляду та безпеки в кримінально-вико-
навчих установах, станом соціальної 
адаптації осіб, які звільнилися з місць 
позбавлення волі.

Проблеми виробничого характеру зали-
шаються актуальними.

Матеріали, підготовлені до розгляду на 
засіданнях колегії, та ухвалені рішення 
не завжди повною мірою відповідають 
вагомості питань порядку денного, міс-
тять елементи формального підходу та 
шаблонності.
Система контролю за виконанням рі-
шень колегії налагоджена належним 
чином. Проте, організація розгляду на 
колегії питань щодо виконання раніше 
прийнятих рішень потребує вдоскона-
лення.

З метою усунення дублювання та 
формалізму при виконанні рішень 
колегії Департаментом у листопаді 
2005 року проаналізовано стан вико-
нання завдань, визначених рішення-
ми колегії протягом 2003–2004 років 
(рішення колегії Департаменту від 
25.11.2005 № 11КД). За результатами 
розгляду підготовлено та схвалено 
перелік завдань, реалізацію яких до-
цільно залишити на контролі.
Аналогічну роботу проведено у березні 
2007 року(рішення колегії Департа-
менту від 31.03.2007 № 5КД), за ре-
зультатами якої схвалено перелік за-
вдань, визначених у рішеннях колегії 
Департаменту протягом 2005 — 2006 
років, реалізацію яких доцільно зали-
шити на контролі.
Розгляд цього питання на засіданні ко-
легії заплановано на листопад ц. р.

При перевірці інформації стосовно 
зловживання службовим становищем 
з боку заступника Голови Департа-
менту (щодо відряджень до Запорізь-
кої області) було встановлено, що за 
2006 рік та 5,5 місяців поточного року 
заступником Голови було здійснено 5 
службових відряджень до Запорізької 
області.
Окрім цього набула підтвердження ін-
формація, що зазначений Заступник 
дійсно з 06.04.07 р. по 10.04.07 р. та 
з 27.04.07 р. по 02.05.07 р. (у загальній 

Відповідно до статті 21 Закону Украї-
ни «Про державну службу України» 
державним службовцям відшкодову-
ються витрати на службові відряд-
ження та виплачуються інші компен-
сації відповідно до законодавства про 
працю України.
Документи, що надавались Заступни-
ком Голови за результатами відряд-
жень до органів та установ Запорізь-
кої області, оформлені відповідно до 
вимог постанови КМУ від 23 квітня 
1999 року № 663. У випадках, коли
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кількості 11 діб) виїжджав у відряд-
ження до Запорізької області (свят-
кові дні), на які було витрачено 2149 
гривень. У порівнянні, з 2006 роком, 
коли відповідний Заступник офіцій-
но перебував у Запорізький області 
15 діб, було витрачено 1142 гр.
Враховуючи, що рівень інфляції з по-
чатку 2006 року по червень 2007 року 
склав 11%, а також те, що згаданий 
Заступник має квартиру у Запоріжжі 
викликає здивування збільшення май-
же ніж в два рази сум на відрядження 
у Запорізьку область, так і більше ніж 
в три рази по Україні в цілому.
Також необхідно зауважити щодо 
ефективності відряджень саме у за-
значену область, оскільки стан дис-
ципліни серед засуджених до позбав-
лення волі (напрям курує зазначений 
Заступник) у 2006 році погіршився 
на 4% (у розрахунку на 1 тис. засуд-
жених), а кількість злісних порушень 
збільшилась на 15,4%.

фактичні витрати по проживанню 
перевищували норми — на оплату 
надавався відповідний дозвіл керів-
ника, що передбачено п. 7 постанови. 
Також абзацом 2 п. 7 цієї визначено, 
що витрати відшкодовані понад вста-
новлену норму, не є надміру витра-
чені. Крім того, питання правильності 
оформлення підтвердних документів та 
законності проведення розрахунків по 
витратах на відрядження перевіряли-
ся фахівцями Головного контрольно-
ревізійного управління України під час 
проведення ревізії фінансово-госпо-
дарської діяльності Департаменту. 
В акті ревізії від 22.06.2007 за період 
з 01 січня 2006 року по 31 березня 
2007 року вказано, що порушень при 
перевірці зазначеного питання не вияв-
лено.
Питання витрат коштів на службові 
відрядження розглянуто на оператив-
ній нараді керівного складу Департа-
менту 15.10.2007.

Перевіркою також було встановлено, 
що керівництвом Департаменту пос-
тійно порушуються вимоги абзацу 
четвертого пункту 2 постанови Кабі-
нету Міністрів України від 23 квітня 
1999 р. № 663, якою затверджуються 
норми відшкодування витрат на від-
рядження за кордон, коли витрати на 
харчування, вартість якого включена 
до рахунків на оплату вартості про-
живання у готелях або до проїзних 
документів, оплачується відрядженим 
за рахунок добових (виїзди, що здій-
снювались за рахунок коштів Ради 
Європи). Це призвело до незаконних

Відповідно до вимог абзацу 2 п. 2. пос-
танови Кабінету Міністрів України 
від 23 квітня 1999 № 663 «Про норми 
відшкодування витрат на відрядження 
в межах України та за кордон», у разі 
коли працівники, відряджені за кор-
дон, за умовами запрошення забез-
печуються стороною, яка приймає, 
безкоштовним харчуванням у країні 
відрядження (в дорозі), або коли пра-
цівники, відряджені в межах України 
за умовами запрошення забезпечу-
ються організаторами таких заходів 
безкоштовним харчуванням, добові 
витрати відшкодовуються у розмі-
рах, що визначаються у відсотках до



3. Аналітичні дослідження українських та міжнародних організацій

���

Інформація, 
що викладена у акті перевірки

Інформація Державного департаменту 
України з питань виконання покарань

виплат на закордонні відрядження за 
цей рік з державного бюджету суми 
у розмірі 1195 гр.

норм добових витрат для даної країни 
згідно з додатком, зокрема 35 відсо-
тків — при триразовому харчуванні. 
В усіх випадках Департаментом дотри-
мувались вимоги зазначеної постанови 
Кабінету Міністрів України.

Щодо кадрового забезпечення служби 
в Державному департаменті України з питань виконання покарань, 

формування складу та кадрового резерву державних службовців

До 2007 року положення про шість 
його структурних підрозділів (зокрема, 
управління соціально-виховної та пси-
хологічної роботи; управління охорони, 
нагляду та безпеки; управління органі-
заційно-аналітичної роботи; управління 
медичного забезпечення та контролю 
за санітарно-епідеміологічним станом, 
управління кримінально-виконавчої 
інспекції; управління по контролю за 
виконанням судових рішень) не пере-
глядались і не приводились у відповід-
ність до структури Департаменту, за-
твердженої наказом Департаменту 
від 24.05.05 № 94, а такі структурні 
підрозділи, як управління бухгал-
терського обліку та звітності і відділ 
правового забезпечення та претен-
зійної роботи взагалі працювали без 
положень. Станом на 25.09.07 зазна-
чені порушення усунуті.

Зазначений недолік був вказаний у до-
відці перевірки від 17 квітня 2007 року, 
проведеної Головдержслужбою спіль-
но з Мін’юстом, МВС, Мінфіном, 
МОЗ України, і на час перевірки був 
усунутий.

У Департаменті, згідно з вимогами 
Порядку проведення конкурсу на 
заміщення вакантних посад держав-
них службовців, затвердженого пос-
тановою Кабінету Міністрів України 
від 15.02.02 № 169 (далі — Порядок), 
наказом від 05.10.00 № 213 утворено 
конкурсну комісію.

Зазначений недолік був вказаний у до-
відці перевірки від 17 квітня 2007 року, 
проведеної Головдержслужбою спіль-
но з Мін’юстом, МВС, Мінфіном, 
МОЗ України та на момент перевірки 
був усунутий.
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При проведенні конкурсів мають міс-
це недоліки та порушення вимог По-
рядку, а саме:
— підпункту 2 пункту 9 — у прото-

колах засідань конкурсної комісії 
від 30.11.06 № 24-06, від 13.02.07 
№ 4-07 не зазначено про розгляд 
документів, прийнятих від осіб, 
які бажають взяти участь у кон-
курсі, на відповідність встановле-
ним кваліфікаційним вимогам до 
відповідного рівня посади;

— підпункту 3 пункту 9 — у зазначе-
них протоколах відсутні відомості 
про результати проведення іспиту 
та відбір кандидатів;

— пункту 25 — у вказаних протоко-
лах відсутні відомості про прове-
дення співбесіди з особами, які 
успішно склали іспит.

Зазначений недолік був вказаний у до-
відці перевірки від 17 квітня 2007 року. 
З квітня 2007 року при проведенні 
конкурсів на заміщення вакантних 
посад державних службовців у про-
токолах засідання конкурсної комісії 
Департаменту обов’язково зазнача-
ються данні про розгляд документів, 
прийнятих від осіб, які бажають взя-
ти участь у конкурсі. На час перевір-
ки цей недолік усунуто.

Також Департаментом не усунуті по-
рушення вимог підпункту б) пункту 
40 розділу IV Положення про про-
ходження служби рядовим і началь-
ницьким складом органів внутрішніх 
справ Української РСР, затвердже-
ного постановою Кабінету Міністрів 
УРСР від 29.07.91 № 114, щодо пе-
ребування атестованих працівників 
Департаменту на вакантних посадах 
керівників структурних підрозділів 
тимчасово виконуючими обов’язки 
з перевищенням терміну (від 3 міся-
ців до 1 року 2 місяців). Відповідно 
до вимог чинного законодавства без-
перервний строк тимчасового вико-
нання обов’язків за вакантною поса-
дою не повинен перевищувати двох 
місяців, а за не вакантною — чотирь-
ох місяців.

У наказах по особовому складу про 
призначення працівника виконуючим 
обов’язки для зменшення документо-
обігу та подальшого перепризначен-
ня працівника, в разі необхідності, 
зазначалось, що працівник призна-
чається на період до укомплектуван-
ня зазначеної посади.
Підполковник внутрішньої служби Рі-
заненко В.М., яка призначена тимча-
сово виконуючою обов’язки началь-
ника відділу правового забезпечення 
та претензійної роботи, за своїми 
функціональними обов’язками (за-
ступника начальника цього відділу) 
за відсутності начальника виконує 
його обов’язки.
На посаду начальника відділу пра-
вового забезпечення та претензійної 
роботи була підібрана кандидатура на
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Станом на 25.09.07 залишається вакант-
ною посада начальника відділу правово-
го забезпечення та претензійної роботи 
центрального апарату Департаменту. 
Вказану вакантну посаду (з 26.01.06) 
продовжує обіймати виконуюча обо-
в’язки начальника відділу правового за-
безпечення та претензійної роботи Де-
партаменту підполковник внутрішньої 
служби Різаненко В.М.

заміщення цієї посади та у відповідно-
сті з діючими вимогами 28.11.2006 ма-
теріали були направлені на погоджен-
ня до Міністерства юстиції України, 
яке 29.12.2006 дало негативну відповідь 
щодо його призначення на посаду.
Зважаючи на важливість зазначеного 
напрямку роботи та вимоги Мініс-
терства юстиції України, на даний 
час проводиться робота з добору канди-
датури на заміщення вказаної посади.

Відповідно до вимог постанови Кабіне-
ту Міністрів України від 28.02.01 № 199 
у Департаменті створено та щорічно 
затверджується кадровий резерв для 
заміщення вакантних посад державних 
службовців центрального апарату.
Разом з тим, кадровий резерв Де-
партаменту не дієвий. За останніх 
5 років з кадрового резерву на поса-
ди державних службовців призначе-
но 2 працівники у 2006 році, а саме 
Пугач А.А. на посаду головного спе-
ціаліста пенсійного відділу (наказ 
Департаменту від 07.06.06 № 40 о/с) 
та Свояк Г.О. на посаду провідного 
спеціаліста замість Пугач А.А. (наказ 
Департаменту від 07.06.06 № 40 о/с).
У 2007 році наказом Департаменту від 
11.09.07 № 50 о/с призначено 1 пра-
цівника (Гавриленко О.О.) на посаду 
провідного спеціаліста управління 
ресурсного, побутового та комуналь-
ного забезпечення Департаменту.

Відповідно до пункту 4 вимог поста-
нови Кабінету Міністрів України від 
28.02.01 № 199 кадровий резерв на 
посади спеціалістів центрального апа-
рату Департаменту формується з ура-
хуванням фактичної потреби.
Управлінням кадрів проводиться що-
річний моніторинг з прогнозування 
вивільнення посад державних служ-
бовців, на які складаються списки 
осіб, зарахованих до кадрового ре-
зерву. У 2003 році у кадровому ре-
зерві перебувало 4 держслужбовця, 
у 2004 — 4, у 2005 — 4, у 2006 — 4, 
у 2007 — 3.
Дійсно у 2006 та 2007 роках було при-
значено 3 працівника з кадрового ре-
зерву на відповідні посади, але слід 
зазначити, що лише за цими 3 посада-
ми відповідно у 2006 (2 посади) та 2007 
(1 посада) роках з’явилися вакансії.

Щодо усунення порушень, виявлених ревізіями

Отже, сума виявлених фінансових по-
рушень, що призвели до втрат, відповід-
но зменшилася і склала 7,3 млн. грн. 

Міжвідомчою комісією прийнято до 
уваги, що загальна сума порушень, 
що призвели до втрат фінансових
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(незаконні витрати матеріальних та 
грошових ресурсів — 3,4 млн. грн., 
нецільове витрачання бюджетних 
коштів та матеріальних ресурсів — 
0,7 млн. грн., нестач ресурсів — 
0,1 млн. грн., недоотримано фінансо-
вих ресурсів — 3,1 млн. гривень).

ресурсів складає 7,3 млн. грн., а не 
7,9 млн. грн. як було вказано у листі 
ГоловКРУ від 03.08.2007 № 08-14/1192 
«Про результати ревізій підприємств 
та установ кримінально-виконавчої 
системи України».
Із загальної суми вказаних порушень 
1,6 млн.грн. це порушення вимог пос-
танови Кабінету Міністрів України від 
17.07.2003 № 1078 щодо обов’язкового 
проведення індексації грошових до-
ходів працівників, яке на час перевірки 
було усунуте у повному обсязі.
Ревізіями фінансово-господарської 
діяльності суб’єктів господарювання 
Департаменту було встановлено не-
цільового використання бюджетних 
коштів на загальну суму 689,7 тис.
грн. Як показав аналіз структури да-
ного порушення, близько 45% (або 
309,4 тис.грн.) порушень пов’язані 
із використанням продуктів на хар-
чування засуджених між програма-
ми фінансування 6071020 «Утри-
мання спецконтингенту в установах 
кримінально-виконавчої системи» 
та 6071060 «Утримання спецконтин-
генту, хворого на туберкульоз, в уста-
новах кримінально-виконавчої сис- 
 теми», що викликане, насамперед, 
значним недофінансуванням на ут-
римання засуджених. Аналогічна 
ситуація розглядалась Суворовським 
районним судом міста Херсона (пос-
танова від 23.05.2007 року) за фактом 
нецільового використання бюджетних 
коштів за КПКВ 6071060 КЕКВ 1133 
на загальну суму 319,7 тис. грн. та було 
порушено кримінальну справу проти 
посадових осіб Дар’ївської виправ-
ної колонії управління Департаменту 
в Херсонський області (№ 10) судом
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зроблено висновок, що будь-який зби-
ток державі не спричинявся. Рішенням 
того ж суду кримінальна була закрита.

Ревізіями, проведеними працівника-
ми органів Державної контрольно-
ревізійної служби на суб’єктах госпо-
дарювання та центральному апараті 
Департаменту виявлено інших фінансо-
вих порушень що не призвели до втрат 
ресурсів на загальну суму 248,1 млн. грн.

Під час проведення ревізій фінан-
сово-господарської діяльності тери-
торіальних органів та установ кримі-
нально-виконавчої служби виявлено 
порушень порядку закупівель на за-
гальну суму 21,1 млн. грн., які не мо-
жуть бути відшкодованими тому, що 
законодавством не передбачений ме-
ханізм відшкодування даної суми.
Винних посадових осіб, згідно з наказа-
ми керівників відповідних суб’єктів гос-
подарювання Департаменту, притягну-
то до дисциплінарної відповідальності. 
Крім того, фахівцями органів Держав-
ної контрольно-ревізійної служби, які 
здійснювали контрольні заходи, за-
стосовувалися адміністративні заходи 
впливу, передбачені Законом України 
«Про Державну контрольно-ревізійну 
службу в Україні» (тобто винні посадови 
особи сплачували штрафи згідно з Ад-
міністративним кодексом України).
Під час роботи міжвідомчої комісії 
решта порушень, що не призвели до 
втрат на загальну суму 128,0 млн. грн., 
усунуті у повному обсязі, про що листа-
ми від 27.09.2007 № 10/4410/Кн та від 
27.09.2007 № 10/4389/Вс було проін-
формовано Кабінет Міністрів України 
та Головне контрольно-ревізійне уп-
равління відповідно.
Питання про результати перевірки 
Департаменту ГоловКРУ винесено на 
розгляд колегії на 26 жовтня ц. р.

З метою зміни статусу виробництва 
та залучення засуджених до праці, 
наказом Департаменту від 17.09.2007

Головною причиною гальмування да-
ного процесу є наявність великих по-
даткових боргів підприємств установ 
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№ 246 передбачено створення учбо-
во-виробничих майстерень у 10 ви-
ховних колоніях та 22 установах ви- 
конання покарань, у складі яких фун-
кціонують лікувальні заклади, а та-
кож затверджено типове Положення 
про майстерню установи виконання 
покарань.
В той же час, Департаментом протягом 
періоду що пройшов з дня закінчення 
ревізії ГоловКРУ по час роботи між-
відомчої комісії, тобто з 22.06.2007 по 
26.09.2007 не звертався до Кабінету 
Міністрів щодо вирішення даного пи-
тання, було лише звернення до Мініс-
терства фінансів відносно списання 
податкового боргу (лист Департамен-
ту від 21.09.2007 № 9/9-14291/кн), 
тобто даний лист був направлений 
в ході роботи міжвідомчої комісії.

виконання покарань, що не уможли-
влює зняття їх з обліку (закриття).
Зазначене питання було розглянуто на 
засіданні Ради національної безпеки 
і оборони України та прийнято рішення 
від 20 липня 2007 року «Про пропозиції 
щодо фінансового забезпечення вико-
нання заходів у сфері національної без-
пеки і оборони для врахування у про-
екті Закону України «Про Державний 
бюджет України на 2008 рік».
На звернення Департаменту підпунк-
том «б» пункту 2 Рішення було дано 
доручення Кабінету Міністрів Украї-
ни забезпечити визначення до кінця 
2007 року порядку погашення заборго-
ваності підприємств установ виконання 
покарань державної кримінально-вико-
навчої служби України зі сплати подат-
ків до бюджетів всіх рівнів, яка утво-
рилася станом на 1 січня 2007 року.
З метою вирішення зазначеної пробле-
ми Департаменту було надано дору-
чення Кабінету Міністрів України від 
30 серпня 2007 року № 36956/2/1-07 
до підпункту «б» пункту 2 Указу Пре-
зидента України від 27.08.07 № 791 
«Про рішення Ради національної без-
пеки і оборони України від 20 липня 
2007 року «Про пропозиції щодо фі-
нансового забезпечення виконання 
заходів у сфері національної безпеки 
і оборони для врахування у проек-
ті Закону України «Про Державний 
бюджет України на 2008 рік» забез-
печити підготовку та подання про-
позицій щодо визначення порядку 
погашення заборгованості підпри-
ємств установ виконання покарань зі 
сплати податків до бюджетів усіх рів-
нів, яка утворилася станом на 1 січня 
2007 року.



3. Аналітичні дослідження українських та міжнародних організацій

���

Інформація, 
що викладена у акті перевірки

Інформація Державного департаменту 
України з питань виконання покарань

Пунктом 3 протоколу наради під 
головуванням Віце-прем’єр-міністра 
України Кузьмука О.І. 23.08.2007 року 
№ 36546/0/1-07 дано доручення Де- 
партаменту спільно з Міністерством 
юстиції України підготувати проект 
плану щодо розробки законопроек-
тів покращання діяльності Держав-
ної кримінально-виконавчої служ-
би України, у тому числі створення 
сприятливих умов для розвитку під-
приємств установ виконання пока-
рань. 19.09.2007 План затверджено 
Міністром юстиції України Лаврино- 
вичем О.В.
Крім того, 8 вересня 2007 року Голо-
ва Департаменту Кощинець В.В. осо-
бисто звернувся з проблемою спи-
сання податкового боргу до першого 
заступника Міністерства фінансів Ук-
раїни Копилова В.А.
Таким чином, після закінчення ревізії до 
початку роботи міжвідомчої комісії Де-
партаментом вжито відповідних заходів 
та робота у цьому напрямку триває.

Щодо питань, пов’язаних із запобіганням проявам корупції 
та дотримання працівниками Державного департаменту України 
з питань виконання покарань вимог статей 13, 16 Закону України 

«Про державну службу» та статей 5, 6 Закону України 
«Про боротьбу з корупцією»

Зокрема, у ході практичної реалізації 
вимог Закону України «Про боротьбу 
з корупцією» лише спецпідрозділами 
СБ України в 1 півріччі п. р. вияв-
лено та припинено 20 корупційних 
проявів працівників Департаменту. 
В цілому, судами до відповідальності 
за корупційні діяння притягнуто 

Відповідно до статистичних даних від- 
ділу внутрішньої безпеки та розслі-
дувань Департаменту, які надавались 
для перевірки, протягом першого 
півріччя 2007 року спецпідрозділами 
Служби Безпеки України складено 
15 адміністративних протоколів сто-
совно персоналу кримінально-вико-
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у 2007 році 33співробітники Держав-
ної кримінально-виконавчої служби 
(2006 рік-46). Корупційні прояви 
притаманні широкому спектру поса-
довців Департаменту: від молодшого 
інспектора до начальника виправної 
колонії та заступника начальника уп-
равління. Прикладом є притягнення 
до адміністративної відповідальності 
начальника Сніжнянської виправної 
колонії (Донецька область) та голо-
вного бухгалтера даного закладу за 
порушення спеціальних обмежень 
щодо осіб, уповноважених на виконан-
ня функцій держави (сприяння під-
приємницькій діяльності ЗАТ Київ- 
стар Дж.Ес.Ем.).

навчої служби (враховані протоколи, 
що пройшли через суд), на підставі 
якихвинні посадові особи притягнуті до 
адміністративної діяльності за вчинення 
корупційних діянь. З даних 15 прото-
колів 10 складено за матеріалами опе-
ративних підрозділів Державної кримі-
нально-виконавчої служби, а 5 — за 
матеріалами працівників СБУ.

Щодо організації оперативно-службової та розшукової діяльності 
в установах Державного департаменту України 

з питань виконання покарань протягом 2005–2007 років

З виправних колоній закритого типу 
у 2006 засудженими вчинено 3 втечі 
(ВК № 77 Запорізької, ВК № 16 Пол-
тавської та ВК № 12 Харківської об-
ластей). З установ мінімального рівня 
безпеки з полегшеними умовами три-
мання допущено вчинення 18 утеч 
(по 4 у Запорізькій, Полтавській та 
Харківській областях та по 1 випад-
ку у Дніпропетровській, Донецькій, 
Житомирській, Тернопільській, Хер-
сонській та Чернівецькій областях).

Загалом зростання злочинності за 
2006 рік в установах кримінально-ви-
конавчої служби відбулося за рахунок 
вчинення злочинів, передбачених 
ст. 390 КК України (ухилення від від-
бування покарання) — з 106 до 123 
або на 16%. Так, за «профілактични-
ми» статтями (263, 342, 345, 390, 391) 
КК України адміністраціями установ 
порушено 358 кримінальних справ, 
що становить 87% від їх загальної кіль-
кості. До того ж у 2006 році у порів-
нянні з 2005 роком кількість засуд-
жених у виправних центрах зросла 
більше ніж на 300 осіб.
У 2006 році на засіданні колегії Депар-
таменту розглянуто питання діяльності 
виправних центрів, у тому числі забез-
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печення в них нагляду за засуджени-
ми. (протокол колегії від 29.09.2006 
№ 13КД).
У 2007 році питання покращання діяль-
ності виправних центрів двічі розгля-
далися на засіданнях колегії Департа-
менту (протоколи від 02.03.07 № 3КД, 
від 20.07.07 № 9КД).

Протягом першого півріччя 2007 року 
у виправних колоніях Департаменту 
порушено 264 кримінальних справи 
проти 218 за аналогічний період ми-
нулого року або на 21% більше.
Рівень злочинності у розрахунку на 
1 тис. засуджених відповідно збільшив-
ся на 29,8% і становить 2,17 (у 1-му 
півріччі 2006 року становив 1,67).

Зростання злочинності в устано-
вах виконання покарань у 2007 ро-
ці відбулося за рахунок вчинення 
злочинів, передбачених ст. 391 КК 
України (злісна непокора) з 135 до 
143 або на 6%, ст. 390 КК України 
(ухилення від відбування покаран-
ня) — з 56 до 85 або на 52%, ст. 393 
КК України (втеча) з 5 до 10 або 
на100% та ст.ст. 307–309 КК Украї-
ни (розповсюдження наркотичних 
засобів) з 7 до 13 або на 86%.
За профілактичними статтями (263, 
342, 345, 390, 391) КК України адмі-
ністраціями установ порушено 233 кри-
мінальні справи, що становить 88% від 
їх загальної кількості.
Протягом першого півріччя 2007 ро-
ку не допущено вчинення тяжких зло-
чинів. Загалом не допущено злочинів 
у 40 установах, а в 61 — кримінальні 
справи порушувалися лише за про-
філактичними статтями КК Украї-
ни. У першому півріччі 2007 року 
порушено 143 кримінальні справи за 
ст. 391 (злісна непокора) КК Украї-
ни — або на 6% більше, ніж за анало-
гічний період минулого року (у 2006 
році — 135).
Навіть в акті перевірки зазначено, що 
застосування статті 391 КК України 
до засуджених, які є злісними по- 
рушниками встановленого режиму
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утримання, є дієвим профілактичним 
засобом, який сприяє підтриманню 
належного правопорядку у виправ-
них колоніях, протидії відродженню 
злодійських традицій та поліпшенню 
стану оперативної обстановки.

Негативним прикладом зазначеного 
вище є умовно-дострокове звільнення 
у 2004 році з ВК № 4 Житомирської об-
ласті засудженого у 1999 році за ст.ст. 93 
п. «а, г, і», 222 ч. 2 КК (ред. 1960) Украї-
ни (вбивство у складі групи двох і більше 
осіб) до смертної кари Кириченка В.І.

Дійсно, у 1999 році був засуджений 
до виняткової міри покарання — роз-
стрілу. Постановою Верховного суду 
від 28.10.1999 вирок щодо Киричен-
ка В.І. було змінено на 15 років поз-
бавлення волі.
Указом Президента України від 13 вере-
сня 2004 основну міру покарання (позбав-
лення волі) було зменшено до 10 років. 
23.11.2004 постановою Богунського 
районного суду Житомирської області 
щодо Кириченка В.І. було застосовано 
ст. 82 КК України — позбавлення волі 
замінено на виправні роботи строком на 
2 роки.
На даний час провести перевірку за 
фактом застосування до Кириченка В.І. 
передбачених чинним законодавством 
пільг не виявляється можливим у зв’язку 
з відсутністю його особової справи. По-
садові особи Житомирської виправної 
колонії (№ 4), які приймали рішення 
про направлення до суду матеріалів що-
до застосування до Кириченка ст. 82 КК 
України, у 2005 році звільнені з кримі-
нально-виконавчої служби.

Щодо виконання Департаментом державних програм стосовно поліпшення 
умов тримання засуджених до позбавлення волі осіб за 2005–2007 роки

Разом з тим вжиті заходи щодо гу-
манізації кримінальних покарань не-
достатньо сприяли скороченню чи-

Вкрай обмежене фінансування бюд-
жетних коштів на виконання завдань 
щодо поліпшення умов відбування
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сельності в’язнів. Усупереч вимогам 
ст. 115 КВК України зверх наявних за 
санітарними нормами місць у виправних 
колоніях мінімального рівня безпеки із 
загальними умовами тримання відбува-
ють покарання 1145 осіб, у колоніях 
середнього рівня безпеки — 3725 осіб 
та максимального рівня безпеки — 34 
особи. Дедалі проблемним стає роз-
міщення засуджених до довічного поз-
бавлення волі, яких уже нараховується 
понад 1500 осіб. Частина з них (175 
осіб) у порушення вимог ст.ст. 150, 151 
КВК України впродовж тривалого часу 
тримається у слідчих ізоляторах, тобто 
в установах попереднього ув’язнення, 
які не відповідають режимним вимо-
гам, встановленим для засуджених до 
такого покарання.

покарань на рівні 11 відсотків від пот-
реби протягом 2000–2005 років не да-
ло змоги вирішити питання стосовно 
розміщення засуджених в установах 
виконання покарань з урахуванням 
вимог Кримінально-виконавчого ко-
дексу України.
З метою вирішення питання щодо за-
безпечення належних умов тримання 
засуджених до довічного позбавлення 
волі у 2007 році розпочато виконання 
робіт по розширенню сектора макси-
мального рівня безпеки на 70 місць 
для зазначеної категорії засуджених 
у Роменській ВК№ 56 у Сумській 
області.
Стан дотримання прав людини розгля-
нуто на засіданні колегії 20.07.2007 
№ 9КД.

Особливо тривожним залишається стан 
дотримання конституційних прав гро-
мадян при виконанні покарань у виді 
обмеження волі. У державі до цього 
часу не розроблено типової моделі і не 
створено жодної установи, яка б від-
повідала вимогам закону щодо вико-
нання цього виду покарання. Переваж-
ну більшість кримінально-виконавчих 
установ відкритого типу (виправних 
центрів) створено шляхом перепрофі-
лювання виправних колоній.

На сьогоднішній день Державним спе-
ціалізованим проектним інститутом 
МВС України розроблено останню 
редакцію Відомчих будівельних норм 
В.2.2–2007 «Будинки і споруди. Про-
ектування установ виконання пока-
рань і слідчих ізоляторів», в яких зок-
рема передбачено спеціальні вимоги 
в частині облаштування виправних 
центрів. Після проведення експерти-
зи та затвердження вищезазначених 
норм Департаментом буде проведена 
відповідна робота щодо приведення 
умов тримання засуджених до обме-
ження волі у відповідність до законо-
давства.
Щодо типової моделі установи вико-
нання покарань відкритого типу, за-
значимо, що Правилами внутрішнього 
розпорядку установ виконання пока-
рань, затвердженими наказом Держав-
ного департаменту України з питань
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Особливо тривожним залишається стан 
дотримання конституційних прав гро-
мадян при виконанні покарань у виді 
обмеження волі. У державі до цього 
часу не розроблено типової моделі і не 
створено жодної установи, яка б від-
повідала вимогам закону щодо вико-
нання цього виду покарання. Переваж-
ну більшість кримінально-виконавчих 
установ відкритого типу (виправних 
центрів) створено шляхом перепрофі-
лювання виправних колоній.

виконання покарань від 25.12.2003 № 275 
та зареєстрованими у Міністерстві юсти-
ції України 31.12.2003 за № 1277/8598 
і погодженими з Генеральною прокурату-
рою України, визначено загальні вимо-
ги щодо обладнання установ виконан-
ня покарань та особливості обладнання 
виправних центрів.
Також, відповідно до постанови Кабі-
нету Міністрів України від 03.08.2006 
року № 1090 «Про затвердження Де-
ржавної програми покращення умов 
тримання засуджених та осіб, взятих 
під варту, на 2006-2010 року» завер-
шується робота з розробки норм про-
ектування, будівництва установ вико-
нання покарань та слідчих ізоляторів, 
де окремо будуть визначені правила 
облаштування виправних центрів.

У них залишені та використовуються 
інженерно-технічні засоби охорони 
територій, сигналізації і оповіщення, 
наглядові вежі, допускається локаль-
на ізоляція окремих ділянок території, 
існує жорсткий режим контрольно-
пропускних пунктів, що притаманні 
кримінально-виконавчим установам 
закритого типу, призначеним для від- 
бування покарання у виді позбавлен- 
ня волі. Такі умови тримання засудже-
них до обмеження волі громадян ма-
ють місце у виправних центрах Дніп- 
ропетровської, Запорізької, Івано- 
Франківської, Київської, Кіровоград-
ської, Миколаївської, Сумської та 
Чернігівської областей.

Використання у виправних центрах 
інженерно-технічних засобів охорони 
території, сигналізації і оповіщення, 
відео спостереження законодавчо не 
визначено. Для уникнення непорозу-
мінь, Департаментом видано наказ від 
08.05.2007 року № 105 «Про затверд-
ження Змін до Інструкції з організації 
порядку і умов виконання покарання 
у виді обмеження волі», який у вста-
новленому порядку надавався для 
правової експертизи до Міністерст-
ва юстиції України, за результатами 
якої є відповідні висновки, що вказа-
ний наказ відповідає діючому законо-
давству України, Конвенції про захист 
прав людини і основоположних свобод 
1950 р. та протоколам до неї та не по-
рушує права людини.
Як наслідок, зазначений наказ Де-
партаменту пройшов державну реєст-
рацію в Міністерстві юстиції України 
21 травня 2007 року за № 519/13786.
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Що стосується ізоляції окремих діля-
нок територій в окремих виправних 
центрах то наявні інженерні споруди 
ніякої ізоляції засуджених не утворю-
ють та не перешкоджають їх вільному 
пересуванню.
Наглядові вежі у виправних центрах 
використовуються для здійснення на-
гляду за поведінкою засуджених, що 
передбачено вимогами Кримінально-
го та Кримінально-виконавчого ко-
дексів України, а контрольно-пропус-
кні пункти обладнано на виконання 
вимог ст. 11, 18 Закону України «Про 
Державну кримінально-виконавчу служ-
бу України».

Керівництвом Державного департамен-
ту з питань виконання покарань та його 
регіональних управлінь ігноруються ви-
моги закону щодо створення належних 
матеріально-побутових умов тримання, 
медико-санітарного забезпечення та 
харчування засуджених, що призводить 
до обурення осіб, що відбувають таке 
покарання, їх родичів, національних та 
міжнародних правозахисних інституцій. 
Такі порушення спонукали засудже-
них у Балаклійському виправному 
центрі Харківської області в жовтні 
2006 та січні 2007 року відкрито звер-
нутись за захистом своїх прав до цен-
тральних засобів масової інформації 
щодо нелюдських умов тримання.

Департаментом постійно вживаються 
заходи щодо поліпшення матеріаль-
но-побутового забезпечення виправних 
центрів та забезпечення в них належ-
ного правопорядку.
У вересні 2006 та березні та серпні 
2007 років на засіданнях колегії Депар-
таменту окремими питаннями розгля-
дався стан справ в установах відкри-
того типу та визначалися заходи щодо 
його поліпшення.
З метою підвищення професійної май-
стерності начальників виправних цент-
рів у лютому 2007 року на базі уста-
нов виконання покарань управління 
Департаменту в Дніпропетровській та 
Запорізькій областях проведено учбові 
збори, а у липні — навчання заступ-
ників начальників виправних центрів 
на базі Білоцерківського училища 
професійної підготовки працівників 
кримінально-виконавчої системи.
На оперативних нарадах у Департа-
менті заслуховуються звіти керівників 
територіальних органів управління Де-
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партаменту та виправних центрів, які 
мають низькі показники у роботі. Так, 
у поточному році, заслуховувались 
звіти керівників управлінь Депар-
таменту в Запорізькій, Івано-Фран-
ківській і Харківській областях, Дру- 
желюбівського, Долинського та Бала-
клійського виправних центрів.
Для приведення умов відбування 
покарання у виді обмеження волі 
у відповідність до законодавства Ук-
раїни та збільшення кількості місць 
в кримінально-виконавчих установах 
відкритого типу у 2007 році наказами 
Департаменту ліквідовано виправний 
центр при Єнакіївській виправній 
колонії, створено Керчинський та
Маріупольський виправні центри.
Створення належних умов для відбу-
вання покарання у виправних центрах 
стримується недофінансуванням біль-
ше ніж на 90% від загального фонду 
фінансування постанови Кабінету 
Міністрів України від 03.08.2006 року 
№ 1090 «Про затвердження Держав-
ної програми покращення умов три-
мання засуджених та осіб, взятих під 
варту, на 2006–2010 року».
Відповідно до вимог ст. 63 Кримі-
нально-виконавчого кодексу України 
лікувально-профілактична і протиепі-
демічна робота у виправних центрах 
організовується і проводиться органа-
ми і закладами охорони здоров’я.
Відповідно до ст. 64 цього ж кодексу 
засуджені, які тримаються у виправ-
них центрах, продукти харчування 
і речове майно придбавають за влас-
ні кошти.

Неналежні умови відбування покарання 
також стали причиною групової відмо-

Дійсно, 14 січня 2007 року у визначе-
ний розпорядком дня час засуджені



3. Аналітичні дослідження українських та міжнародних організацій

���

Інформація, 
що викладена у акті перевірки

Інформація Державного департаменту 
України з питань виконання покарань

ви від прийому їжі засудженими в Ізяс-
лавській виправній колонії Хмельниць-
кої області у січні поточного року.

в Ізяславській виправній колонії (№ 31) 
не вийшли для приймання їжі в їдаль-
ні установи, при цьому харчувалися 
власними продуктами у гуртожитках.
Відмову від приймання їжі засуджені 
обґрунтовували скаргами щодо упе-
редженості з боку персоналу уста-
нови при виконанні установленого 
порядку відбування покарання, неза-
довільної якості питної води, роботи 
ларьку установи. Крім цього, засуд-
женими висувалася вимога щодо усу-
нення від займаних посад керівницт-
ва установи.
При проведенні ретельної перевірки 
було встановлено, що ряд засудже-
них негативної спрямованості з метою
набуття собі не передбачених законо-
давством пільг і привілеїв підбурили 
переважну більшість засуджених від-
мовитись від приймання їжі в їдальні 
установи. Вони застосовували як мо-
ральний, так і фізичний тиск на засуд-
жених, мали місце факти побиття за-
судженими негативної спрямованості 
інших засуджених.

Разом з тим значна частина виділених 
з державного бюджету коштів іде на 
оплату послуг створеного Департа-
ментом комерційного підприємства 
«Департаментсервіс», що фактично 
перебрало на себе функції управління 
матеріально-технічного забезпечення 
та стало чи не єдиним постачальником 
продуктів харчування, товарів і послуг 
установам виконання покарань.

Відповідно до наказу Департаменту 
від 31.12.2006 року № 12 «Про затвер-
дження Положення про управління 
ресурсного, побутового та комуналь-
но-експлуатаційного забезпечення Дер-
жавного департаменту України з пи-
тань виконання покарань» управління 
ресурсного, побутового та комуналь-
но-експлуатаційного забезпечення без-
посередньо відповідає за ресурсне, по-
бутове та комунально-експлуатаційне 
(матеріально-технічне) забезпечення 
органів та установ ДКВС.
Протягом 10-ти місяців 2007 року 
управлінням ресурсного, побутового
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та комунально-експлуатаційного за-
безпечення організовано придбання 
продовольства для засуджених та осіб, 
узятих під варту, за рахунок бюджет-
них видатків на суму 133,77 млн. грн., 
у т. ч. через Державне підприємство 
«Департаментсервіс», яке було визна-
чено переможцем відповідних процедур 
закупівлі, на суму 6,36 млн. грн., що 
становить 4,7% від загальної закупівлі.
Інших товарів Державне підприємство 
«Департаментсервіс» у 2007 році не 
постачало, послуг не надавало.

Щодо фінансово-господарської діяльність Департаменту, 
погашення заборгованості по заробітній платі персоналу, 

зі сплати податків до бюджетів усіх рівнів та стану забезпечення 
робочими місцями осіб, засуджених до позбавлення волі

Згідно наданої Департаментом інфор-
мації, фінансово-господарська діяль-
ність підприємств установ виконання 
покарань Державної кримінально-ви-
конавчої служби України перебуває 
в незадовільному стані в першу чергу, 
за рахунок значної заборгованості по 
платежах до бюджетів усіх рівнів.

Згідно з рішенням Ради національної 
безпеки і оборони України від 20.07.07 
«Про пропозиції щодо фінансового за-
безпечення виконання заходів у сфері 
національної безпеки і оборони для 
врахування у проекті Закону України 
«Про державний бюджет України на 
2008 рік»» передбачено списання за-
боргованості по податках і платежах 
до бюджетів усіх рівнів.

Переважна більшість виробничого об-
ладнання фізично та морально зношена 
і не відповідає елементарним вимогам 
правил техніки безпеки. Висока собі-
вартість продукції породжує вико-
ристання непрозорих бартерних схем, 
у ході яких цілком ліквідна продукція 
колоній обмінюється за довільними 
цінами на сумнівної якості продук-
ти харчування, що унеможливлює 

Враховуючи, що основними крите-
ріями розвитку виробництва в уста-
новах виконання покарань на даний 
час є власні можливості підприємств 
та залучення у виробництво інвес-
тицій замовників, рішенням колегії 
Департаменту від 02.02.2007 № 2/КД 
були схвалені Основні заходи щодо 
технічного переоснащення та нарощу-
вання виробничих потужностей підпри-
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оплату праці засуджених реальними 
грошима та перерахування стягну-
тих з їх заробітку сум на відшкоду-
вання завданих злочинами збитків 
і аліментів. Діяльність підприємств 
установ виконання покарань характе-
ризується великою кількістю порушень 
законності.

ємств установ виконання покарань. За 
1 півріччя 2007 року на підприємст-
вах установ виконання покарань до-
датково введено в експлуатацію 653 
одиниці технологічного устаткування 
(75,3% від запланованого на 2007 рік), 
що дало змогу працевлаштувати 1588 
засуджених.
Виконання аналогічних Заходів у 2006 
році дало можливість майже на 400 
одиниць збільшити кількість нового 
технологічного устаткування.
Одночасно слід зауважити, що незва-
жаючи на те, що переважна більшість 
виробничого обладнання підприємств 
установ виконання покарань дійс-
но фізично зношена та морально за-
старіла, кількість випадків виробничого 
травматизму має тенденцію до змен-
шення (48 за 9 місяців 2006 року та 29 
за 9 місяців поточного року).

Рівень розрахунків за відвантажені то-
вари у грошовій формі зріс з 57 відс. 
(2005 рік) до 59 відс. (2007 рік). Наяв-
ний рівень бартеру, у більшості випад-
ків, обумовлений здійсненням забез-
печення установ виконання покарань 
продуктами харчування для засуд-
жених за рахунок підприємств. Між-
балансова дебіторська заборгованість, 
через бюджетне недофінансування, що-
річно зростає на 15 млн. грн., які не 
повертаються, а списуються через 3 
роки (закінчується термін позовної 
давності), що впливає на кінцевий 
фінансовий результат діяльності під-
приємств.

Відповідно до статистичних даних рі-
вень розрахунків за відвантажені това-
ри у грошовій формі за 8 місяців 2007 
року зріс з 57% (2005 рік) до 68,5%.
За умови недостатнього бюджетного 
фінансування, установами виконання 
покарань використовуються кошти під-
приємств установ, зокрема міжбалан-
сова дебіторська заборгованість бюд-
жетної діяльності перед виробничою 
зросла протягом 2005 року з 40,4 млн. 
грн. до 53,2 млн., протягом 2006 року 
вона зросла ще на 15,2 млн. грн.
Значне відволікання грошових кош-
тів, отриманих від виробничої діяль-
ності, на утримання засуджених, а та-
кож інфраструктури, яка в основному 
обслуговує потреби бюджетної діяль-
ності, значно погіршило фінансовий 
стан підприємств установ виконання 
покарань.
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Претензійно-позовна робота у 2007 ро-
ці проведена по дебіторській заборгова-
ності на загальну суму тільки 4104,3 тис. 
грн., або 16,4 відс. від загальної суми 
дебіторської заборгованості за відван-
тажені товари, роботи, послуги, яка 
існувала станом на 01.01.07.
Так, у Чернігівській області, де з по-
чатку 2007 року відбулось найбільше 
зростання заборгованості по заробіт-
ній платі, станом на 15.09.07 забор-
гованість існувала на 3-х підприємст-
вах: Прилуцька ВК — 63,8 тис. грн., 
Чернігівська ВК № 44 — 57,5 тис. 
грн., Менська ВК № 91 — 14,5 тис. 
гривень. При цьому дебіторська за-
боргованість за відвантажені това-
ри, роботи, послуги на зазначених 
підприємствах станом на 01.09.07 
перевищувала суми заборгованості із 
виплати заробітної плати і становила: 
Прилуцька ВК — 69,9 тис. грн., у то-
му числі по претензійно-позовній 
роботі 35,3 тис. грн.; Чернігівська ВК 
№ 44 — 344, 2 тис. грн., у тому числі по 
претензійно-позовній роботі 23,6 тис. 
грн.; Менська ВК № 91 — 14,8 тис. 
грн. у тому числі по претензій-
но–позовній роботі 3,1 тис. гривень.

При здійсненні перевірки комісія за-
значені відомості у відділі правового 
забезпечення та претензійної роботи 
не запитувала. Наведені в Акті дані по 
претензійно-позовній роботі є застарі-
лими.
Дебіторська заборгованість за відванта-
жені товари, надані послуги станом на 
01.07.2007 року становила 26,08 млн. грн.
У І півріччі 2007 року пред’явлено 
874 претензії на суму 10,9 млн.грн. 
та 210 позовів на суму 4,5 млн.грн. 
(всього на суму 15,3 млн.грн.).
Необхідно зазначити, що а Акті де-
біторська заборгованість наводиться 
у сумарній величині за всі роки станом 
на 01.07.2007 року, а сума пред’явлених 
претензій та позовів — лише за 1 пів-
річчя 2007 року (становить 58,8%).  
Крім того, до цієї суми не ввійшли пре-
тензії та позови, які пред’явлені у ми-
нулому році та за якими проводиться 
робота по стягненню дебіторської 
заборгованості. Зокрема у І півріччі 
2007 року подано 75 заяв на суму 
984,5 тис. грн. до Державної виконав-
чої служби про стягнення боргу за ви- 
знаним претензіями та прийнятими 
рішеннями судів, 4 заяви на суму 
27,0 тис. грн. — до загальних судів 
про зміну способу виконання рішен-
ня суду, 53 на суму 905,6 тис. грн. — 
до правоохоронних органів, 1 звер-
нення на суму 63,3 тис. грн. до ви-
щестоящої організації боржника.
Установами виконання покарань 
Чернігівської області за цей період 
подано:
— Чернігівська виправна колонія 

(№ 44) — 14 претензій та 1 по-
зов на суму 34,1 тис. грн.;
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— Менська виправна колонія (№ 91) — 
7 претензій та 3 позови на суму 
25,0 тис. грн.;

— Домницький виправний центр 
(№ 135) — 16 претензій та 2 по-
зови на суму 22,4 тис. грн.;

— Прилуцька виправна колонія — 
14 претензій та 1 позов на суму 
70,3 тис. грн.

Всього: 151,7 тис.грн.

Низький рівень проведення претензій-
но-позовної роботи є однією з причин 
виникнення значних сум дебіторської 
заборгованості, і як результат — від-
сутності коштів на рахунках підпри-
ємств і виникнення заборгованості із 
виплати заробітної плати.
На виникнення значних сум дебітор-
ської заборгованості вплинули такі 
чинники, як укладання договорів з по-
середницькими структурами без вив-
чення їх платоспроможності, відван-
таження продукції без передоплати, 
порушення замовниками термінів про- 
ведення розрахунків за продукцію (на-
дані послуги, виконані роботи), про-
ведення розрахунків у безготівковій 
формі.

Згідно з п. 3.2. рішення колегії від 
7 жовтня 2005 року № 9КД відпуск 
готової продукції споживачам здійс-
нюється по попередній оплаті. Це 
дало можливість зменшити дебіторську 
заборгованість за відвантажену про-
дукцію з 43,0 млн. грн. до 24,9 млн. 
гривень протягом двох останніх років.
З метою підвищення професійного 
рівня та поліпшення претензійно-
позовної роботи органами і устано-
вами виконання покарань вжива-
ються відповідні заходи: двічі на рік 
аналізується стан правової та пре-
тензійно-позовної роботи про що 
готуються огляди та надсилаються до 
територіальних органів управління 
Департаменту із вказівками про усу-
нення недоліків; проводяться нара-
ди — семінари, на які запрошуються 
спеціалісти з інших організацій.
Зокрема 6–7 вересня 2007 року в Депар-
таменті була проведена семінар-нарада 
з юрисконсультами управлінь, відділів 
Департаменту в Автономні Республіці 
Крим, областях, м. Києві та Києвській 
області, установ виконання покарань 
в якій прийняли участь представники 
Міністерства юстиції України, Фонду 
державного майна України, Антимоно-
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польного комітету України, Вищого ад-
міністративного суду України.
Протягом І півріччя 2007 року терито-
ріальними органами управління Депар- 
таменту проведено 41 семінар з юрис-
консультами установ виконання по-
карань і 13 з керівниками та іншими 
працівниками кримінально-виконавчої 
служби. Підготовлено 43 методичні ре-
комендації.
Юрисконсультами територіальних ор-
ганів управлінь проведено 18 перевірок 
стану правової та претензійно-позов-
ної роботи підпорядкованих установ 
виконання покарань (що відмічено, 
як позитив в узагальненні з питань 
організації міністерствами, іншими 
центральними органами виконавчої 
влади правової роботи за І півріччя 
2007 року, яке проведено Міністерст-
вом юстиції України (вих. № 35-1590 
від 01.10.2007 р.). 
За результатами цих перевірок нада-
ються відповідні вказівки щодо усунен-
ня недоліків та вжиття заходів щодо 
поліпшення роботи.

Погіршення фінансового стану під-
приємств установ виконання пока-
рань є в першу чергу через їх недо-
статнє фінансування, що протягом 
останніх семи років складає в серед-
ньому 40 відсотків від нормативної 
потреби.

По суті підприємства ДКВС України 
є госпрозрарахунковими і фінансуван-
ня з бюджету не отримують.
Відповідно до статті 13 Закону України 
«Про Державну кримінально-виконав-
чу службу України» підприємства уста-
нов виконання покарань є казенними 
підприємствами, які здійснюють неко-
мерційну господарську діяльність без 
мети одержання прибутку для забезпе-
чення професійно-технічного навчання 
засуджених та залучення їх до праці.

2. Реалізація товарно-матеріальних цін-
ностей, які перебувають в податковій 

Відповідно до статті 26 Закону Ук-
раїни «Про Державну кримінально-
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заставі, без погодження з податкови-
ми органами: підприємство Могилів-
Подільської виправної колонії № 114 
(Вінницька область), підприємство 
Арбузинської виправної колонії № 83 
(Миколаївська область), підприємст-
во Курязької виховної колонії (Хар-
ківська область).

виконавчу службу України» майно 
органів і установ виконання пока-
рань, слідчих ізоляторів, навчальних 
закладів, закладів охорони здоров’я, 
підприємств установ виконання по-
карань, інших підприємств, установ 
і організацій, створених для забезпе-
чення виконання завдань Державної 
кримінально-виконавчої служби Ук-
раїни, належить їм на правах опера-
тивного управління або повного гос-
подарського відання і не може бути 
об’єктом застави.

Стан забезпечення робочими місцями осіб, засуджених до позбавлення волі, 
в установах виконання покарань

Фактично на оплачуваних роботах 
працювали: в 2005 році — 28292 за-
суджених, або 24,8% чисельності пра-
цездатних осіб, а в 2006 році — лише 
22656 осіб, або 20,6%.

Показники фактичної чисельності за-
суджених, працевлаштованих на опла-
чуваних роботах, використані в Акті, 
є розрахунковими а не фактичними.
Згідно із статистичними даними, на 
оплачуваних роботах у 2005 році було 
працевлаштовано 44,6 тис. засудже-
них (39,1%), у 2006 році — 37,1 тис. 
засуджених (35,3%).

У кінцевому результаті, в 2006 році не-
задовільній стан по працевлаштуванню 
осіб, засуджених до позбавлення волі, 
склався в установах виконання пока-
рань Донецької області, де фактично 
без роботи були 15762 особи (92,8%), 
Львівської — 4704 ос. (93,7%), Сумсь-
кої — 3062 ос. (95,9%), Херсонської — 
3019 ос. (89,2%), Луганської — 7968 ос. 
(86,1%), Одеської — 3481 ос. (85,7%), 
Кіровоградської — 2124 ос. (88,8%), 
Вінницької — 3820 ос. (87,2%).

Згідно із статистичними даними в уста-
новах виконання покарань Донецької 
області фактично без роботи були 13968 
осіб (84,6%), Львівської — 4045 ос. 
(83,2%), Сумської — 2697 ос. (87%), 
Херсонської — 2647 ос. (86,5%), Лу-
ганської — 5653 ос. (61,9%), Одеської — 
2190 ос. (58,6%), Кіровоградської — 
1200 ос. (65,4%), Вінницької — 2828 ос. 
(66,2%).
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Через низьку продуктивність пра-
ці (середній рівень виконання норм 
виробітку в 2005 р. становив 53,1%, 
а в 2006 р. — 52,8%) для виконання 
роботи, розрахованої по нормі на од-
ного робітника, залучалося двоє за-
суджених, а в Черкаській — 11 осіб, 
Львівській — 8 осіб, Одеській — 6 осіб, 
Донецькій, Запорізькій, Чернігівській, 
Луганській областях — 5 осіб.

Низька продуктивність праці та, від-
повідно, низький рівень виконання 
норм виробітку відрядникамиобумо-
влений відсутністю у більшості засуд-
жених трудових навичок. Переважна 
більшість засуджених мають кваліфі-
каційні розряди за професією не ви-
ще другого.
Протягом останніх 10 років більше 
50% засуджених складають особи ві-
ком до 30 років, які ніколи не працю-
вали і не навчались професії, не мають 
трудового стажу роботи та робітничих 
професій.
Кожний четвертий засуджений має 
психічні захворювання та відхилен-
ня. Серед засуджених нараховується: 
близько 8,2 тисяч залежних від алко-
голю; 14,3 тисяч зареєстрованих нар-
команів; близько тисячі інвалідів І та 
ІІ груп; 7,8 тисяч хворих на активну 
форму туберкульозу; 4,5 тисяч ВІЛ-
інфікованих.
Все це призводить до того, що про-
дуктивність праці засуджених майже 
у 4 рази менша, ніж у середньому по 
промисловості України.

За повідомленням Департаменту, се-
редньомісячна заробітна плата засуд-
жених за вказаний період становила, 
відповідно, 134,4 грн. та 166,7 грн., що 
у 2,2 рази менше мінімальної.

Відповідно до чинного законодавства 
(ст. 120 Кримінально-виконавчого 
кодексу України та наказ Департа-
менту від 04.10.2004 № 191 «Про за-
твердження Інструкції з оплати праці 
засуджених до обмеження та позбав-
лення волі», зареєстрований в Мініс-
терстві юстиції України 18.10.2004 за 
№ 1328/9924) праця засуджених оп-
лачується відповідно до її кількості 
та якості.
Підприємства установ виконання по-
карань розраховують тарифні ставки, 



3. Аналітичні дослідження українських та міжнародних організацій

���

Інформація, 
що викладена у акті перевірки

Інформація Державного департаменту 
України з питань виконання покарань

посадові оклади для диференціації оп-
лати праці з урахуванням мінімальної 
заробітної плати залежно від професії 
і кваліфікації засуджених, складності 
й умов виконуваних ними робіт.
Низькій в цілому розмір середньомі-
сячної заробітної плати працюючих за-
суджених пояснюється невиконанням 
ними встановлених норм виробітку.

Результати роботи на контрагентсь-
ких роботах не впливають на ефек-
тивність виробництва підприємств 
установ виконання покарань — ро-
бочі місця створюють та за рахунок 
дешевої робочої сили, прибуток від 
реалізації продукції отримують регіо-
нальні господарські структури. У той 
же час, засуджені мають постійний за-
робіток, із якого здійснюються відра-
хування за отримані товари і послу-
ги, а установам виконання покарань 
перераховується 50% нарахувань як 
доходи від працевикористання спец-
контингенту. Зазначена форма пра-
цевлаштування засуджених дозволила 
залучити до праці протягом 2006 року 
усього 12,6% працюючих на оплачува-
них роботах (4681 осіб), а в установах 
Дніпропетровської області — 36,3% 
(1432 ос.), Івано-Франківської — 30% 
(158 ос.), Херсонської — 26% (109 ос.), 
Одеської — 23% (359 ос.), Вінницької — 
14,7% (212 ос.), Харківської — 14% 
(477 ос.), Полтавської — 13,5% (345 ос.).

Згідно із статтею 118 КВК України 
засуджені залучаються до праці на 
державних та інших форм власності 
підприємствах за умови забезпечення 
їх належної охорони та ізоляції.
Режимні вимоги щодо працевлашту-
вання на контрагентських роботах 
тільки певних категорій засуджених 
та некомплект працівників установ 
унеможливлює залучення значної кіль-
кість засуджених на контрагентських 
роботах.

З метою збільшення доходів від пра-
цевикористання та спрямування їх 
на фінансування бюджетної діяль-
ності установ виконання покарань 
адміністрації цих установ збільшують 
виведення на роботу з почасовою оп-

Наявна кількість погодинників за-
діяна не тільки на обслуговуванні 
робочих місць та обладнання, а й на 
виготовленні готової продукції.
Погодинна система оплати праці 
застосовується на роботах, що не
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латою праці засуджених, які функціо-
нально забезпечують обслуговування 
робочих місць, ремонт обладнання та 
інші допоміжні роботи, а не випуск 
основної продукції.
Так, якщо протягом 2006 року (у се-
редньому) на роботи з почасовою 
оплатою праці виводилися 20,6% чи-
сельності засуджених (4681 ос.), які 
мають працювати на оплачуваних 
роботах, виходячи із трудомісткості 
виробничих програм (22656 од.), то 
в установах Запорізької області на 
зазначених роботах працювали 49% 
вказаної чисельності (985 ос.), Жи-
томирської — 40% (432 од.), Кіро-
воградської — 37% (99 ос.), Сумсь-
кої — 34% (44 ос.), Луганської — 31% 
(397 ос.), Донецької — 28% (338 ос.), 
Львівської — 26% (84 ос.), Харківсь-
кої — 21% (612 ос.).
Видатки на утримання цієї категорії 
працюючих включаються до умовно-
постійних витрат, що призводить до 
збільшення собівартості продукції, зни-
ження її рентабельності та, в цілому, 
ефективності виробництва.

підлягають нормуванню та точному об-
ліку, що не суперечить наказу Депар-
таменту від 04.10.2004 № 191, зареєст-
рованого у Мін’юсті за № 1328/9924.
За результатами 2006 року кількість 
працівників з погодинною оплатою 
праці у порівняння із 2005 роком 
зменшилась на 19%, що призвело до 
зменшення загальновиробничих вит-
рат у собівартості готової продукції 
з 22,5% у 2005 році до 19,1% у I півріч-
чі 2007 року.

Щодо дотримання розпорядниками державних коштів вимог законодавства 
у сфері державних закупівель

Щодо стану організації та наддання медичної допомоги 
засудженим та ув’язненим

Смертність від хвороб органів кро-
вообігу та дихання становить 44,2% 
в слідчих ізоляторах та 64% в устано-
вах виконання покарань.

Завдяки виваженій та послідовній ро-
боті щодо медико-санітарного забезпе-
чення осіб, позбавлених волі, кількість 
померлих в установах Департаменту за 
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Інформація, 
що викладена у акті перевірки

Інформація Державного департаменту 
України з питань виконання покарань

Викликає стурбованість стан дотри-
мання конституційних прав громадян 
у слідчих ізоляторах, де при загально-
му зниженні середньорічного числа по-
міщених до цих установ осіб протягом 
8 місяців померло 69 ув’язнених, з них 
стосовно двох вчинені вбивства. Від 
загальної кількості смертельних ви-
падків майже половина припадає на 
Київський та Донецький слідчі ізо-
лятори. Зокрема лише у Київському 
СІЗО у поточному році померло 16 осіб, 
а за 12 місяців 2006 року — 12.
Негативному розвитку захворювань ув’яз- 
 нених у слідчих ізоляторах сприяє не-
належна організація матеріально-побу-
тового та медичного забезпечення, не- 
достатнє фінансування, переповненість 
окремих установ попереднього ув’яз-
нення (Донецький, Київський, Сім-
феропольський, Херсонський СІЗО 
та інші).
Крім того у слідчих ізоляторах не 
створено відповідних умов тримання 
взятих під варту психічно хворих осіб.
Належне їх лікування не проводиться 
через відсутність необхідних для цьо-
го умов та медичних препаратів.
Залишається актуальною проблема до-
держання вимог Закону України «Про 
боротьбу із захворюванням на туберку-
льоз» у СІЗО та ізоляторах тимчасово-
го тримання. У поточному році в цих 
установах перебувало на тимчасовому 
обліку понад 2000 осіб, хворих на ту-
беркульоз, з них майже чверть страж-
дає на його активну форму. Проте 
стаціонарне лікування у спеціалізо-
ваних територіальних медичних за-
кладах пройшов лише кожен другий 
хворий на туберкульоз ув’язнений 
з числа тих, що тримались в ІТТ.

останні 5 років вдалося зменшити май-
же на 25% (2003 рік — 957 померлих; 
2006 рік — 716 померлих). У поточ-
ному році також присутня позитивна 
динаміка (за 9 місяців 2007 року в ус-
тановах ДКВС померло 544 особи, що 
на 25 осіб менше, ніж за аналогічний 
період 2006 року). При порівнянні 
з аналогічними показниками МОЗ 
показник загальної смертності в ус-
тановах Департаменту менше у 8 разів 
(Департамент — 1,9, МОЗ — 16,2).
Показник летальності в лікарняних зак- 
 ладах Державної кримінально-виконав-
чої служби за період 2003–2006 років 
зменшився на 21% (2003 рік — 1,9, 
2006 рік — 1,5).
Показник захворюваності на туберку-
льоз у слідчих ізоляторах був у 2003 році 
(8636,30 на 100 тис. населення), після 
чого рівень захворюваності почав зни-
жуватись і у 2006 році склав 3543,30 
на 100 тис. населення, тобто знизився 
у 2,4 рази. Аналогічна ситуація спос-
терігається в установах виконання по-
карань (зменшення показника захво-
рюваності на туберкульоз з 2782,70 
у 2003 році до 1335,91 у 2006 році) — 
захворюваність зменшилась у 2 рази.
Серед персоналу установ також відмі-
чається зниження захворюваності на 
туберкульоз за вказаний період на 23%.
Позитивна динаміка зазначених по-
казників стала наслідком системного 
підходу разом з іншими службами до 
організації надання медичної допомо-
ги, покращенням забезпечення ліку-
вально-діагностичного процесу, умов 
тримання та харчування.
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Інформація, 
що викладена у акті перевірки

Інформація Державного департаменту 
України з питань виконання покарань

Щодо співпраці з громадськими організаціями

1. Щодо стану здійснення листування 
з громадськими організаціями …
Ознайомитись під час перевірки з при-
кладами запитів та відповідей, наданих 
Департаментом, не вдалося — голо-
вним чином, за браком часу. Натомість 
низка прикладів такої діяльності відома 
з досвіду взаємодії з деякими громадя-
нами та громадськими організаціями, 
зокрема «Донецьким Меморіалом», 
Луганським відділенням Комітету виб-
орців України, громадянином Тимчиєм 
О. зі Львова.

Протягом 2005–2007 року від громад-
ських організацій не надходило скарг на 
перешкоджання у здійсненні статутної 
діяльності щодо участі у процесі вип-
равлення і ресоціалізації засуджених.
Під час перевірки п. Букалову О.П. 
було надано вичерпну статистичну та 
аналітичну інформацію про співпра-
цю з громадськістю та перелік від-
повідних громадських об’єднань.

Голова Департаменту В.В. Кощинець

http://www.khpg.org

діяльність державного департаменту україни 
З питань виконання покарань 

потребуЄ термінових Змін

22.02.08 | Є. Захаров, О. Букалов, О. Беца

Президенту України В.А. Ющенку
Прем’єр-міністру України Ю.В. Тимошенко
Голові Верховної Ради України А.П. Яценюку

Вельмишановні Вікторе Андрійовичу, 
Юліє Володимирівно та Арсенію Петровичу!

У цьому листі ми хочемо привернути Вашу увагу до серйозних не-
доліків, які тривалий час спостерігаються у діяльності Державного 
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департаменту України з питань виконання покарань. Його діяльність 
є надзвичайно закритою, майже неконтрольованою та непідзвітною 
суспільству. Відомство, яке призначене сприяти підвищенню безпеки 
громадян, все частіше стає джерелом дуже небезпечних ситуацій. Та-
кий стан призводить до грубих порушень прав засуджених та персоналу 
установ Департаменту, застосування незаконного насильства віднос-
но позбавлених волі, до численних службових зловживань, зокрема, до 
розбазарювання державних коштів. Про ці порушення періодично пові-
домляють правозахисні організації, а перевірками Голов КРУ, Тендерної 
палати, Урядової міжвідомчої комісії було виявлено численні фінансові 
зловживання.

Узагальнюючи наш досвід у захисті прав засуджених, ми зму-
шені констатувати наступне.

1. Кримінально-виконавча служба в останні роки стала ще 
більш закритою для громадського контролю та ЗМІ. Реальний стан 
з дотриманням прав людини в установах виконання покарань при-
ховується керівниками відомства, а суспільству нерідко подається 
неправдива інформація. Є вже чимало прикладів судових рішень 
щодо неправомірного приховування інформації, проте керівництво 
Департаменту залишається байдужим до цих порушень.

2. Розгляд резонансних скарг засуджених, які відбувають пока-
рання, є непрозорим та не публічним. Адвокати та правозахисники 
часто не допускаються до засуджених, і це призводить до упередже-
них висновків, обґрунтованих сумнівів у законності дій працівників 
відомства. Відсутність достовірної інформації про діяльність установ 
системи унеможливлює об’єктивну та неупереджену оцінку стану 
дотримання прав людини в установах.

3. За останні три роки відбувся занепад Кримінально-виконав-
чої служби. Брутальні порушення прав людини у виправних устано-
вах стали поширеним явищем. Засуджені фактично не мають мож-
ливості легально оскаржити незаконні дії адміністрації, прокурату-
ра є найчастіше бездіяльною, парламентський контроль відсутній, 
і будь-які скарги викликають незаконні насильницькі дії з боку ад-
міністрації. Засуджені втрачають віру в справедливе вирішення їх 
проблем та скарг. Брутальні порушення спонукали засуджених ці-
лого ряду установ виконання покарань звернутись до правозахисних 
організацій та центральних засобів масової інформації щодо нелюд-
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ських умов тримання, катувань та жорстокого поводження, а також 
вдатись до акцій протесту у вигляді голодувань та самокаліцтва.

4. Численним порушенням прав людини сприяє недосконалий 
Кримінально-виконавчий кодекс та підзаконні акти. Криміналь-
но-виконавче законодавство потребує суттєвої переробки — як на 
концептуальному рівні, так і в деталях. За чинним законодавством 
засуджений повністю знаходиться під нічим необмеженою владою 
адміністрації, на дії якої він навіть поскаржитись не може. Внут-
рішні нормативні документи Департаменту не проходять належної 
експертизи та обговорення — ні з фахівцями, ні з громадськістю, 
і часто суперечать чинному законодавству та міжнародним нормам 
і стандартам з прав людини.

5. Одним з таких актів Департаменту є сумно відомий наказ 
№ 167 від 10 жовтня 2005 року, за яким у складі Департаменту діє 
спеціальний підрозділ із боротьби з тероризмом, який використо-
вується також для обшуків засуджених і приміщень установ вико-
нання покарань та слідчих ізоляторів, а фактично — для заляку-
вання позбавлених волі. За даними Департаменту, у 2006 р. спецназ 
вводився до установ виконання покарань 43 рази. Під час таких не-
сподіваних обшуків, підрозділ, який отримав у народі назву «маски-
шоу» (його «бійці» заходять до установи у масках на голові, з повним 
спорядженням: бронежилети, дубинки, наручники, сльозогінний 
газ) допускають брутальні порушення прав людини. Схема їх дій 
завжди однакова. Ці «бійці» вриваються до камер слідчого ізолято-
ра чи жилих приміщень колоній з криком «всім лягти на підлогу!», 
потім починають ходити ногами по лежачих засуджених, бити їх но-
гами та дубинками по різних частинах тіла та голові. Вони приму-
шують кожного по черзі бігти в коридор поміж шеренгами вишику-
ваних «бійців», які продовжують бити їх дубинками, примушують 
присідати чи сідати в «шпагат», повзати по підлозі, присідати по сто 
разів, віджиматися від підлоги. Інші «бійці» влаштовує повний пог-
ром особистих речей засуджених, знищуючи речі та продукти, змі-
шуючи цукор з тютюном та пральним порошком, висипаючи чай, 
каву на підлогу, привласнюючи цигарки, консерви, запальнички, 
тощо.

Бійців цього підрозділу також використовують для жахливого по-
биття засуджених, які насмілюються скаржитися на дії адміністрації. 
До публічної сфери потрапили відомості про жахливі побиття 22 січ-



3. Аналітичні дослідження українських та міжнародних організацій

���

ня 2007 року в Ізяславській колонії № 31, 7 червня 2007 року в Бу-
чанській колонії № 85, 10 листопада 2007 року в Слов’яносербській 
колонії № 60 та інші. Спочатку засуджених лупцюють, а потім при-
мушують написати папірця, що претензій вони не мають. І зламаний 
зек покірно повторює усе це прокурору, судмедексперту, бо знає: він 
повністю залежний від адміністрації. В результаті побиття немовби 
і не було. А перевірити відомості про побиття неможливо: система за-
крита. А якщо в’язень все ж таки буде скаржитися, то адміністрація 
знайде купу засобів для помсти: позбавлення необхідної медичної 
допомоги, знищення особистих речей, надання численних дисциплі-
нарних покарань за порушення на кшталт «не спав після відбою» 
і утримання в ДПК, ШІЗО і ПКТ, збільшення термінів перебування 
в ув’язненні шляхом застосування статті 391 Кримінального кодексу 
України.

Навіть після скасування 24 грудня 2007 року державної реєст-
рації наказу № 167 Міністерством юстиції 31 січня о 6-30 в колонію 
№ 46, яка розташована біля села Катеринівка Сарненського району 
Рівненської області, була введена група з приблизно 25 спецназів-
ців в масках з повним бойовим спорядженням, які жорстоко побили 
16 засуджених.

Ми маємо письмові свідчення, що іноді спецназівці були зі зброєю 
і собаками, вони стверджували, що право на застосування своєї зброї 
і собак їм дав Президент. Вікторе Андрійовичу, Ви почули? Вашим іме-
нем обіцяють стріляти в засуджених і травити їх собаками!

6. Проведені у 2007 році ревізії фінансово-господарської діяль-
ності Департаменту виявили низку грубих порушень, зловживань, 
нецільового використання бюджетних коштів у великих розмі-
рах. Так, Головне Контрольно-ревізійне управління виявило лише 
у ІІ кварталі 2007 року фінансові порушення, що призвели до втрат 
на суму 7,9 млн. гривень (серед них видатки із порушеннями законо-
давства, нецільові витрати). Порушень порядку закупівель виявлено 
на загальну суму 21,1 млн. грн., а Тендерна палата України встано-
вила грубі порушення вимог чинного законодавства на загальну суму 
217,98 млн. грн.

7. У відомстві суттєво знизились соціальні стандарти справед-
ливості: керівництво Департаменту виявляє особисту нескромність 
тим, що регулярно преміює себе в особливо великих розмірах на тлі 
надто невеликих доходів більшості рядових працівників служби. Та-
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ка турбота керівництва лише про себе породжує все більшу соціаль-
ну нерівність між керівниками і працівниками середньої та нижчої 
ланок установ виконання покарань та корупційні дії.

8. Великою мірою причиною такого стану є некомпетентність 
керівництва Департаменту з питань виконання покарань, яка спо-
лучається з активним спротивом виконанню зобов’язань Украї-
ни перед Радою Європи при вступі до цієї міжнародної організації 
у 1995 році про підпорядкування відомства Міністерству юстиції 
України. Ініціативи керівництва Мін’юсту для покращання ситуації 
Головою Департаменту сьогодні ігноруються, адже Мін’юст не має 
правових підстав впливати на діяльність Департаменту.

Ми вважаємо, що Державна кримінально-виконавча служба як 
самостійний орган влади при нинішньому керівництві неспроможна 
компетентно, відповідально та ефективно виконувати покладені на неї 
функції та завдання.

Значна кількість матеріалів щодо порушень у кримінально-
виконавчій системі вже оприлюднена, доведена до засобів масової 
інформації. Це надає нам підстави наполягати на вжитті рішучих 
та ефективних дій по наведенню порядку, по утвердженню закон-
ності і поваги до прав людини у Державній кримінально-виконавчій 
службі. Необхідно терміново:

— звернути увагу на численні проблеми з дотриманням прав 
людини в установах виконання покарань, на рівень компе-
тентності його керівництва та його спроможність вирішувати 
актуальні питання тримання ув’язнених;

— вимагати від керівництва відомства суворого дотримання 
стандартів соціальної справедливості, поваги гідності як ув’яз-
нених, так і персоналу системи, реальної відкритості її діяль-
ності для громадськості, зокрема, для правозахисних органі-
зацій та ЗМІ.

— проявити нарешті політичну волю та підпорядкувати Дер-
жавний департамент України з питань виконання покарань 
Міністерству юстиції, як цього вимагають досі невиконані 
зобов’язання України перед Радою Європи.

— розглянути питання про доцільність подальшого перебування 
на посаді В.В. Кощинця та його заступників, які, на нашу 
думку, демонструють неспроможність керувати таким склад-
ним і специфічним відомством. Від вирішення цього кадро-



3. Аналітичні дослідження українських та міжнародних організацій

���

вого питання суттєво залежить спроможність відомства забез-
печити виконання поставлених перед ним завдань, залежить 
безпека суспільства, а також імідж Президента, Уряду та Ук-
раїни як демократичної та цивілізованої європейської держа-
ви.

Ми заявляємо, що й надалі не будемо миритися з брутальним 
порушенням прав людини у кримінально-виконавчій системі та із 
службовими зловживаннями, які сьогодні характерні для діяльності 
Державного департаменту з питань виконання покарань,

Євген Захаров, Українська Гельсінкська спілка з прав людини, 
Харківська правозахисна група

Олександр Букалов, ГО «Донецький Меморіал», Пенітенціарне 
товариство України

Олександр Беца, незалежний експерт з пенітенціарних питань

http://www.khpg.org

коментар до укаЗу преЗидента україни 
щодо концепції реформування 

державної кримінально-виконавчої 
служби україни

29.04.08 | Олександр Букалов

Видання Указу Президента № 401/2008 від 25 квітня «Про Кон-
цепцію реформування Державної кримінально-виконавчої служби 
України» відзначено низкою характерних та небезпечних для сус-
пільства особливостей, притаманних стилю сучасного керівництва 
кримінально-виконавчою системою. По-перше, попри задекларова-
ну у Концепції необхідність впровадження «дієвих механізмів гро-
мадського контролю» сама концепція підготовлена та представлена 
Президенту на затвердження не тільки без належного та передба-
ченого законодавством громадського обговорення, але й навіть без 
реального фахового обговорення та розгляду у Національній комісії 
із зміцнення демократії та утвердження верховенства права. Тобто, 
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у документі містяться «правильні слова», а реальні дії при її під-
готовці повністю цим деклараціям суперечать. Це зауваження сто-
сується й задекларованим у Концепції принципам «підзвітності, 
прозорості, передбачуваності». Натомість прийняття цієї Концепції 
поспіхом, всупереч численним застереженням фахівців про її суттєві 
вади та недосконалість» — це є надто специфічний взірець «прозо-
рості». Ще одним надто важливим моментом у Концепції є повна 
відсутність згадки про майбутню підпорядкованість системи. Рада 
Європи щороку нагадує про необхідність завершення переведення 
системи до Мін’юсту, керівництво відомства чинить шалений опір 
виконанню країною міжнародних зобов’язань. З дивних причин 
Президент, ставлячи свій підпис під Указом про схвалення страте-
гічного та важливого документу, чомусь «не помітив» такої серйозної 
вади Концепції. То ж й у шанованого гаранта Конституції слова про 
європейській вибір іноді не співпадають з практичними діями по 
забезпеченню реалізації такого вибору. «Тюремний портал» планує 
найближчим часом розмістити думки експертів щодо змісту Кон-
цепції, але вже сама процедури її підготовки потайки від громадсь-
кості. та прийняття без належного фахового обговорення породжує 
надто тривожні передчуття щодо реального втілення положень цього 
документу у життя.

http://www.khpg.org

відкрите Звернення правоЗахисників

20.06.08

Вельмишановні Вікторе Андрійовичу, 
Юліє Володимирівно та Арсенію Петровичу!

22 лютого 2008 року ми звернулися до Вас з відкритим листом, 
в якому привертали Вашу увагу до чисельних порушень прав люди-
ни у діяльності Державного Департаменту України з питань вико-
нання покарань. Ми відмічали, що попри бадьорі декларації його 
керівництва, діяльність відомства є надзвичайно закритою для гро-
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мадського контролю, майже неконтрольованою та непідзвітною сус-
пільству. В установах Департаменту брутально порушуються права 
людини, наростає напруга. Ми повідомляли про приклади грубих 
порушень прав в’язнів та персоналу установ Департаменту, засто-
сування незаконного насильства щодо осіб, позбавлених волі, про 
чисельні фінансові зловживання.

Протягом майже чотирьох місяців ми не маємо від Вас ясної 
відповіді щодо порушених питань та не знаємо Вашої позиції щодо 
фактів та пересторог, висловлених у нашому відкритому листі.

Натомість наступні, після оприлюднення нашого звернення, 
події лише підтверджують серйозність ситуації, яка складається 
в установах відомства. Триває практика невмотивованого побиття 
засуджених силами спеціальних підрозділів. Є повідомлення, що 
чергові побиття сталися 12 червня у Дніпропетровській виправній 
колонії № 89, 3 червня у Вольнянській виправній колонії № 20 За-
порізької області.

Про рівень стандартів справедливості нинішнього керівництва 
відомства свідчать факти представлення ним до нагородження від-
знаками Міністерства юстиції керівників територіальних відомств, 
зокрема Чернігівської та Вінницької областей, дії яких судами виз-
нані такими, що порушують Конституцію та закони України. За-
лишається лише здогадуватися, яким чином без корупційних діянь 
можна отримати такі відзнаки?

Міфічна «відкритість» відомства заперечується новими рішен-
нями судів про ненадання інформації щодо діяльності установ ви-
конання покарань, при цьому протиправними визнаються судами 
і дії самого голови відомства Кощинця В.В. Ми змушені знову пов-
торити: «Відсутність достовірної інформації про діяльність установ 
системи унеможливлює об’єктивну та неупереджену оцінку стану до-
тримання прав людини в установах.»

На жаль, все вищезазначене відбувається з мовчазної згоди і Вас, 
шановні Вікторе Андрійовичу, Юліє Володимирівно та Арсенію Пет-
ровичу!

Ми зверталися у своєму листі до Вас, Вікторе Андрійовичу: «Вашим 
іменем обіцяють стріляти в засуджених і травити їх собаками!» Здаєть-
ся, пане Президенте, Ви цього не почули. І це насправді дуже сумно.

Ми знову наголошуємо: стан з дотриманням прав людини 
у кримінально-виконавчій системі країни є катастрофічним. Варто 
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підкреслити, що керівництво системи неспроможне адекватно оці-
нити загрози та їх причини, бо джерело будь-яких негараздів во-
но бачить тільки ззовні. Надто показовим симптомом стала реакція 
керівництва відомства на наш відкритий лист. Замість пояснень що-
до прикладів порушень прав людини в установах, його керівництво 
почало у ЗМІ кампанію дискредитації авторів звернення, не гре-
буючи відвертою неправдою. Зміст виступів керівництва відомства 
зводився до того, що ніхто не перешкоджає візитам правозахисни-
ків до колоній (що є неправдою), що автори звернення не бувають 
в колоніях, що теж є неправдою. Акценти робляться на отриманні 
правозахисними організаціями для своєї діяльності підтримки іно-
земних донорів, при цьому замовчуються факти отримання самим 
відомством коштів з-за кордону у значних обсягах, про використан-
ня яких відсутні публічні звіти. Керівництво відомства не посором-
илось навіть звинуватити правозахисників й у виконанні замовлен-
ня криміналітету, що є повною нісенітницею.

У своєму зверненні 22 лютого ми відзначали: «Кримінально-ви-
конавче законодавство потребує суттєвої переробки — як на концеп-
туальному рівні, так і в деталях. Внутрішні нормативні документи 
Департаменту не проходять належної експертизи та обговорення — ні 
з фахівцями, ні з громадськістю, і часто суперечать чинному законо-
давству та міжнародним нормам і стандартам з прав людини.»

Ми з прикрістю констатуємо, що отримали ще одне підтверд-
ження правового невігластва щодо системи. Ні для кого не є секре-
том грубі порушення процедури підготовки до прийняття Концепції 
реформування Державної кримінально-виконавчої служби України, 
яка була нещодавно затверджена Указом Президента № 401/2008. Ця 
Концепція вочевидь суперечить положенням раніше прийнятої Кон-
цепції реформування кримінальної юстиції. Це не тільки свідчить 
про надзвичайно низький рівень підготовки документу, а й про 
втаємничену процедуру його просування в остаточній редакції, на 
відверте ігнорування критичних висновків експертів і громадськості 
щодо нього. Цей документ та процедура його прийняття ганьбить 
нашу державу перед європейським співтовариством, змушує диви-
тись на Україну, як на державу, де панують особисті стосунки полі-
тиків та підкилимні домовленості, а законні демократичні процеду-
ри ігноруються.
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Ми вважаємо, що накопичення проблем в системі відбувається 
за байдужості та неуваги вищих керівників держави до її проблем, 
до проблем персоналу, який десять років не має впевненості у своє-
му майбутньому. Ми підтверджуємо своє переконання, що вели-
кою мірою причиною існуючого стану в системі є некомпетентність 
керівництва Департаменту з питань виконання покарань. Вона спо-
лучається з активним спротивом виконанню зобов’язань України 
перед Радою Європи про підпорядкування відомства Міністерству 
юстиції України. Ініціативи керівництва Мін’юсту для покращання 
ситуації Головою Департаменту сьогодні ігноруються, адже фактич-
но Мін’юст не має правових підстав впливати на діяльність Депар-
таменту.

Ми змушені вдруге звернутися до Вас, шановні Вікторе Андрій-
овичу, Юліє Володимирівно та Арсенію Петровичу!

Ми закликаємо Вас звернути увагу на жахливий стан з дотри-
манням прав людини в установах Департаменту з питань виконання 
покарань та публічно висловити свою позицію щодо цього.

Ми закликаємо Вас
— виявити політичну волю і виконати нарешті зобов’язання 

України перед Радою Європи у тому вигляді, як воно було 
надано, тобто перетворити Державний департамент України 
з питань виконання покарань на цивільну службу та реаль-
но підпорядкувати його Міністерству юстиції, а не імітувати 
таке підпорядкування для замилювання очей європейській 
спільноті;

— вимагати від всіх працівників відомства, починаючи з Голо-
ви, поваги гідності як ув’язнених, так і персоналу системи, 
суворого дотримання стандартів соціальної справедливості, 
реальної, а не імітованої відкритості її діяльності для гро-
мадськості, зокрема, для правозахисних організацій та ЗМІ;

— облишити нарешті звички містечкової корпоративності, від-
дати перевагу державним інтересам та серйозно розглянути 
питання про доцільність подальшого перебування на посаді 
В.В. Кощинця та його заступників, які, на нашу думку, де-
монструють неспроможність керувати таким складним і спе-
цифічним відомством. Від вирішення цього кадрового пи-
тання суттєво залежить не тільки спроможність відомства 
забезпечити виконання поставлених перед ним завдань, не 
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тільки безпека суспільства, а також імідж Президента, Уряду 
та України в цілому як демократичної та цивілізованої євро-
пейської держави.

Ми знову засвідчуємо, що й надалі будемо виступати проти бру-
тальних порушень прав людини у кримінально-виконавчій системі,

Євген Захаров, Харківська правозахисна група
Олександр Букалов, «Донецький Меморіал», Пенітенціарне това-

риство України
Олександр Беца, незалежний експерт з пенітенціарних питань
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неофициальная реакция 
на «официальный ответ департамента 
исполнения накаЗаний на обвинения 

некоторых правоЗащитных органиЗаций»

30.06.08 | Владимир Ажиппо

25 июня 2008 года на сайте Госдепартамента по вопросам испол-
нения наказаний был размещен примечательный документ под за-
головком «Официальный ответ департамента исполнения наказаний 
на обвинения некоторых правозащитных организаций» (см. www.kvs.
gov.ua). В этом тексте практически не указано ни одного конкрет-
ного обвинения в адрес департамента, таким образом сопоставить 
суть обвинений и суть оправданий не получается, приходится до-
вольствоваться лишь «аргументированным» департаментским ком-
ментарием. Скажем, таким: «Имеется немало примеров, когда не-
которые гражданские институции интересовала только негативная, 
как правило, субъективная или искаженная информация для повы-
шения своего авторитета за счет компрометации государственных 
структур». Данный якобы безукоризненно изложенный тезис вызы-
вает ряд недоуменных вопросов. Первый: а кого вообще интересует 
субъективная и недостоверная информация? Ну, кому она нужна?.. 
Второй: каким образом можно поднять свой авторитет за счет ком-
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прометации госструктур? Да и скомпрометировать можно лишь ту 
организацию, которая безоговорочно имеет позитивную репутацию. 
Это о департаменте, что ли?..

Департамент, не стесняясь показаться средоточением малообра-
зованных и заносчивых людей, уверено заявляет, что у государствен-
ной структуры и общественных организаций имеются «общие обя-
занности (выделено мной) по переводу сотрудничества… в плоскость 
конкретных действий…» и т. д. Вы что-то напутали, господа чинов-
ники. Это у вас имеются обязанности, потому что именно вас наняли 
налогоплательщики для выполнения «конкретных действий». А пра-
возащитники ни вам, ни налогоплательщикам ничего не должны. 
И в связи с этим, мягко говоря, нескромными выглядят ваши поу-
чения о том, что деятельность правозащитных организаций должна 
быть «более активной в направлениях предоставления осужденным 
после освобождения помощи в решении социально-бытовых вопро-
сов и трудоустройстве». Вам бы самим грамотешки набраться нужно, 
а не кого-то поучать. Я уже не говорю о том, что называть человека 
после освобождения осужденным — это некомпетентно, некрасиво 
и непедагогично.

Самым забавным местом «Ответа», несомненно, является «аргу-
мент» против беспрепятственного посещения исправительных ко-
лоний. Цитирую: «Непрофессиональные действия правозащитников 
могут негативно повлиять на состояние оперативной обстановки 
в учреждениях, как это произошло, например, во время событий 
в Темновской исправительной колонии (№ 100) 28 марта 2008 го-
да. На территорию учреждения был допущен представитель Харьков-
ской правозащитной группы. Из-за неумения правозащитника вес-
ти диалог с осужденными трое из них причинили себе членовреди-
тельство в его присутствии».

Прежде чем прокомментировать этот как будто связный бред 
(а бывает и такой) позволю себе отметить, что я общался с заклю-
ченными больше, чем автор «Ответа» видел в своей жизни кошек, 
поэтому мне было бы очень интересно посмотреть на человека, ко-
торому бы взбрело в голову обвинить в некомпетентности меня. 
А дальше по сути. Что это за оперативная обстановка такая, и кто 
ее «создатели», что она может пошатнуться от воздействия одно-
го постороннего человека?.. А что же автор «Ответа» «скромно» не 
указал, что терминатор-правозащитник, разрушивший нескольки-
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ми фразами всю оперативную обстановку, поддерживаемую целым 
штатом попкарей и вертухаев, всего лишь скромная интеллигентная 
женщина?.. А что же в «Ответе» не сказано, что заключенные по-
резали себе вены на предплечьях лезвиями, которые они принесли 
с собой, т.е. к демонстративному членовредительству они подготови-
лись заранее, даже не видя в глаза правозащитницу, «не умеющую 
вести с ними диалог»? А какие же тюремные «виртуозы» обыски-
вали этих зэков перед беседой? И какие же тюремные «психолухи» 
не смогли предвидеть такой закономерный ход событий? Ну, и как 
итог: а, может быть, не стоит валить с больной головы на здоровую? 
Может, правильнее было бы признать собственный непрофессиона-
лизм и неумение разговаривать с зэками? Или хотя бы промолчать, 
не вспоминать это позорное событие?

Как невнятный пример голословности любых обвинений, ис-
ходящих от правозащитных организаций, «Ответ» указывает следу-
ющий. Заявление Винницкой правозащитной группы о жестокости 
администрации Литинской исправительной колонии было провере-
но представителями Секретариата Уполномоченного по правам че-
ловека и областной прокуратуры. Ни один факт подтверждения не 
нашел. Ну, и на какое впечатление от этого умозаключения рассчи-
тывает департамент? Что, в Украине имеется хотя бы один думаю-
щий человек, считающий перечисленные госструктуры безгрешны-
ми, как мать Терезу?.. А что же не допустили к проверке винницких 
правозащитников?

Вызывает недоумение недовольство Департамента по поводу 
того, что родительский комитет «Порятунок» обеспокоен исклю-
чительно своими родственниками — осужденными к пожизненно-
му лишению свободы, а вот остальные осужденные их вообще не 
интересуют. Ну, во-первых, это вполне закономерно, а, во-вторых, 
вам-то, господа «пенитенциарии»2, какое до этого дело? Вы бы свои 
проблемы как-нибудь решали бы.

2 Слово «пенитенциарии» я беру в кавычки неслучайно. Так назывались в XYIII 
веке специальные тюрьмы в некоторых штатах Америки. Но сейчас это слово 
используется Госдепартаментом как самоназвание тюремщиков. Ну, вроде как 
работники планетария стали бы себя называть тоже планетариями. Звучит?.. Но, 
как говорится, о вкусах не спорят, кому-то, может быть, завтра понравится себя 
и гениталиями называть.
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Радует восторг, с которым «Ответ» описывает, что «некоторые 
«правозащитники» сами совершают противоправные действия: за 
«незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, 
перевозку или пересылку наркотических веществ, психотропных 
средств или их аналогов без цели сбыта» был задержан руководи-
тель общественной правозащитной организации «Крок назустріч», 
который к тому же был ранее судим. Не будучи даже заочно зна-
комым с этим человеком, и потому не испытывая к нему ни сим-
патий, ни антипатий хочу все же напомнить автору «Ответа», что, 
во-первых, задержание не является доказательством причастности 
к преступлению, а, во-вторых, в Украине не так давно был премьер-
министр, ранее дважды отбывавший наказания за совершение уго-
ловных деяний. И что, Департамент высказывал какие-либо оценки 
этого факта?

Тема закрытости (открытости) мест лишения свободы, пожалуй, 
главная «фишка» «Ответа». Но та «логика», к которой прибегают 
чиновники, доказывая, что система открыта нараспашку, вызывает 
сомнения в их адекватности и элементарном здравомыслии. Суди-
те сами. Цитата из середины «Ответа»: «Если система закрыта, то 
откуда же многочисленные репортажи из мест лишения свободы, 
которые едва ли не каждый день демонстрируются по телевидению, 
публикуются в прессе, появляются на страницах интернет-изда-
ний». А вот начало «Ответа»: «В последнее время в СМИ довольно 
часто распространяется непроверенная информация по поводу де-
ятельности Государственной уголовно-исполнительной службы Ук-
раины». Нужен ли комментарий?

О параноидальном стремлении тюремных руководителей за-
крыться от общества, думается, ярко свидетельствует пример из мо-
ей личной практики. В Харьковском национальном университете по 
заявке Департамента исполнения наказаний обучаются будущие тю-
ремные психологи. За науку, естественно, платит госбюджет. Я пре-
подаю этим студентам историю пенитенциарной системы. В Харь-
кове имеются два объекта — следственный изолятор и 18-я коло-
ния — которые фактически являются историческими памятниками. 
Так вот, за три года преподавания я не смог провести с будущими 
сотрудниками ни одного занятия на базе этих учреждений. На мой 
вопрос «почему?» следовал глубокомысленный ответ: это надо согла-
совывать с Киевом. Абсурд? Конечно, абсурд! Но о какой же откры-
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тости для правозащитников и журналистов может идти речь, если 
даже своих завтрашних коллег с их преподавателем в тюрьму боятся 
пустить!

Рассуждения о свободном посещении тюремных заведений са-
ми по себе немного стоят. Можно посетить супермаркет и пройти 
возле витрин с натертыми воском яблоками, но не заглянуть в под-
собку, где на подпорченных цыплят клеят «свежие» ярлыки. Так же 
и в тюрьме. Демонстрация посетителям церкви, клуба или медсан-
части, в которую за день до визита завезли лекарства, беседа с парой-
тройкой подставных «козлов-активистов» — вот и основание поста-
вить «галочку»: тюрьма открыта.

«Пенитенциариям» нужно еще много и долго учиться фанта-
зировать на тему манипуляций статистическими данными, чтобы 
ссылка на них не выглядела как неудачный анекдот. Вот цитата 
из «Ответа»: «В частности, на протяжении 2007 года в централь-
ных (выделено автором «Ответа») средствах массовой информации 
освещены почти 2 тысячи материалов по вопросам деятельности Го-
сударственной уголовно-исполнительной службы Украины». Давай-
те посчитаем: в Украине центральными СМИ, если серьезно, можно 
считать пять телеканалов и с десяток реально читаемых газет и жур-
налов. Электронные СМИ не в счет, они не бывают центральными, 
они всемирные, а радио целенаправленно слушают разве что води-
тели маршруток. Теперь делим 2000 на 365 (количество дней в го-
ду). Получается пять с половиной. То есть, следуя департаментской 
статистике, в полутора десятках СМИ в среднем ежедневно разме-
щалось 5–6 материалов о тюрьме. Ежедневно! Это даже не смешно, 
ложь должна все же быть правдоподобней. Мне это напоминает вы-
сказывание А.В. Суворова: «Пиши турок убитыми поболее, чего их, 
супостатов, жалеть».

Департамент высказал упрек правозащитникам, что те проиг-
норировали (читай — испугались) круглый стол 24 июня 2008 года, 
на котором обговаривалась Концепция Комплексной целевой про-
граммы реформирования Государственной уголовно-исполнитель-
ной службы Украины на 2008–2017 годы. «Департамент официально 
выразил свою готовность к сотрудничеству со всеми заинтересован-
ными сторонами. Однако ни одного изложения своего видения, ни 
одной альтернативы указанной Концепции от правозащитников… 
Департамент не получил». Серьезный упрек. Казалось бы.
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Читаем другой документ. «21 июня 2008 года. Информационное 
сообщение о проведении публичного гражданского обсуждения про-
екта Концепции… Предложения и отзывы по проектам Концепции… 
желательно подавать на электронный адрес… до 23 июня 2008 года». 
Здорово! Вечером 21 июня пригласили всех к сотрудничеству, при 
этом ограничив высказывание мнений одним днем. Да и разместили 
приглашение на сайте, которым никто, кроме, наверное, меня, не 
интересуется, уж больно он скучный и лживый, и который сотруд-
ники департамента по аналогии с его газеткой называют «Интернет-
сучка».

Поражает (и раздражает) туповатая безапелляционность, с ко-
торой в «Ответе» заявлено: «Кстати, ни в одной стране мира учреж-
дения исполнения наказаний не являются открытыми для свобод-
ного посещения посторонними лицами, к которым относятся пред-
ставители общественности и средств массовой информации». Так 
уж и ни в одной? Откуда такая всемирная просвещенность? Я бы 
посоветовал руководителям департамента посмотреть на телеканале 
«Discoveri» научно-популярные фильмы об американских тюрьмах, 
их иногда повторяют. Посмотрите, пойдет на пользу…

И по этому поводу еще одно существенное замечание. Руково-
дители департамента утверждают, что тюрьма не может себя прокор-
мить. Я, кстати, заявляю обратное: тюрьма зарабатывает достаточно, 
чтобы себя полностью обеспечить, просто все заработанное разво-
ровывается ее руководителями и их «крышами» (к слову, несмотря 
на то, что такие заявления прямо посягают на честь, достоинство 
и деловую репутацию тюремных лидеров, и неоднократно мной вы-
сказывались публично, в том числе и в СМИ, «пенитенциарии» ни 
разу не попытались эти свои нравственные качества защитить в су-
де. Не странно ли?).

Но все же допустим, что тюрьма действительно себя прокор-
мить не может. Тогда за счет чего она существует? Исключительно 
за счет общества. Но в этом случае общество, содержащее тюрьму, 
имеет полное право контролировать ее деятельность через свои об-
щественныеорганизации и СМИ. Далее. Преступники своими дейс-
твиями причинили вред прежде всего обществу, и, тем более, обще-
ство должно контролировать процесс исполнения наказания этих 
преступников. Так кто же в тюрьме посторонний?
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Единственное утверждение в «Ответе», с которым можно безо-
говорочно согласиться: «Что касается порядка посещения учрежде-
ний исполнения наказаний, то он четко определен статьей 24 Закона 
Украины «О Государственной уголовно-исполнительной службе Ук-
раины». Увы, это так и есть. Данный закон действительно написан, 
принят и подписан людьми бездарными и некомпетентными, а суть 
его статьи 24 определяется двумя словами: «Не пущать».

P. S. Чтобы у руководителей департамента и некоторых их хо-
луйствующих подчиненных не возникло патологических иллюзий 
относительно моей мотивации при написании данной статьи, пояс-
няю: я не являюсь бывшим тюремщиком, «перекрасившимся» в пра-
возащитника, как это может на первый взгляд показаться. Правоза-
щитники — это интеллигентные люди, вряд ли в своей жизни оби-
девшие даже муху. А я действительно настоящий тюремщик. Я много 
лет работал в системе, причинявшей зэкам много боли и страданий. 
При этом я абсолютно не комплексую по поводу своего сурового 
и жестокого прошлого и нисколько в нем не раскаиваюсь. А, значит, 
правозащитником мне никогда не стать.

Но с правозащитниками меня объединяет одно важное качест-
во. Я люблю правду.

http://www.khpg.org

прокуратура ЗвітуЄ перед правоЗахисниками 
про роЗслідування випадків катувань

09.09.08 | Марина Говорухіна

26 червня в рамках акції «Проти катувань» Українська Гельсінсь-
ка спілка з прав людини направила до Генеральної прокуратури України 
інформацію про факти катувань в усіх регіонах України, отримані та 
перевірені правозахисниками.

Як водиться, Генеральна прокуратура розіслала інформацію до 
своїх колег з областей.

У серпні УГСПЛ почала отримувати відповіді. Зокрема інформа-
ція надійшла від прокуратури Хмельницької області щодо подій в Ізяс-
лавській колонії.
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Нагадаємо, що у 2007 році майже всі засуджені Ізяславській ко-
лонії № 31 (більше 1200 чоловіків) оголосили голодування на знак 
протесту проти свавільного накладення дисциплінарних стягнень, 
побиття і принизливого поводження з боку персоналу, поганого хар-
чування і медичного обслуговування. Однією з вимог ув’язнених бу-
ло відсторонення від керування колонією її начальника, його пер-
шого заступника і заступника з режиму. У той же день в колонію 
приїхала комісія Державного департаменту з питань виконання по-
карань, і вже ввечері голодування було зняте. А 22 січня 2007 року 
в колонію був уведений спеціальний підрозділ у масках і в бойовому 
спорядженні. Вони жорстоко побили більше 40 в’язнів, яких спе-
ціально для цього привели до штабу, — саме тих, хто заявив комісії 
про вимоги засуджених. У результаті побиття засуджені одержали 
тілесні ушкодження: перелами ребер, кісток, носів, вибиті зуби то-
що. Одразу після цього їх розділили на дві групи і перевезли в Рів-
ненське та Хмельницьке СІЗО, буквально в тому одязі, в якому вони 
були, усі їхні речі залишилися в колонії. В СІЗО в’язнів знову жор-
стоко били. У подальшому вони були етаповані в інші колонії про-
довжувати відбуття покарання.

На звернення правозахисників щодо перевірки цього факту, 
прокуратура Хмельницької області зазначила, що ніяких недозволе-
них заходів та фізичного впливу до засуджених не застосовувалося. 
В порушенні кримінальної справи відмовлено.

Прокуратура Хмельницької області відповіла також на звернення 
і щодо Івана Нечипорука, до якого у відділенні міліції застосовували 
тортури вимагаючи зізнання у вбивстві. Нечипорук розповів в суді про 
те, як його катували, зокрема: «йому спочатку наділи наручники, в кіль-
це рук просунули коліна, під коліна підвели лом, кінці якого поклали 
на край столів. Крім того до ніг причепили шнури та стали пускати 
електричний струм. Щоб він не кричав, рот затискали подушкою».

Суд першої інстанції, зважаючи на підтверджені факти кату-
вання, виправдав обвинуваченого. Проте, апеляційна та касаційна 
інстанції засудили його до 15 років позбавлення волі.

Що ж каже прокуратура? За повідомленням цього органу: «Нія-
ких тортур та катувань до Нечипорука не застосовувалось. Підстав 
для прокурорського втручання не вбачається».

Направила до УГСПЛ свою відповідь і прокуратура Кіровоградсь-
кої області щодо справ Грущака та Куяна.
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Прокуратура повідомила, що стосовно перевищення службових 
повноважень працівниками міліції відносно громадянина Грущака, 
порушена кримінальна справа, яка знаходиться на розгляді у суді.

Що ж до громадянина Куяна, то відносно працівників міліції, 
що заподіяли йому середньої тяжкості тілесні ушкодження, кримі-
нальна справа теж була порушена. Проте, чомусь факти нанесення 
тілесних ушкоджень свого об’єктивного підтвердження не знайшли, 
і справу було закрито.

Про інші відповіді, які надійдуть до УГСПЛ від обласних про-
куратур, ми будемо вас інформувати на нашому сайті.

http://helsinki.org.ua.index.php/?id=1220867555

установи виконання покарань громадськість 
не контролюЄ. принаймні поки що

19.09.08 | Марина Говорухіна

Громадський контроль у місцях позбавлення волі майже не іс-
нує. Практично відбувається імітація захисту прав ув’язнених, ствер-
джує голова правозахисної громадської організації «Донецький Ме-
моріал» Олександр Букалов.

На сьогодні законодавство передбачає лише один механізм здій-
снення подібного контролю — діяльність спостережних комісій. 
Проте чи ефективно вони працюють? На думку пана Букалова, гро-
мадський контроль існує тоді, коли представники громадськості ма-
ють доступ до закритих установ, коли вони мають можливість, як 
громадськість ознайомлюватися з умовами тримання й іншими ас-
пектами діяльності таких закритих заходів. А лише за умови, що 
відомості, які вони отримують, оприлюднюються. Тому невід’ємним 
елементом громадського контролю є доведення до суспільства тієї 
інформації, яку отримують представники комісій під час роботи. 

На жаль, громадськості отримати таку інформацію досить склад-
но. Зокрема, на запити «Донецького меморіалу» про надання відо-
мостей, були отримані відповіді на кшталт: «надішліть ваші статутні 
документи», чи «поясність навіщо вам це потрібно». Посадові особи 
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з деяких областей взагалі просили правозахисників роз’яснити що 
ж таке ці спостережні комісії. То в чому ж основні причини нена-
лежного контролю місць виконання покарань з боку громадськості?

Правозахисник наводить наступні підстави. По-перше відсутні 
законодавчі та фінансові умови для здійснення такого роду діяль-
ності. Не визначені чітко суб’єкти здійснення громадського контро-
лю, їх повноваження, коло компетенції.

В суспільстві не відчувається помітної потреби у здійсненні гро-
мадського контролю дотримання прав людини в установах виконан-
ня покарань. Ані представниками громадськості, ані працівника-
ми системи не усвідомлена потреба у такому контролі та пов’язана 
з ним відповідальність.

Що ж до Державного департаменту виконання покарань, то, за 
словами пана Букалова, його керівництво влаштовує така ситуація, 
коли про такий контроль проголошуються декларації, а насправді 
нічого не робиться. Зрідка відомство погоджується на імітацію кон-
тролю, що фактично перетворюється на обман і суспільства, і іно-
земних інституцій, які цікавляться такою діяльністю. Голова «До-
нецького меморіалу» вважає, що наразі потрібно вести більше дис-
кусій, обговорень щодо шляхів створення громадського контролю 
в установах виконання покарань в Україні, висвітлювати позитив-
ний і негативний досвід його здійснення.

http://www.helsinki.org.ua/

реЗюме проблем 
кримінально-виконавчої системи україни 

щодо прав Засуджених

14.04.09

1. Вступ

Сфера застосування кримінальних покарань завжди була і за-
лишається однією з найбільш вразливих сфер у житті суспільства 
та державної політики. І це не дивно, оскільки основним змістом 
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покарання є застосування примусу і, відповідно, правообмежень до 
особи. Саме у цій сфері діяльності ризик зловживань щодо особи, 
яка зазнала правообмежень, а отже позбавилася певної міри захисту, 
є дуже високим. На ці факти неодноразово звертали увагу представ-
ники різноманітних державних та громадських організацій як в Ук-
раїні, так і з числа міжнародних недержавних інституцій.

У 2003 році в Україні був прийнятий новий Кримінально-вико-
навчий кодекс, який був покликаний врегулювати існуючи кримі-
нально-виконавчі правовідносини. Крім того, нормативний акт 
повинен був надати правовідносинам нового імпульсу, оскільки 
фактичний стан справ у сфері діяльності з виконання і відбування 
кримінальних покарань і взяті Україною на себе зобов’язання за чи-
сельними міжнародними договорами вимагали цього.

Кодекс, а слідом за ним і ціла низка інших законів та підзакон-
них нормативних актів були прийняті.

На цей час, коли вже склалася певна правозастосовча практика 
та досвід регулювання і використання вказаних нормативних актів, 
можна з впевненістю констатувати — нові нормативно-правові акти 
в сфері виконання кримінальних покарань виявилися неефективни-
ми, суперечливими та такими, що не відповідають вимогам міжна-
родних стандартів поводження із засудженими і актам із запобіган-
ня катуванням і фактично не виконали сподівань, які покладалися 
на них.

Отже, існує реальна потреба в виявленні проблемних моментів, 
їх формулюванні та докладанні зусиль щодо усунення тих норматив-
них та практичних інститутів, які роблять кримінально-виконавчі 
правовідносини середньовічним атавізмом і сферою де, нелюдське 
поводження, катування, рабство та позбавлення осіб елементарних 
прав та гідності мають благодатне підґрунтя.

Перелік, що надається нижче, не претендує на повноту і не ви-
черпним.

2. Визначення проблем у сфері виконання кримінальних покарань

Кримінально-виконавчі та супроводжуючи їх правовідносини, 
які склалися за період дії нового кримінально-виконавчого зако-
нодавства, дозволяють виявити деякі проблемні моменти та поді-
лити їх на:
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— проблеми концептуального характеру та
— проблеми практичного (прикладного) характеру.
Перші стосуються принципових положень, які постулюють пра-

вове становище засуджених та осіб, які опинилися в місцях поперед-
нього ув’язнення, правила презумпції невинуватості та аналогічні 
норми законодавства. Вони мають вирішальне значення для надан-
ня особі певного комплексу прав та визначення основних напрямків 
діяльності органів держави в сфері застосування покарань та інших 
обмежуючих заходів.

Друга група проблемних моментів виявилися, а точніше сфор-
мувалися в процесі виконання кримінальних покарань та застосу-
вання право обмежень. Ці інститути були створені завдяки тим не-
досконалостям, які містять норми кримінально-виконавчого права.

2.1. Проблеми концептуального характеру

Проблеми юридичної техніки деяких нормативних актів, проце-
дури їх прийняття та незадовільний стан понятійного апарату чин-
ного кримінально-виконавчого законодавства. Правила внутрішнього 
розпорядку кримінально-виконавчих установ (ПВР) є документом, 
в якому конкретизуються та отримують подальшу деталізацію нор-
ми КВК України. Цей акт є одним з основних в роботі органів та 
установ виконання покарань, оскільки встановлює «правила гри» як 
для персоналу установ, так і для засуджених. І тому цей акт не може 
бути сформульованим та прийнятим однією з сторін процесу вико-
нання-відбування покарань. Бо в такому разі неминучі зловживан-
ня. Доцільним є прийняття ПВР Кабінетом міністрів України.

Нормативні акти, зокрема Кримінальний кодекс України, при 
визначені такого складу злочину як тортури, повинні враховувати 
специфічність місць позбавлення волі, оскільки ці місця створюють 
плідне підґрунтя для тортур. Пояснюються це тим, що засуджені, 
оскільки до них застосовані певні правообмеження, є вразливою 
та незахищеною категорією осіб. Тому ознака застосування тортур 
у місцях позбавлення волі повинна стати кваліфікуючою.

Враховуючи специфіку вітчизняної правової системи, для більш 
ефективної протидії тортурам щодо осіб засуджених та осіб, які зна-
ходяться в інших місцях фактичного позбавлення волі, необхідним 
є визначення на законодавчому рівні поняття «позбавлення волі», 
а також закріплення та розмежування всіх можливих місць позбав-
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лення, обмеження волі та інших місць, в яких тримаються особи, 
щодо яких обрані певні міри державного примусу або обмежень.

Враховуючи зобов’язання, які прийняла на себе Україна під час 
вступу до численних міжнародних організацій, необхідним є введен-
ня інституту міжнародного контролю за виконанням цих зобов’язань 
державою та встановленню механізму реалізації такого контролю. 
Насамперед, міжнародний контроль є необхідним у сфері виконан-
ня кримінальних покарань і забезпеченні прав осіб, які тримаються 
в місцях фактичного обмеження або позбавлення волі та засуджених.

Реалізація принципу невинуватості. Стаття 62 Конституції Украї-
ни визначає, що особа вважається невинуватою у вчиненні злочи-
ну і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину 
не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним 
вироком суду. Якщо особа є невинуватою, то поводження з нею не 
повинне відрізнятися від поводження з будь-якою вільною особою, 
щодо якої немає жодних кримінальних судових процедур.

Фактично в Україні не забезпечується реалізація цього принци-
пу, оскільки особи, які мають статус підсудного або підозрюваного 
знаходяться в умовах наближених до позбавлення волі і на них роз-
повсюджується більшість норм, які відносяться до позбавлення волі 
і статусу засудженої особи.

Засуджений не є суб’єктом кримінально-виконавчих правовідносин. 
Йдеться про те, що на сьогодні кримінально-виконавче законодавство 
містить в собі такі положення, відповідно до яких засуджений висту-
пає як необхідний атрибут кримінально-виконавчої діяльності, але 
атрибут, який не має самостійного значення. Тобто без засудженого 
діяльність з виконання покарань не можлива. Але засуджений — це 
перш за все, пасивний суб’єкт, який повинен зазнавати каральний 
вплив і на цьому його значення та функції завершуються. Лише піс-
ля звільнення він набуває повний об’єм правосуб’єктності. До тако-
го виводу можна прийти, якщо вивчити перелік прав, обов’язків та 
заборон, які розповсюджуються на засуджених.

Низька поінформованість засуджених стосовно їх прав та шляхів 
і механізмів їх реалізації. Кримінально-виконавча система була й за-
лишається однією з найбільш «закритих» систем державних органів. 
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Ця закритість пов’язана і виражається не лише в специфічності 
діяльності і деяких установ. Вона потягла за собою певну «автоно-
мію» системи, сформувала державу в державі. Так, багато норма-
тивних актів, які приймаються вищим органом виконавчої влади 
в сфері виконання покарань мають гриф «цілком таємно» або «для 
службового користування», інші просто не публікуються. Такий 
стан справ приводить до того, що засуджені не мають змоги ознайо-
митися з нормативними актами та, відповідно, скористатися тим 
небагатим арсеналом прав, які в них є, хоча таке право для них за-
кріплює закон.

Вказана ситуація призводить до того, що засуджені не вміють 
користуватися своїми правами. Це не дивно, оскільки якщо особа не 
знає про свої права, вона, зрозуміло, не вміє ними користуватися. Ці 
права не доступні засудженому як з огляду на непоінформованість, 
так і з огляду на нерозуміння їх сенсу та тих правових наслідків, які 
тягне за собою існування та можливість реалізації певних прав. Не 
сприяє вмінню користуватися правами і низький рівень культури ук-
раїнського суспільства в цілому та суспільства засуджених зокрема.

Покарання умовами тримання. Вітчизняна практика виконан-
ня кримінальних покарань, зокрема покарання у виді позбавлення 
волі, на перше місце ставить створення таких умов, які без будь-яких 
сумнівів дають засудженому зрозуміти де він опинився та яке місце 
з моменту початку відбування покарання він займає у суспільстві. 
В кримінально-виконавчих установах створюються такі матеріаль-
но-побутові умови тримання, які не сприяють усвідомленню особою 
власної гідності та не орієнтують особу на повагу до себе та до ото-
чуючих. Неабияка частина карального впливу позбавлення волі міс-
титься саме в умовах тримання. Таке становище суперечить вимозі 
ч. 2 ст. 102 КВК України, яка говорить про те, що режим у колоніях 
повинен зводити до мінімуму різницю між умовами життя в колонії 
і на свободі, що повинно сприяти підвищенню відповідальності за-
судженого за свою поведінку і усвідомленню людської гідності.

Підміна/дублювання функцій суду під час визначення рівня безпеки 
колонії засудженому. Нормативні акти Департаменту, які присвячені 
визначенню рівня безпеки колонії для засуджених та сама концепція 
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визначення колоній створює умови для підміни функцій правосуддя 
Регіональним комісіями. Названі комісії здійснюють розподіл засуд-
жених за видами КВУ.

Виходячи зі змісту актів, що регламентують розподіл засудже-
них можна дійти висновку про те, що критерії, за якими проводить-
ся розподіл засуджених за видами КВУ, носять юридичний характер 
(тяжкість вчиненого злочину, наявність попереднього злочинного 
досвіду або досвіду відбування покарання). Недосконалість актів Де-
партаменту створює умови для дублювання комісіями функцій судів, 
що втілюється в оцінці комісією особи засудженого, обтяжуючих та 
пом’якшуючих вину обставин та ін. Практика розподілу засуджених 
підтверджує цей тезис. Отже, необхідно сформулювати положення 
про розподіл засуджених таким чином, щоб уникнути можливості 
впливання оціночних міркувань на розподіл засудженого.

2.2. Проблеми практичного (прикладного) характеру

Існування та дія спецпідрозділів. Закон України «Про Державну 
кримінально-виконавчу службу в Україні» передбачає, що Держав-
ний департамент України з питань виконання покарань має воєні-
зовані формування. Але ні цей акт, ні інші нормативні акти, які 
регулюють діяльності в сфері виконання покарань, не передбачають 
можливості втручання в кримінально-виконавчі правовідносини, 
так званих, груп швидкого реагування. Можливо існування таких 
підрозділів можна виправдати необхідністю дійсно швидкої реакції 
на терористичні акти або дію злочинних формувань, але їх швидку 
реакцію спрямовану на побиття засуджених пояснити та виправдати 
неможливо.

Найбільшим цинізмом відрізняються ті випадки звернення до 
«допомоги» груп швидкого реагування у випадках «приборкання» 
засуджених, які виказують незадоволення умовами тримання або 
намагаються відстоювати свої права. До того ж подібна практика 
суперечить вимогам міжнародних нормативно-правових актів, які 
є частиною національного законодавства України.

Обчислення строку відбування покарання. Загальним правилом 
закінчення строку відбування покарання та звільнення засуджених, 
є правило згідно з яким засуджений звільняється в першій половині 
останнього дня строку відбування покарання. Очевидно, що якщо 
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йдеться про певний, визначений судом строк покарання, то його за-
кінчення наступає тоді, коли закінчиться відповідна кількість днів, 
котрі складають з себе встановлений вироком строк (в місяцях, ро-
ках, т. ін.). Положення чітке і ясне. Але з незрозумілих причин на 
практиці склалася ситуація, коли засуджений звільнювався на 1 до-
бу пізніше, оскільки працівники КВУ розраховували строк пока-
рання за принципом — закінчення строку того ж самого числа, що 
й його початок. Така практика призводить до того, що порушуються 
права всіх без винятку засуджених, які відбувають покарання у виді 
позбавлення волі.

Крім того, тримання особи протягом однієї доби без достатніх 
підстав для цього, а тим більш в КВУ, є складом злочину, передба-
ченого ст. 146 КК України. Відповідно до ст. 62 Конституції України 
подібні ситуації тягнуть за собою можливість стягнення з держави 
сум відшкодування моральної шкоди.

Забезпечення права на правову допомогу. КВК України декларує 
для засудженого можливість користуватися правовою допомогою, 
причому закріплює це положення серед прав засудженого. І хоча ко-
декс не містить прямих обмежень щодо реалізації названого пра-
ва, на практиці існує багато способів перешкоджання засудженому 
в користуванні цим правом. Одним з прикладів є поміщення засуд-
женого до дисциплінарного ізолятора та, відповідно, ненадання йо-
му в цей час побачень з адвокатом.

Зміна умов тримання засуджених. За чинним кримінально-ви-
конавчим правом України зміна умов тримання засуджених відбу-
вається у двох варіантах. Перший — це зміна умов тримання в ме-
жах однієї колонії та зміна умов тримання шляхом переведення в ін-
шу колонію.

Відповідно до тих можливостей, які надає закон, зміна умов 
тримання всередині установи можлива лише у виді дозволу додатко-
во витрачати певну суму грошей (або відміну такої можливості) та 
переведення до іншої дільниці. Критеріїв, які обумовлюють мож-
ливість переведення та послідовного алгоритму дії посадових осіб 
установи кримінально-виконавче законодавство не містить. Такий 
нормативний вакуум залишає багато простору для зловживань з бо-
ку посадових та службових осіб КВУ. До того ж, стосовно дільниць 
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посиленого контролю, в яких встановлюється режим аналогічний 
максимальному рівню безпеки, нормативні акти неоднозначно рег-
ламентують з яких дільниць і за що засуджений може бути переве-
дений сюди, а також термін перебування засудженого в такий діль-
ниці ставиться в залежність від виконання індивідуальної програми 
роботи із засудженим. Що таке індивідуальна програма і в чому її 
зміст взагалі відомо лише деяким категоріям службових осіб КВУ. 
Цей документ залежить виключно від волі посадових осіб КВУ.

Дільниці соціальної реабілітації, які є, можливо, найбільш ба-
жаними для засуджених, існують далеко не у всіх колоніях. Такий 
стан речей унеможливлює попадання до них великої кількості за-
суджених, оскільки якщо такої дільниці в колонії немає, то хоча 
особа і заслуговує на переведення до дільниці соціальної реабіліта-
ції , вона не зможе туди потрапити, так як для цього буде необхідно 
переведення до колонії іншого рівня безпеки, а це вже зовсім інший 
інститут кримінально-виконавчого права.

Слід звернути увагу на те, що неможливо розглядати поміщення 
до ПКТ як зміну умов тримання.

Єдиний орієнтир у вирішенні питання щодо переведення засуд-
жених з однієї дільниці до іншої — це наявні в розпорядженні пра-
цівників Департаменту методичні рекомендації. Але такий акт но-
сить, перш за все, характер рекомендації, а по друге має методичне 
значення, тобто визначає методологічні підвалини визначення того 
або іншого виду дільниці.

Аналогічна ситуація і зі зміною умов тримання шляхом пере-
ведення в колонії з іншим рівнем безпеки. Законодавець згадує про 
те, що такі переведення здійснюються за участю Апеляційної комісії 
Департаменту, але чіткої та послідовної процедури переведення за-
конодавство не містить. Тим більш, не вказані підстави для таких 
переведень Сформульовані лише загальні та дуже суб’єктивні поло-
ження про поведінку засудженого та його ставлення до праці. Але 
сприйняття працівниками КВУ поведінки засудженого може бути 
дуже різним та пов’язаним з різними факторами. Тому й переведен-
ня засуджених будуть мати суб’єктивне забарвлення. .

Проблеми застосування щодо засуджених заходів дисциплінарної 
відповідальності, визначення злісних порушень режиму відбування пока-
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рання та кримінальна відповідальність засуджених за злісну непокору 
законним вимогам адміністрації КВУ (ст. 391 КК).

Застосування до засуджених заходів заохочення та стягнення 
є одним із засобів забезпечення режиму та доволі дійовим механіз-
мом впливу на засудженого. Цей вплив полягає не лише в тому, що 
правопорушники несуть відповідальність, а засуджені, які виявили 
позитивну поведінку, заохочуються. Ще одна функція, яку виконує 
дисциплінарна практика — це маніпулювання засудженими. Систе-
ма стягнень та заохочень дозволяє створювати для засуджених такі 
умови, які найбільш зручні для адміністрації КВУ.

Крім того, механізм застосування заохочень та стягнень має ба-
гато недоліків, котрі роблять застосування цих заходів не передба-
чуваними та, навіть, несподіваними. Наприклад, законодавець не 
розмежовує повноваження начальника та його заступника щодо за-
стосування заходів заохочення та стягнення.

Редакція статті 133 КВК України є незадовільною з точки зору 
юридичної техніки і теоретичного наповнення цього поняття. Виз-
начення злісного порушника режиму як особу, яка має певний набір 
характеристик та дисциплінарних правопорушень є типовим прикла-
дом, так званої, «стигматизації» особи. Тобто законодавець веде мову 
не про діяння особи, а про саму особу і фактично наділяє таку особу 
певним «статусом», «званням» злісного порушника режиму. Така ситу-
ація може привести до того, що ярлик «злісного порушника режиму» 
з засудженого більш ніколи не буде «знятий». Наведений стан справ 
не може бути визнаний задовільним, виходячи з доктрини покарань 
та стягнень, які накладаються за порушення і які, так би мовити, іс-
купають провину та діяння винуватої особи, «знімають» з неї вину.

Чинне кримінальне законодавство передбачає кримінальну від-
повідальність засуджених за злісну непокору вимогам адміністрації 
КВУ. Але диспозиція цієї статті КК сформульована таким чином, що 
під її дію фактично можна підводити будь-яку поведінку засудже-
ного за умови якщо існує дисциплінарна преюдиція. Стаття 391 КК 
містить таке положення: «…або інша протидія адміністрації у закон-
ному здійсненні її функцій особою, яка відбуває покарання у виді 
обмеження волі або у виді позбавлення волі, якщо ця особа за пору-
шення вимог режиму відбування покарання була піддана протягом 
року стягненню у виді переведення до приміщення камерного типу 
(одиночної камери) або переводилась на більш суворий режим відбу-
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вання покарання…» Як видно, будь-яка поведінка засудженого може 
розглядатися як злісна непокора вимогам адміністрації.

Отже, існування ст. 391 КК робить її інструментом маніпулю-
вання засудженими та створює можливість для подовження засудже-
ного строку відбування покарання.

Діяльність спостережених комісій. Спостережні комісії — є орга-
ном громадськості, які здійснюють взаємодію та контроль за діяль-
ністю КВУ.

Але їх діяльність має цілу низку недоліків, що зводять нанівець 
всі функції комісії. Зокрема, в селищах спостережні комісії (далі — 
СК) утворюються при держадміністраціях. Голова СК не має права 
безперешкодно відвідувати КВУ. Отже, він не має права здійснювати 
свою основну функцію контролю.

Враховуючи таке становище можна стверджувати, що СК не 
є органом громадського контролю за діяльністю КВУ.

Виходячи із сенсу створення СК, їх скоріше потрібно розглядати 
як орган соціального патронажу. Їх функції та завдання повинні змі-
нитися та бути спрямованими на допомогу засудженим під час відбу-
вання покарання та їх соціальну адаптацію після звільнення. На за-
конодавчому рівні відсутня визначеність в питанні підпорядкованос-
ті СК та в питанні результативності та правильності їх діяльності.

Для підвищення ефективності громадського контролю необхід-
но здійснити мінімум організаційних дій:

— СК не повинні узгоджувати представлення до УДЗ, а лише 
відмови в УДЗ;

— СК повинна мати повноваження щодо взаємовідносин з ор-
ганами прокуратури у сфері нагляду за виконанням пока-
рань;

— необхідно передбачити необхідність узгодження переведень 
засуджених в інші колонії з СК.

— встановити процедуру узгодження з СК локальних норматив-
них актів;

— наділити СК повноваженнями щодо надіслання запитів про 
дотримання вимог та рекомендацій СРТ;

— формування СК не повинно бути пов’язаним з включенням 
до їх складу колишніх працівників правоохоронних органів 
та суду;
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— СК не повинні фінансуватися державою та бути залежними 
від органів державної влади.

Праця засуджених. Праця не може бути рабською та повинна 
оплачуватись і не містити в собі ознак покарання та принизливості. 
Тобто засудженого не можна карати працею.

Кримінально-виконавче законодавство України залишає дуже 
багатий простір для зловживань з боку адміністрації кримінально-
виконавчих установ щодо прав засуджених на працю та на достой-
ний рівень її оплати. Практика виконання покарань підтверджує цю 
тезу. В колоніях непоодинокі випадки незаконного маніпулювання 
з працею засуджених. Прикладом можуть бути випадки, коли до-
кументальне оформлення праці засуджених не відповідає реальним 
обставинам. Така ситуація складається, коли на роботу виводиться 
бригада з 50 осіб, а наряди на виконання певної роботи оформлю-
ються щодо 5 осіб. Фактично це означає, що 45 осіб виконували 
примусову не оплачувану роботу, яка взагалі носить ознаки рабсь-
кої. Для засудженого це означає, що йому не нараховується заробітна 
плата, його трудовий стаж також може бути підданий сумніву.

Медичне та соціально-побутове забезпечення засуджених. Ці ін-
ститути регламентовані законом дуже скупо, що дозволяє практич-
ним працівникам КВУ без будь-яких зусиль залишатися в межах за-
кону і в той же час не забезпечувати засудженому навіть мінімуму, 
необхідного для утримування людини в умовах фізичної ізоляції.

Встановлюючи норми про медичне обслуговування доцільним 
є закріплення відповідальності за доведення засудженого до смерті.

Крім названого, бажаним є створення такої медичної служби, 
яка б не мала підпорядкованості адміністрації КВУ.

Порушення соціально-економічних прав засуджених. Конституція 
України встановлює непорушні соціальні та економічні права для 
громадян України. Засуджені зберігають статус громадян України 
і тому вони користуються відповідними правами, з врахуванням об-
межень, які випливають з вироку суду.

Вказані положення закону та їх можливі обмеження, як прави-
ло, не зачіпають основних економічних та соціальних прав засудже-
них. Отже, якщо засуджений має певні специфічні характеристики 
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та наділений особливими статусами (наприклад, статус чорнобиль-
ця, пенсіонера, т. ін.) він повинен зберігати ці статуси і під час від-
бування покарання. І це зрозуміло, оскільки покарання розповсюд-
жується на конкретний злочин та має чітко визначені межі.

Але практика виконання покарань свідчить про інше. Засуд-
жені фактично не мають змоги користуватися тими преференціями, 
які надає той чи інший статус. Або вони не можуть скористатися 
перевагами відповідного статусу, виходячи з відсутності механізму 
реалізації такого статусу в умовах позбавлення волі. Засуджений не 
може отримати виплати, які йому належать як чорнобильцю, тому 
що кримінально-виконавчі установи не співпрацюють з відповідни-
ми органами соціального забезпечення.

Подібна ситуація існує і по відношенню до оформлення пенсій 
за віком. Навіть така, здавалося б, автоматична процедура, не може 
бути реалізована в умовах позбавлення волі. Департамент не є плат-
ником зборів до пенсійного фонду та інших фондів соціального 
страхування, а отже засуджені, які мають право на пенсійне забез-
печення не можуть цим правом скористуватися, оскільки за відсут-
ності відрахувань до таких фондів, засуджений не набуває статусу 
застрахованої особи.

З аналогічними труднощами засуджений зіштовхується і після 
звільнення від відбування покарання. Якщо засуджений під час від-
бування покарання працював, а колонія не сплачувала внесків до 
пенсійного фонду, то такий засуджений не набуває права на отри-
мання пенсії.

Незрозумілим та непослідовним є положення КВК України, яке 
говорить про те, що режим повинен забезпечувати законні інтереси 
засуджених. Враховуючи те, що законними інтересами є такі блага, 
що відповідають чинному законодавству та досягнення яких особа 
може благати, але вони не забезпечені обов’язком іншого суб’єкта 
сприяти такому досягненню, важко себе уявити яким чином режим 
може забезпечувати такі законні інтереси. Прикладом може служити 
вступання засуджених до шлюбних відносин. Для реалізації цього 
«бажання» засуджений повинен особисто з’явитися до органів РАГСу 
та укласти шлюб в присутності відповідної посадової особи. Такий 
стан речей свідчить про те, що засуджений фактично позбавлений 
можливості укласти шлюб і, відповідно, режим не забезпечує за-
судженому можливості реалізувати цілком законний інтерес щодо 
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укладення шлюбу. Отже, кримінально-виконавче законодавство міс-
тить норму, яка заздалегідь не виконувана.

Оскарження засудженими рішень та актів органів Державного де-
партаменту. На сьогодні право засуджених на оскарження дій та 
рішень органів та установ кримінально-виконавчої системи передба-
чено декількома нормами чинного кримінально-виконавчого зако-
нодавства, але чіткої процедури, нажаль немає. Законодавець, зок-
рема, визначає порядок оскарження засуджень рішень Регіональних 
комісій щодо розподілу засуджених. Але ця регламентація є настіль-
ки непослідовною та не чіткою, а також має такі обмеження, що ос-
каржити рішення комісії стає фактично неможливим.

Що стосується інших рішень органів КВС, то їх оскарження вза-
галі має дуже сумнівний характер, оскільки механізм реалізації тако-
го оскарження є цілком утрудненим.

З прийняттям Кодексу адміністративного судочинства Украї-
ни, очевидно, що ця категорія справ повинна розглядатися саме ад-
міністративними судами, але на сьогодні немає такої судової прак-
тики та питання щодо підсудності справ за скаргами засуджених на 
дії органів та установ КВС є відкритим.

Інші порушення прав засуджених. Серед інших порушень прав за-
суджених суттєвими є такі:

— рівні умови тримання засуджених до довічного позбавлення 
волі чоловіків та жінок, хоча в цілому різниця в тримання 
цих категорій засуджених є істотною. Засуджені жінки відбу-
вають цей вид покарання в колоніях середнього рівня безпе-
ки, чоловіки в колоніях максимального рівня і тому різниця 
повинна відповідати рівню безпеки відповідної колонії;

— введення обмежень щодо кількості посилок та передач для 
засуджених за рішенням КСУ. Рішення КСУ фактично від-
мінило закон, яким були зняті обмеження щодо кількості 
посилок та передач для засуджених;

— адміністративні стягнення виконуються в порядку та режимі 
кримінальних покарань, що фактично прирівнює умови 
в них до умов в виправних колоніях. Це суперечить доктрині 
розмежування видів юридичної відповідальності за ступенем 
тяжкості вчиненого правопорушення та тих правовідносин, 
які стали об’єктом посягань;
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— виправні центри створені на базі колоній-поселень, тому во-
ни фактично зберегли всі ознаки виправних колоній;

— специфіка діяльності посадових та службових осіб КВУ. 
Ці категорії працівників є найбільш вразливою категорію 
працівників, які найбільш суттєво піддаються професіональ-
ній деформації. Тому необхідно періодично (наприклад 1 раз 
на 2–3 роки) проводити переатестацію практичних працівни-
ків КВУ на предмет професіональної придатності та надавати 
професійну, медичну та психологічну допомогу особам, які 
стали жертвами професійної деформації;

Заключні положення та шляхи усунення виявлених недоліків

Сформульовані проблемні та суперечливі момент кримінально-
виконавчого законодавства мають бути усунені.

Більшість з названих недоліків є результатом системної та 
цілеспрямованої діяльності відповідних органів та установ. Отже, 
й одним з вирішальних моментів в вирішенні проблем є відповідні 
кадрові зміни як у складі центрального апарату Департаменту, так 
і в конкретних кримінально-виконавчих установах.

Наступним заходом, який безумовно повинен відбутися є вне-
сення змін до кримінально-виконавчого законодавства. На цей час 
вже існує дуже багата практика застосування норм КВЗ, котра й ви-
явила цілу низку недоліків, а також зробила можливим визначен-
ня шляхів їх усунення. Відповідно, з врахуванням практичного до-
свіду в законодавство необхідно внести такі зміни, які допоможуть 
вдосконалити процес виконання-відбування покарань, зробити його 
більш доступним та передбачуваним.

Необхідно налагодити систему дійсного громадського та між-
народного контролю за діяльністю КВУ. Зробити такий контроль 
працюючим та ефективним. Для цього потрібно визначити порядок 
його здійснення, повноваження, джерела фінансування, а також від-
повідальність посадових осіб КВС за невиконання законних вимог 
громадських контролерів. Важливим є незалежність громадського 
контролю від державних органів влади.

І останнім, але майже самим важливим є зміна парадигми, кон-
цепції покарання та порядку й умов його відбування. Йдеться про 
формування образу засудженого, як особи, яка зробила помилку, але 
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не безнадійну. Необхідне додання зусиль на руйнування заохочен-
ня субкультури засуджених, як осіб, які мають якусь романтичну та 
гірку і несправедливу долю. До засудженого треба ставитися як до 
звичайної людини, яка тимчасово перебуває в місцях позбавлення 
волі, має честь та гідність і незабаром буде звільнена. Відповідно, 
й система органів не повинна носити карально-табірне забарвлення, 
а бути установами, які забезпечують фізичну ізоляцію засуджених та 
намагається насамперед не зашкодити особі цією ізоляцією.

Підготовлено Харківською правозахисною группою 
http://www.khpg.org

дискримінація Засуджених в україні 
ЗалишаЄться неЗдоланою проблемою

27.04.09

В Києві відбулася прес-конференція правозахисної організа-
ції «Донецький Меморіал» на тему «Як дотримувалися права в’язнів 
у 2008 році», на якій були представлені головні тези та висновки чет-
вертої щорічної Доповіді «Дотримання прав ув’язнених в Україні-2008», 
підготовленої за підтримки Міжнародного фонду «Відродження».

Число ув’язнених в Україні зменшується

В Доповіді відмічається, що у 2008 році продовжилось змен-
шення чисельності в’язничного населення в Україні, яке склало 
на 01.01.2009 року 145946 осіб.. Однак темпи зниження чисельності 
ув’язнених зменшились майже у тричі порівняно з попередніми ро-
ками. На 100 тис. населення в Україні за ґратами тримається 314 осіб, 
що маже втричі перевищує показник у країнах Західної Європи.

Порушення прав засуджених: позитивних змін не відбулося

Попри цю позитивну тенденцію, помітних змін на краще 
у сфері дотримання прав людини впродовж 2008 року не відбуло-
ся. Зберігається високий рівень порушень прав засуджених. Це сто-
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сується не стільки умов тримання, скільки поводження персоналу 
з ув’язненими. Як і у попередні роки, можна стверджувати, що по-
вага до гідності людини досі не стала домінуючим чинником кримі-
нально-виконавчої політики, а існуюча практика поводження із 
ув’язненими побудована на суворому вимаганні з боку адміністрації 
установ беззаперечної покори ув’язнених. Це доповнюється відсут-
ністю ефективного механізму подання скарг.

Протести засуджених караються і приховуються

Не зменшуються випадки протестів з боку засуджених. Керів-
ництво департаменту намагається приховати дійсні масштаби про-
тестів в’язнів. Відвертий аналіз причин таких подій відсутній. Керів-
ництво департаменту пояснює причини протестів зовнішніми чин-
никами — «це комусь потрібно збуджувати засуджених». Результати 
розслідування надзвичайних подій не оприлюднюються, суспільству 
іноді подається неправдива інформація про дійсний перебіг подій, 
заперечуються факти побиття засуджених та брутального поводжен-
ня. До засуджених, які протестують та скаржаться, застосовуються 
каральні заходи.

Керівництво відомства ігнорує пропозиції провідних правоза-
хисних організацій об’єктивно розслідувати повідомлення про кон-
фліктні або надзвичайні події в установах, що суттєво звужує мож-
ливості незалежної оцінки можливих порушень прав людини. 

Доступ до інформації щодо дотримання прав засуджених в сис-
темі надто обмежений. Триває практика ненадання відповідей або 
лише часткове надання інформації посадовими особами органів за 
запитами. До працівників відомства, які порушують законодавство 
про інформацію, не вживаються заходи реагування.

Громадський контроль обмежується

Взаємодія з громадськістю, в першу чергу, з неурядовими органі-
заціями, обмежується лише питаннями матеріальної допомоги системі 
та окремих послуг правового та консультаційного характеру засудже-
ним. Керівництво Департаменту демонструє нездатність до співпраці 
з правозахисними організаціями, які мають власні погляди на факти 
та події та висловлюють критичні зауваження щодо керівництва сис-
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теми, продовжує практику уникнення від співпраці з ними. Громад-
ський контроль дотримання прав засуджених та ув’язнених, а також 
діяльності установ виконання покарань відсутній.

Керівництво держави байдуже до проблем пенітенціарної системи

У Департаменті у 2008 році не відбулося позитивних змін у прак-
тиці прийняття відомчих документів, які порушують права засудже-
них та ув’язнених. У нормотворчій діяльності відомства зберігається 
значна перевага на користь питань охорони та безпеки на шкоду 
проблемам дотримання прав людини, громадськість та провідні на-
уковці до розробки документів, які стосуються прав людини, не за-
лучаються. Зобов’язання України, надане при вступі до Ради Євро-
пи у 1995 році, про підпорядкування кримінально-виконавчої сис-
теми Міністерству юстиції, залишається не виконаним остаточно. 
Впродовж більше десяти років існування Департаменту відомством 
не вживаються заходи, якими передбачалась би підготовка до такого 
підпорядкування.

Такій ситуації сприяє декілька чинників, серед яких важливою 
є, зокрема, й байдужість керівництва держави до проблем систе-
ми. Немає будь-яких змін й у питанні відсутності соцстрахування 
працюючих засуджених, їм не сплачуються внески до Пенсійного 
фонду. Керівництво відомства залишається байдужим до такої диск-
римінації засуджених. Залишається гострою кадрова проблема. При 
цьому рівень соціальної захищеності персоналу залишається непри-
пустимо низьким.

Серед в’язничного персоналу поширена корупція, особливо 
при застосуванні умовно-дострокового звільнення. Дійсні масштаби 
її оцінити важко. Разом з тим, відсутня дієва та публічна реакція 
керівництва на випадки корупції. 

Варто зазначити, що з шістнадцяти пропозицій попередньої До-
повіді не виконана жодна. Від Департаменту відсутня будь-яка реак-
ція на рекомендації попередніх Доповідей «Донецького Меморіалу» 
та взагалі на Доповіді.

Повний текст Доповіді буде оприлюднено у середині травня 2009 ро-
ку і розміщено на Інтернет-сайті «Тюремний портал»

http://www.ukrprison.org.ua/index.php?id=1240655105
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відкрите Звернення хпг 

щодо приЗначення голови державного департаменту 

З питань виконання покарань

17.08.09

Голові Кабінету міністрів України
Тимошенко Ю.В.
Членам Кабінету міністрів України

ВІДКРИТЕ ЗВЕРНЕННЯ 

ХАРКІВСЬКОЇ ПРАВОЗАХИСНОЇ ГРУПИ

Щодо призначення голови Державного департаменту з питань ви-
конання покарань

Шановна Юліє Володимирівно! 
Шановні члени Кабінету міністрів України!

Правозахисні організації України багато разів звертали увагу 
суспільства і держави на те, що система виконання покарань в Ук-
раїні є радянським рудиментом, не реформована і потребує докорін-
ної переробки. Мають бути змінені філософія покарання, основні 
засади функціонування державної кримінально-виконавчої служби, 
кримінально-виконавче законодавство і практика. Державна кримі-
нально-виконавча служба має бути демілітарізована і перетворена 
на цивільну службу у складі Міністерства юстиції (це добровільне 
забов’язання перед Радою Європи Українська держава взяла на себе 
ще у 1995 році!) із зберіганням та посиленням соціального захисту 
її співробітників. Дотримання прав людини – як обвинувачених та 
засуджених, так і персоналу – має стати її пріоритетом. Криміналь-
но-виконавча система має стати відкритою для ефективного нагляду 
за дотриманням прав людини, необхідне створення механізмів та 
процедур громадського та міжнародного контролю. Реформування 
кримінально-виконавчої системи має бути забезпечене адекватним 
фінансуванням. Воно має проводитися командою молодих професіо-
налів, які є і внутрі системи, і поза нею.
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Коли 2005 року на керівні посади Департаменту були призначені 
нові люди, серед них Василь Кощинець та Наталія Калашник, ми 
сподівалися на реформування системи виконання покарань та змі-
ни на краще у становищі як персоналу, так і в’язнів. Але сподівання 
виявилися марними. Навпаки, положення системи тільки погірши-
лось. Були звільнені фахівці, які критикували ділетантські дії ново-
го керівництва і не погоджувалися з ними. Ще більшою стала різни-
ця в оплаті праці керівництва та рядових працівників. Почастішали 
повідомлення про порушення прав обвинувачених та засуджених, 
про незаконне застосування сили, зросла кількість самогубств. Усі 
намагання правозахисників зробити системe відкритою для захис-
ту прав засуджених та персоналу, для громадського контролю були 
марними. Наталія Калашник в своєму листі прямо підкреслювала, 
що Департамент буде співпрацювати тільки з тими громадськими 
організаціями, які позитивно оцінюють його діяльність.

Але позитивно оцінити діяльність Департаменту за таких умов 
важко. Результати його праці в усіх напрямках, за які відповідає 
Наталія Калашник як заступник Голови Департаменту, виявилися 
вкрай невдалими. Це і провальна кадрова політика; і неналежне ме-
дико-санітарне забезпечення засуджених, внаслідок чого має місце 
ненадання медичної допомоги і висока смертність в місцях позбав-
лення волі; і незадовільна соціально-виховна робота із засудженими; 
й інші.

Призначення Наталії Калашник на посаду Голови Департамен-
ту буде мати, на нашу, думку, тяжкі наслідки. Її впевненість в своій 
правоті, невміння слухати опонентів і погоджуватися з фактами, 
коли вони суперечать її планам, в поєднанні з енергійністю і напо-
ром призведуть до подальших масових звільнень тих професіоналів, 
які ще залишилися в кримінально-виконавчій системі, та подаль-
шого занепаду системи, хоча занепадати їй вже, взагалі кажучи, не-
ма куди.

Вважаємо за необхідне проведення публічного конкурсу для 
призначення керівника такого складного та специфічного ві-
домства.

З повагою,
Євген Захаров, співголова Харківської правозахисної групи

http://www.khpg.org
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лист «донецького меморіалу» 
до прем’Єр-міністра україни ю.в. тимошенко

17.08.09

«Донецкий Мемориал»
Донецкая общественная историко-просветительская 
и правозащитная благотворительная организация
________________________________________________

Прем’єр-Міністру України
Тимошенко Ю.В.

Шановна Юліє Володимирівно!

Звертаємось до Вас з питань діяльності кримінально-виконавчої 
системи України.

Ми занепокоєні тривалим погіршенням ситуації з дотриманням 
прав людини в установах виконання покарань в Україні. Значною 
мірою це пов’язано з рівнем компетентності керівництва відомства. 
Воно очолюється людьми, які до призначення не мали будь-якого до-
свіду роботи у цій сфері. І голова Департаменту з питань виконання 
покарань Кощинець В.В., і його заступники, зокрема Калашник Н.Г. 
були новачками у системі. Дуже скоро відсутність у них досвіду ро-
боти в системі стала давати взнаки. З відомства звільнилося чима-
ло фахівців, які не могли сприйняти дилетантство керівників, але 
відчували свою неспроможність щось змінити. Як наслідок тако-
го управління – погіршився стан з дотриманням прав засуджених, 
стрімко збільшився розрив у доходах вищого керівництва системи та 
рядових працівників. Зросла кількість самогубств засуджених, зрос-
ло число повідомлень про побиття в’язнів, про жорстоке поводжен-
ня. Майже нанівець зведено співробітництво з більшістю провід-
них правозахисних організацій. Навіть стали лунати звинувачення 
правозахисників у виконанні замовлення криміналітету, коли вони 
наполягають на припиненні порушення прав людини в установах 
системи.

Нас серйозно турбує те, що за вмінням красномовно проголо-
шувати відданість європейським стандартам з одночасною іміта-
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цією піклування про права людини лише маскується нездатність 
професійно вирішувати нагальні питання розвитку системи. Про це 
свідчать і результати візиту Європейського Комітету із запобігання 
катувань, і щорічні доповіді про дотримання прав ув’язнених, які 
видаються правозахисною організацією «Донецький Меморіал».

Відкриті листи правозахисників про поганий стан з дотриман-
ням прав засуджених, які направлялися Президенту Країни, Голові 
Верховної ради і Вам, шановна Юліє Володимирівно, у лютому та 
червні 2008 року, залишились без дієвої уваги. Нещодавно Вам було 
надіслано ще одного листа від «Донецького Меморіалу» з копіями 
цих Відкритих листів.

Як члени Пенітенціарного Товариства України, які добре знають 
кримінально-виконавчу систему та її проблеми і специфіку, звертає-
мось до Вас, Юліє Володимирівно, з наполегливим проханням уваж-
но розглянути питання оновлення всього нинішнього керівництва 
відомства.

З повагою,

Олександр Букалов, голова Пенітенціарного товариства Украї-
ни, керівник громадської правозахисної організації «Донецький Ме-
моріал»

Валентина Бадира, канд. юр. наук, член Правління Пенітен-
ціарного товариства України, керівник громадської організації Чер-
нігівський правозахисний жіночій центр

Тетяна Денисова, канд. юр. наук, декан юридичного факультету, 
член Правління Пенітенціарного товариства України

http://www.khpg.org
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4. наДання безоплатної 
правової Допомоги засуДженим

аналіЗ системи надання беЗоплатної 
правової допомоги серед Засуджених, 

що тримаються в установах виконання покарань 
м. харкова

28.05.08 | Олексій Сердюк

На сьогоднішній день проблема надання безоплатної правової 
допомоги в Україні є дуже актуальною. Стаття 59 Конституції Украї-
ни передбачає, що кожен має право на правову допомогу. У випад-
ках, передбачених законом, ця допомога надається безоплатно. Ко-
жен є вільним у виборі захисника своїх прав. Для забезпечення пра-
ва на захист від обвинувачення та надання правової допомоги при 
вирішенні справ у судах та інших державних органах в Україні діє 
адвокатура. Право на ефективні засоби правового захисту закріплено 
й у ст. 13 Європейської конвенції про захист прав людини та осново-
положних свобод, яка була ратифікована Україною, а також у цілій 
низці інших нормативно-правових актів, зокрема Кримінально-про-
цесуальному кодексі України та Законі України «Про міліцію». Але 
у реалізації вищезазначених норм існують певні перешкоди. У пред-
ставленому дослідженні ми намагались їх визначити, та окреслити 
коло проблем, які мають бути якнайшвидше вирішені.

На основі іноземного досвіду у сфері надання безоплатної пра-
вової допомоги та аналізу умов і особливостей реалізації права на бе-
зоплатну правову допомогу в Україні було підготовлено проект Кон-
цепції формування системи безоплатної правової допомоги. Ця Кон-
цепція була схвалена на засіданні Національної Комісії зі зміцнення 
демократії та утвердження верховенства права, а після цього — Пре-
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зидентом України. З метою апробації положень Концепції було роз-
почато реалізацію пілотного проекту з надання безоплатної правової 
допомоги у містах Харкові, Білій Церкві та Хмельницькому.

Представлене дослідження э частиною масштабного дослід-
ницького проекту «Моніторинг системи безоплатної правової до-
помоги в Харківській області», здійсненого ХІСД за підтримки 
МФ «Відродження». Результати опубліковані та розміщені на Веб-
сайті ХІСД. У рамках цього дослідження окрім соціологічного опи-
тування осіб, які відбувають покарання, було опитано населення м. 
Харкова, слідчі та, за допомогою фокус-груп, було вивчено думку 
адвокатів та суддів, а також проведено контент-аналіз криміналь-
них справ у харківських районних судах і в апеляційному суді.

З метою аналізу системи надання безоплатної правової допо-
моги серед засуджених нами було опитано 605 в’язнів, що трима-
ються у виправних колоніях м. Харкова. З них 89,8% чоловічої статі 
та 10,2% — жіночої, відповідно до їх долі у генеральній сукупності.

У оцінці ступеню важливості проблеми надання безоплатної 
правової допомоги населенню переважна більшість респондентів 
(73,2%) не відчуває коливань і вважає цю проблему дуже важли-
вою. У оцінці ступеню доступності безоплатної правової допомоги 
респонденти відмічають різні обмеження можливості її отримати. 
Вона абсолютно доступна за думкою лише 2,3% осіб, які проходили 
у своєму житті усі етапи, на яких ця допомога могла бути їм потріб-
на. Лише третина респондентів вважає що безоплатна правова допо-
мога може бути ефективною.

Респондентам задали питання «Які нормативно-правові акти, на 
вашу думку, гарантують громадянину України право на отримання 
безоплатної правової допомоги?». Виявляється, що за думкою більш 
ніж половини опитаних (53,3%) найбільші гарантії надає Консти-
туція України. Такі гарантії надає Кримінальний Кодекс України 
за думкою 40,4% респондентів, Європейська конвенція про захист 
прав людини та її основних свобод за думкою 37% та Карно-про-
цесуальний Кодекс України за думкою 36,7% опитаних. Найменші 
гарантії отримання безоплатної правової допомоги, на думку засуд-
жених, надають спеціальні накази Міністерства внутрішніх справ, 
лише 2,8% респондентів відмітили цей варіант.

Респондентів попросили оцінити наскільки їм особисто необ-
хідні різні види безоплатної правової допомоги. Виявилось, що усі 
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запропоновані види правової допомоги є «дуже потрібними» більш 
ніж для половини опитаних. Це означає, що більше половини за-
суджених (від 54% до 68%) відчувають сильну потребу у безоплатній 
правовій допомозі практично в усіх її видах. Найбільш потрібним 
видом правової допомоги є правове консультування та роз’яснення, 
а також захист від карного обвинувачення. Дещо менш потрібним 
опитані нами в’язні вважають надання правової інформації та до-
помогу у складанні скарг, позивів та заяв. Найменшим попитом ко-
ристується допомога у досудовому врегулюванні спорів та представ-
лення інтересів особи у суді.

За правовою інформацією засуджені звертаються переважно 
до досвіду інших засуджених та затриманих, а також поповнюють 
ці знання самостійно. Можливо це пояснюється більшою довірою 
до «товаришів по нещастю» ніж до державних установ, які певною 
мірою причасні до їх ув’язнення. Також важливим джерелом для за-
суджених виступає їх спілкування з родичами та знайомими, а також 
інформація, отримана опосередковано, деперсоналізованим шляхом, 
через читання законів та кодексів, перегляд телепередач, читання га-
зет та прослуховування радіопрограм. На фоні правової інформації, 
яка отримується цими шляхами, інформація, що надходить від пра-
возахисних організацій та через спеціальні програми та заходи ви-
являється практично не значущою. Крім того, засуджені схильні до 
обирання деперсоналізованих опосередкованих шляхів отримання 
правової інформації, а серед тих шляхів,. де присутнє спілкування 
перевагу надають спілкуванню з іншими засудженими та затримани-
ми. Але слід зазначити, що спеціальні навчальні програми та заходи 
з розповсюдження правової інформації виявляються одним з пріори-
тетних каналів її отримання (після ЗМІ). Найближче соціальне ото-
чення (родичі та знайомі) а також адвокати виявляються найменш 
корисним ресурсом з розповсюдження правової інформації.

Але чи є така ситуація наслідком впевненості в’язнів у тому, що 
програми безоплатної правової допомоги взагалі не потрібні? Вияв-
ляється що ні — за думкою переважної більшості респондентів (від 
83% до 93%) такі програми є дуже потрібними.

З метою встановлення розповсюдженості практики надання бе-
зоплатної правової допомоги серед знайомих респондентів нами бу-
ло задано їм питання «Чи знайомі ви з особами, які отримували 
безоплатну правову допомогу?». На це питання відповіли «так, в ме-
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не декілька таких знайомих» — 17% опитаних, «Так, є один такий 
знайомий» — 12,4% а «Ні, таких знайомих немає» відповіли 70,6% 
опитаних нами засуджених.

Для встановлення рівня розповсюдженості практики надання 
безоплатної правової допомоги серед опитаних нами засуджених їм 
було задано питання «Чи отримували ви особисто безоплатну пра-
вову допомогу?». Безоплатну правову допомогу ніколи не отримува-
ли 76,8% респондентів, отримували один раз — 14,8%, отримували 
декілька разів — 7,2% та отримують постійно лише 1,2% опитаних 
в’язнів. Ці дані практично не відрізняються від даних про розпов-
сюдженість правової допомоги серед знайомих респондентів. Це на-
дає можливість стверджувати. Що серед осіб, які проходили у своєму 
житті усі етапи, на яких безоплатна правова допомога повинна була 
їм надаватись, її отримувало лише від 23,2% до 29,4% респондентів.

З видів безоплатної правової допомоги, яку отримували опитані 
нами засуджені, безперечно лідирує «Захист від карного обвинува-
чення», цій вид правової допомоги отримували 11% респондентів. 
Правову допомогу у вигляді представлення інтересів у суді отриму-
вали 6,8% опитаних, допомогу у написанні документів — 4,7%, до-
помогу у виді правового консультування та роз’яснення отримували 
3,5%, допомогу у виді надання правової інформації — 2,7% та до-
помогу у досудовому врегулюванні спорів — отримували теж 2,7% 
опитаних нами засуджених.

Важливим є хто саме надає безоплатну правову допомогу. Для 
з’ясування цього респондентів попросили відповісти на питання 
«Хто надавав вам безоплатну правову допомогу?». Більшості рес-
пондентів (15,1%) допомогу надавав адвокат призначений органами 
дізнання у суді. Знайомий юрист надавав допомогу 4,8% опитаних, 
громадська правозахисна організація — 3,3%, безоплатна юридична 
консультація у державній установі — 1,2% та безоплатна юридична 
консультація при ВУЗі надавала безоплатну правову допомогу лише 
0,7% опитаним нами засудженим. Звертаю на себе увагу тій факт, 
що 7,6% в’язнів звертались за правовою допомогою до інших, не виз-
начених нами, її суб’єктів.

Можливо зробити висновок, що переважна більшість одержува-
чів безоплатної правової допомоги отримують її за призначенням су-
ду та для захисту від обвинувачення та представлення своїх інтересів 
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у суді. Що є цілком зрозумілим, бо усі респонденти були затримані 
за карним обвинуваченням та засуджені на різні строки.

Для визначення недоліків у процесі надання безоплатної правової 
допомоги респондентам було задано питання «Які недоліки наданої вам 
безоплатної правової допомоги ви можете відмітити?». Найбільшим не-
доліком наданої респондента безоплатної правової допомоги була бай-
дужість до їх проблем того, хто їм надавав цю допомогу. Варіант від-
повіді «Тому, хто надавав мені допомогу, мої проблеми були байдужі» 
обрали 15,8% респондентів. Другим по розповсюдженості недоліком 
є те, що безоплатна правова допомога досягла своєї мети тільки част-
ково: варіант «вона допомогла тільки частково» обрали 8,1% опитаних. 
Безоплатна правова допомога діяла проти інтересів 6,1% респондентів. 
Юрист, який надавав допомогу, «слабко знав закони» у 3,2% опитаних 
та «не мав достатнього практичного досвіду» у 2,8% респондентів. І ли-
ше 2,3% опитаних нами в’язнів не відмітили особливих недоліків у ро-
боті особи, яка надавала їм безоплатну правову допомогу.

Респондентів попросили оцінити якість наданої їм безоплатної 
правової допомоги. За думкою 32% опитаних допомога була «Абсо-
лютно неякісна», ще 28,6% респондентів вважають що якість наданої 
їм допомоги була низькою. Вагаються у своїх оцінках 22,2% респон-
дентів. Високу якість допомоги відмітили 7,4% та дуже високу якість 
відмітили 9,9% опитаних нами засуджених.

Процес затримання по підозрі у скоєнні злочину є найбільш акту-
альним етапом у відношенні дотримання прав людини та необхідності 
надання правової допомоги. Респондентам було задано питання «Коли 
було складено протокол про ваше затримання?». У 24,4% випадків та-
кий протокол було складено безпосередньо після затримання; у 14,5% — 
протягом 6 годин після затримання; у 10,6% — протягом 7–12 годин 
після затримання; у 9,2% — протягом 13–24 годин після затримання. 
Вражаючим фактом є те, що у 41,3% респондентів протокол про затри-
мання було складено більше 24 годин після моменту затримання.

Як було зазначено вище, затриманому при складанні протоколу 
про затримання повинні пояснити його права та обов’язки і вручи-
ти копію складеного протоколу. Для з’ясування чи є ця практика 
здійснюваною респондентів попросили відповісти на питання «Чи 
повідомлялось вам про ваші права при затриманні?». Виявилось, що 
72,7% респондентів «Ні про які права не розповідали». Дали швидко 
проглянути бум агу, де було щось написано про їх права, але самі 
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права не роз’яснювали 20,3% опитаних засуджених. Повідомили про 
їх права лише 7% респондентів.

Про які саме права повідомляли респондентів наглядно ілюст-
рує розподіл відповідей респондентів на питання «Якщо вас повідо-
мили про ваші права, то про які саме?». Про право на вільний вибір 
захисника своїх прав повідомили 21,8% респондентів. Про право за-
хищати свої права особисто або за допомогою захисника з моменту 
затримання або арешту повідомили 21,3% респондентів. Про право 
у будь-який час оскаржити у суді своє затримання повідомили 17,4% 
респондентів. Про право не давати показання чи пояснення від-
носно себе, членів родини або близьких родичів повідомили 12,1% 
респондентів. Про право не доводити свою безвинність у скоєнні 
злочину повідомили 9,8% респондентів. Про право на оскарження 
в суді рішень, дій або бездіяльності посадових осіб повідомили 8,9% 
респондентів. Про заборону катувань, жорстокого або принижую-
чого людську гідність поводження чи покарання повідомили 8,4% 
респондентів. Про право звертатись з метою захисту своїх прав до 
Уповноваженого Верховної Ради з питань прав людини повідомили 
8,2% респондентів. Про право відмовитись від надання будь-яких 
пояснень до прибуття захисника повідомили 8% респондентів. Про 
право після використання усіх національних засобів правового за-
хисту звертатись з метою захисту своїх прав у відповідні міжнарод-
ні організації повідомили 7,1% респондентів. Про право на відшко-
дування шкоди, вчиненої незаконними діями працівників органів 
дізнання або слідства повідомили лише 5,3% респондентів.

При затриманні орган дізнання (слідчий, прокурор) повинен 
негайно повідомити про затримання особи одного з її родичів. За 
свідченнями респондентів можливості повідомити родичів про за-
тримання їм не надали у 57,2% випадків. Надали таку можливість 
через деякий час перебування у міліції 25,2% респондентів. Надали 
таку можливість одразу ж після першої розмови (допиту) з праців-
никами міліції. Надали таку можливість одразу ж після затримання 
лише 12,6% опитаних нами засуджених.

У відношенні 78,9% респондентів застосовувались якісь запобіж-
ні заходи до винесення вироку. Найбільш розповсюдженим запобіж-
ним заходом було взяття під варту — його застосовували відносно 
61,8% респондентів. Підписку про невиїзд застосовували відносно 
22,7% респондентів; нагляд командування військової частини — від-
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носно 12,5%; особисту поруку — відносно 1,5%; поруку громадської 
організації чи трудового колективу — відносно 1,1% та заставу — від-
носно лише 0,4% опитаних нами засуджених.

Більшість респондентів перебувала під вартою до суду трива-
лий час. З них до 1 місяця перебувало до суду під вартою 14,2%; від 
1 місяця до 3х місяців — 23,3%; від 3х місяців до півроку — 25%; від 
півроку до року — 19,3% та більше року — 18,2% опитаних.

Згідно ст. 29 Конституції України обґрунтованість тримання 
особи під вартою має бути перевірена судом протягом 72 годин піс-
ля її затримання. За свідченнями респондентів це зробили протягом 
першої доби у 11% випадків; протягом другої доби — у 8,6% випад-
ків та протягом третьої доби — у 24,9% випадків. Зробили це піз-
ніше трьох діб після затримання у 55,5% випадків. Тобто більш ніж 
у половині випадків було порушено чинне законодавство.

Респондентам було задано питання «Чи була у вас можливість 
скористатись послугами безоплатного адвоката?». Виявилось, що 
співробітники міліції (прокуратури) надали адвоката за власною 
ініціативою 24% опитаних нами засуджених; надали адвоката за 
першою вимогою респондентів у 4,3% випадків; надали адвоката, 
але після тривалих прохань та уговорів 5,4% респондентів. Міліція 
(прокуратура) відмовилась надати адвоката у 26,9% випадків. Ще 
3,7% респондентів не мали потреби у безоплатній правовій допомозі, 
але їм нав’язали адвоката. Від послуг безоплатного адвоката відмо-
вились самостійно, при існуванні такої можливості 21,8% респон-
дентів. Користувались послугами свого оплачуваного адвоката 13,9% 
опитаних нами засуджених.

Таким чином, можна зробити висновок, що респонденти роз-
поділились на три приблизно рівні групи: коли респонденти самі від-
мовлялись від послуг безоплатних адвокатів та користувались послу-
гами платних; коли міліція надавала безоплатного адвоката та коли 
міліція відмовляла респондентам у наданні безоплатного адвоката.

Особливої уваги, на наш погляд, потребують випадки, коли рес-
понденти відмовлялись від правової допомоги. Для аналізу таких 
випадків ми задали респондентам питання «Чи була у вас ситуація, 
коли співробітники міліції дізнавшись про те, що у вас немає гро-
шей на адвоката, запропонували вам підписати відмову від правової 
допомоги взагалі?». Таких спроб співробітники міліції не робили 
у 46,9% випадків. Такі спроби були, але респонденти наполягли на 
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наданні їм адвоката у 12,8% випадків. І відмовились від адвоката під 
впливом співробітників міліції 40,2% опитаних засуджених.

Також суттєвим моментом є виявлення випадків вимагання ха-
барів у респондентів. Співробітники міліції не робили спроб «виріши-
ти питання» за допомогою хабара у 37,7% випадків. Спроби умовити 
респондентів «вирішити питання» за допомогою хабара були, але рес-
понденти відмовились у 31,3% випадків. Та ще третина респондентів 
(31,1%) «вирішували питання» саме у такий спосіб. Це свідчить що 
третина респондентів давали хабара у міліції замість використання 
послуг безоплатного адвоката, та ще третина респондентів на вима-
гання хабара не піддались та наполягли на наданні їм адвоката.

Важливим моментом є участь безоплатного адвоката у справі на 
усіх її етапах. Виявилось, що 41,4% отримали можливість користува-
лись послугами адвоката лише під час судового розгляду; 22,7% — на 
етапі ознайомлення з матеріалами справи; 19,4% — при висуненні 
обвинувачення; 8,6% — з моменту першого допиту до висунення об-
винувачення та лише 7,9% респондентів отримали таку можливість 
з моменту затримання до першого допиту.

Додатковим показником, що описує роботу адвоката, є частота зус-
трічей з підзахисним. Виявляється, що більшість респондентів (58,9%) 
бачила захисника тільки перед судом та на суді. Декілька разів зуст-
річались з захисником 32,8% респондентів. Зустрічались з адвокатом 
регулярно (5 і більше разів) лише 8,3% опитаних нами засуджених.

Але сама по собі можливість скористатись послугами безоплатно-
го адвоката не є виключно гарантією отримання від нього якісної до-
помоги. Як найчастіший недолік його роботи респонденти відмічають 
відсутність уваги до клієнта (34,6%). Також серед недоліків у роботі 
безоплатного адвоката вказуються дії проти інтересів клієнта (22,6%), 
погане знання справи (20,6%), низька кваліфікація адвоката (18,3%) та 
його недисциплінованість (8%). Лише у 14,5% випадків респонденти не 
змогли відмітити особливих недоліків у роботі безоплатного адвоката.

Згідно з Кримінально-процесуальним Кодексом України учас-
ники кримінального процесу мають право на ознайомлення з усіма 
матеріалами кримінальної справи до початку судового процесу. І ли-
ше 17,6% мали таку можливість у режимі, що повністю їх влашто-
вував. Така можливість у респондентів була, але слідчий навмисно 
прискорював цей процес у 51,5% випадків. Не мали такої можли-
вості 20,7% опитаних.
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На підсумок треба зазначити, що незважаючи на чисельні не-
доліки та порушення у процесі надання безоплатної правової допо-
моги, засуджені відчувають у ній дуже сильну потребу і сподівають-
ся на покращення в усіх її аспектах.

Висновки:

Проаналізувавши систему надання безоплатної правової допо-
моги (БПП) серед засуджених можливо зробити наступні висновки:

— Засуджені вважають безоплатну правову допомогу актуаль-
ною та потрібною населенню та їм особисто, але сумнівають-
ся у її ефективності.

— Серед законодавчих актів, які на думку засуджених гаранту-
ють громадянам надання БПП, лідирують Конституція Ук-
раїни, Кримінальний та Кримінально процесуальний Кодек-
си України.

— Менше третини засуджених вважає, що БПП взагалі існує. 
Отримували БПП особисто лише 23,2% засуджених. Мають 
знайомих, які отримували БПП — 29,4% засуджених.

— Найбільш потрібним видом БПП засуджені вважають захист 
від кримінального обвинувачення. Найчастішим видом БПП 
наданої засудженим є також захист від кримінального обви-
нувачення.

— Найчастіше БПП надає адвокат, призначений органом 
дізнання. Найчастішим недоліком його роботи є байдужість 
до проблем клієнта.

— Засуджені оцінюють якість наданої їм БПП як скоріше 
неякісну та у більшості незадоволені результатами наданої їм 
БПП.

— За правовою інформацією засуджені схильні звертатись до ін-
ших засуджених та деперсоналізованих джерел (ЗМІ, закони 
та кодекси). До спеціальних програм та заходів з розповсюд-
ження правової інформації звертався найменший їх процент, 
але засуджені вважають що після деперсоналізованих джерел 
(ЗМІ, закони та кодекси) ці програми є найбільш доцільним 
шляхом розповсюдження цієї інформації і у більшості впев-
нені що такі спеціальні програми дуже потрібні.

— При аналізі процесу затримання по підозрі у скоєнні злочи-
ну виявлено ряд істотних порушень законодавства та прав 
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затриманих. Протокол про затримання у 41,3% випадків був 
складений більш ніж через добу після затримання. Лише 7% 
засуджених повідомили про їх права при затриманні. Мож-
ливості повідомити родичів про затримання взагалі не нада-
ли у 57,2% випадків. Доставили у суд для розгляду питання 
про призначення запобіжного заходу у вигляді тримання під 
вартою більш ніж через три доби після затримання і пізні-
ше 55,5% засуджених. Не надали можливість ознайомитись 
з матеріалами справи 20,7% засуджених, а у 51,5% випадків 
чинили їм у цьому перепони.

— Адвоката для надання БПП не надали приблизно третині рес-
пондентів, ще третина відмовилась від його послуг самостійно.

— У 53% випадків міліція пропонувала засудженим відмовитись 
від правової допомоги взагалі і у 40% випадків їй це вдалося.

— Впізнавши, що у респондентів є гроші у 31% випадків міліція 
пропонувала їм «вирішити питання» за допомогою хабара, 
і ще у 31% випадків засуджені діяли саме таким чином.

— Виявилось, що 41,4% засуджених отримали можливість ско-
ристатись послугами адвоката лише в момент розгляду спра-
ви у суді, та 58,9% побачили адвоката лише перед судом та 
у суді. У його роботі не відмітили недоліків лише 14,5% за-
суджених, а найчастішим недоліком вказали відсутність ува-
ги до клієнта та дії проти його інтересів.

На підсумок треба зазначити, що незважаючи на чисельні не-
доліки та порушення у процесі надання безоплатної правової допо-
моги, засуджені відчувають у ній дуже сильну потребу і сподівають-
ся на покращення в усіх її аспектах.

http://www.khpg.org

чи Є беЗоплатна правова допомога насправді?

06.02.08 | Людмила Дашкевич

Право на правову допомогу закріплено у ст. 59 Конституції Ук-
раїни. У випадках, передбачених законом, вона надається безоплат-
но. Це право зафіксовано також у Європейській конвенції про за-



Огляд повідомлень щодо порушень прав людини в КВС України в 2007–2009 рр.

���

хист прав людини та основоположних свобод, у низці вітчизняних 
нормативно-правових актів.

Заарештованому чи затриманому мають негайно роз’яснити йо-
го права і надати можливість користуватися правовою допомогою 
захисника — так записано в ч. 3 статті 29 Конституції України. 
А Європейський комітет із запобігання тортурам та жорстокому по-
водженню у своїх рекомендаціях зазначає, що право на доступ до 
адвоката починає діяти одразу після того, як особу позбавлено пра-
ва вільно залишити приміщення органу правопорядку. Однак 72,7% 
опитаних засуджених відзначили, що їм про жодні права не роз-
повідали. П’ята частина цього контингенту повідомила, що їм дали 
швидко проглянути папірець, де було щось написано про їхні права, 
але нічого не роз’яснювали.

Такі дані наводить у своєму звіті Харківський інститут соціаль-
них досліджень, який провів моніторинг безоплатної правової до-
помоги в Харківському регіоні. Експерти провели соціологічне опи-
тування населення Харкова, слідчих та осіб, які відбувають пока-
рання. Було також вивчено думку адвокатів і суддів та проведено 
контент-аналіз кримінальних справ у харківських районних судах 
і в апеляційному суді.

Загальний висновок такий: актуальною вважають проблему безоп-
латної правової допомоги 84,4% населення Харкова, 76% слідчих і 85% 
ув’язнених. Більшість опитаних переконані, що насамперед безоплат-
на правова допомога потрібна при кримінальному звинуваченні.

Найбільшою вадою безплатної правової допомоги ув’язнені на-
звали байдужість захисників до їхніх проблем. Пояснюється вона 
низькою мотивованістю адвокатів у таких справах (адвокатів за при-
значенням), адже за робочий день вони отримують 15 гривень.

Промовисті такі дані: 30,6% мешканців Харкова не стали б ко-
ристуватися безоплатною правовою допомогою навіть у разі їх за-
тримання. Однозначно від неї відмовилися б і 28% слідчих, 31% — 
швидше відмовилися б, ніж скористалися. У цьому є логіка, адже 
нерідко адвокати за призначенням діють проти інтересів тих, кого 
зобов’язані захищати, виконують частину функцій слідчого.

Додатково характеризують якість безоплатної правової допомоги 
такі цифри: більше половини респондентів (58,9%) бачили захисни-
ка тільки перед судом і на суді, і лише 8,3% засуджених зустрічалися 
з ним регулярно (п’ять і більше разів).
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Чи була в осіб, які відбувають покарання, можливість скориста-
тися послугами безоплатного адвоката під час слідства? Працівники 
міліції або прокуратури із власної ініціативи надали захисника ли-
ше 24 відсоткам опитаних засуджених, відмовилися надати у 26,9% 
випадків, надали за першою вимогою респондентів у 4,3% випадків, 
після тривалих прохань — у 5,4% випадків і лише у 7,9% випадків — 
як того вимагає закон, з моменту затримання до першого допиту.

Аналіз кримінальних справ вивів на трохи іншу цифру: адвокат 
розпочав участь у справі до першого допиту в 12% випадків, але на-
віть у такому разі вже після того, як органи дізнання відібрали в за-
триманих пояснення.

Однак результати вивчення карних справ свідчать: у 99% випад-
ків у справі є протокол про те, що особі роз’яснили її права, серед 
них і право на отримання правової допомоги, в тому числі й безоп-
латної. Це пояснюється прискіпливою увагою з боку прокуратури 
та суду, адже неінформування з цих питань вважається порушен-
ням, за яке слід відповідати. Але далі підписання протоколу про 
ознайомлення з правами справа зазвичай не йде. У 80% справ пі-
дозрювані не подавали клопотання про залучення адвоката, а в 64% 
навіть підписали відмову від нього.

Пояснюється такий стан низкою причин. Найпоширеніша поля-
гає в тому, що працівники правоохоронних органів вводять людину 
в оману. Їй кажуть, що вона може скористатися послугами адвоката, 
і запитують, чи є в неї гроші зараз, при собі, чи хоче вона залучити 
захисника. Якщо затриманий дає негативну відповідь, йому пропо-
нують підписати відмову. Надалі така особа помилково вважає, що, 
оскільки вона відмовилася від адвоката, підписавши відповідний 
папір, це остаточне рішення, якого не можна змінити. Тож часто 
люди або не користаються правовою допомогою взагалі, або вдають-
ся до неї на тих етапах, коли вона вже малоефективна.

Інша причина — відсутність механізму надання такої допомоги. 
Крім того, в деяких випадках слідчий, котрий має докази у справі, пояс-
нює підозрюваному, що скоєний ним злочин не є тяжким, що він спри-
яє розслідуванню, тож йому «гарантують» умовне покарання, — і таким 
чином переконує відмовитися від захисника. Родзинка в тому, що це 
значно спрощує і прискорює процедуру досудового розслідування, ад-
же участь у справі адвоката потребує додаткових витрат часу. Поширена 
і практика надання адвоката як винагороду за співпрацю зі слідством.
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Третина респондентів-засуджених відповіли, що працівники 
міліції, дізнавшись про наявність у них грошей, пропонували «вирі-
шити питання» з допомогою хабара, і вони саме так і зробили. Тобто 
давали хабара замість того, аби скористатися послугами безоплатно-
го адвоката. Ще третина на такі умовляння не піддалася й наполяг-
ла на тому, аби їм таки надали захисника.

Гальмом у наданні безоплатної правової допомоги є й слабка 
поінформованість про діючі адвокатські об’єднання та небажання 
адвокатів працювати за призначенням за мізерний гонорар. Відтак 
лише 55% опитаних слідчих точно знають, де міститься адвокатсь-
ке об’єднання на підвідомчій території. 12% слідчих заявили, що 
знайти адвоката, який надав би безоплатну правову допомогу затри-
маному, практично неможливо. 34% слідчих ніколи не зіштовхува-
лися з роботою адвокатів за призначенням у ході своєї службової 
діяльності. Половина слідчих зазначили, що для надання безоплат-
ної допомоги в будь-який час готові з’явитися лише добре знайомі 
адвокати. Така практика свідчить про формальне ставлення слідчих 
до безоплатної правової допомоги, коли адвокат потрібен лише «для 
галочки». Такі категорії як незалежність та неупередженість при ць-
ому залишаються за межами процес.

http://www.dt.ua/1000/1050/61790/

іЗ досвіду співпраці 
бо «чернігівський жіночий правоЗахисний центр», 
спостережної комісії, органів виконавчої влади 

та місцевого самоврядування 
З питань надання беЗкоштовної правової допомоги 

Засудженим та Звільненим особам

03.07.09

В роботі круглого столу прийняли участь: начальник Головно-
го управління юстиції у Чернігівській області, заступник міського 
голови, представники Управління Державного департаменту Ук-
раїни з питань виконання покарань в Чернігівській області, пра-
цівники прокуратури, керівництво Чернігівської виправної колонії 
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№ 44, Чернігівського СІЗО № 31, кримінально-виконавчої інспек-
ції м.Чернігова, помічник Міністра внутрішніх справ, члени Чер-
нігівської міської спостережної комісії, представники громадських 
організацій міста та громадських організацій України, які займа-
ються питаннями надання безкоштовної правової допомоги засуд-
женим та звільненим особам.

Було прийнято резолюцію, в якій констатувалося, що ставши 
незалежною державою, Україна має на меті побудову демократично-
го суспільства, у якому в повній мірі повинні забезпечуватися права 
людини та свободи, верховенство закону і справедливості.

Відповідно до статті 59 Конституції України кожен має право на 
правову допомогу, яка надається у випадках, передбачених законом 
безоплатно, і кожен є вільним у виборі захисника своїх прав.

Виходячи із чинного законодавства, держава поважає і охороняє 
права, свободи і законні інтереси засуджених, а вони користуються 
всіма правами людини і громадянина, за винятком обмежень, виз-
начених Законами України, Кримінально-виконавчим кодексом Ук-
раїни і вироком суду.

Відповідно до Європейських пенітенціарних правил R (2006) 2 
засуджені мають право на отримання правової допомоги. Обов’язком 
адміністрації пенітенціарних установ є надання можливості для до-
ступу до такої допомоги. Засуджені мають право користуватися пос-
лугами юриста, як за свій рахунок, так і через систему безкоштовної 
правової допомоги. Європейські пенітенціарні правила передбача-
ють конфіденційність консультацій з правових питань з юристами. 
Засудженим відповідно до цих Правил надається доступ до доку-
ментів, які стосуються процесуальних дій щодо них, або можливість 
тримати такі документи у себе.

Згідно пункту 2 статті 8 Кримінально-виконавчого кодексу Украї-
ни кожному засудженому гарантується право на правову допомогу.

Пунктом 8 наказу № 33 Державного департаменту України з пи-
тань виконання покарань від 17 березня 2000 року, яким оголошено 
«Положення про відділення соціально-психологічної служби устано-
ви виконання покарань», безпосередньо на начальника відділення 
покладається обов’язок здійснювати прийом засуджених з особистих 
питань, вирішувати їх заяви та скарги, надавати допомогу в захисті 
їх прав та законних інтересів.
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Згідно статті 102 Кримінально-виконавчого кодексу України 
«Режим у колоніях та його основні вимоги» — через діяльність ре-
жимно-оперативних апаратів має забезпечуватися реалізація прав 
і законних інтересів засуджених.

Крім того, частиною 3 статті 110 Кримінально-виконавчого ко-
дексу України також передбачено, що засудженому гарантується пра-
во на правову допомогу. Для її одержання за письмовою заявою за-
суджених, їх близьких родичів, громадських організацій, засудженим 
надається побачення з адвокатом або іншим фахівцем в галузі права. 
Ці побачення за бажанням засудженого, адвоката або іншого фахів-
ця в галузі права можуть надаватися наодинці. Пунктом 49 «Правил 
внутрішнього розпорядку» воно надається в кімнаті короткостроко-
вих побачень із забезпеченням їх безпеки.

Відповідно до Указу Президента України «Про концепцію фор-
мування системи безоплатної правової допомоги в Україні», спрямо-
ваної на реалізацію права людини на доступ до правосуддя, метою 
якої є створення ефективної системи безоплатної правової допомо-
ги, — первинної та вторинної, вона реалізується шляхом:

— інформування особи про зміст її права та порядок його реалі-
зації;

— забезпечення можливостей досудового вирішення правових 
спорів;

— запобігання часовим та фінансовим затратам особи на доступ 
до адвоката.

На жаль, в статтях 7 «Основи правового статусу засуджених» 
та 8 «Основні права засуджених» Кримінально-виконавчого кодек-
су України не закріплене положення, відповідно до якого засудже-
ний повинен визнаватися суб’єктом правовідносин у сфері виконан-
ня покарань, як це передбачено в статті 6 Загальної декларації прав 
людини, що кожна людина, де б вона не перебувала, має право на 
визнання її правосуб’єктності.

В умовах сьогодення законодавством, яким передбачено доступ 
до правової допомоги, засуджені скористатися не мають можливості, 
оскільки послуги адвоката коштують дорого, а державна система, 
яка б забезпечувала реальний доступ засуджених до такої допомоги, 
не створена. Крім того, рівень підготовки персоналу кримінально-
виконавчої служби на сьогоднішній день недостатній для того, щоб 
задовольнити потреби засуджених в отриманні правової допомоги. 
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Особливо відчутним є низький фаховий рівень роз’яснень, консуль-
тування, складання запитів в галузі цивільного, сімейного, житло-
вого права, земельних правовідносин.

Насторожує недостатнє знання кримінально-виконавчих пра-
вовідносин, особливо в галузі дотримання прав і законних інтересів 
засуджених, де на думку спостережної комісії, гарантом в дотриман-
ні їх прав мають виступати начальники різних рівнів, а в межах від-
ділення — керівники відділень, керівники режимних служб.

Учасники круглого столу «Із досвіду співпраці благодійної ор-
ганізації «Чернігівський жіночий правозахисний центр», спостереж-
ної комісії, органів виконавчої влади та місцевого самоврядування 
в питаннях надання безкоштовної правової допомоги засудженим та 
звільненим особам» за результатами обговорення вирішили:

1. Ініціювати внесення змін до статті 7 та 8 Кримінально-вико-
навчого кодексу України, якими закріпити положення, відповідно 
до якого засуджений повинен визнаватися суб’єктом правовідносин 
у сфері виконання покарань, як це передбачено в статті 6 Загальної 
декларації прав людини, відповідно до якої кожна людина, де б вона 
не перебувала, має право на визнання її правосуб’єктності.

2. Ініціювати внесення змін до частини 3 статті 110 «Побачення 
засуджених до позбавлення волі з родичами, адвокатами та інши-
ми особами. Телефонні розмови» Кримінально-виконавчого кодексу 
України і викласти її таким чином:

«Для одержання правової допомоги за письмовою заявою засуд-
жених, їхніх близьких родичів, громадських організацій засудженим 
надається побачення з адвокатом або іншим фахівцем у галузі пра-
ва, який за законом має право на надання правової допомоги осо-
бисто чи за дорученням юридичної особи. Побачення засудженого 
з адвокатом чи іншим фахівцем в галузі права, який за законом має 
право на надання правової допомоги особисто чи за дорученням юри-
дичної особи, надається наодинці.

Побачення надається адміністрацією колонії при пред’явленні 
адвокатом ордера або укладеної угоди, а іншим фахівцем у галузі 
права, який за законом має право на надання правової допомоги 
особисто чи за дорученням юридичної особи, іншого відповідного 
документа, а також документів, що посвідчують їх особу. Кількість 
і тривалість таких побачень не обмежена.
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3. Запропонувати Державному департаменту України з питань ви-
конання покарань внести зміни до п.49 «Побачення засуджених з ад-
вокатом» Правил внутрішнього розпорядку установ виконання пока-
рань (наказ № 275 від 25.12.2003 року) і викласти його таким чином:

«49. Побачення засуджених з адвокатом.
Відповідно до Кримінально-виконавчого кодексу України для 

одержання правової допомоги за письмовою заявою засуджених, їхніх 
близьких родичів, громадських організацій засудженим надається по-
бачення з адвокатом або іншим фахівцем у галузі права, який за зако-
ном має право на надання правової допомоги особисто чи за доручен-
ням юридичної особи. Побачення засудженого з адвокатом чи з іншим 
фахівцем в галузі права, який за законом має право на надання правової 
допомоги особисто чи за дорученням юридичної особи, надаються на-
одинці у спеціально обладнаних кабінетах із забезпеченням їх безпеки.

Засудженим до довічного позбавлення волі побачення надаються 
в кімнатах короткострокових побачень, які обладнані кабінками згід-
но з додатком 17 до цих Правил. Побачення надається адміністрацією 
установи при пред’явленні адвокатом ордера або укладеної угоди, а ін-
шим фахівцем у галузі права, який за законом має право на надання 
правової допомоги особисто чи за дорученням юридичної особи, угоди 
або доручення юридичної особи, а також документів, що посвідчують 
їх особу. Кількість і тривалість таких побачень не обмежена.

Побачення засуджених з адвокатом або іншим фахівцем у галузі 
права, який за законом має право на надання правової допомоги осо-
бисто чи за дорученням юридичної особи, у кількість побачень, ус-
тановлених Кримінально-виконавчим кодексом України, не зарахо-
вується, їх кількість і тривалість не обмежується, але вони проводять-
ся в неробочий для засудженого час і тільки від підйому до відбою».

Учасники круглого столу вирішили направити напрацьовану 
резолюцію до:

— Комітету з питань законодавчого забезпечення правоохорон-
ної діяльності Верховної Ради України;

— Міністерства юстиції України;
— Державного департаменту України з питань виконання пока-

рань.

Благодійна організація «Чернігівський жіночий правозахисний центр».

http://www.khpg.org
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один осужденный стоит государству 
более 200 гривень в месяц

06.11.07 | Валерия Колесник

Питание, бытовые услуги и вещи осужденного — на это госу-
дарство тратит больше 200 гривень в месяц. Но цифра очень услов-
ная, — говорит начальник управления Госдепартамента по вопросам 
исполнения наказания в Харьковской области Александр Кизим, — 
она может быть намного больше.

На трехразовое питание обычного заключенного государство 
предусматривает где-то 130 грн. в месяц. Несовершеннолетние заклю-
ченные питаются на 240 грн. в месяц. Лучше всего питание у заклю-
ченных, больных туберкулезом — 360, а иногда 380 грн. в месяц.

Расходы на бытовые услуги — отопление, электричество, горя-
чую и холодную воду — в области, в целом, одинаковы — от 60 до 
65 грн. в месяц.

Считать, сколько тратят на постельное белье и одежду в месяц, 
нужно для каждой колонии отдельно: некоторым одежду поставля-
ют общественные организации как гуманитарную помощь. В год это 
получается 200–300 грн. на одного человека.

Зарабатывают заключенные чаще всего меньше прожиточного 
минимума, говорит Александр Кизим.

Для сравнения, по информации Александра Кизима, зарплата 
сотрудников мест заключения, в зависимости от должности, выслу-
ги лет и ранга, колеблется от 1000 до 4000 гривень. В то же вре-
мя, врачи-фтизиатры в санчастях мест заключения получают около 
1500 грн., а санитары или медсестры — около 1000 гр.

http://news.mediaport.info/city/2007/46529.shtml
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плани роЗширити мережу пту 
в місцях поЗбавлення волі

14.02.08

У 2008 році планується розширити мережу існуючих та створити 
нові професійно-технічні навчальні заклади, що діятимуть на базі 
установ виконання покарань. Про це 13 лютого повідомив перший 
заступник Міністра юстиції Євген Корнійчук у ході робочого візиту 
до Білоцерківської виправної колонії № 35.

«Засуджені мають бути готові до повноцінного повернення в сус-
пільство. Задля уникнення рецидивів злочинів держава має подба-
ти про професійну підготовку та ресоціалізацію тих, хто в майбут-
ньому вийде на свободу», — зазначив, зокрема, перший заступник 
Міністра юстиції.

За словами Євгена Корнійчука, починаючи з поточного року 
в Україні розпочнеться комплексне реформування усієї пенітенціар-
ної системи. Зокрема, Мін’юст спільно з Департаментом з виконан-
ня покарань вже розробив концепцію законодавчого, матеріально-
технічного та гуманітарного удосконалення діяльності Державної 
кримінально-виконавчої служби.

«Ми докладемо всіх можливих зусиль для того, щоб наші ус-
танови виконання покарань відповідали світовим стандартам, щоб 
кількість скарг щодо порушення прав чи жорстокості по відно-
шенню до засуджених, які направляються в міжнародні інститу-
ції, звести до мінімуму», — зазначив перший заступник Міністра 
юстиції.

У ході візиту перший заступник Міністра юстиції також ознайо-
мився з підготовкою кадрів для Департаменту з виконання пока-
рань, яке здійснюється на базі Білоцерківського училища професій-
ної підготовки.

За підсумками візиту керівництву училища запропоновано ство-
рити експериментально-практичну лабораторію з метою розробки та 
апробування концепції прогресивної системи відбування покаран-
ня, а також провести дослідження актуальних проблем діяльності 
Державної кримінально-виконавчої служби України (сформувати 
інформаційно-ресурсний центр з досліджуваних проблем). Рекомен-
довано поповнити бібліотечний фонд училища навчально-методич-



���

5. Умови утримання в установах кримінально-виконавчої системи

ною літературою. А також створити на базі бібліотеки училища ін-
формаційний центр з вільним доступом слухачів до ресурсів мережі 
Інтернет.

Євген Корнійчук також повідомив, що на сьогодні розглядаєть-
ся питання утворення в Україні спеціалізованого вищого навчаль-
ного закладу, який готуватиме кадри для роботи в системі виконан-
ня покарань.

http://www.minjust.gov.ua/

скільки посилок може отримувати Засуджений?

Валентина Бадира

27 травня 2008 року Конституційний Суд України оприлюднив 
прийняте 22 травня цього року рішення (v010р710-08) у справі за 
конституційним поданням 101 народного депутата щодо відповід-
ності пунктів 1-4, 6-22, 24-100 розділу 2 Закону «Про Державний 
бюджет України на 2008 рік».

Конституційний Суд України визнав такими, що не відповіда-
ють Конституції України пункти 36-100 розділу 2 «Внесення змін 
до деяких законодавчих актів України», тобто визнані не конститу-
ційними пункти 70 і 71 Закону «Про Державний бюджет України на 
2008 рік» щодо редакції статті 112 Кримінально-виконавчого кодексу 
України, а саме в частині необмеженого права засуджених на отри-
мання посилок, передач та бандеролей.

Відповідно до частини 2 статті 152 Конституції України Закони, 
інші правові акти або їх окремі положення, що визнані неконсти-
туційними, втрачають чинність з дня ухвалення Конституційним 
Судом України рішення про їх неконституційність. 

Таким чином, з дня оприлюднення рішення Конституційного 
Суду від 22 травня 2008 року засуджені виправних колоній мінімаль-
ного рівня безпеки на протязі року мають право отримувати 7 поси-
лок (передач) і 4 бандеролі; на середньому рівні безпеки — 6 посилок 
(передач) і 4 бандеролі; на максимальному рівні безпеки — 5 поси-
лок (передач) і 2 бандеролі; довічно ув’язненні — 2 посилки (переда-
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чі) і 2 бандеролі, а ув’язнені можуть отримувати посилки і передачі 
відповідно до абзацу 5 частини 1-ї статті 9 Закону України «Про 
попереднє ув’язнення».

http://www.khpg.org

посилки в’яЗням тепер уже не обмежують

Ольга Кушнерик, газета «Свобода»

Постановою Кабінету Міністрів України від 28 травня 2008 ро-
ку «Деякі питання соціального захисту окремих категорій громадян» 
знято обмеження стосовно кількості посилок (передач) і бандеролей 
для засуджених, які відбувають покарання у виправних та виховних 
колоніях.

Також знято обмеження у кількості посилок (передач) та гро-
шових переказів для осіб, взятих під варту відповідно до Закону 
України «Про попереднє ув’язнення». Донедавна Кримінально-ви-
конавчим кодексом було чітко передбачено: для виправних колоній 
мінімального рівня безпеки (скажімо, Доброводівська колонія для 
жінок) дозволялося на кожного в’язня не більше семи посилок (пе-
редач) та чотири бандеролі на рік. Для установ середнього рівня без-
пеки (до таких належить Копичинецька виправна колонія ) — шість 
посилок та чотири бандеролі, для максимального рівня безпеки — 
п’ять посилок та дві бандеролі. Безсумнівно, нововведення означає 
полегшення долі ув’язнених. Та чи відмовляються установи пенітен-
ціарної системи від радянського правила про тримання у карцерах, 
інших видах «тюрми у тюрмі» — дисциплінарних ізоляторах, при-
міщеннях камерного типу на хлібі та воді?

Як відомо, у приміщенні редакції «Свободи» діє громадська 
приймальня Української Гельсінської спілки з прав людини. Тож 
нерідко приходять рідні засуджених, права яких в неволі порушені. 
Нещодавно мати в’язня, який відбуває покарання у виправній ко-
лонії у Чернігівській області, принесла від сина листа, у якому він 
пише: поміщений у ПКТ ( приміщення камерного типу) на три мі-
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сяці, відтак йому заборонено посилки, бандеролі до 16 серпня. За-
ступник начальника управління Департаменту з питань виконання 
покарань у Тернопільській області Олексій Грек так прокоментував 
цю ситуацію: Правилами внутрішнього розпорядку від 2003 року, 
встановленими Департаментом з питань виконання покарань, пе-
редбачено обмеження у посилках, бандеролях, а також у побачен-
нях, придбанні продуктів у магазині на час поміщення засуджено-
го у дисциплінарний ізолятор, карцер, приміщення камерного типу. 
Інших обмежень і в харчуванні не існує, тобто на хліб і воду, як це 
було за радянських часів, не переводять.

http://www.khpg.org

скільки посилок може отримувати Засуджений?

04.07.08 | Олександр Букалов

Спершу хотів би прокоментувати ситуацію з рішенням Консти-
туційного Суду. Так, Кримінально-виконавчий кодекс встановлює 
обмежену кількість посилок та передач. І це встановлено законом, 
що важливо. Так, останнім часом щороку дія цих обмежувальних 
норм призупинялася Законом про бюджет. Прошу зауважити — те ж 
Законом. І обмеження на кількість посилок знімалися, але тільки 
на рік. Цього року Конституційний Суд визнав неконституційними 
положення Закону «Про бюджет України», тим самим поновив дію 
обмежувальних норм КВК.

Але 28 травня Кабмін приймає Постанову, і знімає ці обмежен-
ня. Як на мене, то такий крок видається надто сумнівним, коли 
Постанова КабМіну змінює норму закону. Це може зробити лише 
інший закон. І я би не поспішав вважати, що тепер обмежень щодо 
кількості посилок немає.

Щодо заборони отримувати посилки під час перебування у ПКТ, 
про що пише пані Ольга Кушнерик, то таке обмеження передбачене 
Законом, а саме п. 11 ст. 134 КВК. Може це й погано, але такий є За-
кон. І коментар працівника Департаменту, наведений у статі, вза-
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галі-то вірний, але краще посилатися йому було б на Закон, а не на 
Правила внутрішнього розпорядку. Бо є деякі обмеження, які рег-
ламентовані цими Правилами, а їх немає у Законі. Такі обмежен-
ня я вважав би незаконними. І якби обмеження щодо посилок для 
тих, хто перебуває у ПКТ, визначалося тільки Правилами, а не зако-
ном, то таке обмеження можна було б оскаржувати у суді. Але воно 
є і в Законі.

http://www.ukrprison.org.ua/index.php?r=1

чи Знайдуть кіровоградські в’яЗні 

7 мільйонів гривень?

01.04.09 | Володимир Бочаров-Туз

Приблизно таку суму винні засуджені, які відбувають покарання 
у виправних установах Кіровоградської області. Деяким із них суд, од-
ночасно з вироком за скоєний злочин, визначив розмір відшкодування 
матеріальних та моральних збитків, які вони повинні виплатити. По-
шуком шляхів погашення боргу та деякими іншими проблемами адап-
тації звільнених до вільного життя займалися представники влади та 
неурядові організації Кіровограда.

Ще в 2004 році уряд України визначив, що надання допомоги 
особам, звільненим з місць позбавлення волі, які втратили соціальні 
зв’язки, є важливим суспільним завданням. На вирішення цього за-
вдання були прийняті деякі нормативно-правові документи. Однак 
заходи, які здійснюються, поки що є малоефективними і не забезпе-
чують належної допомоги із соціальної адаптації.

Більшість звільнених з місць позбавлення волі, втративши ро-
динні зв’язки, поповнюють ряди осіб без певного місця проживан-
ня і продовжують займатися злочинною діяльністю. У зв’язку з цим 
виникає проблема у розробленні додаткових заходів щодо посилення 
боротьби із рецидивною злочинністю, надання звільненим гарантій 
щодо їх адаптації до сучасних умов життєдіяльності в суспільстві, 
створення системи ресоціалізації.
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Саме пошуком механізмів вирішення цієї проблеми займалися 
учасники заходу, якій ініціювала громадська організація «Територія 
успіху». До обговорення долучились основні державні та неурядові 
інституції, які надають допомогу в соціальній адаптації на території 
області. Актуальність проблеми була підтверджена кількістю учас-
ників. На захід прийшли майже всі запрошені представники влади, 
як міського так і обласного рівня. Тому було обговорено і стан справ 
щодо роботи зі звільненими по області.

До Кіровоградської області протягом 2008 року із установ вико-
нання покарань України було звільнено 953 особи. Можливо цифра 
і невелика, але обов’язок держави — забезпечити можливість повер-
нення кожного до соціально-нормативного життя. Серед актуальні-
ших проблем найбільшу увагу було приділено аналізу стану справ 
щодо реалізації права ув’язнених та звільнених на працю.

За інформацією Управління Державного Департаменту з питань 
виконання покарань в Кіровоградській області засуджені, які від-
бувають покарання на території області, за рішеннями судів винні 
близько 7 мільйонів гривень. І цю суму вони повинні виплачувати 
протягом відбуття покарання та, якщо борг не погашено, навіть піс-
ля звільнення.

Якщо людина справді стає на шлях виправлення та має намір 
законним шляхом заробити необхідні кошти, вона має можливість 
реалізувати своє право на працю. Так кримінально-виконавче зако-
нодавство частиною 3 статті 122 Кримінально-виконавчого кодексу 
України навіть передбачає зарахування стажу роботи засуджених для 
призначення трудової пенсії. Але тільки за умови сплати засудженим 
страхових внесків у Пенсійний фонд України у порядку і розмірах, 
передбачених законодавством.

Але ж в нинішніх умовах промисловим підприємствам установ 
виконання покарань дуже складно витримати умови жорсткої кон-
куренції. Тому і робочих місць для засуджених зовсім не багато. Так 
наприклад в Кіровоградський виправній колонії № 6 із приблизно 
900 засуджених працюють лише 350. В такій ситуації робити випла-
ти за виконавчими листами та ще й заробити якісь кошти на власні 
потреби май же неможливо.

Якщо в колонії можна і не працювати, а тебе все одно і накор-
млять і зігріють, то на волі за все треба платити із власної кишені. 
Тому свобода зустрічає звільненого новими проблемами та трудно-
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щами. В тому разі, якщо особа все ще має намір твердо стояти на 
шляху виправлення і не позбавилась наміру законним шляхом за-
робляти кошти, вона має можливість звернутись до центру зайня-
тості населення.

Дуже прогресивним є крок держави щодо надання додаткових 
гарантій при працевлаштуванні особам, які звільнені від відбування 
покарань. Але на практиці центри зайнятості відмовляють стави-
ти на облік звільнених, які не мають реєстрації. При цьому під-
ставою виступає норма постанови Кабінету Міністрів України від 
27.04.1998 р. № 578 «Про затвердження положень по застосуванню 
Закону України «Про зайнятість населення». Зокрема, п. 3 цього ак-
ту визначає можливість реєстрації лише за місцем проживання (пос-
тійної або тимчасової прописки) за умови пред’явлення паспорту та 
трудової книжки. Зрозуміло, що лише з довідкою про звільнення ні 
про яку реєстрацію і мови бути не може. Разом з тим близько 40% 
звільнених мають потребу в відновленні паспортів. А на це знову 
ж таки потрібні кошти. Тому працевлаштування для звільнених — 
дороге задоволення.

З іншого боку незрозуміло, чому норма цієї постанови досі має 
юридичну силу. Адже вона приймалася за умов, коли прописка ще 
не була визнана такою, що не відповідає Конституції України. Мож-
ливо прийде час — і правозахисники приділять більшу увагу цим 
правообмеженням. Але люди потребують допомоги саме зараз, тому 
громадська організація «Територія успіху» вирішила створити тери-
торію успіху для звільнених — центр соціальної інтеграції.

http://www.khpg.org

проблеми пенітенціарних Закладів україни

31.07.09 | Андрій Діденко | Одеська ВК-14

Маю звернути увагу громадськості на факти масштабних пору-
шень законності, що відбуваються в установах виконання покарань.

Мова піде про умови і режим утримання засуджених в ко-
лоніях мінімального рівня безпеки з загальними умовами триман-
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ня і середнього рівня безпеки в дільницях посиленого контролю. 
Відповідно до ч. 1 ст. 97 КВК України «у дільниці посиленого конт-
ролю виправних колоній мінімального рівня безпеки із загальними 
умовами тримання і виправних колоніях середнього рівня безпеки 
засудженим встановлюється режим, передбачений для тримання за-
суджених у виправній колонії максимального рівня безпеки.»

В ч. 2 зазначеної статті відмічено, що у дільниці посиленого 
контролю виправних колоній максимального рівня безпеки засуд-
женні тримаються в приміщеннях камерного типу. Згідно ч. 1 ст. 140 
КВК України «у виправних колоніях максимального рівня безпеки 
засуджені тримаються в умовах суворої ізоляції у звичайних жилих 
приміщеннях та приміщеннях камерного типу.» 

Більш детально умови тримання засуджених в дільниці поси-
леного контролю в колонії мінімального і середнього рівня безпеки 
розкриті в додатку 2 до пунктів 7, 16 Правил внутрішнього розпо-
рядку (ПВР) установ виконання покарань. Там чітко прописано, що 
обладнання дільниць ресоціалізації та посиленого контролю вип-
равних колоній мають таке обладнання: перекладина та бруси; міс-
це для паління засуджених з лавками та столом, які прикріплені 
до землі; місце для шикування та поіменних перевірок засуджених, 
в тому числі розташування окремо від жилих приміщень умиваль-
ників та туалету.

Єдине, що відрізняє дільницю ресоціалізації від дільниці поси-
леного контролю мінімального і середнього рівня безпеки — це те, 
що у дільниці посиленого контролю паркан, обладнаний металевими 
гратами з боку внутрішньої території житлової зони, додатково вста-
новлюється сітка рабиця з таким розрахунком, щоб забезпечувалося 
спостереження за поведінкою засуджених, які в них тримаються, та 
унеможливлювалася б їм передача будь-яких предметів. Майданчик 
локального сектору зверху перекривається металевою сіткою, вікна 
гуртожитку обладнуються гратами.

Тобто, відповідно до кримінально-виконавчого закону і підза-
конних актів Департаменту системи виконання покарань, дільниці 
посиленого контролю колоній мінімального і середнього рівня без-
пеки мають бути відокремлені і ізольовані від дільниць ресоціаліза-
ції, карантину та інших, але приміщення в дільницях посиленого 
контролю мають бути відкритими, а засуджені повинні мати віль-
ний вихід із гуртожитків.
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В підтвердження зазначеного свідчить практика обладнання 
дільниць посиленого контролю деяких колоній, наприклад: Стри-
жівська виправна колонія № 81 середнього рівня безпеки Вінниць-
кої області, де, як напевно, вважає керівництво установи і департа-
менту, дільниця посиленого контролю відповідає вимогам, задекла-
рованим Департаментом зобов’язань до 2011 року наблизити умо-
ви тримання засуджених в установах системи виконання покарань 
в Україні до міжнародних стандартів. Тобто, в зазначеній колонії 
житлові приміщення дільниць посиленого контролю відрізняються 
від дільниць ресоціалізації лише суворою ізоляцією самої дільниці 
посиленого контролю, а режим і умови утримання засуджених є за-
гальними, тобто житлові приміщення відкриті і зачиняються лише 
на ніч, а засуджені мають можливість пересуватися по дільниці, ви-
ходити на вулицю.

В той же час, наприклад, в тій же Вінницькій області, в колонії 
№ 86 також середнього рівня безпеки дільниця посиленого контро-
лю має вигляд камери.

Така ситуація майже в усіх установах системи виконання пока-
рань мінімального і середнього рівня безпеки, за дуже невеликим 
винятком дільниць посиленого контролю. В цих установах наявні 
такі системні порушення умов і режиму виконання покарань: на-
явність умивальника, туалету в камері; цілодобово зачинені при-
міщення, де мешкають засуджені, за винятком прогулянки — одна 
година; перевірка в камері; прийом їжі в камері та інші обмеження, 
що ніяк не аргументовані адміністрацією установ, не визначені на 
законодавчому рівні і не мають виправдання з посиланням на не-
достатнє фінансування. Адже не потрібні великі фінансові витрати, 
аби мати відкрити двері камер в темний час і дозволити засудженим 
вільно пересуватися по території дільниць посиленого контролю 
з дотриманням режиму утримання.

Також хотілося б звернути окрему увагу на недосконалість нор-
мативно-правової бази у такому важливому питанні як регламента-
ція і контроль за відправленням засудженими офіційної кореспон-
денції, як з боку державних установ, так і громадськості.

Засуджені в установах виконання покарань з загальними умова-
ми утримання відправляють офіційну кореспонденцію в більшості 
випадків так: вкидають листи в поштову скриньку, що розташована 
на території установи і доступна широкому колу засуджених. Але, 
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вкинувши листа до поштової скриньки, наприклад, з касаційною 
скаргою до Верховного суду України, де термін відправлення має 
дуже важливе значення, засуджені не впевнені, що вона буде від-
правлена вчасно. Адже мають місце випадки, коли термін подачі 
касаційної скарги порушувався не з вини засудженого.

Не існує чіткого механізму фіксації і контролю за відправленою 
кореспонденцією, неможливо встановити, як реальну дату відправ-
лення засудженим листа, так і дотримання адміністрацією встанов-
лених законом термінів для відправлення кореспонденції.

В ч. 4 ст. 113 КВК України зазначено: «пропозиції, заяви, скарги, 
адресовані уповноваженому ВР України з прав людини та прокуро-
рові, перегляду не підлягають і не пізніше, як в добовий строк над-
силаються за належністю.» Перевірити виконання зазначеної норми 
на сьогоднішній день не представляється можливим. 

Вважаю, що кореспонденція подібного змісту має відправлятися 
за участю незацікавленої особи, наприклад, представника спосте-
режної комісії «по квоті від громадськості.»

Важливо, щоб кореспонденція офіційного змісту передавалася 
засудженими конкретній особі, а не вкидалася в поштову скриньку. 
Лише таким чином можна забезпечити чітку фіксацію дати відправ-
лення, наприклад. в журналі реєстрації надходження кореспонден-
ції від засуджених. Має також бути запис в журналі має бути — дата 
відправлення з вихідним номером, що дасть змогу фіксувати як сам 
факт вручення, так і дотримання термінів відправлення кореспон-
денції.

Запрошуємо висловити свою думку із зазначених питань право-
захисників, всіх, кого цікавлять проблеми пенітенціарних закладів.

http://www.khpg.org
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6. опис фактів знущань

ухспч требует от прокуратуры раЗобраться 
в очередном массовом иЗбиении Заключенных

11.06.07

УХСПЧ направил обращение к Генеральному прокурору со сле-
дующим содержанием:

«По сообщению, полученному Украинским Хельсинским сою-
зом по правам человека от заключенных Бучанской исправительной 
колонии № 85 (ул. Мирная, 3, пгт. Гостомель, Киевская область, 
08289), 7 июня 2007 года между 18 и 19 часами в участок усиленного 
контроля колонии было введено специальное подразделение, состо-
ящее из бойцов в масках и в специальном снаряжении.

Введение спецподразделение происходило по указанию зам. на-
чальника колонии Балдук Александра Григорьевича.

В течении примерно часа заключенных участка усиленного кон-
троля избивали бойцы спецподразделения. В других помещениях ко-
лонии заключенные хорошо слышали крики заключенных, которые 
свидетельствовали о том, что они подвергаются жестокому избиению.

Около 20 часов того же дня в больницу, которая находится на 
территории колонии, поступило не менее 12 заключенных участка 
усиленного контроля с сильными телесными повреждениями. Неко-
торых из этих заключенных принесли на носилках. Раненых заклю-
ченных сопровождали в больницу бойцы спецподразделения в мас-
ках и в снаряжении. По словам источника, некоторые заключенные 
вскрыли себе вены, не выдержав жестокого избиения.

Спецподразделение находилось на территории колонии, по край-
ней мере, до 1 ночи 8 июня 2007 года.
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По свидетельству источника спецподразделение ввели в ответ 
на многочисленные жалобы заключенных на плохие условия содер-
жания в колонии.

Украинский Хельсинский союз по правам человека неоднократ-
но обращал внимание на недопустимость использования для устра-
шения и усмирения заключенных специальных антитеррористичес-
ких подразделений, созданных приказом Государственного департа-
мента по вопросам исполнения наказания от 10 октября 2005 года 
№ 167 «Об утверждении Положения о подразделении специального 
назначения». Является очевидным, что данное мероприятие проис-
ходило не с целью создания этого подразделения.

Комитет ООН против пыток в своих Рекомендациях по итогам 
рассмотрения Пятого периодического отчета правительства Украи-
ны, указал, что «Комитет обеспокоен известными фактами исполь-
зования антитеррористического подразделения в масках внутри тю-
рем (напр., в Изяславской исправительной колонии в январе 2007 г.), 
что приводит к запугиванию заключенных и плохому обращению 
с ними». Комитет рекомендовал Правительству Украины обеспе-
чить, «чтобы антитеррористическое подразделение не использова-
лось внутри тюрем и тем самым предотвращалось бы плохое обра-
щение с заключенными и их запугивание».

Как свидетельствует полученная нами информация, Государ-
ственный департамент по вопросам исполнения наказаний продолжа-
ет практику использования специальных антитеррористических под-
разделений, что нарушает международные обязательства Украины.

Украинский Хельсинский союз по правам человека настоятель-
но требует, чтобы Генеральная прокуратура Украины провела неза-
медлительное расследование по данной информации.

Мы также требуем, чтобы Генеральная прокуратура Украины 
использовала полномочия, предоставленные ей Законом Украины 
«О прокуратуре», и предприняла все необходимые меры для отмены 
приказа Государственного департамента Государственного департа-
мента по вопросам исполнения наказания от 10 октября 2005 года 
№ 167 «Об утверждении Положения о подразделении специального 
назначения» и расформирования специальных антитеррористичес-
ких подразделений, созданных на его основе.

http://www.helsinki.org.ua/
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катування в українських тюрмах триваЄ

27.06.07

Побиття і катування є щоденною практикою в українських тюр-
мах, а громадськості важко дізнаватися, що там відбувається. Про 
це заявляють правозахисники у Міжнародний день допомоги жерт-
вам тортур, який у світі відзначають сьогодні. Ув’язненим, які стали 
жертвою свавілля, дуже важко довести, що вони постраждали, адже 
в Україні немає незалежної системи розслідування таких злочинів. 
Прикладом є події, що трапилися у січні цього року в Ізяславській 
колонії номер 31, що на Хмельниччині.

Підсудні хотіли влаштувати голодування проти умов утриман-
ня, але все це закінчилася розправою над організаторами акції. Про 
це, посилаючись на результати громадського розслідування, роз-
повів голова правління Української Гельсінкської спілки з прав лю-
дини Євген Захаров.

«Їх викликали на штаб, їх били обличчям об підлогу, їх били 
гумовими кийками, їх ставили на розтяжку і продовжували бити до 
тих пір, поки вони не підписали папірців, що вони не мають претен-
зій до конвою, до СІЗО. Після цього їх розвезли по різних колоніях, 
і вони зараз піддаються серйозному тискові. Батьки стверджують, 
що їм погрожують і хочуть їм збільшити покарання», — заявляє За-
харов.

Зі свого боку Департамент із виконання покарань заперечує, що 
побиття взагалі сталося, а Генеральна прокуратура відмовилася пору-
шити справу, адже ніхто із в’язнів зі свідченнями так і не виступив.

Система закрита — і буде ще закритіша?

Правозахисники пояснюють це тим, що українська пенітенціар-
на система є дуже закритою, а жертв тортур залякують. Ба більше.

Євген Захаров попереджає, що громадськості може стати важче 
зазирнути за ґрати. За його словами, днями ухвалили наказ, згідно 
з яким доступ представників громадськості, організацій та установ, 
а також журналістів обмежили лише суботою і неділею.

Дослідити ситуацію в українських тюрмах у 2005 році отрима-
ли змогу представники Комітету з попереджання тортур Ради Євро-
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пи, які оприлюднили свої висновки в Страсбурзі минулого тижня. 
Вони задокументували випадки, коли «в’язням перекривали кисень 
за допомогою протигазів», «засовували палицю в анальний отвір» 
та «били в наручниках». Все це представники Ради Європи назива-
ють тортурами.

Влада бачить самі поліпшення

У відповідь на звіт уряд заявляє, що карає міліціонерів, які по-
рушують закон, і повідомляє, що «загальна ситуація в місцях позбав-
лення волі поліпшується».

Нещодавно в Україні почала діяти стаття Кримінального кодек-
су, яка передбачає покарання за катування: від трьох до п’яти років. 
За цією статтею минулого року проти працівників міліції були по-
рушені 127 карних справ, але жодна з них не закінчилася вироком.

www.radiosvoboda.org

у вінницькій увп № 1 продовжуються 
жорстокі побиття ув’яЗнених

10.07.07

Як стало відомо з достовірних джерел, 5 червня у Вінницькій ус-
танові виконання покарань № 1 був жорстоко побитий засуджений 
Різніченко Андрій.

Оперативники, знайшовши у Андрія карточку від мобільно-
го телефону, відвели його до чергової частини де жорстоко збили. 
Тортури продовжувалися кілька годин. Били до втрати свідомості, 
приводили до пам’яті і знову били. Знесиленого від побоїв Андрія 
повернули в камеру тільки ранком наступного дня (6 червня). Його 
тіло вкрито синцям і кровавими підтьоками.

Кілька днів тому в цій же установі були жорстоко побиті утри-
муванні тут неповнолітні за переписку між собою. 

Жорстоке, нелюдське поводження з в’язнями є правилом у Він-
ницькій установі виконання покарань № 1. Як стверджують ті, хто 



���

Огляд повідомлень щодо порушень прав людини в КВС України в 2007–2009 рр.

в ній утримувався — побиття людей «режимниками» відбувається 
в цій установі систематично. Б’ють як за найменшу провину, так 
і без жодного приводу. Начальник установи Володимир Маципура, 
в приватних розмовах з батьками своїх утриманців, цинічно заяв-
ляє: «Ми били і будемо бити».

Особливо жорстокі побиття ув’язнених відбуваються після то-
го, як хтось з них насмілиться поскаржитись на дії адміністрації 
до Вінницького чи Державного департаменту з питань виконання 
покарань, чи будь-яких інших інстанцій. Інформація про скарж-
ника тут же стає відомою адміністрації Вінницької установи № 1. 
Далі, шляхом тортур, скаржника примушують відмовитись від скар-
ги і написати заяву, що він не має претензій до адміністрації уста-
нови. На підставі «вибитої» заяви, Державний департамент з питань 
виконання покарань, чи місцевий Вінницький департамент, відпові-
дає батькам постраждалих, що в результаті перевірки факти побиття 
ув’язненого К, чи М, чи Н не підтвердились.

На прес-конференції, яка відбулась в Києві 25 червня з наго-
ди Міжнародного дня захисту жертв катувань, матері засуджених 
Сергія Базіка та Олексія Повідайчика, котрі відбувають покаран-
ня у Вінницькій установі виконання покарань № 1 розповіли про 
жорстоке побиття їхніх дітей в березні — квітні цього року. Сер-
гія Базіка конвоїри побили за те, що вчасно не вийшов на роботу, 
а Олексій потрапив у немилість через скаргу, яку його мати написа-
ла до вищих інстанцій з метою припинити жорстоке поводження із 
засудженими.

Для перевірки фактів викладених у скаргах, що надійшли від 
батьків Сергія та Олексія Вінницьку установу № 1 в кінці квітня 
відвідала народний депутат 5-го скликання Катерина Левченко. Па-
ралельно з нею до установи прибув представник Державного депар-
тамену з питань виконання покарань генерал Микола Ільтяй.

«При особистій зустрічі із Сергієм Базіком і Олексієм Повідай-
чиком ми бачили на їхньому тілі синці від талії до колін, — пові-
домила на прес-конференції президент Міжнародного жіночого 
правозахисного центру «Ла Страда-Україна», народний депутат 5-го 
скликання Катерина Левченко. — І хоча факти, викладені у скар-
гах, підтвердилися, від керівництва Департаменту мені надійшла 
відповідь: мовляв, усе нормально й нічого такого не було, а генерал 
Ільтяй заперечує бачене».
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P. S. Розпорядженням Кабінету міністрів України від 20 червня 
2007 року Миколу Ільтяя призначено першим заступником Голови 
Державного департаменту України з питань виконання покарань.

http://maidanua.org/static/news/2007/1183735975.html

і Знову генеральна прокуратура не побачила 

в бучанській колонії ані порушень Законів, 

ані побиття ув’яЗнених

20.07.07 | Ольга Гончарова

Харківська правозахисна група отримала повідомлення, що 
у виправній колонії № 85, яка розташована в Київській області 
в селищі ГостомельВв цей день між 18 і 19 годинниками в ділянку 
посиленого контролю колонії був введений спеціальний підрозділ, 
в якому були бійці у масках і в спеціальному спорядженні.

Майже годину бійці спецпідрозділу били ув’язнених ділянки 
посиленого контролю. В інших приміщеннях колонії було добре чу-
ти крики, які свідчили про те, що ув’язнених жорстоко б’ють.

Близько 20 годин того ж дня в лікарню, що перебуває на тери-
торії колонії, поступили не менш 12-ти ув’язнених ділянки поси-
леного контролю із сильними тілесними ушкодженнями. Деяких із 
цих ув’язнених принесли на носилках. Поранених ув’язнених супро-
воджували в лікарню бійці спецпідрозділу в масках і в спорядженні. 
За словами повідомляючих, деякі ув’язнені розкрили собі вени, не 
витримавши жорстокого побиття.

Спецпідрозділ перебував на території колонії, принаймні, до пер-
шої години ночі 8 червня 2007 року.

Як вважає джерело, спецпідрозділ ввели у відповідь на численні 
скарги ув’язнених на погані умови утримання в колонії.

Харківська правозахисна група неодноразово звертала увагу на 
неприпустимість використання для лякання й утихомирення укла-
дених спеціальних антитерористичних підрозділів, створених на-
казом Державного департаменту з питань виконання покарання від 
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10 жовтня 2005 року № 167 «Про твердження Положення про підроз-
діл спеціального призначення».

Комітет ООН проти катувань у своїх Рекомендаціях з підсумків 
розгляду П’ятого періодичного звіту уряду України, указав, що «Ко-
мітет стурбований відомими фактами використання антитерористич-
ного підрозділу в масках усередині в’язниць, що приводить до заляку-
вання ув’язнених і поганому ставленню до них». Комітет рекомендував 
Уряду України забезпечити, «щоб антитерористичний підрозділ не ви-
користовувався усередині в’язниць і тим самим запобігав б жорстоко-
му поводженню з ув’язненими і їхнє залякування».

Але, як свідчить отримана інформація, Державний департамент 
із питань виконання покарань продовжує практику використання 
спеціальних антитерористичних підрозділів, що порушує міжнарод-
ні зобов’язання України.

7-го липня 2007 року Правовий експерт Центру правової до-
помоги жертвам катувань Харківської правозахисної групи Аркадій 
Бущенко звернувся до Генеральної прокуратури України з вимогою 
проведення негайного розслідування цього факту.

Після того, як ця історія стала відомою, керівництво колонії 
зробило все, щоб залякати або вмовити ув’язнених мовчати. Самих 
активних та сильно побитих перевели до інших колоній, а тим, хто 
залишився, пообіцяли пом’якшення умов та ще й пов’язали всіх 
круговою порукою — пообіцяли, що якщо хтось один промовиться, 
то всім буде непереливки.

Після цього до колонії були впущені декілька журналістів та 
представників громадськості, і, звісно, всі ув’язнені мовчать і ніяких 
порушень не виявлено.

11 липня Харківська правозахисна група отримала відповідь від 
Генеральної прокуратури за підписом Начальника управління нагля-
ду за додержанням законів при виконанні судових рішень у кримі-
нальних справах та інших примусових заходів В. Неділька, який 
повідомив: «Ваше звернення про введення до Бучанської виправної 
колонії № 85 Київської області підрозділу спеціального призначення 
та побиття засуджених Генеральною прокуратурою розглянуто.

Установлено, що згідно з наказом начальника управління Де-
ржавного департаменту України з питань виконання покарань 
у місті Києві та Київській області та затвердженим планом з метою 
надання практичної допомоги у проведенні обшуків у засуджених 
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08.06.2007 року до Бучанської виправної колонії № 85 Київської об-
ласті введено підрозділ спеціального призначення.

У ході обшуку виявлено і вилучено у засуджених значну кіль-
кість заборонених для користування предметів. Фізичної сили та 
спеціальних засобів стосовно них застосовано не було.

За наслідками перевірки дій співробітників підрозділу спе-
ціального призначення та працівників Бучанської виправної колонії 
№ 85 щодо введення до установи вказаного підрозділу та проведення 
обшуку визнано такими, що відповідають вимогам чинного законо-
давства.»

На нашу думку, Генеральна прокуратура визнала факт введення 
спецпідрозділу до Бучанської колонії, але не бажає розслідувати чи 
мав місце факт побиття.

http://www.khpg.org

жорстоке побиття Засуджених 

в іЗяславській колонії № 31 (попередній аналіЗ)

28.07.07 | Євген Захаров

Вже сьомий місяць ця історія міцно тримає мене в полоні. Якщо 
дуже стисло, то сталося таке. 

14 січня 2007 року майже всі засуджені Ізяславській колонії 
№ 31 (більше 1200 чоловіків) оголосили голодування на знак про-
тесту проти свавільного накладення дисциплінарних стягнень, по-
биття і принизливого поводження з боку персоналу, поганого харчу-
вання і медичного обслуговування. Однією з вимог ув’язнених було 
відсторонення від керування колонією її начальника, його першого 
заступника і заступника з режиму. У той же день в колонію приїха-
ла комісія Державного департаменту з питань виконання покарань, 
і вже ввечері голодування було зняте. А 22 січня 2007 року в колонію 
був уведений спеціальний підрозділ у масках і в бойовому споряд-
женні. Вони жорстоко побили більше 40 в’язнів, яких спеціально 
для цього привели до штабу, — саме тих, хто заявив комісії про ви-
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моги засуджених. У результаті побиття засуджені одержали тілесні 
ушкодження: перелами ребер, кісток, носів, вибиті зуби тощо. Одра-
зу після цього їх розділили на дві групи і перевезли в Рівненське та 
Хмельницьке СІЗО, буквально в тому одязі, в якому вони були, усі 
їхні речі залишилися в колонії. В СІЗО в’язнів знову жорстоко би-
ли. У подальшому вони були етаповані в інші колонії продовжувати 
відбуття покарання.

Працівники Департаменту спростовують твердження про голо-
дування і побиття і кажуть, що 40 засуджених перевели в інші ко-
лонії, оскільки установа № 31 була переповнена. На скарги засудже-
них та їхніх батьків до прокуратури та інших органів влади надійшли 
відповіді, що дії працівників Департаменту були правомірними.

Наступний текст — це спроба з’ясувати, що все ж таки трапило-
ся у січні в колонії № 31 і як реагували на ці події органи влади.

Висвітлення подій та джерела інформації

Слід зауважити, що інформація про події в Ізяславській колонії 
одразу почала поширюватися в ЗМІ. Терміновий приїзд в неділю 
14 січня (наступний день після Старого Нового року!) першого за-
ступника керівника Департаменту генерала Миколи Ільтяя з кілько-
ма підлеглими також свідчить, що в Департаменті знали про підго-
товку акції протесту. Знали про голодування і в Харківській право-
захисній групі (ХПГ), куди надзвонили кілька стурбованих подіями 
батьків засуджених. Ці ж батьки звернулися до журналістів 5-го ка-
налу і каналу «1+1». Те ж саме трапилося після побиття засуджених. 
Відомості про це протягом дня поширилися в ЗМІ, а ХПГ надіслала 
звернення до Генеральної прокуратури України й у міжнародні ор-
ганізації. Аналогічні звернення надіслали наші колеги з інших пра-
возахисних організацій. Тим не менше працівники Департаменту на-
магалися зробити вигляд, що голодування не було, побиття не було, 
спецназ до колонії не вводився. Саме так 16 та 29 січня в прямому 
ефірі заявив кореспонденту ТСН студії «1+1» в. о. начальника колонії 
Андрій Божко. І весь наступний період йшла боротьба за те, щоб 
стала доступною справжня інформація про події. Оскільки систе-
ма виконання покарань залишається закритою, перевірити безпосе-
редньо інформацію неможливо — її треба було збирати крупицями 
з різних джерел. Я надсилав інформаційні запити з цього приводу до 



���

6. Опис фактів знущань

Уповноваженого Верховної Ради з прав людини і Генеральної проку-
ратури і отримав відповіді; зустрічався з працівниками Генеральної 
прокуратури і Департаменту виконання покарань, з п’ятьма засудже-
ними із 40, які були етаповані 22 січня із колонії; зібрав відеозаписи 
усіх телесюжетів, присвячених подіям, — 5-го каналу, «1+1», ICTV, 
з люб’язної згоди телекомпанії «Студія 1+1» отримав відеозапис пов-
ного інтерв’ю трьох засуджених, які звільнилися з колонії № 31; от-
римав письмові свідчення про події від чотирьох засуджених, етапо-
ваних 22 січня із Ізяслава, копії скарг батьків засуджених до проку-
ратури Хмельницької області, Генеральної прокуратури, парламент-
ського Уповноваженого з прав людини, Департаменту з питань вико-
нання покарань, Міністерства юстиції, Президента України, Кабіне-
ту міністрів і відповідей на ці скарги; багато спілкувався з батьками 
засуджених, які вже побували на побаченні із своїми дітьми в нових 
місцях відбування покарання. Зведення і співставлення усіх цих ві-
домостей дає можливість реконструювати картину подій.

Голодування

Колонія № 31 — мінімального рівня безпеки, колишній загаль-
ний режим. Тут утримується приблизно 1200 в’язнів віком переваж-
но від 18 до 23 років, поділені на 8 загонів. Усі вони вперше позбав-
лені волі, переважна більшість має першу судимість.

Усі засуджені, які свідчили про події, назвали такі причини го-
лодування.

1. Побиття, приниження гідності

Більшість з засуджених згадували добрим словом колишнього 
начальника установи Олександра Поворознюка — мовляв, не було 
безпідставних покарань, засуджених не били. Поворознюк був спра-
ведливим і вимагав те ж саме від персоналу. Але коли його з якоїсь 
причини зняли з посади, виконуючим обов’язки начальника став 
Андрій Божко. І почалося — побиття, образи, безпідставні покаран-
ня… Наприклад, засуджений М. отримав 7 діб перебування в штраф-
ному ізоляторі тільки за те, що переліг на інше місце. Кожен, хто 
свідчив, наводив яскраві приклади свавільних і насильницьких дій 
щодо себе — і керівництва колонії, і середнього й молодшого пер-
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соналу. Зокрема, багато хто свідчив, що кожного дня отримували 
удари гумовими кийками по сідницям. 

2. Порушення умов праці

Усі засуджені скаржилися, що тільки одиниці отримували ото-
варку, тобто тільки невеличкій частині працюючих, не більше 10%, 
нараховували заробітну платню, і вони отримували можливість ку-
пувати продукти в магазині в колонії. Левовій частці працюючих 
зарплатня не нараховувалася. Пояснювалося це тим, що зароблені 
в’язнями кошти спрямовуються на оплату харчування та комуналь-
них послуг. Але ж, як слушно зауважив один з засуджених, це фак-
тично означає, що кожен, хто реально працював і не отримував ото-
варку, за документами не працював– і виникають усі підстави для 
покарання.

3. Побутові умови

У середньому в кожному бараку було приблизно 150 засудже-
них, хоча, як стверджують засуджені, норма складає 60–70 місць. 
У бараку 8-го загону на 160 засуджених в робочому стані було тільки 
2 умивальника, під час обіду навіть не було де вимити руки. В мага-
зині давали прострочені продукти — були навіть консерви 1979 ро-
ку випуску у скляних банках. У медсанчастині — прострочені ліки, 
медична допомога вчасно не надавалася. Засуджені згадували про 
в’язня-сироту, який повністю втратив зір, оскільки йому попала ме-
талева стружка в око, почалося запалення, воно перейшло на друге 
око, а його вчасно не почали лікувати. Другий засуджений відмо-
розив ноги, і це кінчилося ампутацією кінцівок обох ніг внаслідок 
ненадання медичної допомоги. Перевірити ці свідчення важко, ос-
кільки цих інвалідів перевели до інших установ.

На всіх засуджених тільки один телефон, але при цьому законне 
право на дзвінок ще треба заслужити.

Усі засуджені скаржилися на погану якість води.

4. Неможливість оскаржити дії адміністрації

Засуджені стверджують, що неодноразово зверталися із скарга-
ми до Хмельницького обласного управління Департаменту виконан-
ня покарань, на адресу Департаменту в Києві, до органів прокура-
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тури різного рівня та інші органи влади, але ці скарги не вийшли за 
межі колонії. Так, один з засуджених свідчить про наступне:

У квітні 2006 року ми дізналися, що в нашу колонію їде комісія 
Департаменту. Ми написали колективну скаргу, і я особисто передав її 
в руки голові комісії, а через деякий час був вміщений в ДІЗО, мовляв, 
за порушення режиму. Там я був побитий прапорщиками, після чого ме-
не доставили до кабінету першого заступника начальника колонії Лиса-
ка, який тримав нашу скаргу і пояснив мені, що мене посадили в ДІЗО 
не за порушення, а за скаргу, і що ніхто мені не допоможе. Після цього 
мені заборони телефонувати додому, листи мої до батьків не доходили, 
а коли вони подзвонили до спецчастини, то їм сказали, що отакий у них 
недбайливий син. 

Ця сукупність причин поступово привела засуджених до масо-
вого голодування. 14 січня вся колонія (окрім одного засудженого) 
не вийшла до харчоблоку на сніданок. Засуджені висунули такі ви-
моги: зняти з посади в.о. начальника колонії Божка, в.о. першого 
заступника начальника колонії Бондарчука, заступника по режиму 
Яцкова і ще деяких працівників, припинити побиття в’язнів, ство-
рити умови утримання, які відповідають людським нормам, привез-
ти нормальні продукти і медикаменти тощо.

У той же день до 31-ї колонії приїхала комісія Департаменту на 
чолі з першим заступником голови генерал-майором Ільтяєм. Ко-
місія виявила прострочені медикаменти і консерви (засуджені ствер-
джують, що персонал сховав ці консерви, але один з засуджених 
назвав комісії місце, де вони заховані — за це він з того часу не 
вилазить з ШІЗО і ПКТ). Ільтяй зустрівся із засудженими (з кож-
ного загону на зустріч привезли приблизно по 30 в’язнів), вислухав 
їх претензії, пообіцявши виправити ситуацію. Після цього засуд-
жені припинили голодування і вийшли на вечерю. 15–16 січня до 
колонії привезли свіжі продукти і нові ліки. Але образи і погрози 
з боку адміністрації колонії продовжувалися, незважаючи на при-
сутність працівників центрального апарату Департаменту, зокрема, 
начальника відділу з питань нагляду майора Олександра Кислова. 
В.о. начальника колонії Андрій Божко заявив в прямому ефірі, що 
голодування не було, а просто декілька засуджених отримали добрі 
передачі під свято, — і не вийшли на сніданок. Тому 17 січня части-
на засуджених знову оголосила голодування. Вони зняли його за два 
дні після спілкування з працівником Секретаріату Уповноваженого 
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Верховної Ради України з прав людини Сергієм Кудруком, який по-
обіцяв розібратися в проблемах 31-ї колонії.

Департамент події 14–21 січня в колонії № 31 бачить зовсім 
інакше. Молодий керівник установи Андрій Божко не зміг владнати 
проблеми колонії, а «неформальне керівництво колонії» знахабніло 
і бажало само вирішувати, хто і як буде керувати установою, які тут 
мають бути правила поведінки. Тому вони і організували цю акцію. 
Ніяке це не голодування, оскільки його рахують тільки тоді, коли 
засуджений напише особисто заяву про відмову приймати їжу, а жо-
ден засуджений особисту заяву ані 14, ані 17 січня не писав. Засуд-
жені отримали дуже добрі посилки з дому під Новий рік, і могли 
собі дозволити такий тиск на адміністрацію. Така поведінка засуд-
жених загрозлива для порядку в колонії, і організаторів цієї акції 
треба покарати.

Покарання не забарилося.

22 січня

У цей день до колонії був уведений спецназ в масках і в бойово-
му спорядженні. Вони дуже жорстоко побили більше 40 засуджених 
і вивезли їх — побитих, скривавлених, напівроздягнених, багато хто 
навіть без капців — до Хмельницького та Рівненського СІЗО, де їх 
продовжували ще жорстокіше катувати оперативники СІЗО. Зверне-
мося до свідчень засуджених. Наводимо фрагмент із заяви засудже-
ного К.

Я и еще трое осужденных находились в медсанчасти на лечении. 
В 9 00 подъехала машина. В медсанчасть зашли около 20 человек, в том 
числе представитель из Киева Кислов, 1-й заместитель начальника 
Управления исполнения наказания Хмельницкой области Шутяк, на-
чальник оперативной части Управления Шацкий, и.о. начальника ВК-31 
Божко, 1-й заместитель начальника ВК-31 Бондарчук. Нас четверых 
вызвали в кабинет начальника медсанчасти, там находились все эти 
люди.

Через 1–2 минуты в кабинет ворвались примерно 10 человек в мас-
ках, сбили нас с ног, застегнули наручники на руки за спиной и начали 
бить лицом об пол. Потом они провели нас сквозь строй вышеуказан-
ных работников управления и колонии, которые били нас ногами. Люди 
в масках вбросили нас в машину штабелем друг на друга лицом вниз. 
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Примерно 20 минут они избивали нас ногами по телу и голове. Когда 
машина подъехала к пропускному пункту из промзоны колонии в жилую 
зону, нас выбросили из нее. Там стоял «живой» коридор из прапорщиков 
и офицеров колонии с дубинками. Когда меня выбросили, сразу же сбили 
с ног и забивали дубинками и ногами.

Я потерял сознание (после этих побоев у меня остался шрам на 
подбородке).

Очнулся я в другом помещении на обыске. Обыск проходил с избиени-
ем. После этого застегнули наручники за спиной и прогнали через строй 
с дубинками. Снова потерял сознание. Очнулся в автозаке, там уже 
было около 20-ти заключенных. Все были избиты, окровавлены, многие 
без обуви и раздеты. У меня была разорвана фуфайка и ботинки.

Машина подъехала к выезду из колонии а затем вернулась. Нас 
выбросили из машины, прогнали через строй (били те же и тем же). 
Затем забросили в автозак и повезли в Хмельницкий СИЗО. Там нас 
встречал начальник режима Хмельницкого управления исполнения нака-
заний Злотенко с группой быстрого реагирования.

Неоднократно проводили сквозь строй, что сопровождалось жес-
токим избиением дубинками, затем бросили в транзитную камеру. 
В течение недели по 3–4 раза в день выводили по одному из камеры 
в кабинет СИЗО и группа быстрого реагирования жестоко избивала 
нас. Всем этим руководил Злотенко. Нам набрасывали на лица мокрые 
полотенца, от чего мы задыхались, били дубинками по пяткам, ладо-
ням, ягодицам, спинам, ногам, голове. От побоев я потерял сознание. 
Злотенко угрожал, что когда родители приедут на свидание, им под-
бросят наркотики, и они тоже окажутся за решеткой.

Физическим и моральным давлением добывались заявления, что 
я не имею претензий к администрации ВК-31 и Хмельницкого управ-
ления исполнения наказаний, что физические воздействия на меня не 
оказывали

Написанные мною в тот период заявления прошу считать недейс-
твительными.

Ось уривок із свідчень засудженого А.
22 января около 10 часов утра меня и еще одного осужденного вы-

звали в штаб.
Начальник колонии Божко приказал пройти в помещение, где на-

ходилось около 20 человек других заключенных, сесть и ожидать.
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После к нам зашел майор Кислов и сообщил, что все просьбы, ко-
торые излагались осужденными после голодовки начальнику областного 
департамента, по мере будут выполнены.

Сразу после этого в комнату вошел полковник (фамилии я не знаю) 
и по телефону отдал приказ: «Делайте свою работу».

К нам ворвались спецвойска в масках, надели на нас наручники, 
бросили на пол и начали избивать ногами и дубинками. После этого 
всех забросили в «воронок», где Тимощук С.П. провел перекличку по фа-
милиям и спустя 5 минут нас начали вытаскивать из машины и люди 
в масках поволокли заключенных в душевые промзоны.

В душевых с нас сняли наручники и сорвали одежду для обыска, об-
наженных поставили на растяжку и начали наносить удары дубинками 
и ногами в область почек и печени. Тем, кто кричал от боли, заклеили 
рот липкой лентой. После, не дав толком одеться, застегнули наручни-
ки и полуголых снова потащили через строй спецназа в «воронок».

Через полчаса нас снова выбросили из «воронка» и опять сделали 
перекличку, а также предупредили, что если в дороге будут разговоры, 
по нам будут стрелять и травить собаками и на это право им дал 
Президент.

Все эти зверства продолжались до 17.00, после чего нас всех от-
везли в Хмельницкое СИЗО.

Більше 20 побитих засуджених відвезли до Рівненського СІЗО. 
Про події там розповідає засуджений В.

Въехал воронок в конверт Ровенского СИЗО. Открываются две-
ри воронка, команда 4 человека на выход. Слышно, как их снимают 
по одному, слышны звуки ударов. Доходит очередь до меня, спрыги-
ваю с воронка на землю, получаю пару профилактических ударов, меня 
подхватывают под руки 2 человека в штатском и тащат в здание. 
Уже на пороге здания я понял — «маски» не такие уж и плохие парни. 
Обрушился шквал ударов ногами — в лицо, в пах, в живот. Куда-то 
тянут дальше. Кидают на пол какого–то кабинета, в нем человек 
шесть-восемь. Серия ударов ногами, и дают возможность встать. 
Снимают наручники, я вижу свои кисти и пугаюсь — синие, распух-
шие. Левая вообще распухла как боксерская перчатка, видимо, пере-
лом. Еще на ВК-31 когда проводили «личный досмотр» прикрывал ру-
ками лицо от сапог. Тогда и не заметил, как сломали. Так вот. Сто-
ит фельдшер, тычет тебе бумагу на подпись о том, что физически 
ты здоров и претензий к конвою, администрации ВК-31 и Ровенского 
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СИЗО не имеешь. Подписываешь — иначе убьют. Еще раз уточняют 
твою фамилию, сверяют с бумажками на столе, и поехали… Шквал 
ударов, бьют все, кто в кабинете. Когда устают бить руками и но-
гами, кладут тебя животом на пол, растягивают конечности в фор-
ме звезды ( на каждую конечность по одному человеку), 2 человека 
становятся по бокам, берут в руки дубинки (при этом переворачивая 
их руками вперед) и начинают лупить по заду, спине, ногам. Теряешь 
сознание — отливают водой, и опять. При этом тебе задается ряд 
вопросов. Видимо, процедура называлась «сбор оперативной информа-
ции». На ногах и заде лопалась кожа, те места тоже поливались во-
дой. На тот момент желание было одно — скорее умереть. Вопросы 
задавались именно те, на которые ты знал ответы. И они знали, что 
ты знаешь. И добивались, очень добросовестно. Бьют, бьют — потом 
стоп. Ну что, не вспомнил? — Нет! В том кабинете я понял, что ни-
какой Житомирский «Титан» не сравнится с этими операми, режим-
никами Ровенского СИЗО.

Через отакі катування усіх засуджених примусили підписати за-
готовлений папірець, що вони не мають претензій до адміністра-
ції установи № 31 та СІЗО. А потім так само під загрозою тортур 
(а хто відмовлявся – через них) примусили написати заяву, датова-
ну 21 січня, з проханням перевести в іншу колонію для подальшого 
відбуття покарання. Засуджені свідчать, що вони ще довго мочилися 
кров’ю і більше місяця не могли рухати кістьми рук внаслідок засто-
сування наручників.

Реакція на події

Як уже зазначалося, ХПГ зверталася з приводу цих подій до Ге-
неральної прокуратури та парламентського Уповноваженого з прав 
людини, батьки засуджених і деякі самі засуджені писали заяви до 
різних органів влади. Подаємо узагальнення відповідей.

Департамент з питань виконання покарань так і не визнав, що 
22 січня засудженим були нанесені тілесні ушкодження і що про-
пали їхні речі. В усіх відповідях стверджується, що дії працівників 
Департаменту були правомірними. Секретаріат Уповноваженого пе-
реслав скарги батьків і засуджених до органів прокуратури і до то-
го ж Департаменту (!), хоча працівники Секретаріату особисто були 
у колонії № 31. На інформаційний запит з проханням надати доступ 
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до результатів їхнього розслідування мені відповіли, що Уповнова-
жений не зобов’язаний давати пояснення по суті справ, які закінчені 
або перебувають у його провадженні. Усі органи прокуратури різного 
рівня так само відмовили в порушенні кримінальної справи за від-
сутності в діях службових осіб складу злочину. Щодо втрати речей 
прокуратура Хмельницької області стверджувала, що речі перевезені 
разом з засудженими, кошти на їхніх особових рахунках були пере-
дані і використані на потреби Ізяславської ВК № 31 за письмовими 
заявами самих засуджених. 

Відповідь Генеральної прокуратури України (ГПУ) заслуговує 
на окремий розгляд. На відміну від Департаменту вона визнала, що 
22 січня до засуджених застосовувалися заходи фізичного впливу. 
Слідчий ГПУ зустрічався з засудженими 2 лютого, вже після того, 
як вони підписали папери про відсутність претензій. За листом ГПУ, 
у той же день було проведене судово-медичне обстеження 8 засуд-
жених, і у 6 з них були встановлені легкі тілесні ушкодження. Але 
всі ці засуджені написали, що вони чинили фізичний опір обшуку. 
А оскільки жоден із засуджених, як стверджується в листі, на осо-
бистому прийому у слідчого не скаржився на незаконні дії працівни-
ків кримінально-виконавчої системи, то було прийняте рішення про 
відмову в порушенні кримінальної справи. Одночасно були внесені 
акти прокурорського реагування на порушення кримінально-вико-
навчого законодавства щодо матеріально-побутового та медико-сані-
тарного забезпечення засуджених в ВК № 31. Усно мені сказали, що 
було подання на звільнення в. о. начальника колонії Андрія Божка. 
Проте він і зараз працює на цій посаді.

У листі ГПУ зазначено, що «необхідність уведення [спеціальних 
підрозділів] викликана ускладненням оперативної обстановки, під-
бурюванням особами негативної спрямованості інших ув’язнених 
від прийому їжі, до проявів непокори, нахабного поводження, 
опору представникам адміністрації…» Перелічені мотиви введен-
ня припускають, що метою дій цих підрозділів було залякування 
ув’язнених.

Події 22 січня стали предметом уваги Комітету ООН проти ка-
тувань, який 8–9 травня на своїй 38-й сесії розглядав 5-ту періодич-
ну доповідь уряду України про виконання Конвенції ООН проти 
катувань. На питання експертів Комітету, що трапилось в Ізяславі, 
урядова делегація відповіла, що підрозділ спеціального призначення 
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був уведений для придушення бунту. В Україні така причина не на-
зивалася. У «Висновках і рекомендаціях» Комітет зазначив, що він 
«стурбований відомими фактами використання антитерористично-
го підрозділу в масках усередині в’язниць (наприклад, в Ізяславській 
виправній колонії в січні 2007 року), що зводиться до залякування 
ув’язнених і поганого поводження з ними» і прямо вказав, що «держа-
ва-учасник повинна забезпечити, щоб антитерористичний підрозділ 
не використовувався усередині в’язниць і тим самим запобігти пога-
ному поводженню з ув’язненими і їхньому залякуванню».

Проте 7 червня, за нашими даними, спецназ Департаменту зно-
ву був уведений на територію колонії № 85 в Буче Київської області 
і протягом години жорстоко катував деяких засуджених, які пере-
бували в дільниці посиленого контролю. Проте перевірити ці дані 
неможливо внаслідок суцільної закритості Департаменту. На днях 
його голова Василь Кощинець своїм наказом обмежив перебування 
в колоніях представників громадських організацій тільки суботою 
і неділею.

Пан Кощинець часто повторює, що Департамент — це право-
охоронний орган, який знаходиться на передньому краю бороть-
би із злочинністю. Але в усьому світі система виконання покарань 
є цивільною службою. І в Україні ця система потребує докорінного 
реформування. Необхідно справді створити такі умови утримання, 
які б забезпечили повагу до гідності засуджених, мінімізувати не-
гативні наслідки ув’язнення та ліквідувати величезну різницю між 
життям в установі виконання покарань і на волі, підтримувати та 
посилювати ті зв’язки з рідними та зовнішнім світом, що якнайкра-
ще слугують інтересам в’язнів та їх родин.

Я вважаю, що був скоєний жахливий злочин. Але він поки що 
залишився непокараним, оскільки фактично відсутня система роз-
слідування скарг на катування. Адже прокуратура, з одного боку, 
погоджується порушити кримінальну справу тільки за наявності заяв 
жертв катувань, а з другого — не докладає жодних зусиль для забез-
печення їхньої безпеки. А вони знаходяться під повним контролем 
своїх катів, які через ті ж такі катування примушують їх відмовитися 
від звернення до прокуратури. Отже, необхідні інші механізми за-
побігання катуванням та розслідування цих злочинів.

http://www.khpg.org
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открытое письмо харьковской правоЗащитной группы 

к председателю государственного департамента 

по вопросам исполнения накаЗаний 

кощинцу в.в.

08.11.07

Уважаемый Василий Васильевич!

В учреждениях Вашего Департамента содержатся осужденные, 
переведенные в январе-феврале 2007 года из Изяславской колонии 
№ 31 (Хмельницкая область) после событий, связанных с введением 
специального подразделения в колонию.

Эти заключенные содержатся в:
— Никитинской исправительной колонии № 87;
— Белозерской исправительной колонии № 105;
— Пищанской исправительной колонии № 59;
— Божковской исправительной колонии № 16;
— Первомайской исправительной колонии № 117;
— Николаевской исправительной колонии № 50;
— Держивской исправительной колонии № 110;
— Бердянской исправительной колонии № 77.
Сообщаем Вам, что некоторыми из осужденных, которые пост-

радали от действий специальных подразделений, введенных в Изяс-
лавскую колонию № 31 22 января 2007 года, подана жалоба в Евро-
пейский суд по правам человека на нарушение их фундаментальных 
прав. Данная жалоба зарегистрирована Европейским судом и ожи-
дает своего рассмотрения.

Осужденные, переведенные из Изяславской колонии № 31 в раз-
личные колонии Вашего Департамента, являются свидетелями этих 
событий.

Мы не отрицаем право администрации колоний использовать 
свои полномочия для поддержания дисциплины в колонии, в том 
числе с помощью наложения дисциплинарных взысканий. Однако, 
по информации, которая есть в распоряжении Харьковской правоза-
щитной группы, к некоторым из заключенных, которые были пере-
ведены из Изяславской колонии № 31 в связи с событиями 22 янва-
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ря 2007 года, после этих событий дисциплинарные наказания нача-
ли применяться гораздо чаще, чем они применялись до этого.

Такое изменение в отношении к осужденным может быть истол-
ковано Европейским судом как нарушение статьи 34 Европейской 
Конвенции, поскольку в случае произвольного наложения дисцип-
линарных наказаний на свидетелей право заявителей на то, чтобы 
свидетели давали показания без опасений, будет нарушено. Кроме 
того, такие свидетели находятся под защитой Европейского соглаше-
ния о лицах, которые берут участие в процессе Европейского суда по 
правам человека (1996 год).

Единственным способом обеспечить интересы поддержания дис-
циплины, и, в то же время, избежать обвинения государства в Евро-
пейском суде в нарушении статьи 34 Европейской конвенции, является 
строгое соблюдение процедуры, которая обеспечивает защиту заклю-
ченного от произвольного применения дисциплинарного наказания.

Обращаем Ваше внимание на то, что в соответствии со статьей 8 
Уголовно-исполнительного кодекса «осужденному гарантируется пра-
во на правовую помощь. Для получения правовой помощи осужден-
ные могут пользоваться услугами адвокатов и других специалистов 
в области права, которые по закону имеют права на предоставление 
правовой помощи лично или по поручению юридического лица».

Вам хорошо известно, что реализация данного положения на 
практике затрудняется отсутствием у подавляющего количества осуж-
денных средств для оплаты работы адвоката.

Поэтому — с целью обеспечить соблюдение должной правовой 
процедуры и защиты прав вышеупомянутых осужденных — Харь-
ковская правозащитная группа берет на себя обязательство обеспе-
чить каждого из них помощью адвоката в каждом случае, когда ад-
министрация считает необходимым наложить на него дисциплинар-
ное наказание или предпринять другие действия, которые ухудшают 
положение заключенного.

В связи с этим Харьковская правозащитная группа просит Вас 
отдать необходимые распоряжения администрациям соответствую-
щих колоний, чтобы они:

— уведомили осужденных, переведенных из Изяславской ис-
правительной колонии № 31 в связи с событиями 22 января 
2007 года о том, что Харьковская правозащитная группа обя-
зуется обеспечить им бесплатную правовую помощь в ходе 
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производства, которое может грозить применением дисцип-
линарного наказания;

— уведомляли заблаговременно Харьковскую правозащитную 
группу о любом дисциплинарном производстве в отношении 
вышеуказанных заключенных, чтобы наш адвокат имел воз-
можность обеспечить эффективное юридическое представи-
тельство такого осужденного.

С уважением,
Евгений Захаров, Ирина Рапп,
сопредседатели Харьковской правозащитной группы

http://www.khpg.org

снова спецнаЗ 
в учреждениях исполнения накаЗаний…

10.11.07

В Винницкую и Харьковскую правозащитные группы передана 
информация, что сегодня, 10 ноября, после попытки побега осуж-
денных пожизненно из колонии № 60 (Луганск), во время которой 
один человек был убит, на территорию колонии был введено спецпод-
разделение, который массово избивает всех заключенных. В знак про-
теста против этого насилия около 30 осужденных нанесли себе пов-
реждения. Проверить эту информацию мы не имеем возможности.

Кроме того, в Харьковскую правозащитную группу поступила 
информация, что возле Сокальской ИК № 47 и Изяславской ИК 
№ 58 группируются специальные подразделения для ввода в эти ко-
лонии. Исходя из нашего опыта, можно ожидать массового избие-
ния в этих колониях. По более ранним сведениям, в Изяславской 
колонии № 58 спецназ уже вводился около 10 дней назад в ответ на 
требования заключенных выдать им теплую одежду; по нашим све-
дениям, в результате действий спецназа, по крайней мере одному из 
заключенных причинены серьезные повреждения грудной клетки. 

Харьковская правозащитная группа обращается к Уполномочен-
ному Верховной Рады Украины по правам человека Н.И. Карпаче-
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вой и к Генеральной прокуратуре Украины с просьбой: а) немедлен-
но проверить изложенную нами информацию относительно колонии 
№ 60 и принять соответстсвующие обстановке меры; б) предупре-
дить ввод специальных подразделений в Сокальскую колонию № 47 
и Изяславскую колонию № 58. 

Мы обращаемся также к Министерству юстици Украины и Упол-
номоченному Верховной Рады Украины по правам человека с про-
сьбой предпринять все возможные меры для прекращения практики 
регулярного ввода в колонии специальных подразделений Государс-
твенного департамента для запугивания заключенных.

http://www.khpg.org

представники уповноваженого вр З прав людини 

прибули до слов’яносербської колонії

12.11.07

Вранці 10 листопада 2007 року один з трьох втікачів, довічно 
ув’язнених за тяжкі злочини (декілька вбивств із застосуванням вог-
непальної та холодної зброї) у Слов’яносербській виправній колонії 
№ 60, що в Луганській області, був вбитий під час збройного нападу 
на контролера. Контролер зараз перебуває в лікарні.

Уповноважений з прав людини Ніна Карпачова відкрила про-
вадження з цієї надзвичайної події. Для з’ясування її обставин та 
причин на Луганщину до названої установи, де відбувають пока-
рання близько 900 осіб (у тому числі 75 засуджених до довічного 
позбавлення волі) за дорученням Ніни Карпачової негайно прибули 
три представники Уповноваженого з прав людини. Вони мають на-
самперед з’ясувати, яким чином стала можливою втеча ув’язнених, 
яким шляхом потрапила до них зброя і наскільки серйозним є ха-
рактер тілесних ушкоджень (різання вен), які самі собі спричинили 
три десятки засуджених.

У Слов’яносербській виправній колонії № 60 здійснюють та-
кож перевірку перший заступник Голови Держдепартаменту України 
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з питань виконання покарань Микола Ільтяй та співробітники Ген-
прокуратури. 

Ситуацію в цій колонії — на особливому контролі Уповноваже-
ного з прав людини.

Прес-служба Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини.

http://www.ombudsman.kiev.ua/

чи мало місце побиття спецнаЗом 
Засуджених колонії № 60?

15.11.07

ЗАЯВА ХАРКІВСЬКОЇ ПРАВОЗАХИСНОЇ ГРУПИ

10 листопада Харківська правозахисна група повідомила, що, 
при спробі втечі кількох довічно ув’язнених з колонії № 60 Лугансь-
кої області, було вбито одну людину. На територію колонії введено 
спецназ, який масово б’є засуджених, і що близько 30 осіб вчинили 
самокаліцтво, щоб уникнути побиття.

У своєму повідомленні ми підкреслювали, що не можемо пере-
вірити цю інформацію. Але оскільки йдеться про масове насильс-
тво, ми розповсюдили повідомлення про події в Слов’яносербській 
колонії № 60 Луганської області і звернулися до Уповноваженого 
Верховної Ради з прав людини Н.І. Карпачової та до Генеральної 
прокуратури України з проханням негайно перевірити викладені 
нами відомості та прийняти відповідні заходи.

Реакція Державного Департаменту з питань виконання пока-
рань була швидкою: на сайті з’явився прес-реліз, де повідомляли-
ся деякі подробиці спроби втечі і дані про особистість вбитого. Але 
жодного слова про введення на територію колонії спецназу не було. 
Повідомлялося, що на місці працює комісія на чолі з генералом Ми-
колою Ільтяєм, першим заступником Голови Департаменту, та слідча 
група прокуратури Луганської області.

У зв’язку з розголосом в ЗМІ цієї історії свою слідчу групу до ко-
лонії № 60 спрямувала Генеральна прокуратура України. Відкрила про-
вадження по цій справі парламентський Уповноважений з прав людини 
Ніна Карпачова, працівники її Секретаріату перебувають у колонії.
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13 листопада Генеральна прокуратура визнала дії співробітни-
ків міжобласного підрозділу спеціального призначення в Луганській 
області щодо визволення заручників законними, тим самим підтвер-
дивши факт введення спецназу. За висновками Генеральної прокура-
тури, не знайшли підтвердження повідомлення про побиття засудже-
них бійцями спецпідрозділу та спричинення самими засудженими, 
які утримуються в секторі довічного увУязнення та в приміщеннях 
камерного типу, тілесних ушкоджень. Як повідомила прес-служба 
Генеральної прокуратури, «опитуванням засуджених та оглядом їх 
співробітниками обласного бюро судово-медичної експертизи тілесних 
ушкоджень не виявлено. Упродовж: 10–12 листопада 2007 р. не надхо-
дило жодної заяви від засуджених щодо застосування до них заходів фі-
зичного та психологічного впливу. Лише у двох осіб на тілі були помічені 
подряпини, які, з їх пояснень, вони спричинили випадково і власноруч».

14 листопада генерал Ільтяй також спростував інформацію сто-
совно того, що до засуджених виправної колонії № 60 було засто-
совано силу. За його словами, засуджені написали заяви до слідчої 
групи прокуратури, що їх ніхто не бив.

Тим часом нам знову повідомляють: що насправді 52 засуджених 
вчинили самокаліцтво і що медичну допомогу їм обіцяють надати 
тільки за умови підписання заяви, що їх ніхто не бив. Під страхом 
смерті засуджені підписують такі заяви. Тим, хто підписав, видають 
мазь для заживлення ран і накладають скоби. Перевірити цю інфор-
мацію ми знову ж таки не можемо: система закрита.

Безумовно, бувають випадки, коли засуджені намагаються ви-
користати правозахисників у своїй боротьбі з адміністрацією. Але 
найпростіший спосіб довести відсутність незаконного насильства — 
надіслати в колонію № 60 комісію з незалежних експертів. Лікарі, 
адвокати, правозахисники зустрілися би із персоналом, засуджени-
ми, з’ясували, який їх стан здоров’я. Такі візити передбачені Фа-
культативним протоколом до Конвенції ООН проти катувань, який 
Україна ратифікувала в липні 2006 року, але жодних кроків, спря-
мованих на його реалізацію, не зробила…

Історія з побиттям в Слов’яносербській колонії нагадує вже 
відомі нам події щодо побиття засуджених в Ізяславській колонії 
22 січня цього року, в Бучанській колонії № 85 7 червня цього року 
та інші. Спочатку засуджених лупцюють, а потім примушують на-
писати папірця, що претензій вони не мають. І зламаний зек покір-
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но повторює усе це прокурору, судмедексперту, бо знає: він повністю 
залежний від адміністрації. А якщо він таки буде скаржитися, то 
адміністрація знайде купу засобів для помсти: тримання в ШІЗО, 
ПКТ, додання терміну за вигадані порушення режиму. Деякі засуд-
жені сподівалися на допомогу Уповноваженого. Однак працівники 
Секретаріату просто переправляли їхні скарги… до того ж самого 
Департаменту з питань виконання покарань. Наслідки зрозумілі.

То ж було побиття засуджених 10 листопада в колонії № 60? Ми 
вважаємо, що так, було. Але доказів не маємо, і залишаємо у назві 
нашої заяви великий знак запитання.

Співголови ХПГ Євген Захаров та Ірина Рапп 
15 листопада 2007 року. http://www.khpg.org

Знову жорстоке побиття ув’яЗнених?

19.11.07 | Дмитро Гройсман

За не остаточно підтвердженою інформацією, яка, проте, викли-
кає довіру Вінницької правозахисної групи, сьогодні у ВТК № 26, яка 
розташована в Дніпропетровській області, сталася надзвичайна подія. 
Джерела в колонії повідомляють про жорстоке побиття адміністра-
цією трьох засуджених, які зараз перебувають в тяжкому стані.

Не маючи можливості перевірити цю інформацію, враховуючи 
надзвичайно тривожні сигнали, що надходили протягом усього дня 
з ВТК № 26, Вінницька Правозахисна група закликає керівництво 
пенітенціарної системи України НЕГАЙНО оприлюднити інформа-
цію щодо стану здоров’я наступних засуджених:

1. Харитонов Артем Костянтинович;
2. Авраменко Євген Васильович;
3. Коптєв Павло Валерійович.
Ми просимо співробітників Секретаріату Уповноваженого ВР 

з прав людини негайно зустрітися із вказаними засудженими для 
з’ясування того, що відбулося з ними.

Ми також закликаємо Керівництво Управління Державного депар-
таменту України з питань виконання покарань допустити представни-
ків ЗМІ в ВТК № 26 забезпечити зустріч із вказаними засудженими.
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Ми ще раз наголошуємо, що не можемо підтвердити 100 відсо-
ткову достовірність інформації про побиття засуджених ВТК № 26, 
що нібито, стався сьогодні, проте ми робимо усе можливе, щоби пе-
ревірити вказану інформацію і у нас є усі підстави вимагати негай-
ної публічної перевірки подій у ВТК № 26.

http://www.maidan.org.ua/static/news/2007/1195473551.html

при такой работе департамента исполнений накаЗаний 
европейский суд по правам человека 

беЗ работы не останется

21.12.07 | Дмитро Гройсман

Харьковская правозащитная группа сообщала о массовом из-
биении заключенных спецподразделением Государственного депар-
тамента по исполнению наказаний, которое произошло 22 января 
2007 года в Изяславской колонии № 31. Впоследствии ХПГ оказы-
вало правовую помощь некоторым из них, в том числе и при обра-
щении в Европейский суд по правам человека.

У нас появилась информация о предвзятом отношении адми-
нистраций некоторых колоний к заключенным, переведенным из ко-
лонии № 31. Поэтому 8 ноября 2007 года ХПГ обратилась в Государ-
ственный департамент и в колонии, в которых отбывают наказание 
осужденные, переведенные в январе 2007 года из Изяславской ИК-31, 
с письмом. В письме мы сообщали, что ХПГ берет на себя обяза-
тельство обеспечить правовую помощь каждому из указанных осуж-
денных, если администрация сочтет необходимым наложить на него 
дисциплинарное наказание или предпринять другие действия, кото-
рые ухудшают положение заключенного. В тех же письмах мы проси-
ли уведомить заблаговременно Харьковскую правозащитную группу 
о любом дисциплинарном производстве в отношении вышеуказан-
ных заключенных, чтобы наш адвокат имел возможность обеспечить 
эффективное юридическое представительство такого осужденного.

Администрация Первомайской колонии № 117 (Харьковская об-
ласть) не сообщила нам о нескольких дисциплинарных производс-
твах в отношении одного из заключенных — Анзора Товсултанова. 
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С середины ноября до 18 декабря 2007 года он дважды помещался 
в дисциплинарный изолятор. Немедленно после освобождения из 
дисциплинарного изолятора 18 декабря 2007 года он был тут же по-
мещен в помещение камерного типа сроком на 3 месяца. Несмотря 
на то, что наши адвокаты в течение ноября и декабря 2007 года не-
сколько раз посещали заключенных в колонии № 117, мы ни разу не 
были уведомлена о предстоящей дисциплинарной процедуре, чтобы 
иметь возможность предоставить Товсултанову правовую помощь.

Таким же образом ведут себя и некоторые другие колонии, в ко-
торых содержатся заключенные, переведенные из Изяславской коло-
нии № 31, к которым применяют достаточно серьезные дисципли-
нарные наказания. Более того, не было сообщено ХПГ также о том, 
что некоторым из них предъявлено уголовное обвинение в злостном 
нарушении режима содержания, что грозит дополнительным сроком 
наказания для обвиняемых.

Харьковская правозащитная группа не находит каких-либо убе-
дительных причин, которые бы могли оправдать решение админис-
траций колонии лишить заключенных правовой помощи, которая 
обеспечивалась на безвозмездной основе. Такое поведение персона-
ла Государственного департамента только подтверждает заявления 
многих заключенных о том, что наказания применяются в отмест-
ку за попытки заключенных обжаловать действия администрации, 
в частности за то, что некоторые из заключенных, избитых в январе 
2007 года в Изяславской колонии № 31, подали жалобы в Европей-
ский суд по правам человека.

Такое поведение персонала Государственного департамента яв-
ляется достаточно веским доказательством нарушения государством 
статьи 34 Европейской конвенции, гарантирующей, что Государство 
не будет препятствовать заявителям эффективно использовать свое 
право на подачу индивидуальной жалобы в Европейский суд.

Харьковская правозащитная группа еще раз подтверждает свое 
обязательство, которое она взяла на себя, направив письмо от 8 но-
ября 2007 года. Мы подтверждаем, что любой факт дисциплинарного 
наказания без предоставления указанным заключенным возможнос-
ти воспользоваться правовой помощью, будет использован для обос-
нования практики нарушения статьи 34 Европейской конвенции.

http://www.khpg.org
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подарунок в’яЗням

28.12.07 | Євген Захаров

Сьогодні Міністерство юстиції повідомило Державний депар-
тамент з питань виконання покарань про скасування реєстрації 
Наказу № 167 від 10 жовтня 2005 року в Єдиному реєстрі норма-
тивно-правових актів. Згідно з цим Наказом у складі Департаменту 
функціонує спецпідрозділ для боротьби з тероризмом, який вико-
ристовується для проведення обшуків засуджених і приміщень ус-
танов виконання покарань та слідчих ізоляторів, а фактично — для 
залякування позбавлених волі.

Скасування реєстрації означає, що Наказ № 167 втратив закон-
ну силу і має бути негайно скасований Департаментом.

http://www.khpg.org

катування в чернігівському сіЗо

31.12.07 | Олексій Тарасов

Як стало відомо Чернігівському громадському комітету захисту 
прав людини, в слідчому ізоляторі № 31 м. Чернігова у період між 
15 та 20 грудня 2007 року був жорстоко побитий та підданий торту-
рам персоналом пенітенціарного закладу ув’язнений Мельниченко. 
За даними наших джерел, йому переламали три ребра, пошкодили 
нирку, піддали іншому знущанню та приниженню. Кваліфіковану 
медичну допомогу ув’язненому не було надано. 

Це ж джерело повідомило, що в цього ув’язненого відсутній ад-
вокат, слідчий з невідомих причин не з’являється. Зв’язатися з Мель-
ниченко не має можливості. 

Наша організація усіма доступними засобами перевіряє інфор-
мацію про побиття та буде вживати заходи для проведення повно-
цінного розслідування цієї справи.

http://www.maidan.org.ua/static/news/007/1198957739.html
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Знову маски-шоу?

07.02.08 | Євген Захаров

Харківська правозахисна група отримала повідомлення, що 31 січ-
ня о 6-30 в колонію № 46, яка розташована біля села Катеринівка Сар-
ненського району Рівненської області, була введена група з приблизно 25 
спецназівців в масках з повним бойовим спорядженням. Вони жорстоко 
побили 16 засуджених, так, що побиті досі ледве пересуваються.

Нагадаємо, що 24 грудня Міністерство юстиції скасувало дер-
жавну реєстрації наказу № 167 Державного департаменту з питань 
виконання покарань, яким регулюється діяльність спецпідрозділу по 
боротьбі з тероризмом. Отже, Департамент не звертає на це уваги.

Перевірити надану інформацію ми не маємо можливості, ос-
кільки система закрита — потрапити в УВП і з’ясувати, що саме 
сталося, правозахисники не можуть.

http://www.khpg.org

відкритий лист громадської правоЗахисної органіЗації 
«донецький меморіал» до державного департаменту 

З питань виконання покарань

13.02.08 | Олександр Букалов

Пісдя подій в Ізяславській колонії № 31 у січні 2007 року до колонії 
були введені спец загони. Це сталося у відповідь на масову непокору 
засуджених, які відмовилися від прийому їжі, «Донецький Меморіал» 
протягом року намагався з’ясувати деталі то-го, що насправді відбува-
лося. Департамент або не відповідав на запити, або давав дуже обме-
жену інформацію. Відразу після січневих подій майже 40 засуджених, 
які вважалися ініціаторами організації непокори, були переведені до ін-
ших колоній. Є чимало непідтверджених свідчень про те, що процедура 
переводу відбувалася з чис-ленними порушеннями прав засуджених.

Для з’ясування обставин переводу «Донецький Меморіал» звернувся 
з запитом до Департаменту, але отримав відмову у наданні інформа-
ції. З приводу такої відмови керівникові одного з управлінь департамен-
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ту, Олексію Григоровичу Двойносу, було направлено 19 січня 2008 року 
Відкритий лист, текст якого наводиться нижче.

Начальнику управління Державного департаменту 
України з питань виконання покарань 
Двойносу О.Г. 
вул. Мельникова, 81 04050, Київ 
Копії для відома: Голові Державного департаменту 
України  з питань виконання покарань Кошинцю В.В. 
Генеральному прокурору України Медведько О. 
Міністру юстиції України Оніщуку М.В. 
Уповноваженому з прав людини Карпачовій Н.І. 
До Комітету ВР з питань прав людини 
До Комітету з законодавчого забезпечення 
правоохоронної діяльності

ВІДКРИТИЙ ЛИСТ

Олександр Букалов 
голова ради «Донецького Меморіалу», 
голова Пенітенціарного Товариства України

Шановний Олексію Григоровичу!

Вдячний Вам за лист № 17-8230 від 29 грудня 2007 року, який 
було відправлено відповідно до поштового штемпелю лише 11 січня 
2008 року.

По-перше, звертаю Вашу увагу на те, що Ви надаєте у своєму 
листі відповідь фактично на мій запит від 4 жовтня, а моїм листом 
від 24 листопада, копію якого було надіслано і до Мін’юсту, я лише 
нагадав про свій запит.

По-друге, у своєму листі Ви повідомляєте, що мені «неоднора-
зово надавалась відповідна загальна інформація про обставини та 
мотиви переведення засуджених». При цьому Ви посилаєтесь на три 
листи Департаменту від 06.06.2007, 08.06.2007 та 14.09.2007. Відразу 
мушу зауважити, що надані в цих листах відповіді були зовсім не 
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на ті питання, про які я запитував у листі від 4 жовтня та про які 
я нагадував листом від 24 листопада, на який Ви начебто надаєте 
відповідь. Тому посилання на ті листи є некоректним.

По-третє, потрібно наголосити, що численні відповіді Департа-
менту не випад-кові. Їх кількість відображає той факт, що на жод-
ний з моїх запитів щодо подій в Ізяславській колонії № 31 у січ-
ні 2007 року Департаментом не було своєчасно надано вичерпної 
відповіді. Адже мій перший запит було надіслано наприкінці січ-
ня 2007 року, проте відповіді на нього я взагалі не отримав. На 
жаль, стала усталеною практика, за якою я отримую відповіді тіль-
ки у випадку, якщо копію свого запиту надсилаю додатково або до 
Мін’юсту, або до Генпрокуратури. То ж першу невеличку частку ін-
формації про події в Ізяславській колонії я отримав у травні та лише 
після повторних звернень до Департаменту з одночасним надсилан-
ням копій цих запитів до Мін’юсту та Генпрокуратури. Я отримав 
більш-менш повну відповідь на свої питання, відправлені ще у січні, 
лише у вересні.

Хотів би підкреслити, що саме неповні відповіді департаменту, 
а іноді неправдива інформація (спочатку, наприклад, стверджувало-
ся, що під час введення спец загону до Ізяславської колонії побитих 
не було, але завдяки Генпрокуратурі з’ясувалося, що постраждалі 
таки були), породжують сумніви у тому, що відомство повністю та 
суворо у всьому дотримується вимог законодавства.

Саме для того, щоб переконатися, чи насправді норми Закону та 
Конституції не були порушені працівниками відомства під час пе-
реведення засуджених з Ізяславської колонії, мною й були надіслані 
запитання листом від 4 жовтня. Проте, всупереч вимогам закону, Ви 
не надали змістовної відповіді на мій запит.

Можливо, Ви маєте законне право не надавати відповіді на мої 
запитання? У своєму листі Ви наголошуєте, що попередні відповіді 
мені «неодноразово» надавалися «з урахуванням вимог статті 32 Кон-
ституції України, статті 23 Закону України «Про інформацію», рішен-
ня Конституційного суду України від 30.10.1997 р. в частині заборони 
поширення інформації про конкретну особу без її згоди, а також ви-
мог ст. 104 Кримінально-виконавчого кодексу України» (КВК).

З Вашого листа не зрозуміло: »урахування вимог» — це наве-
дення підстав для ненадання мені відповіді чи посилання на норми, 
відповідно до яких Ви надавали ін-формацію?
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Натомість, згадувана норма Конституції України та КВК не 
є перешкодою для надання мені відповіді по суті. Я запитував не 
приватну інформацію про осіб, а певні документи про діяльність 
відомства, законність яких піддаю сумніву. Департамент міг нада-
ти мені копії цих протоколів, не порушуючи норм Закону України 
«Про інформацію» та водночас дотриматись вимог ст. 32 Конститу-
ції. Для цього було достатньо закреслити прізвища засуджених в на-
даних копіях. Така практика є нормальної у демократичних краї-
нах. Тому посилання на вказані норми не може бути виправданням 
ненадання запитуваної інформації та фактичного порушення Вами 
вимог Закону України «Про інформацію».

Попутно зауважу, що наочним прикладом дотримання керів-
никами відомства вимог Конституції є дії голови департаменту Ко-
щинця. Попри засвідчену Вашу повагу до ст. 32 Конституції, він 
неодноразово називав прізвища засуджених та злочини, за які вони 
відбувають покарання, під час численних виступів на телебаченні. 
Ви впевнені, що пан Кощинець своєчасно отримав від названих ним 
засуджених письмові згоди на публічне оголошення їх прізвищ?

Очевидно, що готуючи мені листа, Ви все ж таки не змогли 
уникнути порушень закону. Це зокрема стосується термінів надання 
мені відповіді. На мій запит від 4 жовтня 2007 року, про який я на-
гад листом від 24 листопада, Ви підготували відповідь, зареєструва-
ли її 29 грудня, а відправили лист тільки 11 січня 2008 року. І це при 
тому, що ст. 33 Закону України «Про інформацію» вимагає:

Термін вивчення запиту на предмет можливості його задоволен-
ня не повинен перевищувати десяти календарних днів.

Протягом вказаного терміну державна установа письмово дово-
дить до відома запитувача, що його запит буде задоволено або що 
запитуваний документ не підлягає наданню для ознайомлення. За-
доволення запиту здійснюється протягом місяця, якщо інше не пере-
дбачено законом. Підкреслена норма закону є обов’язковою до вико-
нання. Але я жодного разу від департаменту не отримував протягом 
десяти днів письмового повідомлення про задоволення мого запиту 
або про відмову у його задоволенні. Часто-густо департаментом по-
рушується й вимога про місячний термін надання відповіді. Тому не 
дивно, що Ваша відповідь пролежала у департаменті після її реєстра-
ції до відправки на пошту два тижні, і це є безсумнівним порушення 
вимог закону. Хоча у мене є приклади, коли Ваші колеги тримають 
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відповіді підписаними, зареєстрованими, але не відправленими по 
40 і більше днів.

Нарешті, головне.
Я переконаний у суспільній значимості та важливості змістовних 

відповідей на свої запитання, бо вони безпосередньо стосуються прав 
людини. Я вперше їх Вам задавав особисто ще у вересні 2007 року, та вже 
понад три з половиною місяці не можу отримати змістовної відповіді. 
Як силова структура, в якій ризик порушення прав людини є підви-
щеним, Департамент, всі його структури та працівники, включаючи 
Вас, мусять діяти виключно в межах закону, всіма діями це підтвер-
джувати, та при потребі повідомляти суспільству про свої дії. У сус-
пільства не має бути сумнівів в бездоганності дій всіх робітників 
відомства.

Натомість зараз це дуже часто не так. Департамент і Ви, як 
один з його представників, втаємничуєте свої дії та інформацію, яка 
є важливою для суспільства, намагаєтесь надати цьому незаконному 
втаємниченню вигляд законності, турботи про приватне життя за-
суджених. Водночас голова департаменту публічно та неодноразово 
брутально порушує вимоги згадуваної Вами ст. 32 Конституції.

Факт повідомлення неправдивої інформації у листі щодо подій 
в Ізяславській колонії (про відсутність побитих засуджених), та втаєм-
ничення оформлення процедури переводу засуджених до інших ко-
лоній посилюють сумніви у дійсному дотриманні прав засуджених.

Натомість численні надзвичайні події останнього року перекон-
ливо свідчать про те, що в установах Департаменту не все гаразд 
з дотриманням прав людини. Майже завжди Департамент спросто-
вує повідомлення про ймовірне побиття засуджених. Але дуже часто 
ці спростування суперечливі, непереконливі та викликають обґрун-
товані сумнівні.

Підсумовуючи, мушу наголосити: Ваш лист від 29 грудня 2007 ро-
ку не надає відповіді по суті мого запиту. І саме це є порушенням 
вимог Закону України «Про інформацію». Фактично цей лист — зви-
чайна відписка, яка не ґрунтується на Законі.

Я наполягаю на наданні мені у найкоротший термін змістовної 
відповіді на свій запит щодо протоколів Регіональних та Апеляцій-
ної комісій, як це йдеться у моєму запиті від 4 жовтня 2007 року.

Запевняю Вас, що про Вашу реакцію на цей мій ВІДКРИТИЙ 
ЛИСТ (чи то про змістовну відповідь, чи то про відсутність своєчас-
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ної відповіді), буде широко та публічно повідомлено, враховуючи суспіль-
ну значимість запитуваної інформації для з’ясування рівня дотримання 
прав засуджених в установах відомства,

Адреса нашої організації, на яку прошу надіслати відповідь, така: 
Букалову О. а/с 4836, Донецьк, 83092

http://www.helsinki.org.ua/index.php?id=1202895468

і Знову про неЗаконне насильство 
в системі виконання покарань

18.02.08 | Євген Захаров

6 лютого ми повідомляли про введення спецназу 31 січня до 
колонії № 46, яка розташована біля села Катеринівка Сарненсько-
го району Рівненської області, який жорстоко побив 16 засуджених:
www.khpg.org Днями ми отримали нове повідомлення, що конфлікт 
в колонії залагоджений: «засуджені домовились з начальником». Не-
мобви не було ані спецназу, ані побиття.

А сьогодні знову аналогічне повідомлення, вже з колонії № 26, 
що розташована в Жовтих Водах Дніпропетровської області. Мо-
вляв, вечером в суботу 16 лютого начальник колонії з декількома 
оперативниками побував в штрафному ізоляторі (ШИЗО), після чо-
го в ніч з суботи на неділю 20 засуджених в ШИЗО «порізалися», 
при чому один з них — так сильно, що був переведений до звичайної 
лікарні в Жовтих Водах, де він перебуває під конвоєм.

Працівники кримінально-виконавчої системи кажуть, що такі 
дії засуджених – демонстративна поведінка, часто невмотивована, 
іноді спрямована проти адміністрації з бажанням примусити її до 
певних дій. Але ж перевірити — які саме членоущкодження спричи-
нені, з якої причини, який стан здоров’я цих в’язнів — неможливо, 
оскільки система закрита для незалежного спостереження. Допоки 
ця закритість існує, до тих пір буде існувати думка про незаконне 
насильство відносно засуджених.

http://www.khpg.org
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і Знову маски-шоу?

25.03.08 | Євген Захаров

Харківська правозахисна група отримала повідомлення, що 
18 березня до установи виконання покарань № 55 (Софіївка Воль-
нянського району Запорізької області) був введений спецназ в мас-
ках і повному бойовому спорядженні, приблизно 10 чоловіків. 

Вони жорстоко побили засуджених, які перебували в ШІЗО 
(штрафний ізолятор) та ПКТ (приміщення камерного типу), та за-
суджених довічно. За повідомленням, били ногами, руками, гумо-
вими кийками, ставили на растяжку, декого впихали головою до 
унітазу. Наш інформатор стверджує, що декількох засуджених після 
побиття відливали водою, щоб вони прийшли до тями. Спецназівці 
побили навіть привезеного з медичної частини засудженого Стрюко-
ва, хворого на туберкульоз. Особливо постраждали засуджені Віктор 
Садовников та Євген Брусенський, які перебували в ШІЗО, та Рус-
лан Артамонов, що був в ПКТ.

Стверджується також, що інформація про побиття немовби 
вийшла за межі колонії, і запорізькі журналісти намагалися потра-
пити туди, щоб зустрітися із засудженими, але їх не впустили.

Перевірити наведені відомості ми не маємо можливості. Тому 
ХПГ звернулася до Уповноваженого Верховної Ради з прав людини 
та Генеральної прокуратури України.

http://www.khpg.org

надЗвичайна ситуація 
в установі виконання покарань № 77

31.03.08 | Євген Захаров

Всю неділю та понеділок працівники Харківської правозахисної 
групи отримували телефонні дзвінки від засуджених, що утриму-
ються в колонії № 77, та їхніх рідних про події в цій установі.
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В установі № 77 утримуються ті, хто вперше скоїв злочин, зна-
ходиться вона в Бердянську Запорізької області. В установі приблиз-
но 1500 засуджених, 9 загонів і спеціальний загін для засуджених, 
хворих на туберкульоз.

На минулому тижні в установі змінилося керівництво. Началь-
ником призначений Юрій Завгородний, першим заступником — Ва-
лерій Межуєв. Вони вже працювали на тих самих посадах місцях 
раніше і були звільнені два-три роки тому.

У ніч з суботи на неділю був по-звірячому побитий засуджений 
Андрій Кривоніс, старший днювальний карантину. Від побоїв він 
помер. Кривоніс ночував сам в окремій кімнаті. Засуджені ствер-
джують, що вони не причетні до цього побиття. Адміністрація ко-
лонії, навпаки, переконана, що Кривоноса били і забили до смерті 
саме засуджені. Розслідування почалося з самого ранку. Усіх засуд-
жених, хто був на ділянці посиленого контролю, перевели в загони. 
Вдень до колонії були введені 15 спецназівців в масках і з повним 
бойовим спорядженням. Вони по черзі забирали по 2–3 засуджених 
з 6 загонів, били їх і ввечері всіх вивезли в невідомому напрямку, 
речі засуджених лишилися в колонії. Загалом вивезли 15 засудже-
них. Імена 14 відомі:

1. Ананьєв Роман
2. Андреанов Олег
3. Бондаренко Сергій.
4. Жлоба Ігор.
5. Калиниченко Максим.
6. Кошельний Денис.
7. Москаленко Олександр.

8. Осипчук Олександр.
9. Папенко Дмитро.
10. Погорелов Сергій.
11. Предальний Віталій.
12. Сколиточенко Борис.
13. Стрельцов Олексій.
14. Тиняков Денис.

За яким принципом вони були відібрані, незрозуміло. Ствер-
джують, наприклад, що Осипчук і Папенко були помічниками ад-
міністраціями, працювали днювальними, бригадирами, то ж чому їх 
вивезли? Деякі з вивезених засуджених останнім часом мали пока-
рання за порушення режиму, деякі — не мали.

Сьогодні з’ясувалося, що принаймні частина вивезених засуд-
жених перебуває в Запорізькому СІЗО. За словами одного з них, не-
мовби спецназ бив їх ретельно, не залишаючи слідів, а одного чо-
мусь лупцювали дуже сильно — Романа Ананьєва.

Начальник УВП № 77 Завгородний пояснює вивіз засуджених 
необхідністю перевірки, чи не захворіли вони на туберкульоз, бо 
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апарат, що є в колонії, поламаний. Це пояснення є дуже сумнівним: 
за наявності спецзагону для туберкульозників важко повірити, що 
для виявлення туберкульозу треба вивозити засуджених до СІЗО.

Спецназ залишився в колонії. Приблизно о 15-й годині спецна-
зівці почали жорстоко бити чотирьох засуджених — Олександра Ма-
лофєєва, Володимира Дмитренка, Олега Булата та Олега Ревякіна, 
вимагаючи від них свідчень, хто саме бив Кривоноса. Не витриму-
ючи побиття, Олександр Малофєєв, як кажуть засуджені, «вскрив-
ся» — порізав собі вени та живіт. Отаке розслідування.

Викладені факти ми перевірити не можемо. Можна вважати до-
стовірним факт вивезення декількох засуджених. Сподіваємось, що 
прокуратура та/або парламентський Уповноважений з прав люди-
ни дадуть відповіді на запитання щодо законності розслідування 
вбивства Кривоноса, підстав вивезення засуджених, чи мало місце 
побиття їх спецназом, і чому ця лихоманка із постійними скарга-
ми на незаконне насильство і повну неможливість оскаржити дії ад-
міністрації охопила усю українську кримінально-виконавчу систему. 
У ті ж самі дні нам повідомили про побиття в’язнів і спроби суїци-
ду внаслідок жахливого побиття в УВП № 84 (Цумань Волинської 
області) та УВП № 100 (Темнівка Харківської області), декількома 
днями раніше — в УВП № 55 (Софіївка Запорізької області). Ми 
певні: якби система була б більш відкритою, і можна було б зустрі-
чатися із засудженими і намагатися зрозуміти їхні проблеми, — кон-
фліктів було б значно менше.

http://www.khpg.org

що відбуваЄться в системі виконання покарань?

03.04.08 | Юрій Чумак

«Круглий стіл» на цю тему відбувся у харківському прес-центрі 
«Майдан Свободи» 2 квітня.

Наприкінці минулого тижня група засуджених Темнівської вип-
равної колонії № 100 поблизу Харкова на знак протесту проти дис-
циплінарних заходів адміністрації, заподіяла собі порізи, за що до 
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них застосували силу. Цей випадок і став приводом до проведення 
«круглого столу», на який, крім співголови Харківської правозахис-
ної групи Євгена Захарова, було запрошено й начальника Харківсь-
кого управління Державного департаменту з питань виконання по-
карань Олександра Кизима, втім, останній на захід не з’явився.

Отже, відповідати на запитання ведучого та журналістів дове-
лося самому Євгену Захарову. Він зазначив, що однією з основних 
причин подібних акцій протесту, які проводяться засудженими, є те, 
що в Україні ув’язнені до цих пір утримуються в досить важких та 
поганих умовах. За його словами, вітчизняна система виконання по-
карань потребує реформування: в даний час вона більше нагадує ра-
дянський ГУЛАГ, ніж пенітенціарну систему європейської країни.

До цього призводить і погане державне фінансування. У найва-
жчі роки, з 1999 по 2000, на харчування одного ув’язненого виділя-
лося приблизно 30 коп. на день, а на медичне обслуговування — ли-
ше 4 коп. Зараз ситуація дещо покращилась (з годуванням і меддо-
помогою таких серйозних проблем немає), проте, коштів, що виді-
ляються, все одно недостатньо.

Постійні спалахи насильства, які регулярно трапляються в ус-
тановах виконання покарань є свідченням системної кризи в роботі 
Департаменту. Так, у тюрмах і колоніях дійсно утримуються далеко 
не ангели, але випадки використання побиття засуджених в якості 
засобу, завдяки якому «ламають» скаржників та непокірних, є непо-
одинокими та не можуть мати ніякого виправдання, — переконаний 
правозахисник.

Крім того, система закрита для громадського контролю. За сло-
вами Захарова, в цьому плані немає жодних проблем з МВС — спе-
ціально створені мобільні групи регулярно відвідують ІТТ і пере-
віряють, в яких умовах знаходяться затримані. А ось з Державним 
департаментом України з питань виконання покарань відношення 
не склалися: адміністрації колоній, як правило, негативно ставлять-
ся до візитів правозахисників.

Тому Харківська правозахисна група наполягає на реформуванні 
установ виконання покарань в Україні. Департамент необхідно пе-
редати в упорядкування Мін’юсту, як наша держава обіцяла ще при 
вступі до Ради Європи. В Україні діє занадто жорстка криміналь-
но-виконавча система, яку треба переглядати в бік пом’якшення. 
Бо часто суди засуджують до позбавлення волі тих, хто на таке пока-
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рання не заслуговує. На думку Є. Захарова, близько 30% ув’язнених 
в колоніях загального режиму взагалі могли б не «сидіти».

До речі, як повідомив «УНІАН», нова концепція реформування 
пенітенціарної системи, розроблена в Секретаріаті Президента, «вра-
ховує усі зауваження правозахисників і має на меті створення гнучкої 
тюремної системи, де ДКВС має стати цивільною службою і підрозді-
лом Міністерства юстиції, як це було зроблено в усіх посттоталітар-
них країнах Центральної та Східної Європи».

Очікується, що Президент підпише Указ про затвердження 
Концепції реформування Державної кримінально-виконавчої служ-
би найближчим часом.

Довідка «ПЛ»:
В Україні щорічно притягуються до кримінальної відповідаль-

ності близько 200 тис. осіб, близько чверті з них — майже 50 тис. — 
отримує покарання у вигляді позбавлення волі. В установах вико-
нання покарань на сьогодні перебуває близько 160 тисяч осіб, з них 
більш як 1,4 тис. засуджені до довічного позбавлення волі.

http://www.khpg.org

продовження подій у колонії № 77

04.04.08 | Євген Захаров

31 березня ХПГ звернулася до Уповноваженого ВРУ з прав люди-
ни з проханням про перевірку повідомлень про побиття засуджених 
УВП № 77 в Бердянську спецназом і вивезення засуджених до За-
порізького СІЗО. ХПГ повідомляла про це 31 березня: www.khpg.org

У той же день два представника Уповноваженого виїхали до За-
поріжжя і Бердянську. Результатом їхнього приїзду стало виведення 
спецназу (хоча начальник УВП Юрій Завгородний обіцяв, що спец-
наз будет в колонії, допоки він «не наведет порядок»). Результати роз-
слідування побиття вночі з 30 на 31 березня засудженого Олександра 
Кривоноса, невдовзі після якого він помер, поки що невідомі.

http://www.khpg.org
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правоЗахисники не Знайшли слідів масового побиття 
ув’яЗнених у темнівській виправній колонії № 100 

(харківська область)

11.06.08

Про це кореспонденту УНІАН повідомив голова правління Ук-
раїнської Гельсінської спілки з прав людини Аркадій Бущенко.

«Ніхто з ув’язнених, з якими ми розмовляли, нічого не розпові-
дав про які-небудь події 7 червня, — заявив А. Бущенко. «Також ми 
не почули скарг на скручування мокрими рушниками. Ув’язнені 
висловлювали різні скарги, але всі вони носили індивідуальний ха-
рактер, про яке-небудь масове побиття ув’язнених або масове засто-
сування тортурів не згадувалось», — додав він.

За словами А. Бущенка, з ув’язненими, які, за попередньою ін-
формацією, нібито були піддані побоям, правозахисники зустрілися 
в кабінеті для особистих прийомів начальника колонії. Їм вдалося 
поговорити наодинці з чотирма із п’яти увязнених. «Не всі п’ятеро 
захотіли з нами розмовляти. Деякі з «відмовників» виглядали дещо 
переляканими, що наводить на думку, що вони не хочуть непри-
ємностей з адміністрацією, проте остаточні висновки про причини 
відмови робити важко», — заявив А. Бущенко.

Як повідомляв УНІАН, 9 червня до Вінницької правозахисної 
групи поступило повідомлення, що в ізоляторі колонії № 100 знахо-
дится більше 60 осіб, 7 червня катувань зазнали засуджені Ховансь-
кий Ю., Шелупет Ю., Титов Р., Галеніщєв І. «Серед методів кату-
вання, які застосовуються до засуджених: побиття руками і ногами, 
замотування рук і ніг в вологі рушники, що викликає важкий біль 
після висихання рушників, «розтяжка», «прив’язування до батареї 
наручниками», — йшлося у повідомленні ВПГ.

http://human-rights.unian.net/

правоЗахисники про ситуацію в українських в’яЗницях

18.06.08 | Лілія Гришко

Представники Всеукраїнського об’єднання родичів засуджених 
та міжнародна правозахисна організація «Європейський рух» підда-
ли критиці умови утримання в’язнів в українських СІЗО та тюрмах. 
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За словами правозахисників, з ув’язнених знущаються та змушують 
працювати в рабських умовах.

В Україні майже не реєструються випадки жорстокого поводжен-
ня з в’язнями, констатують громадські діячі. На думку представника 
центру захисту прав людини «Свобода» Деніса Ципіна, цьому спри-
яє закритість української пенітенціарної системи та небажання слідчих 
об’єктивно розслідувати справи побиття засуджених. Тому, за тверджен-
ням правозахисників, 99% випадків тортур над в’язнями в українських 
колоніях залишаються без належного розгляду. «Береться пояснення 
в двох-трьох представників слідчого ізолятору, які свідчать, що ніколи 
в житті цю людину не били, а це зробили інші засуджені. І на підставі 
лише цих слів виноситься рішення про відмову в порушенні криміналь-
ної справи за фактом тортур. Ця картина всюди», — сказав Ципін. 

Зібрані факти побиття засуджених правозахисники продемонс-
трували журналістам. Вони розповіли, що зверталися до прокурату-
ри з вимогою провести розслідування, але відповіді так і не дочека-
лися. Тому громадські організації виступають з ініціативою зробити 
пенітенціарну систему України доступною для ЗМІ в будь-який час 
і запровадити адміністративну відповідальність за відмову надавати 
журналістам доступ до виправних закладів. 

Керівник прес-центру Держдепартаменту з питань виконання 
покарань Оксана Велкова-Лагода каже, що мас-медіа й зараз можуть 
безперешкодно відвідувати заклади пенітенціарної системи. «Це не 
зоопарк і не музей, щоб вільно, коли хто хоче. Вільний доступ є ли-
ше у працівників прокуратури і омбудсмена. Ці організації встанов-
лені законом. Але ви звертається із запитом до держдепартаменту 
з метою уточнення чи перевірки інформації і вам дають відповідь. 
У нас дуже багато так їздять пересвідчитися», — підкреслила спів-
робітниця держдепартаменту з питань виконання покарань.

http://www.helsinki.org.ua/index.php?id=1213775071

правоЗащитник букалов: не удивлюсь, 
если в какой-нибудь колонии украины вспыхнет бунт

13.08.08 | Ярослав Колгушев

В конце июля в Никитовской исправительной колонии № 87 
в г. Горловке Донецкой области девятеро заключенных нанесли се-
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бе телесные повреждения. Как объяснил журналистам начальник 
пресс-службы облуправления Госдепартамента исполнения нака-
заний Анатолий Бондаренко, акт членовредительства совершили 
осужденные, содержавшиеся на так называемом «участке усиленно-
го контроля». «Туда помещаются заключенные, регулярно нарушаю-
щие режим. Таких на этом участке всего одиннадцать. Девятеро из 
них поцарапали себя», — сказал А. Бондаренко. По его словам, за-
ключенные себя только «поцарапали», и никто из них не нуждался 
в госпитализации…

Возможно, для самой зоны это и не происшествие, но все-та-
ки подобные ЧП в последние годы стали происходить подозритель-
но часто — инциденты в Донецкой колонии, в Сокальской колонии 
строгого режима № 47 (Львовская область), Вольнянской колонии 
№ 20, Днепропетровской колонии № 89, Свердловской колонии 
№ 38 (Луганская область)…

Ситуацию в украинских колониях «Остров» попросил проком-
ментировать руководителя правозащитной организации «Донецкий 
Мемориал» Александра Букалова.

— Александр Павлович, вы утверждаете, что бунт на зоне воз-
можен?

— У меня есть опасения, что серьезные массовые происшест-
вия в местах заключения в Украине возможны. Потому что для то-
го, чтобы этого не было, нужно самое главное — чтобы персонал 
колоний работал квалифицированно. Так, например, как поступила 
администрация в одной из колоний, где была попытка двух новых 
заключенных «покачать права». По прибытию в колонию двое за-
ключенных заявили: «Давайте нам прессу, наши права нарушают-
ся!». Администрация колонии поступила очень правильно: позвони-
ли в общественную организацию и пригласили журналистов. Узнав 
об этом, заключенные резко изменили намерения и отказались и от 
встречи, и от своих требований. Конфликт был исчерпан, поскольку 
у бузотеров были лишь намерения имитировать нарушение их прав. 
А оснований никаких не было. Вот пример квалифицированных 
действий персонала.

Не исключено, что массовые беспорядки в какой-нибудь коло-
нии могут произойти не столько как протест против каких-то реаль-
ных и серьезных нарушений прав заключенных, сколько на почве 
имитации нарушений, когда заключенные могут попробовать зло-
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употребить возможностью сообщить прессе о нарушениях адми-
нистрации. Я встречался с такими случаями. Заключенные говорят 
о нарушениях со стороны администрации, и в их словах, действи-
тельно, есть доля правды. Но при детальном изучении ситуации вы-
ясняется, что такие конфликты с администрацией — это конфликты 
по принципу «ты меня достаешь, а я тебя буду по-своему доставать». 
Это элемент противостояния с администрацией, серьезных проблем 
там нет. Просто делаются попытки руками правозащитников, жур-
налистов оказывать давление на администрацию учреждения. И я не 
исключаю, что при желании «допечь» администрацию колонии где-
либо возможны провокации со стороны осужденных. Не исключено, 
что и последний случай в Никитовской колонии — именно из этой 
категории.

Но в еще в большей степени бунтарские проявления возмож-
ны оттого, что администрации колоний, не будучи способными 
профессионально «разрулить» ситуацию, будут действовать тупо 
и прямо — силой. И в качестве реакции на такую силу бунт вполне 
возможен. Например, у меня есть сообщения о фактах ввода спец-
подразделений на территории колоний: 3 июня текущего года это 
было в Вольнянской колонии № 20, 12 июня в Днепропетровской 
колонии № 89. К слову, что там было на самом деле, официальной 
информации до сих пор нет, как и опровержения. Что тоже показа-
тельно. По нашему запросу, адресованному Президенту Украины, 
Генпрокуратура сейчас делает проверку. Или информация, которую 
мы разместили на «Тюремном портале» (www.ukrprison.org.ua) о мас-
совой попытке будто бы самоубийства заключенных, находящихся 
в изоляторе Свердловской колонии усиленного режима № 38 (Лу-
ганская область). 22 июля Госдепартамент исполнения наказаний 
официально заявил, что, действительно, 21 июля 11 осужденных об-
ломками стекла от разбитых электрических лампочек нанесли себе 
«незначительные царапины на предплечьях рук».

Департамент поясняет, что «свои действия осужденные моти-
вируют несогласием с проведением обыска в камерах дисциплинар-
ного изолятора». Надеюсь, последует расследование инцидента. От 
администрации колонии мы будем пытаться получить полную ин-
формацию, что там произошло.

— За последнее время в колониях произошел также ряд случаев 
неповиновения заключенных…
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— Действительно, таких случаев становится все больше, и при-
чины этого разные. С одной стороны, в наш мобильный век можно 
оперативно сообщать о любых событиях. И некоторые заключенные 
пытаются злоупотреблять такими возможностями, используя закры-
тость системы. На мой взгляд, примером такого злоупотребления 
стал случай в Донецкой колонии в январе текущего года. Тогда один 
из заключенных, с которым я позднее встречался, завил по мобилке 
о попытке суицида. При встрече он показывал пластырь на животе, 
и у меня впечатление, что он просто гвоздиком складку на животе 
проткнул, и назвал это попыткой самоубийства. На мой взгляд, там 
и близко попытки самоубийства не было. Однако отсутствие нор-
мальной достоверной информации от областного управления Депар-
тамента об этом факте, плотный туман вокруг ситуации, создали 
впечатление, что такое действительно произошло. С другой стороны, 
в потоке сообщений о чрезвычайных событиях в колониях есть доля 
таких имитаций, есть полуимитации, а есть и серьезные проблемы. 
Но и они достаточно специфичны.

Например, в одной из колоний было массовое неповиновение. 
После длительных выяснений причин и сопоставления фактов у ме-
ня сформировалась гипотеза, почему же так произошло. Вполне веро-
ятно, заключенные договорились с персоналом и за какие-то деньги 
им персонал позволял некие «льготы» — иметь при себе мобильные 
телефоны, еще что-то. Но вот приходит в колонию новый начальник 
и говорит: никаких послаблений, теперь все будет только по закону. 
Заключенные в негодовании: подождите, мы же за «льготы» запла-
тили! Однако, получив отказ, они возмущаются не тем фактом, что 
у них отняли мобильные телефоны, за пользование которыми они 
заплатили. Они называют иные, формально допустимые причины 
недовольства. Я считаю, что в данном случае справедливость дейс-
твительно была нарушена. Однако, заключенные жалуются не на 
нарушение договоренностей с персоналом, а на условия содержания, 
плохое питание, и за пределы колонии выплескивается информация 
о фактах якобы нарушения прав заключенных. Некоторые из них 
отчаянные, им не составляет труда пожевать лезвие, гвоздем прибить 
руку, проколоть щеку. Для них это не очень сложная вещь, но это 
имеет эффект.

С другой стороны, бывают и реальные случаи жестокого обра-
щения с заключенными. Я немало получал сообщений о том, как 
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иногда жестоко — с избиениями без всяких причин — принимают 
людей, поступающих в колонии. Причем, не во все, а только в оп-
ределенные. Насколько мне известно, колонии Донецкой области не 
относятся к категории, где правит криминалитет и где много зло-
употреблений. Скорее, у нас так называемые «красные» зоны, где 
правит администрация, и о таких жестокостях в наших колониях 
я пока не слышал.

А повиновение осужденных может достигаться администрацией 
разными способами. Один из них, на практике довольно сомни-
тельный — применение ст. 391 Уголовного кодекса — «Злостное не-
повиновение требованиям администрации исправительного учреж-
дения». По этой статье, если заключенный нарушает режим, ему 
можно набросить до трех лет. Наша организация оказывала право-
вую помощь некоторым из осужденных по этой статье. Вы знаете, 
за какие нарушения иногда добавляют срок? По закону, если осуж-
денный был наказан помещением в «штрафной изолятор» (ШИЗО) 
или в «помещение камерного типа» (ПКТ), и после этого совершил 
дважды какие-то правонарушения, даже незначительные, админис-
трация учреждения имеет право инициировать возбуждение уго-
ловного дела, а прокурор в суде потребует добавить еще три года. 
И суд, как правило, добавляет к положенному сроку еще год, а то 
и три. Очень любопытно, какие нарушения могут стать «последней 
каплей». Оказалось, что такими «нарушениями» может стать смена 
осужденным места в камере. Администрация ему определяет одно 
место в камере, а он перелег на другое. Ему говорят: раз ты так се-
бя ведешь, завтра будешь убирать двор. Он отказывается. Все, это-
го достаточно, чтобы ему добавить срок. И добавляют. Вроде как 
«по закону». Но нам встречались любопытные детали обвинения — 
осужденный должен попасть в ПКТ не просто за нарушение, а за 
нарушение, которое он совершил, имея целью избежать отбытие на-
казания, а часто его помещают туда за иные нарушения. И тогда, 
строго говоря, эту статью применять нельзя. Но прокуроры и судьи 
часто на такие «мелочи» закрывают глаза, механизм отработан, зэки 
правовой помощи не получают, тут справедливость и юридическая 
строгость не ночевали, и поэтому их чесом туда — добавляют, добав-
ляют, перебрасывают из колонии в колонию.

И создается впечатление, что тюремному руководству не нравит-
ся, когда заключенные получают правовую помощь. Потому что как 
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только человек начинает получать юридическую помощь, его тут же 
переправляют подальше… Мы вот одному оказали юридическую по-
мощь — он в Никитовской колонии срок отбывал, обратились с кас-
сацией в суд по поводу неправильного по нашему мнению решения 
суда. А его тут же перевели в Винницкую область. Конечно, нам 
труднее оказывать теперь ему помощь. Но мы отслеживаем его судь-
бу. До нас дошла информация, что там его избили, наказали. Прав-
да, потом поступила информация, что у него по прибытию нашли 
деньги (что запрещено). Значит, формально причина для наказания 
была. Но после этого инцидента вроде все дальше у него нормально 
проходит. В августе он должен уже освободиться.

Информация из зон поступает довольно регулярно, позвонить 
осужденному сейчас не составляет труда. Не знаю, откуда они уз-
нают мой телефон, но звонят нередко. Часто осужденные просят 
проконсультировать или просят выслать наши брошюры о правовой 
помощи, и мы высылаем.

— А разве осужденные имеют право пользоваться мобильным 
телефоном?

— Не имеют.
— И звонят?
— Звонят. Но мобилки у осужденных — это не моя проблема, 

это уже проблема режима, охраны. Человек звонит мне и спрашива-
ет, могу ли я прислать ему книжку о порядке обжалования приго-
вора или о порядке обжалования действий администрации? Я узнаю 
его адрес, и высылаю. А чтобы было больше гарантий ему получить, 
я их высылаю даже не на его имя, а начальнику колонии с просьбой 
передать брошюру такому-то осужденному. Все вполне легально. Да-
же часто дописываю: что если осужденный пожелает, он может затем 
передать эту брошюру в библиотеку колонии. И есть шанс для по-
полнения библиотеки учреждения полезной книжкой. Как правило, 
потом получаю сообщения, что книжки дошли. И порой персонал 
еще внимательнее читает эти книжки, чем осужденные. Ну и пре-
красно. Там читать такие книжки полезно всем.

— Сколько самоубийств происходит в местах заключения?
— Ежегодно в стране было от 40 до 44, а в 2007 году в местах 

заключения их было 54. В расчете на тысячу осужденных произошел 
рост самоубийств за год более чем на 35%. На мой взгляд, это опос-
редованное свидетельство возрастающего напряжения в среде пер-
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сонала и осужденных. Я не могу исключить, что какой-то из этих 
случаев мог быть и не самоубийством, а списан как самоубийство. 
Проверить это почти невозможно, ибо руководство ведомства неза-
висимые исследования в колониях не поощряет.

— Вы несколько раз судились с Госдепартаментом исполнения 
наказаний. Он скрывает статистику самоубийств на зонах?

— Нет, данные о самоубийствах и уровне смертности Госдепар-
тамент исполнения наказаний мне свободно уже несколько лет пре-
доставляет по стандартному запросу. В то же время, в июне я вы-
играл дело в суде против главы Госдепартамента Василия Кошинца 
по поводу непредоставления мне другой информации — о расчете 
показателей смертности. Определяя уровень смертности в колониях, 
я каждый раз находил заметное расхождения с цифрами Госдепар-
тамента. У них они почему-то всегда очень оптимистические — идет 
снижение смертности. Даже когда идет рост, если рассчитывать на 
тысячу осужденных. Тогда я попросил их предоставить мне мето-
дику, по которой они рассчитывают коэффициент смертности. Они 
мне ее не предоставили. И я обратился в суд. А когда получил эту 
методику, обнаружил, что при подсчетах они не учитывают умер-
ших в их больницах. Другими словами, они просто стали больше 
осужденных отправлять в свои больницы, там смертность возросла, 
а в колониях естественно стало умирать меньше. Вот показатель «по 
колониям», который они один и показывают, «улучшается». А на са-
мом деле не все так радужно у них со смертностью…

— Эти больницы расположены на территории колоний?
— Существуют так называемые больницы-колонии, там все за-

ключенные — это больные. В этих колониях находится незначи-
тельная от общего числа часть осужденных — около трех тысяч из 
150 тысяч. Но в них показатель смертности намного выше, чем по 
всем остальным колониям, вместе взятым, по которым департамент 
отчитывается.

Не любят в Департаменте делиться той информацией, которая 
отражает их больные точки, их проблемы. Некоторые данные они 
дают очень неохотно. Например, в январе 2007 года в Изяславле объ-
явила голодовку вся колония, после чего 40 заключенных («зачин-
щиков») разбросали по всем колониям Украины. При этом, похоже, 
были грубо нарушены права осужденных. Я полгода переписывался, 
пока многие обстоятельства уточнил, в том числе — кто из персона-
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ла наказан и т.д. И когда я дошел до выяснения того, соблюдалась 
ли процедура перемещения этих 40 человек, все ли было сделано по 
закону, то документы по этому случаю мне не стали давать. Хотя 
они не являются секретными. Сейчас я через суд пытаюсь их полу-
чить и надеюсь, что мне эти сведения предоставят.

Любопытно, как иногда чиновники ведомства изощряются в со-
чинении отписок. Как-то мне на запрос прислали ответ, в котором 
утверждали, ничего не поясняя: «Все было сделано нами по закону. 
Если не согласны — жалуйтесь». Но как я могу обжаловать их дейст-
вия, если они документы не предоставляют, и невозможно оценить, 
по закону они поступили или нет? Такие ответы только усиливают 
подозрения, что что-то там было «не так».

Особенностью нынешнего моего судебного разбирательства 
с Госдепартаментом, когда суд назвал противоправными действия 
главы ведомства, стала попытка увести из-под удара главу департа-
мента. Для этого в департаменте провели служебное расследование, 
наказали несколько человек, виноваты оказались многие, но только 
не первый руководитель. Хотя именно его действия и были проти-
воправными, что и подтвердил суд. Сейчас они подали апелляцию, 
посмотрим, чем все закончится.

Того же самого пытаются добиться и во втором судебном про-
цессе — сделать ответчиком Госдепартамент, чтобы потом его руко-
водитель смог поискать и найти виновных среди своих подчиненных 
и настаивать, что лично он не виноват. Тогда он кого-то накажет, 
а сам постарается себя показать «хорошим и пушистым». Увы, это 
не так. Потому что множество проблем в пенитенциарной системе 
Украины сегодня во многом связаны именно со стилем управле-
ния нынешнего руководства. По этому поводу я и мои коллеги уже 
дважды в этом году — в феврале и июне — обращались с откры-
тым письмом к руководству страны. Реакция пока вяловатая. Хотя 
по результатам проверки Кабмина осенью минувшего года тоже бы-
ли сделаны выводы о необходимости смены руководства ведомства. 
Не успели — грянули выборы. А тем временем за последние три года 
ситуация с правами человека в исправительной системе страны не 
меняется к лучшему, а кое в чем только усугубляется.

— С чем вы это связываете?
— Одна из причин — уровень компетенции высшего руководс-

тва ведомства. Глава Госдепартамента господин Кощинец — быв-
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ший работник нефтяной отрасли, и за три года ему не удалось про-
чувствовать систему, ее специфику. Он так и остался чужой для 
нее. И потому часто он не может принимать адекватные решения, 
его иногда подталкивают к решениям, которые вредят и ему, и сис-
теме. Не следует забывать, кто содержится в колониях. Всегда было 
некое противостояние администрации и «криминалитета», кото-
рый имеет «общак», «греет» зону, поддерживает своих на зоне и т. д. 
Такое противостояние никогда не прекращалось, а сейчас обрета-
ет новые формы. Дефицит компетентных кадров, серьезные кадро-
вые просчеты руководства привели к тому, что в последнее время 
усилилось сращивание контингента негативной направленности 
и коррумпированной части персонала исправительных учрежде-
ний. Они легче, чем раньше находят взаимопонимание, и каждая 
сторона за свой интерес получает свое. А в накладе остаются люди 
не причастные.

— Исправительные учреждения хоть сколько-нибудь исправляют?
— Я думаю, что наши колонии далеко не исправительные, и не 

всегда в этом вина персонала. Это с одной стороны. С другой сто-
роны, иногда исправительный, даже скорее воспитательный эффект 
очень заметен. Когда я был в колонии для несовершеннолетних де-
вочек в Мелитополе несколько лет назад, и увидел, как к ним внима-
тельно и бережно относится персонал, мне внезапно пришла мысль, 
что кому-то из этих девочек просто повезло, что в их жизни оказа-
лась тюрьма. Потому что только в тюрьме они впервые смогли ощу-
тить человеческое внимание и заботу. Может быть, питание здесь 
не очень хорошее, но если девочка жила до этого с родителями или 
только с матерью, которая пила, и ребенок видел только негатив-
ные стороны жизни, а в колонии она встретила нормальные челове-
ческие отношения, заботу — я думаю, вряд ли такой ребенок будет 
сильно сожалеть о времени, проведенном в колонии. Некоторые из 
этих девочек в своих сочинениях признавались, что только в тюрь-
ме они узнали, что у них есть права. Поэтому в этом случае я бы не 
говорил однозначно, что тюрьма калечит. И если человек в моло-
дом возрасте случайно стал на криминальную стезю, а потом попал 
в сравнительно нормальные условия в колонии, что-то осознал, то 
исправительный эффект колонии, может быть, и присутствует. Но, 
конечно, далеко не в той мере, в какой задумывается. В первую оче-
редь, потому что у тюрьмы нет для этого достаточно финансовых 
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ресурсов, очень мало ресурсов человеческих. В этой системе должны 
быть психологи, социальные работники… А их катастрофически ма-
ло. И поэтому в значительно большей мере исправительный эффект 
колонии — это пожелание, чем реальность.

— Пенитенциарной системе Украины недавно исполнилось 
10 лет. Уместно ли здесь говорить об успехах и достижениях?

— Я думаю, достижения действительно есть. И в большей сте-
пени они обусловлены не столько тем, кто был руководителем этой 
системы, сколько просто изменениями в обществе — и социаль-
ными, и экономическими. Систему стали финансировать чуточку 
лучше, и условия содержания заключенных стали чуточку лучше, 
информация о каких-то нарушениях в системе стала более доступ-
ной, что позволяет правозащитным организациям более оперативно 
реагировать на факты нарушений прав человека. Персонал колоний 
и других мест заключения стал чаще участвовать в конференциях, 
семинарах, т. е. обучаться. В целом, безусловно, система изменяется 
к лучшему.

Но в наборе этих изменений есть и позитивные, и негативные 
составляющие. Позитивные я назвал, а к негативным отнес бы, пре-
жде всего, то, что общий профессиональный уровень работников 
системы падает. Не становятся лучше условия работы персонала 
в местах заключения, многие вопросы не решаются, что приводит 
к кадровой напряженности, и так или иначе отражается на заклю-
ченных. Тут-то и начинают срабатывать субъективные факторы — 
кто руководит системой и местами заключения, какое работает за-
конодательство. Например, парламент никак не может принять под-
готовленные еще два года назад изменения в уголовно-исполнитель-
ный кодекс, которые бы позволили улучшить условия содержания 
заключенных.

Словом, за эти 10 лет, конечно, у пенитенциарной системы Ук-
раины есть достижения в гуманизации условий содержания, но есть 
еще немало проблем и они не всегда объективны.

— В какой области Украины содержатся больше всего заклю-
ченных?

— В Донецкой. В следственных изоляторах и колониях тут со-
держатся 16–18 тысяч из 150 тыс. заключенных в Украине. Это 
очень просто объясняется. Раньше тюремная система была частью 
промышленного комплекса: колонии строились там, где можно бы-
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ло чрезвычайно дешевую рабочую силу использовать — у заводов, 
шахт. В Донецкой области 20 исправительных учреждений. Дальше 
идут Луганская, Днепропетровская область — по 15–6 учреждений, 
в остальных областях еще меньше. Например, в Черновицкой облас-
ти — одно учреждение, в Закарпатской — только один следственный 
изолятор. Поэтому в Донецкой области больше не только просто за-
ключенных, но и больных ВИЧ и туберкулезом — их почти третья 
часть общеукраинского количества. К слову, когда они освобождают-
ся, они чаще всего здесь и оседают.

— Больных ВИЧ и туберкулезом в зонах лечат?
— Больных туберкулезом лечат. Есть программы помощи зарубеж-

ных и отечественных доноров и ситуация с туберкулезом в колониях 
в целом по стране более-менее стабилизировалась. По данным ведомс-
тва, идет даже снижение числа больных открытой формой туберкулеза 
в колониях, т.е. как-то справляются. А вот с ВИЧ и СПИДом сложнее. 
Пытаются также лечить, но число таких больных постепенно растет, 
впрочем, как и на воле. А в колониях Донецкой области их доля оста-
ется выше, чем в среднем по Украине.

— Работа для заключенных в колониях есть?
— Работой зоны обеспечены слабо. По Украине только поряд-

ка 20% трудоспособных заключенных обеспечены работой. А вооб-
ще — где как. Например, если в женской колонии в Мариуполе есть 
хорошее швейное оборудование, и есть заказы, то и заняты работой 
многие из осужденных женщин. А в некоторых колониях работой 
обеспечены лишь 3–5% заключенных. К сожалению, заключенным 
мало платят. В месяц они могут заработать не более 250–300 гривен, 
к тому же из этого заработка колония потом 85% вычитает, и оста-
ется из суммы всего 30–40 гривен, которыми можно распоряжаться. 
На что их хватит? Разве что оплатить проживание при длительном 
свидании, если приедет кто-то из родственников. Или осужденные 
в какой-либо комнате сбросятся между собой и купят себе телевизор 
в комнату…

— Это разрешено?
— Конечно, это даже поощряется. В принципе, телевизором на 

зоне уже никого не удивишь. Но вложив свой скромный заработок 
в тот же телевизор, заключенные остаются уже без денег… Я не 
знаю, насколько все это законно, но есть вопросы, как исполь-
зуются в колониях заработанные заключенными деньги… В це-
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лом, с работой для заключенных тяжело, потому что государство 
не желает давать льготы для предприятий колоний. А тем очень 
тяжело конкурировать с коммерческими предприятиями, пото-
му что у них и низкая квалификация работников, и устаревшее 
оборудование, а каких-то преференций они не получают. И пото-
му играть по правилам обычного коммерческого предприятия им 
очень тяжело.

— Перенимает ли Украина западный опыт содержания заклю-
ченных? Что нам нужно у них копировать, что нельзя?

— Я думаю, что слепо копировать чужой опыт не нужно. По-
тому что, например, в той же Швеции людей, приговоренных к ли-
шению свободы больше, чем мест в колониях, тем не менее их не 
сажают всех в переполненные тюрьмы, а ставят на очередь. Осуж-
денный человек после суда продолжает гулять на свободе и ждет, 
пока в колонии освободится место для него. Может так и два года 
гулять, а потом пойдет на отсидку. Здесь сказывается уровень пра-
восознания граждан. Законопослушный швед проживет два года 
на свободе, потом сходит на полтора года в тюрьму, а потом будет 
дальше жить на свободе. У нас такое возможно? (смеется)… Мо-
жет быть, элементы западной пенитенциарной системы и можно 
было бы частично копировать и применять у нас. Но это должны 
делать люди, хорошо знающие эту систему. У нас в Украине таких 
среди ученых, а тем более среди политиков, — по пальцам пере-
честь. И самое печальное — руководство ведомства таких людей 
не желает слушать. Видимо, для нынешнего руководителя Госде-
партамента важнее то, как его оценит Генпрокуратура и Прези-
дент, чем то, на сколько он будет справедливым по отношению 
к заключенным.

В подтверждение своих слов могу сказать, что даже служеб-
ное расследование, о котором я упоминал, началось не тогда, ког-
да я трижды обращался к главе ведомства, а когда по моему письму 
вмешалась Генеральная прокуратура, и оттуда главе Госдепартамен-
та пришел запрос. Только тогда глава ведомства соизволил отреаги-
ровать и начал служебное расследование. Потому что перед Генпро-
куратурой ему, конечно, отчитаться нужно. И Госдепартамент очень 
раздражает настойчивость моя и моих коллег из других правозащит-
ных организаций, они стараются нас не замечать, будто мы для них 
никто, ноль, пустое место, мелочи. И реагируют на наши обраще-
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ния иногда только после того, как дополнительно придет запрос из 
Генпрокуратуры, от Уполномоченного по правам человека или от 
Президента. И во многих спорных вопросах позиция у тюремного 
ведомства одна: «Правозащитники врут, правда — это только то, что 
скажем мы!». И до сих пор ведомство не понимает, что им пора бы 
перестроиться, и не лепить из правозащитников врага себе.

— Что для этого нужно?
— Нужно, прежде всего, чтобы там работали и управляли про-

фессионалы. В чем-то профессионализм важнее, чем то, что какой-
то работник берет взятки. Для безопасности в ведомстве это мень-
шее зло, ибо взяточник хотя бы знает, чего ни в коем случае делать 
в системе нельзя. И не наделает столько глупостей, как самоуверен-
ный, но облеченный властью дилетант. Потому что промахи диле-
танта могут привести к очень тяжелым последствиям. А нынешние 
руководители серьезные промахи, к сожалению, допускают. А потом 
стараются сделать виноватыми других. И даже обвиняют правоза-
щитников в том, что те, мол, отрабатывают заказ криминалитета! 
Как говорится, без комментариев…

http://www.ostro.org/

пресс-релиЗ

29.10.08 | Харьковская правозащитная группа

13 октября 2008 года Харьковская правозащитная группа полу-
чила сообщение о том, что в Темновской колонии № 100 к несколь-
ким заключенным была неправомерно применена сила, после чего 
они были помещены в дисциплинарный изолятор. Среди названных 
заключенных были и те, кто ранее подавал жалобы на действия ад-
министрации колонии, и они связывали применение к ним насилия 
с этими жалобами

14 октября 2008 года адвокат Аркадий Бущенко попытался 
встретиться с рядом заключенных, чтобы проверить поступившую 
информацию. Начальнику колонии было представлено письмо 
Харьковской правозащитной группы, которая просила на основа-
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нии части 3 статьи 110 Уголовно-исполнительного кодекса предо-
ставить возможность адвокату встретиться с заключенными. Од-
нако начальник колонии отказался предоставить свидание с ни-
ми. В письме от 23 октября 2008 года начальник колонии ссылался 
в обоснование своего отказа на то, что, среди прочего, «отсутство-
вали письменные заявления осужденных о предоставлении право-
вой помощи», «лица, указанные в письме, преимущественно от-
бывают дисциплинарное наказание в ДИЗО-ПКТ», «одно лицо … 
трудоустроено на производстве учреждения, а свидания работаю-
щим осужденным предоставляется в нерабочее для осужденного 
время».

28 октября 2008 года адвокат Аркадий Бущенко вновь прибыл 
в колонию в 15:30 с аналогичным письмом, чтобы получить свида-
ние с заключенными. Однако начальник колонии вновь отказался 
предоставить свидание с заключенными.

Харьковская правозащитная группа выражает беспокойство 
о судьбе и благополучии заключенных, упомянутых в полученной 
нами информации.

В течение нескольких месяцев до 14 октября 2008 года адвокат 
Аркадий Бущенко беспрепятственно встречался с заключенными 
на основании части 3 статьи 110 Уголовно-исполнительного кодек-
са, что позволяло проверять сведения, поступавшие в Харьковскую 
правозащитную группу из разных источников, и в необходимых 
случаях оказывать правовую помощь.

Учитывая характер полученной информации, тот факт, что 
некоторые из упомянутых в сообщении заключенных некоторое 
время назад обратились в прокуратуру с жалобами на действия 
администрации, а также резкое изменение позиции руководства 
колонии относительно предоставления адвокату доступа к заклю-
ченным, Харьковская правозащитная группа имеет все основания 
полагать следующее. Полученная нами информация соответству-
ет действительности, ряд заключенных действительно подверглись 
незаконному применению силы, а руководство колонии предпри-
нимает меры к тому, чтобы следы дурного обращения с заключен-
ными исчезли, и лица, виновные в дурном обращении, остались 
безнаказанными.

http://www.khpg.org
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в виправних колоніях поширюЄться 
хвиля насильства

03.07.09 | «Донецький Меморіал»

ЗАЯВА 

правозахисної організації «Донецький Меморіал» 
щодо невиправданого насильства щодо засуджених 

в установах виконання покарань

24 червня 2009 року

Останнім часом помітно зросла кількість повідомлень, які 
надходять до нашої організації, про надзвичайні події в установах 
кримінально-виконавчої служби. Особливо чисельні повідомлення 
надходять про проведення так званих обшуків. Ці обшуки прово-
дять бійці у масках, часто поводяться при цьому брутально, невмо-
тивовано застосовують силу. Натомість майже неможливо довести, 
що застосування сили є неспровокованим або надмірним.

Чимало надходить повідомлень про випадки залякування окре-
мих засуджених, про погрози їм та їх родичам. Почастішали пові-
домлення про випадки суїциду, щодо яких є дуже серйозні сумніви, 
чи насправді засуджений пішов з життя добровільно.

У всіх випадках надзвичайних подій Департамент з питань вико-
нання покарань стверджує, що дії працівників відомства були вип-
равдані та в межах закону. При цьому представники громадськості, 
особливо правозахисних організацій, майже ніколи не залучаються 
до перевірки випадків насильства щодо в’язнів. 

Значний ріст в країні застосування насильства та погроз до за-
суджених з боку адміністрації установ виконання покарань відоб-
ражає загальну тенденцію до фізичного та психологічного тиску на 
засуджених.

На нашу думку, сплеск насильства щодо засуджених пов’язаний 
з очікуванням візиту до України Європейського Комітету із запобі-
гання катувань. Керівництво Департаменту з питань виконання по-
карань намагається шляхом погроз та демонстрації свавільного на-
сильства залякати засуджених, аби вони не скаржилися та навіть не 
мали думки поскаржитись.
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Ми сподіваємось, що Європейський Комітет із запобігання ка-
тувань візьме до уваги висловлені у цій Заяві застереження та інфор-
мацію про численні повідомлення про залякування в’язнів в кон-
тексті очікуваного візиту Комітету до України, а також наявність 
чи відсутність будь-якої реакції державних структур, перш за все 
Департаменту з питань виконання покарань, на цю Заяву.

Звертаємо увагу Президента України, Генеральної прокуратури 
України, народних депутатів, Мінюсту, Уповноваженого з прав лю-
дини на підсилення небезпечної і неприпустимої з точки зору між-
народних стандартів поводження з ув’язненими практики застосу-
вання насильства в установах виконання покарань.

Ми вважаємо надзвичайно актуальною потребу у створенні 
в Україні незалежного інспекційного органу, повноважного здійс-
нювати моніторинг дотримання прав засуджених в установах вико-
нання покарань. Ми вважаємо неприпустимою байдужість Департа-
менту з питань виконання покарань та інших державних структур 
до створення такого інспекційного органу.

Ми закликаємо керівництво Департаменту з питань виконання 
покарань негайно припинити практику застосування невиправдано-
го та невмотивованого насильства щодо засуджених, притягувати до 
відповідальності осіб, які застосовують таку практику, об’єктивно 
ставитись до перевірки повідомлень про випадки насильства щодо 
засуджених.

http://www.ukrprison.org.ua/index.php?id=1246302334

нотатки З тюремної лікарні

14.10.09 | В’ячеслав Апостол

В кожному з нас живе те, що може нас ув’язнити. У одних це 
ненависть, у інших — заздрість, у третіх — гнів; також до цього пе-
реліку можна додати любов, котра іноді спонукає до найбільш без-
розсудних вчинків. Також це ревнощі, пристрасть до чогось і на-
віть страждання. Так-так, страждання, адже воно може позбавити 
розумну істоту людської природи, якщо замість уваги, розуміння 
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і співчуття на адресу людини лунають лише заклики до порядку. 
А ще ув’язнити будь-кого в змозі його величність Випадок. Букваль-
но це означає опинитись в «потрібному» місці у «потрібний» час.

Не доведи Вам Боже випадково опинитись на місці злочину 
в той час, коли туди навідається міліція. Ви вважаєте, вони стануть 
напружувати свій інтелект, витрачати сили і ресурси, аби відшукати 
дійсного злочинця? Ні, Ви помиляєтесь.

Я був знайомий з одним абсолютно неконфліктним чолов’ягою, 
котрого з періодичною регулярність лупцювала власна дружина. Але 
все його лихо крилося в тому, що він був завзятим грибником. Під 
час однієї зі своїх прогулянок з кошиком він натрапив на тіло не-
біжчика з ознаками насилля. Будучи законослухняним громадяни-
ном, він поквапом попрямував до сільради, і там все розповів. Голо-
ва викликав міліцію і вони попросили показати місцезнаходження 
трупу… Додому чолов’яга повернувся через дев’ять років…

А от нині поряд зі мною співкамерник, має не менш цікаву іс-
торію. Якось після зустрічі Нового Року він прокинувся поруч з мер-
твою дружиною. За кілька днів до цього між ними відбулась побуто-
ва сварка. Її наслідком були гематоми і подряпини на тілі обох. (Піз-
ніше експертиза підтвердить той факт, що легкі тілесні ушкодження 
були нанесені не менш, ніж за 48 годин до смерті). Потім, як це 
зазвичай трапляється після родинних чвар, чоловік і жінка помири-
лись, і між ними з’явилось повне порозуміння. Новий Рік зустріли 
мирно і весело (про це в ході слідства свідчили сусіди) і ось такий 
сумний фінал. Жодних претензій з боку міліції, і чоловік належним 
чином ховає дружину. Наступного дня після поховання — телефон-
ний дзвінок і незнайомий голос ввічливо повідомляє, що турбують 
з міліції і цікавиться, чи не може громадянин негайно з’явитись до 
відділку. На запитання «навіщо?», слідувала відповідь: «Так, несут-
тєві формальності; кілька підписів, що Ви не проти закриття справи». 
Ось так все просто — ані офіційного виклику, ані адвокатського 
захисту. Після побиття, що тривало протягом двох діб без перерви, 
висмикування зубів плоскогубцями та інших нелюдських засобів 
впливу, які застосовує наша винахідлива міліція, чоловіка запроси-
ли до слідчого. Останній без зайвих церемоній заявив:

— Обирай: або виходиш звідси калікою і протягнеш ще рік-дру-
гий на ліках; або відсидиш і житимеш стільки, скільки Бог дасть.
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Тверезо оцінюючи ситуацію бідолага підписав заздалегідь під-
готоване міліціонерами зізнання. Пізніше виявилось, що у слідчого 
відділу «горів» план з розкриваємості злочинів. Уявляєте, в країні, 
яка прагне бути членом ЄС, органи МВС мають заздалегідь ствер-
джений план з кількості людей, яким вони мають висунути звину-
вачення. Відтак в нашій країні існує дві категорії громадян: ті, кого 
вже засудили, і всі інші. Тому відсутність судимості свідчить не про 
те, що Ви законослухняний громадянин, а всього лише про «прога-
лини» в роботі відповідних органів.

Я знаю, що справедливість неможливо знайти ані у вигляді дер-
жавних установ, ані у вигляді законів або загальних правил. Вона — 
не «система», а саме життя. Її можна уявити собі у вигляді шаноб-
ливого ставлення до людської гідності, непохитного дотримання її 
прав і свобод, презумпції невиновності.

Коли за Вами зачиняються двері камери, Ви потрапляєте у світ 
з зовсім іншими вимірами, де з вами відбуваються дивовижні ме-
таморфози. Ви відчуваєте на собі всю силу закону, опиняючись по-
за межами його самого; один проти цілої команди, гравцям якої 
дозволено грати, не дотримуючись правил. Існує думка, що зло-
чинний світ є таким, яким держава дозволяє йому бути. Натомість 
в нашій країні злочинний світ є такий, яким його робить держава. 
В ув’язненні кожен арештант проходить свою Голгофу, після якої 
відбувається «землетрус» душі і психіки.

Пройти через це, зберігаючи людську подобу можна лише за 
підтримки Бога. Адже саме він дає людині почуття власної гідності, 
що спроможне здолати весь шлях до кінця. В ув’язненні вкрай не-
легко зберегти людську гідність. Це почуття має бути на порядок 
вище, ніж почуття страху, голоду, душевної і фізичної болі. Жит-
тя в зоні — це суцільне випробування для вашого почуття людсь-
кої гідності, випробування суцільними спокусами і злом, якого тут 
більш ніж достатньо.

Я хочу оповісти декілька характерних епізодів, очевидцем яких 
я вимушено став під час перебування в МОБ СВК-81, що в пере-
кладі на людську мову означає — «Міжобласна лікарня Стрижавсь-
кої виправної колонії № 81».

Після важливого етапу ми нарешті опинились у лікарняній па-
латі. Будь-який етап — «не цукор», але «прийом» на Стрижавці пере-
вершив усі жахливі історії зеків, якими вони «підбадьорювали» наш 
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моральних дух у столипінському вагоні. Якщо так поводяться з хво-
рими людьми, нехай навіть які порушили закон — то уявляю, як там 
зустрічають здорових, які регулярно поповнюють склад колонії. Пе-
регортаючи сторінку книги, я помітив, що мій приятель несамови-
тим жестом підкликає мене до вікна. Коли я підійшов до нього, то 
спочатку нічого не міг зрозуміти через завісу пороху, за якою здій-
малося важке коване чобіття і гумові кийки. Згодом я побачив абсо-
лютно знесилене тіло, яке вже не реагувало на удари. «Ого, за що це 
його так?» — до вікна вже підбігли всі, хто не спав. «Не знаю», — від-
повідає найперший спостерігач. — «Він поліз в траву, а тут з вахти 
вилетіло три міліціонери і почалось».

— Мабуть, заточку збивав (ховав).
— А може, шмаль? — посипались припущення, котрі були сумір-

ними з нашими уявленнями за що можуть так бити.
— Тільки не збивав, а діставав, — виправив нас той, хто спос-

тергав за цією сценою з самого початку.
— Дивне місце для схованки, прямо біля вахти, — розміркову-

вав я.
Варто зауважити, що під час наших дебатів екзекуція ні на мить 

не припинялась, тільки темп ударів перейшов на алєгро. Побиття 
тривало не менше трьох хвилин, після чого бідолагу взяли за ноги 
і кудись потягнули. Ми відійшли від вікна, бо вже знали, що диви-
тись у вікно — сувора заборона, і якщо б нас помітили, то ми б мали 
серйозні неприємності. І як виявилось — цілком своєчасно…, адже 
одного вінничанина замовили на побачення. Від Вінниці до Стри-
жавки всього 7 км, тому його батьки реагували раніше за інших. 
Наш дух, звичайно, підбадьорився після гнітючої картини, яку ми 
побачили. Ми з нетерпінням очікували на його повернення; перші 
«грєва» означали, що ми сьогодні в «куражах». Коли він повернувся, 
то розповів, що міліціонери притягнули того бідолагу в хол лікарні 
і покинули непритомного на підлозі. Весь той час, поки він відбирав 
провізію, яку хотів забрати до палати, він лежав там — і жоден лікар 
або черговий фельдшер до нього так і не підійшов. А знаєте, за що 
били? За те, що хотів підібрати в траві яблуко, яке впало з дерева.

Ми «замерзли», настільки це нас вразило. Хоча в ті часи наша 
зона була основним постачальником страхітливих історій для Він-
ницького централу та всіх зон Вінницької управи (Обласного управ-
ління Державного Департаменту з виконання покарань у Вінниць-
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кій області). Згодом ми дізнались, що такий вчинок на Стрижавці 
прирівнюється до виносу хліба з їдальні і є неприпустимою крамо-
лою. Уявляєте, людину так побили всього-навсього за недостигле 
яблуко. Наступний сюрприз нас очікував трохи згодом, коли одно-
го дня нас повели на аналіз крові. Я йшов першим і побачив, що 
поперек східців лежить мертве тіло, яке лікарняний днювальний 
(«шнирь») зашивав у два простирадла. Небіжчика навіть не вважали 
за потрібне обмити. Ні, це був не вчорашній хлопчина, а людина 
великого зросту і я безуспішно шукав можливості його обійти. Тут 
позаду пролунав голос лікаря, між іншим — жінки.

— Чого встали, як вкопані? Жмура не бачили? Переступили — 
і вперед, вниз по сходах. Вона здійснила той самий маневр, лиш, на 
відміну від нас, не перехрестилась.

Запам’яталась також одна історія, яка трапилась незавдого до 
нашого від’їзду. В палаті гепатитчиків стався «запал»(порушення, 
помічене адміністрацією), пов’язаний з курінням. І ось вже двоє 
контролерів ведуть винуватців в карцер. В цей час на ганок чергової 
частини вийшов майор, вагою десь так кілограм під сто. А поруш-
ника якраз підвели до сходинок цієї доволі-таки високої споруди. 
Після обміну кількома фразами, очевидно з приводу інциденту, цей 
«начальник» зійшов на одну сходинку нижче і наніс потужний удар 
гострим носком черевика точнісінько в живіт. Арештант склався уд-
воє, впав на землю і закричав так, що нам, спостерігаючим це дій-
ство на відстані 30–40 метрів, хотілося затулити вуха. У людини був 
гепатит, розумієте? Його притьмом «заспокоїли» кількома ударами 
кийків, сила яких свідчила про те, що підлеглі зовсім не хотіли від-
ставати від свого начальника. А потім його поволочили далі, у на-
прямку ДІЗО (Дисциплінарного ізолятору). Згодом виявилось, що 
це був «свій» (Стрижавський зек). Коли у відомого державного діяча 
Даніїла Вебстера запитали, чим він найбільше у житті переймаєть-
ся, він відповів: «Моєю особистою відповідальністю перед Богом». 
Скажу вам щиро і без лицемірства — за весь строк свого ув’язнення 
я не зустірв жодного представника тюремної або табірної адмініст-
рації, якого б непокоїли подібні «дрібниці». Буває, іноді промайне 
вогник людяності в очах новачка в персоналі тюремних службовців, 
але це швидко минає. Як правило, вистачає місяця роботи, тому що 
такий підхід до ув’язнених зневажається колом його колег.
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І дійсно, щоб пізнати глибину безодні необхідно опинитись на її 
дні. Але великий не той, хто ніколи не падав, а той, хто падаючи — 
підіймається. Тільки ви не розраховуйте на допомогу держави; ій не 
до нас. Вся її «допомога» тільки на папері. У вигляді законів і цир-
кулярів, які демонструють різноманітним європейським комісіям, 
презентуючи цю писанину як діючий закон.

А ми все чекаємо. Чекаємо змін, і не у побутових умовах та хар-
чуванні, а у виконанні хоча б тих законів, які вже прийняті, але які 
залишаються фікцією. Саме тих, які б допомагали нам «вставати» та 
йти далі. Ще два роки тому нам оголосили — всім, хто немає пас-
портів, треба писати заяву, під час звільнення адміністрація колонії 
має обов’язково вручити вам паспорт. Заяв написало більш ніж 300 
осіб, і що? Чергова фікція. Не знаю, як у інших колоніях, але у на-
шій — це абсолютно безнадійна справа. Я всі ці два роки чую лише 
одну відповідь: «нєт корочєк». Ось так і звільняюсь з довідкою про 
звільнення замість паспорту в кишені. А це означає, що після звіль-
нення я потрапляю в пряму і повну залежність від «рідної» міліції, 
ставлення якої до мене було недвозначно озвучено під час приїзду 
одного з її представників у нашу колонію.

В зонах знаходяться люди, які здійснили злочин і несуть за ньо-
го відповідальність. Але називати колонії, подібні до Стрижавсь-
кої, «виправними» — ніяк не можна. Позаяк адміністрація таких 
колоній остаточно знищує в ув’язнених все те людяне, що ще не 
загинуло в них, спотворюючи їхні душі та ламаючи їхні долі. Після 
такого «виправлення» людина стає або боязливим підлабузником, 
мерзотою, здатною зраджувати і робити інші підлості заради себе, 
любого; або твариною, хижаком, що озлоблений на все і всіх. Осо-
бисто я після 2-тижневого перебування у цьому царстві несправед-
ливості і «бєспрідєлу» привіз з собою таку кількість гніву і озлоби, 
що потім тривалий час не міг позбутись їх у власній душі. Ті шрами 
лишаться на все життя.

http://maidan.org.ua/static/mai/1255426956.html
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что происходит в темновской колонии?

30.05.07 | Татьяна Чуйкова

Накануне Медиа-группе «Объектив» стало известно, что в коло-
нии голодают 7 заключенных, а один совершил попытку самоубий-
ство, вскрыв лезвием шею.

Начальник колонии Юрий Никулин предоставил возможность 
журналистам проверить эту информацию. Что на самом деле проис-
ходило за колючей проволокой?

Из семи голодающих в сотой Темновской колонии только один, 
Алексей Бутенко, находится на участке усиленного контроля. Но и он 
не подтвердил своего официального отказа от пищи. Остальных, якобы 
голодающих, не было вообще. Такой версии придерживается начальник 
Темновской ИК (Харьковская обл. — «ПЛ») № 100 Юрий Никулин.

На усиленном участке контроля находятся заключенные, кото-
рые систематически нарушают режим колонии. Как говорит Юрий 
Никулин, они это делают осознанно. В большинстве, это молодежь 
не старше 25 лет. Сроки они получили не большие: до 5 лет лише-
ния свободы. Когда садились, чаще всего не имели ни профессии, 
ни семьи, ни близких. За год до выхода из тюрьмы такие мужчины 
пытаются обеспечить себе будущее на воле.

Алексей Бутенко, один из заявленных голодающих, с журналис-
тами общаться отказался. Но подтвердил, что не голодал, а просто 
отказывался от пищи. В правилах исправительного заведения сущест-
вует официальное подтверждение голодовки с заявлением, обследо-
ванием у врача, беседой с начальником колонии и изоляцией. Эти 
условия, по утверждению руководства колонии, соблюдены не были.
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Юрий Никулин, начальник колонии:
— Он получил просто-напросто посылку, что-то хотелось есть, 

что-то не хотелось — не ел. Я посещаю этот участок ежедневно, ни-
каких с его стороны заявлений не было. Он никому не говорил, пер-
вый человек, которому он это сказал — Вы.

Руслану Щербине осталось находиться за колючей проволокой 
всего 23 дня. Его пятилетний срок за угон машины истекает. В сотой 
колонии он находится чуть больше года. До этого отбывал срок на-
казания в колонии в Донецкой области. Причина перевода — Щер-
бине добавили срок по 391 статье Уголовного кодекса. Эта статья за 
злостное нарушение режима. Однако, по мнению Руслана Щерби-
ны, все проблемы начались именно в «сотке».

Руслан Щербина, заключенный:
— Администрация проявила ко мне предвзятое отношение. Вы-

ражалось в том, что я пошел в промзону работать и, когда меня встре-
чали, говорили, ты приехал по 391-ой, должен сидеть в Дизо. Были 
такие нюансы по подъему: меня ногами, нары поднимали. Вскрывал 
вены на руках сейчас на шее. Лезвием со станка. Они доводят до та-
кого состояния, когда я это совершаю, я не соображаю: что, почему?

Как говорит начальник сотой колонии Юрий Никулин, заклю-
ченный Щербина приехал к ним уже с определенными проблемами.

Юрий Никулин, начальник колонии:
— Он стоит у нас как склонный к суициду. Он допускал такие 

порезы, будучи в Луганской области в колонии. Был поставлен у нас 
на профилактический учет. Это была своего рода имитация, показу-
ха, ровно через 20 минут пришел, раскаялся.

Начальник больницы Юрий Бичев говорит, что повреждения 
у Щербины были незначительными. Его даже не положили в боль-
ницу. Заключенному наложили швы и отправили назад в отряд.

http://www.objectiv.tv/300507/2899.html

чп в 25 колонии в харькове: вЗгляд Заключенных 
и руководства колонии

15.08.07 | Марьяна Бухан

Конфликт с администрацией, плохие отношения с другими за-
ключенными или способ отдохнуть от работы. Все это — возможные 
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мотивы заключенных 25 колонии, которые поранили себя железны-
ми предметами.

Так считают люди, которые несколько лет проработали в систе-
ме исполнения наказаний.

Фонтаны, оранжерея, мини-зоопарк, в казарме — хороший ре-
монт. Двадцать пятая исправительная колония — учреждение пока-
зательное, с гордостью говорят руководители. О ЧП, которое про-
изошло здесь на прошлой неделе, говорят небрежно. Начальство уве-
рено: молодые люди сами не знают, зачем нанесли себе увечья. Алек-
сандр Кизим, начальник областного управления исполнения нака-
заний, поступок заключенных называет «микро-акцией протеста».

Александр Кизим, начальник обл. управления исполнения нака-
заний: «Даже формальных причин, которые могли бы послужить моти-
вом или поводом — я не увидел. Ну, на вопрос, скажем, что тебе мешало? 
Один говорит: тяжелая работа, другой — мы устаем от ежедневной 
двухчасовой отработки. Ну, извините, пожалуйста, это своеобразная 
такая акция, прихоть… Почему мы должны вокруг него все суетиться?! 
А может быть, в этот момент нужно было вызвать скорую для бере-
менной женщины? А мы должны этого господина ублажать, приезжать. 
Что тебе, Коля, Вася, плохо?»

В понедельник днем, после окончания рабочей смены в колонии 
три человека разрезали себе животы, еще один — грудь и голову. 
Оружие: сломанный пополам электрод — железный прут, его ис-
пользуют при сварке металла.

Руководство колонии настаивает, что остальные заключенные — 
их здесь полторы тысячи — уже осудили бунтовщиков. В свою подде-
ржку начальство предлагает прессе записать интервью с несколькими 
осужденными. Эти люди обвиняют «несогласных» в глупости. При-
чинами инцидента, настаивают заключенные, не интересовались.

Александр Катасонов, осужденный: «Таким не место возле нас. 
Мы зарабатываем себе УДО (условно-досрочное освобождение — ред.), 
работаем, стараемся не нарушать режим. А они нас пытаются сбить 
с этого».

Евгений Поляков, осужденный: «Они сами даже не могут толком 
ответить, зачем это сделали. Они сами даже не могут конкретно от-
ветить! Просто накормили, напоили, ну, скажем так, грубо, бесятся».

Из четырех осужденных, которые ранили себя, общаться со-
гласен только один. Антон Михайличенко начинает с предисловия. 
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Видит, что приехал журналист не только местного телевидения, но 
и национального канала, и обещает рассказать правду. Уверяет: до 
этого всем — и харьковским журналистам и правоохранителям — 
врал. Слова Антона — сенсация, в первую очередь, для начальства 
колонии.

Антон Михайличенко, осужденный: «Устал работать в две сме-
ны. По двенадцать часов каждый день работать… Сложная работа. 
Я два с половиной года так трудился, больше не могу так делать. Я ус-
тал уже так работать».

Корреспондент: «Вы обращались к администрации, чтобы вам 
более легкую работу дали?»

Антон Михайличенко, осужденный: «Если обращаться к админис-
трации, они просто прибьют или уволокут в изолятор, легкой работы 
они не дадут».

Корреспондент: «А были случаи, что кого-то били?»
Антон Михайличенко, осужденный: «Конечно, были. Вот, если вы ви-

дите у меня пятно под глазом, это меня Ольховский бил шестого числа».
Корреспондент: «Кто это?»
Антон Михайличенко, осужденный: «Начальник безопасности».
Корреспондент: «За что?»
Антон Михайличенко, осужденный: «За то, что проколол себя 

вот здесь. Он хотел, чтобы я подписал бумагу, на которой ничего не 
было. Я не подписывал».

Руководство Алексеевской колонии опровергает слова Антона. 
У всех заключенных, говорит зам. начальника колонии Борис Анд-
рейко, рабочий день — восемь часов. В общении со всеми осужденны-
ми работники учреждения не выходят за рамки устава, а, значит, и не 
нарушают прав заключенных. На обвинение Антона Михайличенко 
руководитель колонии отвечает: Антон всегда работал из-под палки.

Борис Андрейко, первый зам. начальника 25-ой колонии: «Этот 
осужденный не выполнял нормы выработки, вот он при норме около 
60 полотенцесушителей делает их 5–6. К нему бригадир подходит 
и говорит: «почему вы не выполняете норму выработки?». Значит, он 
говорит, что к нему применялись какие-то меры физического, психоло-
гического воздействия или там еще что? Значит, к нему никакие меры 
не применялись!»

Этот человек попросил не называть его имени и не показывать 
лицо. Он несколько лет проработал в одной из колоний Харькова. 
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Уверяет: ни начальству учреждения, ни бунтующим заключенным — 
слепо верить нельзя. В подобных инцидентах правду отыскать не-
возможно, уверен он, — сила человеческого фактора. В колониях, 
объясняет экс-сотрудник ведомства, есть разные люди: и по ту, и по 
другую сторону решетки.

Есть заключенные, которые готовы нанести себе увечья в пику 
администрации учреждения или чтобы не работать. На вопрос: бьют 
ли осужденных работники колоний, он отвечает: «все бывает».

Бывший сотрудник одной из харьковских колоний: «По сути — 
это государство в государстве. И, естественно, там есть свои писаные 
и неписаные правила поведения. И, естественно, если возникает какой-
то конфликт, то выноситься на суд общественности он просто не бу-
дет. Поэтому до конца узнать правду о каком-то инциденте… можно 
лишь только частично».

Сейчас подробности ЧП в Алексеевской колонии выясняют две 
прокуратуры — областная и профильная, которая следит за соблю-
дением закона в подобных учреждениях. И комиссия Департамента 
исполнения наказаний.

Где был инспектор, который следит за осужденными в цеху, 
и понесут ли наказание четверо несогласных — будет известно на 
следующей неделе, обещает Александр Кизим.

Его мнение: подобных случаев вообще не было бы, если в уставе 
был пункт: «при нанесении себе увечий осужденные должны лечить-
ся за свой счет, а дни в медчасти не засчитывать в срок наказания».

http://news.mediaport.info/city/2007/44018.shtml

объявлена голодовка 
в иЗяславской исправительной колонии № 58

17.12.07

Харьковская правозащитная группа получила сообщение, что 
группа заключенных, которые содержатся в так называемом «Мо-
настыре» Изяславской исправительной колонии № 58 объявили 
голодовку.
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Заключенные называют несколько основных причин голодовки: 
в камерах «Монастыря», особенно в 8-й, 9-й, 10-й и 12-й, сыро и хо-
лодно, по стенам стекает вода, отсутствует вентиляция; камеры не 
утеплены и не отапливаются должным образом, в окнах стоят оди-
нарные рамы, многие стекла имеют трещины; вода подается только 
3 раза в сутки по 40-50 минут; в камерах бегают крысы; участок ка-
рантина находиться в помещении, в котором практически отсутс-
твует отопление (помещение использовалось монастырем для хране-
ния умерших перед погребением), поэтому температура практически 
не отличается от температуры на улице. В этом помещении прибыв-
шие заключенные находятся в течение 14 дней; заключенные, боль-
ные туберкулезом, содержатся вместе с остальными заключенными; 
отсутствует медицинское обслуживание и медикаменты; заключен-
ные, которые больны туберкулезом и инфицированы ВИЧ, не полу-
чают не только специализированного лечения, но даже витаминов; 
заключенным, больным туберкулезом, не предоставляется допол-
нительный один час прогулки;продукты питания в ларьке прода-
ются по ценам в 1,5–2 раза выше рыночных, хотя довольно часто 
в ларьке продаются испорченные продукты; Также заключенные не-
довольным произволом администрации колонии при наложении ад-
министративных взысканий, отсутствием какой-либо возможности 
отправить жалобу за пределы колонии. Любая попытка высказать 
недовольство незаконными действиями администрации или плохи-
ми условиями и отсутствием медицинской помощи приводит к дис-
циплинарным наказаниям под любым предлогом и на основании 
фальсифицированных материалов. Заключенные также считают, что 
администрация колонии не оплачивает работу, которую они выпол-
няют, а также использует их на тяжелых работах для так называемо-
го «благоустройства колонии». «Благоустройство», как правило, за-
ключаются в переноске 30-килограммовых носилок с топливом для 
котельной.

Заключенные утверждают, что за последние четыре года ни од-
ному из них не был изменен режим содержания на более легкий.

Заключенные намерены держать голодовку до тех пор, пока не 
будут созданы человеческие условия содержания и не будут устра-
нены другие причины, побудившие их к голодовке. Заключенные, 
объявившие голодовку, сознают, что Департамент исполнения на-
казания может использовать обычную тактику решения проблем — 
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ввод спецподразделение и массовое избиение заключенных. В связи 
с этим они подчеркивают, что их акция является мирным, нена-
сильственным протестом против действий администрации, что не 
требует присутствия спезподразделения на территории колонии.

http://www.khpg.org

батьки Засуджених пікетують департамент 
З питань виконання покарань

20.12.07

20 грудня під стінами Департаменту з питань виконання пока-
рань зібралося біля 20 чоловік, серед яких переважна більшість — це 
батьки засуджених, що утримуються в Ізяслівській виправній ко-
лонії № 58. Вони прийшли сьогодні до Департаменту, щоб захисти-
ти своїх дітей. На плакатах гасла: «Засуджені — теж люди!», «Геста-
півця Хомякова — ГЕТЬ!».

Батьки передали керівництву Департаменту скарги на безчинс-
тва ізяслівської адміністрації і вимогу про зняття з посади началь-
ника цієї установи Хомякова.

17 грудня засуджені, що утримуються у 58-й колонії оголоси-
ли безстрокове голодування на знак протесту проти жахливих умов 
утримання, проти свавілля адміністрації колонії, проти жорстокого 
поводження. (www.khpg.org).

Усвідомлюючи, що Департамент може застосувати проти голо-
дуючих випробувану тактику — введення спецпідрозділу і масове 
побиття в’язнів, засуджені заявили, що акція голодування є мир-
ним, ненасильницьким протестом проти дій адміністрації і не пот-
ребує присутності спецпідрозділу на території колонії.

На сьогоднішній день голодують вже біля 200 засуджених.
Під час акції до пікетувальників приєдналися родичі засудже-

них, які утримуються у інших колоніях. Серед них був Андрій Ба-
зик, брата якого на весні цього року жорстоко побили у виправній 
колонії № 1 (Вінницька область), після чого етапом відправили до 
Рівненської областію. Андрій прийшов на акцію, щоб повідомити 
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про масове побиття людьми у масках засуджених, що утримуються 
у колонії № 96 (у с. Городище Рівненської області) , яке мало місце 
18 грудня о 6 годині ранку. Хлопець стурбований долею свого брата.

Так як до пікетувальників ніхто не вийшов, то з’ясувати обста-
новку у цих колоніях, чи хоча б почути коментар від керівництва 
Департаменту, на жаль, не вдалося.

http://maidan.org.ua/static/news/2007/1198161501.html

події в колонії № 100

31.03.08

27 березня 2008 року Харківська правозахисна група отримала 
декілька повідомлень про різке ускладнення ситуації у виправній ко-
лонії № 100, яка розташована в селі Темнівка Харківської області.

28 березня на офіційному сайті Державного департаменту з пи-
тань виконання покарань з’явився прес-реліз, у якому повідомлялося 
наступне: «Державний департамент України з питань виконання по-
карань офіційно заявляє, що 27 березня 2008 року у Темнівській виправ-
ній колонії № 100 24 засуджених після відбою лезами від одноразових 
станків нанесли собі незначні порізи рук. Свої дії засуджені мотивують 
занадто суворим режимом тримання. Зокрема, вимагають надання їм 
вільного пересування по установі.

Фізична сила та спеціальні засоби до засуджених не застосовува-
лися.

На даний час обстановка в установі стабільна. На місці події пра-
цює комісія у складі представників Державного департаменту України 
з питань виконання покарань, управління Департаменту в Харківській 
області, працівники обласної прокуратури, представники правозахисних 
організацій».

Але, за наявною на той час у правозахисників інформацією, 
ситуація в колонії залишалася нестабільною. Протягом 28 берез-
ня більшість засуджених, що протестували проти нелюдських умов 
утримання, не мали можливості зустрітися із представниками ЗМІ 
та представником громадськості, якого було допущено на територію 
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колонії. 28 березня працівник Харківської правозахисної групи 
Людмила Клочко зв’язалася з заступником Громадської Ради при 
управлінні Департаменту, який перебував в цій колонії, там же зна-
ходився і начальник управління Департаменту, але з’ясувати нічого 
не вдалося. Людмила Клочко повідомила харківським журналістам 
про надзвичайну подію в колонії.

Під час перебування в колонії Людмила Клочко зустрілася із за-
судженими, які нанесли собі тілесні ушкодження. В момент прибут-
тя Людмили Клочко до колонії «протестанти» з речами очікували 
в приміщенні в медсанчастини.

Розповідає Людмила Клочко: «Звичайно розмовляти без персона-
лу колонії мені не дозволили, але я довідалася в Серебрянського (засуд-
жений, який першим розпочав протест), що причиною його вчинку було 
упереджене відношення «загонового». Сам засуджений побоювався, що 
проти нього можуть порушити кримінальну справу за ст. 391 КК. Ад-
міністрація колонії заперечує такі наміри, бо Серебрянському залиша-
лося 54 дні строку, і представник адміністрації заявив, що анітрошки 
не хотів бачити Серебрянського у своїй колонії довше. Серебрянський 
і ще 20 осіб почувають себе задовільно, у деяких одна, у деяких дві руки 
перев’язані. Двоє продемонстрували свіжі садна на ногах, стверджую-
чи, що впали. Всі були спокійні.

Зовсім не така обстановка була в житловій зоні. Там зібралася 
група засуджених, які вимагали, щоб повернули із МСЧ, тих хто порізав 
руки. Свої вимоги вони пояснювали побоюванням за життя й здоров’я 
своїх товаришів, припускаючи, що до них будуть застосовані які-небудь 
репресивні міри. Слух про спецназ проникав в усі вуха, які чують. Мене 
запитували чи бачила я спезназ. Я дійсно бачила двох або трьох чоловік 
у камуфляжі й чорних масках, коли входила в колонію. Взагалі засуд-
жені спочатку віднесли до мене з недовірою, зажадали документи, що 
засвідчують, що я з правозахисної групи. У ХПГ не прийняті посвідчен-
ня, тому пред’явити мені було нічого. Деякі пішли зі словами «ліхтар». 
Але інші підійшли ближче й почалася розмова. Звичайно, працівники 
колонії були присутні. Деякі з ув’язнених листувалися зі мною раніше, 
вони причепливо допитували, що саме було написано в моїх відповідях 
на їх листи. Дякуючи, що пам’ять мене не підвела — і довіру було від-
новлено, повірили, що я це і є я. Так докладно описую цей епізод, щоб 
було зрозуміло –і ці люди нікому не довіряють. Чому? Напевно їх часто 
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обманювали. По одному й усі разом заговорили про свої проблеми. Я чес-
но все записала, от на що найчастіше скаржилися:

— До нас не ставляться як до людей, нехтують , не виконують 
вимоги УИК.

— Деяким не надали короткострокові побачення, інші скаржилися, 
що були позбавлені тривалого побачення, коли приїхали родичі.

— Один із засуджених поскаржився, що передачу, що передала йо-
му дружина, не віддавали кілька днів, а продукти зіпсувалися. Звичай-
но, йому боляче й кривдно, що дружина на останні гроші купує продук-
ти, а вони пропадають.

Багато скарг на медичне обслуговування: хворому астмою заборо-
нили мати при собі інгалятор (маю надію, що це питання буде вирішене, 
їм зацікавився начальник колонії). ВІЛ-інфікований засуджений сказав, 
що його абсолютно не лікують — і ця проблема була відома й раніше, 
зараз вона в стадії остаточного вирішення. Кілька людей поскаржи-
лися на те, що їм не дозволяють мати при собі ліки, а санчастина 
далеко — і так і дійти не встигнеш. Навели приклад, коли 30-літній 
засуджений помер, не дійшовши до лікаря. Багато відзначали високу 
смертність — «у нашому загоні за короткий строк трьох не стало». 
Розповідали про «дідуся», що постійно пише скарги на «погане здоров’я», 
а йому не допомагають.

— Були скарги фінансового характеру — чорнобилець скаржився, 
що його пенсію перевели за його місцем перебування, а гроші на його 
рахунок не були нараховані. Інші люди стверджували, що дуже мало 
платять за роботу у промзоне. «Працюють до сьомої вечора, а одер-
жують копійки».

Були також скарги, на те, що «як тільки підходять пільги, так 
і провокують або просто приписують порушення режиму».

Усі висували претензії, що журналісти, які приїжджали в колонію 
вдень не були до них допущені, їм пред’явили їм якихось інших людей, які 
ні на що не скаржилися, а до нас телекамери не пустили».

Звучали й вимоги зміни керівництва колонії.
Скаржилися й на часте застосування спецзасобів, у тому числі га-

мівної сорочки, причому, надягають гамівну сорочку мокрої й коли вона 
сохне, то людина випробовує жахливі муки.

Поки я розмовляла з ув’язненими в сусідньому секторі «на локале» 
ще троє чоловік поранили собі руки, в одного з них сильна кровотеча. 
Їх відвели для надання медичної допомоги.
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Пізніше мені показали людину із садном на голові, що ніяк не одер-
жиш шляхом «самоушкодження» і загипсованой ногою — перелом вели-
кого пальця.

Повідомляли також про три людей, які мають більше серйозні 
пошкодження і перебувають у Мобе. Але їх мені відвідати не вдалося.

Я пообіцяла, що все напишу й передам журналістам.»
29 березня Людмилі Клочко і адвокату Аркадію Бущенку від-

мовили у відвідуванні ТВК-100, посилаючись на те, що там зараз 
перебувають представники Н.Карпачевой. Сама Ніна Іванівна не 
приїхала. До Харківської правозахисної групи постійно дзвонять 
батьки засуджених, вони збираються влаштувати акцію протесту під 
стінами колонії й зараз намагаються додзвонитися до губернатора 
Харківщини.

Але після тривалих телефонних переговорів Євгена Захарова та 
Людмили Клочко з начальником обласного управління генералом 
Олександром Кизимом вдалося домовитися, що Людмила Клочко 
відвідає колонію і зустрінеться із засудженими. Ввечері цього ж дня 
Людмила Клочко знову з’їздила в Темнівку.

Відвідування закінчилося обіцянкою адміністрації не застосо-
вувати силу до засуджених, і вони зняли голодування. І Людмила 
Клочко, і генерал Кизим були задоволені результатами цього відві-
дування.

Пізніше з колонії повідомили, що 30 березня вранці приїхала 
Ніна Іванівна Карпачева. Там оголосили по голосному зв’язку, що 
ті, хто бажає з нею зустрітися, повинні записатися.

Також засуджені повідомили, що ніч пройшла спокійно, але 
зранку декілька загонів відмовилися від прийому їжі.

Засуджені в цей час вимагають тільки одного — щоб до них до 
закінчення розслідування не застосовували ніяких санкцій — не 
били, не вводили спецназ.

А співробітники Секретаріату Омбудсмена продовжують працю-
вати в колонії.

Євген Захаров в 100-й колонії бував багато разів, починаючи 
з кінця 80-х. Він каже: «Тут, на строгому режимі, утримуються ре-
цидивісти. Взагалі колонія має дурну славу. Саме там багато років бу-
ла «прес-хата», де лупцювали непокірних засуджених під звуки музики, 
внаслідок чого її назвали «музичною камерою». Її «знайшли» експерти 
Європейського Комітету із запобігання катуванням та поганому повод-
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женню в 2005 році. під час візиту в колонію. Зараз у цій кімнаті біб-
ліотека, і, як стверджують засуджені, зараз прес-хати немає — б’ють 
прямо в камері (в ПКТ), прямо в ДІЗО й т.і.). Цікаво, що тоді, напри-
кінці 80-х — початку 90-х потрапити в колонію було набагато прості-
ше, ніж зараз. Але тоді було менше інформації про те, що відбуватися 
усередині, і потрапити в колонію для зустрічі із засудженим в такий 
ситуації було просто неможливо. Усе виявлялося пост фактум.»

А 31 березня нас знову повідомили, що спецназ б’є засуджених, 
що вони поновили голодування і знову завдають собі ушкоджень. 
Інші джерела повідомили, що вночі з 30 на 31 березня декілька де-
сятків засуджених вивезли з УВП № 100. Куди – невідомо. Переві-
рити ці повідомлення ми не можемо.

Було б даже бажаним ретельне вивчення причин жорсткого 
протистояння адміністрації УВП та засуджених і вжиття заходів, які 
унеможливили би такі конфлікти в майбутньому. Проте виглядає 
так, що і адміністрація, і засуджені не хочуть ні в чому визнавати 
правоту опонентів. Коли працівники ХПГ намагалися переконати, 
що ця позиція не сприяє нормалізації ситуації в колонії, то реак-
ція засуджених була вкрай негативною: вони обвинуватили право-
захисників у співпраці з адміністрацією. А адміністрація так само 
нервово реагувала на критичні зауваження в свій бік. 

Необхідне нормативне закріплення візитів незалежних спро-
стерігачів до установ виконання покарань. Правові підстави для цьо-
го є – ратифікований ще в липні 2006 року Факультативний прото-
кол до Конвенції ООН проти катувань. Проте керівництво держави 
не виявляє ніякого бажання це робити. Наслідком буде постійне 
повторення подібних конфліктів.

http://www.khpg.org

Знову голодівка Засуджених

03.07.09 | Євген Захаров

Як повідомив Центр захисту прав людини «Свобода», 1 липня 
2009 року близько 84 засуджених, які відбувають покарання в ко-
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лонії максимального рівня безпеки № 58 в Ізяславі Хмельницької 
області, об’явили безстрокову голодовку на знак протесту проти за-
надто жорстких умов утримання в приміщеннях камерного типу та 
нелюдського поводження до них з боку адміністрації. Повідомля-
ють, що 2 липня кількість голодуючих збільшилася до 100. Сьогодні 
надійшла інформація, що 17 засуджених перерізали собі вени, аби 
привернути увагу громадськості до своїх проблем.

Не маючи можливості перевірити, скільки засуджених відмо-
вилися від прийняття їжі, які інші акції непокори вчинені засудже-
ними, Харківська правозахисна група звернулася до Уповноважено-
го Верховної Ради з прав людини Ніни Карпачової із зверненням, 
в якому просить перевірити наведені твердження та умови утриман-
ня в УВП № 58.

http://www.khpg.org

6 липня пікетування сп на Захист прав в’яЗнів

06.07.09

6 липня о 13.30 розпочнеться пікетування Секретаріату Прези-
дента проти брутальних порушень прав людини, які чиняться що-
до ув’язнених в Ізяславській виправній колонії № 58 (Хмельниць-
ка обл.).

З 1 липня 2009 р. майже сто засуджених, які відбувають там по-
карання, голодують, домагаючись поновлення своїх порушених прав 
і свобод. 2 липня 17 в’язнів перерізали собі вени, аби привернути 
увагу громадськості та державних чиновників до жахливих умов, 
в яких люди змушені перебувати роками. Люди, які перебувають 
в Ізяславській колонії № 58 в камерах довічного ув’язнення, оди-
ночних камерах, дільницях посиленого контролю, приміщеннях ка-
мерного типу піддаються тортурам в умовах, що пригнічують честь 
і гідність людини. В камерах, де роками утримуються в’язні, відсут-
ня вентиляція. Вода з’являється лише раз на добу на 1 годину, тому 
в’язні всі можливі ємкості наповнюють водою, від чого в камерах си-
ро і душно. Камери переповнені (особливо жахливі умови в камерах 
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10, 12), бо це є колишні келії, в кожній з яких сьогодні перебувають 
по 10–12 засуджених. А в камерах 3, 4, 5, 6 взагалі немає вікон.

Всеукраїнські громадські об’єднання «Центр захисту прав лю-
дини «Свобода», «Асоціація захисту прав громадян України», «По-
долання» проведуть акцію протесту під будівлею Секретаріату Пре-
зидента України з вимогою до гаранта Конституції втрутитися в си-
туацію, яка досягла критичної межі.

ВПК № 58 не пристосована до розміщення там виправного за-
кладу. Ця будівля католицького монастиря 16 століття є пам’яткою 
архітектури і знаходиться під охороною ЮНЕСКО, і не має слугува-
ти нащадкам як об’єкт знущання над людьми. Про це говоритимуть 
на акції, яку одночасно проведуть біля стін колонії рідні та близькі 
ув’язнених. На охорону храму з міського бюджету виділяється кожно-
го року 76 тис. грн., але ці кошти не використовуються за цільовим 
призначенням. Так, 4 роки тому на території колонії були знайдені два 
стародавні склепи, які, за словами засуджених, за розпорядженням 
адміністрації колонії просто закидали бетоном (один склеп знахо-
диться на території промислової зони під першим краном, другий — 
за приміщенням карантину в районі контрольно-слідової смуги).

Ініціатори акцій протесту закликають журналістів, громадсь-
кість, правозахисників, всіх, кому не байдужі проблеми пенітен-
ціарної системи України, приєднатись до вимог протестуючих.

http://www.maidan.org.ua/static/news/2009/1246809854.html
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8. смертність 
в установах виконання покарань і сізо

чп в сиЗо раскрыло новые подробности 
существования За решёткой

28.11.07 | Марина Николаева

Областная госадминистрация готова ходатайствовать перед Де-
партаментом исполнения наказаний Украины о необходимости кад-
ровых перемен как в харьковском СИЗО, так и в областном УИНе.

Причина — не только очередной побег из следственного изоля-
тора, но и обнародованные факты гибели заключённых от травм, 
полученных в изоляторе.

Пятые сутки поисков и никаких результатов. До сих пор не пой-
ман рецидивист Александр Замазий, который в пятницу сбежал из 
харьковского следственного изолятора. Преступник воспользовался 
заточкой, напал на охранника, перелез через забор и скрылся.

Сотрудники СИЗО помешать ему не смогли. Говорят, не стре-
ляли, потому что боялись попасть в людей — Замазий сбежал око-
ло КПП, где принимают передачи. По факту служебной халатности 
прокуратурой области возбуждено уголовное дело — сотрудникам 
СИЗО грозит штраф или ограничение свободы сроком до трёх лет. 
Побег Замазия стал уже вторым за последние полтора года при ны-
нешнем начальстве.

Новое ЧП раскрыло и новые сенсационные подробности су-
ществования за решёткой. Только в октябре начальник облуправле-
ния Департамента исполнения наказаний Александр Кизим, гово-
ря о проблемах в харьковских тюрьмах, докладывал, что ситуация 
меняется к лучшему, уменьшается количество больных туберкулё-
зом и снижается смертность — семь подследственных, по его дан-
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ным, скончалось за этот год. Всего умерших заключённых — менее 
тридцати.

Однако на областном координационном совете заместитель гу-
бернатора по правовым вопросам Сергей Стороженко озвучил дру-
гую сенсационную статистику: только в этом году в СИЗО от че-
репно-мозговых травм умерли шесть человек. А еще перенаселение 
изолятора, плюс неудовлетворительное медицинское и материаль-
ное обеспечение, да еще и новый побег, который не смогли предо-
твратить — в облгосадминистрации не скрывают, что крайне не до-
вольны работой органов исполнения наказаний.

На областном координационном совете по коррупции ситуация 
в облуправлении исполнения наказания была названа чрезвычай-
ной. И хотя решений о кадровых перестановках пока не принято, 
в облгосадминистрации заявили о своей готовности представить 
в столицу ходатайство о необходимости смены тюремного руководс-
тва в Харьковской области.

Напомним, что уже судимый, обвиняемый в совершении серии 
серьёзных преступлений беглец Александр Замазий, был арестован 
в декабре прошлого года. Он был организатором громкого преступ-
ления — похищения бизнесмена и его 19-летнего сына. Предпри-
нимателя он отпустил за деньгами — речь шла о двухстах тысячах 
долларов, а его сына приковал наручниками к дереву в лесу. Юношу 
нашли только после того, как бизнесмен выбросил в условленном 
месте пакет с деньгами. В милицию, по данным следствия, мужчи-
на обратился не сразу, но в ходе оперативных действий преступники 
были задержаны.

Александр Замазий был сразу охарактеризован как «склонный 
к побегу». Как сообщили источники в следственных органах, во 
время одного из допросов Замазий даже попытался захватить в за-
ложники сотрудника УБОПа, применив силовой приём. Задуман-
ный побег ему удалось совершить в СИЗО. Во время прогулки, ког-
да инспектор уже заводил заключённых в камеру, идущий послед-
ним Замазий ударил заточкой охранника по руке и бросился бежать. 
Арестант, по данным управления исполнения наказаний, проявил 
удивительную прыткость — вскарабкался по газовой трубе на крышу 
здания, перемахнул через ограждения и скрылся.

http://atn.kharkov.ru/newsread.php?id=20015
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чергове самогубство 
в департаменті виконання покарання

05.12.07

3 грудня до Харківського СІЗО № 27 прибув невідомий в’язень, 
етапований з виправної колонії № 85. Очевидці стверджують, що на 
момент прибуття він перебував в жахливому фізичному стані: все 
його тіло містило докази жорстокого побиття. Будучи поміщеним 
у звичайнісіньку камеру для етапованих та отримавши чергову від-
мову про надання йому медичної допомоги, невідомий в’язень, який 
не встиг навіть себе назвати, раптово перерізав собі сонну артерію, 
від чого невдовзі помер.

В телефонній розмові начальник Харківського управління Де-
партаменту виконання покарання Кізім Олександр Олексійович під-
твердив, що факт смерті «етапованого» з 85-ї колонії справді мав 
місце і навіть назвав його ім’я. Далі цитуємо із спецповідомлення 
СІЗО на його ім’я: «03.12.07 плановим етапом Київ-Харків до Хар-
ківського СІЗО із Бучанської виправної колонії № 85 для подальшо-
го етапування до місця лікування від туберкульозу прибув Феклін 
Юрій Анатолійович, 1961 р.н. Під час прийому в приймальному від-
діленні скарг на стан здоров’я не висловлював. О 18 год. 33 хв., пере-
буваючи у коридорі приймального відділення для конвоювання до 
камери медичної частини, стан його здоров’я раптово погіршився, 
з ротової порожнини та носу пішла кров, в зв’язку з чим було пода-
но сигнал тривоги та розпочато реанімаційні заходи, які позитивних 
результатів не дали. О 18 год. 36 хв. лікарями медичної частини бу-
ло констатовано клінічну смерть, зупинку дихання, зупинку серця, 
відсутність пульсації, втрату крові, приблизно 2–3 літра. Попередня 
причина смерті: профузний легеневий кровопідтік. Начальник СІЗО 
Первушкін». «Так де ж тут його вбили, яке самокаліцтво, це ж труп 
можна подивитись, ну как вы себе это представляете», — запитує 
генерал Кізім.

Тим не менше, ми ставимо під обґрунтований сумнів відповідь 
офіційного речника Департаменту і зовсім не виключаємо, що смерть 
ув’язненого настала внаслідок доведення особи до самогубства через 
жорстоке з нею поводження та систематичне приниження її люд-
ської гідності — ст. 120 КК України. Тобто не внаслідок запущеної 



��0

Огляд повідомлень щодо порушень прав людини в КВС України в 2007–2009 рр.

форми туберкульозу, а внаслідок кримінально караного самогубства, 
яке в такий спосіб намагаються від нас приховати. О.О. Кізім абсо-
лютно правий, коли стверджує, що для з’ясування правди не потріб-
но бути судмедекспертом; достатньо дати оглянути тіло померлого 
родичам чи представникам громадськості до того, як воно буде наві-
ки віддане землі.

Враховуючи вищевикладене, просимо вважати це повідомлен-
ня передбаченим ст. 94 КПК України приводом до порушення 
кримінальної справи та підставою офіційного розслідування при-
чин чергової смерті, яка на наше глибоке переконання була насиль-
ницькою.

Майдан-Інформ звертає увагу на те, що це не перший за остан-
ній час випадок «природної» смерті з «етапованими» із Бучанської 
виправної колонії № 85 (Див.: Мати вбитого тюремною системою: 
Балдук! Вы убили моего сына! (див. — www.maidan.org.ua)

http://maidan.org.ua/static/news/2007/1196786280.html

у київському сіЗо ще одна смерть — самогубство

10.01.08

Прокуратура Києва провела перевірку за фактом смерті у Київсь-
кому СІЗО засудженої Лариси Циганкової, яка 25 грудня 2007 року 
вночі вчинила самогубство.

Про це у повідомила прес-служба Генеральної прокуратури.
У ході огляду місця події виявлено передсмертну записку помер-

лої, в якій вона не погоджувалась із вироком Солом’янського райсу-
ду і не визнавала своєї вини у скоєнні вбивства.

За вказаним фактом самогубства Шевченківським РУ ГУ МВС 
України в Києві за відсутністю події злочину у порушенні кримі-
нальної справи відмовлено. Прокуратурою Шевченківського району 
перевіряється законність прийнятого рішення.

Крім того, за результатами перевірки, виявлено порушення зако-
ну про попереднє ув’знення. Зокрема, посадовими особами Київсь-
кого СІЗО було послаблено контроль за поведінкою Циганкової, яка 
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стояла на обліку як схильна до самогубства, психологічна робота 
з нею проводилась формально.

За виявленими правопорушеннями прокуратурою Києва на-
чальнику управління Держдепартаменту з питань виконання пока-
рань внесено подання про притягнення до дисциплінарної відпові-
дальності винних посадових осіб.

За результатами перевірок, проведених Генпрокуратурою і про-
куратурою Києва у 2007 році за фактами двох вбивств та інших смер-
тей, що мали місце у Київському СІЗО у другому півріччі 2007 року, 
внесено 5 документів прокурорського реагування.

Крім того, до дисциплінарної відповідальності притягнуто 23 по-
садові особи, з них 2 — звільнено з займаних посад.

Стосовно заступника чергового помічника начальника СІЗО 
прокуратурою Києва порушено кримінальну справу, яку направлено 
до Шевченківського райсуду Києва.

Крім того, відповідно до рішень Апеляційного суду Києва та 
Шевченківського райсуду до осіб, які у Київському СІЗО скоїли 
вбивства Орлова та Постнікова, у зв’язку з їх неосудністю, застосо-
вано примусові заходи медичного характеру.

http://www.gpu.ua/index.php?&id=201160&s=1_nall

у колонії донецька сталася спроба 

групового самогубства

24.01.2008

У виправній колонії № 124 у Донецьку, в якій перебувають на 
лікуванні засуджені, здійснено спробу групового самогубства.

Як повідомляє Інтернет-видання «Острів» із посиланням на 
власні джерела, сьогодні близько 17.00 у міжобласній лікарні на те-
риторії Донецької виправної колонії № 124, де проходять лікуван-
ня позбавлені волі, троє ув’язнених здійснили спробу самогубства 
на знак протесту проти їхнього побиття співробітниками виправної 
колонії.
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Про стан здоров’я ув’язнених поки не відомо.
Крім того, відомо, що ув’язнені вимагали допустити до них відо-

мого донецького адвоката Сергія САЛОВА.

http://www.khpg.org

суперечливі повідомлення про події 
в колонії № 124

25.01.08

За словами адвоката Сергія Салова, в Донецькій колонії № 124 
надають медичну допомогу трьом ув’язненим, які напередодні вве-
чері намагалися здійснити акт суїциду. Сьогодні вранці на території 
лікарні колонії № 124 він зустрівся з ув’язненими за їхнім прохан-
ням і з’ясував, що близько 17-ї години 24 січня троє ув’язнених дій-
сно здійснили спробу самогубства.

Ув’язнені стверджують, що пішли на такий крок »на знак про-
тесту проти жорстоких умов утримання».

Адвокат уточнив, що одного з ув’язнених прооперували, у іншо-
го «дотепер в черевній порожнині стирчить металевий штир».

«На обличчі та тілі ув’язненого видно явні сліди побоїв», — ска-
зав С .Салов.

Він також повідомив, що ув’язнені передали йому заяву, в якій 
йдеться про нелюдяні умови утримання в колонії, тортурах і побитті 
ув’язнених, відсутності гігієни і нормального медичного обслугову-
вання.

Водночас у Донецькому облуправлінні виконання покарань за-
перечують факт здійснення спроби групового самогубства в колонії 
№ 124.

Як заявив начальник управління соціальної і виховної роботи 
УВП Михайло Матангін, «це дурість найповніша».

«Нічого подібного не було. Ми не знаємо, хто поширює ці чут-
ки», — сказав він у відповідь на прохання прокоментувати інформа-
цію про спробу самогубства трьох ув’язнених.

http://www.khpg.org
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щороку в українських сіЗо помираЄ 130–135 осіб

27.06.08

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Ніна 
КАРПАЧОВА вважає, що органи прокуратури неефективно діють 
у запобіганні та розслідуванні фактів тортур з боку співробітників 
міліції та Департаменту з питань виконання покарань.

Як передає кореспондент УНІАН, про це омбудсман заявила 
сьогодні на прес-конференції в УНІАН.

«Роль органів прокуратури в питаннях подолання тортур, опе-
ративного розслідування є надзвичайно неефективною», — сказала 
вона, додавши при цьому, що судам, в свою чергу, «не вистачає муж-
ності приймати жорсткі рішення» по відношенню до винних у тако-
му ганебному явищі, як тортури.

Водночас Н. Карпачова зауважила, що за останні кілька років 
є певний позитив щодо зменшення динаміки застосування тортур 
до затриманих. «Але на сьогоднішній день статистика звернень до 
омбудсмана (з приводу тортур — УНІАН) не зменшується: в серед-
ньому близько 1300 звернень на рік ми отримуємо від осіб, що за-
знали тортур, чи від їхніх родичів», — сказала Н. Карпачова.

На її переконання, основними причинами застосування міліцією 
тортур є непрофесіоналізм працівників і показники розкриття зло-
чинів, які ще й досі існують у системі МВС, а також неможливість 
присутності адвоката з моменту затримання людини.

Разом з тим вона підтримала вимоги ООН до України щодо лікві-
дації кімнат для затриманих, які є у райвідділах міліції, оскільки са-
ме там найбільше застосовують до людей незаконні методи впливу.

«Я цілком підтримую вимогу ООН, щоб кімнати для затрима-
них у міліції були закриті», — сказала Н. Карпачова. У той же час 
вона додала, що також виступає за зменшення терміну затримання 
люди із 72 до 48 годин.

Крім того, омбудсман висловила думку, що в Україні має бу-
ти створений превентивний незалежний орган з контролю для уне-
можливлення тортур, і «ми готові стати частиною такого механізму». 
Також, вважає Н. Карпачова, в Україні слід вивести із підпорядку-
вання силових структур медичні заклади, які проводять експертизи, 
передавши їх у підпорядкування спеціально створеному держдепар-
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таменту, щоб унеможливити вплив на отримання результату медич-
ної експертизи.

Торкаючись теми смертності в слідчих ізоляторах, Н .Карпачова 
зауважила, що основними причинами такого неприпустимого ста-
новища є неналежне виконання посадових обов’язків персоналом 
СІЗО і тими, хто здійснює нагляд за ув’язненими.

Зокрема, як встановлено моніторингом Уповноваженого з прав 
людини, починаючи з 2004 року, в СІЗО щорічно помирає 130–
135 осіб.

Виходячи з викладеного, Інститут омбудсмана України в чер-
говий раз вимагає від керівництва Генеральної прокуратури, МВС, 
Держдепартаменту з питань виконання покарань невідкладно розро-
бити програму усунення кричущих фактів, що призводять до бру-
тального порушення прав людини.

http://human-rights.unian.net/ukr/detail/187897

Загибель ув’яЗненого 
у вінницькій виправній колонії № 86

07.07.08

Вінницька правозахисна група занепокоєна смертельним випад-
ком, що стався 3 липня у Вінницькій виправній колонії № 86 Дер-
жавного департаменту України з питань виконання покарань.

Про це йдеться у заяві ВПГ, текст якої має у розпорядженні 
УНІАН.

За непідтвердженою інформацією, яка задокументована як усне 
повідомлення Вінницькою правозахисною групою, засуджений був до 
смерті забитий співробітниками адміністрації колонії № 86 після то-
го, як у нього виник конфлікт з іншими засудженими та адміністра-
цією колонії. Після смерті тіло загиблого доставлене у Вінницьке об-
ласне бюро судово-медичної експертизи, яке знаходиться на території 
Вінницького медичного університету. Деякі родичі загиблого мали 
можливість бачити тіло в морзі і повідомляють, що на тілі є численні 
сліди, що можуть вказувати на побої, йдеться у повідомленні ВПГ. 
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За інформацією правозахисників, протягом трьох діб, що пройшли 
з моменту загибелі засудженого, від громадськості намагалися прихо-
вати факт цієї події, як і у випадку із двома самогубствами, що стали-
ся в червні цього року у Стрижавській виправній колонії № 81.

Адміністрація ВК № 86 повідомила, що не збирається видава-
ти тіло загиблого родичам для поховання і буде здійснювати захоро-
нення самостійно. Проте родичі загиблого, який є етнічним ромом, 
категорично вимагають видати тіло для поховання за національним 
ромським звичаєм та надати можливість сфотографувати тіло.

Наразі морг Вінницького БСМЕ заблокований представниками 
ромської громади Вінниці, які звернулися із терміновими телеграма-
ми з вимогою видати тіло для огляду і поховання до Генерального про-
курора України, голови Державного Департаменту України з питань 
виконання покарань, Уповноваженого ВР України з прав людини.

Офіційна версія смерті загиблого — серцевий напад, проте за 
непідтвердженою інформацією, яка задокументована Вінницькою 
правозахисною групою, разом із загиблим було жорстоко побито ще 
кількох засуджених.

Вінницька правозахисна група зазначає, що вона позбавлена мож-
ливості перевірити вказану інформацію, проте вимагає негайно видати 
для поховання відповідно до ЗУ «Про поховання та похоронну справу» 
тіло загиблого громадянина особам, які зобов’язалися поховати його. 
Правозахисники вимагають від Генеральної прокуратури України не-
гайно направити комісію для перевірки усіх обставин загибелі та мож-
ливих протиправних дій представників тюремної адміністрації.

http://human-rights.unian.net/ukr/detail/187937

стрижавські Зеки хочуть судитися 
іЗ… правоЗахисником

15.07.08 | Світлана Вишневська

(Наприкінці — коментар Аркадія Бущенка, голови правління Україн-
ської Гельсінкської спілки з прав людини. — Прим. Ред.) 

Самокаліцтва у зоні не було. Самі засуджені спростовують ін-
формацію, поширену Вінницькою правозахисною групою.
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Два самогубства у Вінницькій виправній установі № 81, що ста-
лися протягом одного тижня (1 та 5 червня) набули неабиякого резо-
нансу в Україні. Колонію перевіряли всі, хто тільки має це робити. 
Адміністрація та персонал отримали догани за допущення суїцидів, 
але висновки перевірки були однозначними: самогубства зумовлені не 
жорстоким поводженням із зеками, а їхнім психічним станом. Нібито 
усе потроху вгамувалося, колонія почала жити у звичайному режимі… 
І ось, 20 червня, на сайті Вінницької правозахисної групи, а згодом 
і в центральних ЗМІ з’являється прес-реліз ВПГ такого змісту: 

«19 червня Вінницька правозахисна група отримала інформацію 
про чергову надзвичайну подію у ВК № 81. Цього разу нам повідо-
мили про те, що, протестуючи проти нелюдського ставлення ад-
міністрації ВК № 81, засуджені Шевченко Сергій та Іванишин Де-
нис скоїли акти самокаліцтва, заподіявши собі різані рани. Актам 
самокаліцтва, за інформацією, що надійшла до ВПГ, передувало 
побиття вказаних засуджених співробітниками колонії. Наразі за-
суджені Шевченко та Іванишин утримуються в дільниці посилено-
го контролю. Медична допомога в повному обсязі їм не надається. 
В ситуації, коли пенітенціарна система залишається закритою для 
громадського контролю, коли неможливе ефективне представниц-
тво інтересів засуджених в оскарженні до суду протиправних дій ад-
міністрації пенітенціарних установ, неможливо здійснити незалеж-
ну об’єктивну перевірку повідомлень про порушення прав засудже-
них, що надходять з колоній, тюрем та СІЗО України. Досі немає 
інформації про результати скарг засуджених Маргарит та Карпенко, 
які раніше цього місяця повідомляли про фізичне насильство з боку 
адміністрації».

Але наступні події показали, що очільник ВПГ Дмитро Гройс-
ман погарячкував, заявивши, що «неможливо здійснити незалежну 
об’єктивну перевірку повідомлень»: за тривожним сигналом у ко-
лонії побували члени громадської ради при управлінні державного 
департаменту України з питань виконання покарань.

Розповідає Андрій Гель, голова громадської ради, професор кафед-
ри правознавства Вінницького державного аграрного університету:

— В останній час у засобах масової інформації з’являється велика 
кількість інформації від Вінницької правозахисної групи про тортури 
у виправних установах Вінниччини, нелюдське поводження адмініст-
рації з засудженими, їхню рабську працю. До речі, жодний із указаних 
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ВПГ фактів не знайшов підтвердження, жодний! Дійсно, 1 та 5 червня 
в колонії було скоєно два суїциди. Це ненормальні явища. Я не вип-
равдовую адміністрацію установи, яка недогледіла, не змогла цьому за-
побігти. Але до уваги треба брати і те, що в колонії № 81 утримуються 
засуджені, які відбувають покарання і вдруге, і вп’яте, і вдесяте. Їм при-
таманний стан тривожності, фрустрації, тобто самогубства зумовлені 
і зовнішніми, а більше внутрішніми факторами — станом психіки.

Щодо діяльності пана Гройсмана… Він заявляє: «Вінницька 
правозахисна група продовжуватиме моніторинг порушень прав за-
суджених, надаватиме конфіденційно правову та юридичну допомо-
гу…» Між іншим, у нашій громадській раді працюють представники 
громадського конгресу «Сталість», які проводять профілактичну ро-
боту проти поширення ВІЧ-СНІД, психологічні тренінги з засудже-
ними та персоналом; представники «Юридичної клініки» надають 
засудженим юридичну допомогу.

Чи допомогла реально правозахисна група, очолювана Дмитром 
Гройсманом хоч одному засудженому? Юридично, у працевлашту-
ванні після звільнення? Таких фактів я не знаю. Але вони постійно 
оприлюднюють інформацію, яка не підтверджується. Це дестабілізує 
обстановку серед засуджених, заважає нормальній роботі адмініст-
рації. Нині зона гуде, адже перевіряються медсанчастина, дільни-
ця посиленого контролю тощо. Тут працюють експерти, прокурату-
ра, співробітники управління держдепартаменту, перевірки вимагає 
й урядовий уповноважений у справах Європейського суду з прав лю-
дини, якому ВПГ надіслала свій прес-реліз.

На мою думку, забагато честі для Гройсмана, щоб стільки людей 
розгрібало те, що він наговорив. А як почувають себе рідні засудже-
них, якщо ледь не щодня звучить інформація, що в колонії їхніх ро-
дичів піддають тортурам? Вважаю, таким діям пана Гройсмана оцінку 
мають дати органи прокуратури. Те, що він робить, не співпадає з при-
нципами діяльності правозахисників. У мене складається враження, 
що мета Дмитра Гройсмана — зняти начальників певних установ, бо 
криміналітету не подобається, коли адміністрація вміє налагодити по-
рядок. Криміналіст намагається за допомогою таких правозахисних 
організацій і неправдивої інформації розбурхати громадську думку та 
усунути певних осіб від керівництва. Такі намагання три місяці то-
му були щодо начальника Літинської колонії, тепер — Стрижавської. 
А засуджені обурені, що їхні прізвища фігурують у прес-релізі…
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«ПУСТЬ НЕ МЕШАЕТ ОСУЖДЕННЫМ ОТБЫВАТЬ СРОК»

Без будь-яких заперечень з боку адміністрації ВК № 81 у колонії 
побували і журналісти. Біля штабу зустріли Дениса Іванчишина, то-
го самого, який, за словами Дмитра Гройсмана, із порізами мав би 
сидіти в карцері. Але чи це та сама людина, бо в прес-релізі фігурує 
«Іванишин Денис»? Заступник начальника колонії пояснює:

«У нас відбувають покарання Денис Іванчишин та Валерій Іва-
нишин, можливо, саме їхні прізвища сплутані, бо вони співзвучні. 
Спілкуйтеся, будь ласка, з обома. А ще — із Сергієм Шнвченком, 
який теж вписаний у цей прес-реліз. А щоб ви не думали, що ми вам 
інших людей «підсунули», ось їхні справи — з фотографіями».

До кабінету один за одним заходять засуджені. Вони не проти, 
щоб їх фотографували, показують руки, знімають футболки. Щоб 
довести, що ані побоїв, ані різаних ран на тілі немає. Мовляв, пуб-
лікуйте наші знімки, нехай родичі побачать, що ми цілі та здорові.

Денис Іванчишин, 25 років (засуджений до двох років за крадіж-
ку, залишилося відбути 8 місяців):

— Я этого человека (Дмитрия Гройсмана. — Авт.) совершенно 
не знаю. Я не протестовал здесь ни против чего. Нормально работаю 
дневальным, ни разу не было никаких оснований на кого-то жало-
ваться. Родители, конечно, если прочитают пресс-релиз этого право-
защитника, где говорится, что меня избили, а я вены порезал, будут 
переживать. А еще жена и сын, которому 9 лет… И осужденные го-
ворят, что это дурдом какой-то творится. Я еще подумаю, не подать 
ли в суд на Гройсмана. Я его никогда не видел, но ему хочу сказать 
(постараюсь покоректнее): не знаю, что вы думаете, что и кого защи-
шаете, я вас прошу — не лезьте в мою личную жизнь. Может, вы на 
этом деньги зарабатываете, но вы мне только проблемы создаете.

У справі Дениса Іванчишина зафіксовано подяки та заохочен-
ня від адміністрації установи за добросовісну працю та зразкову по-
ведінку. Йому готують документи на достроково-умовне звільнення.

Валерій Іванишин, 53 роки (засуджений до 14 років за вбивство, 
залишилося відбути близько трьох років):

— У меня не было причин обращаться к Дмитрию Гройсману, 
я этого человека, вообще, не знаю. Вены я себе никогда бы не ре-
зал. Мои родственники знают меня с другой стороны — я сильный 
человек. Работаю в колонии на автопогрузчике на сварочном участ-
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ке, получаю зарплату 570 гривень — для лагеря нормально. Работаю 
и на наших грядках — там зелень, овощи. Ну это, считай, для себя, 
все идет на наш стол. А люди здесь разные, некоторые этим зани-
маться не хотят, но есть же такие, что и на воле работать не хотят.

Сергій Шевченко, 37 років (засуджений за угон авто до 10 років, 
залишилося відбути 3,5 року):

— До вчерашнего дня не знал этого имени (Дмитрия Гройсма-
на. — Авт.), я уже здесь шесть лет и первый раз слышу. А почему вы 
его сюда не привезли? Хотел бы ему передать: пусть не нарушает 
человеческие права. Кто его, вообще, в это кресло правозащитника 
посадил? Пошел бы он на… одно место. Пусть не мешает осужден-
ным отбывать срок. Если у него есть проблемы на воле, пусть сам 
с ними разбирается. Хрен знает что написал этот человек. У меня на 
воле жена и дочка. Теперь придется как-то их успокаивать, что у ме-
ня все в порядке, работаю дневальным в штабе, никто меня не бил, 
а я ничего себе не резал.

ДМИТРО ГРОЙСМАН: «ВОТ ВЫ И УСПОКОЙТЕ ИХ 
РОДСТВЕННИКОВ В СВОЕЙ ГАЗЕТЕ»

Із Дмитром Гройсманом ми зв’язалися по телефону.
— Дмитре Леонідовичу, звідки ви отримали інформацію про ак-

ти самокаліцтв у Стрижавській колонії?
— От источников, которые находились в колонии. У нас есть 

сеть людей по многим колониям Украины, мы им доверяем. Обща-
ются с нами они нелегально — через мобильную связь, СМС, элект-
ронную почту. Когда эта информация касается жизни людей, пыта-
емся ее проверить — звоним другим. Наш долг — дать обществу даже 
непроверенную информацию.

— У даному разі ваша інформація виявилася недостовірною, 
тобто такою, що зовсім не відповідає дійсності. Я сьогодні була в ко-
лонії і спілкувалася із засудженими, стосовно яких ви поширили 
інформацію, ніби вони «заподіяли собі різані рани і утримуються 
в дільниці посиленого контролю». Вони не побиті, не порізані і ка-
жуть, що до вас ніколи не зверталися. До того ж, вони стурбовані 
тим, що їхні родичі повірять вашій інформації.

— Вот вы их и успокойте публикацией в своей газете, что с ни-
ми все в порядке. А мы будем продолжать так работать и дальше, 
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достоверная у нас информация или нет. И вина за это ляжет не на 
нас. Если государство считает, что мы делаем это незаконно, пусть 
обращается в суд. Мы за себя спокойны.

— Начальник колонії № 81 Магомет Магомаєв каже, що ви 
жодного разу там не були, особисто з засудженими не зустрічалися, 
ніяких звернень щодо відвідування установи не направляли…

— Мы не раз писали в пресс-релизах, на нашем сайте, что готовы 
принять участие в расследовании или проверке любых фактов нару-
шений прав заключенных. Этого достаточно. Правильно было бы так: 
без обращений в управление госдепартамента или в администрацию 
колонии, я сажусь на маршрутку, еду в Стрижавку, иду к Магомаеву 
и говорю: «Немедленно продемонстрируйте мне заключенных».

http://www.khpg.org

Коментар «ПЛ»: коментує Аркадій Бущенко, адвокат, голова правління Українсь-
кої Гельсінської спілки з прав людини

колонии должны быть открыты 
для общественного контроля!

газета «Місто», № 24, 27 червня 2008 р

Журналисты — достаточно чувствительный индикатор обще-
ственного интереса. Поэтому я очень рад тому, что средства массо-
вой информации, наконец, обратились к проблеме прав заключен-
ных, и статья Светланы Вишневской тому лишнее свидетельство.

Появление таких статей означает, что сообщения о массовых 
избиениях, подозрительных смертях в тюрьмах и следственных изо-
ляторах, о других — может быть менее массовых и не таких тяжких 
нарушениях прав заключенных, — которые появлялись особенно 
часто в течение последних полутора, не прошли незамеченными об-
ществом. Это значит, что общество начинает обращать внимание на 
то, как государство обращается со значительной частью своих граж-
дан, которых оно содержит в тюрьмах и других закрытых учрежде-
ниях. Это обнадеживающий знак, и следует поблагодарить журна-
листку за ее освещение этой, до сих пор очень непопулярной, темы.
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Мне хотелось бы только обратить внимание на некоторые мо-
менты в данной статье, которые создают, если можно так выразить-
ся, искаженную перспективу проблемы.

Нужно помнить о том, что одна из основных задач любой пра-
возащитной организации — привлечь внимание общества к пробле-
ме. Поэтому совершенно естественно слышать от правозащитных 
организаций скорее критику, чем похвалу. Удивляться этому — все 
равно, что удивляться тому, что МВД и прокуратуры не пишут теат-
ральных рецензий, а сообщают об уровне преступности.

Прочитав же статью, можно прийти к выводу, что в исправи-
тельных колониях царит мир и покой, администрация любит и хо-
лит заключенных, заключенные души не чают в администрации, 
по вечерам представители администрации и заключенные вместе 
посещают курсы хороших манер, чтобы использовать полученные 
знания в каждодневном общении. Вот только вредные правозащит-
ники, такие, например, как Дмитрий Гройсман из Винницкой пра-
возащитной группы, клевещут не только на Департамент, но и на 
заключенных, мешая им отбывать срок.

На самом деле, ситуация в Департаменте отнюдь не такая ра-
дужная. На грубость и хамство со стороны администрации жалуется 
почти каждый заключенный. Но случаются события и пострашнее. 
И предают их огласке не только Винницкая правозащитная группа, 
но и другие правозащитные организации.

Если внимательно вчитаться в статью, то фрагмент интервью 
с Андреем Гелем подтверждает факт грубейшего нарушения прав че-
ловека. Вот цитата:

«Дійсно, 1 та 5 червня в колонії було скоєно два суїциди. Це не-
нормальні явища. Я не виправдовую адміністрацію установи, яка не-
догледіла, не змогла цьому запобігти. Але до уваги треба брати і те, 
що в колонії № 81 утримуються засуджені, які відбувають покарання 
і вдруге, і вп’яте, і вдесяте. Їм притаманний стан тривожності, фрус-
трації, тобто самогубства зумовлені і зовнішніми, а більше внутрішні-
ми факторами — станом психіки».

Несмотря на «мягкую» формулировку, говорится здесь не более 
и не менее, как о нарушении администрацией права на жизнь, гаран-
тированного статьей 28 Конституции и статьей 3 Конвенции по правам 
человека. И никакие ссылки на «внутренние факторы» не могут оп-
равдать поведения администрации, которая «не досмотрела», поскольку 
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именно администрация должны была учитывать эти «внутренние фак-
торы». Я думаю, что поведение администрации, которое нарушает право 
на жизнь, даже если не доказано, что к самоубийству подтолкнули сами 
действия администрации, должно вызывать беспокойство общества.

Еще один момент, который необходимо учитывать, когда прове-
ряешь события в любой исправительной колонии: слова заключен-
ных, которые они произносят в присутствии администрации, край-
не ненадежное свидетельство. Я не хочу обидеть тех заключенных, 
слова которых опубликованы в этой статье, они, вполне возможно, 
говорили правду. Я говорю «ненадежно» в очень узком юридичес-
ком смысле: «то, что без дополнительных доказательств не может 
приниматься во внимание». Так получается, что журналисты, ад-
вокаты, правозащитники приходят в зону и уходят, а администра-
ция колонии остается — и иногда на много лет — вместе с этим 
заключенным. И в полной власти администрации завтра не пустить 
ни журналиста, ни правозащитника (а иногда и адвоката) к этому 
заключенному. Поэтому нужно обладать отчаянной, граничащей 
с безумством, храбростью, чтобы в присутствии представителя ад-
министрации жаловаться на администрацию.

В ходе своей деятельности я сталкивался с сотнями заявлений 
заключенных, в которых было написано, как им хорошо и как они 
«не имеют никаких претензий к администрации». Но только боль-
шое желание обелить администрацию колонии может заставить по-
верить этим заявлениям, написанным в оперативной части колонии 
и переданным через спецчасть. И, как правило, через другие источ-
ники выясняется, что заявления написаны под диктовку и под уг-
розой жесточайшего насилия. Так было после массового избиения 
заключенных в Изяславской колонии № 58 в 2001 и 2002 году, так 
же было после массового избиения заключенных в Изяславской ко-
лонии № 31 в 2007 году. «Подлинная правда» таких заявлений при-
обретает свое исконное значение («подлинную правду» в Древней 
Руси вырывали у запирающегося на допросе подсудимого, избивая 
его «подлинниками» — особыми длинными палками).

Ошибаются ли правозащитники, когда публикуют непроверенную 
или плохо проверенную информацию. Иногда ошибаются, но не так 
часто, как может показаться. Сообщение Винницкой правозащитной 
группы привело к тому, что фактически подтвердился «недосмотр» ад-
министрации, который с точки зрения прав человека составляет нару-
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шение права на жизнь. Проверка сообщения той же Винницкой пра-
возащитной группы о событиях в Темновской исправительной коло-
нии № 100 привела к тому, что обнаружился один заключенный, у ко-
торого были следы на руках от наручников, «забитых» на первой трети 
предплечья. По словам начальника Харьковского управления Департа-
мента применение спецсредств было неправомерным и виновные были 
наказаны. Сообщения о массовом избиении заключенных в Изяславс-
кой колонии № 31 подтверждаются десятками свидетельств.

Поэтому результаты от таких сообщений все же есть, хотя, повто-
ряю, не все в этих сообщениях подтверждается. И хотя при проверке 
в колонии № 100 был обнаружен только один пострадавший от неправо-
мерных действий администрации, я до сих пор не уверен в том, что со-
бытий 7 июня 2008 года, о которых сообщала Винницкая правозащит-
ная группа, в колонии не было. Я имею вполне серьезные основания для 
своих сомнений: мне и адвокату Ирине Яковец более 2 часов не предо-
ставляли допуск в колонию; некоторые заключенные не захотели с на-
ми говорить, дав понять, что кабинет, где мы сидели, прослушивается; 
некоторые заключенных прямо сказали о том, что перед нашей встречей 
с ними провели «беседу», предупредив, чтобы не болтали лишнего. При 
таких условиях быть уверенным в том, что там было «все чисто», я не 
могу. Но и доказать, что там что-то было, также не могу. Так и остается 
администрация колонии в постоянном подозрении. И так обстоит дело 
в 99 процентах случаев, которые происходят в Департаменте.

Причина этому проста: Департамент делает все, чтобы никакая 
информация о нарушениях в колониях не просочилась за ее стены. 
Журналисты могут поинтересоваться, сколько жалоб на админис-
трацию получает, например, Уполномоченный по правам человека 
или прокуратура, — я имею в виду жалобы, направленные в уста-
новленном законом порядке. Очень интересно сопоставить это чис-
ло с числом жалоб, направленных в обход установленного порядка, 
поданных родственниками заключенных. Цифры буду надежным 
показателем тех усилий, которые прилагает Департамент исполнения 
наказаний для сохранения в секрете любых аспектов жизни заклю-
ченных в исправительных колониях.

Департамент оказывает бешеное сопротивление любой попытке 
контроля за соблюдением прав заключенных. Любой организации 
можно легко попасть в колонию, чтобы раздать гуманитарную по-
мощь, выступить с концертом, оказать другое содействие Департа-
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менту в выполнении его задач. Но для правозащитной организации, 
которая хочет выполнить свою задачу — проверить, как обстоят дела 
с соблюдением прав заключенных, — доступ практически закрыт.

Как проверить информацию при таких обстоятельствах? Каких-
либо адекватных способов не существует. Остается: безоговорочно 
верить администрации колонии, что очень трудно сделать любому 
здравомыслящему человеку в нынешних условиях и очень опасно 
с точки зрения общественного здоровья; либо пользоваться инфор-
мацией, которую иногда почти невозможно проверить, чтобы побу-
дить Департамент быть более открытым.

Очень симпатична забота о спокойствии родственников заключен-
ных. Но на самом деле большая часть тревожных сообщений исходит 
именно от родственников. Поэтому закрытость колоний только усу-
губляет тревогу родственников, которые и так находятся в постоянном 
напряжении, зная о положении дел в колониях не понаслышке. Осо-
бенно трогательно выглядела забота Департамента о спокойствии родс-
твенников, когда после событий в январе 2007 в Изяславской колонии 
№ 31 около 40 заключенных были отправлены по этапу и несколько 
недель родственники не знали ни где они, ни что с ними происходит.

Открытость колоний нужна как обществу, так и самому Депар-
таменту. Только открытость может создать более или менее реалис-
тичное представление о состоянии дел в колониях. Если Департа-
мент будет и дальше оказывать сопротивление любым формам об-
щественного контроля, то общество вместо правдивой картины бу-
дет иметь смесь из лубочных отчетов Департамента и пугающих, не 
всегда корректных, сообщений заключенных, переданных окольны-
ми путями. В результате проиграют все.

http://www.misto.vn.ua/index.php?action=1&k=4377

Human RigHts WatcH ЗакликаЄ вінницьких тюремників 
не судитися З правоЗахисниками

29.07.08

Тюремна влада у Вінниці повинна негайно відкликати судовий 
позов проти Вінницької правозахисної групи.
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Про це йдеться у заяві міжнародної організації Human Rights 
Watch, текст якої має в розпорядженні УНІАН.

Сьогодні, 28 липня, Ленінський районний суд Вінниці проведе 
попереднє судове засідання за позовом, поданим 26 червня Стри-
жавською виправною колонією № 81 до Вінницької правозахисної 
групи. Тюремні чиновники звинувачують правозахисників у нане-
сенні шкоди «честі, гідності і діловій репутації» колонії та її персо-
налу.

Позов базується на двох прес-релізах, оприлюднених Вінниць-
кою правозахисною групою, в яких стверджувалося про нібито на-
явні катування та жорстоке поводження над засудженими у Стри-
жавській колонії № 81. Посадові особи колонії заперечували такі 
підозри.

«Колонія переслідує в судовому порядку Вінницьку правоза-
хисну групу, намагаючись зупинити її правомірну діяльність з ін-
формування про можливі випадки катувань», — говорить дослідник 
Human Rights Watch по Україні Джейн Б’ЮКЕНЕН. За її словами, 
цей випадок може стати небезпечним прецедентом намагання уря-
дових чиновників придушити заяви та дії, спрямовані на критику 
влади.

Вінницька правозахисна група з 2001 року займається докумен-
туванням порушень прав людини, включно з катуваннями та жорс-
токим поводженням в установах для затриманих. У позові наведено 
цитати двох нещодавніх прес-релізів організації як таких, що завда-
ли шкоди честі, гідності і діловій репутації колонії та її персоналу. 
В прес-релізах Вінницька правозахисна група заявляла, що отриму-
вала інформацію про жорстокі побиття і факти самогубств декількох 
засуджених у Стрижавській колонії № 81, а також в іншій українсь-
кій пенітенціарній установі. Організація закликала представників 
уряду розслідувати повідомлення і дозволити більший доступ для 
неурядових організацій та адвокатів в колонії. Хоча українська про-
куратура і провела деякі первинні перевірки повідомлень, вона все 
ще не провела ефективного розслідування повідомлень, як це пере-
дбачено міжнародним правом.

«Підвищення рівня інформованості суспільства через законну 
критику діяльності уряду — засаднича частина правозахисної діяль-
ності,» — заявила Д. Б’ЮКЕНЕН. «Нам відомо, що українська вла-
да не завжди вітає повідомлення про порушення. Проте уряди, які 
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намагаються запобігти катуванням повинні сприяти повідомленням 
про скарги, а не мститися правозахисникам», — додав він.

Human Rights Watch заявляє, що хоча свобода вираження може 
бути обмеженою з метою захисту репутації інших, це не може по-
ширюватися на повідомлення про звинувачення в катуваннях і на 
заклики до уряду щодо реагування на них

http://human-rights.unian.net/ukr/detail/188081

самогубства Засуджених

19.02.09 | Євген Захаров

Повідомлення про невиправдані дисциплінарні покарання за-
суджених не вщухають. Як і раніше, їх важко перевірити. Якщо за 
статтею 110 Кримінально-виконавчого кодексу засуджений має пра-
во на зустріч з правником для надання правової допомоги, то за ч. 11 
статті 143 він позбавляється цього права у випадку накладення стяг-
нення. Так само він позбавляється можливості побачення з рідни-
ми. Саме позбавлення побачення з батьками, як стверджують, стало 
причиною самогубства засудженого Олександра Сосновского, який 
утримувався в Темновській виправній колонії № 100. Він повісився. 
В колонії працює прокуратура. А ось ще одне повідомлення: немов-
би за якусь провину засуджених, хворих на туберкульоз, які були 
в одному загоні, розвели по інших загонах, хоча це суворо забороне-
но. Цю інформацію ми перевірити не в змозі — за тією ж причиною: 
усі побачення з тими, хто отримав стягнення за вчинення порушен-
ня, заборонені. 

Ще одне повідомлення про самогубство засудженого К. 1980 р. 
народження надішло вчора з Чернівців. Причини з’ясовуються.

http://www.khpg.org
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9. покарання працівників кримінально- 
виконавчої системи

роЗслідування справи про Зловживання 
у львівському сіЗо ЗатягуЄться

03.01.07

Адвокат потерпілих у справі екс-керівника Львівського слідчо-
го ізолятора Василя Романишина заявляє, що судове розслідування 
навмисно затягують. Галицький місцевий суд відправив справу Ро-
манишина на дорозслідування. Детальніше — Галина Стадник:

Василя Романишина звинувачують у завданні тілесних ушкод-
жень підлеглим офіцерам та у службовій недбалості. Втім, суд по-
годився, що права підсудного в процесі досудового слідства було 
порушено, тому справу скеровано на дорозслідування. В інтерв’ю 
«Німецькій хвилі» адвокат потерпілих Наталія Крісман заявила, 
що за її інформацією на рішення суду вплинули особи з вищих 
судових інстанцій. До того ж, каже Крісман, потерпілих постій-
но залякують: «Впродовж слідства і в суді були погрози учасникам 
процесу і мені особисто. Зараз у справі могло фігурувати більше 
свідків, але шляхом тиску на них, у багатьох, вибачте, виникла ам-
незія». Адвокат додала, що потерпілі не вимагають суворої кари, 
нехай найпоблажливіше, умовне покарання, але іменем України — 
це важливо, каже Крісман. Романишин не визнає своєї провини 
і називає справу сфабрикованою. Рішення щодо дорозслідування 
справи прокуратурою вже оскаржено в Апеляційному суді Львівсь-
кої області. Справа щодо екс-керівника львівського СІЗО триває 
вже понад рік.

http://www2.dw-world.de/
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у держдепартаменті З питань виконання покарань 
необхідно провести службове роЗслідування

26.02.07

Урядовий комітет з питань правової політики, оборони, міжнарод-
ного співробітництва та європейської інтеграції рекомендує Кабінету 
Міністрів провести службове розслідування щодо стану справ у Дер-
жавному департаменті з питань виконання покарань. Таке рішення 
ухвалене за підсумками засідання комітету в понеділок 26 лютого.

Як повідомив член комітету, Міністр юстиції Олександр Лаври-
нович, підставою для розслідування стало неефективне управлін-
ня кримінально-виконавчою системою, що призвело до різкого по-
гіршення правопорядку в установах виконання покарань протягом 
2005–2006 років.

Міністр наголосив, що установи кримінально-виконавчої систе-
ми знаходяться у кризовому стані, про що засвідчила низка резонан-
сних подій (масові членоушкодження та відмови від вживання їжі), 
які відбулися минулого року в пенітенціарних закладах Харківської, 
Львівської, Рівненської та інших областей.

Перевірки слідчих ізоляторів, що здійснювалися Генеральною про-
куратурою протягом 2005–2006 років, виявили системні порушення 
конституційних прав громадян, а також вимог законодавства щодо 
матеріальних, медичних та санітарно-гігієнічних умов тримання під 
вартою. Зокрема, зазначалось про переповнення СІЗО, брак постільної 
білизни, утримання в СІЗО засуджених до довічного позбавлення волі, 
недотримання вимог закону про боротьбу з туберкульозом тощо.

З 2005 року Генпрокуратура подала більше 5,3 тис. протестів на 
порушення у пенітенціарній системі, 4720 працівників системи при-
тягнуто до відповідальності, в тому числі 68 — до кримінальної.

Міністр юстиції наголосив, що на наявність численних пору-
шень вказують також правозахисні організації та міжнародні інсти-
туції. Зокрема, це відзначено у звіті про дотримання прав людини 
в Україні Української Гельсінської спілки. Про це говориться у ми-
нулорічному висновку Експертної місії ЄС в Україні у сфері спра-
ведливості, свободи та безпеки.

http://www.helsinki.org.ua/
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европейский суд приЗнал приемлемыми 

жалобы на «маски-шоу»

06.08.07 | Аркадий Бущенко

События в Изяславской колонии № 31 (Хмельницкая область) 
в конце января этого года показывают, что Государственный депар-
тамент не намерен отказываться от своей давней практики использо-
вания специальных подразделений в масках для устрашения заклю-
ченных и поддержания атмосферы насилия и бесправия в колониях 
Украины. Также и Генеральная прокуратура Украины не намерена 
отказываться от своей практики игнорирования жалоб и сообщений 
о массовом нарушении прав людей, содержащихся в колонии.

Эта практика имеет давние корни, что доказывает принятое 15 ян-
варя 2007 Европейским судом решение, которым он признал прием-
лемыми жалобы 13 заключенных. В своих заявлениях заключенные 
жаловались также на насилие и унижения, которые они испытали во 
время «учений» 30 мая 2001 года и 28 января 2002 года в колонии 
№ 58 той же Хмельницкой области.

http://www.khpg.org

побег иЗ сиЗо — реЗультат служебной халатности?

15.01.08 | Валерия Колесник

Служебная халатность. По такой статье Уголовного Кодекса об-
виняют младшего инспектора Харьковского СИЗО, прапорщика 
внутренней службы. Он охранял задержанных, когда в ноябре про-
шлого года из следственного изолятора сбежал подслественный — 
Александр Замазий.

Прокуратура Харьковской области закончила досудебное след-
ствие по этому делу.

Как сообщает начальник следственного отдела прокуратуры 
Харьковской области Олег Бурцев, 23 ноября 2007 года в полдень во 
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время прогулки в режимном корпусе следственного изолятора за-
держанный напал на инспектора и нанес ему ранения ножом, кото-
рый отобрал у самого же охранника. Хранить оружие, по информа-
ции Олега Бурцева, прапорщик не имел права.

После нападения на инспектора, арестованный забрал ключи от 
проходных дверей и вышел на крышу корпуса. Затем воспользовал-
ся газовой трубой и перепрыгнул через ограждение. Уголовное дело 
направили в суд.

Самого беглеца, которого подозревают в преступлениях по 8-ми 
статьям УК, правоохранители пока так и не нашли, сообщил на-
чальник Харьковского управления Департамента исполнения нака-
зания Александр Кизим.

http://news.mediaport.info/criminal/2008/48455.shtml

кервники виправних колоній, в яких відбулися чп, 

накаЗані — хоча б дісціплінарно

10.04.08

04.04.2008 року у Державному департаменті України з питань ви-
конання покарань відбулася оперативна нарада за участю керівниц-
тва Департаменту, управлінь Департаменту в Запорізькій і Херсонсь-
кій областях, а також Бердянської (№ 77), Харківської (№ 43), Тем-
нівської (№ 100) та Первомайської (№ 117) виправних колоній щодо 
надзвичайних подій, які сталися у зазначених установах в березні 
місяці 2008 року.

За результатами проведеної наради винні посадові особи притяг-
нуті до дисциплінарної відповідальності, визначені додаткові заходи 
щодо забезпечення належного правопорядку в установах виконання 
покарань, своєчасного виявлення та попередження негативних про-
явів і конфліктних ситуацій в середовищі засуджених.

http://www.khpg.org
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9. Покарання працівників кримінально-виконавчої системи

cуд виЗнав кошинця правопорушником

11.06.08 | Олександр Букалов

Окружний Адміністративний суд Донецької області 10 червня 
визнав неправомірним ненадання головою Державного департаменту 
з питань виконання покарань Кощинцем В.В. у встановлений законом 
термін інформації щодо показників смертності в установах системи. 
Інформацію запросила громадська організація «Донецький Меморіал» 
у листопаді 2007 року. Департамент спочатку взагалі не відреагував на 
запит, а потім повідомив, що ці показними визначаються «за мето-
дикою, що вивчається в інститутах». Після звернення керівника гро-
мадської організації до суду та до Генеральної прокуратури, відомство 
інформацію надало, поспіхом започаткувало у березні службову пе-
ревірку і знайшло «винних» у несвоєчасній відповіді. Тим не менше 
Донецький суд визнав особисту відповідальність голови відомства за 
ненадання інформації у визначений законом термін. Детальніше про 
обставини подання позову та перебіг судового процесу можна дізнати-
ся на Інтернет-сайті «Тюремний портал» ukrprison.org.ua

17 червня відбудеться засідання цього ж суду за іншим позовом 
керівника «Донецького Меморіалу» до Кощинця — про ненадання 
інформації щодо переведення засуджених з Ізяславської колонії піс-
ля подій січня 2007 року. Тоді вся колонія оголосила голодування, 
а після цього до неї були введені спецзагони. Чимало засуджених бу-
ло побито, а біля сорока з них переведені до інших колоній. Інфор-
мацію про обставини переведення відомство і не бажає надавати.

http://www.khpg.org

голова департаменту З питань виконання покарань 
порушив Закон

03.10.08

Рішення суду про визнання дій голови Департаменту з питань 
виконання покарань Кощинця В.В. по несвоєчасному наданню ін-
формації протиправними стало чинним. 
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Огляд повідомлень щодо порушень прав людини в КВС України в 2007–2009 рр.

Голова правозахисної організації «Донецький Меморіал» Олександр 
Букалов наприкінці 2007 року звернувся до голови Департаменту з пи-
тань виконання покарань Кощинця В.В. із запитом, в якому просив 
надати інформацію про методику розрахунку показників смертності 
в установах виконання покарань. Справа в тому, що за розрахунками 
громадської організації, які базувалися на даних самого департаменту, 
смертність в установах відомства майже не знижується, але керівництво 
відомства офіційно наводило дані про помітне зменшення цього важли-
вого показника. Відомості головою відомства не були надані, керівник 
громадської організації змушений був писати до Генпрокуратури, щоб 
отримати потрібну інформацію. Врешті решт він звернувся до суду.

Донецький окружний адміністративний суд ухвалив 10 червня 
2008 року рішення за адміністративним позовом Букалова Олександра 
про визнання протиправними дій голови департаменту Кощинця В.В. 
щодо несвоєчасного надання інформації за запитом. Дії голови ві-
домства були судом визнані протиправними. Натомість рішення ще 
не ставало чинним, бо його можна було оскаржити в Апеляційному 
адміністративному суді, що п. Кощинець і зробив.

Донецький Апеляційний адміністративний суд в Апеляційній 
скарзі виявив недоліки і запропонував п. Кощинцю їх виправити до 
встановленого терміну — 22 вересня шляхом надання документів про 
сплату судового збору. Оскільки станом на 25 вересня зазначені не-
доліки не були виправлені, Апеляційний суд виніс ухвалу про те, що 
скаргу голови департаменту на постанову Донецького окружного ад-
міністративного суду 10 червня треба повернути особі, яка її подала.

Таким чином рішення від 10 червня стає чинним, а дії голови відом-
ства Кощинця В.В. визнаються протиправними. Таким чином байдужість 
чильника відомства до запиту громадської організації щодо надання ме-
тодики розрахунку показників смертності в кримінально-виконавчій 
системі та порушення закону цього разу не залишалась безкарними.

9 жовтня цей же адміністративний суд розгляне ще один аналогічний 
позов керівника «Донецького Меморіалу» до п. Кощинця — вже за відмову 
надати інформацію щодо процедури переведення засуджених з Ізяславсь-
кої колонії № 31 (Хмельницька область) після подій у січні 2007 року. 

Повний текст судових рішень та позову наведений у розділі «Рі-
шення українських судів» Тюремного порталу (www.ukrprison.org.ua).

http://www.ukrprison.org.ua/
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9. Покарання працівників кримінально-виконавчої системи

За жорстоке побиття в’яЗнів екс-начальника 

львівсього сіЗо Засудили, щоправда, умовно

02.02.09

Галицький районний суд Львова виніс вирок у справі екс-на-
чальника Львівського слідчого ізолятора Василя Романишина, засу-
дивши його до трьох із половиною років позбавлення волі умовно.

Нагадаємо, що екс-начальнику СІЗО інкримінували неоднора-
зове жорстоке побиття як в’язнів, так і працівників СІЗО. Нага-
даємо, 8 липня 2005 року 9 офіцерів Львівського слідчого ізолято-
ра № 19, з яких п’ятеро лікарів, оголосили голодування з вимогою 
звільнення начальника СІЗО підполковника Василя Романишина. 
Офіцери звинуватили начальника слідчого ізолятора Василя Ро-
манишина в корупції, побитті засуджених та нетактовній поведін-
ці з колегами. Після цього понад 100 працівників СІЗО виступи-
ли із заявою до голови Державного департаменту України з питань 
виконання покарань в підтримку свого начальника. Ще у травні 
17 працівників СІЗО зверталися із заявою до Держдепартаменту 
з питань виконання покарань щодо протиправних дій начальника 
СІЗО Романишина, однак тоді жодних оргвисновків ніхто не зробив. 
Однак після оголошення голодування працівниками СІЗО Василя 
Романишина таки відсторонили від виконання обов’язків керівника 
слідчого ізолятора.

http://www.lvivnews.info/news/2962.html

прокуратура порушила кримінальну справу у Зв’яЗку 

З побиттям в’яЗня у вінницькій колонії

02.09.09

Прокуратура Вінницької області порушила кримінальну справу 
за фактом побиття ув’язненого посадовими особами Вінницької ус-
танови виконання покарань № 1.
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Огляд повідомлень щодо порушень прав людини в КВС України в 2007–2009 рр.

Про це повідомив помічник прокурора Вінницькій області з пи-
тань контролю над дотриманням законності виконання судових рі-
шень з кримінальних справ Андрій Кобилянський.

За його словами, кримінальна справа порушена на підставі пе-
ревірки, проведеної прокуратурою області у зв’язку з неодноразо-
вими повідомленнями про неналежні умови утримання ув’язнених 
в установі.

«Знайдені небезпідставними повідомлення засуджених щодо їх-
ньої безпеки під час перебування в установі. Про це свідчить факт 
необґрунтованого фізичного насильства, застосованого до одного із 
засуджених з використанням спеціальних засобів і перевищенням 
службових повноважень», — уточнив Кобилянський.

Він додав, що в даний момент потерпілий знаходиться в безпе-
ці, його стан здоров’я оцінюється як задовільний.

«Після втручання у ситуацію центрального апарату Державного 
департаменту з виконання покарань, певних кадрових змін у струк-
турі управління держдепартаменту по виконання покарань у Вінни-
цькій області, ситуація в установі виправилася, стала контрольова-
ною і керованою», — додав Кобилянський.

За даним фактом порушено кримінальну справу згідно із ст. 365 
ч. 2 (перевищення влади, що супроводжується насильством) Кримі-
нального кодексу.

Ведеться слідство.
Як повідомлялося, наприкінці серпня Держдепартамент з вико-

нання покарань звільнив виконуючого обов’язки начальника Він-
ницької установи виконання покарань № 1 Сергія Козачишина за 
побиття ув’язненого.

Раніше Вінницька правозахисна група повідомила, що 2 червня 
у реанімаційному відділенні Кіровоградської лікарні № 1 в резуль-
таті численних побоїв, отриманих у СІЗО, помер громадянин Украї-
ни, житель Світловодська 22-річний Анатолій Левчун.

http://www.khpg.org
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