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Права людини: новітні тенденції�

10.03.11 | Олександра Примаченко | www.dt.ua

«Дії нової адміністрації після виборів свідчать не про наміри змі-
нити ситуацію на краще, а про згортання навіть тих позитивних про-
цесів, які були, і появу нових тенденцій щодо порушень прав люди-
ни. Спостерігався різкий наступ на громадянські права та політичні 
свободи». Про це йдеться у щорічній доповіді українських правозахис-
них організацій2. До створення цього узагальнення долучилися Гель-
сінкська спілка з прав людини та Харківська правозахисна група. За-
галом при підготовці майже 500-сторінкової книги було використано 
матеріали понад сорока правозахисних організацій. Деякі висновки, 
наведені в узагальненні, ми пропонуємо увазі наших читачів.

Порушень свободи мирних зібрань у 2010 році було значно біль-
ше, ніж у 2005 — 2009 роках, разом узятих. У 2010 році було понов-
лено використання адміністративного затримання та засудження за 
мирні протести, яке не спостерігалося з 2004 року, констатують пра-
возахисники.

25 березня Кабмін звернувся до КМДА з дорученням «вжити ви-
черпних заходів… щодо випередження та недопущення у подальшому 
проведення акцій протесту біля приміщень адміністрації президента 
України та Кабінету міністрів України». Таке доручення є бруталь-
ним порушенням свободи мирних зібрань і низки статей Конститу-
ції. Постійним явищем стало використання міліції як інструмента 

1 http://www.khpg.org/index.php?id=1299748746
2 http://khpg.org/files/docs/1298312399.pdf
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в боротьбі проти політичних опонентів та громадськості. З кінця лю-
того 2010 року в країні помітно погіршилася ситуація зі свободою 
вираження поглядів, вважають правозахисники.

Спостерігалися брутальні порушення права на приватність. Ад-
міністрація президента запровадила незаконний збір інформації про 
особу, грубо порушуючи Конституцію та щойно прийнятий закон 
про захист персональних даних. Заступником глави адміністрації 
президента, керівником Головного управління регіональної та кад-
рової політики С. Скубашевським був надісланий циркуляр голо-
ві Ради міністрів АРК та головам обласних державних адміністра-
цій, яким пропонувалося до 9 липня 2010 р. «підготувати паспорти 
районів станом на 1 липня 2010 року (згідно зі встановленим фор-
матом)» і надіслати їх електронною поштою. Мета — «отримання 
інформації щодо суспільно-політичної, соціально-економічної ситу-
ації в регіонах України».

Ці паспорти повинні оновлюватися і надсилатися щокварталь-
но. Паспорт району містить 11 рубрик, серед яких, зокрема, є й такі: 
6. «Політичні партії, громадські організації, конфесійні громади»; 
9. «Результати минулих виборів»; 10. «Керівники району, підпри-
ємств, установ, організацій, відомі та впливові люди (ті, хто впливає 
на політичну ситуацію)» і 11. «Засоби комунікації».

У рубриці 6 треба надати, крім переліків конфесійних громад, 
районних та міських осередків партій, громадських організацій, ще 
й їх чисельність, адреси, а також прізвища, імена і по батькові, теле-
фони, посади та домашні адреси керівників.

Рубрика 9 містить результати всіх виборів, починаючи з 2004 ро-
ку, а також дані про фракції та групи у складі рад, включно з пер-
сональними даними керівників, дані про вплив на раду та взає-
модію з головою ради. У рубриці 10 необхідно вказати персональ-
ні дані керівників підприємств, установ, організацій та освітніх 
закладів району, керівників сільськогосподарських і фермерських 
господарств, депутатів рад, голів, їхніх заступників та секретарів 
сільських рад, а також так званих «впливових осіб». Серед даних, 
що збираються, є відомості про партійність (політичну орієнтацію) 
та особисту підтримку на виборах президента України 2010 року. 
У рубриці 11 зазначаються докладні дані про телерадіокомпанії та 
друковані ЗМІ, засновані в районі, зокрема джерела фінансування. 
Збирання персональної інформації проводиться, вочевидь, з метою 
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забезпечити контроль над політичною діяльністю в країні і перевагу 
правлячій партії, відзначають автори огляду.

Таку ж мету ставить перед собою і «Типова угода між співза-
сновниками засобу масової інформації та редакцією щодо гарантій 
незалежності редакційної політики». Вона містить вимогу до спів-
засновників ЗМІ «публічно оголосити про підтримку тієї чи іншої 
політичної сили на виборах, при цьому вказавши, яку саме політич-
ну силу він підтримує, а також засоби такої підтримки», а до редак-
торів — вимогу письмово повідомляти співзасновників про членство 
в партії чи громадській організації. Поява однакового тексту угоди 
принаймні у двох обласних центрах, Сумах і Тернополі, дозволяє 
зробити обґрунтоване припущення, що цю угоду запроваджено не 
лише там, вважають правозахисники.

Верховна Рада ухвалила низку законопроектів, які серйозно по-
рушують права людини (наприклад, закон про місцеві вибори, бага-
то статей якого не відповідають загальноприйнятим демократичним 
нормам), і відкидає концепції та законопроекти, спрямовані на їх 
захист. Зокрема, концепції реформування судочинства, криміналь-
ної юстиції, прогресивний проект Кримінально-процесуального ко-
дексу.

Запропонована президентом судова реформа, незважаючи на 
значну кількість позитивних новел, порушує Конституцію та між-
народні стандарти права на справедливий суд і суперечить інтересам 
громадян. Не узгоджуються з міжнародними стандартами невста-
новлення об’єктивних критеріїв та конкурсу при переведенні суддів, 
у тому числі при обранні на посаду в судах вищого рівня, і збере-
ження інквізиційної (не змагальної) процедури притягнення суддів 
до відповідальності, при якій член Вищої кваліфікаційної комісії 
суддів або Вищої ради юстиції є одночасно і слідчим, і обвинувачем, 
і суддею стосовно судді. Не відповідають інтересам громадян запро-
вадження можливості судового розгляду справи без участі особи, яка 
не була повідомлена про судовий розгляд, наприклад з вини пошти; 
істотне скорочення строків на подання апеляційної та касаційної 
скарг на рішення суду; значне скорочення строків розгляду справ 
у кожній інстанції до місяця-двох, а в деяких категоріях справ — 
до 20, 15 чи навіть 5 днів; позбавлення права заявити судді відвід, 
якщо обставини, котрі є підставою для цього, стали відомі після по-
чатку розгляду справи.
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Після ухвалення Закону «Про судоустрій і статус суддів» грома-
дяни отримали швидке, але несправедливе правосуддя від залежних 
суддів, стверджують автори узагальнення.

За інформацією Верховного суду України, у 2009 році розгляну-
то 45 100 подань про обрання запобіжного заходу у вигляді взяття під 
варту. З них задоволено 39 100 (86,7%). Розглянуто 4 300 апеляцій об-
винувачених та їхніх захисників на постанови суддів про застосування 
цього запобіжного заходу, а задоволено 1,7% від кількості винесених 
місцевими судами постанов про взяття під варту.

Суди також розглянули 12 600 подань про продовження строків 
утримання під вартою. Задоволено 97%.

Кількість осіб, звільнених з-під варти за результатами розгля-
ду справ, зменшилася і становила 6 100, у тому числі 3 800 осіб 
(62,6%) — у зв’язку із засудженням особи до інших видів покаран-
ня, не пов’язаних із позбавленням волі на певний строк. 37 осіб — 
у зв’язку з постановленням стосовно особи виправдувального виро-
ку. За результатами розгляду кримінальних справ у апеляційному 
порядку було звільнено з-під варти 511 осіб; судом касаційної інс-
танції — 23 особи. Під заставу судами звільнено 150 осіб.

Судова статистика за 2010 рік на час написання узагальнення 
була недоступною. Але перший заступник голови Державного де-
партаменту з питань виконання покарань Сергій Сидоренко наголо-
сив, що на даний час ситуація з розміщенням осіб, узятих під варту, 
та засуджених надзвичайно складна. Динаміка останніх років така: 
з січня 2009 року по квітень 2010 року чисельність ув’язнених зросла 
більш ніж на 8 тисяч осіб. Нині вона становить понад 40 тисяч, за 
наявності не більше 36, 4 тисячі місць у слідчих ізоляторах за нор-
мою площі 2, 5 квадратного метра на одну особу.

Значне зростання кількості тих, хто утримується в СІЗО, три-
ває два з половиною роки. Станом на 1 січня 2008 р. у СІЗО утримува-
лося 32 110 осіб ( за рік до того — 32 619). За 2009 рік це число зросло 
на 3 882 особи (+11, 4%). За наступних півроку 2010 — ще більш як на 
5%. Збереження темпів до кінця року може дати понад 10% зростання 
за рік. Збільшення за два з половиною роки становило +24, 6% відносно 
рівня станом на 1 січня 2008 р.

Водночас принципових змін у регулюванні затримання і три-
мання під вартою в контексті кримінального переслідування не від-
булося, констатують правозахисники. Проект нового Кримінально-
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процесуального кодексу України, схвалений Нацкомісією зі зміц-
нення демократії та утвердження верховенства права ще 2008 року, 
досі не потрапив до парламенту.

Широко використовується правоохоронними органами мало не 
в кожній кримінальній справі незареєстроване (неформальне) затри-
мання. До цієї проблеми неодноразово привертали увагу Комітет 
ООН проти катувань, Європейський комітет з питань запобігання 
катуванням чи нелюдському або такому, що принижує гідність, по-
водженню чи покаранню, вітчизняні правозахисні організації. Тра-
диційними для України також є проблеми адміністративного арешту 
з метою кримінального переслідування; відсутність обґрунтування 
у рішеннях про тримання під вартою; відсутність у рішенні про три-
мання під вартою вказівки терміну дії такого заходу; необґрунтова-
но тривале утримання під вартою.

За даними Державної пенітенціарної служби України, станом 
на 1 січня 2011 року в місцях позбавлення волі в 184 установах пере-
бувало 154 027 осіб. Це на 5,24% більше, ніж у 2009 році, і на 2,81% 
більше, ніж у 2008 році. Протягом усього 2010 року вперше за останні 
сім років спостерігається незначна тенденція зростання кількості за-
суджених — на 1051 особу (+0,97%).

В установах пенітенціарної служби тримаються понад 6,5 ти-
сячі осіб, засуджених за злочини невеликої тяжкості; понад 40 тисяч 
осіб, засуджених за злочини середньої тяжкості; 6,9 тис. жінок; понад 
шість тисяч засуджених, хворих на туберкульоз, і близько шести тисяч 
ув’язнених, хворих на ВІЛ/СНІД.

Чисельність довічно ув’язнених осіб зросла на 90 осіб і становить 
1696 осіб, із них 17 жінок. Загалом, за останні три роки зростання 
кількості довічно ув’язнених становило +12,9%.

Ще 12 березня 1999 року указом президента України № 248/99 
департамент вивели з тимчасового підпорядкування МВС. Але, як 
уже неодноразово відзначали правозахисники, умов для реального 
підпорядкування департаменту Міністерству юстиції України ство-
рено так і не було.

Указом президента України № 1085/2010 від 9 грудня 2010 року 
«Про оптимізацію системи центральних органів влади» було створе-
но Державну пенітенціарну службу шляхом реорганізації Державно-
го департаменту України з питань виконання покарань. Коментую-
чи зазначений указ, президент наголосив, що в назві пенітенціарної 
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служби не повинно бути навіть згадки про підпорядкування цього 
відомства військовій структурі, що сприятиме утворенню цивільно-
го відомства, яке відповідатиме вимогам суспільства. На жаль, на-
справді філософія державної політики системи виконання покарань 
залишається незмінною і має наявні й очевидні каральні ознаки, 
стверджують автори узагальнення. А новопризначені керівники, які 
проводять кадрову політику пенітенціарної служби, викликають за-
непокоєння створенням умов для ще більшої закритості цієї сис-
теми перед громадським контролем. І, як і в часи підпорядкуван-
ня системи виконання покарань МВС, каральний репресивний ме-
ханізм спрямований на приниження честі та гідності засуджених, 
знищення будь-яких проявів особистості, використання рабської 
сили і неможливість застосувати будь-які законні засоби для понов-
лення своїх порушених прав та свобод.

21 січня 2010 року парламент ухвалив законопроект про вне-
сення змін до Кримінально-процесуального та Кримінально-вико-
навчого кодексів України щодо забезпечення захисту прав засудже-
них в установах виконання покарань. Ними передбачено, зокрема, 
зняття обмежень на кількість отримання посилок та передач для 
засуджених, на телефонні розмови (з 1 січня 2012 року), впроваджу-
ються деякі поступки для ув’язнених довічно. Ув’язнені отримають 
право безперешкодно листуватися з адвокатами, без перлюстрації 
адміністрацією установи.

Водночас нова редакція ч. 3 ст. 121 КВК передбачає, що із засуд-
жених, які не працюють (за деякими винятками), вартість харчування, 
одягу, взуття, білизни, комунально-побутових та інших наданих послуг 
утримується з коштів, які є на особових рахунках. У разі відсутності 
в засудженого коштів на особовому рахунку виправна колонія має право 
пред’явити йому позов до суду щодо відшкодування зазначених коштів.

З набранням чинності законом, адміністрація установ отримає 
право стягувати через позови до суду вартість утримання в колонії 
з усіх засуджених, які не працюють. При цьому не має значення, чи за-
безпечує установа (держава) можливість засудженим заробляти кош-
ти чи ні, чи бажає працювати особа чи ні. (Водночас праця — це 
є право засудженого, а не обов’язок.) Платити за перебування в ко-
лонії доведеться всім, стверджують правозахисники. Із засуджених, 
у яких немає роботи, але є кошти на особових рахунках (наприклад, 
отримані від родичів), можна буде утримувати вартість перебування 
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в колонії. Тепер за безпорадність держави, яка за 18 років не створи-
ла робочих місць у цих установах, розплачуватимуться зеки.

Правозахисники стверджують, що протягом 2010 року значно 
збільшилася кількість порушень прав людини з боку Міністерства внут-
рішніх справ. Почастішали повідомлення про катування та інші форми 
незаконного насильства, до яких вдаються працівники органів внутріш-
ніх справ, інколи з летальними наслідками.

Так, протягом року було близько 50 повідомлень про смерть 
у міліції (2009 року — 21 повідомлення). Згідно з моніторингом, 
проведеним Харківським інститутом соціальних досліджень і Хар-
ківською правозахисною групою, оціночна кількість людей, які пос-
траждали 2010 року від незаконного насильства в міліції, становила 
780 — 790 тисяч (у 2009 році — 604 тис.).

На думку дослідників, це безпосередньо пов’язано з хибною та 
непрофесійною орієнтацією керівництва МВС на такий показник 
роботи, як кількість осіб, притягнених до кримінальної відпові-
дальності, про що міністр Могильов заявив 9 липня в телеінтерв’ю. 
«Це ще гірше, ніж оцінювати роботу за відсотком розкритих зло-
чинів, як було до 2005 року, оскільки призведе до вимушеної масової 
фальсифікації показників з метою показати добру роботу і отримати 
надбавки та премії. Чи не звідси взялося підвищення зареєстрованих 
злочинів на 30% за перші шість місяців 2010 року? Можна впевнено 
прогнозувати, що цей кількісний показник зростатиме за рахунок 
дрібних злочинів, а організатори і замовники злочинів серйозних, 
наркоторговці та керівники організованих злочинних угрупувань за-
лишатимуться на волі», — відзначають правозахисники.

«Засобами масової інформації лише обласного та національного рів-
ня було оприлюднено понад 350 критичних публікацій стосовно пору-
шень свободи мирних зібрань з боку органів внутрішніх справ за перші 
100 днів нового керівництва МВС. Характер та масштаб цих порушень 
не залишає сумнівів, що незаконні дії міліції здійснювалися за наказом 
керівництва МВС. І нам дуже жаль працівників ОВС, яких приму-
шують вчиняти незаконні дії. Це і втручання з метою перешкодити 
взяти участь у мирних зібраннях, і надання переваги одній зі сторін під 
час їх проведення, і безпідставне припинення мирних зібрань та затри-
мання їх учасників, і протиправне нереагування працівників міліції на 
сутички, що виникають між опонентами, і надмірне застосування сили 
та спеціальних засобів проти учасників мирних акцій. Прикладів мож-
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на навести дуже багато. Змушені констатувати, що обраний новим 
керівництвом МВС шлях щодо свободи мирних зібрань орієнтований на 
розвиток переважно репресивних заходів.

Міністр внутрішніх справ Анатолій Могильов часто говорить про 
права людини. Він навіть сказав, що «…в отношении каждого наруше-
ния прав человека мы будем проводить жесточайшее расследование». 
Але порушення прав людини з боку працівників органів внутрішніх справ 
виникають насамперед через деякі вказівки міністра.

У виданій Харківською правозахисною групою доповіді «100 днів 
нового керівництва МВС» переконливо доведено, що не менше ніж 60% 
фактів вилучень зброї, боєприпасів та вибухових речовин регулярно 
фальсифікуються. Імітація показників щодо боротьби з незаконним 
обігом заборонених предметів тільки створює видимість покращення 
роботи.

Усе, що робиться в МВС, орієнтоване на систему показників. Во-
на провокує порушення прав людини та фальсифікацію. Міліціонерам 
доводиться працювати на показники, а якщо ти їх не виконаєш — це 
означатиме, що погано працюєш: не буде ні доплат, ні премій і так 
далі. Це змушує міліцію «домальовувати» показники, працювати не для 
справи, а для звітності.

Сутність проведених за останні кілька місяців «реформістських» 
заходів не залишає ілюзій і чітко демонструє — міліції не подобається 
громадська активність, і вона має намір істотно її обмежити. Дово-
диться також констатувати, що публічно проголошені МВС тези про 
необхідність співпраці з громадськістю не мають практичного втілен-
ня і залишаються лише популістськими гаслами», — відзначають пра-
возахисники.

Водночас у доповіді констатуються: «масові порушення прав са-
мих працівників міліції, які повністю залежні від керівництва, час-
то змушені працювати по 10 — 14 годин без відшкодування, отриму-
ючи зовсім невелику зарплатню. В МВС часті випадки порушення 
трудових прав працівників, коли їм незаконно зменшують заробітну 
платню, скорочують без врахування норм Кодексу про працю, іноді 
просто незаконно звільняють. На цьому тлі, при тому, що в десят-
ках районних управлінь МВС немає навіть нормальних туалетів і 
працівники (чоловіки) змушені користуватися найближчими кафе 
та магазинами (а, наприклад, у Жовтневому районному відділі МВС 
в Запоріжжі туалету взагалі немає), недавня історія із закупівлею 
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дорогих автомобілів для керівництва МВС має особливо непристой-
ний вигляд.

З урахуванням цих реалій, керівництво МВС мусить докорінно 
змінити своє ставлення до співпраці з громадськістю та прав люди-
ни, перестати їх порушувати, відмовитися від показників роботи, 
які тільки стимулюють незаконне насильство та імітацію боротьби 
зі злочинністю. А якщо воно на це не здатне, його треба заміни-
ти, — вважають правозахисники.

«Після президентських виборів 2010 року нова адміністрація 
поступово перейшла до політичних переслідувань своїх опонентів 
і критиків… Правничому та правозахисному співтовариствам не-
обхідно виробити визначення категорій «в’язень сумління», «полі-
тичний в’язень», «переслідування за політичними мотивами». При 
цьому будемо спиратися на досвід «Міжнародної Амністії» та ра-
дянського правозахисного руху 60–80-х років, що визначили вказані 
поняття, які отримали подальший розвиток у численних документах 
Ради Європи, ОБСЄ та інших міжнародних організацій», — підсу-
мовують правозахисники.

«Узагальнюючи міжнародно-правову практику, враховуючи 
українські соціально-політичні реалії та досвід радянського і, зок-
рема, українського правозахисного руху», вони пропонують такі 
визначення.

Переслідування особи має політичні мотиви, якщо дії держав-
них органів та їхніх посадових і службових осіб викликані: а) нелегі-
тимними міркуваннями суспільно-політичного характеру; б) діями 
переслідуваної особи із захисту прав, свобод і законних інтересів 
громадян.

Політичним в’язнем правозахисники пропонують вважати будь-
якого ув’язненого, у кримінальному чи адміністративному переслі-
дуванні якого істотно значущу і достовірно визначену роль відігра-
ють політичні мотиви влади, — і тільки такого ув’язненого. (Визна-
чення належить відомому російському правозахисникові, першому 
омбудсману РФ Сергію Ковальову.) При цьому не має значення, чи 
саме політичні причини спонукали до діяння, що інкримінується як 
злочин або правопорушення. Значення має лише наявність політич-
ного інтересу влади у результаті справи.

Політична мотивація в судочинстві може викликати процесу-
альні і матеріальні порушення, такі як:
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— елементи фальсифікації в обвинуваченні;
— необґрунтовано жорстокі запобіжні заходи або покарання;
— неправосудні вироки або рішення про адміністративні пра-

вопорушення;
— тенденційність суду в оцінці доказової сили доводів захисту 

і обвинувачення;
— різноманітні обмеження у можливості захищати себе, у тому 

числі з допомогою захисника;
— свавілля у виборі доказів, ігнорування очевидних фактів;
— застосування невідповідних вчиненому норм права;
— вибірковий (дискримінаційний) характер судового переслі-

дування, порівняно з аналогічними випадками інших осіб.
Звісно, можна стверджувати, що такий «арсенал» правоохоронні 

органи використовують далеко не тільки проти політично «неблаго-
надійних» громадян.

Окрім дискримінації з політичних мотивів тих, кого влада вва-
жає своїми опонентами, вона інколи вдається до переслідування 
своїх прихильників або виконавців своїх репресивних рішень — 
внаслідок внутрішніх суперечок або щоб замаскувати вибірковість 
репресій. Такі переслідування також мають політичні мотиви і так 
само неприпустимі, вважають правозахисники.

В’язнем сумління пропонується вважати особу, позбавлену волі 
на свідомо неправових, із точки зору міжнародних стандартів, під-
ставах або за безпідставним обвинуваченням у зв’язку з: переконан-
нями чи їх публічним вираженням, громадською або політичною 
діяльністю ненасильницького характеру, що не містить вимог диск-
римінувати кого-небудь; пошуком, зберіганням і розповсюдженням 
відкритої або суспільно-важливої інформації; відмовою за переко-
наннями або з релігійних міркувань від несення військової служби 
чи від участі у насильницьких діях.

При цьому в’язнями сумління не вважаються люди, які вдаються 
до насильства або пропагують насильство і ворожнечу.

Для порівняння наведемо визначення «Міжнародної Амністії»: 
в’язень сумління — це людина, позбавлена волі виключно за те, 
що мирно висловлювала свої політичні, релігійні або наукові пог-
ляди. Так визначив це поняття на початку 1960-х років засновник 
«Міжнародної Амністії» британський юрист і правозахисник Пітер 
Бененсон.
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Переслідування можуть, у певному сенсі, спиратися на закон. 
Коли проти особи порушують кримінальну справу (або її права об-
межують у зв’язку з порушенням кримінальної справи за фактом 
вчинення злочину), або проти особи безпідставно застосовують 
примусові заходи медичного характеру, обвинувачують у скоєнні ад-
міністративного правопорушення, або особа стає об’єктом позовів 
у порядку цивільного чи господарчого судочинства.

Переслідування може бути цілком незаконним. Ідеться, нап-
риклад, про залякування під час профілактичних розмов; погрози 
звільнення з роботи або навчального закладу; незаконні дії право-
охоронних органів (побиття; незаконний збір інформації про особу; 
незаконні стеження, затримання та обшуки тощо); перешкоджання 
поширенню інформації; примушення до вступу до певної політичної 
партії тощо. Для кваліфікації таких дій як політичного пересліду-
вання не має значення, вважають правозахисники, — здійснюються 
вони державними посадовцями чи іншими особами за »мовчазної 
згоди» держави на це.

Виходячи з вищевикладеного, правозахисники дійшли виснов-
ку, що в’язнів сумління в Україні наразі немає. Водночас осіб, незакон-
но переслідуваних із політичних мотивів, чимало. Це учасники про-
тестних заходів, яких залякують у різний спосіб, інколи в поєднанні 
з насильством; журналісти та громадські активісти, з якими пра-
цівники МВС і СБУ проводили профілактичні бесіди або стосов-
но яких проводили демонстративне стеження; працівники бюджет-
них установ, яких під загрозою звільнення з роботи примушують до 
членства в партіях, участі в мітингах тощо.

На думку правозахисників, «до політичних переслідувань нале-
жать кримінальні справи проти учасників підприємницького Май-
дану, членів «Тризуба» та ВО »Свобода», колишніх високопосадов-
ців — Юрія Луценка та Євгена Корнійчука. Усі обвинувачені в цих 
кримінальних справах, що позбавлені волі, є політичними в’язнями. 
Цей висновок випливає з аналізу рішень про обрання запобіжного 
заходу і обставин цих арештів. Політичним в’язнем був колишній 
міністр економіки Богдан Данилишин, який отримав політичний 
притулок у Чехії. З високою часткою впевненості до політичних пе-
реслідувань можна зарахувати також справи Валерія Іващенка, Ігоря 
Діденка, Анатолія Макаренка та інших колишніх урядовців, позбав-
лених волі під час слідства.
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Незаперечне політичне підґрунтя має поновлення старих кримі-
нальних справ проти членів УНА–УНСО щодо подій 9 березня 
2001 року (усі обвинувачені вже відбули покарання, окрім нардепа 
Андрія Шкіля) та керівника секретаріату Меджлісу кримськота-
тарського народу Заіра Смедляєва. Його обвинуватили в участі у ма-
сових заворушеннях та спротиві працівникам правоохоронних ор-
ганів під час мітингу кримських татар 22 червня 2006 року.

Політичними переслідуваннями були також рішення судів 
у Харкові про адміністративні арешти і штрафи протестувальників 
проти вирубки дерев у центральному парку в травні — червні 2010 р. 
за ст. 185 КУпАП — нібито, за злісну непокору законному розпо-
рядженню міліції. При цьому двох молодих харків’ян, ув’язнених на 
15 діб, «Міжнародна Амністія» визнала в’язнями сумління — вперше 
за останні шість років в Україні (єдиний такий випадок за 20 років 
незалежності був у 2004 р.)

Практично всіх громадських активістів, які отримали адмі-
ністративні покарання за статтями 185 та/або 185-1 КУпАП (пору-
шення порядку організації мирного зібрання) після проведення 
мирного зібрання, можна апріорі вважати жертвами політичних 
переслідувань. Для певності кожен такий випадок слід розглянути 
окремо».

Часто застосовується технологія, коли влада переслідує людей, 
які не є опонентами влади, але яких влада вважає афілійованими 
з опонентами. Наприклад, людей, котрі, з погляду влади, можуть 
надавати або надають чи надавали фінансову, організаційну або 
технічну підтримку опонентам. Інколи людей також переслідують 
для того, щоб отримати інформацію і підстави для переслідування 
«потрібної» особи. Тоді масштаб переслідувань стає більш широким. 
Тому важко визначити саме політичне підґрунтя для такого переслі-
дування, оскільки зв’язку переслідування з політичними погляда-
ми жертви може взагалі не бути, але опосередковано він пов’язаний 
із політичними поглядами «потрібної» особи і намірами її переслі-
дувати. Прикладами можуть слугувати перебіг подій навколо екс-
прем’єр-міністра Юлії Тимошенко та чинного голови Верховного су-
ду України Василя Онопенка.

До речі, припущення, що особа є »політичним в’язнем», має 
бути підтверджене prіma facie («первинними») доказами. Услід за 
цим державі, яка застосовує позбавлення волі, слід доводити, що 
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ув’язнення повністю відповідає вимогам ЄКПЛ, як вони інтерпрету-
ються Європейським судом із прав людини, по суті справи, що вимог 
пропорційності і недискримінації було дотримано і що позбавлення 
волі було результатом справедливого процесуального розгляду.

Мабуть, той факт, що нині правозахисники досліджують зна-
чення термінів «політичний в’язень» і «політичні переслідування», 
принагідно звертаючись до архівів часів СРСР, — показова прикмета 
часу…

«Дзеркало тижня. Україна» №8, 04 Березень 2011



Огляд повідомлень щодо катувань та поганого поводження в Україні в 2010–2011 рр.

��
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КарПачова: УКраїна є лідером 
щодо масового застосУвання арештів�

29.12.10 | www.unian.net

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Ніна 
Карпачова завтра має намір зустрітися з генеральним прокурором 
України Віктором Пшонкою і обговорити питання, що стосуються 
затримання й тримання під вартою екс-міністра внутрішніх справ 
України Юрія Луценка та інших осіб, що працювали у складі ко-
лишнього уряду.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона заявила сьогодні 
під час зустрічі з групою народних депутатів від фракцій «Наша Ук-
раїна — Народна самооборона» та «БЮТ–Батьківщина», які переда-
ли їй звернення із закликом посприяти звільненню Ю. Луценка.

«Я домовилась з генеральним прокурором про зустріч — завтра 
у них буде нарада, щоб окреслити питання, в яких є ознаки політич-
ного переслідування», — сказала Н. Карпачова.

Коментуючи арешти інших колишніх посадовців уряду Юлії Ти-
мошенко, Омбудсман наголосила: «Моя позиція була і залишається 
незмінною. Україна є лідером в Європі щодо масового застосування 
арештів… Така ситуація ганебна».

Водночас, порушуючи тему затримання Ю. Луценка, Н. Карпа-
чова заявила, що «абсолютно є незрозумілим і неприпустимим, си-
туація, коли порушена одна справа, а людина затримується зовсім 
по іншій справі».

3 http://www.khpg.org/index.php?id=1293571726
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«На жаль, це системне явище. Я постійно, як Омбудсман кажу: 
арешт має бути застосований як виключна міра запобіжного захо-
ду», — сказала вона, додавши, що законодавством передбачені й інші 
міри запобіжних заходів, які суди чомусь ігнорують.

Також Омбудсман поінформувала про намір зустрітися з Пре-
зидентом України Віктором Януковичем. За її словами, таку зустріч 
планувалась у минулу п’ятницю, але не відбулась.

У свою чергу, народний депутат Юрій Кармазін, звертаючись до 
Н.Карпачової, попросив її від імені всіх своїх колег поінформувати 
главу держави про всі кримінальні справи, порушені стосовно ко-
лишніх посадовців. «І по Івашенку, і по Луценку, і по Філіпчуку, і по 
Діденку, і по іншим, що це вже небезпечне явище», — сказав він.

«Якщо ми вичерпаємо засоби його подолання в Україні, ми бу-
демо змушені звертатися до європейських структур, а це вже непри-
ємна ситуація для України», — сказав Ю. Кармазін.

держава має виховати нетерПимість до КатУвань�

17.09.10 | Андрій Діденко

Слово «катування» зустрічається доволі часто в лексиконі пере-
січних громадян, чиновників різних рангів, прокурорів з великими 
зірками на погонах, суддів з розумними обличчями, Президента — 
гаранта Конституції, і омбудсмана.

Катування — це знущання над людьми, тортури і приниження.
В Україні жертвою катувань може стати кожен. За даними со-

ціологічних досліджень, щороку більше 600 тисяч українців ста-
ють жертвами катування та інших різновидів поганого поводження. 
Але навіть не зважаючи на вражаючі і жахливі цифри, досі терпимо 
сприймає такі брутальні порушення прав людини.

Доволі звичною є ситуація, коли людина, якій завдають фізич-
ного болю і моральних страждань, терпить їх і, зціпивши зуби, лише 

4 http://www.khpg.org/index.php?id=1284728019
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подумки нарікає на власну долю, на український менталітет, на те, 
що народилася не в тій країні.

У чому ж причина такого терплячого ставлення людей до ка-
тувань? Вона в єдиному — люди не усвідомлюють, що саме вони 
є носіями влади, обирають її, виховують і відповідають за її безлад.

Якщо говорити про катування в міліції, то тут логіка проста. 
Людину підозрюють у скоєнні злочину. Слідчі, які не вміють, або 
не хочуть працювати інакше, вибивають з неї зізнання. Після цього 
довести в суді свою непричетність до інкримінованого правопору-
шення стає майже неможливим.

А от навіщо катувати вже засуджених? Тут логіка відсутня і за-
лежить від кон’юнктури специфічної галузі, яка ще з часів Радянсь-
кого Союзу була закритою для суспільства і утворила із себе таємну 
державу в державі.

І якщо про катування в міліції суспільство дізнається в багатьох 
випадках, то про тортури і нелюдські знущання в закритих устано-
вах системи виконання покарань дізнатись майже неможливо.

На жаль, і через двадцять років від моменту проголошення неза-
лежності України, створений у 1999 р. Державний департамент з пи-
тань виконання покарань продовжує тільки декларувати прагнення 
до відкритості і приведення пенітенціарних закладів у відповідність 
до європейських вимог.

В рамках Факультативного протоколу до Конвенції ООН проти 
катувань, ратифікованого Україною ще 2006 року, влада має вико-
нати наступні вимоги:

— Створити систему незалежних механізмів національного 
контролю, який здійснюється незалежними національни-
ми та міжнародними органами, за місцями відбування по-
карань, з метою попередження тортур та інших жорстоких, 
нелюдських або таких, що принижують гідність випадків 
поводження та покарань, стаття 1.

— Створити глобальну систему регулярних відвідувань, що здій-
снюються незалежними міжнародними та національними ор-
ганами, місць, де знаходяться позбавлені волі особи, з метою 
недопущення катувань та інших жорстоких, нелюдських або та-
ких, що принижують гідність, видів поводження та покарання.

На сьогоднішній день право здійснювати громадський контроль за 
діяльністю органів і установ виконання покарань законодавець прямо 
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визначає тільки за спостережними комісіями. Але вони явно не викону-
ють своїх функцій. Неможна навести майже жодного прикладу ініцію-
вання спостережними комісіями розслідування фактів катувань у міс-
цях позбавлення волі і притягнення до відповідальності винних, хоча 
кількість таких випадків облічується вже не одиницями, а десятками.

Імітуючи кроки, спрямовані на виконання вимог Факультатив-
ного протоколу до Конвенції ООН проти катувань, Міністерство 
юстиції нещодавно підготувало доволі дивний законопроект «Про 
внесення змін до закону «Про Уповноваженого Верховної Ради 
з прав людини». Цим документом омбудсману пропонується здійс-
нювати регулярні відвідування місць несвободи та отримувати інфор-
мацію щодо умов тримання з метою забезпечення дотримання прав 
людини та попередження катувань.

Але Уповноваженому Верховної Ради з прав людини і зараз ніщо 
не заважає відвідувати ці місця. Він наділений правом безперешкод-
ного доступу до будь-яких місць несвободи задля виявлення і при-
пинення випадків порушень прав людини. А те, що омбудсман вико-
ристовує це право тільки від випадку до випадку, то тут проблема не 
у відсутності повноважень, а у неналежному виконанні ним передба-
чених законом функцій. Чому Міністерство юстиції вважає, що піс-
ля внесення несуттєвих доповнень до існуючого закону омбудсман 
суттєво змінить своє відношення до роботи — незрозуміло.

Головною родзинкою зазначеного законопроекту є пункт 8 по-
яснювальної записки до нього, в якому зазначено, що «проект акту 
не потребує консультацій із громадськістю». Тоді для кого він, власне, 
приймається і хто, як не громадськість, повинна готувати, обгово-
рювати і реалізувати всі надбання в демократичному суспільстві?

На моє переконання, створювати і запроваджувати в життя ро-
боту національних превентивних механізмів із запобігання катуван-
ням — це є доля громадськості. Це майданчик, на якому з часом зій-
дуть перші паростки громадської нетерпимості до такого ганебного, 
брудного, гидкого явища, як катування. І цю народну нетерпимість 
до катувань треба виховувати, охороняти і спостерігати за розвитком, 
щоб потім засвідчити на міжнародному рівні факт її існування.

Мабуть, це і є святою місією демократичного цивілізованого 
суспільства і керівництва держави в першу чергу.

Чи, може, хто не згодний?!
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свобода від КатУвань. ілюзії й реальність�

21.09.10 | Людмила Коваль | www.pravda.com.ua

«Кожен має право на повагу до його гідності. Ніхто не може бути 
підданий катуванню, жорстокому, нелюдському або такому, що прини-
жує його гідність, поводженню чи покаранню…», — Конституція Ук-
раїни.

Де-юре, ця норма імплементована в українському законодавстві.
Де-факто, і сьогодні, через 14 років після прийняття Конституції, 

жоден громадянин України не має жодної гарантії захисту від прини-
жень, жорстокості, нелюдського поводження й навіть катувань.

Жертвою може стати кожний. І це не пусті слова.
Ось деякі факти лише за останній місяць:
14 вересня. Херсон. Журналіста газети «Вільний вибір» Дементія 

Білого побила охорона херсонського мера Володимира Сальдо, під 
час звіту останнього перед виборцями.

13 вересня. Львів. Після ночі в райвідділку міліції помер чо-
ловік. На тілі молодого чоловіка знайдено 51 слід від ударів. Синці 
навіть на п’ятах. Міліціонери кажуть: чоловік ударився головою, ко-
ли впав.

10 вересня. Івано-Франківськ. Міліція влаштувала масові не-
законні арешти. Формальна причина — пограбування квартири за-
ма обласного керівника МВС, який мешкає неподалік вокзалу. Десь 
близько 17:00 почали хапати таксистів де попало. Їх витягували з ма-
шин, обшукували транспорт, тих, хто просив документи — кували 
в наручники й кидали в мікроавтобус. Пасажирів — висаджували. 
Декілька машин залишили посеред дороги незачиненими.

У відділку відбирали мобільні телефони — без опису, без по-
нятих, знімали відбитки пальців, без будь-яких пояснень пакували 
в камеру.

До 23:00 автобус прибував тричі — кожного разу [привозили] 
близько 20 чоловік. Зі свіжопривезених випускали одиниці.

18 серпня. Селище Сосниця Чернігівської області. 34-річний 
чоловік повісився після «спілкування» з міліцією.

5 http://www.khpg.org/index.php?id=1285078307
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11 серпня. Село Новосавицьке Великомихайлівського району 
Одещини. Уночі 11 серпня в психоневрологічному будинку-інтер-
наті загинув пацієнт 43-річний Юрій Вовченко. За наказом санітарів 
до ранку його поховали. Згодом відкопали… У нього було тільки два 
цілих ребра, решта всі поламані. Тіло все в гематомах, щелепа зла-
мана, очей узагалі не видно.

8 серпня. Маріуполь. У Приазовській жіночій виправній колонії 
№ 107 практично повністю відсутня питна вода. Колонію, у якій ут-
римуються майже 600 жінок, забезпечують водою лише два крани. 
Жіноча колонія під загрозою епідемії.

7–11 серпня. Ніжин. У будинку-інтернаті для дітей з ураженням 
центральної нервової системи померли 4 дитини й один дорослий. 
Про жахливі умови утримання життя дітей в інтернаті розповідає 
Ігор Луценко в статті під красномовною назвою «Дитячі інтернати: 
пекло поруч з нами».

За даними соціологічних досліджень, щороку більше 600 тисяч 
осіб стають жертвами нелюдського поводження тільки з боку ор-
ганів внутрішніх справ.

Але це явище розповсюджене не тільки в спеціальних закладах 
міліції. Те ж саме спостерігається й у пенітенціарних закладах, ін-
тернатах і лікарнях закритого типу, приймальниках-розподільниках, 
таборах для мігрантів тощо.

Якщо на свободі люди, до яких було застосовне насильство, мо-
жуть хоча б спробувати захистити свої права в прокуратурі або суді, 
то для осіб, позбавлених волі, така можливість є дуже примарною.

Прокуратура вкрай рідко належним чином розслідує скарги 
позбавлених волі. Й то при умові, якщо ці скарги взагалі доходять 
до прокуратури. Типовою їхньою відповіддю є: «Факти, викладені 
в скарзі, не підтвердилися».

За законом, держава несе відповідальність за осіб, що утриму-
ються в місцях несвободи. І вона дійсно її несе. У тих рідких випад-
ках, коли жертвам катувань вдається пробитися й виграти справу 
в Європейському суді, — держава, коштом державного казначейства, 
тобто, з кишені платників податків, виплачує заявникам призначе-
ну судом грошову компенсацію. При цьому винні в порушенні прав 
людини залишаються непокараними, або відбуваються мінімальним 
строками.
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Де-юре, стаття 127 Кримінального кодексу встановлює кримі-
нальну відповідальність правоохоронців за застосування тортур у виг-
ляді позбавлення волі від 10 до 15 років або довічного ув’язнення.

Де-факто, суди продовжують кваліфікувати такі дії, як зловжи-
вання владою або службовим становищем та призначати значно менше 
покарання за статтею 365 Кримінального кодексу — від 3 до 7 років.

Проблема відсутності свободи від катувань для України не нова. 
З нею намагається боротися кожний новий керманич держави.

Ось і Віктор Янукович, прийшовши до влади, заявив про своє 
рішуче бажання викорінити катування в правоохоронних органах. Це 
й зрозуміло. Адже від ганебного явища страждають не тільки гро-
мадяни, а й міжнародний імідж держави, яка хронічно не виконує 
зобов’язань, узятих на себе перед Комітетом ООН проти катувань.

На жаль, словесні декларації гаранта Конституції поки не 
знайшли практичного підтвердження. Про це свідчать факти, викла-
дені вище. Ну хіба що…

Як вже відомо, зовсім нещодавно міністерство юстиції розроби-
ло та направило на погодження до інших центральних органів вико-
навчої влади законопроект «Зміни до закону „Про Уповноваженого 
ВР з прав людини“», який, на його думку, має стати інструментом 
у боротьбі за свободу від катувань.

У цьому акті, до речі, розробленому потай від громадськості, Мі-
нюст пропонує покласти на омбудсмена виконання функцій механіз-
му щодо недопущення катувань. А щоб скоротити шлях від проекту 
до закону, зазначає, що законопроект не потребує ні громадського 
обговорення, ні додаткового фінансування з бюджету держави.

Де-юре, із прийняттям цього законопроекту формально буде вва-
жатися, що в Україні створено національний механізм попередження 
катувань. Держава зможе прозвітувати перед міжнародною спільно-
тою про виконання ще одного взятого на себе зобов’язання.

Де-факто, це буде тільки ілюзія існування механізму попередження 
катувань.

І причин тут декілька.
По-перше, таємна розробка законопроекту суперечить рекоменда-

ціям підкомітету з попередження катувань Комітету ООН проти тор-
тур щодо відкритості й прозорості процесу створення національних ме-
ханізмів попередження катувань із залученням інститутів громадянсь-
кого суспільства, науковців, міжнародних та неурядових організацій.
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Така утаємниченість доводить, що метою розробки законопро-
екту є не створення ефективного механізму попередження катувань, 
а бажання поставити жирну «галочку» у списку невиконаних Украї-
ною зобов’язань.

По-друге, запропоновані зміни до закону про Уповноваженого 
майже нічого не міняють у порівнянні з теперішньою його редак-
цією. Вони вимагають від омбудсмена дотримуватись Факультатив-
ного протоколу до Конвенції ООН проти катувань, і уповноважують 
регулярно відвідувати місця несвободи.

Але омбудсмен з 1997 року наділений законними повноваження-
ми, цитую, «відвідувати в будь-який час місця тримання затриманих, 
попереднього ув’язнення, установи відбування засудженими покарань та 
установи примусового лікування й перевиховання, психіатричні лікарні, 
опитувати осіб, які там перебувають, та отримувати інформацію що-
до умов їхнього тримання».

Про те, як він «справляється» із цими повноваженнями, свід-
чать невтішні результати соціологічних досліджень та моніторингу 
самого омбудсмена.

Кількість жертв жорстокого, нелюдського поводження в місцях 
несвободи із часом не зменшується.

За довгих тринадцять років омбудсмену вдалося добитися деякого 
покращення умов тримання осіб у місцях позбавлення волі. Але перед 
проблемою застосування тортур ця інституція виявилася безсилою.

За винятком поодиноких випадків, коли омбудсмену вдавалося 
допомогти окремим людям, систему жорстокого поводження в місцях 
несвободи досі не зруйновано. «Хоч кілок на голові витеши — міліція 
продовжує ганебне побиття затриманих, зокрема, лікарів», — безсило 
вигукує Уповноважений ВР з прав людини.

І ми розуміємо, що виконання функцій механізму щодо недопу-
щення катувань йому не по-плечу.

Та воно й не може бути по плечу одній людині.
Особливо, якщо ця людина за багато років звикла до автори-

тарного стилю керівництва й не змогла, або не захотіла, налагодити 
ефективну співпрацю із громадськими організаціями. Адже без участі 
останніх у системі регулярних відвідин місць несвободи — діяльність 
механізму попередження катувань є приреченою на провал.

Ось така реальність. Ось такі ілюзії.



Огляд повідомлень щодо катувань та поганого поводження в Україні в 2010–2011 рр.

��

лист громадсьКості УКраїни 

з ПриводУ ПорУшення УКраїнсьКою державою 

термінів та ПринциПів формУвання 

національного Превентивного механізмУ 

ПоПередження КатУвань�

21.09.10

Шановні члени Підкомітету з попередження катувань!
Комітету ООН проти катувань!

Висловлюємо вам свою повагу і надсилаємо лист громадськості 
України з приводу порушення Українською державою термінів та 
принципів формування національного превентивного механізму по-
передження катувань.

Ми знаємо, що Підкомітет неодноразово висловлював занепо-
коєння відсутністю прогресу в багатьох країнах щодо проведення 
консультацій по створенню національних превентивних механізмів, 
а також законодавчого та практичного забезпечення їх діяльності.

На жаль, ми маємо констатувати, що Україна, яка ратифікувала 
Факультативний протокол до Конвенції ООН проти катувань, жорс-
токих та таких, що принижують людську гідність видів поводження 
та покарання ще 21 липня 2006 року без будь якого відтермінування 
(до трьох років) відповідно до статті 24 Протоколу, за більш ніж чоти-
ри роки так і не створила національного превентивного механізму.

Хоча відповідно до ст. 17 Протоколу, держава мала не пізніше ніж 
через один рік після набуття чинності цим Протоколом підтримати, 
призначити або створити один або кілька незалежних національних 
превентивних механізмів для недопущення катувань на національ-
ному рівні.

Вже тоді критику викликали положення ратифікаційного зако-
ну та пояснювальної записки до нього про те, що «участь України 
в Протоколі не тягне за собою жодних фінансових зобов’язань». І це 
при тому, що катування широко розповсюджені в країні. Свідчення 
цьому — невтішні дані соціологічних досліджень, скарги тисяч по-
терпілих громадян, висновки міжнародних організацій, діяльність 
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правозахисників та досвід мобільних груп із моніторингу дотриман-
ня прав людини в місцях позбавлення волі, підпорядкованих МВС.

Правозахисні організації України та експерти підготували та 
пропонували свої проекти законодавчих актів щодо організації ро-
боти НПМ в Україні. У цьому ми чітко слідували вашим рекомен-
даціям, що національні превентивні механізми мають бути створені 
публічно, за участю усіх агентів громадянського суспільства із попе-
редження катувань і на прозорих засадах.

Маємо повідомити, що Міністерство юстиції України спільно 
з громадськими організаціями протягом 2008–2009 років розробили 
законопроект про національний превентивний механізм поперед-
ження катувань. Він передбачав реальне залучення громадськості до 
здійснення відвідування місць позбавлення волі шляхом створен-
ня моніторингових груп в усіх областях України, які координували-
ся невеликим, у 6–8 осіб, Комітетом проти катувань, який мав би 
складатися з експертів.

Але раптом цей законопроект зник. І на його місці в серпні 
2010 року з’явився інший, не схожий на той, що погоджувався із гро-
мадськістю, і яким функції НПМ покладалися на Уповноваженого 
Верховної Ради України з прав людини, яка ще в 2006 році публічно 
відмовився від такої роботи.

Крім того, розробивши законопроект про покладання функцій 
НПМ на Уповноваженого Верховної Ради з прав людини, Міністер-
ство юстиції, всупереч рекомендаціям Підкомітету з попередження 
катувань Комітету ООН проти катувань, вказало в ньому, що він не 
потребує консультацій з громадськістю, що викликало хвилю гро-
мадських кампаній в Україні (вересень 2010 року).

Названий законопроект не враховує всіх місць несвободи від-
повідно до Протоколу, тобто залишає такі, які будуть поза моні-
торингом. Він також містить удаване посилання щодо відсутності 
потреби у додаткових видатках із Державного бюджету на здійснення 
контролю за цими місцями. Він не враховує принципів діяльності 
НПМ, як вони сформульовані у Факультативному протоколі.

Ми також розуміємо, що в ситуації тотального наступу на права 
людини в Україні з боку керівництва держави та правлячої партії, 
ігнорування протестів громадськості і обману міжнародної спільно-
ти щодо відсутності порушень в сфері прав людини в Україні, такий 
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законопроект може швидко перетворитися на закон, і вплинути на 
цей процес у нас фактично не має можливості.

Але ми маємо повідомити членів Підкомітету ООН з поперед-
ження катувань, а також представників інших міжнародних установ 
та організацій в галузі дотримання прав людини, про ігнорування 
підходів та принципів ООН при формуванні механізмів поперед-
ження катувань в державі, що від самого початку дає підстави гово-
рити про його низьку ефективність та результативність.

Тож Українська влада сьогодні готова створити НПМ лише для зві-
ту перед вашим Підкомітетом, а не реального захисту своїх громадян.

жертвою КатУвань може стати Кожен�

Андрій Діденко | 22.09.10 | www.bbc.co.uk

Правозахисники закликають уряд розробити законопроект, який 
би поклав початок створення механізму запобігання тортурам в ук-
раїнських правоохоронних органах. Представник Харківської право-
захисної групи Андрій Діденко каже, що в Україні жертвою катувань, 
так само, як і несправедливого суду, може стати кожен. У цьому спів-
розмовник Бі-Бі-Сі переконався на власному досвіді.

правозахисник андрій діденко у студії бі-бі-Сі

А. Діденко: Так сталося, що про катування в міліції і в місцях 
позбавлення волі я дуже гарно знаю, тому що я відбув 8 років пока-
рання за злочин, якого не вчинив. В Україні жертвою катувань може 
стати кожен. Відповідно до соціальних досліджень, кожного року 
більш ніж 600 тисяч українців піддаються різним формам катуван-
ня: побиття або іншого знущання над особистістю. Ситуацію потріб-
но і можна змінити. В 2006 році Україна взяла на себе зобов’язання 
перед ООН створити механізм попередження катувань.

7 http://www.khpg.org/index.php?id=1285111633
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Бі-Бі-Сі: Умови в українських в’язницях переважно, звісно, по-
гані, але, можливо, є винятки? От в одній з колоній Вінниччини, 
у Могильові-Подільському, нещодавно збудували футбольне поле, 
фонтан, а у виправній установі неподалік Крижополя ув’язнені за-
робляють більше, ніж, приміром, прибиральниця на волі. Після ко-
лонії суворого режиму про такі заклади в’язні кажуть, що це курорт. 
Чи багато таких закладів в Україні, чи це все-таки більше якась по-
казуха для журналістів?

А. Діденко: Ви знаєте, це ексклюзивні заклади і загалом ситу-
ація з виконанням покарань зовсім інша. І якщо в таких колоніях 
строк відбувають, приміром, 250 в’язнів, то в переважній більшості 
установ виконання покарань ця кількість в’язнів набагато більша. 
І, напевно, й ставлення до них зовсім інше. Звичайно, коли б, на-
приклад, такі колонії були тенденцією і держава ставилася б до за-
суджених як до людей, то і ситуація змінилася б. І з катуванням, 
і з усім іншим.

Бі-Бі-Сі: А чи можна взагалі назвати загальну цифру про кіль-
кість смертей у міліції упродовж року внаслідок саме катувань? Тоб-
то, динаміка збільшується чи зменшується?

А. Діденко: Я наведу приклад, що тільки за останні 3–4 мі-
сяці в міліції від катувань померло близько 6 осіб. Це тільки від 
катувань у міліції. А щодо систем виконання покарань, то цієї ста-
тистики точно підрахувати дуже важко тому, що люди гинуть, і їх 
зазначають як померлих від хвороб чи від чогось іншого. Але вза-
галі в місцях позбавлення волі важко прослідити, саме в яких умо-
вах утримуються люди, які до них незаконні дії вживаються. То-
му що ця тема закрита і залишається такою з часів Радянського 
Союзу.

Бі-Бі-Сі: А чи існує взагалі проблема вибивання свідчень? Скіль-
ки от людей сидить просто так, за когось іншого…

А. Діденко: Справа в тому, що коли катування в міліції відбу-
вається, то це можна пояснити, існує якась логіка. Тобто, люди-
ну примушують свідчити проти себе задля того, щоб сфабрикувати 
матеріал кримінальних справ. Таких випадків у нас також багато. 
Є випадки, коли людина відбуває довічне ув’язнення, як, напри-
клад, справа Олександра Рафальського. Адвокат по цій справі — Ар-
кадій Петрович Бущенко, голова Гельсінської спілки з прав людини. 
Так от, щодо цього Олександра Рафальського є всі підстави вважати, 
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що відносно нього застосовувалися катування. І безпосередньо він 
зараз відбуває довічне ув’язнення. Також це й справа Бондаря. Тут 
теж є всі підстави вважати, що він є закатований і відбуває довічне 
ув’язнення. Це і справа Осипкова, якому відрізали мочки вух, коли 
до нього застосовувалися катування. Тобто, катування — це звичай-
не явище в міліції. Але коли катують людей в місцях позбавлення 
волі, то тут логіка відсутня, тому що який зиск від цього? І це вже 
залишається наслідком каральної системи СРСР, коли починають 
розповідати про умови утримання, і вони за ознаками нагадують 
колишній ГУЛАГ.

Бі-Бі-Сі: А якщо повернутися до проблеми тортур з боку міліції, 
як довго може тривати таке свавілля? До якої межі? Тобто, це суди 
повинні бути чи правозахисний рух повинен збільшити свої повно-
важення?

А. Діденко: Ми якраз і займаємося цією кампанією. Власне, цьо-
го року Міністерство юстиції України розробило законопроект про 
створення національного механізму попередження катувань. Про-
те зроблено це було за закритими дверима. Цей закон називається 
«Зміни до закону про повноваження Верховної Ради з прав людини». 
І жодна правозахисна організація не була залучена до процесу ство-
рення цього законопроекту. Світова практика свідчить, що подіб-
на законотворча робота передбачає максимально широке залучення 
громадськості не лише до процесу розробки та впровадження ме-
ханізмів попередження катувань, а й до контролю за їх виконанням. 
Натомість, законопроект містить вказівку не залучати громадськість 
до цього процесу. І, власне, сьогодні ми пропонуємо провести мир-
ну акцію з прав людини біля Кабінету міністрів і Верховної Ра-
ди. Безпосередньо будемо говорити про цей законопроект. І люди, 
які постраждали від катування, добровільно приходять на цю акцію 
і висловлюють свою стурбованість про те, що такого механізму не 
існує в державі. Я маю на увазі, громадського контролю за діями 
влади. Оце, власне кажучи, у нас і головна мета. І ця програма без-
посередньо направлена на те, щоб усе-таки в Україні був створений 
превентивний механізм по запобіганню катувань, і цей механізм був 
створений саме за участю громадськості і громадського широкого 
обговорення. І тоді, власне кажучи, є можливість уникнути якось 
катувань і їх запобігти.



2. Деякі загальні проблеми

��

Бі-Бі-Сі: Ви думаєте, влада дослухається до ваших пропозицій?
А. Діденко: Звичайно, це дуже важкий процес. Це дуже три-

валий процес, але ми сподіваємося на конструктивний діалог між 
громадськістю і владою. І ми, власне, апелюємо до міжнародних ін-
ституцій, ми говоримо про те, що Україна ратифікувала протокол, 
який безпосередньо зобов’язує створити цей превентивний механізм 
ще в 2006 році. Але, на жаль, на сьогоднішній день цього не було 
зроблено, і ми вимагаємо від влади, власне, такого конструктивного 
діалогу і дій.

Бі-Бі-Сі: У Росії, приміром, з’являлися групи молодих людей, 
які нападали на міліціонерів. Тобто, як приклад спротиву суспіль-
ства проти міліції. Чи в Україні може бути такий?

А. Діденко: Звичайно. Коли людину катують, коли до неї засто-
совуються недозволені методи фізичного примусу, то й родичі, й са-
мі ці люди можуть якось протестувати. Коли не існує того механізму, 
який зможе передбачити і запобігти цим катуванням, так і примуси-
ти владу покарати винних. Бо це найголовніше, коли повинна бути 
відповідальність. Якщо існує злочин, то повинно бути й покарання.

злочини ПрацівниКів овс УКраїни: 

аналіз сталих тенденцій�

07.10.10 | О.А. Мартиненко | www.helsinki.org.ua

Принцип верховенства права стосовно діяльності правоохорон-
них органів держави означає виконання правоохоронцями усіх без 
виключень вимог закону та дію будь-якої посадової особи тільки 
на підставі закону. Проте навіть у практиці європейських країн цей 
принцип не дотримується повністю через велику кількість чинників, 
що призводить до чисельних «відхилень» у виконанні вимог закону 
працівниками правоохоронних органів, порушень ними прав люди-

8 http://www.khpg.org/index.php?id=1286444378
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ни під час виконання службових обов’язків. Ця тенденція, на жаль, 
повною мірою стосується й органів внутрішніх справ України.

Як було встановлено рядом вітчизняних досліджень, динаміка 
загального рівня злочинів, що вчиняються персоналом ОВС, у ціло-
му відповідає закономірностям, за якими змінюється рівень злочин-
ності на території України [1, 2]. Цей взаємозв’язок загалом зберігає 
свою тенденцію, за винятком 2006-2008 років, коли кількість засуд-
жених працівників ОВС зросла в результаті активної протидії МВС 
України цим негативним явищам

Протягом 2007–2009 рр. відбулося різке зростання кількості за-
суджених працівників в середньому на 84% у порівнянні з 2006 р., 
в першу чергу — за рахунок працівників, що працювали у м. Києві 
(75 осіб), Дніпропетровській (72 особи), Харківській (53 особи), 
Херсонській (48 осіб), Сумській (41 особа), Одеській (36 осіб), 
Львівській (34 особи), Чернігівській (35 осіб) областях, АР Крим 
(38 осіб).

Найбільша кількість притягнутих до кримінальної відпові-
дальності працівників протягом 2007–2009 рр. припадає на служби 
карного розшуку, дільничних інспекторів міліції, слідства, охоро-
ни громадського порядку, боротьби з незаконним обігом наркоти-
ків, ДАІ. При цьому серед засуджених працівників міліції доміну-
ють представники вікової категорії до 30 років (61,2% від загаль-
ної кількості засуджених) та із стажем служби в ОВС до 10 років 
(58,9%).

Усього ж у період з 1992 по 2010 рік в Україні було порушено 
більш ніж 9626 кримінальних справ за фактами неправомірних дій 
співробітників ОВС, за результатами розслідування яких судами бу-
ло винесено обвинувальні вироки стосовно 4999 осіб. До інших видів 
відповідальності за здійснення правопорушень некримінального ха-
рактеру у цей же період було притягнуто 33612 працівників різних 
служб і підрозділів ОВС. Станом на 1 січня 2010 року у провадженні 
органів прокуратури знаходилося 1333 кримінальні справи, поруше-
них стосовно 1492 працівників.

При цьому питома вага злочинів серед персоналу ОВС протягом 
періоду з 1992 по 2010 рік залишається відносно низьким і складає 
11 злочинів на 10 тис. осіб у порівнянні з аналогічним показником 
у цілому по Україні: 97,7 злочинів на 10 тис. осіб.
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Порівняння загальної динаміки кількості службових та загаль-
но-кримінальних злочинів, вчинених працівниками ОВС, констатує 
збільшення питомої ваги саме злочинів у сфері службової діяль-
ності, кількість яких у 2009 році була у 3,8 рази більшою за кількість 
злочинів загально-кримінального характеру

Аналіз структури злочинів, учинених персоналом ОВС у сфері 
службової діяльності протягом 2002–2009 рр., дозволяє констатувати 
переважання фактів хабарництва, перевищення службових повнова-
жень і зловживання службовим становищем.

За матеріалами судової практики, посадові злочини здебільше 
вчинюються безпосередньо під час несення служби та у 68% випад-
ків — у службових приміщеннях. Переважну більшість засуджених 
за посадові злочини складають особи віком до 30 років — вікові ка-
тегорії від 20 до 25 років та від 25 до 30 років (25,3% і 32,6% від-
повідно).

У структурі загально-кримінальних злочинів найбільш числен-
ними є ДТП (22,2%), частка яких значно перевищує показники за-
реєстрованих випадків спричинення тілесних ушкоджень та вчи-
нення крадіжок — 8,6% і 6,7% відповідно

Звертає на себе увагу досить «непрозора» категорія злочинів, 
позначених у відомчій статистиці як «інші», питома вага яких скла-
дає більше третини (37,9%) усіх злочинів загально-кримінальної 
спрямованості. Зазначена категорія включає у себе кількість осіб, 
засуджених за фактами вчинення злочинів проти життя та здоров’я 
(у т. ч. за катування), проти свободи, честі та гідності особи, проти 
прав і свобод людини і громадянина, проти власності, проти гро-
мадської безпеки, проти безпеки руху та ін.

Серед усіх видів злочинів, що вчиняються посадовими особами 
ОВС, найбільш пильну увагу міжнародних експертів та вітчизня-
них спеціалістів привертає сьогодні категорія катувань, оскільки 
вона є своєрідним індикатором дотримання правоохоронними ор-
ганами принципу верховенства права. Намагаючись надати кримі-
нологічну оцінку розповсюдженості випадків катувань у правоза-
стосовній діяльності ОВС України, ми маємо констатувати їх неве-
лику кількість, зафіксовану у формах статистичної звітності. Так, 
органами прокуратури у 2002–2009 рр. стосовно працівників ОВС 
було порушено лише 16 кримінальних справ за ст. 127 КК України 
(Катування):
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Таблиця 1. Кількість кримінальних справ за ст. 127 КК України (2002–2009 рр.)

 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Знаходилося у провадженні кримі-
нальних справ

1 1 1 6 11 12 15 16

— з них порушено у поточному році 0 0 0 5 5 2 4 1

— закрито за реабілітуючими мо-
тивами

0 0 0 0 0 2 4 2

Засуджено осіб 0 0 0 0 0 2 3 3

Наведені цифри не є приводом для заспокоєння з декількох при-
чин. По-перше, вивчення аналітично-довідкових матеріалів свід-
чить, що досить значне число незаконних дій працівників міліції, 
пов’язаних із застосуванням тортур та жорстокого поводження, стає 
штучно латентним через неадекватну їх кваліфікацію органами 
прокуратури. По-друге, існує стала судова практика, згідно якої дії 
працівників ОВС, пов’язані із незаконним застосуванням заходів 
фізичного впливу, побоїв та інших форм жорстокого поводження, 
переважно кваліфікуються лише за двома статтями Кримінального 
кодексу — ст. 364 (Зловживання владою або службовим становищем) 
та ст. 365 (Перевищення влади або службових повноважень). Власне 
вибіркове вивчення кримінальних справ стосовно незаконних дій 
правоохоронців із застосуванням фізичного насильства показало, 
що судові органи щонайменше у 22,2% випадків «не помічають» при 
винесенні вироків ознаки складу злочину, передбаченого ст. 127 КК 
України.

Як приклад неправильної оцінки з боку органів прокуратури не-
законних дій працівників міліції може служити резонансна справа, 
коли 1 жовтня 2008 року в першій половині дня в м. Прилуки Чер-
нігівської області працівники УБОЗ затримали гр. М., якого в по-
дальшому вивезли до м. Ніжина Чернігівської області. В приміщенні 
Ніжинського міськрайвідділу міліції старший лейтенант міліції Н. 
та старший лейтенант міліції Ш., умисно виходячи за межі наданих 
їм повноважень, застосували до М. насильство з метою отримання 
зізнання в скоєнні злочинів (курсив автора). 27.01.2009 прокуратурою 
Чернігівської області було порушено кримінальну справу відносно 
оперуповноважених Н. та Ш. лише за ст. 365 п.2 КК України.
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Усуненню такої негативної практики була свого часу спеціаль-
но присвячена Постанова Пленуму Верховного Суду України «Про 
судову практику в справах про перевищення влади або службо-
вих повноважень» № 15 від 26 грудня 2003 р., проте стереотипи 
суддівської логіки виявляються сильнішими за вимоги офіційних 
документів.

З урахуванням викладеного навіть при невеликому обсязі 
кримінальних справ, порушених за ст. 127 КК України, вважається 
за доцільне взяти до уваги усі склади злочинів, які можуть мати по-
тенційне відношення до застосування катувань. При цьому мусимо 
враховувати щонайменше чотири таких категорії: умисне вбивство, 
спричинення тілесних ушкоджень різного ступеня тяжкості, зловжи-
вання владою та перевищення влади. Питома вага означених складів 
злочинів за статистичними даними 2002–2009 років дорівнює 43,5% 
від загального масиву засуджених працівників ОВС.

До зазначеного масиву доцільно додати кількість працівників 
ОВС, притягнутих до дисциплінарної відповідальності за вчинен-
ня правопорушень, яка також може вказувати на ознаки застосу-
вання жорстоких форм поводження із затриманими та заарешто-
ваними особами. Це, перш за усе, такі порушення дисципліни та 
законності, як незаконні методи проведення слідства, незаконне 
застосування спецзасобів, незаконні дії стосовно затриманих, а та-
кож незаконне адміністративне затримання та незаконне притяг-
нення до адміністративної відповідальності, незаконний арешт та 
незаконне притягнення до кримінальної відповідальності. Питома 
вага, працівників, які вчинили ці правопорушення, на відміну від 
категорії злочинів, складає лише 6,1% (986 осіб) від загальної кіль-
кості притягнутих до дисциплінарної відповідальності (16196 осіб) 
протягом 2002–2009 років. За умов більш жорстких критеріїв від-
бору, якщо враховувати лише факти незаконних методів прове-
дення слідства, незаконного застосування спецзасобів та незакон-
них дій стосовно затриманих, частка таких осіб складає лише 0,4% 
(64 особи).

З урахуванням означених моментів можна скласти приблизну 
картину так званої «зони ризику», тобто потенційний обсяг виявле-
них незаконних та протиправних дій працівників ОВС, які мають 
безпосереднє відношення до практики застосування тортур та жор-
стоких форм поводження (табл. 2):
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Таблиця 2. Кількість працівників ОВС, притягнутих до кримінальної 
та дисциплінарної відповідальності за дії, що можуть бути пов’язані 

із тортурами та жорстоким поводженням

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Всього засуджено за вчинені зло-
чини

89 108 147 146 178 349 293 342

— з них за:

умисне вбивство 3 1 7 4 1 8 5 4

тілесні ушкодження 5 4 9 2 0 7 7 5

зловживання владою 7 16 21 19 17 47 41 41

перевищення влади 34 39 51 34 43 79 59 65

Всього покарано за порушення 
законності

1649 2061* 2814 1451 1366 1474 2090 3291

— з них за:         

незаконні методи проведення 
слідства

6 1 1 0 0 3 0 2

незаконне застосування 
спецзасобів

7 3 1 5 1 0 6 1

незаконні дії стосовно 
затриманих

1 0 0 13 0 5 0 9

незаконне адміністративне 
затримання

21 25 31 27 3 25 15 61

незаконне притягнення 
до адміністративної 
відповідальності

20 34 74 56 34 75 56 210

незаконний арешт 0 0 1 2 1 3 1 3

незаконне притягнення до 
кримінальної відповідальності

6 5 27 16 44 21 8 16

* — дані за 10 місяців 2003 року
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Оцінюючи поширеність катувань в діяльності практичних 
підрозділів ОВС, не можна оминати аналіз заяв, повідомлень та 
скарг громадян на незаконні дії працівників міліції. Слід відразу 
відзначити, що відомчі форми статистики МВС України продов-
жують зоставатися досить недосконалими з точки зору підзвітності 
суспільству. Скарги громадян, проходячи фіксацію у підрозділах 
Департаменту документального забезпечення та режиму, розгляда-
ються працівниками інших підрозділів та служб з прийняттям від-
повідних рішень, які фіксуються як у цих службах, так й у загальній 
звітності міністерства. Проте відстежити такі очевидні речі, як від-
повідність кількості скарг на окремі дії працівників міліції до кіль-
кості прийнятих рішень за цими категоріями скарг вже неможливо. 
Причиною є різні категорії обліку, що їх застосовують департаменти 
та служби, а також елементарна відсутність у реєстрових обліках 
МВС України таких категорій скарг громадян, як «катування», «по-
биття та грубе поводження», «незаконні методи ведення слідства» 
тощо.

Саме з цих причин аналіз скарг та звернень громадян є досить 
фрагментарним, проте він дозволяє визначити наступне. З загальної 
кількості скарг, що надходять до органів внутрішніх справ стосовно 
незаконних дій працівників міліції, в середньому 7,8% припадає на 
факти побиття та спричинення тілесних ушкоджень. Повідомлення 
про факти катування складають значно меншу частину — 1,3% від 
загальної кількості скарг громадян. Своє підтвердження знаходять 
в середньому, за виключенням окремих років, лише 9,2% усіх скарг 
громадян.

На загальну кількість скарг громадян впливає також той факт, 
що у ряді випадків неправомірна поведінка працівника ОВС зус-
трічає підтримку з боку громадян та навіть з боку родичів потер-
пілих.

Так, старший дільничний інспектор Іршанського селищно-
го відділу міліції Володарськ-Волинського РВ УМВС України 
у Житомирській області Б. 27 липня 2005 року близько 02.00 год. 
у приміщенні селищного відділення міліції опитував потерпілу К. 
у зв’язку із вчиненням квартирної крадіжки у смт. Іршанськ. Суд 
встановив, що Б. «…з метою отримання зізнання у вчиненні крадіж-
ки … застосував недозволені та неналежні в даній ситуації методи 
фізичного насильства та спецзасоби, наніс затриманій … численні 
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удари рукою по голові та гумовим кийком по сідницях, з метою са-
мообмови потерпілою, чим завдав К. істотну шкоду її охоронюваним 
законом правам та інтересам».

Зі слів обвинуваченого, він дійсно, коли потерпіла не визна-
ла своєї причетності до вчинення крадіжки та намагалася вийти 
з службового приміщення, наніс потерпілій 2 удари гумовим кий-
ком по сідницях та штовхнув її на стілець, внаслідок чого К. вдари-
лася головою об стіну. В цей же день вранці, коли була встановлена 
непричетність К. до вчинення крадіжки, Б. запросив до відділку 
її матір та повідомив причини перебування її доньки у відділен-
ні. При цьому Б. також повідомив, що К. перебувала в близьких 
стосунках зі своїм знайомим. Образившись на доньку, матір само-
вільно схопила зі стола гумовий кийок, яким нанесла кілька ударів 
своїй донці [3].

Крім того, наведений випадок наочно демонструє розбіжність 
між встановленими у судовому процесі метою та способами вчинен-
ня злочину, які вказують на склад злочину, передбаченого ст. 127 
КК (Катування), та кваліфікацією судом цих дій як перевищення 
влади, тобто за ст. 365 КК України.

Наведені міркування з приводу кримінологічної оцінки про-
типравних дій працівників ОВС вочевидь мають бути предметом 
подальшого обговорення та ініціювати дослідження у галузі дотри-
мання прав людини. З цього приводу автор покладає великі надії 
на молодих вчених, дисертаційні дослідження яких присвячені саме 
зазначеним проблемам.
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УКраїнсьКа гельсінсьКа сПілКа з Прав людини 
вимагає ПриПинити ПереслідУвання 

ПравозахисниКів�

27.10.10 | www.helsinki.org.ua

Українська Гельсінська спілка з прав людини стурбована різким 
збільшенням неправомірних дій проти правозахисників та громад-
ських активістів. Кількість таких випадків за останні шість місяців 
значно перевищила їхню кількість за попередні п’ять років разом.

події у львові

12 жовтня 2010 року з 11.30 до 12.40 у Львові громадська органі-
зація «Вартові закону» провела пікет перед прокуратурою з вимогою 
розслідування зловживань у сфері ЖКГ під гаслом «Геть корупцію 
з прокуратури!». Подібні пікети вона проводила щовівторка вже де-
кілька разів. Організатори пікету — керівник організації Олексій 
Веренцов та Ігор Танячкевич — подали повідомлення про проведен-
ня мирного зібрання двічі: за декілька місяців про серію пікетів із 
зазначенням конкретних днів (вх. № 2-9477 від 17 серпня 2010 року) 
та за два дні до заходу.

Виконавчий комітет міської ради 11 жовтня звернувся до Львівсь-
кого окружного адміністративного суду з заявою про заборону мир-
ного зібрання, проте суд лише відкрив провадження у цій справі, 
але рішення про заборону мирного зібрання не виніс. Лише 13 жовт-
ня суд заборонив громадській організації «Вартові закону» прово-
дити пікетування прокуратури щовівторка, починаючи з 19 жовтня 
2010 року. Тобто, на момент проведення мирного зібрання 12 жовтня 
рішення суду про заборону заходу не було. Вважаючи це рішення не 
законним та необґрунтованим, організація звернулася з апеляцій-
ною скаргою.

Під час проведення мирного зібрання не було зафіксовано по-
рушень громадського порядку, що підтверджується численними ві-
деозаписами події. Незважаючи на це, працівники міліції вимага-
ли припинити пікет та провести організаторів до райвідділу міліції. 

9 http://www.khpg.org/index.php?id=1288180877
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Вони пояснювали свої вимоги тим, що організатори не мали дозво-
лу на проведення мирного зібрання. Але, як відомо, відповідно до 
статті 39 Конституції України організатори мають повідомити про 
захід, а не отримувати дозвіл. Тому організатори відмовилися вико-
нувати явно незаконну вимогу працівників міліції. Примітно, що 
заступник начальника районного управління міліції особисто приї-
хав, щоб припинити мирне зібрання.

14 жовтня двоє організаторів пікету, Олексій Веренцов та Ігор 
Танячкевич, були затримані міліцією, доставлені до суду, котрий за-
судив їх до трьох діб адміністративного арешту за злісну непокору 
законному розпорядженню міліції та порушення порядку організації 
мирного зібрання (статті 185 та 185-1 Кодексу про адміністративні 
правопорушення). При цьому суд відбувався з явними порушеннями 
права на справедливий суд: суддя відмовив у клопотанні щодо залу-
чення захисника, зазначивши, що Веренцов є правозахисником і йо-
му не потрібна допомога адвоката, відмовився заслуховувати свідків 
події, про що просили обвинувачені, а також відмовився продиви-
тися відеозапис події, пославшись на технічні проблеми комп’ютера. 
Суд у своєму рішенні також вимагав наявності дозволу на проведен-
ня мирного зібрання в організаторів всупереч прямій нормі Конс-
титуції. Організатори мирного зібрання були звільнені після відбут-
тя покарання 17 жовтня. Наступного дня вони подали апеляційну 
скаргу на рішення суду щодо притягнення їх до адміністративної 
відповідальності.

події у Вінниці

15 жовтня 2010 року у квартирі координатора Вінницької пра-
возахисної групи Дмитра Гройсмана на підставі санкції Ленінського 
районного суду міста Вінниці від 22 вересня 2010 року працівники 
міліції провели обшук в рамках відкритої кримінальної справи за 
розповсюдження порнографії.

Кримінальна справа стосується розміщення Гройсманом у своє-
му блозі «Живого Журналу» відеороліка, котрий знаходиться у віль-
ному доступі на сервісі youtube. У цьому відеоролику, що був по-
казаний по російському телебаченню, показують зняті прихованою 
камерою сцени начебто за участю відомих російських опозиціонерів. 
Цей ролік розміщений на багатьох ресурсах і не поширювався осо-
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бисто Гройсманом. За словами Гройсмана, він був розміщений, що-
би показати, як можуть втручатися в приватне життя опозиціонерів 
та активістів з метою їх дискредитації.

Після завершення обшуку працівники міліції виявили бажання 
оглянути офіс Вінницької правозахисної групи, котрий вона орен-
дує у сусідній квартирі. Не маючи санкції суду, вони звернулися до 
власника приміщення, з проханням дозволити огляд. Власник не 
заперечив, але зазначив, що приміщення орендує організація, там 
знаходяться виключно речі організації і потрібен також її дозвіл. 
Увійшовши до офісу Вінницької правозахисної групи, працівники 
міліції одразу фактично провели обшук та виїмку документів та об-
ладнання, оскільки ті здалися їм підозрілими. Зокрема, були вилу-
чені усі комп’ютери та носії інформації, уся фінансова документа-
ція організації, конфіденційна інформація про клієнтів та біженців, 
письмова комунікація між Вінницькою правозахисною групою та 
Європейським судом з прав людини щодо справ Kulik v. Ukraine, 
Zabolotni v. Ukraine та Aleksei Makarov v. Ukraine. Вилучені докумен-
ти жодним чином не стосуються тієї кримінальної справи, в рамках 
якої проводився обшук.

За законом обшук може проводитися удень, проте цей обшук 
тривав аж до 2 ночі у кращих традиціях радянського КДБ. Також 
дивно, що санкція на обшук не виконувалася практично місяць, 
а обшук був проведений саме того дня, коли Гройсман був у відряд-
женні в іншому місті і не міг бути присутнім. Цікаво також, що об-
шук проводили працівники міліції, що розслідують злочини щодо 
торгівлі людьми, хоча інкримінований злочин мав би розслідуватися 
спеціалістами з кіберзлочинності.

Після обшуку Гройсмана декілька разів викликали на допит, 
проте значна кількість питань не стосувалися розслідуваної кримі-
нальної справи, а стосувалися діяльності Вінницької правозахисної 
групи. Також були допитані ще кілька членів організації.

Очевидно, що усі ці процесуальні дії та вилучені речі не мали 
жодного стосунку до штучно відкритої кримінальної справи, проте 
мали на меті вилучення доказів порушень прав людини та паралізу-
вання роботи організації.

Вилучена документація до цього часу не повернута організації. 
Серед документів знаходяться також і документи, що стосуються су-
дових справ осіб, яким Винницька правозахисна група надає правову 
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допомогу. Це ставить під загрозу своєчасність вчинення процесуаль-
них дій. Таким чином, правоохоронці чинять перешкоди у доступі 
до суду або у ефективній участі у розгляді багатьом людям.

події у Херсоні

14 вересня 2010 року на українського журналіста та Голову Хер-
сонського обласного відділення Комітету виборців України (члена 
Української Гельсінської спілки з прав людини) Дементія Білого був 
здійснено напад, під час якого він був побитий трьома особами. На-
пад відбувся під час представлення звіту міського голови Херсону 
Володимира Сальдо перед мешканцями міста, коли пан Білий за-
кликав до прозорості заходу та дозволу усім мешканцям та опози-
ційним депутатам бути присутніми на заході. Презентація цього зві-
ту була закритим заходом, оскільки вхід відбувався за спеціальними 
запрошеннями. Троє осіб виштовхали Білого у фойє, де один з них 
почав наносити удари. Пізніше було виявлено, що один з нападни-
ків є підприємцем та близькою людиною до мера, інший — пра-
цівником виконкому, особу третього не встановлено. Побої нано-
сила перша людина. Працівники міліції знаходилися поруч, про-
те не втручалися. Білого було доставлено до лікарні та встановлено 
діагноз «внутрічерепна травма і струс мозку середньої тяжкості». Під 
час події також постраждав один з нападників, якому фотоапарат 
Білого розсік шкіру на обличчі. Міліція розпочала розслідування 
та відкрила кримінальну справу за фактом побиття. Проте особа, 
що вчинила побиття, оскаржила цю постанову до суду, що затримує 
розслідування.

події у Євпаторії

8 жовтня 2010 року начальник Євпаторійського МВ МУ МВС 
України в АР Крим О. Осадчий надіслав вимогу Голові Всеукраїнсь-
кої громадської організації інвалідів-користувачів психіатричної до-
помоги «Юзер» Р. Імерелі надіслати йому копії фінансових та бух-
галтерських документів організації, а також документацію по про-
екту, що виконувався цією організацією, начебто з метою перевірки, 
на які цілі використовувалися кошти, отримані за проектом. Зок-
рема, мова йшла про проект моніторингу порушень прав людини 
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в психіатричних закладах АР Крим, що зафіксував серйозні масові 
порушення. Саме після оприлюднення попередніх результатів цього 
проекту, керівника цього проекту Андрія Федосова було побито та 
він отримав серію погроз телефоном. Жоден з цих випадків до сьо-
годні не розслідуваний, незважаючи на численні звернення правоза-
хисників. Навпаки, з цього листа випливає, що міліція почала роз-
слідування щодо цієї правозахисної організації. Невідомо, на яких 
підставах це здійснюється та у вчиненні якого злочину підозрюється 
Федосов. Очевидно, що такі дії мають на меті залякування та при-
пинення подальшої реалізації цього проекту та діяльності організа-
ції в цілому.

події у Харкові

Раніше, у травні–червні 2010 року у Харкові неодноразово вчи-
нялися незаконні дії щодо громадських активістів, що захищали парк 
імені Горького від вирубки дерев місцевою владою. Під час мирних 
протестів міліція неодноразово незаконно затримувала активістів, 
робила спроби припинити мирні зібрання, або просто спостерігала, 
коли активістів били люди, одягненні в чорне, з бейджами «муніци-
пальна охорона».

18 червня 2010 року міжнародна правозахисна організація «Між-
народна Амністія» визнала двох затриманих та засуджених до 15 діб 
адміністративного арешту громадських активістів Андрія Єварни-
цького та Дениса Чернегу в’язнями сумління, тобто засудженими за 
реалізацію свого права на свободу слова та мирних зібрань. Вперше, 
з 2004 року в Україні з’явилися в’язні сумління.

Незважаючи на протести правозахисних організацій, затримані 
не були звільнені. Жоден працівник правоохоронних органів до сьо-
годні не покараний за незаконні дії під час цих протестів.

Тиск на активістів

УГСПЛ неодноразово отримувала свідчення про те, що праців-
ники СБУ чи міліції проводять негласні зустрічі з громадськими 
активістами, метою яких є не тільки збір інформації, а й заляку-
вання чи переконання не вчиняти протестних дій. Зокрема, праців-
ники міліції просять підписати документ, котрий попереджає про 
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кримінальну відповідальність за незаконні дії під час проведення 
мирного зібрання. Такі профілактичні бесіди часто мають мету за-
лякати організаторів заходів з метою, щоби вони відмовилися від 
своєї діяльності.

Також були численні випадки залучення адміністрації вищих 
навчальних закладів для тиску на молодіжних активістів з метою 
спонукати їх відмовитися від своєї діяльності. Зокрема, такі випадки 
були у Сімферополі та Києві.

Усі ці випадки, хоча і не пов’язані між собою, викликають стурбо-
ваність та свідчать, що діяльність правозахисників та громадських ак-
тивістів стає дедалі небезпечною. У таких умовах влада повинна здійс-
нити належні кроки, щоб зупинити наступ на права правозахисників.

У зв’язку з цими подіями Українська Гельсінська спілка з прав 
людини вимагає:

— від Міністерства внутрішніх справ та прокуратури: негайно 
припинити переслідування Вінницької правозахисної групи 
та її координатора Дмитра Гройсмана, повернення всіх пред-
метів і документів, вилучених під час обшуку, закриття кримі-
нальної справи та покарання осіб, винних у проведенні неза-
конного обшуку та виїмки в офісі правозахисної організації;

— від Міністерства внутрішніх справ: завершити кримінальне 
розслідування та передати справу до суду щодо побиття Де-
ментія Білого;

— від Міністерства внутрішніх справ: зупинити переслідування 
Андрія Федосова та Всеукраїнської громадської організації ін-
валідів-користувачів психіатричної допомоги «Юзер», а також 
належно розслідувати усі випадки погроз на їхню адресу;

— від Президента України: забезпечити неухильне виконання 
державою Декларації ООН щодо прав та обов’язків осіб, груп 
та органів суспільства, що покликані захищати та допомагати 
у реалізації загальновизнаних прав людини та основоположних 
свобод (також називається Декларація прав правозахисників);

— від Служби безпеки України: припинити тиск на правозахис-
ників та активістів.

Ми звертаємося до міжнародного співтовариства, міжнародних 
організацій та іноземних посольств з проханням вплинути на полі-
тику України з метою припинення переслідування правозахисників 
за їхню діяльність.
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УГСПЛ також звертається до Європейського союзу та країн-
членів ЄС з проханням більш активно використовувати Керівні при-
нципи ЄС щодо захисту правозахисників та розробити план щодо їх 
впровадження в Україні.

Володимир Яворський 
Виконавчий директор УГСПЛ

Аркадій Бущенко 
Голова Правління УГСПЛ

�� євроПейсьКих Правозахисних організацій 
заКлиКали УКраїнУ зУПинити ПереслідУвання 

та тисК на ПравозахисниКів, жУрналістів 
та дослідниКів�0

29.10.10

Президенту України, Віктору Януковичу
Копія:
Міністерство внутрішніх справ України, Могильову Анатолію Во-

лодимировичу
Голові Верховної Ради України, Володимиру Литвину
28 жовтня 2010 року
Ми, організації, що підписали це звернення, глибоко стурбовані 

збільшенням тиску на правозахисників, журналістів та дослідників 
в Україні та закликаємо українську владу поважати свої міжнародні 
зобов’язані у сфері прав людини.

8 вересня 2010 року український історик та Директор Національно-
го музею-меморіалу жертв окупаційних режимів «Тюрма на Лонцького» 
(м. Львів) Руслан Забілий був затриманий у Києві шістьома працівни-
ками СБУ та відвезений до центрального управління СБУ. Працівники 
СБУ не представилися Забілому та не повідомили йому ні про причини 
затримання, ні про звинувачення, висунуті проти нього. Під час затри-

10 http://www.khpg.org/index.php?id=1288350581
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мання йому біло відмовлено у присутності його адвоката. Його персо-
нальний ноутбук, що містив історичні архівні матеріали та академічні 
дослідження, був вилучений. Було повідомлено, що ця інформація міс-
тить державну таємницю та була відкрита кримінальна справа.

14 вересня 2010 року на українського журналіста та Голову Хер-
сонського обласного відділення Комітету виборців України (член Ук-
раїнської Гельсінської спілки з прав людини) Дементія Білого був здій-
снено напад, під час якого він був побитий трьома невідомими. Напад 
відбувся під час представлення звіту Міського Голови Херсону Воло-
димира Сальдо перед мешканцями міста, коли пан Білий закликав до 
прозорості заходу та дозволу усім мешканцям та опозиційним депута-
там бути присутніми на заході. Презентація цього звіту була закритим 
заходом. Після того, Білий був виштовханий у фойє залу, де був поби-
тий. Прокуратура відкрила кримінальну справу за фактом нанесення 
тілесних ушкоджень. Однак, вона відмовила в порушенні криміналь-
ної справи за статтею 171 Кримінального кодексу України, яка перед-
бачає відповідальність за перешкоджання журналістській діяльності.

14 жовтня 2010 року український юрист, правозахисник та керів-
ник громадської організації «Вартові закону» Олексій Вєрєнцов та 
активіст цієї ж організації Ігор Танячкевич були затримані після 
організацій мирної демонстрації перед приміщенням Львівської Об-
ласної прокуратури, що мала на меті вимагати належне кримінальне 
розслідування фактів корупції. Вони були обвинувачені у порушен-
ні порядку організації мирного зібрання та злісній непокорі закон-
ному розпорядженню працівника міліції щодо припинення мирного 
зібрання (стаття 185 та 185-1 Кодексу про адміністративні правопо-
рушення). Ця вимога працівника міліції базувалася на відсутності 
дозволу на проведення демонстрації, хоча відповідно до статті 39 
Конституції України такий дозвіл не потрібний для проведення 
мирного зібрання. Під час судового слухання справи в Галицькому 
районному суді міста Львова Вєренцову та Танячкевичу було відмо-
влено у присутності адвоката та не були допитані свідки події.

Близько 23 години 15 жовтня працівники міліції провели обшук 
офісу Вінницької правозахисної групи без санкції суду, що порушує 
вимоги статті 8 Європейської Конвенції про захист прав людини. 
Під час обшуку була вилучена уся фінансова документація органі-
зації, конфіденційна інформація про клієнтів та біженців, письмова 
комунікація між Вінницькою правозахисною групою та Європей-
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ським судом з прав людини щодо справ Kulik v. Ukraine, Zabolotni v. 
Ukraine та Aleksei Makarov v. Ukraine.

Вище згадані випадки є найбільш свіжими прикладами про-
довження погроз, залякування, переслідування та насильства щодо 
правозахисників, журналістів та вчених в Україні.

Стурбовані цієї ситуацією, ми закликаємо українську владу:
Дотримуватися усіх положень Європейської Конвенції про за-

хист прав людини (ЄКПЛ) та Міжнародного пакту про громадянсь-
кі та політичні права (МПГПП), учасниками яких є Україна, зок-
рема, поважати та забезпечувати свободу мирних зібрань (стаття 11 
ЄКПЛ та стаття 21 МПГПП), свободу вираження поглядів (стаття 10 
ЄКПЛ та стаття 19 МПГПП) та право на справедливий суд (стаття 6 
ЄКПЛ та стаття 14 МПГПП).

Виконувати усі положення Декларації ООН щодо прав та обо-
в’язків осіб, груп та органів суспільства, що покликані захищати та 
допомагати у реалізації загальновизнаних прав людини та основопо-
ложних свобод (також називається Декларація прав правозахисників).

Здійснити усі можливі заходи для попередження переслідувань, 
погроз та насильства проти правозахисників, журналістів та вчених.

Провести невідкладне, повне та незалежне розслідування згада-
них вище випадків та висунути винним обвинувачення.

Разом з громадськими організаціями, представниками міжна-
родних неурядових організацій та іншими зацікавленими сторонами 
обговорити та прийняти конкретну концепцію заходів щодо вико-
нання Україною своїх міжнародних зобов’язань, особливо прийня-
тих щодо України рекомендацій під час Універсального періодич-
ного огляду в Раді ООН з прав людини, а також рекомендацій, що 
надаються спеціальними конвенційними органами ООН.

З повагою,
Українська Гельсінська Спілка з прав людини; Білоруський Дім 

Прав людини у вигнанні у Вільнюсі, Литва; Російський Дослідницький 
центр з Прав людини (від імені наступних неурядових організацій):

— Група Мережі Будинків прав людини;
— Незалежна Психіатрична Асоціація Росії;
— Московський Центр Тюремної Реформи;
— Московська Гельсінкська група;
— Фонд прав матері;
— Non-violence International;
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— Право Дитини;
— Право Жити і мати Громадянську гідність;
— Фонд Соціального партнерства;
— Союз Комітетів Матерів Солдат Росії;
— Молодіжний правозахисний рух (Росія);
— Будинок Прав людини Баку (від імені наступних неурядових 

організацій):
— Жіноча Асоціація для Раціонального розвитку (ОПІКА);
— Асоціація для Захисту Прав Жінок в Азербайджані імені Д. Алієвої;
— Суспільство Правового виховання;
— Інститут медіа права;
Товариство гуманітарних досліджень Будинок Прав людини 

Тбілісі (від імені наступних неурядових організацій):
— Центр Прав людини (ЦІДПЧ);
— Стаття 42 Конституції;
— Грузинський Центр Психосоціальної і Медичної Реабілітації 

Жертв тортур (GCRT);
— Союз «Сафарі» — Сім’я Без Насильства;
— Кавказький Центр Прав людини та Досліджень Конфлікту 

(КАВКАЗ);
— Гельсінська Асоціація (Вірменія).
Сахатун — Дружини політичних в’язнів (Вірменія); Будинок 

Прав людини Сараєво (від імені наступних неурядових організацій):
— Асоціація Громадян жінок «Ренесанс»;
— Фонд CURE;
— Гельсінський Комітет з Прав людини в Боснії та Герцеговині;
— Регіональний Координатор молодіжних груп;
— Сербська Громадська Рада — Рух за Рівність — Рада Кантона 

Сараєво;
— Центр «Жінка і Суспільство»;
Будинок Прав людини Загреб (від імені):
— B.a.B.e.;
— Центр Мирних Досліджень;
— Громадянський Комітет з Прав людини;
— Documenta — контакт з минулим;
— UPIM — Рівні можливості;
— Svitanje — психічне здоров’я;
Норвезький Будинок Прав людини (від імені наступних неуря-

дових організацій):
— Фонд Будинку Прав людини;
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— Норвезький Гельсінський комітет;
— Інформація про Здоров’я та Права людини;
— FIAN;
Гельсінський Фонд з прав людини (Польща); Дім відкритого 

слова (від імені наступних неурядових організацій):
— Міжнародний ПЕН-клуб;
— Автори в Тюремному Комітеті;
— Article 19.
Копії цього звернення також надіслані до:
— Директорату з прав людини та юстиції Ради Європи, Страсбург;
— Комісару з прав людини Ради Європи, Страсбург;
— Спеціальному доповідачу ООН щодо ситуації з правозахис-

никами, Женева;
— Спеціальному доповідачу ООН щодо підтримки та захисту 

свободи вираження думок та поглядів, Женева;
— Спеціальному доповідачу ООН щодо незалежності суддів 

та юристів, Женева;
— Офіс Демократичних інституцій та прав людини Організації 

з безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ), Варшава;
— Дипломатичним посольствам в Україні.

ситУація з незаКонним насильством 
в міліції Повільно ПогіршУється��

[11.11.2010 18:21]

Кількість випадків незаконного насильства в органах внутріш-
ніх справ протягом 5 останніх років практично не змінилася.

Про це кореспонденту УНІАН повідомив директор Харківсько-
го інституту соціальних досліджень Деніс Кобзін, посилаючись на 
результати досліджень цього інституту.

За його словами, відбулося незначне зниження випадків неза-
конного насильства на етапі затримання, але це практично ком-

11 http://human-rights.unian.net/ukr/detail/195721



Огляд повідомлень щодо катувань та поганого поводження в Україні в 2010–2011 рр.

��

пенсувалося зростанням випадків незаконного насильства на етапі 
розслідування.

Як зазначив Д. Кобзін, в цілому в Україні щорічно піддаються не-
законному насильству біля 500–600 тис. осіб на етапі затримання. Від 
100 до 120 тис. осіб потерпають від тортур в органах внутрішніх справ.

Також, на думку експерта, завдяки зусиллям правозахисників 
і ЗМІ проблемі тортур і незаконного насильства сьогодні приді-
ляється значно більше уваги, ніж раніше. «Це дозволило зрушити 
громадську думку. Якщо раніше в 2004 році достатньо велика кіль-
кість українських громадян виправдовували ті чи інші види тортур 
(в різних областях ми виявляли від 30 до 40% людей, які говори-
ли про те, що вони допускають застосування тортур і насильства 
у правоохоронній діяльності), то у 2010 році біля 80% опитаних вва-
жають тортури і незаконне насильство абсолютно неприпустимими 
в діяльності органів внутрішніх справ», — сказав Д. Кобзін.

За його словами, така тенденція спостерігається і в ставленні са-
мих співробітників органів внутрішніх справ. Там біля 40% опита-
них вважають тортури і незаконне насильство абсолютно неприпус-
тимими, але порівняно із цифрами 2004 року, на думку Д. Кобзіна, 
це «суттєвий зсув» — майже на 20%.

Серед причин тортур експерт називає незабезпечення найбазові-
ших прав на етапі затримання, коли людина не може скористатися пра-
вовою допомогою, не може повідомити про сам факт затримання і місце 
знаходження, а також відсутність доступу до медичної допомоги.

Крім того, серед причин Д. Кобзін назвав кризу, яка на сьогод-
ні існує в органах внутрішніх справ. «Співробітники прокуратури 
і органів внутрішніх справ нарікають і на слабке фінансування, і на 
пов’язаний із цим слабкий професійний відбір, і на недосконалість 
законодавчої бази», — стверджує він.

Але однією з ключових причин, на думку експерта, є відсутність 
ефективного розслідування випадків незаконного насильства і тор-
тур в органах внутрішніх справ. «Жертва незаконного насильства не 
може сподіватися на те, що її випадок буде ефективно розслідува-
ний», — вважає Д. Кобзін.

Директор Харківського інституту соціальних досліджень розповів, 
що існує також проблема із отриманням медичної допомоги жертвами 
незаконного насильства «Їм нелегко пройти медичне освідчення, яке 
потім стане основою для порушення кримінальної справи чи доказом 
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в суді… Якщо ви хочете підтвердити факт побиття вас співробітниками 
органів внутрішніх справ, отримати медичні документи, для цього вам 
треба отримати направлення до міліції. Ця система дуже сильно пере-
шкоджає подальшому ефективному розслідуванню», — заявив він.

За висновком Д. Кобзіна, ситуація з незаконним насильством 
в органах внутрішніх справ повільно погіршується. «Ми не бачимо 
радикального погіршення, хоча ті 39 випадків смертей в райвідділах, 
які на сьогоднішній день визнало навіть Міністерство внутрішніх 
справ, не можуть не турбувати. Якщо найближчим часом не буде 
вжито ніяких заходів, то відчуття безкарності, з яким вже сьогодні 
багато співробітників органів внутрішніх справ застосовують неза-
конне насильство, стане частиною їхньої роботи», — вважає експерт.

відКритий лист Правозахисних організацій�2

03.12.10

Президенту України
Януковичу В.Ф.
Копії:
Голові Верховної Ради України
Литвину В.М.
Голові Адміністрації Президента
Льовочкіну С.В.
Секретарю РНБО
Богатирьовій Р.В.
Голові Комітету Верховної Ради України з питань законодавчого 
забезпечення правоохоронної діяльності Швецю В.Д.
Уповноваженому Верховної Ради України з прав людини Карпа-
човій Н.І.

Ми, представники громадських організацій, громадяни України 
висловлюємо своє обурення діями міністра внутрішніх справ Украї-

12 http://www.khpg.org/index.php?id=1291367658
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ни, який брутально проігнорував участь у слуханнях «Про дотри-
мання прав людини в діяльності органів внутрішніх справ», що були 
організовані Комітетом Верховної Ради України з питань законодав-
чого забезпечення правоохоронної діяльності спільно з громадськи-
ми організаціями 1 грудня 2010 року.

В ситуації наростання негативних тенденцій в діяльності ук-
раїнської міліції протягом 2010 року, які пов’язані як з політиза-
цією діяльності ОВС, примушування працівників обслуговувати 
політичні замовлення, так і недолугими кадровими призначеннями, 
формуванням системи орієнтації на формальні показники, відкри-
тою корупцією, неефективним управлінням та нецільовим вико-
ристанням коштів, брутальними порушеннями прав людини та прав 
працівників міліції, Могильов А.В. всіма можливостями уникає від 
спілкування як з громадськістю, потерпілими від катувань в міліції, 
так і народними депутатами України.

Парламентська більшість також відмовилася від проведення 
Парламентських слухань з цієї проблеми, проголосувавши проти 
проекту постанови Верховної Ради.

МВС України робило все можливе для перешкоджання прове-
денню цих слухань і домоглося їх перенесення із 11 листопада на 
1 грудня, нібито у зв’язку із відсутністю міністра, який був запро-
шений особисто.

1 грудня вже під час слухань учасників було повідомлено знов 
про його відсутність у зв’язку із закордонним відрядженням. Таким 
чином, поїздка за кордон є більш важливою, ніж участь у плано-
вих слуханнях, на яких піднімалися головні питання в діяльності 
міліції.

Якщо такі дії були зроблені без Вашого відома, то у нас зако-
номірно виникає питання, навіщо країні такий міністр, дії якого 
суперечать не тільки інтересам та безпеці громадян, але й вказівкам 
та політиці Президента?

Ми нагадуємо Вам, що Могильов А.В. неодноразово ігнорував 
Ваші вказівки, як то було із проведенням ретельного розслідування 
справи Ігоря Індила або з руйнуванням системи моніторингу дотри-
мання прав людини в діяльності ОВС. При цьому інформація, яка 
розповсюджується самим МВС та його керівниками вводить в ома-
ну і населення України, і Вас. Свідченням чому — й брава доповідь 
під час слухань заступника Міністра внутрішніх справ Василя Фа-
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ринника про покращення ситуації. Для всіх нас стало показовим, 
що саме під час проведення слухань, і, можливо, доповіді Василя 
Фаринника про надбання нового міліцейського керівництва у сфері 
дотримання прав і свобод громадян, у місті Миколаїв спецпідроз-
діл «Беркут» розганяв мирну акцію протесту місцевих жителів, які 
зібрались біля УМВС України у Миколаївський області з метою вис-
ловити своє невдоволення свавіллям і корумпованістю місцевих пра-
воохоронців.

Є символічним і те, що жоден з делегованих на слухання поса-
дових осіб міліції навіть не ознайомився з експозицією про випадки 
катування затриманих у міліції, яку підготували родичі потерпілих.

Можемо констатувати, що міліція у черговий раз не почула ви-
мог суспільства через своє небажання їх чути. Слухання були пе-
ретворені у трибуну для доповідей представників владних структур 
і їх запевнень про бажання співпрацювати з громадськістю, у той 
час коли понад десять представників громадських організацій були 
позбавлені можливості виступити, незважаючи на те, що їх доповіді 
планувались програмою слухань.

Як було заявлено на слуханнях, за 10 місяців 2010 року було 
подано більше 2, 633 млн. заяв про злочини, з яких тільки у 14% 
випадків органи внутрішніх справ порушили кримінальну спра-
ву. Враховуючи ці цифри та визнану 10%-ву латентність злочинів 
в Україні, а також те, що за результатами соціологічних досліджень 
в ОВС щорічно піддаються катуванням та іншим видам поганого по-
водження більше 600 тис. українців, криміногенна ситуація в країні 
свідчить про загрозу національній безпеці, а МВС виявилося безпо-
радним. Ще 20 років тому порушувалося не менше 50% криміналь-
них справ від кількості заяв про скоєння злочинів.

Ми вимагаємо вжиття Вами заходів, спрямованих або на зміну 
дій та політики МВС України для забезпечення безпеки громадян та 
прав людини, або зміни міністра та керівництва МВС України, яке 
виявляється безпорадним та бездіяльним в цій сфері.

Ми вимагаємо заслуховування питання дотримання прав лю-
дини в діяльності ОВС на засіданні РНБО за участю представників 
правозахисних організацій та потерпілих від катувань в міліції.

Ми вимагаємо Вашої уваги до тих брутальних порушень прав 
людини та норм права в діяльності міліції та інших правоохоронних 
органів.
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Ми вимагаємо від Вас захисту правозахисників та громадських 
діячів, які за свої дії з надання допомоги у захисті прав людини 
жертвам свавілля та тортур самі стають об’єктами переслідування 
з боку міліції.

Ми залишаємо за собою право звернення в будь-які міжнародні 
організації, зокрема в Парламентську Асамблею Ради Європи, з ін-
формуванням про брутальне порушення прав людини в Україні.

Підписи:
Асоціація українських моніторів з дотримання прав людини 

в діяльності правоохоронних органів
Харківська правозахисна група

УКраинцы считают, что милиция чаще всего 
нарУшает Права человеКа��

17.12.10 | mycityua.com

45,7% опрошенных Киевским международным институтом со-
циологии считают, что правоохранительные органы чаще других 
структур и высокопоставленных лиц нарушают права человека.

Об этом свидетельствуют результаты исследования Киевского 
международного института социологии (КМИС).

Респондентов попросили ответить на вопрос: «Кто в Украине ча-
ще всего является непосредственным виновником нарушений прав че-
ловека?». При этом можно было назвать несколько вариантов ответа.

45,7% назвали правоохранительные органы, 41,8% — органы мес-
тного самоуправления, 39,9% — министерства и другие центральные 
органы власти, 35,6% — депутатов Верховной рады, 27,5% — премьер-
министра, 20,6% — крупный бизнес, олигархов, 16,4% — криминаль-
ные группировки, 8,2% — политические партии, 3,1% — средства мас-
совой информации, 8,4% респондентов затруднились ответить.

13 http://www.khpg.org/index.php?id=1292545785
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Опрос проводился с 26 ноября по 6 декабря КМИС совместно 
с Институтом прав человека и предотвращения экстремизма и ксе-
нофобии (ПЛЕКС) по всей территории Украины, всего было опро-
шено 2042 респондента старше 18 лет.

Статистическая погрешность не превышает 2,3%.

милицейсКая Пехота��

17.12.10 | Владимир Батчаев

Всегда поражало: почему власть так откровенно презирает и не-
навидит тех людей, которые ей преданно служат. Я о милиции. Нет, 
конечно, разговор идет не о правоохранительных функционерах, 
которые не то, что полунамек — любое недовольство, истекающее 
из властных кабинетов, воспринимают, как команду, подлежащую 
немедленному исполнению. Показное заискивание и угодливость, 
умение влет угадывать даже невысказанные желания шефа, а так 
же готовность, в случае чего, не споря подставить ему свой зад для 
легкой отеческой порки — необходимые качества любого современ-
ного чиновника, в том числе и милицейского. Эти как раз благопо-
лучны и именно потому, что они — отнюдь не милиция, а та самая 
власть.

Я говорю о рядовых операх, следаках, участковых и патруль-
ных — о милицейской пехоте, которую, как и всякую пехоту, без 
жалости бросают на самые трудные участки и, увы, часто преда-
ют, жертвуя ими во имя каких-то «высших» интересов. Какие они? 
Однозначного ответа у меня нет. Это закрытая для непосвященных 
каста, со своими правилами, жизненными ценностями и поведен-
ческими нормами. И еще: это одна из самых бесправных каст наше-
го общества — без профсоюзов, без права на митинги и протесты, 
без трудового кодекса, без нормированного рабочего дня и многого 
другого. Давно канули в лету пресловутые пайки, получение квар-

14 http://www.khpg.org/index.php?id=1292591632
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тир, льготы по оплате коммунальных услуг, бесплатное медобслу-
живание и даже проезд в общественном транспорте. Впрочем, осоз-
нанно лишив своих защитников всего, власть мудро оставила им 
возможность выгрызать мелкую мзду с других неимущих, то есть 
с нас. И целомудренно закрывает на это глаза, лишь иногда пока-
зательно карая поймавшихся стяжателей, самых бестолковых и за-
рвавшихся. Помните, как у Петра І — «Поелику лесники должность 
зело воровская, содержание им положить мизерное и каждый год по 
одному вешать, дабы другим неповадно было».

Собственно говоря, с того времени мало, что изменилось: для 
современных царьков милиционеры отнюдь не подчиненные, а ско-
рее подданные, крепостные людишки, которых не слушают и не 
слышат. И именно в этом наше с ними родство. Они такие же лю-
ди — с теми же бедами и заботами, желающие жить лучше и не 
имеющие такой возможности, зачастую жаждущие справедливости 
и лишенные ее, по-прежнему верящие в доброго царя и надеющиеся 
на чудо. Им, как и нам, много обещают, но мало дают, когда нуж-
но — их используют, а после этого привычно забывают. За это они 
ненавидят власть, но все равно идут и выполняют ее приказы. По-
тому, что они крепостные и им по-другому нельзя.

Так все же — какие они? Судите сами. Они расскажут о себе 
лучше и откровенней. Ниже я публикую нарезки из обсуждений на 
милицейском форуме (http://police-ua.com/forum.php), высказывания 
обыкновенных сотрудников милиции, действующих и пенсионеров. 
Это их восприятие окружающей нас повседневности и мнение о том, 
что происходит в стране. Публикую полностью, без купюр и ре-
дакции. Так будет понятнее и честнее. Да и мат в жизни милици-
онера — привычная вещь, поскольку, извините за каламбур, жизнь 
поставила им мат.

О МАЙДАНЕ — «Я очень люблю свой народ, поэтому пиз…ть 
его за такую зарплату не буду!»

— Не, пора доставать запылившиеся тома Ленина, апрельские 
тезисы и т. д. А там по плану почта, телефон, телеграф …, интер-
нет?

— Ну да именно так! Вот только большевичков еще армия под-
держала

— Было бы кому поднять а к армии и милиция с радостью…
— Только кого на кого менять, опять по кругу?
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— Да вот в этом и наши проблемы. Типа ждем, чтобы кто-то 
«первый начал» а мы, мол «примкнем». Но никто не начинает и при-
мыкать не к кому, а «так хочется!!! типа… ПРИМКНУТЬ» (слово-па-
разит ТИПА специально два раза изобразил….. для усиления тезиса 
так сказать).

* * *

Как раз сегодня обсуждали с коллегами тему возможной ре-
волюции. Подсчитали, что всего-то на захват власти в Киеве надо 
будет иметь человек 3–4 тыщухи как максимум. И столько же на 
каждую область. но без серьезного количества крови не обойтись 
будет)))) чтоб поняли всю серьезность))) ну а дальше дело техники…

Можно представить — люди в черных кожанках, с маузерами, 
во дворе Богомольца 10, после коллегии МВД сажают в автобусы 
все руководство и увозят на справедливый суд леса чернобыльские. 
И так во всех органах исполнительной власти… ну а дальше фанта-
зия полетела — парламентариев расстреливают прям в креслах. су-
дей жгут как ведьм, прокуроров лишают стажа и отправляют участ-
ковыми… это сотая доля…

И никто из коллег, кроме меня, не слышал про контер-страйка…

* * *

Никто, никогда эту власть защищать не будет. Менты сразу раз-
бегутся и правильно сделают. Кого защищать (какую власть). Но 
проблема другая. Кто придет. И придут ли порядочные лидеры. 
В Украине таких я не вижу. А нынешнему правительству на подде-
ржку ментов и армиии расчитывать нечего. А если еще примут на 
днях Пенсионный кодекс — то вообще…

* * *

— Неужели у наших правителей напрочь отсутствует инстинкт 
самосохранения? Народ терпит, но до каких пор?

— У первого правителя Киргизии явно упомянутый инстинкт 
отсутствовал — напрочь… Результат — пол-столицы разграбили…
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У второго правителя Киргизии — инстинкт уже был получше… 
Но между покупкой нового «мерса» и кормлением внутренних войк 
и тамошего ОМОНа он таки выбрал новый «мерс»… Сделал непра-
вильную ставку — потерял ВСЕ! Вот ща ему «бацька» лекции чита-
ет, как надо «органы» и ВВ кормить…

* * *

— Не зря в СМИ так долго проводилась промывка мозгов о том 
что пенсионная реформа усугубит положение для «олигархичных» 
пенсов и молодых пенсов.

Народ скажет «одобрямс» политике партии и действиям МВФ 
(хоть так насолить вредным ментам). А обиженные военные и при-
равненные к ним структуры крайне не решительны и не организо-
ванны, так что их бояться просто глупо.

Менты на майдан не выйдут!!!
— А если надо будет дать п..ды гражданским, которые выйдут? 

Велик риск, что СМ (СМ — сотрудник милиции), которому нечего 
в таком случае будет терять, скажет: «А пошло оно на йух…» и вос-
пылает любовью и сочувствием к своему народу? В 2004, помнится, 
находились сотрудники, которые в ответ на «предложения» поехать 
на Майдан посылали начальство в место зимовки птиц и с готов-
ностью предлагали сдать ксивы и написать рапорта. Как, помнится, 
сказал один мой коллега (ныне пенс): «Я очень люблю свой народ, 
поэтому п..ть его за такую зарплату не буду!»

* * *

Что мне зной, что мне снег, что мне дождик проливной — когда 
мой АКМ со мной. СУПЕР!!! И какой там нахрен майдан — ПРОД-
РАЗВЕРСТКА олигархов, вот выход из положения.

* * *

Запрещена забастовка? Прийти всем РОВД на работу и нихрена 
при этом не делать — можно. Или всем уйти на больничный.
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* * *

О ПЫТКАХ И ПОКАЗАТЕЛЯХ — «Государство лицемерно. 
Оно знает, что мы вынуждены творить».

— В последнее время все чаще в прессе встречаются упомина-
ния об осуждении или пытках ни в чем не повинных людей, предва-
рительный опрос гражданского населения показал то что народ при-
нимает эту информацию за чистую монету. Основываясь на личном 
опыте работы с подозреваемыми и опыте коллег, могу сказать одно, 
ни в чем не виновные у нас никогда под суд не шли, и не подверга-
лись никаким истязательствам, а остальные, если и были, то 100% 
причастны и если бы под суд они не пошли тем или иным путем, то 
этому же гражданскому населению было бы куда хуже.

— Пытки — увы реальность, приговоры для абсолютно неви-
новных — надеюсь миф…

— Тут где-то в СМя, даже что-то по Крыму, вроде Судак, мель-
кало, чудака взяли за убийство, полтора года допрашивали и пыта-
ли, мать умерла от инфаркта, не выдержав издевательств над сыном. 
ятог — суд оправдал…

Это к тому, что если кого-то закрыли — то правдами и не прав-
дами будут вешать хоть что-то…. Если на свободе (подписке) — есть 
шансы доказать что ты не виновен.

* * *

— Как вы прикажете мне работать с бандитом чтобы он указал 
место, где спрятан труп если все законные методы уже испробова-
ны, а срок поджимает? Как говориться «при всем богатстве выбора 
другой альтернативы нет!». Не надо в данном случае говорить о соб-
людении законности! Идем дальше. Пример из жизни про приговор 
для невиновных: Приходит как-то осенью один БОМЖ, который 
на зоне провел времени больше чем на свободе и по-человечески, 
чуть ли не со слезами на глазах просит: «Начальник, давай возьму 
на себя несколько краж, чтоб мне дали годика 2–3, а то здохну на 
хрен зимой от холода или голода, а на зоне хоть постель есть да кор-
мят худо-бедно. Ты мне только подскажи, что там, где, когда и как. 
А в суде все нормально будет, я не впервой.» Что получается? Вроде 
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как и приговор невиновному и всем хорошо. и БОМЖу, и милицей-
ской статистике по раскрываемости. Вот так вот…

— Чисто «совковское» суждение. Я не в упрек «Оборотню». 
Я в упрек «палочной» системе. Грустно будет, если меня или ко-
го-то из форумчан загонят на нары Ни ЗА ЧТО *STOP* Мое суж-
дение — пусть не найдут виновного, чем расстрелять невиновного 
*PARDON*

* * *

Государство — лицемерно. Оно знает, что вынуждены мы тво-
рить во имя правильно или ложно понятых державных интересов, 
но оно не хочет (да и не может, исходя из тех же своих интересов) 
нас останавливать, затыкая нашей жесткостью и жестокостью все 
прорехи в общественном устройстве и несовершенстве человеческой 
природы.

Если мы попадемся — та самая государственная машина, ко-
торой мы служим, безжалостно растопчет нас и за ненадобностью 
выбросит на помойку. Поэтому попадаться — не надо. Хитрозадые 
менты-начальнички, слепые в некоторых случаях прокуроры и лу-
кавые судьи специально ловить нас не заинтересованы, разве что 
мы сами — наследим и «засветимся»… Поэтому первейшая заповедь 
любого опера: не наследи!

Для начала следует забыть некоторые из основных принципов 
правосудия: «Любой считается невиновным до тех пор, пока его ви-
ну не докажет суд… Сотрудник органов обязан вежливо и культурно 
обращаться с гражданами… У каждого гражданина есть права на…»

Так вот, на самом деле — нет у вас никаких прав! Когда уголов-
ный розыск нечто считает нужным и важным и когда нет реальных 
препятствий для осуществления им своих специфических меропри-
ятий, то у ставшего объектом его воздействия гражданина практи-
чески не остается прав ни на что, включая и собственную жизнь (ес-
ли уж очень не повезет — то и ее отнимут без лишних церемоний!)

* * *

К сожалению, есть райотделы, где пытки, подставы и вымогало-
во — традиция… Плюс знаю про одного майора, который к счастью 
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больше в милиции не работает, который как нажрется в компании, 
начинает рассказывать, как у них в райотделе в подвале людей на крюк 
за наручники подвешивали, если те не хотели брать вину на себя.

* * *

Если народ перестанет хамить, у мента не будет повода взры-
ватся. Но если мент нахамил и перестарался без какого либо пово-
да, а только показать свое «Я» — наказание должно быть жестким. 
А когда руководство МВД и правительсвто страны — как проститут-
ки –пытаются на этом нажить себе капитал, автоматом делая мили-
цию крайней даже без тщательной проверки. Это не правильно.

* * *

— Бить или не бить? Такой вопрос задают себе только те кто 
раскрывает преступления, а рассуждают на эту тему все кому не 
лень и я уверен, что мнения этих двух групп не совпадают. Я отно-
шусь к первой и считаю, что применение физического воздействия 
оправдано, но применять его как метод дознания нужно как край-
нюю меру. Человек который преступил закон, по моему мнению, не 
заслуживает, чтобы с ним обращались по закону.

— Частично согласен с Вашей точкой зрения, вот только «край-
няя мера» у каждого своя. Когда ты, например, действительно рабо-
таешь по особо тяжкому преступлению и бандита необходимо чуть-
чуть «дожать» (ну, например, что-бы он указал место где спрятан 
труп) и по-другому это ну никак не сделаешь — это одно, ну а когда 
из-за какого-то мелкого уличного гоп-стопа (186 ч. 1) ты повесишь 
на лом десяток конченых наркоманов или бросишь в трюм десяток 
ранее судимых и будешь их прессовать только из-за того что твой 
дебил-начальник орет: «Меня ни ипет, но чтоб от кого-нибудь утром 
у меня на столе лежала явка с повинной!» — это совсем другое.

* * *

А как вам — мужик (пенсионер МВД) зашел к соседу а там два 
трупа, вызывает милицию, его забирают и три дня колят до послед-
него чтоб подписал…?
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* * *

Ну сколько можно мусолить про показатели одно и то же! Чем 
больше будете давать, тем больше будут требовать! Забивайте поти-
хоньку болт на эти планы (но только не очень резко и только все 
вместе, иначе может плохо закончиться)! Руководителям нужны эти 
цифры, вот пускай сами и долавливают в личное время нужное ко-
личество! А если будете послушными баранами и выполнять каж-
дую идиотскую «вказiвку», то толку не будет, а в следующем году 
еще планку поднимут.

* * *

Некоторые «писатели» из ППС так рапорт нарисуют, что чуть ли 
не террористический акт или попытка убийства получается! И ес-
тественно, когда в ходе разбирательства видишь что из этого рая не 
выйдет ни… чего, начинаешь грамотно обрабатывать терпилу, дабы 
в дальнейшем не работать на корзину. Но, не в обиду, многие со-
трудники ППС этого не понимают. С них требуют, они и тащат кого 
попало. Да, и если в каком то случае запахнет деньгами, ППСники 
хрен кого в РОВД довезут, все наместе порешают, а вы, дежурные 
опера и участковые, не спите и «трахайтесь» с теми нищими и неа-
декватными что ППСники решили довезти до РОВД (им ведь тоже 
нужно видимость работы показывать).

* * *

О ПЕНСИОННОЙ РЕФОРМЕ — «вымерло офицерство жандарм-
ское. ни повесить, ни расстрелять, ни уволить уже нормально не могут».

— Пенсия с 60 лет!!! Да у нас пенсионеры (с нормальной пенси-
ей) максимум до 50–55 доживают. За два года человек 12 похорони-
ли. Какие на хрен 60 (65!) лет???

— Сейчас (если примут изменения к законам) нужно либо сразу 
уходить в народное хозяйство и начинать жизнь с начала. Либо за 
оставшиеся годы все свое время (использую служебное положение) 
посветить созданию «своего дела», которое будет «кормить» при ухо-
де на пенсион.
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* * *

— Неееее… ну нах. эту бодягу, я лучше на частника пойду 
с черным конвертом работать, чем платить государству, и в итоге 
этих денег не увидеть через 20 лет по новому пенсионному. Увеличе-
ние страхового стажа с 5 лет до 15-ти Вам о чем-нибудь, други гово-
рит? А это допвыплаты в ПФ…

Как надо не любить свою страну и людей-сограждан….Что оп-
позиция, что коалиция — всех бы к стенке. У нас бегут быстрее на 
гражданку, даже, те, у кого годик до пенсии остался — потому как 
если будет массовый отток, достойной оплаты уже не будет –перена-
сыщенность рынка труда бывшими милиционерами…

Подумываю о том же… Вспоминаются Верочкины слова из кф 
«Я на вредной работе, я не доживу…»

— Та подождите паниковать, может еще не так все страшно. 
Может у депутатов ума хватит не проголосовать за эту дуристику…

— Депутаты и ум понятия взаимоисключающие, скорее надо 
надеется на их инстинкт самосохранения

* * *

Ниже привел коменты на указанную статью, ну типа *глас на-
рода*.

Прикольно, что народ думает о нас (хотя это не новость ) и 100% 
поддержат стремление кабмина наказать «зажравшихся» ментов. 
Народ пишет: «Ну, военные еще ладно, но чиновники, менты, су-
дьи, депутаты — это уже слишком! Им то за что, за какие заслуги 
ТАКИЕ пенсии?»

Хоть и не нормально так о согражданах, но пипл быдло! Сха-
вали замануху про доброго президента в пьеске «налоговый кодекс 
и выход в народ отца-кормильца». Теперь будет ему в рот загляды-
вать — он о нас думает, почув такі кожного! ИМХО

* * *

— Капец, что ж они нахрен делают ((( Д….лы!!!
— Как что делают? Баранов, которые за них голосовали, в стой-

ло ставят!!!



Огляд повідомлень щодо катувань та поганого поводження в Україні в 2010–2011 рр.

��

* * *

Некоторые типы в правительстве с ума посходили — оставлять 
людей, умеющих обращаться с оружием без средств к существова-
нию.

* * *

В МОЕМ личном случае: думали-думали — и НИ ХРЕНА не 
придумали… НЕЧЕМ сейчас нас стимулировать… МЫ («молодые 
подполковники») уже либо нашли, либо скоро найдем себе рабо-
ту — остатки здоровья ИСЧО имеюццо… А звезды-погоны-меда-
ли — эт вы промеж себя там стимулируйте, товарищи полковники-
генералы…

Ну почему нам на пенсии не хотят дать жить достойно??? На-
пример, работа депутата-совместителя (по научной линии), навер-
ное, оплачивается. Плюс пенсия, плюс бизнес!!! Примеров, навер-
ное, много. А как военнослужащий, так у него большая пенсия счи-
тается! Бред! Гроши это! А если на зтот совокупный доход живут 
и его семья, и престарелые больные родители…

* * *

— Я вот думаю, там, где я в ссылке после своего декретного, 
быть должно 12 уимов (УИМ — участковый инспектор милиции) — 
работает 6, 2 увольняется, в розыске — 9, работает 4, 2 увольняется, 
плюс начальник гома, так кого сократят и до какого количества??

Может проще расстрелять часть населения и часть см (СМ — со-
трудик милиции), не ждать, пока сами с голоду сдохнут??? Не говоря 
уже о пенсиях…

* * *

— Поползли слухи, что с 1 января что-то примут, вот и пошли 
старички (те, что еще остались, самые оптимисты) рапорта на заслу-
женный отдых строчить…

— Валить надо всем однозначно…
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— А че слухи? Сегодня в новостях 1+1 Азаров четко обозначил 
направления. Особенно напрягла фраза о том, что «простимулиро-
ванным работать дольше и выходить на пенсию позже» после пре-
одоления дифицита Пенсионного фонда МОЖНО БУДЕТ ВЕРНУТЬ 
«отсроченные» пенсионные выплаты(((

Кидалово, чую кидалово!

* * *

— Позавчера приехал с кадровой комиссии, увольняюсь с 30.12. 
по собственному желанию. Тех кто увольняется по возрасту и по 
болезни пропускали пачками, на комиссии для них прокручивали 
стандартные ролики, о том, как на гражданке плохо, и больше их 
никто в должности не восстановит ежели че. Тех, кто увольнялся по 
собственному желанию заводили меньшими пачками и мозги по-
лоскали дольше, мол надо предъявить уважительную причину для 
увольнения, иначе нет основания уволить, принимали решение об 
отказе в удовлетворении рапортов если нет веских оснований, или 
если рапорт написан с нарушением. Вобщем ШАПИТО.

— +1! У меня это ШАПИТО происходило — совершенно 
АНАЛОГИЧЕСКИ… Только не комиссия, а типо собеседование 
с «моим» генералом… Тоже хором рассказывали — что на «граж-
данке» ваще жизни нет, как таковой — и мол, «потом назад на 
брюхе приползете»…

— Вымерло офицерство жандармское… ни повесить, ни расстре-
лять, …ни уволить уже нормально не могут.

* * *

Волна накрывает всех, так что отсидеться в стороне и с 45 не 
удалось бы. А люди бегут с АО «милиция Украины» по причинам 
бесперспективности своей работы. Быть честным ментом сейчас 
прямой путь к святому гаишнику из «нашей раши». А когда в отно-
шении р/м (р/м — работник милиции) постоянно нарушается закон 
о льготах, нормах труда, то ранняя пенсия это как маячок к новой 
жизни. Еще надеюсь за всех действующих маячок не потухший.
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* * *

Я помню как на пенсию провожали моего наставника (старше-
го участкового) в конце 90-х… Собрание торжественное было л/с 
(л/с — личный состав) в актовом зале, цветы, подарок от руковод-
ства РО, добрые слова. А сейчас? Да что говорить(((

* * *

О СЛУЖБЕ — «как заеб… о в этой стране бороться за жизнь»
Как заеб… о в это стране бороться за жизнь!!! Просто жить уже 

у нас не получается, надо за все бороться?

* * *

— Нормальное отношении? К бывшему менту? Это наверное 
ирония такая…

— К ЧЕЛОВЕКУ, уважаемый, к ЧЕЛОВЕКУ. Это не ирония, 
это правда жизни. По одежке лишь встречают. А вообще, у нормаль-
ного мента не может быть никаких комплексов связанных с тем, что 
он носил погоны. Только гордость.

Хотя смотря каким ментом был. Если во время службы гни-
дой был, то и на гражданке отношение соответствующее, а если 
на работе уважали то и на гражданке человек косых взглядов не 
потерпит.

* * *

— Я хочу иметь синицу в руках, работая в милиции, я никогда 
не гонял журавля в небе, т. е. живя на одну зарплату мне не было 
сенса оставаться работать далее, получая то мизерное жалование, 
громко называемое «заработная плата».

— Зато журавлегонятелей палкой на гражданку не выго-
нишь(((((

— Вроде бы об этом где-то уже на форуме говорили: милиция 
больна и она отторгает от себя чуждые ей клетки… здоровые(((
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* * *

— Повышение зарплаты? смешно… его обещают постоянно… 
у меня год уже ни на копейку больше не платят… я не надеюсь даже. 
нагрузку только пытаются увеличить

* * *

Сидит Могилев и думает: Повысить или не повысить? Зарплату 
или пенсионный возраст? А ну вас всех, куплю себе лучше кадиллак.

* * *

— Ни как не могу понять, почему отсутствует всякое матери-
альное снабжение работы милиции, на фоне того, что мы боримся с 
коррупцией и служебными преступлениями. Кто может ответить на 
этот вопрос?

— Ты что с луны свалился, солдат. Тебе зачем пистолет дали. 
Вот и зарабатывай, а то размечтался. Может тебе еще и зарплату да-
вать. Тогда зачем ты пришел в милицию. Вывод — ты не в те двери 
зашел, вход в банк — это следующие двери

* * *

Минув жовтень і де те підвищення?! немає його, наразі говорю 
лише за себе. Як кажуть «аби не було гірше», для нас «аби не пла-
тили меньше». Ніякого підвищення у нас немає і кажуть не буде. 
Криза, всі гроші на «будівництво» нової держави

* * *

Обсуждать, жаловаться и советовать на эту тему можно до бес-
конечности. А толку то? «Как выжить?» — этот фактор тех, кто на-
верху, можно сказать ниипет. И им пох как ты будешь выживать. 
Им главное — дай цифры, дай деньги и при всем этом работай по 
24 часа в сутки и соблюдай законность! А самое хреновое то, что ни-
каких изменений в лучшую сторону в ближайшее время даже и не 
предвидится…
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* * *

Да никто в ментуре не останется. Требований вал — давай-
давай. Обеспечения ноль. Зарплата у дежурных на уровне охран-
ника магазина. Все ходят обвешанные доганами, как в соплях. 
С одной стороны пресс, с другой стороны херозабивание. Надолго 
такое? Пацаны с акамедии получают по 1300 грн. Что это для мо-
лодых? Принесли ему 2 пачки бумаги. через минуту УВБ (увб — 
управление внутренней безопасности) с криками «документация!!! 
Подписывай протокол о коррупции!!! Проклятый взяткобратель!!! 
Уволим!!!»

* * *

— Меня наказали незаконно, какие действия мне предприни-
мать в первую очередь, чтобы отменить приказ о наказании. Хочу 
попробовать отменить приказ не обращаясь в суд.

— Вы че, пацаны, совсем тут без меня отупели на своих донец-
ких харчах. Вы забыли примеры в этом году — открытое обращение 
через интернет майора из России и у нас с Днепра кажется. Ну и что. 
Где они сейчас эти борцы за справедливость и истину. Херню го-
родите. Молча получил наказание и ходи. Размечтались о демок-
ратии — наказание начальника обжаловать — бред обнюхавшихся 
углем ментов.

Сейчас, чтобы вписаться в выделенные средства месячной за-
рплаты отделу милиции — начальник объявляет устные выгово-
ра — при этом снимает разные надбавки и премии. Это не законно. 
Да, незаконно — надо проводить служеб. расследования, приказы, 
заключения и т. п. Но это долго и не за что окажется карать. А в сум-
му выделенную вписатся как то надо. А что делать. Опуститесь на 
землю рабы божьи. А то летаете в облаках. Привыкли при Викторе 
Андреевиче говорить и делать что хочите, счас уже донецкие у влас-
ти — это вам не хухры-мухры

* * *

— Слушай дружище — не будь умником. Ты когда носишь по-
гоны — много против начальства выступаешь.
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Не знаю правда или нет, но ходил такой толи анекдот то ли 
правда. Когда на сьезде партии Хрущев стал развенчивать культ Ста-
лина, из зала пришла записка с вопросом «А вы где тогда были, по-
чему молчали». Хрущев спросил в зал кто писал. Конечно никто не 
поднялся. Тогда Хрущев ответил «Я тогда был там, где вы сейчас».

— Никто никуда в никакой суд не подаст — все хотят работать 
без приключений. Надо быть самоубийцей, чтобы при погонах — су-
дится. ДОЛЖЕН БЫТЬ НЕЗАВИСИМЫЙ ПРОФСОЮЗ. Вот кто 
его создаст и главное где найти ПОРЯДОЧНОГО руководителя?

рУх «стоП-цензУрі!» заявляє 

Про різКе зростання насильства та тисКУ 

на жУрналістів��

21.12.10 | www.telekritika.ua

Заяву українських журналістів підтримали «Репортери без кор-
донів». Організації вимагають припинення свавілля силових струк-
тур та ефективного розслідування злочинів проти представників 
ЗМІ.

Журналісти, які об’єдналися у рух «Стоп цензурі!», занепокоєні 
випадками насильства над колегами, які сталися останнім часом в 
Україні. Про це йдеться у заяві руху.

Збільшення кількості нападів на журналістів, викликів їх до 
правоохоронних органів та погроз, на переконання авторів заяви, 
свідчить про загальну атмосферу залякування.

У заяві вказується на відсутність результатів розслідувань зло-
чинів проти журналістів. Члени «Стоп цензури!» закликають владу 
дати оцінку проявам свавілля стосовно представників ЗМІ, не чи-
нити перешкод їхній професійній діяльності та сприяти ефективно-
му розслідуванню злочинів проти журналістів.

15 http://www.khpg.org/index.php?id=1292888293
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Міжнародна правозахисна організація «Репортери без кордонів» 
підтримала заяву. Нижче наводимо її повний текст.

ЗАЯВА

Ми, журналісти України, що об’єдналися в Громадський рух 
«Стоп цензурі!» заявляємо про різке зростання насильства та тиску 
на журналістів.

В нас викликають глибоке занепокоєння випадки, що трапили-
ся з нашими колегами і які свідчать про загальну атмосферу заляку-
вання та погроз, в якій змушені працювати українські журналісти.

Лише останнім часом мали місце такі події:
15 червня — директор телеканалу ТВі Микола Княжицький заявив 

про стеження за ним і надав відео з доказами;
30 липня — виклик до СБУ блогера та письменника Олега Шинка-

ренка «щодо розміщення на інтернет сайті повідомлення про погрозу, 
щодо державного діяча України»;

1 жовтня — у Миколаєві було побито громадського діяча та ви-
давця журналу «Горожанин» Юрія Юріна;

4 жовтня — депутат Житомирської районної ради від БЮТ за-
стосував силу проти регіонального кореспондента газет «День» та «За-
мок володарів» Дмитра Сінченка;

28 жовтня — Генеральний продюсер телеканалу ZIK та ведучий 
програми журналістських розслідувань «Хто тут живе?» Дмитро Доб-
родомов подав заяви до управління СБУ у Львівській області та облас-
ної прокуратури з фактами погроз на свою адресу та вимогами припи-
нити вихід програми журналістських розслідувань;

28 жовтня — депутат від Партії регіонів Михайло Чечетов 
пригрозив закрити ток-шоу «Київський форум», яке виходить на  
КДР ТРК;

1 листопада — у Феодосії під час відео — зйомки підвезення людей 
на виборчі дільниці представники Партії регіонів напали на кореспон-
дентів Чорноморської телерадіокомпанії і силоміць забрали відеокасе-
ту, на якій було знято дане порушення;

3 листопада — у Житомирі працівники міліції застосували силу до 
спецкореспондента 5-го каналу Оксани Трокоз;

8 листопада — Віктор Котенко, житомирський журналіст, пові-
домив про погрози на свою адресу;
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11 листопада — невідомі побили краматорського журналіста Олек-
сія Ладику та розбили його фотокамеру;

23 листопада — під час акції протесту проти нового Податкового 
кодексу у Києві міліція перешкоджала роботі журналістів, намагалася 
затримати машину з журналістами одного з центральних телеканалів, 
не дозволяла журналістам зайти на територію наметового містечка;

27 листопада — охоронці прем’єр-міністра Миколи Азарова чинили 
перешкоди журналістам 5-го каналу у їхній професійній діяльності на 
Майдані Незалежності в Києві;

13 грудня — працівники спецпідрозділу «Беркут» безпідставно за-
тримали журналіста Мустафу Найєма;

13 грудня — працівники міліції спробували обшукати головного ре-
дактора журналу «Корреспондент» Віталія Сича.

Нагадаємо, що раніше мали місце також побиття журналіста 
Нового каналу Сергія Кутракова працівниками міліції, а також жур-
наліста каналу СТБ Сергія Андрушка працівниками УДО.

За цей час винні у злочинах проти журналістів не були пока-
рані, а суспільство не отримало результатів розслідування та служ-
бових перевірок у цих резонансних справах.

Так само хочемо нагадати, що правоохоронці досі не розсліду-
вали справу зникнення головного редактора газети «Новий стиль» 
Василя Климентьєва.

Також ми переконані, що голова Служби безпеки України Валерій 
Хорошковський не виконав доручення Президента провести розслі-
дування переслідувань журналістів та фактів тиску. Замість цього, 
в останньому інтерв’ю він звинуватив українських журналістів у ви-
конанні політичного замовлення, в тому числі — і щодо нього осо-
бисто. Зауважимо, що чиновник, який має всі можливості слідства, 
виголосив цю заяву без вказання жодного прізвища замовника і ви-
конавців замовлення, що є неприпустимим і політично мотивованим 
твердженням. Це вкотре доводить непрофесійність пана Хорошковсь-
кого та його зневажливе ставлення до всіх українських журналістів.

Відтак змушені констатувати, що журналісти в Україні підда-
ються фізичному і психічному насильству в процесі виконання своїх 
професійних обов’язків. Майже в половині згаданих випадків на-
силля чинилося представниками влади. Така ситуація створює за-
грозу свободі слова, свободі зібрань та іншим правам людини, які 
реалізуються або захищаються за допомогою такої свободи.
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Ми вимагаємо:
— від працівників правоохоронних органів не застосувати силу 

до журналістів та громадян, здійснювати перевірку документів 
громадян виключно при їх підозрі у вчиненні правопорушення 
та у відповідності до законів України;

— не чинити перешкод у професійній діяльності журналістів;
— від прокуратури ефективно, а не декларативно, розслідувати 

випадки перешкоджання журналістській діяльності та посили-
ти нагляд за дотриманням прав громадян працівниками міліції;

— від влади загалом дати оцінку проявам свавілля представників сило-
вих органів та забезпечити нормальні умови роботи журналістів.

* * *

«Репортери без кордонів», організація, що захищає журналістів та 
свободу слова по всьому світу, підтримує заяву руху «Стоп Цензура», 
і закликає українську владу приділити всю необхідну увагу випадкам 
насильства над журналістами.

Влада повинна дати чітко зрозуміти, що всіх нападників і убив-
ць журналістів буде покарано. Навіть одне ефективне розслідування 
насильства проти журналістів могло би змінити ситуацію. «Репорте-
ри без кордонів» також хочуть нагадати українській владі про необ-
хідність ставитись до журналістів у відповідності до законодавства.

Міжнародна правозахисна організація сподівається, що уряд 
зробить усе необхідне, щоб гарантувати роботу журналістів, нор-
мальну для демократичної країни, особливо беручи до уваги той 
факт, що Україна є членом Ради Європи і підписала Європейську 
конвенцію прав людини.

«Репортери без кордонів» продовжують уважно стежити за си-
туацією в Україні.

Довідка

Громадський рух «Стоп цензурі!»
Громадський рух «Стоп цензурі!» створений 21 травня 2010 року. 

Рух є неформальним об’єднанням журналістів, що утворилося у від-
повідь на утиски свободи слова в Україні.
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Це ініціатива українських журналістів та медійних громадських 
організацій щодо відстоювання свободи слова, запобігання встанов-
ленню цензури в Україні, унеможливлення перешкоджання про-
фесійній діяльності журналістів та порушення професійних стан-
дартів при висвітленні суспільно-політичних питань.

Громадський рух «Стоп цензурі!» не підтримує жодну політичну 
силу, не фінансується політичними партіями.

вибірКові Кримінальні ПереслідУвання 
є ознаКою недемоКратичної влади��

22.12.10

2010-й рік відзначився активізацією гучних кримінальних пе-
реслідувань за злочини, вчинені з використанням посадового ста-
новища.

Українська Гельсінкська спілка з прав людини та Харківська 
правозахисна група могли б вітати намагання влади боротися з ко-
рупцією, зловживаннями та безкарністю серед представників дер-
жавного апарату.

Але в нас викликає занепокоєння той факт, що кримінальні 
переслідування стосуються виключно представників опозиційних 
політичних сил. Йдеться про порушені кримінальні справи проти 
Ю. Тимошенко, Б. Данилишина, Ю. Луценка та інших. У той же час 
за аналогічних обставин кримінальні справи щодо представників 
чинної влади не порушуються.

У деяких справах представникам опозиції інкримінуються дії, 
котрі зараз безкарно вчиняють представники чинної влади. Напри-
клад, в одній справі інкримінується неповернення застави, що була 
внесена під час приватизації Одеського припортового заводу, хоча ця 
застава не повернута до сьогоднішнього часу, за що несуть відпові-
дальність посадовці, які зараз обіймають посаду.

16 http://www.khpg.org/index.php?id=1293012085
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За вкоріненої культури свавілля та зловживань, ігнорування за-
кону та ручного керування, притаманної державній владі протягом 
багатьох років, вибіркове кримінальне переслідування виключно 
представників опозиції є фактично використанням кримінального 
судочинства для політичних цілей. Така практика суперечить де-
мократичним цінностям, заснованим на рівності усіх перед законом, 
та підриває підвалини кримінального судочинства.

Особливо неприйнятно це виглядає на фоні безкарного побиття 
опозиційних народних депутатів у парламенті та намагання влади 
заблокувати роботу осередків опозиційних політичних партій.

Вибіркове застосування законодавства є характерним інструментом 
недемократичних режимів. Побоюючись поразки за чесної політичної 
конкуренції та політичної свободи, влада у таких країнах усуває опози-
ціонерів за допомогою кримінального переслідування. Це можна порів-
няти з вибірковою подачею новин, коли хтось вирішує, які новини по-
ширювати, а які ні, що в кінцевому випадку призводить до відсутності 
повної інформації й викривлення уявлення про суспільні процеси.

Більше того, коли представники політичної сили, що отрима-
ли владу, на кожному кроці безкарно чинять незаконні дії, а їхні 
політичні опоненти піддаються за такі ж дії кримінальним переслі-
дуванням, це не забезпечує справедливість, а встановлює диктатуру 
сили. Це також підриває будь-яку віру суспільства у чесність по-
мислів влади та її прихильності до ідей верховенства права.

В умовах сталої судової системи та багаторічних судових тради-
цій можна було б сподіватися на те, що суди стануть на заваді мані-
пуляції кримінальним процесом. Але судова реформа, проведена 
цього року, встановила істотну залежність суддів від політиків.

Фактично, Президент та більшість у парламенті, що зараз від-
носяться до однієї політичної сили, через Вищу раду юстиції мають 
можливість впливати на суддів. Цей орган влади відіграє ключову 
роль у призначенні та звільненні суддів, притягненні їх до дисциплі-
нарної відповідальності.

Генеральний прокурор одразу після призначення заявив, що ви-
конає будь-який наказ Президента. Його подальші висловлювання 
чітко показують його повну залежність від Президента.

Головою Вищого суду з розгляду цивільних і кримінальних 
справ призначено члена партії Регіонів, а його заступником — брата 
Генерального прокурора.
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Усе це породжує обґрунтовані сумніви, що судовий процес у цих 
політичних справах відбудеться з дотриманням стандартів права на 
справедливий суд.

Президент постійно стверджує, що його метою є розбудова де-
мократичної держави європейського зразка. Кращим доказом цим 
твердженням було би припинення переслідування політичної опо-
зиції під машкарою боротьби із зловживаннями.

Українська Гельсінська спілка з прав людини та Харківська пра-
возахисна група закликають відмовитися від вибіркового криміналь-
ного переслідування та різкого звуження політичної свободи в країні.

Володимир Яворський 
Виконавчий директор Україньскої Гельсінської спілки з прав людини

Євген Захаров 
Співголова Харківської правозахисної групи

звернення Human RigHts WatcH 
до Президента УКраїни��

09.02.11 | www.hrw.org

08 лютого, 2011р.
Президенту України  
Януковичу Віктору Федоровичу

Шановний пане Президенте,

Ми звертаємося до Вас з тим, щоб висловити глибоке занепо-
коєння щодо триваючих переслідувань органами прокуратори та пра-
воохоронними органами, спрямованими на пацієнтів, які лікуються 
від наркозалежності, заклади охорони здоров’я та організації, що опі-
куються проблемами ВІЛ, по всій території України. Ми закликаємо 
Вас вжити невідкладних заходів з метою припинення застосування 

17 http://www.khpg.org/index.php?id=1297245402
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даної тактики, що серйозно компрометує національні зусилля щодо 
розповсюдження протидії поширення ВІЛ/СНІД та ставить під загро-
зу нещодавні досягнення у вирішенні проблеми епідемії в Україні.

В Україні найвищий рівень поширення епідемії ВІЛ/СНІД 
в Європі, що є також найбільш зростаючою у світі. Протягом остан-
ніх тижнів має місце систематичне переслідування організацій, що 
опікуються проблемами ВІЛ та пацієнтів, які отримують замісну 
підтримувальну терапію, що ставить під сумнів прихильність ново-
го Уряду до вироблення ефективної відповіді епідемії ВІЛ. Ці сумні 
події активно підривають нове національне законодавство України 
щодо ВІЛ/СНІД, що вступило у дію15 січня і яке визначає, що за-
місна підтримувальна терапія та обмін шприців є невід’ємними еле-
ментами національної стратегії країни з попередження ВІЛ.

18 січня 2011 року Департамент боротьби з незаконним обігом 
наркотиків Міністерства внутрішніх справ України видав наказ сто-
совно збору персональних даних пацієнтів,учасників програм заміс-
ної підтримувальної терапії, у всіх регіонах України. З того часу 
органи міліції переслідують пацієнтів у лікарнях та вдома. Міліція 
також створює перешкоди у доступі до послуг, включаючи надання 
необхідних ліків, у разі відмови пацієнтів надавати конфіденційну 
інформацію, включаючи їх ВІЛ-статус та наявність судимостей.

Неурядові організації, що працюють у сфері попередження та 
лікування ВІЛ, також отримали запити про надання проектної до-
кументації, включно з матеріали, що необхідні для забезпечення фі-
нансування міжнародними організаціями, що фактично паралізува-
ло важливі програми з попередження ВІЛ та підтримки наркозалеж-
них осіб. Керівники Міжнародного Альянсу з ВІЛ/СНІД в Україні 
та Всеукраїнської мережі людей, які живуть з ВІЛ, були викликані 
на бесіди до прокуратури у зв’язку з діяльністю організацій у сфері 
замісної підтримувальної терапії та профілактики ВІЛ.

Жорстка політика, що виглядає частиною триваючої кампанії, 
спрямованої на наркозалежних людей, та людей, які працюють з ни-
ми, ще більше загострилася у 2010 році. У містах по всій країні міліція 
здійснила рейди до наркологічних лікарень; допитує, фотографує та 
знімає відбитки пальців у пацієнтів; вилучає медичну документацію 
та ліки; бере під варту медичний персонал. Як виявилося, більшість 
перевірок були проведені без належних підстав та всупереч українсько-
му законодавству щодо здійснення правоохоронних заходів. Ці заходи 
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призвели до зриву лікувального процесу, а двом лікарям пред’явлені 
звинувачення у незаконній торгівлі наркотиками — кримінальних 
злочинах, що караються тюремним ув’язненням до 10 років.

Організація Human Rights Watch провела глибинне дослідження 
ситуації з ВІЛ/СНІД та вживання ін’єкційних наркотиків в усьому 
світі, у тому числі в Україні. Наші дослідження послідовно задоку-
ментували зв’язок між жорсткою політикою, наявними процедурами 
реалізації правоохоронних заходів та підвищеним ризиком поши-
рення ВІЛ/СНІД. Ми дійшли висновку, що в Україні, як і в багатьох 
інших країнах, присутність міліції у місцях, або поблизу знаходжен-
ня програм зменшення шкоди стримує людей, які вживають нарко-
тики, від користування цими послугами через побоювання арешту 
або іншого покарання, що, в свою чергу, значно збільшує ризик по-
ширення ВІЛ та інших негативних наслідків для здоров’я.

Наркотична залежність від опіоїдів є основним джерелом епі-
демії ВІЛ/СНІД в Україні. Було доведено, що замісна терапія змен-
шує рівень використання нелегальних наркотиків, так само як 
і кримінальну активність, смертність від передозування, та ризико-
вану поведінку, пов’язану з спільним використанням шприців, а та-
кож покращує прихильність до антиретровірусного лікування ВІЛ-
позитивних наркозалежних. Всесвітня організація охорони здоров’я, 
Офіс з наркотиків та злочинності Організації Об’єднаних Націй та 
Об’єднана програма ООН з ВІЛ/СНІД (UNAIDS) рекомендували за-
стосування замісної терапії, зокрема бупренорфіном або метадоном, 
як невід’ємну частину стратегію попередження та лікування ВІЛ, та 
підтримки наркозалежних людей.

Міліцейські переслідування та жорстоке поводження з людьми, 
які вживають наркотики, так само як з працівниками програм до-
помоги, порушує фундаментальні права людини на захист від жорс-
токого, нелюдського та такого, що принижує гідність поводження. 
Втручання держави у надання інформації та послуг, що стосуються 
ВІЛ, включно з наданням доступної на законних підставах замісної 
терапії, порушує право на доступ до інформації та послуг у сфері 
охорони здоров’я.

Уряд України вже здійснив певні позитивні кроки у боротьбі 
з ВІЛ/СНІД, в основному, у сфері законодавчих та політичних ре-
форм, включаючи нову редакцію Закону про ВІЛ/СНІД. Станом на 
січень 2010 року, 15871 людина знаходилася на лікуванні. Замісна те-
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рапія має бути важливою частиною української національної програ-
ми з протидії ВІЛ-інфекції. останнім часом Україна досягла значного 
прогресу у цьому напрямку. Кількість наркозалежних людей, які от-
римують лікування метадоном та бупренорфином з використанням 
ліків та іншої допомоги, збільшилась з нуля у 2004 році до понад 6000 
у 2011 році. Однак, ці важливі досягнення знаходяться під серйозною 
загрозою через вищенаведені дії органів міліції та прокуратури.

Обмеження доступу до замісної терапії буде мати надзвичайно 
негативний вплив на права людини, на здоров’я та життя українців, 
які живуть з ВІЛ, або уразливих до ВІЛ/СНІД груп населення, а та-
кож тих, хто потребує лікування від наркозалежності. Ми закликає-
мо Вас вжити негайних дій, спрямованих на припинення переслі-
дувань та жорстокого поводження з боку міліції та прокуратури, що 
є перепоною у доступі до замісної терапії для споживачів ін’єкційних 
наркотиків. Ми також наголошуємо на важливості продовження 
здійснення прогресивних кроків у напрямку забезпечення доступ-
ності метадону та інших ліків, що використовуються у замісній тера-
пії, для тих, хто потребує цього лікування.

З повагою,

Джозеф Емон, 
Директор програм зі здоров’я та прав людини 

Х’юман Райтс Вотч

Копії:
Прем’єр-міністру України 
Азарову Миколі Яновичу
Уповноваженійу Верховної Ради України з прав людини  
Ніні Іванівні Карпачовій
Голові Комітету Верховної Ради України з питань охорони здоров’я 
Бахтеєвій Тетяні Дмитрівні
Генеральному прокурору України 
Пшонці Віктору Павловичу
Міністру внутрішніх справ України 
Могильову Анатолію Володимировичу
Міністру охорони здоров’я України 
Ємцю Іллі Миколайовичу
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14.02.11 | Інна Сухорукова

Хвиля абсолютно неадекватних дій МВС в політичній площині не 
аби як різнобарвна і неосяжна: це і переслідування учасників податково-
го майдану, і наїзди на журналістку Ольгу Білозірську, і переслідування, 
хай і короткочасне, однієї з найвідоміших письменниць Марії Матіос — 
юридично абсолютне безпідставне, безглузде. А чого вартий арешт членів 
організації «Тризуб» за пошкодження в Запоріжжі пам’ятника Сталіну? 
9 тризубівців відпиляли Сталіну голову — і тепер проти них порушено 
кримінальну справу за ст. 296 ч. 2 «хуліганство». Хоча хуліганство — це 
аморальні дії чи дії, спрямовані на знущання над моральними ціннос-
тями. У даному випадку, хто більше знущався над суспільною мораллю: 
ті, хто поставив пам’ятник вбивці мільйонів українців, чи ті, хто хотів 
висловити протест такому брутальному свинству — невідомо. Але всюди 
тут тхне політикою. І влада стає на бік сталіністів. І, взагалі, працює 
проти суспільства. Саме тому МВС не допускає, вже вкотре, автопере-
візників з мітингувальниками до Києва і залякує їх.

Але за цією політичною завісою, за всіма цими вочевидь жандармсь-
кими діями, якось суспільство не дуже помічає вражаючий рівень падін-
ня захисту прав людини в МВС. Те, що робиться в міліції з пересічними 
громадянами, ніяк не пов’язаними з політикою, нагадує страшний сон. 
Здається, що керівництво МВС або остаточно втратило контроль над ре-
гіональними структурами, або пошепки натякнуло їм, що чим гірше буде 
з правами людини — тим краще — більше боятись будуть.

В Харкові та Харківській області за листопад 2010 — січень 2011 р. 
відбулися події, неможливі не тільки за часів Луценка і Цушка, 
а і за часів очільників МВС епохи Кучми.

Ми вже писали про жахливу історію Якова Строгана, яка «просла-
вила» Україну на весь світ, бо зрозуміло, що країна, де міліція б’є лю-
дину безкарно на очах у преси, правозахисників, всього міста Харкова, 
і потім про це дізнається уся Україна — і ніхто, ані прокуратура, ані 
керівництво МВС на це не реагує, — така країна не є демократичною.

І ось — в січні — за 10 днів в м. Лозова Харківської області дві 
надзвичайні події в міськвідділі. 9 січня з 4 поверху цього райвідділу 
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вистрибнув 40-річний чоловік, ром, якого слідчі звинувачували 
у розповсюдженні наркотиків. Міліціянти пояснили, що чоловік 
знаходився в стані наркотичного збудження, був неадекватним і тому 
вистрибнув з вікна. Треба зазначити, що це пояснення аж ніяк не 
знімає зі слідчих провину. Бо, якщо вони бачили збудженість і не-
адекватний стан чоловіка, то мали подбати про його безпеку. Чоловік 
з важкими травмами був направлений до Лозівської центральної 
районної лікарні, де через декілька днів помер.

Мати загиблого має дещо іншу версію трагедії. В інтерв’ю АТН 
вона сказала, що впевнена: її син помер від тортур, а падіння з вік-
на було імітоване. Також вона розповіла, що сина катували на очах 
у восьмирічної онуки, яка з того моменту перестала говорити. Жінка 
сказала, що буде добиватись засудження винних у смерті сина. Про-
куратура порушила кримінальну справу за ст. «Перевищення служ-
бових повноважень невідомими особами»?!

Але минуло 10 днів і в цьому ж міськвідділі, в тому ж м. Лозова, 
тільки вже з 3-го поверху, з вікна стрибає жінка і потрапляє до тієї 
самої лікарні з переламом ребра, яке ушкодило легеню. За версією 
міліції вона прийшла на допит, зізналась у скоєнні крадіжки, але 
коли їй запропонували «відтворити події злочину», жінка попроси-
лась в туалет, відчинила вікно і стрибнула з нього! Тепер, за версією 
слідства, жінка була в стані алкогольного сп’яніння. Вона пробула 
у райвідділі п’ять з половиною годин. Мала б за цей час отямитись. 
Чи її допитували у вкрай неадекватному стані? Чи наприкінці до-
питу самі напоїли? Як бачите, версія не витримує критики. Але про 
це ніхто не дбає. Минуло кілька днів, і жінка теж помирає!

Цього разу версія міліції і матері загиблої теж відрізнялися. 
Журналісти АТН зняли потерпілу в реанімаційному відділенні лі-
карні, де вона з великою напругою сказала, що зробила це сама. 
Водночас ті ж журналісти дізналися від матері, що дочка їй відповіла 
на її питання, навіщо вона вистрибнула з вікна: «якщо не скажу, що 
я це зробила сама, вони мене вб’ють».

Той самий відділок. Прокуратура веде слідство по першій справі. 
Ой, як її бояться в райвідділі! Ой, як вони бояться свого начальства! 
Слів немає… У всякому разі таких, що друкують.

За часів Кучми першого розголосу про катування було б до-
статньо, щоб усе керівництво РВВС пішло у відставку. Катування 
у райвідділах були в ті часи звичайною справою, але розголос про 
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них свідчив про непрофесійність кадрів — і висновки не примушу-
вали довго на себе чекати.

Те, що відбувається зараз — можна назвати одним словом — «бєс-
прєдєл». Можна декількома: повна руйнація правової держави в структу-
рах МВС. Божевільня, неадекватність керівництва МВС і влади взагалі.

На нашу думку, влада ставить перед міліцією завдання політич-
ні: зачистка території від нелояльних елементів. Але поводить себе 
так, начебто вона це робить на Марсі, де ані світова спільнота, ані 
власне громадянське суспільство — дуже різнобарвне в порівнянні, 
припустимо, з Білоруссю і Росією — нічого не помітять.

Не помітять такого дивного міськвідділу, із страшної казки, де 
чомусь з вікон стрибають, за чиєїсь чаклунської волі, люди. А про-
куратура підтверджує ці потойбічні ознаки подій, порушуючи кримі-
нальну справу проти невідомих осіб, які перевищили свої службові 
повноваження. Тобто, крадькома увійшли до РВВС і крадькома пере-
вищили. Дивно, що оточення Президента, зокрема, пані Ганна Гер-
ман, яка нещодавно піддала керівництво МВС жорсткої критики, не 
звертає його уваги на те, що зараз міліція наявно загрожує національ-
ній безпеці країни, в райвідділах загинуло більше 50 осіб, а катуван-
ня відбуваються просто як на конвеєрі. А крім того, це псує усі досяг-
нення України в галузі прав людини за останні 10 років. І що це дуже 
негативно відбивається й на іміджі країни. І на іміджі її очільників.

Саме всі ці події у Харківській області примусили ХПГ зверну-
тися з Відкритим листом до Президента України.

Наразі чекаємо відповіді.

сізо сПорожніли б, аби… не шість винятКів��

20.02.11 | Андрiй Ганус, Експрес | expres.ua

Верховна Рада заборонила брати пiд варту пiдозрюваних, яким «свi-
тить» до 5 рокiв ув’язнення.

Ранiше цей термiн був окреслений трьома роками. Тож тепер, на 
думку експертiв, у мiлiцiї звужується простiр «для маневрiв». I кiлькiсть 
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людей, яких тримають пiд рiзними приводами в СIЗО, повинна змен-
шитись.

Розповiсти докладно про новацiї, запровадженi Законом «Про вне-
сення змiни до статтi 155 Кримiнально-процесуального кодексу України 
щодо вдосконалення порядку взяття особи пiд варту», «Експрес« поп-
росив голову комiтету Верховної Ради з питань законодавчого забез-
печення правоохоронної дiяльностi Вiктора Швеця («БЮТ» — «Бать-
кiвщина») та заступника голови парламентського комiтету з питань 
правосуддя Валерiя Бондика (Партiя регiонiв).

— Отже, панове, скажiть насамперед, як цей закон стане в при-
годi простому українцевi?

В. Швець: — Досi Кримiнально-процесуальний кодекс заборо-
няв брати пiд варту осiб, яких обвинувачують у злочинах, за якi 
максимальний термiн ув’язнення — три роки. Новою ж редакцією 
передбачено, що «взяття пiд варту як запобiжний захiд може бути за-
стосовано у справах про злочини, за якi законом передбачено пока-
рання у виглядi позбавлення волi на строк понад п’ять рокiв, у разi 
неможливостi застосування бiльш м’якого запобiжного заходу». Тоб-
то, закон не зобов’язує тримати пiд вартою i людину, яку обвину-
вачують у тяжчому злочинi, мало того, вiн наголошує: вдаватися до 
такого заходу слiд лише за справдi нагальної потреби.

— Тобто, «загримiти» на час слiдства за грати, якщо за вчинок 
«свiтить» до 5 рокiв позбавлення волi, тепер уже неможливо?

В. Б.: — Можливо, бо ми передбачили в цих змiнах низку ви-
няткiв, коли вони не дiють.

— Навiщо?
— Дбати про права ймовiрних правопорушникiв важливо, але 

ж притiм ми не маємо забувати про права решти суспiльства, якi во-
ни можуть порушити.

Тому за цим законом у виняткових випадках взяття пiд варту як за-
побiжний захiд може бути застосовано й у справах про злочини, за якi 
«свiтить» i не бiльш нiж п’ять рокiв. Виняткiв таких шiсть. Наприклад, 
якщо особу пiдозрюють у скоєннi двох чи бiльше умисних злочинiв, 
або обвинуваченого, який ухиляється вiд слiдства чи суду, i т. д.

В. Ш.: — Те саме вiдбувається, коли має мiсце недотримання 
запобiжного заходу особистої поруки, чи коли достовiрно встанов-
ленi факти впливу пiдозрюваного, обвинуваченого або пiдсудного на 
учасникiв процесу.
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— У цих випадках врятувати людину вiд тримання пiд вартою не 
можуть жоднi обставини?

В. Б.: — Є певнi заборони тiльки для тих випадкiв, коли «за-
мкнути» хочуть на пiдставi доказiв про готування особою нового 
злочину. У такому разi брати пiд варту не можна осiб (крiм оголоше-
них у мiжнародний розшук), яких уперше пiдозрюють або обвину-
вачують у скоєннi злочину, не пов’язаного з посяганням на життя чи 
здоров’я потерпiлого або iз завданням шкоди здоров’ю людей.

Те саме стосується жiнок, якi вагiтнi або мають дiтей вiком до 
трьох рокiв, та iнвалiдiв першої групи. Не можна тримати пiд вартою 
i хворих на тяжкi недуги, що не сумiснi з перебуванням пiд вартою 
i потребують особливих умов лiкування.

— Чи подбав законодавець якось про долю тих, кого вже посадили 
в СIЗО на перiод слiдства?

В. Ш.: — Можу процитувати цю норму дослiвно: «З дня набран-
ня чинностi цим законом кожне рiшення про взяття особи пiд варту, 
яке набрало законної сили, переглядається та приводиться у вiд-
повiднiсть до цього закону судом, який винiс таке рiшення, у вiд-
критому судовому засiданнi за обов’язкової участi прокурора та осо-
би, яка перебуває пiд вартою».

Отже, нiякої двозначностi — узятих пiд варту за пiдозрою у нетяжких 
злочинах зобов’язанi випустити на волю! А якщо людину, яку суд ранiше 
вирiшив узяти пiд варту, у СIЗО ще не посадили, то, згiдно з перехiдни-
ми положеннями закону, це рiшення взагалi стає нечинним «автоматом», 
без нового засiдання суду. Iз дня набуття чинностi закону, звiсно.

19 Лютого, 2011

мвд — министерство внешнего деКора20

20.02.11 | Владимир Батчаев

«Против руководства Министерства внутренних дел Украины ве-
дется информационная война» — безапелляционно заявляет редактор 
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«Именем закона» Александр Иващенко в статье «Игра в объектив-
ность», размещенной на официальном сайте МВД 18 февраля21. А еще 
горестно сетует на появление в Украине «антимилицейской журналис-
тики», которую называет «откровенно нечистой, лживой и очевидно 
заказной», при этом считая, что любой «рассудительный человек со 
здравым рассудком, который уважает себя и ценит свое время» отка-
жется читать материалы с критикой милицейского ведомства.

Хорошая статья, верноподданническая. А для меня еще и по-
казательная, поскольку являет собой блестящий образец нынешней 
информационной политики МВД, характеризуя которую очень хо-
чется процитировать автора — «нечистая, лживая и очевидно заказ-
ная», но подберу иное название — лицемерная. Понимаю, что пиар-
менеджеры любой государственной структуры будут, да, впрочем, по 
роду своей деятельности и должны, малевать для нас иконы своих 
руководителей исключительно светлыми красками и, натужно крях-
тя, затягивать их бюсты на пьедесталы. Сочинение легенд и кано-
низация руководства — труд, вероятно, нелегкий и заведомо небла-
годарный — ведь зачастую идеальный образ приходиться лепить «из 
того, что было», а материал не всегда хорош. В некотором роде даже 
сочувствуя «трубадурам власти», все же хочется сказать: «Друзья, все 
понимаю, но сегодняшнее руководство МВД в ипостаси радетелей 
прав человека и сторонников диалога с общественностью — это уже 
явный перебор».

Почему? Да все просто. В своей статье Александр Иващенко 
журит журналистов за непонимание проблем милиции и указывает 
на их некомпетентность в вопросах, которые они берутся освещать. 
А о причинах подобного явления, как обычно стыдливо, ни слова. 
Хотя они лежат на поверхности — гражданское общество элементар-
но не знает, что сейчас творится в подразделениях милиции, пос-
кольку, обретя властные полномочия, нынешнее руководство МВД 
сразу же отгородилось от всех нас «железным занавесом», любовно 
задрапировав его такими правильными лозунгами об открытости, 
важности общественного мнения, необходимости гражданского кон-
троля и оценки деятельности милиции исключительно по уровню 
доверия граждан. Позиция милиции обескураживает: лишив воз-

21 http://mvs.gov.ua/mvs/control/mai0n/uk/publish/article/img/main/uk/publish/article/ 
495631
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можности узнать — тут же обвинить в незнании. Хотя, это уже черта 
всей нынешней власти, которая не понимает, что именно инфор-
мационный вакуум порождает недовольство в обществе и нередко 
служит могилой для всех, даже благих начинаний чиновников. А так 
как у Александра Иващенко любое иное от руководство МВД мне-
ние расценивается как ложь, которая вызывает чувство отвращения 
и «возни в чем-то нечистом и мерзком», постараюсь быть внятным 
и приведу аргументы.

Именно новыми руководителями МВД был сначала разбаланси-
рован, а затем фактически уничтожен существовавший ранее меха-
низм общественного контроля за деятельностью милиции и опове-
щения общества о его результатах.

Практически прекращено инспектирование органов внутренних 
дел и милицейских мест несвободы мобильными группами с учас-
тием представителей правозащитных организаций. Если в 2009 году 
общественностью было проведено 424 проверки подразделений ми-
лиции, то в 2010 — только 25, да и те в большинстве случаев еще при 
прежнем руководстве МВД. Результаты работы мобильных групп, 
а они были весьма действенными, никогда не держались в тайне — 
отчеты правозащитников о выявленных в райотделах недостатках 
открыто помещались на сайтах областных управлений милиции, 
где с ними могли ознакомиться все желающие и при необходимос-
ти опубликовать их в средствах массовой информации (предвидя 
скептическое «Врет, небось»22). Тогда милиция, хоть и целомудренно 
стесняясь, но все же пыталась говорить о своих просчетах и всту-
пать в робкий диалог с охраняемым нею народом. В каких условиях 
пребывают задержанные в изоляторах временного содержания, на-
сколько законно люди помещаются в комнаты для доставленных — 
в настоящее время это тщательно скрывается от общества. Поневоле 
начнешь подозревать нехорошее.

Далее. При областных управлениях милиции были распущены 
общественные советы, представлявшие собою, по сути, единствен-
ный инструмент возможного влияния общества на милицию. По 
невнятному объяснению милицейских лидеров, правозащитные со-
веты были распущены исключительно с целью улучшения органи-
зации их дальнейшей работы и, помнится, с высоких милицейских 

22 http://vechirka.ck.ua/novini/izolyaciya-izolyatoriv/
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трибун звучало: «Мы создадим такие Советы при каждом райотделе 
милиции». Возникает вопрос: и где они — эти общественные советы? 
Нет ни старых, ни улучшено-обновленных. С благословления МВД, 
правозащитные советы при областных управлениях милиции ушли 
в прошлое вместе с правом общественности принимать жалобы на 
незаконные действия правоохранителей и участвовать в служебных 
расследованиях по фактам издевательства над задержанными, ушли 
вместе со своими откровенными электронными страницами на ми-
лицейских сайтах, брифингами и пресс-конференциями.

Еще одним шагом за «железный занавес» можно считать реор-
ганизацию или, будем говорить прямо, ликвидацию института «ми-
лицейских омбудсменов» — управления мониторинга соблюдения 
прав человека в деятельности правоохранительных органов, наполо-
вину состоявшего из людей сугубо гражданских, ранее работавших 
в сфере правозащитной деятельности. Именно они могли, да что 
там могли — были обязаны, говорить правду о тех проблемах, с ко-
торыми сталкивается каждый человек в милиции, что, собственно 
говоря и делали. И вот что показательно — после увольнения, от-
дельные из них подверглись неприкрытой травле со стороны ми-
лицейских чиновников именно за то, что ранее открыто сообща-
ли обществу о пороках правоохранительной системы. Так, бывший 
сотрудник управления Юрий Чумак, занимавшийся контролем за 
соблюдением прав человека в органах внутренних дел Харьковской 
области, в настоящее время преследуется в судебном порядке — па-
ра правоохранителей, один из которых в настоящее время занимает 
должность заместителя начальника областной милиции, подали ис-
ки в суд с требованием взыскать с правозащитника в общей слож-
ности 500 тысяч гривен. Причина претензий — в 2009 году Юрий, 
выполняя свои должностные обязанности, через средства массовой 
информации рассказал историю двух молодых женщин, которые ут-
верждали — нас унижали и пытали в Орджоникидзевском райотделе 
милиции города Харькова, требуя сознаться в совершении преступ-
ления. Что означают эти иски — публичную демонстрацию позиции 
милицейских чиновников: мы заставим молчать не только жертв на-
силия, но и тех, кто осмеливается протестовать и говорить правду 
о существовании такого насилия в системе МВД?

Возьму на себя смелость утверждать, что сегодня МВД — один 
из самых недемократичных и непрозрачных органов власти, упорно 
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не видящий положительных сторон в сотрудничестве с обществен-
ностью, не признающий за гражданским обществом права контро-
лировать свою деятельность и расценивающий такое право исклю-
чительно враждебно, как посягательство на свои ведомственные 
интересы. Такая позиция МВД понятна — общественный контроль 
и открытость перед ним правоохранительной системы даст возмож-
ность судить всем нам о том, действительно ли милиция действует 
в правовом поле и в интересах граждан или же является исполни-
телем политических амбиций, инструментом злоупотребления влас-
тью и машиной для штамповки показателей.

Теперь об упомянутом мною лицемерии. В настоящее время 
аббревиатуру МВД можно толковать, как Министерство внешних 
декораций или Министерство высокопарных деклараций. Видимо 
осознавая всю непопулярность предпринятых шагов, приведших 
к сворачиванию диалога с обществом и уменьшению уровня дове-
рия граждан к милиции, МВД упрямо прячется за созданной им же 
лубочной ширмой «Милиция и народ — партнеры», заявляя об этом 
при первом возможном случае. На эти заявления, порою, уже даже не 
обращаешь внимания, как на раздражающие помехи в радиоэфире.

Примеры — пожалуйста. Создание Информационного совета при 
МВД, который с таким энтузиазмом подсовывался нам как образец 
открытости и доступности правоохранительных органов взамен лик-
видированных правозащитных советов при областных управлениях 
милиции. Соглашусь — название действительно эффектное, но что 
за ним? Никто не знает о результатах работы этого Информацион-
ного совета, поскольку повестки его заседаний и принятые решения 
почему-то не размещаются на официальном сайте Министерства 
внутренних дел, как, впрочем, не опубликован даже его состав. По 
приказу МВД от 28.05.2010 № 210 в Информационный совет, кроме 
журналистов, ученых и писателей, должны входить, цитирую — «вы-
дающиеся политики» (интересно, есть в Украине такие?), народные 
депутаты (а как без них) и правозащитники. Политики и депута-
ты — не особо и интересно, а вот кто из правозащитников, журна-
листов, ученых и писателей вошел в Совет знать нужно, как впро-
чем и то, чем они занимались и чего конкретно достигли. Ответа 
я нигде не нашел, а потому, совсем не желая обидеть кого-то из воз-
можно достойных людей в Информационном совете, все же позво-
лю предположить: данный совет — очередная декорация, потешный, 
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раскланивающийся во все стороны кукольный Петрушка на руке 
руководства МВД. И добавлю, что очень буду рад признать свое мне-
ние ошибочным, только дайте возможность в этом убедиться, пока-
зав конкретные результаты работы Информационного совета.

Одним из немногих достижений руководства МВД в области 
соблюдения прав человека можно признать факт подписания прика-
за о благоустройстве комнат для задержанных и доставленных при 
райотделах милиции (приказ № 382 от 13.08.2010). Можно признать, 
но… Сам приказ есть, но кто, при отсутствии общественных мо-
бильных групп, будет контролировать его исполнение — переобору-
дование комнат, обеспечение задержанных граждан питанием, соб-
людение установленных сроков такого задержания. Опять милиция? 
Теория о способности милиции непредвзято и объективно контро-
лировать свою же деятельность — один из базовых и уже классичес-
ких тезисов в концепции нынешнего руководства МВД о неуклонно 
растущем уровне соблюдения прав человека в органах внутренних 
дел. Вот и думается, неужели этот приказ тоже всего лишь еще од-
на ярко размалеванная декорация, созданная для того, что бы при-
крыть собою очередную проблему.

В данных условиях милиции просто некорректно пенять журна-
листам на объявление информационной войны — не они ее начали. 
Да и не нужно считать войной элементарную критику, активную 
гражданскую позицию и нежелание закрыть глаза на очевидную не-
справедливость и произвол. Или война все же нужна милиции — 
как оправдание так активно реализуемой в последнее время «поли-
тики канонерок» по отношению к собственному народу? И как воз-
можность по военному подсчитывать потери в милицейской пехоте, 
отдавая ей должное только салютом на похоронах, но отнюдь не 
зарплатой при жизни. И уж точно не нужно упрекать журналистов 
в неуважении к милиционерам, погибшим на своем посту — именно 
их уважают журналисты и искренне соболезнуют близким, в отли-
чии от милицейских чиновников, которые показательно равнодуш-
ны к горю близких десятков людей, погибших в милиции23. А чем, 
как не равнодушием и издевательством можно считать ту бездеятель-
ность, которая проявляется в поиске и наказании виновных в этих 
смертях?

23 http://www.khisr.kharkov.ua/index.php?id=1296325205
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Милиции нужно перестать скрывать от всех и драпировать свои 
проблемы лицемерными заверениями, оправданиями и обещания-
ми — от этого реальная жизнь не становится лучше. Хватит заши-
вать кровоточащую рану гнилыми нитками и убеждать общество 
«У нас все хорошо» — предоставьте возможность нам в этом убе-
диться. Хватит героических биографий: мы уже верим в то, что ру-
ководство МВД — слуги царю, но вот, что отцы солдатам — вызы-
вает сомнения.

Обществу интересны результаты работы милиции, но нам нуж-
ны не только победные реляции о достигнутых успехах, а и откры-
тый для всех разговор о тех проблемах и реформах, которые вспо-
минает Александр Иващенко в своей статье, объясняя — «проблемы 
в правоохранительных органах есть в любой стране». Господа, про-
блемы милиции всегда оборачиваются проблемами для людей, а по-
тому каждая сторона имеет право высказывать свое мнение об этих 
проблемах, пусть даже мнение нелицеприятное. И «болезненные 
и непростые реформы», о которых мимолетом вспоминается в ста-
тье, тоже настораживают — они тихонько разрабатываются и прово-
дятся за нашими спинами (пример — проект нового закона «О ми-
лиции»24) и действительно в силу этого могут стать «болезненными» 
для всего общества.

Подводя итоги, еще раз с удовольствием процитирую Алексан-
дра Иващенко: «Каждый из нас, какую бы профессию он не избрал, 
какое бы место в жизни не занял, в конечном итоге служит или 
Закону или беззаконию. Третьего не дано». Замечательно и убеди-
тельно, а потому прошу автора этого афоризма напомнить его самим 
милиционерам. Вот хотя бы начальнику управления уголовного ро-
зыска УМВД Украины в Тернопольской области, который 5 февра-
ля сего года официально приказал начальникам всех горрайотде-
лов милиции области нарушить закон — провести безосновательное 
дактилоскопирование граждан и получить конфиденциальную ин-
формацию о них исключительно по признаку принадлежности к оп-
ределенным политическим силам25.

24 http://www.umdpl.info./index.php?id=1297616878
25 http://bilozerska.livejournal.com/392830.html
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Схоже, для діючого Міністра внутрішніх справ України Анатолія 
Могильова не існує ані Конституції, ані інших Законів держави, які, 
зі слів Президента України Віктора Януковича, є обов’язковими для 
виконання усіма громадянами, незалежно від політичних, релігій-
них та інших переконань, соціального походження, майнового стану, 
тощо. Факт очевидний, а інакше чим можна пояснити те, що його 
підлеглі тільки за останній місяць постійно виявляють юридичну 
безграмотність та неспроможність неухильно дотримуватись передба-
чених та гарантованих Основним Законом прав і свобод громадян?

І як по-іншому можна розцінити заяву самого Міністра, зроблену 
ним 16 лютого на прес-конференції для засобів масової інформації, 
про проведене міліцією дактилоскопування трьох тисяч громадян під 
час проведення заходів по розкриттю вибуху в місті Макіївка, який мав 
місце 20 січня 2011 року?27 Напевно, читацької аудиторії пану Могильо-
ву виявилось не достатньо, у зв’язку з чим про зазначене «досягнення» 
він ще з гордістю повідомив мільйонам телеглядачів 18 лютого на теле-
каналі «Інтер» у програмі «Велика політика з Євгеном Кисельовим».28

Ці заяви шокували правозахисну спільноту — Міністр публіч-
но, на всю країну не соромлячись повідомляє про масові порушен-
ня прав громадян своїми підлеглими, яким вже, мабуть, не писані 
вимоги пункту11 статті 11 Закону України «Про міліцію», що доз-
воляють проводити дактилоскопію виключно осіб, які затримані за 
підозрою у вчиненні злочину, взятих під варту, звинувачених у вчи-
ненні злочину, а також тих, які піддані судом адміністративному 

26 http://www.khpg.org/index.php?id=1298742368
27 http://mvs.gov.ua/mvs/control/m@ain/uk/control/m@ain/uk/publish/article/494793?  
search_param=%D0%B2%D0%B8%D0%B1%D1%83%D1%85&searchForum=1&searc
hDocarch=1&searchPublishing
28 http://mvs.gov.ua/mvs/control/cskm/uk/control/cskm/uk/publish/article/496640;jsessi 
onid=22832D498F44D218E3BDABE2B29FF419
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арешту. Тільки у цих громадян і у ніякому разі у інших міліція має 
право отримати відбитки їх пальців.

Більш того, на цьому ж ток-шоу телеканалу «Інтер» Анатолій 
Могильов дав зрозуміти всім громадянам, що міліція може не зва-
жати і на вимоги статті 94 Кримінально-процесуального кодексу Ук-
раїни, яка зазначає, що одним з приводів до порушення криміналь-
ної справи можуть бути повідомлення, опубліковані в пресі.

Міністр, на запитання ведучого щодо спроби захоплення офі-
су БЮТ, був відвертим «…Понимаете ли, появление в прессе или 
в Интернете каких-либо сообщений я не считаю нужным как-то 
проверять. Я предполагаю, что любой человек, на которого напали, 
должен обратиться в милицию, и это общеизвестная практика. Пов-
торюсь, к нам никто не обращался».

І згадуються нещодавні запевнення пана Могильова про те, що 
саме реєстрація всіх без виключення повідомлень про вчинені пра-
вопорушення, незважаючи на шляхи їх отримання, є чи не головним 
завданням його підлеглих, а випадки порушення порядку реєстра-
ції таких повідомлень будуть розцінюватись керівництвом МВС, як 
грубе ігнорування службової дисципліни і суворо каратимуться, аж 
до звільнення винних із займаних посад.

Фактично заява Міністра внутрішніх справ Анатолія Могильо-
ва, яка пролунала в ефірі рейтингової програми телеканалу «Інтер», 
була вказівкою підлеглим щодо ігнорування реєстрації кримінальної 
інформації, яка публікується в пресі. І після цього замислишся — 
чи є компетентним Міністр і чи має він моральне право після таких 
заяв залишатись на своїй посаді?

25 лютого на адресу ВГО «Українські монітори дотримання прав 
людини правоохоронними органами» (УМДПЛ) надішли заяви від 
мешканців міста Шостка Сумської області, на думку яких працівни-
ками міліції грубо порушуються права наркозалежних громадян.

Громадяни Д., С., Т. та К. в кінці січня поточного року зверну-
лись до прокуратури із заявою про порушення кримінальної справи 
відносно працівників місцевого підрозділу боротьби з незаконним 
обігом наркотиків, які, на їх думку, перевищили свої службові пов-
новаження та повідомили конфіденційну інформацію про них сто-
роннім особам. Більш того, працівники міліції вимагали заповнити 
анкети, де опитуваним пропонувалось зазначити інформацію про 
ВІЧ-статус. Зрозуміло, що громадяни від такої пропозиції з обурен-
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ням відмовились і, як наслідок, зазнали від правоохоронців погроз 
та принижень своєї людської гідності.

Заявники, як учасники програми замісної підтримуючої тера-
пії (ЗПТ), вважають що працівники міліції своїми діями перешкод-
жали своєчасно приймати препарати, які вважаються ліками, чим 
завдали значної шкоди їх здоров’ю та охоронюваним Конституцією 
правам. При цьому міліціонери ігнорували той очевидний факт, що 
саме завдяки програмі ЗПТ окремі наркозалежні покінчили зі своїм 
злочинним минулим та стали законослухняними громадянами. 

Незважаючи на вимоги статті 97 Кримінально-процесуального 
кодексу України щодо необхідності прийняття по таких заявах рі-
шення про порушення кримінальної справи або відмову у її пору-
шенні працівниками прокуратури у передбачений законодавством 
10-денний термін, оцінка протиправним діям правоохоронців так 
і не надана і відповідне рішення не прийняте.

Як не дивно, але ініціатором зазначених порушень прав нар-
козалежних став Апарат Президента України, який поставив перед 
МВС завдання отримати інформацію, яка надалі буде використо-
вуватись при підготовці аналітичних матеріалів щодо проведення 
в Україні заходів, спрямованих на попередження та поширення епі-
демії ВІЛ/СНІДу серед наркозалежних осіб.

Ігноруючи гарантії, які надаються державою громадянам про 
визнання їх здоров’я, честі й гідності найвищою соціальною цін-
ністю (стаття 3 Конституції), а також положення про заборону зби-
рати, зберігати, використовувати та поширювати конфіденційну ін-
формацію про особу без її згоди (стаття 32 Конституції), Анатолій 
Могильов безапеляційно заявив: «Нас очень волнует проблема, что 
лица, которые есть в списках… которым выдали эти наркотики на 
метадоновой программе… их статус не соответствует тому, что им 
эта помощь нужна. Поэтому все данные об этих лицах мы и затре-
бовали. То, что вы говорите о ВИЧ-инфицированных… и это личная 
информация о человеке… даже если такую информацию и запроси-
ли, то мы нигде не будем ее опубликовывать, потому что это данные 
о человеке, но для работы в отношении этих людей нам эта инфор-
мация тоже нужна. Мы ее затребуем не для разглашения полностью, 
она нам нужна, потому что это группы риска людей, о которых мы 
должны знать». Таким чином, якщо міліції потрібна інформація — 
вона має намір отримати її за будь-яку ціну, незважаючи на закон.
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Як наслідок, департаментом боротьби з незаконним обігом нар-
котиків МВС України 18 січня 2011 року на місця була спрямована 
вказівка за № 40/2/1-106 «Про відпрацювання осіб, які приймають 
участь у програмі замісної підтримувальної терапії», у якій началь-
ник департаменту вимагає від своїх підлеглих в областях:

1. Встановити повну юридичну та фактичну адресу медичних 
закладів, де впроваджена замісна підтримувальна терапія (ЗПТ), 
кількість осіб у ній задіяних, окремо зазначивши тих, які вживають 
метадон та бупреморфін;

2. Опитати кожну особу, яка проходить курс реабілітації в за-
місній підтримувальній терапії, її родичів за формою розробленого 
пояснення, яка включає:

— персональні дані особи;
— обставини лікування, психологічний та фізичний стан;
— інформацію про те, чи є особа ВІЛ- інфікованою.
Зазначена вказівка є вочевидь незаконною, оскільки стаття 19 

Конституції України зобов’язує посадових осіб, у тому числі і міліцей-
ського відомства, діяти виключно в межах повноважень та у спосіб, 
передбачений діючим законодавством, але в областях її почали завзято 
виконувати — місцеві медичні заклади отримали від правоохоронців 
письмові запити про надання необхідної інформації стосовно зазначе-
ної категорії осіб.

Напевно, керівники міліції обласного рівня перейняли досвід 
свого Міністра щодо системних та масових порушень прав грома-
дян, а інакше чим іншим можна пояснити направлення письмових 
запитів про отримання інформації відносно осіб, які знаходяться 
поза межами кримінальних проваджень? Адже, відповідно до пункту 
17 статті 11 Закону України «Про міліцію» такі відомості міліціянти 
можуть отримувати виключно у випадках, коли інформація необхід-
на у справах про злочини, що знаходяться у провадженні міліції.

Крім того, відповідно до частини 3 статті 13 ЗУ «Про протидію 
поширенню хвороб, зумовлених вірусом імунодефіциту людини 
(ВІЛ) та правовий і соціальний захист людей, які живуть з ВІЛ» — 
відомості про наявність або відсутність в особи ВІЛ-інфекції є кон-
фіденційними та становлять лікарську таємницю.

Для підняття так званого валу, необхідного для підвищення від-
сотку розкриття злочинів, МВС і не думає замислитись про те, що 
розголошення службовою особою лікувального закладу відомостей 
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про проведення медичного огляду особи на виявлення зараження 
ВІЛ або захворювання на СНІД та його результатів, що стали їм ві-
домі у зв’язку з виконанням службових або професійних обов’язків 
є кримінально караними діяннями, відповідальність за які перед-
бачена ст. 132 Кримінального кодексу України. За наявності підстав 
вважати, що відомості про особу, яка хворіє на ВІЛ/СНІД стали 
відомі третім особам, зацікавлені громадяни цілком обґрунтовано 
можуть вимагати порушення кримінальних справ відносно винних 
посадових осіб, завдяки яких конфіденційна інформація була роз-
голошена.

Далі. Згідно з частиною 5 статті 14 Закону України «Про захо-
ди протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних 
речовин і прекурсорів та зловживанню ними» особі, яка звернулась 
до наркологічного закладу для проходження лікування, забезпе-
чується, на її прохання, анонімність лікування. Відомості віднос-
но них правоохоронним органам можуть надаватись лише за умов 
притягнення цієї особи до кримінальної чи адміністративної від-
повідальності.

І, підводячи підсумки, слід зауважити, що запити працівників 
міліції також не відповідають вимогам Цивільного кодексу України, 
зокрема статті 286 (гарантує право на таємницю про стан здоров я), 
статті 301 ( право на особисте життя та його таємницю), статті 302 
(право на інформацію), статті 37 Закону України «Про інформацію» 
(інформація, що не підлягає наданню для ознайомлення за запита-
ми), статті 40 Закону України «Про основи законодавства України 
про охорону здоров’я» (лікарська таємниця).

Чи не занадто багато порушень прав людини допущено з ініціа-
тиви та згоди Міністра внутрішніх справ України?

Якщо теза «закон один для всіх» все ще діє в України, то нам 
залишається сподіватись — працівники Генеральної прокуратури 
України не залишать поза увагою вищевказані масові порушення 
прав громадян та приймуть по усім переліченим фактам рішення, 
передбачене статтею 97 КПК України.

У той же час не приходиться сумніватись, що бездіяльність ор-
ганів прокуратури щодо припинення вищезгаданих порушень, доз-
волить МВС і у подальшому реалізовувати непрофесійну, антигро-
мадську політику ігнорування прав та свобод людини.
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яКщо У вас є заПитання, то ми їх вже розглянУли. 
мабУть таК ми вимУшені сПриймати 

Повідомлення мвс2�

28.02.11 | В. Міняйло

Коли читаєш повідомлення на головному сайті МВС України 
у розділі «Найголовніше», складається враження, що більшість пуб-
лікацій спрямована на суцільні самозвіти з одночасним висновком 
за зразком, якщо у Вас є запитання, то ми їх вже розглянули.

Так, останнє повідомлення від 26.02.2011 «Керівники правоохо-
ронних органів Харківщини обговорили питання медико-санітарного 
забезпечення затриманих і узятих під варту осіб»30 для пересічного 
громадянина повинно свідчити про те, що «…організація медико-сані-
тарного забезпечення затриманих і узятих під варту осіб, проведення 
лікувально-профілактичної та протиепідемічної роботи у вказаних ус-
тановах в цілому відповідає вимогам чинного законодавства».

Та такий висновок викликає здивування навіть за тих обставин, 
що у міжвідомчій нараді з таких важливих для суспільства питань під 
керівництвом заступника прокурора Харківської області Сергія Ха-
чатряна, присутності заступників начальника ГУМВС України в Хар-
ківській області Олега Соболєва і Миколи Голуба, заступника началь-
ника управління Державного департаменту України з питань вико-
нання покарань в Харківській області Євгена Бараша були відсутні 
представники Міністерства охорони здоров’я. Саме останні мають на-
дати дійсну оцінку тому реальному стану речей, які дійсно існують.

А саме, до теперішнього часу на полицях у кабінетах МВС май-
же рік знаходиться на узгодженні проект спільного наказу МВС Ук-
раїни, Міністерства охорони здоров’я та Державного Департамен-
ту з питань виконання покарань «Про затвердження Порядку взає-
модії закладів охорони здоров’я, територіальних органів внутрішніх 
справ, установ виконання покарань і слідчих ізоляторів, у частині 
забезпечення наступності диспансерного спостереження за ВІЛ-по-
зитивними особами, здійснення клініко-лабораторного моніторин-
гу за перебігом хвороби та проведення антиретровірусної терапії». 

29 http://www.khpg.org/index.php?id=1298899331
30 www.mvs.gov.ua;jsessionid=CC254208C37FBAEB0C47A64653D28F69
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Аналогічний стан справ з проектом Наказу щодо розширення за-
ходів застосування замісної підтримувальної терапії для спожива-
чів ін’єкційних наркотиків, зокрема ВІЛ-інфікованих осіб. Роками 
не вирішуються та залишаються поза увагою чисельні питання со-
ціальних, економічних, правових та медичних проблем, які вплива-
ють під час перебування у цих установах хворих на туберкульоз.

Якось склалося, що поки ці питання роками узгоджуються 
у міністерських кабінетах, на місцях рядові працівники та керівни-
ки спеціальних установ вимушені вирішувати щоденні питання хво-
рих на свій розсуд та за рахунок сумнівного походження коштів.

Варто звернути увагу на той факт, що працівники спеціальних 
установ цілодобово та щоденно наражаються на небезпеку отриман-
ня захворювання від затриманих осіб. Та знайдіть хоча б один пункт 
у чисельних інструкціях та наказах МВС з питань особистої гігієни 
та профілактики міліціонерів під час несення служби у спеціальних 
установах, під час конвоювання хворих осіб, їх охорони у адміністра-
тивних приміщеннях райвідділів, суду, прокуратури, медичних за-
кладах. При цьому з року в рік зростає захворювання міліціонерів 
на туберкульоз саме під час несення служби.

Та чи ми маємо в черговий раз обмежитися тим, що нам на-
в’язують у повідомленнях та стидаючись своєї бездіяльності ви-
мушені завуальовано натякнути «…Водночас, як підкреслювалося, 
у діяльності деяких ізоляторів тимчасового тримання виявлено фак-
ти неналежного та неповного забезпечення дезінфікуючими, очи-
щувальними та миючими засобами, порушення інших санітарних 
норм». І це все на що здатна прокуратура.

За рахунок адвокації, комунікації та соціальної мобілізації пра-
возахисних організацій, у тому числі міжнародних, на Розпоряд-
ження від 22.02.2011р. № 9149/1/1-11 М.Я.Азарова для розроблення 
заходів, спрямованих на розширення заходів застосування замісної 
підтримувальної терапії для споживачів ін’єкційних наркотиків, 
зокрема ВІЛ-інфікованих осіб, створюється робоча група. Споді-
ваємося, що А.В. Могильов, який є одним із основних виконавців 
доручення КМУ, буде щирим та відвертим щодо висвітлення дійс-
ного стану справ з метою вирішення вкрай проблемних для МВС 
питань застосування замісної підтримувальної терапії для спожива-
чів ін’єкційних наркотиків, зокрема ВІЛ-інфікованих осіб, диспан-
серного спостереження за ВІЛ-позитивними особами, здійснення 
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клініко-лабораторного моніторингу за перебігом хвороби та прове-
дення антиретровірусної терапії у тому числі, а може і перш за все 
у місцях позбавлення волі.

Петиція за звільнення анатолія могильова 
з Посади міністра внУтрішніх сПрав��

14.03.11 | www.opir-ua.org

Вимагаємо звільнити Анатолія Могильова 
з посади міністра внутрішніх справ

Президенту України 
Януковичу В.Ф.

Ми, українські громадяни, вважаємо, що за час, протягом якого 
Міністерство внутрішніх справ України очолює Анатолій Володи-
мирович Могильов, спостерігається планомірна деградація інституту 
правоохоронних органів. Зокрема, різко зросла порівняно з минули-
ми роками кількість неправомірних дій з боку правоохоронців щодо 
українських громадян та іноземних гостей нашої держави, збільши-
лася кількість випадків несанкціонованих затримань українських та 
іноземних громадян з боку працівників міліції.

Резонансні правопорушення, а саме, побиття міліціонерами пра-
цівників ЗМІ, зокрема, Юрія Стеценка з Полтави, Артема Фурманюка 
з Донецька, працівників видання «Свободная Одесса» і досі не отри-
мали належної правової оцінки з боку керівництва правоохоронних 
органів, і передусім МВС. Розслідування цих злочинів просувається 
дуже повільно. Неналежне ставлення до журналістів з боку міліції не 
залишилось поза увагою міжнародних організацій. Не в останню чергу 
через втручання працівників МВС у діяльність ЗМІ Україна спустила-
ся на 131-е місце в рейтингу «Репортери без кордонів» — нижче Іраку.

31 http://www.khpg.org/index.php?id=1300098564
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За період перебування Анатолія Могильова на посаді мініст-
ра побільшало випадків загибелі наших громадян у міліцейських 
відділках. Деякі з таких випадків за своєю суттю дуже скидаються 
на вбивства, зокрема, загибель у квітні 2010 р. в Шевченківському 
РУВС м. Києва студента Ігоря Індила. Тільки з березня по жовтень 
минулого року, за офіційною статистикою МВС, у відділках загину-
ли 28 осіб. За неофіційними ж даними, таких випадків більше чо-
тирьох десятків. Більшість із цих смертей, особливо тих, що сталися 
в столиці, не розслідуються належним чином, а в окремих випадках 
просто саботуються правоохоронними органами.

МВС перетворилось на репресивний інструмент, за допомогою 
якого переслідуються громадські активісти та опозиційні політики. 
Незаконні затримання, обшуки, «профілактичні бесіди» повертають 
країну до тоталітарного минулого.

Корупція та зловживання владою з боку міліцейських чинов-
ників стали поширеним, майже узаконеним явищем, яке ганьбить 
нашу країну і вбиває будь-які сподівання українських громадян на 
справедливий захист державою їхньої безпеки та прав.

Враховуючи всі наведені обставини, вимагаємо від Вас найб-
лижчим часом усунути вище керівництво МВС на чолі з Анатолієм 
Могильовим від виконання своїх обов’язків.

P.S. Петиція разом з підписами буде публічно передана в Адмініст-
рацію Президента України В. Януковича.

харКівсьКа Правозахисна грУПа звернУлась 
до Президента з вимогою відставКи могильова�2

14.03.11
Президенту України 
Віктору Януковичу 
вул. Банкова, 11, м. Київ

Харківська правозахисна група неодноразово заявляла, в тому 
числі під час презентації річної доповіді правозахисних організацій 
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за 2009–2010 роки33, про те, що на сьогоднішній день під керівниц-
твом Міністра внутрішніх справ Анатолія Могильова міліція пере-
творюється на інструмент репресій і представляє загрозу національ-
ним інтересам України.

Замість того, аби виконувати своє пряме покликання, — здійс-
нювати правоохоронні функції, захищати права, свободи і закон-
ні інтереси своїх громадян, — відомство функціонує, як репресив-
но-каральний апарат, на кожному кроці порушуючи права людини, 
власне, ті засади, які має захищати.

Ми вважаємо, що це відбувається внаслідок некомпетентності 
міністра внутрішніх справ Анатолія Могильова.

Одразу після призначення на посаду Міністра, Могильов почав 
активно згортати програми співпраці між громадським суспільством 
і міліцією. Так, було фактично ліквідоване Управління моніторингу 
з дотримання прав людини при МВС, звільнені помічники Міністра 
з прав людини, — навіть попри заяву Президента у зв’язку з цими 
подіями про те, що «не можна економити на правах людини». При-
пинилась діяльність мобільних груп, громадських рад

За даними соціологічних досліджень, проведених Харківським 
інститутом соціальних досліджень спільно з Харківською право-
захисною групою, кількість жертв незаконного насильства з бо-
ку міліції зросла з 604000 людей у 2009 році до 780 000–790 000 
в 2010 році. Зросла кількість випадків смерті в райвідділах міліцій 
з 23 у 2009 році до 51 в 2010 році. Це свідчить про непрофесійність 
роботи керівництва відомства.

Деякі публічні висловлювання Могильова штовхають його під-
леглих до протиправної манери поведінки, зловживання владою 
і службовим становищем.

9 липня Міністр в ефірі телеканалу ІНТЕР заявив, що роботу 
відомства він оцінюватиме по кількості порушених кримінальних 
справ. По суті, така політика навіть гірша за показники розкри-
тих злочинів, і сприяє використанню незаконних методів у роботі 
міліції.

Широкого розголосу набула заява Міністра про те, що «появ-
ление в прессе или в интернете сообщений я не собираюсь даже 
проверять». Але відповідно до пункту 4 статті 94 Кримінально-про-

33 http://khpg.org/index.php?r=1.6.14.1
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цесуального кодексу України «повідомлення, опубліковані в пресі», 
які містять в собі ознаки правопорушення, мають тягнути за со-
бою їх перевірку і прийняття рішення щодо порушення або відмови 
у порушенні кримінальної справи.

Також, коментуючи розслідування теракту в Макіївці, Моги-
льов з гордістю заявив, що «более трех тысяч дактилоскопирова-
но»34, що є очевидним визнанням масових порушень Закону Украї-
ни «Про міліцію» та нормативних актів МВС щодо дактилоскопіч-
ного обліку, оскільки подібній процедурі підлягають тільки особи, 
які отримали адмінпокарання у вигляді адміністративного арешту 
на термін від 1 до 15 діб або відносно яких порушена кримінальна 
справа.

Розпорядження і публічні висловлювання міністра з приводу 
оцінки роботи МВС під час витребування конфіденційної інфор-
мації стосовно осіб, що лікуються за допомогою антиретровірусної 
і замісної терапії35, також порушують цілу низку законодавчих норм, 
в тому числі примушуючи лікарів до скоєння кримінального злочи-
ну, передбаченого статтею 145 КК України «Незаконне розголошен-
ня лікарської таємниці».

Таких прикладів дуже багато. І ми з сумом маємо констатувати, 
що Могильов за професійними якостями та рівнем правової свідо-
мості не відповідає посаді Міністра внутрішніх справ у демокра-
тичному суспільстві. Він повністю дискредитував і без того не ду-
же добру репутацію МВС, і подальше його перебування на посаді 
тільки погіршить ситуацію з дотриманням прав людини в міліції, 
сприятиме загостренню хвилі всенародного спротиву та псуванню 
іміджу України на міжнародному рівні.

Ми наполягаємо на відставці Могильова з посади Міністра 
внутрішніх справ.

Євген Захаров, 
співголова Харківської правозахисної групи,  

член правління міжнародного товариства «Меморіал»

34 http://www.youtube.com/watch?v=pLP7m3lLT90
35 http://www.youtube.com/watch?v=wcZlE4norUw
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смерті в міліції: що робити?��

22.03.11 | Андрій Черноусов | www.khisr.kharkov.ua

За минулий рік МВС України стало своєрідним рекордсменом: 
під його юрисдикцією померло більше 50 українців. Звичайно, не до 
всіх смертей доклали руки працівники міліції, але у значній кіль-
кості без їх втручання не обійшлося. Ігор Індило, Михайло Стад-
ник, Дмитро Ящук, Олександр Разуменко — цей перелік можна про-
довжувати, але всі ці прізвища об’єднує одна біда — вони померли 
в міліції…

Смерть під вартою або в міліції є надзвичайно серйозною і не 
відновлювальною подією за яку несе відповідальність держава і має 
відповідний обов’язок ретельно, ефективно і невідкладно розсліду-
вати усі випадки смертей. Таке зобов’язання передбачене ст. 2 Євро-
пейської конвенції захисту прав і основоположних свобод. Але вияв-
ляється, що українська держава не в змозі ефективно розслідувати 
такі випадки у зв’язку із тим, що просто не має ефективного ме-
ханізму розслідування.

Якщо уважно передивитися механізм реагування на випадки 
смертей в установах та органах міліції, то можна побачити, що клю-
чову роль відіграє у цьому прокуратура разом із вищим керівництвом 
МВС України. Так, прокурор або вищестоящий орган, посадова осо-
ба у керівництві міліції при отриманні інформації про факт смерті 
людини в міліції доручають Інспекції з особового складу Департа-
менту кадрового забезпечення МВС України та/або Службі внут-
рішньої безпеки ГУБОЗ МВС України провести перевірку даного 
факту. Інспектори ІОС таабо оперативні працівники СВБ, здійсню-
ють перевірку шляхом використання оперативно — розшукових ме-
тодів, а саме опитування, витребування документів, спостереження 
та інш. За результатами таких перевірок або розслідувань складаєть-
ся висновок із детальним викладенням фактів, доказів, пояснень, 
які підтверджують або не підтверджують причетність/непричетність 
до такого факту працівників міліції відповідного органу/установи 
міліції. У більшості випадків у прокуратуру надходять висновки із 

36 http://www.khpg.org/index.php?id=1300805519
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«виправдуванням» дій працівників міліції, на підставі яких проку-
ратура відмовляє у порушенні кримінальної справи. У той самий час 
керівництво міліції, використовуючи засоби дисциплінарного впли-
ву (навіть до звільнення з органів внутрішніх справ !), виносить свої 
«вироки» тим працівникам міліції, які хоч якесь відношення мали 
до даного факту. Дістається черговому по органу, відповідальному 
від керівництва, безпосередньо працівникам, які доставляли та/або 
затримували. Цей перелік може бути довшим або коротшим в залеж-
ності від кожного конкретного випадку. Таке реагування керівниц-
тва міліції є непрямим підтвердженням тих порушень, які припус-
тили працівники міліції у випадку смерті людини.

У підсумку ми отримуємо технологію, коли розслідування фак-
тів смертей в міліції розглядає сама міліція, що йде у супереч ви-
могам міжнародних документів, які були ратифіковані Україною, де 
чітко прописано, що злочини, які скоїли посадові особи поліції по-
винні розслідуватися незалежним органом. Просто логічно немож-
ливо ефективно розслідувати факти, до яких причетні працівники 
міліції руками інших працівників міліції.

Що ж робити? Пропонуємо звернутися до досвіду розвинених 
демократій таких як, наприклад, Об’єднане Королівство. Звичай-
но, система побудови поліцейської служби відрізняється від Украї-
ни тим, що вона децентралізована та багаторівнева. Так, ось згідно 
із статистичними даними Незалежної Ради з Питань Смертей під 
Вартою (Independent Advisory Panel on Deaths in Custody) (створена 
у взаємодії Міністерства Юстиції, Міністерства внутрішніх справ та 
Міністерства охорони здоров’я) у 2010 році в поліцейських відділках 
померло 3 (!) людини, у 2009 — 16, у 2008 — 18. Можна брати до 
уваги аргументи, що у британських відділках поліції можуть утри-
мувати максимум 36 годин, а в наших ІТТ — 10 діб, і що фінансова 
забезпеченість в Британії краща тощо. Але, для того, аби людина по-
мерла вистачить і кількох хвилин, якщо їй не надавати допомогу та/
або застосовувати незаконне насильство. Необхідно також зауважи-
ти, що відповідно до Акту про Поліцію та Докази у Кримінальних 
Справах 1984 року (Police and Criminal Evidence Act) (аналог нашого 
кримінально — процесуального кодексу) поліція несе повну відпові-
дальність за життя та здоров’я громадянина, якого вона звільнила 
з під-варти ще протягом 24 (!) годин. Тобто, якщо людина вийшла 
з поліцейської дільниці і протягом доби померла, такий факт буде 
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зафіксований як смерть в поліцейській дільниці із відповідними на-
слідками.

А тепер до розслідування таких фактів. Вже згадувана нами Не-
залежна Ради з Питань Смертей під Вартою є великою мірою аналі-
тичним центром який працює над загальною превенцію таких ви-
падків. Для розслідування фактів смертей у поліцейських відділках 
існує Незалежна Комісія з Поліцейських Скарг (Independent Police 
Complaints Commission). Комісію було створено після прийняття Ак-
ту про Реформування Поліції (Police Reform Act) у квітні 2004 року. 
ЇЇ головним завданням є підняття рівня довіри населення до систе-
ми оскарження дій поліцейських. Комісія також розслідує найбільш 
серйозні скарги та звинувачення у неналежному поводженні полі-
цейських, а також розглядає апеляції у випадках, коли скаржники 
не задоволені розглядом їх скарги поліцією. Крім того у компетен-
цію розгляду Комісії обов’язково потрапляють усі випадки смертей 
у поліції, спричинення поліцейськими тілесних ушкоджень, випад-
ки расової дискримінації з боку поліцейських та корупція. Комісія 
є цілком незалежною та приймає свої рішення цілком незалежно від 
поліції, уряду та скаржників. Голова Комісії підзвітний Міністру 
внутрішніх справ, але операційно незалежний від нього. До складу 
Комісії входять фахівці різних кваліфікацій: юристи, колишні полі-
цейські офіцери, лікарі, фахівці по роботі з персоналом тощо. Для 
виконання своїх завдань Комісія має наступні повноваження, які 
передбачені Актом про Реформування Поліції:

— Запитувати будь-яку інформацію, яка стосується скарги;
— Відвідувати будь-яку установу поліції;
— Вносити пропозиції щодо змін у функціональних обов’язків 

поліцейських;
— Надавати рекомендації та поради стосовно розслідування 

скарг на дії поліції, а також щодо покращення поліцейської 
практики, які випливають з процесу розслідування;

— Надавати звіти, включаючи щорічні, а також у будь-який час 
на вимогу МВС;

— Надавати інші звіти, які на думку Комісії, звернуть увагу на 
окремі питання;

— Здійснювати моніторинг системи шляхом запитування ін-
формації від поліцейських рад та підрозділів;

— Інспектувати будь-які поліцейські приміщення.
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Все наведе вище лише маленький огляд того, що можна зро-
бити для того, аби скарги на поліцію/міліцію розслідували більш 
незалежно. Звичайно, в такий системі також є безліч недоліків, але 
вона містить головне — намагання підвищити рівень довіри до себе 
з боку населення і запевнення громадянина в тому, що його скарга 
буде розглянута належним чином і результатам розгляду він зможе 
довіряти.

Україна — не Об’єднане Королівство, але вона також потре-
бує реформування системи розслідування скарг на дії міліції, серед 
яких найтяжчою є факт смерті людини у відділку міліції і розпочате 
реформування органів внутрішніх справ має торкнутися і цієї сфе-
ри. Нам залишається тільки пильнувати цей процес і сподіватися на 
краще.

22.03.11

фаКти насильства в міліції 

розслідУє сама міліція��

24.03.11 | www.unian.net

24.03.2011 00:45 Правозахисники закликають створити незалежний 
орган з розслідування фактів насильства стосовно затриманих в орга-
нах міліції.

Про це вони повідомили на прес-конференції в УНІАН.
Координатор програм Харківської правозахисної групи Андрій 

Діденко навів дані, згідно з якими за минулий рік у закладах МВС 
України померло більше 50 українців, у 2009 році смертельних ви-
падків у міліції було 23.

За даними соціологічних досліджень, жертвами насильства у мі-
ліції в 2009 році стали 604 тисячі осіб, а в 2010 році — 780–790 тисяч 
українців.

37 http://www.khpg.org/index.php?id=1300973625



2. Деякі загальні проблеми

�0�

А. Діденко зауважив, що смерть під вартою або у міліції є надз-
вичайно серйозною і невідновлювальною подією, за яку несе відпові-
дальність держава і має відповідний обов’язок ретельно, ефективно 
й невідкладно розслідувати усі випадки смертей. Таке зобов’язання 
передбачене ст. 2 Європейської конвенції захисту прав людини та 
основоположних свобод.

«Але виявляється, що Українська держава не в змозі ефективно 
розслідувати такі випадки через те, що просто немає ефективного 
механізму розслідування», — сказав А. Діденко. Він додав, що про це 
свідчить низка рішень Європейського Суду з прав людини проти Де-
ржави Україна, у яких констатується порушення державою статті 3 
Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод, тобто 
Європейський суд визнає, що до заявників застосовувались катуван-
ня і був відсутній ефективний механізм розслідування цих фактів.

Правозахисники зазначають, що якщо уважно передивитися 
механізм реагування на випадки смертей і фактів насильства в ус-
тановах та органах міліції, то можна побачити, що ключову роль 
відіграє у цьому прокуратура разом із вищим керівництвом МВС. 
Так, прокурор або посадова особа у керівництві міліції при отри-
манні відповідної інформації доручають Інспекції з особового скла-
ду Департаменту кадрового забезпечення МВС України або Службі 
внутрішньої безпеки ДУБОЗ МВС України провести перевірку да-
ного факту.

«Тобто розслідування здійснюють працівники міліції, тому 
у більшості випадків факти порушень прав людини в міліції не зна-
ходять свого підтвердження, а прокуратура відповідно до цих вис-
новків відмовляє у порушенні кримінальної справи. А якщо роз-
слідування проводить слідчий прокуратури і саме дії прокуратури 
оскаржуються потерпілим від незаконного насильства, то знов таки 
розслідування по цих справах проводить прокуратура, тобто той ін-
ститут, дії якого оскаржуються», — пояснив А. Діденко.

Він додав, що «у підсумку ми отримуємо технологію, коли роз-
слідування фактів смертей у міліції розглядає сама міліція, а факти 
порушень прав людини під час слідства, яке проводить слідчий про-
куратури, розслідується самою прокуратурою».

Такий порядок, за його словами, суперечить вимогам міжнарод-
них документів, які були ратифіковані Україною і де чітко прописа-
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но, що злочини, які скоїли посадові особи поліції, має розслідувати 
незалежний орган.

Як сказав А. Діденко, у юридичних колах вже давно точаться 
дискусії про створення Незалежного бюро розслідувань, яке не буде 
підпорядковане прокуратурі або МВС і буде здатним неупереджено 
проводити розслідування й ефективно реагувати на факти насиль-
ства.

Другим елементом запобігання цим фактам він назвав створен-
ня національних превентивних механізмів після ратифікації Украї-
ною Факультативного протоколу ООН проти катувань в 2006 році 
і зобов’язання створити на території України протягом року одного 
або декількох національних превентивних механізмів.

Україна вже майже п’ять років ігнорує виконання цих зобов’язань, 
що призводить до побиття майже кожного третього затриманого 
в міліції, заявив правозахисник.

ПравозахисниКи: втричі зросла смертність 
затриманих міліцією людей��

30.03.11

Утричі зросла смертність затриманих, які потрапили до відділ-
ків міліції. Такі дані оприлюднили члени Харківської правозахисної 
групи.

Це висновок із порівняння з даними 2009-го року. Цього року 
в установах МВС померли п’ятнадцятеро осіб. За словами правоза-
хисників, більшість смертей були наслідками катувань, за фактом 
яких навіть не порушують кримінальні справи. Зрештою, ці смерті 
слідчі списують на «самогубства». Міліція катує затриманих через 
гонитву за гарними показниками, стверджують правозахисники. 
Кажуть, зарплата правоохоронців залежить від кількості розкритих 
злочинів.

38 http://www.khpg.org/index.php?id=1301487933
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Євген Захаров, член Харківської правозахисної групи: «Ми не-
одноразово стикалися з тим, що людину б’ють і вимагають зізнатися 
у скоєнні злочину. Десь на третій день бити перестають, бо знайшли 
справжнього злочинця. Європейський суд сказав, що Україна має 
протягом 6 місяців змінити законодавство про попереднє ув’язнення, 
оскільки воно не відповідає європейським стандартам і робить мож-
ливим ті речі, які в нас відбуваються, зокрема і такі смерті».

В свою чергу, Генпрокурор України Віктор Пшонка звинуватив 
місцеві правоохоронні органи у відмові розслідувати випадки кату-
вань затриманих. Про це Пшонка сказав на засіданні колегії ГПУ. 
Він зазначив, що за останні два роки зареєстрували понад 13 тисяч 
заяв і повідомлень про катування в органах внутрішніх справ.

в УКраїні в Установах мвс вже цього роКУ 
загинУли �� осіб��

31.03.11 | human-rights.unian.net

Вже у 2011 році в установах органів внутрішніх справ України за-
гинули 15 осіб. Про це заявив співголова Харківської правозахисної групи 
Євген Захаров учора, 30.03.2011, на прес-конференції в УНІАН.

При цьому він зазначив, що йдеться лише про інформацію, яка 
«потрапила до публічної сфери». Водночас правозахисник додав, що 
не можна стверджувати, що всі ці трагічні випадки були пов’язані із 
застосуванням насильства з боку міліції.

Разом з тим, за словами Є. Захарова, «якщо так буде йти і далі — 
в середньому 5 людей на місяць, — то можна очікувати, що в цьому 
році загине більше людей, ніж в минулому».

Коментуючи ці 15 випадків смертей в установах МВС, Є. Заха-
ров зазначив, що 4 з них — це випадки смерті в ізоляторах тимча-
сового тримання, зокрема, один випадок «нібито самогубства, але 
це треба розслідувати і дати відповідь на запитання — чи справді 

39 http://www.khpg.org/index.php?id=1301570245
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це було самогубство, чи це була насильницька смерть». Щодо решти 
11 випадків, то, за словами правозахисника, йдеться про померлих 
в «установах МВС або після побиття в МВС — в лікарні».

Водночас, за його словами, згідно з офіційною статистикою, 
«жодного разу не йдеться про застосування незаконного насильства 
в установах МВС щодо тих людей, які в результаті цього насильства 
загинули».

Є. Захаров повідомив, що за даними МВС, у 2009 році у підроз-
ділах міліції загинули 23 людини, а в 2010 році — 51 людина. За його 
словами, тенденція до зростання смертей в установах МВС «не може 
нас не насторожувати, не лякати».

Є. Захаров зазначив, що «оціночні дані» Інституту соціальних 
досліджень з Харкова за минулий рік свідчать про те, що «кіль-
кість людей, які були піддані катуванню та іншим видам незаконно-
го насильства, становить приблизно 790 тис. українців за 2010 рік». 
«Це дуже велика цифра. У 2009 році було 604 тисячі», — сказав він. 
При цьому правозахисник додав, що аналогічне дослідження Інс-
титуту разом з ХПГ було проведено в 2004 році, і «тоді було більше 
мільйона».

Правозахисник наголошує, що дані свідчать, що «з 2009 року 
спостерігається знову тенденція зростання застосування незаконно-
го насильства, і при цьому серйозна тенденція».

У свою чергу координатор програм Харківської правозахис-
ної групи Андрій Діденко навів приклади. Зокрема, він зазначив, 
що в січні 2011 року Руслан Сажко «був знайдений повішеним бі-
ля Святошинського РВВС міста Києва на паркані метрової висоти 
із слідами численних тілесних ушкоджень на тілі». Правозахисник 
зазначає, що за версією міліції, смерть потерпілого настала за межа-
ми райвідділу. А. Діденко, в той же час, сказав, що є «дані відеос-
постереження, які підтверджують, що Руслана заводили до міліції 
в наручниках».

Він також повідомив, що в січні 2011 року в Лозівському місь-
квідділі міліції Харківської області «вистрибнув чи був викинутий 
з четвертого поверху» 39-річний житель Лозової Ласло Коломпа-
ров, якого викликали для перевірки інформації щодо зберігання 
наркотиків. Після цього він помер у лікарні. Правозахисник також 
повідомив, що в тому ж місяці і в тому ж відділені міліції «випала 
чи була викинута з вікна третього поверху» 35-річна Олена Бонда-
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ренко, яка була доставлена до лікарні «з численними переломами 
й пробитими легенями, травмами грудної клітини та хребта», де 
й померла. Він навів ще ряд прикладів смертей. Зокрема, зазна-
чив, що на Вінниччині 45-річного чоловіка міліціонери, приїхав-
ши до нього додому, «забили до смерті». «За цим фактом порушено 
кримінальну справу за чотирма статтями обвинувачення», — додав 
А. Діденко.

Разом з тим він заявив, що «Міністерство внутрішніх справ ак-
тивно не реагує на всі ці випадки».

Є. Захаров зазначив, що після того, як новим керівництвом 
МВС України була припинена робота Управління моніторингу з до-
тримання прав людини в органах МВС і припинили функціонува-
ти мобільні групи, спостерігається «тенденція до збільшення фактів 
незаконного насильства в міліції». Він також наголосив, що в Ук-
раїні відсутній інститут ефективного розслідування фактів незакон-
ного насильства в МВС.

ПравозахисниК олег левицьКий: 
«нам Потрібні заКони царя хаммУраПі»�0

11.04.11 | Єлизавета Потебня | sprotiv.org

Правозахисник, член УГСПЛ Олег Левицький поділився своїми роз-
думами, щодо кримінальної відповідальності Кучми та реформування 
роботи судочинства та правоохоронних органів.

Олег Володимирович, розкажіть про себе. Як ви опинилися у пра-
возахисному русі?

Я українець, мені 42 роки. Одружений, маю трьох дітей. Наро-
дився я в Києві, хоча дитинство пройшло в Кам’янці-Подільському, 
звідки і походять всі мої родичі. З 2007 року працюю юристом гро-
мадської приймальні Української Гельсінської спілки з прав людини 
(УГСПЛ).

40 http://www.khpg.org/index.php?id=1302510636
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Адвокатська практика з 1998 року. Отже маю чималий практич-
ний досвід.

Можна сказати, що я завжди виявляв інтерес до справ з наяв-
ним так би мовити правозахисним компонентом. Це коли особу пе-
реслідують за її активну життєву позицію, за громадську чи політич-
ну діяльність. Не байдужий я і до подій в цій країні. В молоді роки 
сам виявляв певну активність у громадсько-політичному житті: знав 
особисто багатьох активістів громадських організацій, брав активну 
участь в різноманітних акціях, зокрема в «Україні без Кучми».

Пізніше співпрацював з УГСПЛ на договірних засадах як адво-
кат, який вів деякі із так званих стратегічних справ. І через певний 
час мені запропонували роботу для громадської приймальні.

Давайте поговоримо про акцію «Україна без Кучми», що вас при-
мусило стати її активним учасником?

«Україна без Кучми» — це далекий 2000 рік. У 1998–1999 роках 
ми всі почали відчувати, що в країні, м’яко кажучи, закручуються 
гайки. В ті роки вперше після здобуття незалежності почали відбу-
вались якісь не дуже симпатичні процеси: з’явилися люди, які поча-
ли називати себе директорами парламенту, провладна політика по-
чала активно вдаватись до маніпуляції свідомістю. З’явилися факти 
тиску на журналістів, а потім і переслідування.

Спочатку всі ці події викликали лише загальне обурення і далі 
цього не йшло, але потім гримнуло. Зник журналіст Георгій Гонгад-
зе. Потім знайшли обезголовлене тіло. Плівки Мельниченка, прес-
конференція Мороза — я був приголомшений. Я не вірив своїм ву-
хам, коли почув на плівці голос схожий на президента, але більше за 
все мене вразила наступна за цим тиша в ЗМІ. Безпрецедентно скан-
дальна і жахлива подія фактично повністю замовчувалась в цент-
ральних медіях. Через надсерйозність обвинувачення і відсутність 
будь-якої офіційної чи громадської реакції я, можна сказати, втра-
тив здатність думати, працювати, жити. Я став одержимим.

Пригадую, саме в той час у Європі, зокрема в Празі, був якийсь 
дрібний епізод тиску на якийсь телевізійний канал чи щось таке. На 
вулиці вийшли сотні тисяч може навіть близько мільйона людей, 
а у нас все продовжувалося текти так, начебто нічого і не сталося.

Я ходив по Києву як приблуда і говорив, що ми повинні вий-
ти на Майдан і сказати, що наш президент вбивця. Була створена 
ініціативна група людей. Далі пішов розголос на Соціалістичну пар-
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тію, тоді це ядро очолював Луценко. Вони нам дуже допомогли з ре-
сурсами і власною участю. Врешті 15 грудня 2000 року ми вийшли 
на Майдан. Ніколи не забуду Юру Луценка, який, здавалось, в мер-
твячій суспільній тиші з імпровізованої трибуни закінчив свою про-
мову: «Кучма-капут»! Вже через лічені дні нас було тисячі. Серед 
нас були люди з різними політичними ідеями і різними намірами 
щодо акції. Особисто у мене була дуже проста мотивація. Пам’ятаєте 
як в «Легенді про Уленшпігеля»? В мої груди билася кров Гонгадзе. 
В той день я відчув шалене полегшення. В моїх руках був транспа-
рант з гаслом: «Кучма — вбивця!».

Як ви ставитесь до Кучми?
Я не демонізую Кучму і тоді не демонізував. Леонід Данилович 

був би не поганим сусідом, але він не спромігся дати собі ради, ко-
ли епоха винесла його на владний Олімп. Він дуже швидко почав 
копіювати і наслідувати злочинні звички свого все більше нахабного 
оточення. В якийсь момент він втратив почуття міри, перейшов ме-
жу і став волати своїм посіпакам: «Вивезіть його у ліс. Хай його роз-
дягнуть, хай його чеченцям продадуть, викуп попросять!». По всьо-
му було видно, що ця нав’язлива ідея буквально запанувала в ньому, 
він став одержимим нею, тим паче вона хитро підтримувалася його 
найближчим оточенням — Литвином.

Кучма віддавав накази на фізичну наругу щодо Гонгадзе і це 
факт. Я вважаю, він повинен понести за це кримінальну відпові-
дальність. Мені не дуже подобається мотивація нинішньої влади 
і очевидний політичний підтекст цієї кримінальної справи. Але не 
важливо чим вони керуються. Важливо, що це справедливо. Одно-
значно! Нещодавно Анна Герман сказала, що не може мовчати, коли 
літнього президента принижують, причому зауважує, що сама бу-
ла активною учасницею акції «Україна без Кучми». Вона запевняє 
громадськість, що це — несправедливо. А, як на мене — це огид-
но. Кучма вчинив насильницький злочин проти особи і повинен 
понести кримінальну відповідальність. І всупереч всім скептичним 
повідомленням ЗМІ він таки буде притягнутий до відповідальності. 
Швидше за все, справу закриють за збігом строку давності, адже 
пройшло більше 10 років, але факт засудження буде і справа буде 
закрита не в зв’язку з реабілітуючими підставами. Прогнозую, що 
Кучма не буде виправданий, а значить він вважатиметься президен-
том з кримінальною судимістю.
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У 2004 році ви активно підтримували Ющенка на Майдані. Які 
з ваших сподівань не справдились?

В мене вже не було особливих сподівань. Я побачив ще в 2001 ро-
ці, що наше суспільство не готове до радикальних швидких змін, то-
му всі свої сподівання, я поховав після поразки у революції «Україна 
без Кучми». Ми очевидно повинні були перейти і переходимо свій 
40-річний шлях через пустелю. Чудес не буває. Ми в жалюгідно-
му, божевільному, страхітливому і потворному стані, як суспільство 
і кожен з нас зокрема. Ющенко не був готовий до того, щоб очо-
лити політичну владу в Україні. В силу своїх рис та властивостей 
характеру, він не зміг би зробити політичну кар’єру будь-де у світі, 
тим більше, в такій країні, як наша. Можна стверджувати, що це 
збіг неймовірних обставин: він цілком випадково опинився в кріслі 
президента такої складної країни, тому нічого дивного не сталося 
в тому, що в нього нічого не вийшло.

Чи важко працювати у Гельсінській спілці з прав людини?
Юрист громадської приймальні має багато головного клопоту. 

Наприклад, люди телефонують мені з 7:00 і до 24:00 і навіть впро-
довж ночі можуть зателефонувати. Їх можна зрозуміти з огляду на 
серйозність і залежності від своїх проблем. Це надзвичайно нервова 
робота. Без перебільшення маю право сказати, що вона мене бук-
вально вбиває. Мені б хотілося читати книги, слухати музику, іти на 
концерти, в театр, але не це все в мене просто не вистачає ні сил, ні 
бажання. Можливо, інша людина і могла би поєднувати ці речі, але 
мені це не вдається. Мене може один 5-тихвилинний дзвінок зранку, 
вибити на цілий день. Часто це просто дурдом, просто шквал і під 
вечір таке відчуття, що ти живеш якесь божевільне життя в якійсь 
суцільній божевільні… Тебе весь час супроводжують плачі, ридання, 
прокльони і прокляття. Ось така професійна деформація.

У вас дуже насичений робочий день, а яким справам ви зараз при-
святили себе?

Зараз, протягом декількох місяців, з ранку до ночі займаюся 
справою підприємницького Майдану. Це — найбільша громадсько-
політична подія минулого року, яка істотно похитнула той запал із 
яким сьогоднішня влада починала закручувати гайки. Справа під-
приємницького Майдану — це унікальна справа в моїй юридичній 
і адвокатській практиці.
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За 20-тирічний період нашої історії влада відважилася на сата-
нинську по суті справу типу аля Сталін 37-ий рік. Вперше в нашій 
історії влада зібрала купу бомжів та людей, які хотіли заробити собі 
якусь копійку, тримаючи транспарант, і звинуватила їх у тому, що 
вони пошкодили гранітне покриття. І це все після того, як сама 
партія «Регіонів» у 2008 році розбивала на Майдані намети, достат-
ньо багато чи не найбільше за всю історію наметів на Майдані, це 
можна спостерігати навіть на фотографіях з офіційного сайту. Отже, 
цих невинних людей було зібрано і на весь світ пролунали заяви, що 
знайдено людей які вступили між собою в злочинну згоду та пошко-
дили гранітне покриття у центрі європейської столиці.

Я був шокований, коли цих людей назвали злочинцями, тому 
що вони страйкували вже після «помаранчевих» і «донецьких» ре-
волюцій на Майдані. Але хтось так вирішив, що вони повинні сиді-
ти за ґратами. Суди мовчки брали цих людей під варту на місяць-
два, а потім продовжували тримання до 4 місяців. Я говорив в суді 
першої інстанції, що це божевілля, але мене ніхто не слухав. Лише 
в апеляційному суді, я спромігся доказати їм, що вони чинять зло-
чин, тримаючи невинних людей. Все-таки мені вдалося переконати 
суд і мої клієнти зараз на свободі. Загалом по цій справі проходить 
7 чоловік: троє причетних до цієї справи, а четверо невинних. Коли 
я приймав рішення захищати свого клієнта я і гадки не мав, що ця 
справа буде такою абсурдною. Потім я взяв собі ще 2 фігурантів цієї 
справи. Напевно, це унікальний випадок, коли мого підзахисного — 
бомжа, звільнили на підписку про невиїзд. Щось мені підказує, що 
в вітчизняній юриспруденції подібного аналога цій справі не було. 
З одного боку вперше в історії української юридичної практики при-
тягнуто до кримінальної відповідальності за реалізацію конституцій-
ного права на мирні зібрання. З іншого боку можна потішитися, адже 
бомжа звільнюють під підписку про невиїзд невідомо звідки. «З місця 
перебування», як зазначено в рішенні апеляційного суду м. Києва.

Яку резонансну справу, на ваш погляд, ви вели? Яка справа вас 
найбільше вразила?

Найцікавішою і найуспішнішою справою в моїй професійній 
діяльності була моя перша кримінальна справа. Парадоксально. Це була 
перша моя справа і перший виправдувальний вирок. Перший і останній 
виправдувальний вирок у моїй особистій практиці. Зрозуміло, що це 
був єдиний виправдувальний вирок у 2001 році за розбійною статтею.



Огляд повідомлень щодо катувань та поганого поводження в Україні в 2010–2011 рр.

���

Декілька років тому назад в «Дзеркалі тижня» читав велику статтю 
Олександри Примаченко. Вона багато років там веде юридичну рубри-
ку. Я читав і не вірив своїм очам, коли вона цитувала одне єдине рішен-
ня як приклад судового прориву у зв’язку з проблемою катування і ви-
биття зізнання. Йшлося про мою першу кримінальну справу за 2001 рік 
і виправдання Віктора Сокотуна. А стаття вийшла в 2008 чи 2009 році, 
тобто вона не знайшла іншого прикладу, як цитувати справу за 2001 рік. 
В той рік я закінчив аспірантуру в інституті держави та права, працював 
в архіві Верховного Суду, для того щоб наситити висновками та прак-
тичною інформацією свою дисертаційну роботу, яку так врешті і не за-
хистив. Кожен дисертант-юрист повинен написати в авторефераті, що 
він опрацював наприклад 100 чи 250 справ. Я також сидів там і вивчав 
якусь там кількість сотень справ. Нічого цікавого не знайшов, але мені 
попалася статистика за той рік, в якій було сказано, що того року в Ук-
раїні був лише один виправдувальний вирок за розбійною статтею.

Мій обвинувачений звинувачувався у тому, що вчинив розбій-
ний напад з проникненням до житла, але в нього було не перевіре-
не алібі. З алібі завжди складно, тому що про нього треба заявляти 
максимально швидко і детально, і тільки тоді можна на щось споді-
ватися. Тільки на самому першому етапі розслідування, коли ще не 
прийняті принципові процесуальні рішення, можливо щось зміни-
ти і виправити судову помилку. Якщо це відбувається пізніше, як 
правило, навіть алібі не допомагає. Я дізнався про цю справу через 
місяця три чи чотири. Мій підзахисний пам’ятав лише якісь окремі 
епізоди, але по його описам, я зміг знайти багатьох свідків, які по-
годились дати свідчення у суді. В результаті, був виправдувальний 
вирок. Ніхто не вірив що цей вирок встоїть в апеляційному суді.

Я пам’ятаю, як в апеляційному суді в мене з вуст навіть зірвало-
ся декілька матюків, за які мені зробили зауваження і пригрозили, 
що притягнуть до дисциплінарної відповідальності за неповагу до 
суду, заберуть адвокатське свідоцтво. Я тоді був гарячий і відповів, 
що не дорожу таким свідоцтвом в такій країні, де мені приходиться 
доводити що біле — це біле. Це була моя перша повністю самостійна 
кримінальна справа. Перша і остання перемога.

Що саме треба реформувати в системі судочинства та в роботі 
правоохоронних органів України?

Я навіть не знаю, що треба реформувати в першу чергу. Ситу-
ація в нашій країні дуже погана. Що стосується кримінального су-
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дочинства, то потрібно нарешті повноцінно реалізувати законодавчі 
положення, щодо забезпечення права на захист.

В першу чергу, треба реформувати положення про швидке та 
безперешкодне побачення віч-на-віч затриманої особи зі своїм захис-
ником. Зараз, можна запросто затягнути процес входження адвоката 
в справу і побачення з підзахисним до десятків днів. Наприклад, 
в справу підприємницького Майдану я входив близько 20 днів, але 
я не нервував, тому що це не та справа де вибивають зізнання. Але 
коли обвинувачують у загально кримінальному злочині, насильстві, 
вбивстві — завжди б’ють.

Тебе не пускають два-три дні, ти знаходишся в гармидері лю-
дей, які тебе найняли і всі розуміють, що насправді відбувається 
а ти повністю безпорадний — це дуже неприємний момент. В ці дні-
тижні з людей роблять калік, люди себе самообмовляють у вчиненні 
злочинів, а потім немає виходу назад. Багато, хто з них отримує три-
валі строки покарання, а деякі засуджені до позбавлення волі довіч-
но і все це тільки тому, що адвокат стояв тиждень біля райвідділу 
і не міг побачити свого підзахисного. Всі ці проблеми відбуваються 
через те, що у нас немає зрозумілого механізму негайного допуску 
адвоката до підзахисного.

Юристи сперечаються на який манер побудувати процес: на ні-
мецький, французький, англійський чи американський, але я вва-
жаю, нам нічого не треба удосконалювати. Ми знаходимось в такому 
принизливому і жалюгідному правовому стані, що нам здається до-
статньо законів царя Хаммурапі — це найпримітивніші вавилонські 
закони. Але якщо вони будуть працювати і ми будемо їх дотримува-
тися, у нас все буде добре.

Ваше ставлення до суду присяжних в Україні? Чи потрібен цей 
інститут?

Суд присяжних — це єдине конституційне положення, яке зали-
шається зовсім не реалізованим. Але це єдине, що може докорінно, 
швидко і результативно вплинути на стан справ в цій галузі. Мож-
ливо саме тому про суд присяжних ніхто не говорить. Якщо це кон-
ституційне положення буде запроваджене у повсякденну практику 
кримінальної юстиції, ця система просто впаде, кожен другий не-
винний піде на свободу. А разом з ними і багато винних, бо слідчо-
розшукова система деградувала до межі нижче плінтуса.
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Як ви, як правозахисник, оцінюєте ситуацію з правами людини 
в України за рік президентства Януковича?

Ситуація з правами людини за рік правління Януковича значно 
погіршилася. В відділках міліції гинуть люди, які найчастіше випада-
ють з 3–4 поверхів. Як це сталося в райвідділку Лозова на Харківщині, 
де з перервою в один тиждень на смерть розбилися дві людини.

При Ющенко та Луценко було вжито мінімальних заходів, але 
вони були дієвими, щоб все це нагле міліцейське поводження тримало 
себе під контролем. Було створене і функціонувало при міністерстві 
внутрішніх справ управління моніторингу дотримання прав людини, 
але зараз міністр розпустив всіх своїх помічників, які займалися пи-
таннями моніторингу дотримання прав людини в діяльності міліції.

Більше того, дійшло до смішного, існує фактично рознарядка, в якій 
чітко розписано скільки людей вони повинні притягнути до криміналь-
ної відповідальності і за якими статтями кримінального кодексу.

Можу стверджувати, що добра половина справ про незаконний 
обіг наркотиків і зброї надумана. Від своїх знайомих міліціонерів 
я чув, що раніше були певні побоювання сідати за кермо не у тве-
резому стані, але зараз все стало набагато простіше. ДАІ отримали 
вказівку не затримувати та не складати протоколи, щодо виявлення 
фактів знаходження працівників міліції у нетверезому стані.

Працівники міліції отримали певний карт-бланш, їм сказали, 
що тепер їхня влада, що вони можуть бути впевнені у безкарності 
і розслабитися, адже держава про них дбає…

мнение людей о работе милиции — Критерий оценКи, 
эмоции или Профанация?��

14.04.11 | Денис Кобзин | khisr.kharkov.ua

«версія для друку»

Совсем недавно, в начале апреля 2011 года на официальном 
интернет-сайте Главного управления внутренних дел в Харьковской 

41 http://www.khpg.org/index.php?id=1302775240



2. Деякі загальні проблеми

���

области42 появился онлайн-опрос, посвященный оценке деятельнос-
ти милиции. Создатели интернет-опросника предлагали всем жела-
ющим ответить на несложный вопрос «Как Вы оцениваете качество 
деятельности милиции Харьковщины?». В качестве вариантов отве-
та предлагалось выбрать «позитивно», «негативно» или «затрудняюсь 
ответить». Совершенно неожиданно опросник вызвал бурный инте-
рес у интернет-аудитории и в течение двух дней количество проголо-
совавших приблизилось к трем тысячам.

Всплеск интереса к такого рода опроснику и соответственно су-
щественное увеличение посещаемости сайта областного управления 
можно объяснить тем, что у общества давно назрела потребность дать 
оценку деятельности милиции и обратную связь. С одной стороны, 
это позволило бы действительно узнать, как люди видят работу ми-
лиции. С другой стороны, стало бы основой диалога и некоторого 
рода «настройки» отношений и усовершенствования деятельности 
в дальнейшем. Одним из важнейших результатов такой деятельности 
могло бы стать коренное изменение существующей сегодня в МВД 
системы показателей, которая всеми (в том числе и работниками 
милиции) признается неэффективной и даже в некотором роде раз-
рушительной для деятельности органов правопорядка.

В качестве примера можно рассмотреть, как эти возможности 
используются в США и Великобритании. Так, американские кри-
минологи еще в 60-х начали экспериментировать с альтернативными 
методами оценки и применять массовые опросники для того, чтобы 
измерять уровень преступности и эффективность работы полиции. 
Первые отчеты вызвали серьезную полемику, в первую очередь о том, 
действительно ли тенденции в полицейской статистике отражают су-
ществующие тенденции в масштабах преступности или только тен-
денции в регистрации преступлений. Однако, после студенческих 
волнений в США, Франции и Великобритании метод становился все 
более и более востребованным, в первую очередь потому, что позво-
лял избегать необъективности и предвзятости полицейской статис-
тики и чудачеств, которыми пестрят сообщения граждан.

Надо отметить, что переход от одних показателей эффектив-
ности деятельности к другим в указанных странах не был момен-
тальным и столкнулся с определенным сопротивлением со стороны 

42 http://www.police.kharkov.ua/
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части офицеров полиции. Так, руководство полиции критиковало 
результаты опросов населения, обвиняя его в субъективности и не-
знании особенностей профессиональной деятельности. Однако пе-
реговорный процесс между обществом и полицией не был прерван, 
что в дальнейшем позволило прийти к выработке компромиссных 
моделей. Использование социологических замеров в Великобрита-
нии стало повсеместно применяться с 1990 года, когда Home Office 
(аналог МВД в Великобритании) обозначил их сначала как один 
из, а потом и как основной метод измерения удовлетворенности де-
ятельностью полиции. Результаты опросов, которые изначально пре-
доставлялись в центральный аппарат и руководству полиции сегод-
ня являются общедоступными. Доверие к таким опросам возраста-
ло с каждым годом и с 1999 года Home Office вынес рекомендации 
о том, что такое исследование должно стать ежегодным и выборка 
должна расширится до 40 тысяч респондентов (практически вдвое). 
Еще одной важной рекомендацией стало то, что результаты опроса 
должны публиковаться вместе с отчетами и статистикой полиции, 
что облегчит их сравнение и позволит составить более объективную 
картину уровня преступности и эффективности полиции.

Схожие методы использует и полиция США, несмотря на то, 
что учет мнения граждан не является обязательным для полиции. 
В то же время, многие полицейские управления страны используют 
ресурс общественных организаций для того, чтобы оценивать и пла-
нировать свою деятельность. Так, в Чикаго проводятся регулярные 
форумы граждан, ориентированные на решение социальных про-
блем, где формулируются задачи для полиции. В некоторых городах 
Айовы, в каждом районе были сформированы «группы эффектив-
ности», в которые вошли как представители городских властей, по-
лиции, так и общественности, в ходе работы которых шло обсужде-
ние работы полиции и ее оценка.

Справедливости ради, следует отметить, что в Украине были 
предприняты попытки внедрить опросы общественного мнения 
о деятельности милиции и других государственных институтов. Од-
нако порядок внедрения таких опросов показал, что руководство 
милиции не всегда доверяет мнению общественности и не считает 
ее оценку достаточно профессиональной, и вряд ли будет опираться 
на нее в оценке своих действий. Хотя прецеденты успешного оцени-
вания все же имели место — так, руководство ГУМВД Украины во 
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Львовской области использовало метод оценки своей деятельности 
глазами населения в 2007 году.

Одной из причин, по которой подобный вид оценки деятельнос-
ти никак не может прижиться в системе МВД, называется банальная 
нехватка средств. Именно поэтому, опросы остаются неким недоста-
точно профессиональным инструментом, который время от времени 
реализуется силами центров связей с общественностью для внутрен-
него использования. Вполне естественным является то, что такой 
подход привел к тому, что результаты исследования не вызывают до-
верия у общественности, либо публике о них не сообщается совсем. 
Нельзя также обойти вниманием то, что в ряде исследований таких 
центров как Институт социологии НАН Украины, Киево-Могилян-
ская Академия, Институт им. Горшенина, КМИС, направленных на 
изучение опасений жителей страны, время от времени присутству-
ют блоки вопросов, направленных на оценку уровня преступности. 
Принимая во внимание, что именно страх стать жертвой преступле-
ния является одним из ключевых показателей эффективности ми-
лиции, эти исследования могли бы стать неоценимым источником 
информации для ее руководства.

К сожалению, в ходе внедрения опыта таких опросов в самой 
системе МВД Украины были проигнорированы важные аспекты их 
эффективности — независимость, объективность (проведение опро-
сов было возложено на Центры связей с общественностью МВД Ук-
раины — подразделение, которое занимается поддержанием имиджа 
милиции), надежность (опросы проводятся без соблюдения социо-
логических процедур, обеспечивающих валидность полученных дан-
ных). Так, например, в аналитических материалах ГУМВД Украины 
в Харьковской области приводятся данные о проведенных в 2008 го-
ду 86 опросах общественного мнения, в которых приняли участие 
около 500 человек, что позволяет сделать вывод о том, что в среднем 
одно исследование подразумевало опрос 6 человек. На сайте ГУМВД 
Украины в Одесской области приводятся результаты регулярно прово-
димых опросов мнения населения о деятельности милиции43, в ходе кото-
рых было опрошено от 15 до 50 человек. А ведь именно качественная 
подготовка такого опроса (расчет выборки и соблюдение процедуры 

43 http://odessa.umvd.gov.ua/%D0%B4%D1%83%D0%BC%D0%BA%D0%B0-%D0
%B3%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B4%D1%8F%D0%BD
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опроса) обеспечивает результаты, которым можно было бы доверять. 
Игнорирование всех этих важных элементов исследования, превра-
щает его в совершенную формальность или имитацию опроса.

Единственным исключением можно считать революционный 
по своему масштабу и методам эксперимент, который имел место 
в Харьковской области в 2000–2003 гг. В ходе совместного проекта 
Национального университета внутренних дел, Центра имени Лор-
да Скармана при университете Лестера (Великобритания) и УМВД 
Украины в Харьковской области была предпринята беспрецедент-
ная попытка изменить методы работы милиции с населением в двух 
районах — Коминтерновском и Солоницевском. В течение трех лет 
в этих районах внедрялись новые методы полицейской деятельнос-
ти, основанные на поддержке общественности (community policing). 
Отметим, что среди множества видов деятельности, которые имели 
место (встречи с представителями общины, информационная кам-
пания, создание в структуре райотделов должности специалиста по 
связям с общиной и проч.) использовался также социологический 
опрос, как новый метод оценки деятельности милиции, дополня-
ющий существующие статистические данные. Так, в ходе проекта, 
дважды опрашивалось по 1000 респондентов в Солоницевском и Ко-
минтерновском районах. Однако, несмотря на то, что эксперимент 
был признан успешным как в регионе, так и в Министерстве внут-
ренних дел, а его результаты высоко оценены международными эк-
спертами, большая часть наработок так и не получили дальнейше-
го развития и не были широко применены в деятельности органов 
внутренних дел.

Таким образом, сегодня можно констатировать своего рода па-
товую ситуацию — многие руководители и рядовые сотрудники ми-
лиции, прокуратуры, министерства юстиции понимают, что сущес-
твующая система оценки деятельности милиции и криминогенной 
обстановки устарела, но в то же время не видят возможности выхода 
за пределы внутрисистемной отчетности, что замыкает круг. К со-
жалению, у многих руководителей, предоставление возможности для 
независимой оценки деятельности органов внутренних дел и сбор 
данных об эффективности милиции при помощи открытых проце-
дур, основанных на измерении общественного мнения, вызывает 
массу опасений. Среди них наиболее распространенными являются 
боязнь того, что «работу профессионалов будут оценивать непрофес-
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сионалы» и что «население не сможет правильно истолковать полу-
ченную информацию».

Очередная попытка «сломать лед» была предпринята в 2010 году 
Харьковским институтом социальных исследований при поддержке 
Международного Фонда «Возрождение». В масштабе г. Харькова бы-
ло проведено социологическое исследование, позволившее оценить 
работу всех 9 районных отделов милиции, а также изучить некоторые 
аспекты отношения населения к милиции. В частности, по резуль-
татам исследования было выявлено, что 30,8% харьковчан считают, 
что милиция хорошо справляется со своей работой, а 27,6% — гото-
вы помогать милиции в любой ситуации. Эти показатели не столь 
значительны и опрошенные указывали и на недостатки, присущие 
милиции, но все же данные исследования указывают, что часть на-
селения готова к сотрудничеству и удовлетворена взаимодействием, 
уже имевшим место. Результаты исследования и методика являются 
общедоступными и могут при желании быть использованы всеми же-
лающими. Кроме того, исследование было презентовано на рабочей 
встрече с представителями МВД, Генеральной прокуратуры, Верхов-
ной Рады, Министерства юстиции, СМИ и общественных органи-
заций в Киеве в декабре 2010 года, где было высоко оценено (в том 
числе и руководством ЦОС МВД Украины). Предложения о сотруд-
ничестве неоднократно подавались в МВД Украины и УМВД Украи-
ны Харьковской области, однако остались без ответа.

В окончание рассмотрения проблемы новых методов оценки де-
ятельности милиции, хотелось бы вернуться к истории с интернет-
опросом, который проходил на сайте ГУМВД Харьковской области. 
Согласно данным опроса из 2760 респондентов, проголосовавших 
в течение 3 дней, «позитивно» работу милиции оценило 109, а еще 
27 — затруднились ответить. Это означает, что соотношение оценив-
ших работу харьковской милиции «позитивно» и «негативно» было 
95 к 1. К вечеру третьего дня опроса результаты на сайте «подкор-
ректировали» — соотношение стало 1 к 1. Люди продолжили оценку 
и голосование было заменено на другое, нейтральное и неинтерес-
ное для аудитории. Хотя учитывая организацию этого опроса и то, 
что в нем один пользователь мог проголосовать несколько раз, мне 
кажется не стоило беспокоится — результаты все равно не вызывали 
доверия и не имели никакой ценности. Может пришло время подой-
ти к вопросу профессионально?
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КарПачова: КатУвання в міліції 
давно набУло системного хараКтерУ��

04.05.11 | www.unian.net

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Ніна 
Карпачова називає зловживання правом на арешт головною причи-
ною збільшення кількості ув’язнених у столичному СІЗО.

Як повідомила УНІАН прес-служба Омбудсмана, Н.Карпачова 
взяла участь у розширеному засіданні колегії прокуратури міста 
Києва, де було обговорено стан дотримання конституційних прав 
ув’язнених, які перебувають у Київському слідчому ізоляторі, а та-
кож додержання законодавства під час обліку, реєстрації, вирішення 
заяв і повідомлень про катування та інше жорстоке поводження пра-
цівників міліції з людьми, провадження досудового слідства, здійс-
нення прокурорського нагляду з цих питань, підтримання держав-
ного обвинувачення у кримінальних справах зазначеної категорії.

Інформуючи присутніх про дані моніторингу дотримання прав 
ув’язнених, здійсненого Уповноваженим з прав людини у Київсько-
му СІЗО упродовж січня — березня нинішнього року, Н.Карпачова 
вкотре загострила увагу на переповненості майже вдвічі слідчого 
ізолятора та причинах цього. Зокрема, йдеться про порушення міс-
цевими та апеляційними судами міста Києва та Київської області 
розумних строків розгляду кримінальних справ. За її словами, ук-
рай критична ситуація склалася у Шевченківському районному суді 
міста Києва. Омбудсман закликала керівництво столичної прокура-
тури та прокурорів районів міста Києва принциповіше реагувати на 
дії суддів, які допускають тяганину, порушувати питання про їхню 
відповідальність перед Вищою радою юстиції та Вищою кваліфіка-
ційною комісією суддів України.

Суттєвим чинником перенаповненості СІЗО є, на думку Н. Кар-
пачової, зловживання правоохоронцями та суддями правом на арешт. 
На її думку, фактично органи прокуратури міста Києва формально 
підійшли до виконання рішення, прийнятого на оперативній нараді 
в Генеральній прокуратурі України 15 березня 2011 року щодо пере-
вірки законності та обґрунтованості тримання кожного ув’язненого 
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у Київському СІЗО. Як наслідок, за цей час з ініціативи працівників 
прокуратур міста Києва жодного ув’язненого не було звільнено з-під 
варти. Навпаки, за останні місяці їх кількість збільшилася майже на 
200 осіб, а загальна чисельність ув’язнених сягнула 4 тисяч. 

Піддавши гострій критиці стан боротьби з туберкульозом, Ом-
будсман спинилася на проблемах украй низького фінансування ме-
дичного забезпечення СІЗО, позбавлення ув’язнених, які перебува-
ють на етапах, можливості отримувати лікування, побачення та про-
дуктові передачі. Уповноважений з прав людини навела конкретні 
приклади жорстокого поводження слідчих та суддів із заарештова-
ними, відмови в наданні їм дозволів на невідкладне лікування у спе-
ціалізованих медичних закладах, зажадавши припинити цю ганебну 
практику, яка може бути розцінена як один із видів тортур.

Також Омбудсман вчергове наголосила на проблемі застосуван-
ня насильства до людини працівниками органів внутрішніх справ. 
Н.Карпачова зазначила, що катування правоохоронцями вже давно 
набуло системного характеру в Україні та потребує кардинальних 
заходів щодо його подолання. На превеликий жаль, і в місті Києві 
є непоодинокими випадки катувань, що призвели до загибелі затри-
маних. Останнім часом до Уповноваженого з прав людини щороку 
надходить майже 900 звернень щодо протиправних дій працівників 
київської міліції, а в цьому році їх уже 261.

Вкотре було звернуто увагу на неповноту досудового слідства 
у справі загиблого студента Ігоря Індила, застосування насильства 
працівниками Шевченківського райуправління міліції міста Києва 
до Тимура Федаса, що спричинило смерть затриманого, заподіяння 
тілесних ушкоджень працівниками Святошинського райуправління 
міліції Григорію Баклану, від яких він помер, та інші випадки жор-
стокого поводження з громадянами.

Про збільшення кількості випадків насильства, вчиненого пра-
воохоронцями міста Києва, також свідчить моніторинг Омбудсмана, 
здійснений за даними медичних закладів. Якщо у 2009 році до ліка-
рень звернулися 145 осіб з приводу побиття їх в органах столичної 
міліції, то у 2010 році — вже 180. При цьому внаслідок побоїв 54 
особи були змушені лікуватися стаціонарно. Київ є лідером і за кіль-
кістю виїздів швидкої допомоги у підрозділи міліції: торік здійснено 
3463 таких виїзди, або майже 16 відсотків від загальної їх кількості 
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в Україні, заявила Н. Карпачова, виступаючи на колегії проукрату-
ри міста Києва.

Уповноважений з прав людини також привернула увагу до ви-
падків несвоєчасного доправлення затриманих до суду у визначений 
законом 72-годинний термін, порушення графіків чергування суддя-
ми у вихідні дні, а також фактів відсутності реєстрації реального ча-
су затримання людини, обмеження її доступу до адвокатів та лікарів, 
зловживання адміністративним затриманням на термін до 15 діб.

УКраїнців стали частіше КатУвати 
У міліції й тюрмах — ПравозахисниКи��

12.05.11 | Євген Солонина | www.radiosvoboda.org

Київ — Випадки катування у тюрмах, міліції та СІЗО дедалі 
частішають, кількість смертей у цих закладах за рік подвоїлася, заяв-
ляють правозахисники та родичі потерпілих. Причинами цього вони на-
зивають відсутність громадського контролю, вимоги керівництва роз-
кривати злочини за будь-яку ціну, а також хиби судової системи. Фак-
ти тортур підтверджують і представники МВС, для подолання цього 
явища вони обіцяють змінити принципи роботи слідства в Україні.

Киянин Сергій Карпеленко після перебування у міліції став 
інвалідом. Його жорстоко побили, коли допитували за підозрою у 
крадіжці мобільного телефону. Пізніше, чекаючи суду в слідчому 
ізоляторі, Сергій не мав змоги лікуватися, більше того — захворів на 
пневмонію, розповіла мати потерпілого Зоя Карпеленко.

«Мого сина били до розриву селезінки і гематом по всьому тілі, 
щоб він зізнався у тому, чого не робив, — каже вона. — У суді справа 
сфальсифікована, ми подали апеляцію, Сергій — у слідчому ізоляторі. 
Ніхто не відпускає його на лікування, а в ізоляторі лікувати нічим».

Інший потерпілий, колишній ректор Криворізького національ-
ного університету Анатолій Темченко півтора року зазнає тортур 
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у місцевому слідчому ізоляторі, де його тримають за підозрою 
у спробі отримати хабара. В нього декілька хронічних хвороб, серед 
яких діабет і туберкульоз, однак він не отримує належного лікуван-
ня, під час судових засідань доводилося декілька разів викликати 
швидку, каже його дружина Валентина Темченко.

І такі факти в Україні є масовими, стверджує експерт Харківсь-
кої правозахисної групи Андрій Діденко. Останнім часом спостері-
гається дедалі більше випадків катувань, а також нелюдського по-
водження та нестерпних побутових умов (що за європейськими нор-
мами теж вважається катуванням), зазначає правозахисник.

«Статистика Харківського інституту соціологічних досліджень 
свідчить про посилення тенденцій до застосування тортур. Упро-
довж року кількість випадків катування у міліції та всіх місцях об-
меження волі зросла від 600 тисяч до 780 тисяч на рік. Кількість 
смертей у цих закладах за рік зросла із 23-х випадків до 51-го», — за-
уважив Андрій Діденко.

Серед причин такого великого поширення тортур у органах 
міліції та виконання покарань правозахисники називають відсут-
ність громадського контролю, і те, що керівництво вимагає від слід-
чих розкривати злочини за будь-яку ціну. На думку експертів, ство-
рює ґрунт для катувань також затягування досудового слідства і зло-
вживання українських судів запобіжним заходом «взяття під варту». 
Про таку тенденцію йдеться і в останніх висновках Європейського 
суду з прав людини.

Факти знущань у правоохоронних органах дійсно мають місце, 
визнає начальник відділу дотримання прав людини у МВС Макар 
Барило. Але за його словами, зараз міністерство робить усе, щоби 
звести їх до мінімуму.

«Проблема насильства в органах МВС існує давно і має систем-
ний характер, — каже він. — Однак, на мою думку — таких фактів 
набагато менше, аніж 700 тисяч на рік. Знаю, що кримінальні спра-
ви за це — порушуються. Міністр призначив низку заходів для про-
тидії катуванням: це і громадський контроль, і створення мобільних 
груп, які перевірятимуть роботу міліції. Про наслідки цієї роботи 
говорити зарано».

Раніше міністр внутрішніх справ Анатолій Могильов визнав 
факти застосування тортур співробітниками МВС стосовно затри-
маних. І заявив, що головним пріоритетом у роботі міліції віднині 
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є дотримання прав людини, а не розкриття злочинів. За словами 
міністра, в такому разі у працівників МВС зникне мотивація для 
вчинення тортур. На початку весни Генпрокурор України Віктор 
Пшонка наголосив, що домагатиметься викорінення тортур у тюр-
мах, слідчих ізоляторах та системі виконання покарань загалом.

Однак порушення прав людини у міліції та в’язницях тривають, 
а їхні винуватці здебільшого не притягуються до відповідальності, 
говорить заввідділом пенітенціарних закладів омбудсмана України 
Анатолій Палій.

«За останній рік ми мали 148 кримінальних справ за фактами 
насильства у міліції та пенітенціарній системі. Лише 121-а справа 
дійшла до суду, і тільки 65 працівників міліції та тюрем реально 
позбавили волі. Половина — отримали умовні терміни, і зараз вони 
на свободі», — зауважує Палій.

Для подолання проблеми тортур у міліції, СІЗО та в’язницях 
експерти пропонують повністю реформувати кримінально-процесу-
альне законодавство, яке, за їхньою оцінкою, є рудиментом радянсь-
кої репресивної системи.
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3. СмерТніСТь В підроЗділаХ мВС

У львові Після ночі 
в райвідділКУ міліції Помер чоловіК��

13.09.10 | tsn.ua

На тілі молодого чоловіка знайдено 51 слід від ударів. Синці на-
віть на п’ятах. Міліціонери кажуть: чоловік вдарився головою, коли 
впав.

У Львові після ночі в райвідділку міліції помер молодий чо-
ловік — Михайло Стадник. Він 12 годин провів у райвідділку, а, вий-
шовши звідти, упав. Смерть, за версією міліції, настала внаслідок 
черепно-мозкової травми. Рідні переконані, що затриманого у рай-
відділку катували. І промовистий доказ цього — півсотні синців.

Після ночі в райвідділі затриманого за підозрою у крадіжці ве-
ли на допит. Дорогою він упав і помер. Василина Стадник, сестра 
загиблого, каже, що синці у брата були навіть на п’ятах. Наталія 
Стадник, мати Михайла, каже, що виглядав син так, «якби був в бе-
тономішалці».

Олег Мицик — правозахисник — стверджує: «На тілі Стадника 
було виявлено 51 точка дотику, тобто синці і забої, в тому числі в тако-
му екзотичному місці як п’ята, що є улюбленим місцем катування».

Судмедексперт засвідчив синці на тілі Стадника, однак при-
пустив вони могли утворитись від надання медичної допомоги, зок-
рема від непрямого масажу серця та дефібрилятора. Але медсестра, 
яка була на виклику, каже, крім двох уколів загиблому більше ні-
чого не робили.
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Свою причетність до синців на тілі Стадника у міліції спросто-
вують, кажуть чоловік сам травмувався, коли грабував підвали. «Да-
ний громадянин був у нетверезому стані і в нього були синці на 
руках, були сліди від уколів на внутрішній поверхні ліктьового суг-
лоба», — заявив Станіслав Броневицький — керівник Львівського 
міського управління міліції.

На руках у рідних Михайла Стадника відмова районної проку-
ратури у порушенні кримінальної справи щодо неправомірних дій 
міліції. Втім обласна прокуратура уже скасувала це рішення. Зараз 
призначено додаткове медично-судове дослідження з приводу встанов-
лення механізмів утворення тілесних ушкоджень на тілі Стадника.

Мати загиблого каже, що згідна навіть на ексгумацію, лише, 
щоб вбивці були покарані.

Михайло Стадник не дожив рівно місяць до своїх 32 років. Без 
батька залишився 6-річний син.

на сУмщине Умер водитель, 
задержанный гаишниКами��

13 сентября 2010 | 11:29

В Сумской области 10 сентября умер водитель, которого сотрудни-
ки ГАИ задержали за нарушение правил дорожного движения. Об этом 
сообщили в пресс-службе ГАИ МВД Украины.

Как отмечают в пресс-службе, около 18:00 инспекторы отделения 
ГАИ, подчиненного УГАИ ГУ МВД Украины в Сумской области, 
обратили внимание на мотоцикл «ИЖ Планета», который двигался 
без номерных знаков, а водитель и пассажир ехали без шлемов и пе-
ревозили объемный багаж. «Учитывая близость населенного пункта 
к государственной границе, чтобы предотвратить возможную конт-
рабанду товаров, работники милиции решили остановить водителя 
мотоцикла для выяснения всех обстоятельств. Но водитель только 
увеличил скорость и начал убегать. При этом он направил мотоцикл 

47 http://maidan.org.ua/special/pk/?p=1089
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на работника милиции, который пытался его остановить. Сотруд-
ники ГАИ начали преследование транспортного средства, водитель 
которого осуществлял маневры, препятствуя попыткам милиционе-
ров его остановить. Позднее мотоциклист выехал на поле, где и был 
задержан работниками ГАИ», — сообщили в Госавтоинспекции.

В пресс-службе ГАИ при этом подчеркнули, что во время за-
держания мотоциклист оказывал сопротивление инспекторам и пы-
тался убежать.

«Во время выяснения обстоятельств правонарушения, водителю 
мотоцикла стало плохо. Работники милиции вызвали на место про-
исшествия «скорую помощь». Одновременно они пытались оказать 
водителю первую медицинскую помощь. Врачи, которые прибыли 
позднее, не смогли спасти 48-летнего водителя и зафиксировали 
факт его смерти», — сообщили в ГАИ.

В настоящее время в Серединобудский район Сумской области 
выехала рабочая группа Министерства внутренних дел, в состав ко-
торой вошли работники Инспекции по личному составу. По этому 
инциденту проводится служебная проверка, на время которой ра-
ботники ГАИ задержаны.

Кроме того, для установления причин смерти водителя назначе-
на судебно-медицинская экспертиза. Инцидент находится на конт-
роле Министра внутренних дел.

У міліції севастоПоля знайдений 
Повішеним ��-річний чоловіК��

джерело: УНІАН49

21.09.2010 09:17 У Севастополі в камері для затриманих Ленінсько-
го районного відділу внутрішніх справ міського управління МВС України 
минулої суботи ввечері був виявлений повішеним місцевий житель.

Про це кореспонденту УНІАН повідомило джерело в правоохо-
ронних органах Севастополя.

48 http://maidan.org.ua/special/pk/?p=1096
49 http://rights.unian.net/ukr/detail/4928
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За інформацією джерела, повішений був затриманий перед цим 
у стані алкогольного сп’яніння за насильство в сім’ї. Раніше він 
з цієї ж причини мав неодноразові приводи в міліцію. У затримано-
го при поміщенні в камеру були вилучені речі, які могли б заподіяти 
шкоду здоров’ю або нести загрозу його життю. Проте, як стверджує 
співрозмовник агентства, чоловік для самогубства застосував резин-
ку з білизни.

У Відділі громадських зв’язків УМВС України в Севастополі ко-
респонденту УНІАН підтвердили цей факт, додатково повідомивши, 
що перевірку проводить районна прокуратура.

чернівецьКі міліціонери вбили затриманого�0

джерело: ТРК «АСС»51

28.09.2010 За попередніми даними працівників чернівецької прокура-
тури хлопця застрелив працівник Шевченківського райвідділу міліції під 
час спроби втечі. Родичі ж загиблого вважають, що саме міліціонери ви-
нуваті в смерті їхнього сина. Ситуацію з’ясовувала Людмила Григорчук.

Артур Богач працював таксистом і цими вихідними відвозив 
людей до райцентру Кельменці. Біля в’їзду до Чернівців до машини 
підійшли працівники автоінспекції і попросили у водія документи. 
За словами свідків, Артур спочатку не чинив опору правоохорон-
цям, але після розмови з ними, почав тікати.

Свідок: «Ззаду зловив сотруднік міліції Артура за потилицю і він 
вирвався, і почав втікати. Сотруднік міліції Артура зловив і привів 
назад сюди в машину. Ми підійшли, клієнти, хто визивав машину, 
підійшли сюди і вони почали, витягнули. Що вони там говорили, 
не знаю. Кинули Артура на землю і один тримав, за руки скрутили, 
а другий почав бити по ногах».

50 http://maidan.org.ua/special/pk/?p=1166
51 http://acc.in.ua/index.php?mcmd=shownews&newsid=3547
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За непокору правоохоронцям Артура відвели під конвоєм в Шев-
ченківський райвідділ міліції. Наступного дня на подвір’ї госпіта-
лю, де затриманого оглядали лікарі, хлопець почав втікати.

Петро Коваль, прокурор Чернівецької області: «Він відштовхнув 
працівника міліції і побіг. Відстань він пробіг 500–600 метрів, і пе-
решкоди були. Якраз коло сітки відбулося ще між ним і працівни-
ком міліції сутичка і роковий вистріл наступив».

Наразі прокуратура проводить слідство. Міліціонер, який за-
стрелив Артура, відсторонений від виконання службових обов’язків. 
Правоохоронці вимагають десять днів для повного розслідування 
справи та проведення всіх експертиз.

Петро Коваль, прокурор Чернівецької області: «Була застосова-
на табельна вогнепальна зброя, з якої здійснено, я хочу сказати те, 
що попередньо нам відомо, 5 пострілів. З них один постріл навиліт 
в стегно, а один постріл в район шиї, третього позвонка і спинного 
мозку. Від цього отриманого тілесного ушкодження Богач помер 
на місці».

А родичі загиблого вимагають справедливості, тому що не вірять, 
що Артур настільки небезпечний злочинець, до якого необхідно бу-
ло застосовувати табельну зброю.

Людмила Богач, мати: «Справедливості, щоб він спокійно лежав. 
Скаже: Мамо, як ти ходиш по землі, як мене ні за що застрелили? 
Розумієте? Якби дійсно щось зробив. Каже, він був п’яний за рулем. 
По-перше, машина стояла, не їхала. А якщо був алкоголь у крові то 
для цього є закон, є порядок. Правильно? Позбавляйте прав, маєте 
машину забрати».

Родичі загиблого готові також подавати зустрічний позов на 
правоохоронців за фактом побиття Артура. За їхніми словами лише 
страх перед побоями могли змусити хлопця втікати від озброєних 
міліціонерів в кайданах в людному місці.

Руслан Богач, брат загиблого: «Зі слів того, що мені сказали в ма-
шині, що його почали бити. В нього вихода не було. Він мусив втіка-
ти. А тут він втікав, бо тоже напевно били. Який в нього був вихід? 
Тільки тікати. Я рахую, що якщо спинили брата, навіть якщо був 
випивший. Я уверен, що він не був випивший. Що, за це стоїт вби-
вати человека?».
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На разі прес-служба УМВС України в Чернівецькій області не 
коментує даний випадок. А офіційна версія слідства буде відома не 
швидше наступного тижня.

Людмила Григорчук, Сергій Льоткін 
(Час Новин. Чернівці)

новая смерть в милиции: 
У Погибшего сломаны рёбра�2

джерело: ІА «ЛIГАБiзнесIнформ»53

05.10.2010 19:51 Инспекция по личному составу Департамента кад-
рового обеспечения МВД Украины проводит проверку обстоятельств 
чрезвычайного происшествия в Знаменском ГО УМВД Украины в Киро-
воградской области.

Как сообщили ЛІГАБізнесІнформ54 в пресс-службе МВД Укра-
ины, предварительно установлено, что 4 октября 2010 года в дежур-
ную часть Знаменского ГО поступило сообщение от жительницы 
одного из сёл. Женщина сообщала, что на территории одного из 
домовладений при попытке осуществления кражи металлических 
изделий задержан её родной брат.

Прибывшая на место происшествия следственно-оперативная 
группа доставила мужчину в приёмное отделение больницы для 
медицинского осмотра. Медики зафиксировали алкогольное опья-
нение и позволили содержать подозреваемого в условиях изолятора 
временного содержания. После этого мужчина был доставлен в го-
ротделение милиции. Утром, в 10:00, по информации МВД, мужчи-
на начал жаловаться на здоровье, работники милиции вызвали ско-
рую помощь. Через сорок минут, когда прибыли медики, они конс-
татировали смерть.

52 http://maidan.org.ua/special/pk/?p=1209
53 http://news.liga.net/news/N1028240.html
54 http://maidan.org.ua/special/pk/www.liga.net
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«По факту получения телесных повреждений возбуждено уго-
ловное дело по признакам преступления предусмотренного ч. 2 
ст. 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного ко-
декса Украины55. Прокуратура уже назначила проведение судебно-
медицинского исследования для установления причин смерти. По 
предварительной информации, причиной смерти мужчины мог стать 
гнойный перитонит. А также есть основания полагать, что телесные 
повреждения, в частности перелом рёбер слева и ссадины с этой же 
стороны, мужчина мог получить при падении с высоты водостока 
дома, после чего он был задержан гражданскими лицами», — сказа-
но в сообщении.

в шостКе милиционеры избили двУх человеК, 

один из них Умер��

джерело: Корреспондент.net57

06.10.2010 20:38 Сотрудники сектора уголовного розыска горот-
деления милиции Шостки (Сумская область) во время патрулирования 
избили двух граждан. Один из потерпевших умер в реанимации.

Как сообщила пресс-служба прокуратуры Сумской области, 
Шосткинская межрайонная прокуратура расследует уголовное дело, 
возбужденное в отношении сотрудников сектора уголовного розыска 
местного горотделения милиции по признакам состава преступле-
ния, предусмотренного частью 3 статьи 365 Уголовного кодекса Ук-
раины (превышение власти или служебных полномочий).

Как установило следствие, пятеро оперуполномоченных в ноч-
ное время осуществляли патрулирование по городу.

«Находясь во дворе одного многоэтажного дома, на почве 
внезапно возникших неприязненных отношений они причинили 

55 http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1?OpenAgent&id=t012341
56 http://maidan.org.ua/special/pk/?p=1211
57 http://korrespondent.net/ukraine/events/1123839
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телесные повреждения двум гражданам. Причем били с такой си-
лой, что один из потерпевших умер в реанимационном отделении 
Шосткинской центральной районной больницы, а второй получил 
повреждения в виде перелома двух ребер», — отмечается в сооб-
щении.

Относительно четырех милиционеров избрана мера пресечения 
в виде содержания под стражей, один — объявлен в розыск.

Как сообщалось58, в Винницкой области задержаны сотрудники 
уголовного розыска Донецкой области, которые похитили мужчину 
и требовали выкуп в размере $15 тысяч. 

По материалам: Интерфакс-Украина

в райвідділКУ міліції дніПроПетровсьКа 
Помер свідоК��

джерело: УГСПЛ60

21.10.2010 Свідок помер у райвідділі міліції у Дніпропетровську. 
Напередодні чоловіка викликали для свідчень про викрадення ви-
робів з чорних металів з однієї з промислових баз. Про це повідомляє 
Центр громадських зв’язків Головного управління МВС регіону.

Померлий був охоронцем бази. Під час допиту йому стало 
зле. Швидка, яку викликали міліціонери, констатувала біологіч-
ну смерть — йдеться у повідомленні МВС. Правоохоронці запев-
няють — ніяких неправомірних дій до загиблого не застосовували. 
Напередодні чоловік скаржився на погане самопочуття і біль в гру-
дях — кажуть міліціонери.

За матеріалами 5.ua

58 http://maidan.org.ua/special/pk/?p=1151
59 http://maidan.org.ua/special/pk/?p=1252
60 http://helsinki.org.ua/index.php?id=1287655927
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� міліціонерів до смерті Побили чоловіКа��

джерело: УНІАН62

05.11.2010 15:20 У Сумській області Шосткінська міжрайонна про-
куратура розслідує кримінальну справу, порушена стосовно 5 співробіт-
ників сектора карного розшуку міського відділу міліції, які побили двох 
громадян, одного з яких — до смерті.

Як повідомив УНІАН начальник відділу прокуратури Сумсь-
кої області Владислав Правдюк, слідством встановлено, що п’ятеро 
оперуповноважених у нічний час здійснювали патрулювання міста. 
Перебуваючи у дворі одного багатоповерхового будинку, на ґрун-
ті раптово виниклих неприязних стосунків вони заподіяли тілесні 
ушкодження двом громадянам. Один з потерпілих помер у реані-
маційному відділенні Шосткінської центральної районної лікарні, 
а другий отримав переломи двох ребер.

Кримінальну справу порушено за ознаками складу злочину, пе-
редбаченого частиною 3 ст. 365 Кримінального кодексу України.

Стосовно чотирьох міліціонерів обрано запобіжний захід — три-
мання під вартою, одного оголошено в розшук.

на Киевщине в изоляторе нашли 
Повешенного арестанта��

джерело: «„Комсомольская правда” в Украине»64

12.11.2010 В камере изолятора временного содержания Сквирского 
райотдела милиции Киевской области повесился арестованный.

По словам правоохранителей, молодого человека задержали за 
кражу.

61 http://maidan.org.ua/special/pk/?p=1332
62 http://www.unian.net/ukr/news/news-404920.html
63 http://maidan.org.ua/special/pk/?p=1346
64 http://kp.ua/online/news/252988/
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В камере изолятора временного содержания Сквирского райотде-
ла милиции Киевской области повесился арестованный, информирует 
центр общественных связей ГУМВД Украины в Киевской области.

По информации ЦОС, тело 26-летнего повешенного мужчины 
сотрудники милиции обнаружили в одной из камер изолятора во 
время очередной проверки. «Ему была оказана первая медицинская 
помощь, вызваны медицинские работники, однако они констатиро-
вали смерть», — сообщает областная милиция.

По факту гибели мужчины по решению руководства областного 
главка проводится служебная проверка, передает «Интерфакс-Укра-
ина». Молодого человека милиция задержала за кражу.

У дніПродзержинсьКУ затриманий 
ПоКінчив життя самогУбством��

джерело: NEWSru.ua66

28 листопада 2010 р., 09:46 У Дніпродзержинську Дніпропетровської 
області затриманий покінчив життя самогубством.

Про це повідомляє ЦГЗ ГУМВС у Дніпропетровській області.
За даними ЦГЗ, до чергової частини ГУМВС України в Дніпро-

петровській області від оперативного чергового Дніпродзержинського 
МУ по телефону в субооту о 8:40 надійшло повідомлення про те, що 
в одній з камер ізолятора тимчасового утримання зазначеного місько-
го управління виявлено труп слідчо-заарештованого місцевого жите-
ля, 1974 р. н., раніше судимого в 2009 році за ст.ст. 309 ч. 1 («Незакон-
не виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення 
чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх 
аналогів без мети збуту»), 317 ч. 2 («Організація або утримання місць 
для незаконного вживання, виробництва чи виготовлення наркотич-
них засобів , психотропних речовин або їх аналогів») Кримінального 

65 http://maidan.org.ua/special/pk/?p=1384
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кодексу України. За даними статтями чоловік був засуджений Баглій-
ському судом м. Дніпродзержинська до 4 років 6 місяців позбавлення 
волі з відстрочкою виконання покарання на 2 роки.

Як повідомили в ЦГЗ ГУМВС у Дніпропетровській області, 
виїздом на місце встановлено, що 24.10.2010 слідчим відділом Ба-
глійського РВ Дніпродзержинського МУ щодо загиблого за збут нар-
котичних речовин було порушено кримінальну справу за ст. 307 ч. 2 
КК України («Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, 
зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, 
психотропних речовин або їх аналогів»). 24.11.2010 підозрюваний 
у вказаній кримінальній справі було затримано в порядку ст. 115 
КПК України та 26.11.2010 Баглійському районним судом м. Дніпро-
дзержинська арештований, після чого був поміщений в ІТТ Дніпро-
дзержинського МУ.

Протягом наступної доби працівниками добового наряду МУ по-
годинно здійснювався контроль за поведінкою 13 осіб, які містилися 
у вказаному ІТТ. Останній раз перевірка здійснювалася 27.11.2010 
о 07:40. У зв’язку з тим, що затриманий раніше був умовно засудже-
ний, а інші вже були раніше судимі, його тримали в чотиримісній 
камері окремо, повідомляє «Інтерфакс-Україна»67.

У результаті слідчих дій, було встановлено, що підозрюваний 
покінчив життя самогубством шляхом удушення за допомогою влас-
ного светра, орієнтовно з 07:45 за 08:00. Один рукав він прив’язав до 
полиці для зберігання посуду, другий до шиї, і підібгав під себе ноги.

Під час його перебування в ОВС будь-які заходи фізичного та 
психологічного впливу з боку працівників міліції до останнього не 
застосовувалися, затриманий скарг на здоров’я не висловлював. Труп 
направлено в СМЕ м. Дніпродзержинська.

Попередній мотив самогубства — вчинення нового злочину, що 
потягне за собою кримінальну відповідальність і скасування від-
строчки вироку за раніше скоєний злочин. У сукупності це призве-
ло б до ще більшого терміну ув’язнення.

На місце події виїхали представники прокуратури та судме-
дексперти. ГУМВС України в Дніпропетровській області проводять 
власну службову перевірку.

67 http://www.interfax.com.ua/ukr/
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в сУмсКой области После общения с милиционерами 
Умер местный житель��

джерело: Корреспондент.net69

13.12.2010 11:40 В Сумской области возбуждено уголовное дело про-
тив сотрудников Липоводолинского райотдела милиции. Их подозрева-
ют в превышении служебных полномочий, вследствие чего у местного 
жителя значительно повысилось артериальное давление, и он скончался 
в больнице.

Как сообщила начальник сектора связей с общественностью УМВД 
Украины в Сумской области Эльвира Биганова, 9 декабря начальник 
и оперуполномоченный сектора уголовного розыска Липоводолинского 
райотдела проверяли ранее судимых лиц села Калининское на причас-
тность к совершению преступлений. Вечером милиционеры посетили 
место жительства одного из местных жителей, у которого, по имеющим-
ся данным, «постоянно собирались лица, злоупотребляющие алкоголем 
и склонные к совершению преступлений».

По предварительной информации, сотрудники милиции превы-
сили свои служебные полномочия. «Около 23 часов хозяин жилища 
обратился в отделение скорой медицинской помощи, поскольку у не-
го резко повысилось артериальное давление. После этого мужчина 
был доставлен в Липоводолинскую центральную районную больни-
цу, где он утром умер», — сказала Биганова.

Прокуратура возбудила в отношении сотрудников милиции 
уголовное дело по ч. 2 ст. 365 («превышение власти или служебных 
полномочий») Уголовного кодекса Украины.

Сотрудники инспекции личного состава Управления кадрового 
обеспечения УМВД и отдела внутренней безопасности в Сумской 
области Службы внутренней безопасности ГУБОП МВД Украины 
проводят по данному факту служебное расследование.

По материалам: УНИАН

68 http://maidan.org.ua/special/pk/?p=1441
69 http://korrespondent.net/ukraine/events/1148327-v-sumskoj-oblasti-posle-
obshcheniya-s-milicionerami-umer-mestnyj-zhitel
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на житомирщине �0-летний задержанный Умер 
в райотделе милиции�0

джерело: Online.ua

19.12.2010 13:26 Прокуратура, отдел внутренней безопасности ГУБОП 
МВД Украины и инспекция по личному составу управления кадрового обеспе-
чения УМВД Украины в Житомирской области проводят проверку по факту 
смерти мужчины, который был задержан за проникновение в чужой дом.

17 декабря 2010 года около 16:30 в дежурную часть Житомирс-
кого райотделения милиции поступило сообщение от жительницы 
одного из сел Житомирского района, о том, что в ее дом проникло 
постороннее лицо, которое было задержано. Кто именно задержал 
квартирного вора, в милиции не уточняют.

На место события выехала следственно-оперативная группа Жи-
томирского РО, сотрудники которой после проведения первоочеред-
ных процессуальных действий доставили 61-летнего мужчину в при-
емное отделение одной из больниц для медицинского осмотра.

После этого по пути к райотделу задержанному стало плохо, 
и он потерял сознание. Работники милиции сразу вызывали карету 
скорой медицинской помощи и начали оказывать первую неотлож-
ную помощь. Когда прибыли медицинские работники, они конста-
тировали биологическую смерть.

на вінниччині двоє міліціонерів 
Побили чоловіКа до смерті��

джерело: ІМК

27.12.2010 21:14 Порушено кримінальну справу щодо двох працівників 
міліції одного з райвідділів УМВС України у Вінницькій області, які по-
били чоловіка до смерті. Про це ІМК повідомили у прес-службі ГПУ.

70 http://maidan.org.ua/special/pk/?p=1458
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Встановлено, що вони без законних підстав затримали громадя-
нина, завдали йому тілесних ушкоджень, від яких той помер.

Стосовно працівників міліції обрано запобіжний захід — взяття 
під варту. Слідство у справі триває.

Тоня Туманова

на харКівщині Помер затриманий, 
яКий виПав з віКна відділКУ міліції�2

джерело: ТСН73

17.01.2011 15:08 Родичі загиблого впевнені, що міліціонери катували 
чоловіка, а тіло викинули з вікна, щоб приховати сліди тортур. Право-
охоронці все заперечують.

39-річний житель Лозової (райцентр Харківської області) Ласло 
Коломпаров, якого 9 січня госпіталізували після випадання з вікна 
4 поверху будинку Лозовського міського управління міліції74, помер у ніч 
із 14 на 15 січня в Лозовській центральній районній лікарні.

Як повідомила глава прес-служби управління МВС у Харківській 
області Лариса Волкова, причиною смерті стали ушкодження, отримані 
під час падіння. Чоловік був після падіння у стабільно важкому стані.

За результатами службової перевірки 2 співробітники райвід-
ділу, які не забезпечили безпеку Коломпарова, одержали службові 
стягнення.

Як повідомив журналістам 11 січня заступник прокурора Хар-
ківської області Сергій Миронов, Ласло Коломпаров, який вистриб-
нув з вікна райвідділу, розбив скло й продавив віконні жалюзі.

Внаслідок падіння він одержав закриту черепно-мозкову травму, 
струс головного мозку, численні переломи ребер, забій грудної кліти-
ни, перелом правого передпліччя, розрив печінки та сечового міхура.

72 http://maidan.org.ua/special/pk/?p=1510
73 http://tsn.ua/ukrayina/na-harkivschini-pomer-zatrimaniy-yakiy-vipav-z-vikna-viddilku- 
miliciyi.html
74 http://maidan.org.ua/special/pk/?p=1502
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Як заявили журналістам брати й мати Коломпарова, вони сум-
ніваються в тому, що Ласло сам викинувся з вікна.

Вони стверджують, що міліціонери катували Коломпарова, при 
цьому душили пакетом, ламали кості, застосовували електрострум. 
Родичі вважають, що Коломпарова викинули з вікна, щоб приховати 
сліди катувань.

Як повідомляло агентство, Коломпарова госпіталізували 9 січня 
о 15:10 у результаті падіння з вікна кабінету, розташованого на 4 по-
версі будинку Лозовського міського управління міліції.

Його та його 37-річну співмешканку запросили до міськвідділу 
міліції для перевірки оперативної інформації про те, що вони зай-
маються незаконним зберіганням наркотичних речовин. Після того 
як чоловік увійшов до кабінету, з невідомих причин він вистрибнув 
з 4 поверху будинку.

Заступник начальника ГУ МВС в області Андрій Стародубцев 
заявив, що жодних недозволених методів до чоловіка не застосову-
вали. Працівники міліції стверджують, що він був у стані наркотич-
ного сп’яніння.

У маКіївці в ізоляторі затриманий 

Помер від еПілеПсії��

джерело: ТСН76

У Макіївці Донецької області у четвер, 27 січня, близько 6:00 у ізо-
ляторі тимчасового тримання від епілепсії помер чоловік 1971 року на-
родження.

Як повідомили у відділі по зв’язках з громадськістю Головно-
го управління МВС України в Донецькій області, чоловік був ад-
міністративно заарештованим.

75 http://maidan.org.ua/special/pk/?p=1559
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25 січня рішенням Горняцького районного суду Макіївки при роз-
гляді адміністративного протоколу, складеного за порушення ст. 173 
Кодексу про адміністративні правопорушення (дрібне хуліганство), на 
чоловіка було накладено адміністративний арешт на 5 діб. Того само-
го дня для відбуття покарання його було поміщено в ІТТ Макіївки.

27 січня о 4:40 постовому ізолятора, який здійснював спостере-
ження, з камери, де було розміщено адмінзаарештованого, надійшов 
сигнал про те, що людині стало погано.

Зразу ж було викликано швидку допомогу, а співробітники ізо-
лятора, перевівши адмінзаарештованого до іншої камери, почати на-
давати хворому першу медичну допомогу.

Прибулі лікарі поставили йому діагноз «епілепсія-епістатус» 
і викликали реанімаційну бригаду. Медикам, які приїхали, незважаю-
чи на всі вжиті реанімаційні заходи, врятувати чоловіка не вдалося.

За фактом події міліція проводить перевірку.

смерть арештованого в ітт

джерело: «Проти катувань!»77

Це те, що було насправді:
27 січня до Володарсько-Волинського РВ УМВС України в Жи-

томирській області за вчинення правопорушення, передбаченого 
ст. 173 КУпАП (дрібне хуліганство), доставлено непрацюючого, рані-
ше судимого К., 1974 р. н., якого після складання адміністративних 
матеріалів поміщено до кімнати тимчасового тримання райвідділу, 
а 28.01.2011 Вол.-Волинським районним судом на К. накладено ад-
міністративне стягнення у вигляді адміністративного арешту на строк 
5 діб та поміщено для відбування покарання до ІТТ цього ж відділу.

29 січня о 06:15 у адмінарештованого К. різко погіршився стан 
здоров’я (судоми, втрата свідомості). Працівники міліції вивели його на 
вулицю, поклали на лавку поблизу адміністративної будівлі райвідділу 

77 http://maidan.org.ua/special/pk/?p=1561
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та почали надавати йому першу медичну допомогу. Прибулими лікаря-
ми швидкої медичної допомоги констатовано біологічну смерть К.

За висновком СМЕ К. настала внаслідок легенево-серцевої не-
достатності та фіброзно-кавернозного туберкульозу легенів.

в житомирсКой области во дворе райотдела милиции 
Умер мУжчина, отбывающий наКазание��

В Житомирской области во дворе райотдела внутренних дел 
умер 37-летний мужчина, который отбывал административное нака-
зание за совершение мелкого хулиганства.

Как сообщили «Журналу Житомира» в Департаменте связей 
с общественностью МВД Украины, он скончался во время оказания 
врачами медицинской помощи.

Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, смерть 
наступила вследствие болезни легких.

Как сообщалось, в декабре 2010 года, суд оценил «старания» двух жи-
томирских милиционеров которые до смерти забили задержанного мужчи-
ну, а труп выкинули на улицу. Капитан Руслан Полищук и майор Анато-
лий Куликовский получили соответственно 7 и 9 лет лишения свободы.

Напомним, по данным Харьковского института социальных иссле-
дований, 2010 год стал рекордным по количеству фактов незаконного 
насилия в милиции.

У Кіровограді У відділКУ міліції 
Помер громадянин грУзії��

джерело: ТСН

31.01.2011 18:00 Прокуратурою Кіровограда порушено кримінальну 
справу за фактом смерті у відділку міліції. Справу порушено за ознака-

78 http://zhzh.info/news/2011-01-30-9173
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Огляд повідомлень щодо катувань та поганого поводження в Україні в 2010–2011 рр.

���

ми злочину, передбаченого ч. 3 ст. 365 (перевищення влади або службо-
вих повноважень) ККУ.

У Кіровограді у відділенні міліції помер громадянин Грузії. 
Сталося це 22 січня, однак стало відомо лише зараз. Крім того, жод-
них подробиць про смерть грузина не повідомляється.

Зате відомо, що прокуратурою Кіровограда порушено кримі-
нальну справу за фактом смерті. Про це повідомили у прес-службі 
прокуратури Кіровоградської області.

Кримінальну справу порушено за ознаками злочину, передба-
ченого ч. 3 ст. 365 (перевищення влади або службових повноважень) 
Кримінального кодексу України. Проводяться необхідні слідчі дії, 
з’ясовуються обставини трагедії.

из лозовсКой милиции оПять выПал человеК�0

джерело: «Главное»81

22 января 2011 19:17 Из окна третьего этажа городского управления 
милиции города Лозовая Харьковской области выпал человек. По собст-
венной информации«Главного», это 35-летняя женщина.

Она доставлена в центральную районную больницу Лозовой со 
множественными переломами. Кроме того, у пострадавшей пневмо-
торакс в результате пробития легких.

В ЦРБ выехал прокурор района.
Напомним82, 9 января 39-летний житель Лозовой был госпи-

тализирован из-за падения из окна кабинета, расположенного на 
4 этаже здания Лозовского городского управления милиции. Через 
несколько дней он скончался. Областная прокуратура возбудила 
уголовное дело по факту превышения служебных полномочий пра-
воохранителями, которые сопровождались насилием.

80 http://maidan.org.ua/special/pk/?p=1541
81 http://glavnoe.ua/news/n67488
82 http://maidan.org.ua/special/pk/?series=68
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Померла жінКа, 
яКа вистрибнУла з лозівсьКого 

відділУ міліції��

джерело: УНІАН84

01.02.2011 17:16 В Харківській області померла жінка, яка 22 січ-
ня цього рокувистрибнула з приміщення Лозівського міського відділу 
міліції.

Як повідомила кореспонденту УНІАН начальник Центру зв’язків 
з громадськістю Головного управління МВС України в Харківській 
області Лариса Волкова, жінка померла близько опівночі 31 січня 
в лікарні, куди раніше її було доправлено після стрибка з вікна 3-го 
поверху і спроби втекти з міліції.

«Жінка померла в лікарні. За цим фактом порушено криміналь-
ну справу. Матеріали справи передані до Лозівської прокуратури», — 
сказала Л. Волкова.

Як повідомляв УНІАН, 22 січня 2011 року з приміщення Лозівсь-
кого міськвідділу міліції Харківської області вистрибнула жінка, 
36-річна мешканка Лозової. Це сталося, коли жінку було запрошено 
до слідчого Лозівського МРВ. За даними ЦЗГ, вона була підозрюваною 
у кримінальній справі, порушеній за фактом крадіжки з приміщення 
(ч. 3 статті 185 КК України). З 18 січня 2011 р. підозрювана знаходилася 
на підписці про невиїзд. ЇЇ вина у скоєному злочину повністю доведе-
на слідчими органами. Після пред’явлення обвинувачення у скоєн-
ні злочину жінка повністю визнала вину і надала слідчому необхідні 
свідчення. По завершенні слідчих дій громадянці було запропоновано 
взяти участь у відтворенні обстановки та обставин скоєння крадіжки. 
Жінка погодилася, при цьому, посилаючись на свої особисті потреби, 
пішла до туалетної кімнати. Там вона зачинила двері і через вікно 
вистрибнула з вікна 3-го поверху, намагалася втекти, але була затрима-
на працівниками міліції. Для з’ясування стану здоров’я обвинувачену 
швидкою допомогою було доправлено до Лозівської районної лікарні 
для надання медичної допомоги.

83 http://maidan.org.ua/special/pk/?p=1573
84 http://kharkiv.unian.net/ukr/detail/197122
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відКритий лист 

харКівсьКої Правозахисної грУПи 

ПрезидентУ УКраїни��

01.02.11

Останнім часом у громадськості виникає багато претензій до 
керівництва МВС.

Про незрозумілі і неадекватні випадки з переслідуванням пись-
менниці Марії Матіос, журналістки Олени Білозерської, письменни-
ків Марини Брацило та Юрія В. Ноги органами МВС, сподіваємося, 
Вам відомо, бо заступник Голови Адміністрації Президента України 
Г. Герман вже висловила незадоволення цими діями міліції. Взагалі 
дії керівництва МВС в політичному контексті настільки серйозно 
шкодять іміджу України, що є предметом постійної уваги світової 
спільноти і правозахисних організацій.

Але ми хочемо донести до Вас ще одну кричущу проблему 
в діяльності МВС — смерть людей в підрозділах. За 2010 — початок 
2011 років у райвідділах міліції загинуло більше 50 громадян, що 
є своєрідним сумним рекордом за останні роки.

Саме в Харківській області, в Лозівському РВВС відбулися події, 
які повинні отримати відповідну оцінку на національному рівні. Але 
нічого такого не відбувається!

Не можна не реагувати на ситуацію, коли за десять днів (!) 
в Лозівському райвідділі сталися два надзвичайних випадки — з ві-
кон викинулися дві людини.

Перший випадок — це чоловік з ромської громади, якого зви-
нуватили у зберіганні та розповсюджені наркотиків. Його в неділю 
викликали до РВВС разом з дружиною і 8-річною донькою. Після 
тривалої співбесіди зі слідчим чоловік викинувся з вікна четвертого 
поверху райвідділу, був доставлений до Лозівської Центральної лі-
карні, де помер через декілька днів.

Міліція висунула дивну версію, що громадянин був в стані нар-
котичного сп’яніння, збуджений, і тому вчинив самогубство.

85 http://www.khpg.org/index.php?id=1296573569
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Але ця версія ніяким чином не знімає відповідальності з міліції, 
тому що не треба допитувати психічно неадекватну людину, а навпа-
ки, треба вжити заходів для збереження її життя і здоров’я.

Мати загиблого запевняє, що її сина закатували в міліції і ви-
кинули з вікна самі міліціянти. Дивно поводить себе і прокуратура, 
яка порушила кримінальну справу за фактом перевищення службо-
вих повноважень невідомими особами. Виходить — невідомі особи 
якимось чином пройшли до райвідділу і перевищили службові пов-
новаження (чиї повноваження, якщо особи невідомі?), що загинула 
людина? Восьмирічна донька загиблого, яка була свідком його пере-
бування у райвідділу, з того моменту перестала розмовляти.

Взагалі — ця історія нагадує фільм жахів.
Вочевидь, Лозівський РВВС не боїться нікого: ані прокуратури, 

ані власного керівництва, бо, незважаючи на порушену кримінальну 
справу, дивні польоти в РВВС продовжилися.

Ще не минуло й 10 днів — і вже з третього поверху випала жін-
ка. Вона провела у кабінеті слідчого більше п’яти годин, зізналася 
у крадіжці мішка картоплі, потім попросилася до туалету і вистриб-
нула з вікна третього поверху. Наслідок — тяжкі ушкодження, пе-
релами ребер і травма легенів. Жінка перебувала в ЦРЛ м. Лозова, 
де вона була прооперована.

Ці польоти з вікон міліцейського підрозділу відображають пов-
ний занепад системи. За двадцять років незалежності України ми 
чи не вперше стикаємося з таким брутальним нехтуванням закона-
ми — і це тільки за останні місяці.

Попередня історія в Харкові — побиття Якова Строгана у Київсь-
кому райвідділі м.Харкова, а після того, як справа набула розголосу 
у пресі, його затримали і побили знов, та й ще в такому вигляді доста-
вили до Київського районного суду. До того ж працівники Київсько-
го райвідділу знали, що в суді, де будуть вирішувати питання про за-
тримання Якова Строгана, будуть присутніми журналісти. Як резуль-
тат — справа набула розголосу не тільки в Україні, а й а кордоном.

На сьогодні МВС стає просто чинником державної небезпеки. 
То як тоді будувати країну із законослухняним населенням, яке б 
поважало правоохоронні органи, коли саме правоохоронці не пова-
жають ані Закон, ані громадян, ані свою професію?

Поки ми писали цього листа, молода жінка яка вистрибнула 
з третього поверху Лозівського райвідділу — теж померла!
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І її мати підозрює, що, як і в першому випадку — це не було 
самогубство!

Вимагаємо швидкого законного і справедливого розслідування 
цих звірячих дій співробітників МВС і звертаємося до Вас, як до 
гаранта дотримання конституційних прав громадян, з проханням 
взяти під свій контроль розслідування цих справ.

Ми вважаємо, що порушення прав людини припиняться, якщо 
ті, хто брутально їх порушує, отримають покарання, на яке вони 
заслуговують.

І зробити це треба гласно, щоб і міліціянти, і громадськість зна-
ли, що в Україні не можна порушувати права людини.

на доПиті в КиївсьКій міліції 

У Підозрюваного зУПинилося серце��

джерело: ТСН87

Київ, 9 лютого, 20:59 У Святошинському райвідділі міліції просто 
в кабінеті слідчого помер затриманий, якого звинувачували у жорсто-
кому вбивстві. У нього не витримало серце.

У Святошинському відділенні міліції під час допиту в кабінеті 
у слідчого помер затриманий, якого підозрювали у вбивстві.

Чоловік як раз надавав свідчення, очікуючи результатів розтину 
своєї жертви, коли йому стало погано і він впав на підлогу, повідо-
мили в міліції.

Слідчий одразу викликав швидку допомогу, яка через 10 хвилин 
була на місці. Попри зусилля лікарів, чоловіка врятувати не вдало-
ся — у нього зупинилося серце.

Як вдалося з’ясувати журналістам, за кілька годин до смерті чо-
ловіка затримали у своїй квартирі на вул. Зодчих. Рано вранці меш-

86 http://maidan.org.ua/special/pk/?p=1613
87 http://tsn.ua/ukrayina/na-dopiti-v-kiyivskiy-miliciyi-u-pidozryuvanogo-zupinilosya-
serce.html
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канці цього будинку виявили на сходовому майданчику труп чолові-
ка в калюжі крові.

Коли правоохоронці оглядали тіло, у нього на шиї виявили рану 
від удару ножем. Аналогічна рана була біля ока. Службовий собака 
одразу взяв слід і привів слідчих до однієї з квартир. Там у кімнаті 
стояли забруднені кров’ю черевики, закривавлений диван, ковдра, 
а пізніше було знайдено ніж.

Власника житла заарештували і відвезли до Святошинського 
райвідділу, де він і помер.

«Коли був зафіксований факт смерті підозрюваного в райуправ-
лінні міліції, на місце негайно виїхали представники міністерства, 
прокуратура, інспекції з особового складу», — розповів керівник 
прес-служби київського УМВС Володимир Поліщук.

«Працює спеціальна комісія. Вже вдалося з’ясувати, що підоз-
рюваний 6 останніх днів був у запої. Не з’являвся вдома. Мабуть, 
в цьому стані він і скоїв убивство. Але коли протверезів, і усвідо-
мив що накоїв, серце не витримало. Як тут не згадати про проблему 
витверезників в Україні. Адже якби у нас були такі кімнати, цього 
випадку могло і не трапитися», — додав Поліщук.

на житомирщині У відділКУ міліції 

Помер Підозрюваний��

джерело: ТСН89

Житомирська область 17.02.2011 18:41 За інформацією медпрацівни-
ків, підозрюваний мав хронічну форму алкоголізму II ступеня, що і могло 
стати причиною смерті.

У четвер, 17 лютого, в приміщенні одного з міськвідділів Жито-
мирської області помер 52-річний підозрюваний.

88 http://maidan.org.ua/special/pk/?p=1662
89 http://tsn.ua/ukrayina/na-zhitomirschini-u-viddilku-miliciyi-pomer-pidozryuvaniy.html
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Як повідомили правоохоронці, чоловік неодноразово викликав-
ся у справі в міськвідділ для проведення слідчих дій, проте кожного 
разу до слідчого не потрапляв без поважних причин.

17 лютого правоохоронці доставили підозрюваного до міськвідділу. 
У коридорі адмінбудинку в присутності інших відвідувачів стан здоров’я 
чоловіка різко погіршився. Негайно була викликана швидка допомога.

Медики змушені були констатувати смерть чоловіка. Тепер за 
цим фактом проводиться службове розслідування та перевірка всіх 
обставин події.

За інформацією медпрацівників, чоловік мав хронічну форму 
алкоголізму II ступеня, загострення якої, за попередніми даними, 
і стало причиною смерті. Остаточний висновок зробить судово-ме-
дична експертиза.

Як зазначається, загиблий перебував під слідством у криміналь-
ній справі, порушеній за ч. 2 ст. 307 (незаконне виробництво, виго-
товлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут 
наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) КК.

на ниКолаевщине в Камере ивс 
задержанный ПоКончил жизнь самоУбийством?�0

джерело: «Преступности НЕТ»91

01.03.2011 10:45 В понедельник, 28 февраля, на Николаевщине муж-
чина, задержанный за мелкое хулиганство, совершил самоубийство в ка-
мере временного содержания. Об этом «Преступности.НЕТ» сообщили 
в ОСО УМВД Украины в Николаевской области.

Как сказано в сообщении, около 20:00 оперативному дежурному 
Врадиевского РО УМВД Украины в Николаевской области поступи-
ло сообщение от сотрудника изолятора временного содержания о со-
вершении самоубийства 33-летним арестованным по ст. 173 Кодекса 

90 http://maidan.org.ua/special/pk/?p=1712
91 http://www.pn.mk.ua/news/36716.html
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Украины про административные правонарушения (мелкое хулиганс-
тво). Задержанный содержался в камере с 25 февраля этого года.

По информации пресс-службы областной милиции, до прибы-
тия кареты «Скорой помощи» сотрудники милиции оказали задер-
жанному первую медицинскую помощь.

Однако принятые меры положительного результата не дали и в 20:15 
бригада скорой медицинской помощи Врадиевской центральной район-
ной больницы констатировала биологическую смерть задержанного.

Как стало известно «Преступности.Нет» проводится служебная 
проверка обстоятельств происшествия, материалы переданы в орга-
ны прокуратуры с целью дачи оценки законности действий сотруд-
ников милиции.

Отметим, что это не единственный случай самоубийства, совер-
шенный в местах лишения свободы на Николаевщине за последнее 
время. «Преступности.НЕТ» писали, что в начале февраля в след-
ственном изоляторе г. Николаева покончил жизнь самоубийством 
Сергей Грицюк, прозванный «васильевским душегубом», после того, 
как из охотничьего ружья расстрелял шестерых человек..

По сообщению ОСО УМВД Украины в Николаевской области, 
непонятно, как умер задержанный, совершил ли он суицид или умер 
естественной смертью.

Справка. Клиническая смерть — это переходное состояние от 
жизни к смерти. Предельный срок клинической смерти 5–6 минут, 
т. е. время, в течение которого сохраняет жизнедеятельность кора го-
ловного мозга. После этого срока наступает биологическая смерть.

в КрымсКом ивс задержанный ПоКончил с собой�2

джерело: ТСН

18.03.2011 11:04 Задержанный покончил жизнь самоубийством, по-
весившись на простыне. Детали инцидента выясняются.

92 http://maidan.org.ua/special/pk/?p=1755
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Вечером 16 марта в изоляторе временного содержания Алуш-
тинского городского отделения милиции обнаружили тело задер-
жанного, который покончил жизнь самоубийством, повесившись на 
простыне.

Об этом сообщили в отделе связей с общественностью Главного 
управления МВД в АРК. Теперь по этому факту проводится служеб-
ная проверка.

По материалам: 
kianews.com.ua

в евПатории, 
из-за отКаза в медицинсКой Помощи, 

Повесилась обвиняемая��

джерело: «Профи-ньюс»94

24.03.2011 10:17 В Евпатории за двое суток погибли двое подслед-
ственных. 22 марта во время проведения следственного эксперимента 
с балкона квартиры расположенной на пятом этаже выбросился под-
следственный95, мужчина от полученных травм скончался.

И вот новое ЧП — в изоляторе временного содержания пове-
силась молодая женщина. По предварительным данным, причиной 
суицида стал отказ начальника ИВС вызвать к арестованной меди-
ков. Женщина страдала каким-то заболеванием и, почувствовав себя 
плохо, обратилась к начальнику ИВС за помощью.

Начальник ИВС Евпаторийского городского отдела милиции 
уволен. Прокуратура проводит проверку.

93 http://maidan.org.ua/special/pk/?p=1792
94 http://www.profinews.com.ua/get.php/1379/v-evpatorii-iz-otkaza-v-meditsinskoy-pomo-
shhi-povesilas-podsledstvennaya
95 http://maidan.org.ua/special/pk/?p=1777



3. Смертність в підрозділах МВС

���

У лохвиці в ітт Померла людина��

джерело: Обласна газета «Село полтавське»97

27.03.2011 У суботу 26 березня в Лохвиці в приміщенні ізолято-
ра тимчасового тримання померла адмінарештована 38-річна жінка, 
мешканка села Сенчі цього району.

За висновком судово-медичної експертизи смерть настала через 
гостру коронарну недостатність.

На місце події виїздили начальник УМВС області, його заступ-
ник, а також керівництво райвідділу, прокуратури та представники 
судово-медичної експетризи.

При огляді тіла слідів насильства не виявлено.

на заПорожье в ивс Умер заКлючённый��

джерело: Стрела — События Запорожья99

31.03.2011 Правоохранители обвиняют в случившемся — врачей.
Несчастье произошло вчера, 30 марта, в изоляторе временного 

содержания (ИВС) Васильевского РО ГУМВД в Запорожской об-
ласти. В своей камере умер 49-летний житель Энергодара. Пока что 
причина гибели человека не установлена.

Как сообщают в главном управлении МВД области, 29 марта 
вечером осужденный за преступления, связанные с незаконным обо-
ротом наркотиков, начал жаловаться на боли в области брюшной по-
лости. Вызванный врач скорой помощи, осмотрев больного, написал 
рекомендации относительно обследования на язву желудка. Мужчи-
на был доставлен в Энергодарскую городскую больницу. Однако, как 
заявляют правоохранители, врачами было отказано в госпитализа-

96 http://maidan.org.ua/special/pk/?p=1812
97 http://sp.pl.ua/2094-u-loxvici-v-slidchomu-izolyatori-pomerla-lyudina.html
98 http://maidan.org.ua/special/pk/?p=1839
99 http://strela.zp.ua/novosti-zaporozhya/na-zaporozhe-v-sizo-umer-zaklyuchennyy.html
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ции и предоставлена справка, что осужденный не требует амбулатор-
ного лечения и может содержаться в ИВС.

В течение следующего дня арестованный продолжал жаловаться 
на боли и его еще несколько раз доставляли в больницу. Однако там, 
как говорится в официальном заявлении силовиков, ему помощи 
предоставлено не было.

Вечером 30 марта осужденному стало совсем плохо, после чего 
оперативным дежурным была вызвана скорая помощь. Но помочь 
человеку уже не смог никто. Врачи скорой, приехавшие на вызов, 
констатировали смерть мужчины.

На место происшествия выезжали работники Энергодарско-
го прокуратуры и руководство ГУМВД области. Во время осмотра, 
проведенного с участием судебно-медицинского эксперта, телесных 
повреждений на трупе не обнаружено. Тело направлено для судебно-
медицинского исследования к Энергодарского МРБ СМЕ.

Погибший был осужден 23 марта за преступления, связанные 
с незаконным оборотом наркотиков. В качестве санкции суд вынес 
решение о заключении в тюрьму сроком на 3 года. Злоумышленник 
ранее уже отбывал наказания в местах лишения свободы.

Отметим, что за неполных три месяца 2011 года в отделениях ми-
лиции погибли 15 украинцев. По данным специалистов за последнее вре-
мя «смертность» в учреждениях МВД выросла больше, чем в два раза. Так 
только по официальным данным в 2010 году в стенах милицейских участ-
ков сгинул 51 человек. В 2009 году этот показатель составлял 23 человека. 
Большинство смертей является результатом пыток в учреждениях МВД.

Кроме того, за последние два года на избиения и пытки в отде-
лениях милиции поступило 13 тысяч жалоб.

За іншими даними — в черговій частині Енергодарського РВ міліції:
30 марта в 19 часов 35 минут в дежурной части Энергодарского 

горотдела милиции умер Ляпишев Андрей Юрьевич 04.10.1962 года 
рождения, уроженец г. Сосновый Бор Ломоносовского района Ле-
нинградской области, русский, гражданин Украины, разведен, ра-
нее неоднократно судимый. Последний раз 23 марта этого года по 
приговору Энергодарского городского суда по ч. 2 ст. 309 Уголовного 
кодекса Украины он был осужден к трем годам лишения свободы.

29 марта СИЗО отказалось его принять. По этому факту проку-
ратрой проводится доследсвенная проверка.
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Посетил милицию, ПоПал в больницУ и Умер�00

джерело: mediaport.ua101

31.03.11 18:59 После визита в Главное управление милиции в Харь-
ковской области мужчина скончался. Что случилось, разбирается про-
куратура города Харькова.

Евгений Попович, прокурор Харькова: «Человек был вызван в об-
ластное управление милиции. Выйдя оттуда, самостоятельно вместе 
со своим товарищем он попадает в 4-ю больницу скорой и неотложной 
помощи, где скончался. Наша задача — органов прокуратуры — вы-
яснить: первое, от чего он скончался, какова причина смерти. Если 
мы установим, что причина его смерти — насильственная, значит, 
мы возбудим уголовное дело по признакам статьи 115 УК, называется 
«Убийство». Дальше мы будем выяснять, кто причастен к причинению 
ему таких насильственных действий. Есть разные версии. Но то, что 
он посещал органы внутренних дел, — это факт, никто не отрицает».

Сотрудники, которые общались с мужчиной, дают пояснения. 
Сколько этих людей, прокурор не уточняет. Отмечает лишь: право-
охранителей много, в прокуратуре они даже создали очередь. Каж-
дый ждёт своего времени, чтобы пояснить.

«Насколько мне известно, во второй половине дня началось 
вскрытие трупа этого мужчины, и мне должны в общем-то с минуты 
на минуту доложить результаты. Я думаю, что сегодня будет приня-
то решение о возбуждении уголовного дела по результатам вскрытия. 
Пока у меня есть информация, что у него есть признаки насильствен-
ной смерти. Если эта информация подтвердится, мы сегодня возбудим 
уголовное дело, мы будем его расследовать», — рассказал Попович. 

Подробности инцидента в Центре общественных связей Харь-
ковского областного управления МВД обещали рассказать завтра.

Татьяна Федоркова

100 http://maidan.org.ua/special/pk/?p=1853
101 http://www.mediaport.ua/news/city/76385/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D0%B5% 
D1%82%D0%B8%D0%BB_%D0%BC%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%
B8%D1%8E,_%D0%BF%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%BB_%D0%B2_%D0%
B1%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%83_%D0%B8_
%D1%83%D0%BC%D0%B5%D1%80
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из-за ПередозировКи нарКотиКами 
в черКассах Умер задержанный�02

джерело: Корреспондент.net

03.04.2011 В одной из больниц Черкасс умер 52-летний мужчина, 
который до этого находился в изоляторе временного содержания.

По предварительным заключениям медиков, причиной смерти 
стал отек коры головного мозга вследствие систематического упо-
требления наркотиков, сообщили УНН в ДСО МВД Украины.

Его задержали за незаконное изготовление, распространение и сбыт 
наркотиков в составе организованной преступной группы. Однако нар-
козависимому мужчине, который страдал эпилепсией, стало плохо.

Скорая доставила больного в больницу, где ему была оказана 
неотложная медицинская помощь. Состояние больного ухудшилось. 
Несмотря на все усилия врачей, он умер.

задержанный Повесился 
в изоляторе временного содержания�0�

джерело: АТН104

20.04.2011 12:29 ЧП в Киевской области: во вторник, 19-го апреля, 
в изоляторе временного содержания Мироновского райотдела милиции по-
кончил с собой 29-летний уроженец Богуславского района. Мужчина пове-
сился на простыне. У покойника остались жена и двухлетний ребенок.

Об этом АТН сообщили в Отделе связей с общественностью ГУ 
МВД в Киевской области.

За несколько дней до трагедии в милицию подал заявление о гра-
беже житель одного из поселков Киевщины. Мужчина описал право-
охранителям двух злоумышленников и предоставил список похищен-
ных вещей. В тот же день было возбуждено уголовное дело, начались 

102 http://maidan.org.ua/special/pk/?p=1869
103 http://maidan.org.ua/special/pk/?p=1994
104 http://atn.kharkov.ua/newsread.php?id=60863
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поиски грабителей. Уже через сутки подозреваемые — мужчины 29-ти 
и 26-ти лет — были задержаны. У них были изъяты вещественные до-
казательства, свидетельствующие об их причастности к грабежу.

Задержанных поместили в изолятор временного держания.
«Около 11:10 дежурный, согласно функциональным обязанностям, 

проверял камеры. Ничего особенного в камере погибшего замечено не 
было. Осуществив обход других камер, в 11:20 он вернулся и увидел 
задержанного на коленях возле кровати. Поняв, что это может быть, 
подал сигнал о нестандартной ситуации, открыл двери и вынул муж-
чину из петли. Милиционер немедленно вызвал врачей и начал оказы-
вать первую помощь, к сожалению, искусственное дыхание и непря-
мой массаж сердца не помогли», — сообщили в милиции.

По словам матери покойного, мужчина неоднократно пытался на-
ложить на себя руки: резал вены, прыгал с моста, дважды лез в петлю.

«На фоне всего этого в 2003 году проходил реабилитационное 
лечение в специализированной больнице в селе Глеваха Васильков-
ского района. Также в 2002 году был осужден по ч. 1 ст. 189 (вымо-
гание) Уголовного кодекса Украины. Тогда суд присудил ему наказа-
ние в виде одного года лишения свободы», добавили в милиции.

в милиции от ПередозировКи нарКотиКов 

Умер задержанный�0�

джерело: «Обозреватель»106

14.05.2011 В Днепровском районном отделе милиции Херсона умер 
42-летний задержанный.

Об этом сообщили в пресс-службе УМВД Украины в Херсон-
ской области.

Согласно сообщению, 13 мая задержанного доставили в милицию по 
подозрению в сбыте наркотиков. Во время дачи показаний задержанному 

105 http://maidan.org.ua/special/pk/?p=2105
106 http://obozrevatel.com/crime/v-militsii-ot-peredozirovki-narkotikov-umer-zader- 
zhannyij.htm



Огляд повідомлень щодо катувань та поганого поводження в Україні в 2010–2011 рр.

���

стало плохо и сотрудники милиции вызвали «скорую». Однако мужчина 
умер во время предоставления ему медицинской помощи. Предваритель-
ная причина смерти — отравление наркотическим веществом.

Также сообщается, что проверку по данному факту проводит 
прокуратура Херсона. Сотрудники прокуратуры не выявили нару-
шений в действиях сотрудников милиции.

Предварительно установлено, что умерший долгое время упот-
реблял наркотики и находился в зависимости от них.

Также он был ранее судим за кражи и торговлю наркотиками.

за фаКтом смерті арештованого 
триває ПеревірКа�0�

джерело: офіційний веб-сайт МВС108

18 травня цього року, близько 1 год. 40 хв. під час обходу та огля-
ду камер ізолятору тимчасового тримання Броварського міськвідділу 
ГУМВС України в Київській області один із затриманих повідомив 
міліціонеру, що його 27-річний співкамерник скаржиться на біль в гру-
дях в області серця та важке дихання.

Черговий по відділу одразу викликав карету швидкої допомоги. 
По приїзду лікарі надали арештованому необхідну медичну допомо-
гу та викликали реанімаційний автомобіль. Госпіталізований моло-
дик був доставлений до реанімаційного відділення Броварської ЦРЛ 
з діагнозом мозкова кома, де о 3 год. 20 хв. помер.

За результатами судмедекспертизи, смерть чоловіка настала від 
гострої серцевої недостатності та ішемічної хвороби серця.

Згідно з медичною документацією арештованого, він хворів гі-
пертонічною хворобою ІІ ступеню, що, за висновком лікарів, дозво-
ляло його утримання в ІТТ.

ВЗГ ГУМВС України в Київській області

107 http://maidan.org.ua/special/pk/?p=2125
108 http://mvs.gov.ua/mvs/control/mai%20n/uk/publish/article/553050
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4. каТуВання Та нелюдСьке поВодження 
й інші порушення праВ людини В мВС

терноПільчанКа стверджУє: 
«міліціонер бив мене головою до стола»�0�

джерло: «20 хвилин»110

Тернопіль 2010-09-26 11:12:27 Побив літню жінку Ольгу Полигач, 
як вона сама розповідає, правоохоронець у селі Озерна, що на Зборів-
щині. Жінка потрапила до лікарні. А дільничний, коли дізнався про ви-
падок, замість повідомити «внутрішню безпеку», спробував прикрити 
колегу, стверджують родичі потерпілої.

У редакцію «20 хвилин» звернувся син постраждалої, який вирі-
шив розповісти про подію. Він, як зізнався, побоюється, аби справу 
не «зам’яли». Бо ж від дій міліціонера постраждала не лише 55-річна 
жінка, а й її семирічна онука. Родина стверджує, що дитина бачила, 
як сусід-правоохоронець бив її бабусю.

«мову від страху відняло»

Причина ситуації, яка виникла в Озерній, — банальна. Сусіди 
сварилися через септик, що розміщений на подвір’ї у потерпілої. 
Про конфлікт Ольга Полигач розповіла кореспонденту безпосеред-
ньо у райлікарні Зборова, де потерпіла лежить досі.

Здавна між нами і сусідами є суперечка. Вони ніяк не можуть 
примиритися з тим, що ми проклали на своєму подвір’ї септик. Через 
це постійно конфліктували, — розповідає жінка. — Одного дня я при-
йшла з онучкою із цвинтаря. На сусідському подвір’ї була сварка. Той 

109 http://maidan.org.ua/special/pk/?p=1142
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міліціонер — даішник — був п’яний. Я чула, як двері тряслися, скло 
дзвеніло, лунали крики жінок. Через деякий час я йшла подвір’ям до 
літньої кухні, щоб дитині їсти зготувати. А мати того правоохоронця 
саме стояла на подвір’ї і сказала до мене чи то «Чого си дивиш?», чи 
«То всьо через тебе!». Я їй щось відповіла та й далі до своїх справ повер-
нулася. А вона як почала кричати до мене. А він, після сварки з мамою, 
був у такому азарті, що йому тільки свіжого подавай. І він, як почув 
той крик, то, як той кіт, через огорожу на моє подвір’я перескочив.

Жінка стверджує, що п’яний сусід її одразу не помітив і пішов 
шукати до хати. Але потім зрозумів, що й до чого, та попрямував до 
літньої кухні, де пані Полигач заховалася.

Я підперла двері, але через декілька секунд він увірвався в ту 
кухню. Я як побачила його, то побіліла враз. Мову зі страху відняло. 
Я ж знаю, що він міг вдарити, бо ж зі свого двору всіх б’є сильно, 
особливо сестру, — пригадує пані Полигач. — Він мене шарпав, тру-
сив. А потім почав руки заломлювати. Після того взагалі почав бити 
по голові, тарбати за волосся. А потім міліціонер головою бив мене 
до столу. Окрім того, коли забігав, мою онуку штовхнув. Вона бачила 
все, що він робив. Потім покинув мене. Правоохоронець повернувся 
на своє подвір’я, сів п’яний у машину і поїхав додому, у Тернопіль. 
Він там живе, а в село просто часто приїздить. Я ж до сина зателефо-
нувала, він міліцію порадив викликати. Якщо чесно, мені шкода то-
го міліціонера, бо молодий та ще й п’яним був. Але якщо зараз йому 
все з рук зійде, то наступного разу і гірше може бути.

Син поскаржився у київ

Жінка справді викликала правоохоронців, приїхав черговий на-
ряд районної міліції. Правоохоронці опитали постраждалу та запи-
тали, чи не хоче вона поїхати у лікарню — здоров’я перевірити і побої 
зняти. Вона відмовилася, але тієї ж ночі викликала швидку допомогу 
і потрапила у клініку.

Я був вдома, у Тернополі, і не міг матері ніяк допомогти. Тільки 
порадив до дільничного звернутися, але він був на чергуванні. Тому 
порадив дзвонити у райвідділ, — говорить син постраждалої Ігор По-
лигач. — Коли приїхали міліціонери, просили матір не вказувати, що 
це все відбувалося при дитині. Мовляв, її свідчень вони не мають пра-
ва брати. Окрім того дільничний ще й намагався прикрити того даіш-
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ника. Він, як розповіли мені слідчі внутрішньої безпеки у цій справі, 
передав зранку звіт у Тернопіль, що побиття скоїв громадянин, який 
тимчасово не працює. А згідно із законом, він мав одразу повідомити 
службу внутрішньої безпеки міліції. Адже побиття скоїв міліціонер.

міліціонер все заперечує

Чоловік запідозрив, що можуть виникнути проблеми з покаран-
ням винного, і того ж вечора зателефонував у Київ. Там пан Полигач 
хотів поспілкуватися з працівниками СБУ та Генеральної прокура-
тури, але було пізно й на роботі нікого не було. Наступного дня він 
таки дотелефонувався. І через декілька годин, як пригадує Ігор По-
лигач, отримав дзвінок від працівників внутрішньої безпеки облас-
ної міліції. Зараз, як каже чоловік, триває перевірка обставин інци-
денту. І перевіряють не лише працівника ДАІ, а й дільничного.

Щодо іншого учасника інциденту — правоохоронця, то він наполя-
гає, що конфлікту взагалі не було. Чоловік запевняє, що на подвір’я жін-
ки навіть ногою не вступав, а про те, щоб застосувати силу і мови нема.

Ви уявляєте, як би виглядала жінка якби я до неї застосував силу? 
А на ній жодної подряпини немає. Не дарма вона від експертизи від-
мовилась, коли їй пропонували міліціонери, — каже правоохоронець 
Володимир, якого Ольга Полигач звинувачує в побитті. — Того дня бу-
ло все зовсім не так, як каже жінка. Я приїхав до батьків. Перебував 
на подвір’ї. Не пам’ятаю, ніби в туалет йшов. Моя сусідка, прийшла зі 
святкування весілля. Там випила і почала до мене чіплятись, кричати. 
Обзивала наркоманом, костоломом, ще щось. Я запитав, чому вона ме-
не зачіпає, попросив цього не робити. Пояснив, що її суперечка з моїми 
батьками за септик мене не стосується. А вона тоді вже погрожувати по-
чала: «А я тобі зроблю!», «Я тебе з роботи вижену». Після того, я забрав-
ся до хати. Потім, уже на другий день, я дізнався, що ніби на подвір’я 
влетів, ніби бив її нізащо. Шось говорила, що п’яним їхав до міста. 
Та в мене дитина півтори рочку в машині сиділа, який алкоголь!

Чоловік також стверджує, що його родичі бачили жінку, коли 
та гуляла Зборовом на наступний день після інциденту, хоча мала 
лежати в лікарні.

«ніхто прикривати не буде»

Щодо постраждалої, то стан її зараз задовільний, але коли її 
доставили до лікарні у кареті швидкої, медики виявили серйозні 
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проблеми: сказали, що в Ольги Полигач можливий струс мозку та 
проблеми з роботою серця.

Жінку госпіталізували з діагнозом «закрита черепно-мозкова 
травма з підозрою на струс головного мозку», — коментує головний 
лікар Зборівської центральної районної лікарні Євген Шевчук. — 
Але під час подальшого обстеження струсу мозку не підтвердили. 
Натомість виявлені зміни на електрокардіограмі хворої, тому її пере-
вели у терапевтичне відділення. У жінки виявили ішемічну хворобу 
серця та стенокардію.

В обласній міліції обіцяють, що перевірка буде проведена най-
ретельніша і правоохоронець, якщо винен — понесе відповідаль-
ність. Те ж стосується й дільничного, який на переконання сина 
жінки — спробував прикрити міліціонера.

Якщо правопорушення вчинив правоохоронець, чи то в робочий, 
чи неробочий час, то перевірку проводять працівники внутрішньої без-
пеки. Окрім того, ми проведемо й внутрішню перевірку. Повірте, ніхто 
і нікого в таких ситуаціях не прикриває і прикривати не буде, — зазна-
чив начальник відділу зв’язків з громадськістю обласної міліції Сергій 
Шворніков. — Про результати, ми вас обов’язково поінформуємо.

Про результати перевірки інциденту правоохоронців та внут-
рішньої безпеки ми повідомимо у наступних номерах «20 хвилин».

Андрій Шкула

У донецьКУ міліція Побила жУрналіста 
артема фУрманюКа���

21.09.10 | Ольга Доровських | www.radiosvoboda.org

«версія для друку»

У Донецьку в ніч на 18 вересня співробітники міліції побили 
журналіста і трьох його товаришів. Про це розповів сам потерпілий 
журналіст Артем Фурманюк, який віднедавна став дописувачем сайту 
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Радіо Свобода у рубриці «Точка зору». Пошкоджене око, поламані реб-
ра, численні гематоми на тілі — потерпілий стверджує, що правоохо-
ронці били його ногами, одягнувши йому наручники. Це, до речі, вже 
другий замах на працівника ЗМІ за останній тиждень у Донецьку.

У ніч із 17 на 18 вересня у Донецьку співробітники Калінінсько-
го райвідділку міліції жорстоко побили чотирьох жителів міста. Про 
це стверджують самі потерпілі, серед яких незалежний журналіст 
і редактор сайту «Протест» Артем Фурманюк. 

У той день він відзначав третю річницю весілля. Конфлікт із 
компанією сусідів на дворі біля його будинку став приводом для 
виклику міліції. Не розбираючись, хто винен, а хто ні, правоохорон-
ці почепили наручники на порушників спокою, розповідає Артем 
Фурманюк. 

«Вони підійшли і відразу стали одягати наручники, сказавши, 
що мають доставити нас до Калінінського райвідділу міліції. На Єв-
гена і мого брата Антона вони одразу одягли наручники, а ми з Ро-
маном не давались їм. Ми питання ставили, чому і з яких причин 
нас хочуть затримати», — розповідає Фурманюк.

«мене били троє людей»

Міліціонери поклали чотирьох затриманих на землю і стали би-
ти ногами і кийками. Фурманюк назвався журналістом, та це додало 
особам у погонах ще більшої жорстокості, розповідає потерпілий.

«Мене били троє людей. Двох я бачив сам, та брат каже, що їх 
було троє. Скоріш за все, стільки їх і було. Укінці я несамовитим го-
лосом кричав, тому що не було сил», — говорить журналіст.

Потерпілий Роман Самойлов, якому, перш ніж бити, правоохорон-
ці залили очі сльозогінним газом, підтверджує свідчення Фурманюка.

«Це все відбулось настільки швидко, без попередження. Ніхто нам 
нічого не показував, ніяких посвідчень. Одразу наручники одягнули, 
ми з Артемом, ясно, обурювались цим. Далі я потерпів від балончика 
з газом і тільки чув крики і мат. Нас стали бити», — каже Самойлов.

Після побиття правоохоронці відвели «порушників» до райвідділу. 
Тоді Артема Фурманюка, окремо від інших затриманих, прямо в ко-
ридорі відділка побили вдруге. Потерпілий наголошує, що били його 
у наручниках, отже, ні захищатись, ні ухилятись він не міг. Розмову 
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в кабінеті міліції писали на відео. Тепер, на думку Фурманюка, це ві-
део дає їм змогу спростовувати висунуті проти них звинувачення. 

Спростування звинувачень уже оприлюднив речник Управлін-
ня МВС Донецької області Ігор Дьомін. «Це була обопільна бійка. 
У райвідділу є відео, і от ми тільки що продивились його. Він там із 
синцем уже, і ще він стверджує, що якась дівчина розбила пляшку 
на його голові. Єдине, ми перевіримо, хто саме їх затримував, тому 
що на початку там була масова бійка». 

Фурманюк каже, що основні ушкодження, зламані ребра, ге-
матоми, травму ока, він отримав саме від правоохоронців, а не від 
сусідів. Всі травми зафіксували медики, розповідає потерпілий. 

Вже друге побиття журналіста за тиждень

Донецька громадськість обурена тим, що трапилось. Це вже дру-
гий випадок нападу на журналістів за минулий тиждень у Донецьку. 
Увечері 12 вересня було здійснено замах на голову Спілки професійних 
журналістів Геннадія Березовського112.

Побиття як журналістів, так і «звичайних» громадян співробіт-
никами міліції стали звичайною справою для Донецька, стверджу-
ють журналісти.

«Ми за п’ять років розслабились. І якось забули про те, що державний 
апарат не може бути на боці журналіста, оскільки для них журналіст — 
це ворог, що висвітлює якісь суспільні теми і робить це професійно. 
Власне, зрозуміло, що він є загрозою для режиму. Я не здивуюсь, якщо 
почнеться «клацання» по одному тих, хто більш-менш резонансними 
справами займається», — говорить публіцист Станіслав Федорчук. 

Напередодні побиття Артема Фурманюка, уранці 17 вересня на 
сайті Радіо Свобода була опублікована його стаття «Донецької ма-
фії більше не існує. Де-юре…»113.

Сам Артем Фурманюк не схильний пов’язувати інцидент, що 
стався у ніч на 18 вересня зі своєю професією, втім, каже, що біль-
шість його найкращих робіт пов’язана саме з викриванням діяль-
ності правоохоронців.

112 http://www.radiosvoboda.org/content/article/2157853.html
113 http://www.radiosvoboda.org/content/article/2160051.html
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інсПеКтори ПогрожУвали вбити 
василя Паласа ПлосКогУбцями���

джерело: Gazeta.UA115

23.09.2010 5:00
— Син тепер скутера боїться. Прошу — вивези мені його з гара-

жа. Відказує, що не буде торкатися його, — розказує 38-річна Оксана 
Палас із міста Скалат Підволочиського району на Тернопільщині.

Удень 1 вересня її сина Василя в центрі Скалата затримали пра-
цівники ДАІ.

— Він віз із городу мішок трави для кролів, — розповідає 
матір. — А даїшники подумали, що макову соломку. Погналися. Си-
рену навіть не включили, просто обігнали й підрізали.

Василь упав зі скутера. Даїшники забрали в нього ключі, поса-
дили до своєї машини.

— Вивезли в посадку за місто, — переповідає мати. — Даїшник 
Олег Боднар почав лупити сина долонями по обличчю, кілька разів 
ударив у живіт. Казав підписатися під протоколами про те, що пив 
пиво на скутері, створив аварійну ситуацію і втікав од міліції.

Василь відмовлявся.
— Тоді Боднар витягнув з машини плоскогубці й казав, що бу-

де волосся між ногами рвати і при потребі вб’є, — продовжує Оксана 
Палас. — Син перелякався і підписав. А після цього даїшники його, 
нібито п’яного, відпустили самого на скутері додому.

Батьки Василя написали скаргу начальникові обласної міліції.
— На прийомі він вибачився за своїх працівників. Але ска-

зав, що покарати їх не вдасться, бо нема доказів, — говорить Ок-
сана. — У Скалаті є пару чоловіків, які бачили, як мого хлопця 
в машину запихали. Але вони кажуть, що не хочуть мати справу 
з міліцією, бо треба техогляд проходити. Зараз скаргу розглядає 
прокуратура.

У Підволочиській ДАІ запевняють, Паласи все вигадали.
— Хлопець виїжджав із другорядної й не пропустив автомобіль 

по головній, — каже 32-річний Андрій Лучка. Він був одним із тих, 

114 http://maidan.org.ua/special/pk/?p=1146#more-1146
115 http://gazeta.ua/index.php?id=354885
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хто зупиняв скутериста. — Від нього несло алкоголем. Признався, 
що пив пиво, але при свідках відмовився їхати в лікарню. Тепер ви-
думують, бо не хочуть штраф платити.

Андрій Янович, Любов Карнарук

в бердянсКе налоговая милиция 
расстреляла безорУжніх рабочих���

джерело: Главное117

27 сентября 2010 12:55 Работники подразделения физической за-
щиты Управления налоговой милиции ГНА в Запорожской области рас-
стреляли безоружных рабочих на территории, принадлежащей «Бер-
дянскому райагропромсбыту», сообщает «ОстроВ»118 со ссылкой на «Ре-
портер Запорожья» и texty.org.ua.

Налоговая милиция приехала на предприятие с обыском. Там 
стояла ведомственная охрана предприятия, которая налоговую пус-
кать не хотела. По одним предварительным данным, стрельбу на-
чала охрана предприятия. Налоговик ответил. По данным других 
источников — стреляла противоположная сторона. Итогом таких 
«разборок» стали двое раненных охранников и один налоговик.

Начальник областного управления здравоохранения Наталья 
Мотовица, рассказала журналистам, что раненные доставлены в 1-ю 
горбольницу Бердянска.

«В 1-ю горбольницу Бердянска с ранениями доставлены двое 
гражданских и один сотрудник налоговой милиции. Ранения сред-
ней степени тяжести», — сказала Наталья Мотовица.

Между тем, работники «Бердянского райагропромсбыта», при-
сутствовавшие на месте событий, рассказывают, что единственными 
людьми, которые стреляли, были «налоговики».

116 http://maidan.org.ua/special/pk/?p=1149#more-1149
117 http://glavnoe.ua/news/n59200
118 http://ostro.org/news/article-125011/
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«В пятницу, 24 сентября, около 7 часов утра на территорию, где 
размещается группа предприятий, ворвались люди в масках и с писто-
летами, а за ними несколько человек в гражданском. Документов они 
не предьявили. Заблокировали проходную предприятия и офисное 
здание. Около 500 человек не смогли своевременно попасть на свои 
рабочие места», — рассказала юрист предприятия Елена Бодасюк.

«Пока вооруженные люди в масках блокировали вход, люди 
в штатском опечатали все кабинеты офисного здания и начали про-
водить выемку документации», — добавила она.

По словам юриста, как выяснилось позже «налоговики» пришли 
с целью обыска помещения предприятия «Емикс плюс», которое 
в данном офисе арендует 15 квадратных метров офисной площади.

Юрист так же опровергла информацию, что налоговая вела пе-
рестрелку с охраной предприятия. По ее утверждению, пострадав-
шими стали простые работники предприятия.

На видео видно, как представители налоговой милиции открыли 
огонь по безоружным людям. Одного рабочего ранили пулей в лицо 
по касательной, двое других получили ранения средней тяжести — 
в ноги, один в тяжелом состоянии — ранение в низ живота.

ПрацівниКи райвідділУ львова 
Побили затриманого���

джерело: Львівський портал120

28.09.2010 16:24 Прокуратура Львова порушила кримінальну справу за 
фактом перевищення службових повноважень працівниками одного з рай-
відділів міліції Львова, що супроводжувались насильством над громадяни-
ном. Про це повідомляє прес-служба прокуратури Львівської області.

Як йдеться у повідомленні, порушено кримінальну справу за части-
ною 2 статті 365 КК України — «Перевищення влади або службових пов-
новажень, якщо воно супроводжувалось насильством, застосуванням 

119 http://maidan.org.ua/special/pk/?p=1164
120 http://portal.lviv.ua/
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зброї або болісними діями і такими, що ображають особисту гідність 
потерплого».

Досудове слідство у кримінальній справі триває.
Згідно з кримінальним кодексом, працівникам райвідділу за 

скоєне загрожує від 3 до 8 років позбавлення волі з позбавленням 
права обіймати певні посади терміном до 3 років.

черговий виПадоК міліцейсьКого свавілля 

У шевченКівсьКомУ рУвс�2�

За матеріалами «Українського погляду»122

4 жовтня працівники Шевченківського РУВС незаконно затримали 
волонтера благодійної акції «Пробіг заради життя» Микиту Дяченка 
студента Міжнародного Університету Фінансів при КПІ, коли той зай-
мався реєстрацією учасників на благодійну акцію, яка передбачає збір 
коштів на лікування, догляд та підтримку дітей, які живуть з ВІЛ.

Зі слів хлопця, міліціонери проігнорувавши його пояснення, по-
чали застосовувати по відношенню до нього насилля та грубу фі-
зичну силу і тривалий час безпідставно утримували його в Шевчен-
ківському РУВС. Після втручання в справу юристів, хлопець був 
відпущений без жодних пояснень затримання. На даний час підго-
товлене подання до МВС та Прокуратури і правозахисних організа-
цій щодо неправомірних дій працівників міліції та спроб приховати 
від громадськості саму подію.

Одразу після того, як інформація про цей інцидент з’явилася 
в інтернеті, представник правоохоронних органів відвідав навчаль-
ний заклад Микити Дяченка та запропонував хлопцю «проїхатися 
на місце подій, щоб відтворити ситуацію», оскільки вони володіють 
недостатньою інформацією про інцидент.

121 http://maidan.org.ua/special/pk/?p=1223
122 http://www.ukrpohliad.org/news.php/news/4268
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Непокоїть надто пильна увага МВС до особи студента — цілком 
можливо, що поведінка правоохоронців обумовлена спробою прихо-
вати свої правопорушення та здійснити тиск на Микиту Дяченка.

Нагадаємо, що Шевченківський РУВС відомий резонансною спра-
вою щодо загибелі за нез’ясованих обставин студента Ігоря Індила123, 
слідство по якій триває і дотепер.

Довідка: акція «Пробіг заради життя» відбудеться 9 жовтня на 
Майдані. Метою акції є привернення уваги громадськості до кризової 
ситуації щодо захворюваності населення України на ВІЛ/СНІД, про-
пагування здорового способу життя серед молоді та збір благодійних 
коштів на лікування, догляд та підтримку дітей, які живуть з ВІЛ.

новые ПытКи в милиции: 
Признания выбивали тоКом�2�

джерело: «Сегодня»125

Вторник, 05 Октября, 2010 00:19 Сотрудники Белоцерковского уго-
ловного розыска избивали, пытали током и издевались над 30-летним 
мужчиной, требуя от него признания.

Пострадавший — местный житель Олег Самойленко, который 
зарабатывает на жизнь ремонтом автомобилей.

Как рассказал Олег журналистам, трое мужчин в штатском за-
брали его из гаража, где он работает, в полдень 29-го сентября, и при-
везли в участок.

«Посадили на стульчик, застегнули наручники сзади, тогда 
бросили меня на пол, надели противогаз на голову… Было трое ра-
ботников… К ногам привязали проволоку и начали бить меня то-
ком», — вспоминает Олег.

Сначала, по его словам, он даже не понимал, что от него тре-
буют. А после нескольких сеансов пыток появилось единственное 
желание — чтобы прекратили.

123 http://maidan.org.ua/special/pk/?series=43
124 http://maidan.org.ua/special/pk/?p=1201
125 http://www.segodnya.ua/news/14180064.html
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«Когда меня уже били в третий раз, я уже кричал, что это я», — 
признался он.

Выяснилось, что в соседнем гаражном кооперативе обокрали 
мастерскую. Оперативники хотели от Олега признания.

Когда из мужчины выбили нужное, следователи поехали к Олегу 
домой. Санкции на обыск матери потерпевшего так и не предоставили.

Ночь Олег провел в офисе участкового, прикованный наручни-
ками к батарее. Утром издевательства возобновились, но информа-
ция теперь уже никому не была нужна. Около 11 полуночи 30 сен-
тября издевательства прекратились, Олега решили отпустить. По 
словам мужчины, ему угрожали — если он будет обращаться с жа-
лобой, будто его били, то ему «пришьют» дело о наркотиках.

Однако мать настояла, чтобы Олег обратился к врачам и написал 
заявление в отдел внутренней безопасности МВД. Там жалобу при-
няли ещё в прошлую пятницу. А утром 4 октября Самойленко сно-
ва вызвали в милицию. На тот же этаж, в то же кабинет, тот самый 
сотрудник уголовного розыска. На вызванного им самим Самойлен-
ко — даже внимания не обратил, заявив, что «никто его не бил».

От официальных комментариев в отделе внутренней безопас-
ности Главного управления МВД — пока воздерживаются.

ТСН

У хмельницьКомУ міліція розтрощила рУКУ чоловіКУ, 
яКий Приніс сКаргУ�2�

джерело: ТСН127

Хмельницький, 9 жовтня, 19:39 Найближчі півроку постражда-
лий батько трьох дітей працювати не зможе. А все через те, що не 
погодився з висновком правоохоронців про самозаймання машини.

126 http://maidan.org.ua/special/pk/?p=1231
127 http://tsn.ua/ukrayina/u-hmelnickomu-miliciya-roztroschila-ruku-choloviku-yakiy-
prinis-skargu.html
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У Хмельницькому чоловік заявив у міліцію про підпал автівки, 
а замість допомоги йому розтрощили плече. Одна складна операція 
вже була, попереду друга.

Розтрощену плечову кістку лікарі складали три години. У руку 
чоловікові вкрутили десять шурупів і металеву пластину.

Два удари міліцейським кийком — і Артур зі здорового молодо-
го чоловіка перетворився у недієздатного каліку. Тепер ані одягтися 
самостійно, ані взутися без допомоги.

«П’ять чоловік мене скрутили і потім по викрученій вверх ру-
ці — один в цивільному одязі — кийком мене почав бити по руці . 
Розтрощив кістку, незважаючи на усі мої крики, що я не чиню опо-
ру, що я потерпіла сторона», — зазначив потерпілий.

У міліції пояснюють — заявник поводився агресивно, тому його 
вирішили забрати у відділок. «По дорозі він пожалівся, що в нього 
болить рука. Не доставивши його в відділ, його зразу було достав-
лено в міську лікарню», — заявив керівник Центрального відділу 
Хмельницького міськвідділу міліції Сергій Войтюк.

За словами потерпілого, його намагалися забрати з лікарні пра-
воохоронці, але лікарі не віддали. Сказали , що в нього роздроблена 
рука і він потребує операції.

Артур пояснює, інцидент стався через його відмову визнати, що 
автівка загорілася сама. Чоловік переконаний, машину підпалили. 
«Не може загорітися в машині саме по собі дах, скло, двері — це 
явні сліди підпалу. Знайшли біля машини факел — таку паличку 
з намотаною обгорілою ганчіркою, що пахла керосином», — ствер-
джує він.

Поки у міліції з’ясовують причину займання Артурової маши-
ни, у прокуратурі міркують, чи порушувати кримінальну справу 
проти міліції. Кажуть, ще не отримали висновків судмедексперта 
про тілесні ушкодження чоловіка.

Артур читає діагноз лікарів після виписки з травматологічного 
відділення, показує лікарняний листок і готується до проходження 
комісії з непрацездатності. На лікування руки він уже витратив сім 
тисяч гривень.

Володіти правицею чоловік зможе не раніше, ніж за півроку.
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Полтавчанин зізнався, що доПомагав міліціонерам 
фальсифіКУвати Кримінальні сПрави�2�

12.10.10 | helsinki.org.ua.index.php?id=1286444158

22 вересня 2010 року мешканець Полтави В. Корніленко висту-
пив з заявою про те, що за вказівкою працівників підрозділу з бо-
ротьби з незаконним обігом наркотиків Полтавського міського уп-
равління УМВС взяв участь у провокації злочину та фальсифікації 
матеріалів кримінальної справи.

Більше того, В. Корніленко зазначив, що й раніше під тиском 
працівників міліції різних ОВС, підпорядкованих УМВС України 
в Полтавській області неодноразово брав участь в подібних «опера-
ціях».

Корніленко зізнався, що мусив «співпрацювати», бо боявся, що 
і проти нього відкриють кримінальну справу.

Українська Гельсінська спілка з прав людини зазначає, що про-
блема провокування та фальсифікації злочинів посадовими особами 
органів внутрішніх справ, зокрема через «підкидання» наркотиків, 
має загальнодержавний масштаб. Це вбачається з численних звітів 
українських та міжнародних правозахисних організацій, а також 
скарг звичайних українців.

Правозахисники стверджують, що розповсюдженим явищем 
стає ситуація, коли боротьба з нелегальним обігом наркотиків пере-
творюється правоохоронцями на полігон для поживи через зловжи-
вання службовим становищем.

Українська Гельсінська спілка з прав людини вважає, що свід-
чення В. Корніленка, який не побоявся оприлюднити таку інфор-
мацію попри тиск, який на нього чиниться з боку співробітників 
міліції, можливо дають підстави для негайного та ретельного роз-
слідування методів діяльності підрозділів з боротьби з нелегальним 
обігом наркотиків в Полтавській області. А можливо і за її межами. 
Масштаби застосування таких методів не можуть не турбувати. На-
слідки використання доказів, отриманих за допомогою таких ме-
тодів можуть бути руйнівними для десятків та сотень людей, яких 
звинуватили у злочинах на таких «підставах».

128 http://www.khpg.org/index.php?id=1286877405



4. Катування та нелюдське поводження й інші порушення прав людини в МВС

���

УГСПЛ вимагає від Генеральної прокуратури забезпечити за-
хист Корнілєнка та провести перевірку матеріалів кримінальних 
справ, які були створені за його участю.

07.10.2010

міліція вилУчила У вінницьКої Правозахисної грУПи 
фінансові доКУменти та КомП’ютери�2�

17.10.10 | www.telekritika.ua

Під час обшуку в домі вінницького правозахисника Дмитра 
Гройсмана міліція вилучила дві листівки та одну плівку для подаль-
шого вивчення на предмет порнографічності. Про це «Телекритику» 
повідомив пан Гройсман особисто.

За його словами, обшук тривав до другої години ночі з п’ятниці 
на суботу, але міліціонери не змогли знайти нічого, крім листівок 
німецького фонду боротьби зі СНІДом, що являють собою інструк-
цію з правильного вдягання презервативу. «Ми працюємо як пра-
возахисники з жінками з секс-бізнесу, тому в нас таких листівок 
було багато. Залишилися дві. Мені не шкода, можливо, міліціонери 
стануть сексуально грамотнішими після їх перегляду», — пояснив 
пан Гройсман.

Також із сімейного фотоархіву було вилучено чорно-білу плів-
ку 16-річної давнини, на якій зображено 1–2-річну (наразі 17-річну) 
дитину правозахисника. Міліція також надішле її на експертизу для 
вивчення на предмет порнографічності.

Міліціонери вилучили комп’ютер Дмитра Гройсмана та леп-топ 
його дружини. Після їхнього візиту, за словами правозахисників, 
у квартирі все повністю перегорнуто, для її відновлення потрібен 
ремонт.

Проте на цьому інтерес до правозахисника не вичерпано. Міліція 
відвідала офіс Вінницької правозахисної групи, координатором якої 

129 http://www.khpg.org/index.php?id=1287311789
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є Гройсман. Вона не мала ордеру на обшук офісу, проте власни-
ця приміщення погодилася впустити міліціонерів на їхнє прохан-
ня. В офісі вилучено всю фінансову та бухгалтерську документацію 
та системні блоки комп’ютерів. А також паперові файли, серед яких, 
зокрема, були майже готові для передачі до суду справи для захисту 
біженців і документи дипломатичного представництва Верховного 
комісара ООН з прав біженців.

На думку пана Гройсмана, мета обшуків — паралізувати ро-
боту групи в контексті захисту прав біженців: «Саме міліція «кри-
шує» нелегальну міграцію та заробляє на цьому. Гадаю, для них 
було важливо забрати папери зі свідченнями постраждалих. Але 
вони не знали, що в нас є копії — у місці, про яке вони не здога-
дуються».

На питання «Телекритики» про те, чи оскаржуватиме він дії 
міліції, правозахисник відповів, що на обшук квартири в міліції був 
ордер, а от підстав для обшуку офісу та вилучення оргтехніки і до-
кументів — не було. На його думку, це є підставою для звернення 
до вповноваженого ВР з прав людини та до міжнародної амністії. 
Дмитро Гройсман уже звернувся до управління Верховного комісара 
ООН з прав біженців. «Де-факто те, що відбувається, — це переслі-
дування правозахисників», — вважає Гройсман.

Нагадаємо, як повідомляла ТК, у п’ятницю, 15 жовтня, в до-
мі вінницького правозахисника Дмитра Гройсмана було здійснено 
обшук.

Як повідомляла130 Українська Гельсінська спілка з прав людини, об-
шук проводився в рамках розслідування кримінальної справи, відкритої 
за поширення порнографія через блог Гройсмана131.

Мова йде про пост у блозі від 2 травня132, де встановлений ролик 
з сервісу ютюб. У ролику порнографічного змісту, спостерігаються лю-
ди, схожі на письменника-сатирика Віктора Шендеровича, лідера НБП 
Едуарда Лімонова, лідера РПНІ Олександра Поткіна.

130 http://www.helsinki.org.ua/index.php?id=1287151350
131 http://di-mur.livejournal.com/
132 http://di-mur.livejournal.com/129792.html
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низКа УКраїнсьКих ПравозахисниКів 
заявляють Про незаКонне втрУчання 

У їхню діяльність���

19.10.10 | Ольга Веснянка | www.dw-world.de

Арешт правозахисника у Львові, обшук в координатора Вінни-
цької правозахисної групи, побиття правозахисника у Херсоні, ви-
моги надати фінансові документи у правозахисної організації в Єв-
паторії. Чи це випадковість?

Міліціонери днями провели обшук у помешканні координатора 
Вінницької правозахисної групи. Як сказано у постанові судді — за 
фактом поширення порновідеоматеріалів в приватному інтернет-
журналі вінницького правозахисника Дмитра Гройсмана. Відео, яке 
в МВС назвали порнографією — ефір російської телепрограми на-
чебто за участі російських опозиціонерів, розміщене напередодні на 
сервісі YouTube.

Міліція вилучила вдома у правозахисника робочі папери та, як 
каже Гройсман, фотокартки німецького Фонду боротьби зі СНІДОМ, 
що направлені на освіту секс-працівників. Також, вже без санкції 
на обшук офісу, пізніше працівники МВС вилучили комп‘ютери, 
фінансову документацію та інші робочі документи правозахисної 
організації.

Як заявляють в організації, нині міліція все частіше використо-
вує незаконні дії щодо громадянських активістів. «Минулого тижня 
за сфабрикованими справами засудили до трьох діб адміністратив-
ного арешту активістів львівської правозахисної організації «Вартові 
закону»», — нагадує Дмитро Гройсман.

інциденти із правозахисниками у львові, Херсоні та в криму

Раніше львівський правозахисник Олексій Вєренцов оголосив 
голодування на знак протесту проти, як він важає, його незаконного 
переслідування. Арешт Вєрєнцов отримав за «злісну непокору» ви-
могам міліціонерів припинити акцію протесту під стінами прокура-

133 http://www.khpg.org/index.php?id=1287490724
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тури Львівської області. Тим часом, рішення суду, що забороняв би 
акцію, не було, а тому, згідно з Конституцією, вона була законною, 
наполягає правозахисник.

«Треба дивитись і на інші випадки — побиття правозахисника 
і журналіста Дементія Білого в Херсоні, про переслідування право-
захисників, що моніторять дотримання прав людини у психоневро-
логічних лікарнях у Криму, де міліція вимагає фінансові документи 
організації, не пояснюючи причин», — зауважує виконавчий дирек-
тор Української Гельсінської спілки з прав людини (УГСПЛ) Воло-
димир Яворський.

у міліції тепер розв’язані руки

В інтерв’ю DW Яворський називає всі ці випадки незаконним 
втручанням у правозахисну діяльність. «Але все ж це не є систе-
мою, немає загальної політики утиску правозахисників», — відзна-
чає Яворський. За його словами, коли раніше в державі була чітка 
позиція влади, щоб міліція діяла демократично і не переслідувала 
активістів, то такі випадки були поодинокими.

«Тепер у міліції не просто розвязані руки, а й навіть виконую-
ються замовлення різних зацікавлених сторін — чи то міської влади, 
чи обласної прокуратури щодо правозахисників», — пояснює дирек-
тор УГСПЛ. За його словами, зазвичай це дії виконавчої влади міс-
цевого рівня, яка тисне на суддів, на міліцію — щоб та затримувала 
чи судді ухвалювали безпідставні рішення.

Яворський називає зупинення мітингу і покарання Вєренцова 
у Львові незаконним. А обшук в офісі організації у Вінниці не мав, 
на думку представника УГСПЛ, жодних правових підстав. На йо-
го переконання, міліція використовує часто формальний привід або 
ж звучать абстрактні вимоги, подеколи й навіть без них: «Напри-
клад, якщо у справі Гройсмана звинувачують у поширенні порног-
рафії, то до чого ж тоді вилучені справи шукачів притулку, біженців? 
Це є персональні дані людей, які до порнографії не мають жодного 
відношення»,- обурюється Володимир Яворський.
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Умвс У ПолтавсьКій області 

звинУвачУє ПравозахисниКів 

У дисКредитації органів внУтрішніх сПрав���

29.10.10 | www.helsinki.org.ua

Причиною такої реакції могло стати відкрите звернення Українсь-
кої Гельсінської спілки з прав людини135 (і Відкритий лист Харківської 
правозахисної групи Міністру внутрішніх справ України136) в яких пра-
возахисники закликали Генеральну прокуратуру та Міністра захис-
тити чоловіка, який насмілився зізнатися у фальсифікації кримі-
нальних справ.

Як повідомив В. Корніленко, у своєму відеозверненні137, він неодно-
разово брав участь у провокаціях злочинів і фальсифікації матеріалів 
кримінальних справ під тиском працівників міліції різних ОВС, під-
порядкованих УМВС України в Полтавській області.

Українська Гельсінкська спілка з прав людини вітає розміщення 
на сайті УМВС України в Полтавській області офіційного інформа-
ційного повідомлення щодо свідчень Корниленка щодо методів та форм 
його співпраці із правоохоронцями138.

На жаль, УМВС дуже мало сказало щодо самої суті звинувачень 
у зловживанні кримінальним процесом. Але це не викликає поди-
ву: докладним викладенням кримінальних біографій Р. і Корніленка 
УМВС дає зрозуміти всім нам, що не можна взагалі серйозно роз-
глядати можливість порушення прав осіб, які самі порушували за-
кон. Оскільки, як складається враження із тексту УМВС, наявність 
в них прав взагалі дуже сумнівна.

Крім того, враховуючи, як у повідомленні замальовуються спо-
соби, які використовують правоохоронці у боротьбі із злочинністю, 
стати «професійним рецидивістом» може будь яка людина, незалеж-
но від того, чи причетна вона до злочину.

134 http://www.khpg.org/index.php?id=1288308822
135 http://helsinki.org.ua/index.php?id=1286445377
136 http://www.khpg.org/index.php?id=1286374287
137 http://www.youtube.com/watch?v=NbYL2NRrNto
138 http://mia.pl.ua/news/main/20-10-10-351
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Слід сказати, що таке ставлення до порушення прав людини 
є «стійкою та систематичною» позицією як МВС, так і прокуратури. 
Це пояснює, чому жертви катувань та інших форм зловживань з боку 
правоохоронців можуть знайти справедливість лише у Європейсько-
му суді з прав людини, який, на відміну від МВС вважає, що навіть 
якщо людина вчинила злочин, вона все ще має права.

Також не викликає подиву і брудні натяки на «спільне меш-
кання» адвоката із клієнтом. Це знову ж таки, здається, «стійка та 
систематична» позиція МВС. Як недолугі читачі асоціюють автора із 
героєм твору, так і МВД асоціює адвоката із злочинним світом.

Але якщо відволіктися від цих проявів стилю мислення МВС, 
то повідомлення є дуже корисним.

По-перше, це є першим поясненням, яка можна аналізувати. 
Хоча УМВС дорікає журналістам, що вони не намагались вислухати 
іншу сторону, але це не зовсім так. Ось розшифровка розмови жур-
наліста 5 каналу та міліціонера. 

Журналіст: «Это оперуполномоченный Алексей?»
Правоохоронець: «Да».
Журналіст: «Вас беспокоит журналист 5 канала».
Правоохоронець: (сміється).
Журналіст: «Я вам дзвоню за скаргою мешканця вашого міста, 

він каже, що ви змушували його підкидати наркотики. Ви можете це 
якось прокоментувати?»

Правоохоронець: «Могу прокоментировать, могу три слова вам 
сказать: идите вы на х..». (Повний варіант сюжету та відео можна 
знайти тут: helsinki.org.ua).

Тому ми вітаємо намагання представників МВС висловлювати 
свої думки більш розгорнуто і з використанням традиційної лексики.

Ми також вважаємо корисним, що УМВС підтвердило небезпід-
ставність побоювань, які висловлювала УГСПЛ у своєму відкритому 
зверненні до Генеральної прокуратури і сподіваємося, що тепер Ге-
неральна прокуратура буде діяти невідкладно. Також заяви УМВС 
про загрози з боку кримінального світу підтверджують, що Корни-
ленко нічого не вигадує, оскільки тільки реальні, а не вигадані жер-
тви «добровільного» співробітництва його та правоохоронців можуть 
становити загрозу. І якщо небезпека реальна, як стверджує УМВС, 
то і жертви провокацій та фальсифікацій зовсім не вигадані.
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Ми також вважаємо корисним підтвердження УМВС, що Кор-
ниленко дійсно співпрацював із правоохоронцями «на добровільних 
засадах», а не опинявся на місті подій випадково.

Ми вважаємо, що інформація наданої УМВС у сукупності із 
інформацією, що міститься у інтерв’ю Корниленка та у його офіцій-
них свідченнях у судовому засіданні, дає підстави для проведен-
ня ретельного розслідування задля з’ясування конкретних обставин 
«добровільної співпраці» К. і «правоохоронців».

Ми повторюємо свої вимоги до Генеральної прокуратури, вис-
ловлені у відкритому зверненні УГСПЛ від 07.10.2010 року, та споді-
ваємося на невідкладну реакцію з боку Генеральної прокуратури.

сКарги на жорстоКе Поводження 
з членами amnesty inteRnational 

Повинні бУти розслідУвані���

10.11.10 | www.amnesty.org

Amnesty International занепокоєна тим, що шість осіб, включа-
ючи активістів Amnesty International та колишніх в’язнів сумління, 
протягом трьох діб утримувалися під вартою в повній ізоляції в Ук-
раїні. Двоє з них повідомляють про те, що піддавалися побиттю, 
а затримання всіх відбувалося за дуже поганих умов без доступу до 
адвоката чи будь-якої можливості зв’язку із зовнішнім світом в пе-
ріод з ночі в четвер до вечора суботи, коли їх було звільнено.

Ігор Коктиш, Ірина Тютюнник, Тетяна та Віталій Тищенко, Ар-
тьом Дубський та Олексій Закшевський були затриманими у зв’язку 
з розслідуванням щодо володіння марихуаною 3 листопада у Жито-
мирі, що в північно-західній Україні. Їх було звільнено лише увечері 
в суботу після того, як їх адвокат мав зустріч з Прокурором області 
з вимогою побачити їх.

Коктиш та Тютюнник є координаторами групи Amnesty Interna-
tional у Житомирі і 3-ого листопада вони готувалися до зборів групи 

139 http://www.khpg.org/index.php?id=1289379639
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з чотирма своїми друзями. О другій годині дня працівники міліції 
проникли до квартири без ордеру на обшук, відправивши перед со-
бою жінку, яка нібито мала перевіряти електролічильник. Одразу 
після цього в квартиру зайшли п’ять міліцейських в штатному і за-
тримали усіх, хто знаходився в квартирі. Після скарг про те, що це 
провокація, Ігоря Коктиша змусили лягти навзнак на підлогу та за-
кували в наручники. Артьом Дубський стверджує про те, що зазнав 
побиття міліцейськими у квартирі. Потім вони змушені були чекати 
дві години, поки приїде власник квартири, який надав міліції пись-
мовий дозвіл на обшук квартири. Незабаром працівники міліції за-
явили про те, що знайшли 10 грам марихуани на кухні.

Amnesty International розмовляла з Іриною Тютюнник під час 
того, як у квартирі проводився обшук. Але потім було втрачено будь-
який зв’язок із затриманими. Пізніше організації стало відомо, що 
їх було розміщено у трьох різних відділах міліції в Житомирській 
області. У них вилучили мобільні телефони і вони були позбавлені 
жодної можливості зв’язатися з будь-ким аж до свого звільнення.

Люди, які затримані згідно з Адміністративним Кодексом, мо-
жуть утримуватися міліцією аж три доби без доступу до адвоката. 
Вони є позбавленими основних гарантій, що можуть захистити їх 
від застосування тортур та інших форм жорстокого поводження.

Цей випадок підкреслює давно існуючу проблему в Україні, що 
люди, які затримані згідно з Адміністративним Кодексом, можуть 
утримуватися міліцією аж три доби без доступу до адвоката. Вони 
є позбавленими основних гарантій, що можуть захистити їх від за-
стосування тортур та інших форм жорстокого поводження.

Хоча, згідно з Адміністративним Кодексом, затримані мають 
право на телефонний дзвінок особі за їх вибором, аби повідомити 
про своє затримання, вони були позбавлені цього права, що збіль-
шує ризик жорстокого поводження під час утримання під вартою.

Amnesty International закликає владу провести оперативне та не-
упереджене розслідування дій працівників міліції у цій справі, та, 
зокрема, розслідувати твердження про побиття Артьома Дубський та 
Ігоря Коктиша працівниками міліції, а також того, що працівники 
міліції проникли в квартиру без належного дозволу та з використан-
ням обману. Крім того, Amnesty International, закликає владу зро-
бити необхідні зміни в Адміністративному Кодексі, аби гарантувати 
доступ до адвоката всім затриманим з самого початку.
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додаткова інформація

Ігор Коктиш утримувався під вартою більше ніж три з половиною 
роки з 25 червня 2007 року внаслідок запиту на екстрадицію зі сторони 
Білорусі через звинувачення у вбивстві, злочині за який у Білорусі пере-
дбачена смертна кара. Ігорю Коктишу вперше висунули звинувачення 
у січні 2001 року, проте у грудні 2001 року обвинувачення було зняте. 
Згодом він покинув територію Білорусі, у його відсутність кримінальна 
була повторно порушена і було винесено такий самий обвинувальний 
висновок у 2002 році. Його звільнили в Україні 2 лютого 2010 року піс-
ля того, як Європейський суд з прав людини виніс рішення 10 грудня 
2009 року, згідно з яким Ігоря Коктиша не можна було передавати за 
екстрадицією до Білорусі через ризик застосування тортур чи інших 
видів жорстокого поводження та смертної кари. Кримінальна справа за 
фактом вбивства проти Ігора Коктиша все ще відкрита.

Артьом Дубский, опозиційний активіст з Білорусі, був засуджений 
до двох років позбавлення волі в квітні 2008 року за участь у мирно-
му протесті, проте цей строк було зменшено до одного року у липні 
2009 року. Amnesty International вважає його в’язнем сумління; він 
був звільнений у травні 2010 та переїхав до України у червні.

Правоохоронці, які затримали білоруського опозиціонера, засто-
сували насильство.

на донеччині даішниКи Побили чоловіКа 
за КаністрУ бензинУ��0

джерело: 5 канал141

09.11.2010 17:55 Двоє інспекторів ДАІ побили водія через каніст-
ру з бензином. Інцидент трапився у селищі Валер’янівка на Донеччині. 
Внаслідок струсу мозку у чоловіка стався інсульт. Дії дорожніх інспек-
торів тепер перевіряє Волноваська районна прокуратура.

Дружина потерпілого розповідає: все сталося у неї на очах. Двоє 
інспекторів ДАІ побили її чоловіка просто на ґанку будинку.

140 http://maidan.org.ua/special/pk/?p=1334
141 http://5.ua/newsline/231//69801/
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Наталія Міщенко, дружина потерпілого: «Жезлом били, по ногам 
его ударили жезлом. И по голове били жезлом. А потом он показы-
вал, что он этот разбил жезл, якобы муж поломал ему жезл».

Інцидент трапився через каністру з бензином, розповідає жертва 
побиття. Співробітники ДАІ вирішили, що водій сільгосппідпри-
ємства вкрав пальне. Вони побачили, як чоловік діставав каністру 
із машини. Пояснення, що він купив бензин власним коштом на 
місцевій АЗС, виявилися недостатніми.

Олександр Міщенко, потерпілий: «Объяснял им, я не крал, а чек 
я не брал, потому что зачем он мне нужен. По голове как ударили, я не 
знаю чем, носаком, я уже как в тумане был. Когда очнулся наручники 
были на мне. Они меня начали тащить. Возле машины побуцали нога-
ми. Побуцали, когда супруга выскочила наставили пистолет на нее».

Потерпілий розповідає, працівники ДАІ відвезли його до інспек-
ції, де знову били і вимагали хабара за звільнення. Натомість у даішни-
ків власна версія події.

Костянтин Бабченко, інспектор групи організації дорожнього руху 
ВДАІ Волноваського району: «Вместо того, чтобы дождаться пред-
ставителей сельхозпредприятия — водитель попытался скрыться, но 
был мною остановлен. В этот момент меня и моего напарника он 
облил бензином, пытаясь уничтожить улики. После того, как ему не 
удалось сделать, на нас была спущена собака породы ротвейлер».

Юрій Мірович, прокурор Волноваської районної прокуратури: 
«На форме работников ГАИ была установлена вещество, которое 
по свойству идентично бензину, которое находилось в канистре. Со 
слов работников ГАИ он пытался их облить, по сути он их и облил. 
А жену он попросил поджечь».

Сам водій уважає нісенітницею обвинувачення, що він хотів 
підпалити правоохоронців.

Олександр Міщенко, потерпілий: «Я весь в бензине был как же я мог 
подпалить, кричать подпалите их, если я сам загорелся первым бы».

Потерпілий зараз у лікарні. Через струс мозку у нього стався 
інсульт. Тим часом правоохоронці порушили кримінальну справу за 
фактом крадіжки бензину. А правочинність дій інспекторів ДАІ пе-
ревіряє прокуратура.

Юлія Божко, Євген Гончаренко, Донеччина
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Прокуратура Корольовського району Житомира порушила кримі-
нальну справу щодо правоохоронців, які застосували насильство до 
громадянина Білорусі Ігоря Коктиша, його дружини та знайомих.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Генеральної прокуратури 
України, кримінальну справу порушено за фактами перевищення 
службових повноважень та порушення недоторканності житла пра-
цівниками відділу боротьби з незаконним обігом наркотиків УМВС 
України в області, за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 162 
та ч. 2 ст. 365 Кримінального кодексу України.

Під час перевірки було встановлено, що 3 листопада правоохо-
ронці без достатніх підстав, передбачених чинним законодавством 
України, виходячи за межі наданих їм повноважень, застосовуючи 
насильство, без дозволу власників та мешканців квартири проник-
ли до помешкання по вул. Бердичівська у Житомирі, де проживав 
І. Коктиш із дружиною та перебували інші громадяни.

Всупереч нормам кримінально-процесуального законодавства, 
працівники міліції застосували насильство та дії, що ображають 
особисту гідність потерпілих, та незаконно провели огляд житла, 
підкреслили в Генпрокуратурі.

Прокуратурою області розпочато досудове слідство.
Як повідомляв УНІАН, у Житомирі міліція 3 листопада затри-

мала білоруського опозиціонера, молодіжного активіста і рок-музи-
канта І. Коктиша.

Про це затримання заявила тоді дружина І.Коктиша Ірина Тютюн-
ник. «У квартиру увірвалася міліція, зв’язала всіх і підкинула траву. Нас 
забирають у відділок», — повідомила вона телефоном одній з газет.

За словами І. Тютюнник, свій візит міліціонери пояснили тим, 
що у квартирі КОКТИША знаходиться людина, яка перебуває у роз-
шуку. Крім Ігоря та Ірини, у квартирі знаходились ще троє громадян 
Білорусі: подружжя Тетяна та Віталій Тищенки та Артем Дубський. 
Усіх їх було затримано на троє діб.

У свою чергу житомирська міліція заявила про правомірність 
своїх дій у помешканні І. Коктиша.

Як сказав тоді начальник відділу боротьби з незаконним обігом 
наркотиків УМВС Сергій Дзюбенко, «міліція оглядала помешкан-
ня за підозрою у тому, що в цій оселі займаються виготовленням 
та вживанням наркотичних засобів».



Огляд повідомлень щодо катувань та поганого поводження в Україні в 2010–2011 рр.

���

житель области заявил, 
что его Побили гаишниКи��2

джерело: vgorode.ua143

18 ноября 2010, 09:49 Мужчина из районного центра Апостолово 
Днепропетровской области, обратился в районную прокуратуру с заявле-
нием о том, что его избили два работника правоохранительных органов.

16 ноября этого года в милицию поступило заявление водителя 
о том, что его избили гаишники, сообщает отдел связей с обществен-
ностью управления МВД Украины в Днепропетровской области.

По распоряжению начальника Главного управления МВД Ук-
раины в Днепропетровской области принятое решение о проведе-
нии ведомственной служебной проверки. Ее проведет инспекция 
по личному составу и внутренней безопасности ГУ МВД Украины 
в Днепропетровской области. О результатах внутреннего расследова-
ния правоохранительные органы обещают проинформировать обще-
ственность и журналистов.

Сергей Соловьев по материалам «Дніпроград»

сотрУдниКи КиевсКого ровд г. харьКова 
Пытали человеКа. 

в возбУждении Уголовного дела отКазано���

19.11.10

19 ноября 2010 года, в 12:00 в помещении Харьковской правозащит-
ной группы состоялась пресс-конференция с участием Якова Стро-
гана, которого пытали сотрудники Киевского районного отделения 
милиции г. Харькова, и представителей Харьковской правозащитной 
группы — адвоката Айгуль Мукановой и Инны Захаровой.

142 http://maidan.org.ua/special/pk/?p=1366
143 http://vgorode.ua/dnipropetrovsk/news/30949/
144 http://www.khpg.org/index.php?id=1290183632
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Айгуль Муканова: Яков Строган вчера обратился в Харьковскую 
правозащитную группу, сказал, что его жестоко избивали, пытали, 
вымогали деньги сотрудники милиции, которые после того, как он 
пытался возбудить уголовное дело против них, пытались купить его 
молчание. После того, как он отказался брать деньги, они стали за-
пугивать, угрожать ему. Мы собрали эту пресс-конференцию, чтобы 
объявить, что ХПГ принимает это дело и будет работать с этим че-
ловеком, и в случае, если с ним или с кем-нибудь из членов его семьи 
что-то случится после этих угроз, то, естественно, первое подозрение 
падёт на тех людей, которые ему угрожали. Это официальное заявле-
ние нашей организации.

Яков Строган вместе с женой и двухмесячным ребёнком живет 
в Харькове. Вечером 15 августа 2010 года у него произошёл конфликт 
с соседом по подъезду. Очевидцы могут подтвердить, что Строган не 
был инициатором, а только один раз отбросил в сторону соседа. Сосед 
упал и порезался осколками пивных бутылок, которые сам же перед 
этим и разбил. Ночью к Строгану приехали сотрудники милиции, во 
всяком случае, они так назвались и потребовали открыть дверь.

Яков Строган: «Ночью приехали ко мне сотрудники милиции. 
Естественно, они представлялись всего лишь словесно, якобы со-
трудники милиции, они не в милицейской форме были, в граждан-
ской форме были. Мало того, что они ломали целую ночь двери — 
это подтверждают соседи, полностью весь подъезд, имеется фото-
графия, двери погнуты, замок скурочен. Двери я не открыл, это бы-
ло после двенадцати ночи, двери я до шести утра не открыл. Они 
до четырёх утра ломали двери. В час ночи отключили свет, как мне, 
так и соседям, обесточили полностью щитовую. Естественно, соседи 
подняли потом скандал, соседям они включили потом свет. Я остал-
ся с маленьким ребёнком до утра без электроэнергии вообще».

Когда Строган вызвал по телефону милицию, ему ответили, что 
милиция уже выехала. В 6 часов утра Строган открыл дверь.

Яков Строган: «Вломились в квартиру два человека в граждан-
ском, без каких-либо предъявлений удостоверения, кто они. Соби-
райся и поехали с нами. На вопрос, куда поехали и кто вы такие… 
вы потом узнаете, мы говорят, с милиции. Я говорю: что случилось? 
По вчерашнему делу там, по драке».

Якова отвезли в Киевское районное отделение милиции. Там он 
написал объяснительную о событиях, которые произошли накану-
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не вечером. А потом приехал начальник, прочёл объяснения Якова 
и приказал подчинённым «вывезти его в лес и эта собака должна 
написать все объяснения, те, которые нужны». После этого мили-
ционеры надели на Строгана наручники, набрали в бутылки воду, 
посадили Строгана в автомобиль «Нива» голубого цвета, принадле-
жащий одному из сотрудников милиции. После этого вышел на-
чальник и сказал: «Езжайте за мной, следуйте к моему дому, я вам 
передам какое-то устройство. Что за устройство это я уже потом 
ощутил на себе в лесу».

Милиционеры вывезли Якова в лес.
Яков Строган: «Он мне сразу предложил: давай так … чтоб потом 

не получилось, что будешь битый там, ещё что-нибудь. Давай так: вот 
тебе –ящик открывает — в ящике там несколько видов ножей. Я сразу 
не понял, что вообще от меня хотели. Он говорит: ты должен подписать 
бумагу, а дальше мы дополним. Что за бумага? Ну, в том, что ты пы-
тался убить человека, это ты заранее готовился, ты брал нож — открыл 
мне ящик, там видов ножей было, ну, с десятка полтора, ну, разного 
вида, там какие-то напильники. Выбирай себе всё, что хочешь, под-
пишешь бумаги, мы сами остальное всё допишем. Я отказался. После 
чего они на руки намотали ленту, сверху надели наручники. Сначала 
наперёд застегнули, один говорит другому: «Ну что же ты наперёд за-
стегнул, застёгивай назад, так же ему руки хоть ломать можно будет». 
Отвели от машины, сбили с ног, один сел сверху, полностью всем ве-
сом на спину, а второй, наступая ногой на голову, ломал назад руки».

Строган несколько раз терял сознание, его отливали водой, 
и снова требовали подписать заявление, но он отказывался. Тогда 
милиционеры сняли с него одежду, оборвав пуговицы, подключи-
ли электрическое устройство, которое назвали «трансформатором», 
присоединяли проводами к самым чувствительным местам на теле, 
подавали напряжение. Строган снова терял сознание, его снова от-
ливали водой. Всё это продолжалось в течение нескольких часов. 
Наконец, после очередной потери сознания милиционеры не смогли 
привести Якова в чувство и залили ему в горло нашатырный спирт, 
так что Строган получил серьёзный ожёг внутренних органов — 
Строган до сих пор продолжает принимать лечение. Яков сообщил 
мучителям, что он сердечник и что у него удалена одна почка, поэ-
тому он может не выдержать таких пыток. Возможно, это и остано-
вило милиционеров от дальнейших действий.
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Яков Строган: «Когда привезли из лесу, прятали в потайной ком-
нате возле паспортного стола на Натальи Ужвий ещё трое суток, на 
четвёртые сутки перевезли в другую потайную комнату».

Во время отсутствия мужа жена Якова приходила в милицию 
узнать, что с ним, но ей говорили, что его здесь нет. Потом всё-таки 
приняли передачу с едой и одеждой. А потом потребовали у жены 
10 тыс. долларов — только после этого его отпустят. В конце концов, 
«она объяснила, что денег не будет, я не дам. Если хотите его по-
садить, сажайте, а суд всё решит». Строгана отпустили с уговором: 
«Иди, ищи деньги, и чтоб в 7–9 утра принёс». Строган договорился, 
с товарищем, что тот даст 4 000, больше нет, на что ему сказали: 
«Так ты за сутки нашёл 4 тысячи, найдёшь и остальные», уменьши-
ли сумму до 7 тыс. и потребовали, чтоб он принёс их на следующий 
день. Но он больше туда не пошёл, а снял побои, обратился в СВБ, 
а затем в прокуратуру о возбуждении уголовного дела. На вопрос 
о том, почему он не обратился в милицию, Яков Строган говорит, 
что смысла не было — он ведь и так был в милиции, и привёл слова 
милицейского майора, сказанные его жене: «Смысла никакого не бу-
дет обращаться, только стоит где-то объявиться, он просто пропадёт 
навсегда».

29 октября прокуратура Киевского района отказала Строгану 
в возбуждении уголовного дела, однако постановления об отказе он 
до сих пор не получил, хоть и подал уже несколько заявлений с про-
сьбой выдать ему его на руки.

Айгуль Муканова: Мы в первую очередь сейчас ставим вопрос 
о том, что у сотрудников милиции действует чётко налаженная схе-
ма похищения людей и вымогательства денег. Подробности, о кото-
рых говорит Яков, просто невозможно придумать. Такие моменты, 
когда они надевали наручники, они перед этим под наручники на-
матывали ленту, чтобы не было синяков. Это всё было приготовлено 
заранее. В машине была камуфляжная форма, в которую они пере-
одевались. Я так понимаю, чтобы не запачкаться. У них был прибор, 
с помощью которого они пытают. И у них была вода с собой и на-
шатырный спирт, с помощью которых они приводили в чувство. Это 
всё заранее приготовленные вещи. Мне становится жутко. Получа-
ется, что работает чётко налаженная схема, по которой сотрудники 
милиции вот так безнаказанно действуют и совершают такие ужас-
ные вещи. И я просто хочу попросить граждан Харькова: если с вами 
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произошло такое, подобный случай, или с вашими родственниками, 
пожалуйста, сразу обращайтесь. Если бы за эти четыре дня супруга 
обратилась к нам, возможно, мы успели бы что-то сделать. К нам 
приходила информация о случаях, когда люди просто сломались, 
они просто не выдержали этих пыток, они подписали заявления, 
они дали деньги и, естественно, они не захотели дальше расследо-
вать эти ситуацию. Во-первых, будьте осторожны, во-вторых, сразу 
сообщайте. В СБУ, в прокуратуру звоните, нам. Когда вы получаете 
на руки постановление об отказе возбуждении уголовного дела, вам 
обязательно нужно обжаловать в семидневный срок этот отказ в суд, 
не в прокуратуру вышестоящую, а в суд. Далее, если суд отказал, то 
вы обжалуете в апелляционный суд. Если процедура прекратилась, 
то тут уже прямое обращение в Европейский суд.

Инна Захарова: Кроме всего прочего заметьте: это всё происхо-
дит в лесу, куда может зайти кто угодно. Ну, любой прохожий, мы 
с вами, можем, выгуливая собаку, попасть в лес, и это всё увидеть. 
И этого никто не боится. Значит, существует отработанная систе-
ма, которая действует и которая не вызывает страха у тех, кто её 
исполняет. И вот это самое страшное, потому что простой граж-
данин, особенно гражданин, у которого есть судимость или кото-
рый каким-то образом имел неприятности с законом, он вообще 
является гражданином третьего, четвёртого, пятого, шестого сорта, 
на которого в любой момент можно повесить любое преступление. 
Поскольку, даже если вы увидите, что что-то такое случилось и под-
нимите крик, вам быстро скажут, что тут что-то вы не поняли, или 
не увидели и т. д. и т. п., потому что они знают прекрасно, как отре-
агирует на это прокуратура. И вот это самое страшное.

Айгуль Муканова предполагает, что ход событий в данном случае 
будет такой: будет несколько отказов, и очень мало шансов, что про-
куратурой всё-таки будет возбуждено уголовное дело, и что оно будет 
расследовано и передано в суд. «Два года будут эти качели, а потом мы 
будем обращаться в Европейский суд. Там не нужно ожидать исчерпа-
ния по делам о пытках. Это первый вариант. Второй вариант, что, 
всё-таки, прокуратура займётся этим делом, оно будет расследовано, 
будет приговор и люди, которые это сделали, будут наказаны».

Подготовил В. Бацунов
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міліція ПорУшила сПравУ Проти ПідПриємців, 
яКі ПротестУють на майдані���

25.11.10 | ua.korrespondent.net

Шевченківське районне управління міліції міста Києва пору-
шило кримінальну справу за фактом перекриття проїжджої частини 
вулиць Інститутської і Хрещатик учасниками акції протесту проти 
прийняття Податкового кодексу 22 листопада.

«Учора слідчий відділ Шевченківського райуправління міліції 
порушив кримінальну справу за фактом перекриття доріг по вулицях 
Інститутській і Хрещатик», — сказав у середу на брифінгу в Києві 
заступник міністра внутрішніх справ України Віктор Ратушняк.

За його словами, справа фактова і розслідується за ст. 293 Кримі-
нального кодексу України (групове порушення громадського порядку), 
проводиться досудове слідство. «Людей, які це зробили, буде встанов-
лено і притягнуто до відповідальності», — додав заступник міністра.

Як повідомлялося, народні депутати від партії Наша Україна зажа-
дали від Президента України Віктора Януковича146 звільнити міністра 
внутрішніх справ Анатолія Могильова «у зв’язку з грубим порушенням 
співробітниками органів міліції прав і свобод людини і громадянина». 
Учора народний депутат, заступник голови політради партії Наша 
Україна Андрій Парубій не відкидав, що влада готує силовий сце-
нарій з розгону присутніх на Майдані Незалежності підприємців.

У Ковелі міліціонери Побили свідКа���

джерело: «Волинські новини»148

30.11.2010 14:09 У суботу, 27 листопада, у Ковельському міськрай-
онному управлінні міліції побили 21-річного хлопця.

145 http://www.khpg.org/index.php?id=1290641073
146 http://files.korrespondent.net/politics/yanukovich
147 http://maidan.org.ua/special/pk/?p=1390
148 http://maidan.org.ua/special/pk/?p=1390
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Про це повідомили представники ГО «Волинська правозахисна 
група» на прес-конференції 30 листопада. Щоб розповісти про си-
туацію, до Луцька прибула заступник голови організації із Ковеля 
Галина Артюшенко, до якої потерпілий звернувся по допомогу.

«У суботу близько 11 години дня мені зателефонували з Ковель-
ської лікарні, що до них потрапив побитий хлопець. Я відразу при-
їхала», — розповіла Артюшенко.

«Біля травмпункту побачила Віталія у супроводі двох чоловіків. 
Це були міліціонери в штатському. Віталій сказав, що йому дуже 
зле, крутиться голова, нудить. І написав мені коротку заяву, в якій 
виклав, що його били працівники міліції по обличчю і голові нібито 
за те, що він давав неправдиві свідчення», — додала Галина Артю-
шенко.

За її словами, Віталій Зубач прийшов до дільничного інспектора 
як свідок ще з двома хлопцями. Приводом для візиту в міліцію була 
бійка, що сталась біля місцевого клубу «Кіно» ще в ніч на 25 листо-
пада. Одного з хлопців, Романа, звинуватили в організації цієї су-
тички. Але він мав свідків — своїх товаришів, які могли підтвердити 
його непричетність.

«Дільничний інспектор дав Роману таке запрошення на до-
пит — свою візитку, на звороті якої було написано: «Рома, подзвони. 
Це в твоїх інтересах». Звісно, у хлопця спрацював інстинкт самоза-
хисту, він покликав свідків, і вони зранку пішли в міліцію. Звідти 
Віталік на таксі поїхав у лікарню», — продовжила Артюшенко.

21-річний ковельчанин досі перебуває в лікарні, в нього діагносту-
вали черепно-мозкову травму, забій мозку й ушкодження м’яких тка-
нин обличчя. Але в судово-медичній експертизі, за словами право-
захисниці, їм відмовили, бо нема запиту з прокуратури чи суду. На-
томість міліціонери, які прибули в Ковель з обласного управління 
УМВС для розслідування, нарікають, що хлопець відмовляється да-
вати покази.

«По-перше, він просто боїться, адже прийшов як свідок, а вий-
шов постраждалим. Він довірився мені і попросив захистити його», — 
каже Галина Артюшенко. І додає, що треба зважити на стан Віталія. 
«У нього струс мозку, піднявся тиск, крім того, в хлопця вродже-
на вада серця і дефект мовлення. В будь-якому випадку, в відділках 
міліції не повинні відбуватись побиття», — сказала правозахисниця.
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ігор дериглазов: 
КатУвання та обвинУвачення, не сУмісні 

зі здоровим глУздом���

02.12.10

2 грудня в прес-центрі «STATUS QUO» відбулася прес-конфе-
ренція на тему «На який спосіб в міліцейській системі приховують-
ся факти тортур». У прес-конференції взяли участь Ігор Дериглазов, 
який постраждав від міліцейської сваволі та його адвокат Олег Мак-
сименко.

Нагадаємо: Ігор Дериглазов — батько молодого чоловіка, якого 
обвинувачують у вбивстві міліціянта в Харкові 7 липня 2010 року. 
Згідно повідомленням ЗМІ, підозрюваний під час затримання у влас-
ному будинку був поранений, також був затриманий його батько, 
який начебто чинив опір працівникам міліції. Під час затримання 
двоє міліціянтів були поранені. Під час трусу була вилучена вогне-
пальна зброя.

Игорь Дериглазов: «Якобы был спланированный захват преступ-
ников в доме. Тогда сразу возникает вопрос: каким образом милиция 
знала о преступлении за день или заранее до совершения преступ-
ления. Во всех средствах массовой информации, когда возвращаемся 
к тем трагическим событиям, до сих пор присутствует фраза: «Отец 
и сын забаррикадировались на чердаке». Уважаемые журналисты, 
конструкция крыши дома не позволяет этого сделать. Там ход на 
чердак из середины дома. Это ничто иное, как пиар-акция пресс-
службы областного управления МВД».

8 грудня виповниться п’ять місяців з дня затримання І. Деригла-
зова, після якого він був доставлений до Дзержинського райвідділку 
міліції, в якому його тримали протягом двох діб, били й піддава-
ли тортурам, чинили психологічний тиск. Для приховання слідів 
тортур, за словами Дериглазова, були сфабриковані матеріали ад-
міністративної справи, яку потому передали в Дзержинський район-
ний суд м. Харкова. Як каже Ігор, перед судовим засіданням з суд-
дею протягом приблизно сорока хвилин спілкувався перший заступ-

149 http://www.khpg.org/index.php?id=1291312802
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ник начальника райвідділу, який, разом з іншими співробітниками 
міліції, був присутній в залі суду для того, щоб не дати Дериглазову 
можливості говорити правду.

Перебуваючи у спецприймальнику, Дериглазов двічі викликав 
швидку допомогу і попри явні сліди побиття співробітники швидкої 
під тиском міліції не зважилися направити його на медичне освід-
чення. Помічник прокурора Харкова, котрий перевіряв спецприй-
мальник, також не направив Дериглазова на медичне освідчення. 
Лише 21 липня в Дзержинській прокуратурі він отримав таке на-
правлення в бюро судово-медичної експертизи, результатів і досі 
не бачив. В середині вересня Апеляційний суд Харківської облас-
ті визнав рішення Дзержинського районного суду про притягнення 
Дириглазова до адміністративної відповідальності незаконним, але 
прокуратура Дзержинського району закрила справу по факту тортур 
у райвідділку. Рішення прокуратури про те, що справу закрито, Де-
риглазов не отримав.

Ігор Дериглазов дійсно мав офіційно зареєстровані мисливську 
рушницю та два карабіни, а яку зброю вилучили під час трусу, він 
не знає. На його думку, у райвідділку була спроба «навісити» на ньо-
го якісь нерозкриті злочини — його обвинувачували у виготовленні 
зброї, і не тільки: «Когда меня пытали, мне предъявлялись обвине-
ния, будем так говорить, не совместимые со здравым смыслом и ло-
гикой. Например, готовил ли я террористический акт на президен-
та дружественной нам страны, соседней, северного соседа, когда он 
пребывал в Харькове? Да, я признался, я готовил теракт, потому что 
те пытки, которые были внедрены Иваном Грозным, а именно, под-
вешивание на дыбу, мне потом объяснили оперативные работники, 
никто не выдерживает, все сознаются».

Коментувати справу свого сина Дериглазов не став, оскілки бу-
де ще судовий розгляд, зазначив лише, що одразу були порушені 
його конституційні права: у ЗМІ були вказані прізвище, ім’я, по 
батькові і однозначно сказано: «винен». Також на першому етапі слід-
ства право на захист було формальним. Протягом місяця син Ігоря 
Дериглазова був у лікарні прикутий до ліжка наручниками і батьки 
були позбавлені доступу до нього (немає доступу і зараз, коли син 
перебуває в СІЗО). Після важкої операції його одночасно допиту-
вали дев’ять оперативних працівників протягом десяти годин, не 
допускаючи медперсонал для надання сину необхідної медичної до-
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помоги. «Оперативные работники выходили покурить и говорили: 
«Что-то он часто теряет сознание. А будет ли он жить?»». Передачі не 
приймалися, і навіть при спеці в сорок градусів не дозволяли пере-
давати навіть воду. І навіть тримали в дуже холодному карцері — це 
після пораненя. Зустрічі з адвокатом проходили в присутності трьох-
чотирьох працівників міліції. Син Ігоря відмовився від трьох адво-
катів, які були під тиском органів. Також всі члени сім’ї отримували 
погрози, які походили від різних людей в приватних бесідах, але 
були сформульовані однаково. Ігорю Дериглазову погрожували, що 
позбавлять життя, підкинуть зброю та наркотики; дружині — звіль-
ненням з роботи, тим, що підішлють хуліганів; доньці — що матиме 
проблеми в інституті, що її зустрінуть хулігани, «родителей поса-
дим, а ты пойдёшь работать на окружную». Хоча у ЗМІ була інфор-
мація про те, що син Ігоря Дериглазова начебто мав психічний роз-
лад, достеменно невідомо, чи проводилася психіатрична експертиза, 
і якщо проводилася, наскільки вона була професійною.

Статус Ігоря Дериглазова у справі сина зараз неясний. «Деригла-
зова хотели допросить повторно уже в качестве свидетеля, однако он 
отказался, потому что он желает быть защитником. И его также хо-
датайство о том, что он желает быть защитником родного сына, а по 
таким статьям, которые предусматривают пожизненное заключение, 
он имеет право быть уже на стадии предварительного следствия, од-
нако ему тоже отказано, об этом тоже написано заявление … на ко-
торых … нет ответа», — зазначив адвокат Олег Максименко. Комен-
туючи слова Ігоря Дериглазова, він розповів, що згідно довідки зі 
спецприймальника, той перебував там з 10 по 21 липня. 15 липня він 
написав заяву про направлення на судмедосвідчення, яка була прий-
нята начальником спецприймальника для передачі в облпрокурату-
ру. 13 липня заяву про направлення Дериглазова в медичний заклад 
для ретельного огляду та обстеження відповідною апаратурою напи-
сав адвокат. Були повідомлені міліція і прокуратура, але до лікар-
ні Дериглазов доставлений не був, а пізніше в нього були виявлені 
переломи двох ребер. На заяву в управління внутрішньої безпеки 
в Харківській області з проханням направити Ігоря Дериглазова на 
судмедосвідчення була прислана відповідь, де йшлося, що звернен-
ня передане до розгляду в обласну прокуратуру. Відповідей на заяву 
прокурору Дзержинського району від 25 серпня видати постанову 
про відмову у відкритті кримінальної справи від 31 липня, повідом-
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лення про винесення постанови про відмову, прохання дозволити 
Дериглазову і його адвокату знайомитися з матеріалами справи до 
сих пір не було. Згідно законодавства такі заяви мають бути розгля-
нуті протягом десяти днів, на нього має бути надана відповідь або 
відмова, інакше це вважається корупційним діянням.

Проте, виходячи з особистого досвіду, Ігор Дериглазов вважає, 
що не все так погано: «Есть и нормальные работники в данной сис-
теме (міліція — В. Б.). Действительно, честные, профессиональные 
специалисты». Дериглазов впевнений, що судді зможуть об’єктивно 
розглянути справу його сина і дати правильну оцінку трагічних 
подій, які сталися на початку липня. Крім того, коли Ігорь Деригла-
зов і його адвокат матимуть на руках необхідні документи, подава-
тимуть в Європейський суд з прав людини.

Підготував В. Бацунов

«КатУвали всю ніч, а Потім КажУть: 
вибач, У нас таКа робота»��0

джерело: Gazeta.ua151

03.12.2010 03:45:00 Другий місяць 22-річний Вадим Корінний із міс-
та Жашків Черкаської області лікується після візиту до міліції. Там 
його побили, проломили череп.

— Чуть не забили, — розказує. — Усю ніч катували. А коли ви-
пускали, кажуть: вибач, у нас така робота.

Вадим закінчив місцевий коледж, має спеціальність бухгалтера. 
Живе з батьками і 27-річною сестрою. Їздить на 12-річному «опелі», 
допомагає батькам — ті продають на ринку одяг.

— Було це ввечері 21 жовтня, — згадує. — Приїхали до мене 
міліціонери. Кажуть, була аварія, хтось наче мене бачив. Треба у від-
ділок проїхати, машину подивитись. Я ні в яку аварію не попадав, 

150 http://maidan.org.ua/special/pk/?p=1400
151 http://gazeta.ua/index.php?id=363672
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спокійно поїхав. Тільки заходжу — мене скрутили, оділи наручни-
ки. Кажуть, що я нападав на пенсіонерів.

Вадим знав, що на сусідній із його вулицею нещодавно обікрали 
пенсіонерку.

— Завели в кабінет, намотали на руки тряпку, щоб не було 
слідів, і давай бити. Завели руки за коліна, між ними просунули 
трубу. Підвісили мене на неї і товкли ногами і руками. Одівали про-
тівогаз, чотири рази перекривали кислород, щоб задихався.

За сина хвилювалися батьки.
— Він не казав, що кудись має іти, — згадує 46-річна Валенти-

на Корінна. — А вже ніч надворі. Дзвоню на мобілку — не бере. На 
другий день родичі сказали, що його машина під міліцією. Поїхала, 
а діжурний каже: нема його тут. Начальник міліції зі мною не зуст-
рівся.

Вадим пробув у відділку до ранку.
— Місили добре, — згадує. — Там були ще черкаські міліціо-

нери, але вони мене не трогали. Уранці прийшов капітан Олександр 
Мельник, який мене бив. Сказав, якщо не зізнаюся — посадить. 
Сміялися з мене. Але я ж не бомж, щоб лізти до людей у хату. Повели 
на очну ставку. Той чоловік мене не впізнав, я його тоже не знав.

Міліціонери відпустили Вадима. Він поїхав до лікарні. Провів 
там 10 днів.

— Поступив із жалобами на головний біль, болі у верхніх 
кінцівках, онімінням кінцівок, — каже лікар Валерій Шевцов, 
67 років. — Зробили йому рентгенографію черепа — виявили пере-
лом тім’яно-затилочної кісточки. На руках були сліди від браслетів, 
руки терпли, німіли.

Корінний їздив на судмедекспертизу. У висновку написали, що 
ушкодження середнього та легкого ступеня отримав від дії тупих 
твердих предметів. Витратив на ліки 1 тис. грн, продовжує ліку-
ватися. Написав скарги до прокуратури й уповноваженої Верховної 
Ради України з прав людини. Із прокуратури прийшла відповідь, що 
порушена кримінальна справа за перевищення міліціонерами служ-
бових повноважень.

Правоохоронці випадок не захотіли пояснювати.

Ірина Патлатюк
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на лУганщині міліціонери КатУвали чоловіКа, 
щоб він визнав себе винним��2

джерело: ТСН153

7.12.2010 21:48 У міліції чоловіка били по голові, душили пакетом 
для сміття та погрожували сексуальним насиллям.

Для того, щоб мешканець міста Щастя, що на Луганщині, виз-
нав себе винним, у міліції його били по голові, душили пакетом для 
сміття та погрожували сексуальним насиллям. Свої страждання за 
нескоєні злочини Дмитро Риндін описав у міській прокуратурі.

Чоловіка заарештували за крадіжку мобільного телефону. За йо-
го словами, у міліції над ним знущались і вимагали зізнатись у зло-
чинах, яких він не скоював. Зокрема, вдягали на голови пакет для 
сміття та душили, питаючі, скільки злочинів він візьме на себе.

Коли чоловік відмовився підписувати зізнання, в обмін на волю 
йому запропонували заплатити тисячу доларів. Грошей при собі він 
не мав, тож його повезли до родичів та знайомих збирати потрібну 
суму.

«Кажу — дайте місяць, щоб зібрати гроші, вони кажуть — це 
нереально», — розповів батько потерпілого Василь Фільов.

За словами потерпілого, коли вони з міліціонерами приїхали 
за черговою адресою, він утік — виліз через балкон у квартирі на 
першому поверсі. Ночував у знайомих, зранку знепритомнів, то-
му йому викликали «швидку». Лікарі поставили діагноз — «струс 
мозку».

Проте у лікарні коментувати журналістам стан чоловіка медики 
відмовилися.

У міліції факт побиття не підтвердили, але й не спростували. 
За словами правоохоронців, будь-яка інформація буде оприлюднена 
лише після перевірки прокуратури.

У той же час у прес-службі Луганського міського управління 
МВС України в Луганській області також зазначили, що пан Риндін 
вже притягувався до кримінальної відповідальності за крадіжки.

152 http://maidan.org.ua/special/pk/?p=1409
153 http://tsn.ua/ukrayina/na-luganschini-milicioneri-katuvali-cholovika-schob-vin-viznav- 
sebe-vinnim.html
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Як повідомила місцева прокуратура, висновки перевірки опри-
люднять за десять днів. Захисник потерпілого наразі готує скарги до 
Генеральної прокуратури та МВС.

сотрУдниКи милиции оформляют 
задержание яКова строгана���

09.12.10

От адвоката Якова Строгана поступила информация, что сотруд-
ники милиции оформляют задержание его подзащитного.

От адвоката Якова Строгана поступила информация, что сотруд-
ники милиции оформляют задержание его подзащитного. Единс-
твенным основанием для заключения Строгана под стражу является 
тот факт, что он ранее был судим. При этом милиция не приня-
ла во внимание того, что за последние пять лет, в течение котрых 
Я. Строган проживает в г. Харькове, он не имел никаких проблем 
с законом. Строган не скрывается от следствия, а скорее «постоянно 
дежурит у дверей прокуратуры» и по первому требованию сотруд-
ников милиции приходит на встречи. Состояние здоровья Строгана 
после избиения и пыток не позволяет ему находиться в СИЗО. Са-
мое интересное, что задерживают его по обвинению в причинении 
телесных повреждений средней тяжести, тогда как сам он получил 
телесные повреждения такой же тяжести, а виновных в этом людей 
не хотят привлекать к уголовной ответственности. У Строгана есть 
жена и малолетний ребёнок.

Напоминаем, что Яков Строган в середине августа был вывезен 
сотрудниками Киевского РОВД г. Харькова в лес, где был подвер-
гнут жестоким пыткам, затем несколько дней его удерживали на 
тайной квартире. От Строгана пытались добиться признания в со-
вершении преступлений, которых он не совершал, а когда он отка-
зался, вымогали деньги. Когда Строган пытался возбудить уголовное 

154 http://www.khpg.org/index.php?id=1291906105
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дело против пытавших его сотрудников милиции, они попытались 
купить его молчание.

доПолнительная информация 
По делУ яКова строгана���

10.12.10

Согласно «Протоколу задержания лица, подозреваемого в совер-
шении преступления», составленного 9 декабря 2010 года, среди ос-
нований задержания Я. Строгана указано: «Когда на подозреваемом 
или на его одежды, при нём или в его жилье будут обнаружены яв-
ные следы преступления». Это не соответствует действительности, 
поскольку вчера в момент задержания у Я. Строгана не были обнару-
жены «следы преступления» трёхмесячной давности. Также и другие 
основания, как, например, «Когда это лицо застали при совершении 
преступления или непосредственно после его совершения», могут 
быть использованы только сразу после совершения преступления, 
а никак не по истечении трёхмесячного срока — напомним, что со-
бытия, которые являются причиной задержания, произошли15 ав-
густа 2010 года.

Среди мотивов задержания указано: «Предупреждение возмож-
ности скрыться от следствия и суда, обеспечение исполнения приго-
вора», однако Яков Строган от следствия не скрывается, и как уже 
сообщалось, скорее «постоянно дежурит у дверей прокуратуры» и по 
первому требованию сотрудников милиции приходит на встречи.

Якова Строгана обвиняют в покушении на умышленное проти-
воправное причинение смерти другому лицу (ст.ст. 15, 115 ч. 1 УК 
Украины). Судебно-медицинская экспертиза потерпевшего состоя-
лась (согласно Постановлению о привлечении Я. Строгана в качес-
тве обвиняемого) 05.11.2010 года, т. е. больше, чем 2,5 месяца после 
августовского инцидента.

155 http://www.khpg.org/index.php?id=1291975338
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Яков Строган считает, что задерживают его незаконно. Сегодня, 
в 14:30 в Киевском районном суде г. Харькова состоится заседание по 
вопросу содержания под стражей Я. Строгана. Харьковская правоза-
щитная группа будет ходатайствовать о выдаче его на поруки.

яКова строгана Привезли в сУд избитым���

10.12.10

16:20 Сегодня в Киевском районном суде г. Харькова проходит 
заседание, на котором должна быть избрана мера пресечения Яко-
ву Строгану. Напомним, мужчина оказался в центре скандала, ког-
да заявил, что его жестоко пытали и били сотрудники Киевского 
райотдела милиции

Как передает корреспондент АТН157 из зала суда, Строгана при-
везли на заседание избитым.

Обновление. В суд была вызвана «скорая». Врачи осмотрели муж-
чину и зафиксировали побои. По словам корреспондента АТН, Стро-
ган избит очень сильно: у него подбит глаз (образовался жуткий кро-
воподтек), на шее — следы удушения, по всему телу гематомы.

Мужчина рассказал журналистам, что вчера, когда он в очеред-
ной раз пришел в Киевский райотдел милиции для дачи показаний, 
его адвоката выгнали из кабинета, а самого его безо всякого реше-
ния суда задержали. Сначала, рассказал пострадавший, его посади-
ли в камеру предварительного содержания, а через несколько часов 
вызвали фотографироваться для картотеки. Далее, в присутствии 
следователя, оперативники начали избивать мужчину. Его повали-
ли на пол, раздели догола и издевались всю ночь. Когда Строгану 
стало очень плохо, правоохранители вызвали «скорую» и заплатили 
врачам, чтобы те нигде не фиксировали этот вызов. Как рассказы-

156 http://www.khpg.org/index.php?id=1292004217
157 http://atn.kharkov.ua/
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вает мужчина, из райотдела его отправили в изолятор временного 
содержания.

Правозащитники уверены, что Строгана незаконно задержали 
исключительно для того, чтоб не дать возможность расследовать де-
ло о пытках.

В настоящий момент продолжается судебное заседание.

АТН (Харьков)

19:57 Дополнение от ХПГ. Сейчас суд закончился — Якову Стро-
гану определили меру пресечения — арест, не смотря на то, что ХПГ 
поручалась за явку Строгана в следствие и в суд.

Милиция и суд г. Харькова достойно отметили 10 декабря — 
День прав человека.

до дня Прав людини���

11.12.10 | Андрій Діденко | www.dt.ua

Людина в нашій державі не може почуватися вільною і захи-
щеною від злочинних зазіхань із боку представників влади. Влада 
декларує загальні пріоритети про дотримання прав людини159 і набли-
ження на цьому напрямі до світових стандартів, а насправді все від-
бувається зовсім інакше.

Справа про загибель дев’ятнадцятирічного студента Ігоря Індила160 
набула найпотужнішого суспільного резонансу часів незалежності Ук-
раїни після справи про вбивство Георгія Гонгадзе161. Багато представ-
ників молоді з усієї України висловили своє занепокоєння у зв’язку 
з подією, що сталася в Шевченківському райвідділі внутрішніх справ 

158 http://www.khpg.org/index.php?id=1292087599
159 http://www.dt.ua/3000/3050/37016/
160 http://www.dt.ua/1000/1050/70961/
161 http://www.dt.ua/1000/1550/70438/
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міста Києва. Тільки завдяки втручанню громадськості офіційну версію 
Міністерства внутрішніх справ України про те, що Ігор Індило сам 
собі завдав тілесних ушкоджень, замінили на порушення криміналь-
них справ стосовно міліціонерів, причетних до смерті юнака.

Проте навіть у цій справі, в контексті якої широкий загал добре 
поінформований про те, що Ігор Індило загинув від побиття (про це 
свідчить і висновок медичної експертизи), прокуратурою порушено 
кримінальні справи за ознаками зловживання владою або службо-
вим становищем і перевищення влади або службових повноважень. 
Але ж катування або умисне тілесне ушкодження, що спричинило 
смерть потерпілого, — це зовсім інший склад злочину і, відповідно, 
інші санкції покарання!

Чому людина, яка скоїла крадіжку або пограбування, притя-
гується до кримінальної відповідальності за ознаками того злочи-
ну, який вчинила, а посадова особа, що діє від імені держави, ко-
ристується імунітетом недоторканності в разі вчинення нею дій, 
які мають чіткі й очевидні ознаки кримінальних злочинів? Хоча, за 
логікою, закон має бути більш прискіпливим до державного служ-
бовця, ніж до пересічного громадянина, бо посадовець наділений 
владними повноваженнями саме для того, аби охороняти закон, а не 
порушувати його.

Олег Пархоменко. Фото з моргу свідчить, що від катувань у 
міліції його тіло перетворилося на суцільний синяк. І що відповідає 
держава на такий очевидний факт насильства?! Порушено кримі-
нальну справу за ознаками перевищення влади або службових повно-
важень. Хіба перевищення влади полягає в застосуванні жахливих 
тортур, у побитті та вбивстві?! Убивці Олега Пархоменка спокійно 
почуваються на волі і відверто глузують над родичами загиблого. 
Уявіть собі на хвилинку, що такі дії, тобто заподіяння тілесних уш-
коджень, які спричинили смерть людини, скоїв не державний служ-
бовець, а проста людина. Що б із нею сталося? Так, ця людина пе-
ребувала б під вартою і відповідала б за всією суворістю закону. Але 
не держслужбовець.

23-річний Сергій Карпиленко став калікою. Під час допитів 
у славнозвісному Шевченківському райвідділку столиці йому відби-
ли селезінку. Але винних… немає. Прокуратура відмовила в пору-
шенні кримінальної справи за відсутністю події злочину. Чому в на-
шій країні кояться такі жахливі речі: людину покалічено, є висновок 
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медичної експертизи про побиття, яке призвело до втрати селезін-
ки, — а події злочину немає?

Зовсім недавня історія з Харкова. До житла Якова Строгана 
всю ніч намагалися вдертися міліціонери, без санкції суду лама-
ючи двері. Коли Яків зателефонував у міліцію й повідомив, що до 
нього в житло намагаються незаконно потрапити злочинці, йому 
відповіли: міліція вже виїхала… О шостій ранку Якова, знову ж та-
ки — без санкції суду, забрали з дому. Його вивезли в ліс, куди на-
чальник райвідділу особисто привіз пристрій, аби катувати жертву 
електричним струмом з метою примусити Якова свідчити проти се-
бе. Електричний струм підключали до статевих органів, Яків неод-
норазово непритомнів. Аби він прийшов до тями, кати вливали йому 
в рот нашатирний спирт, що спричинило численні опіки горлянки. 
Прокуратура, незважаючи на очевидні ознаки злочину, у порушенні 
кримінальної справи відмовила за відсутності складу злочину.

Це й історія загибелі 24-річного Дмитра Ящука у Святошинсько-
му райвідділі міліції міста Києва. За версією МВС, парубок вчинив 
самогубство, оскільки був наркозалежним у стані абстиненції. Але 
є всі підстави стверджувати, що Дмитро останніх півроку наркотиків 
не вживав, тому не міг відчувати ломку, а також що його затримали 
з метою примусити зізнатися у скоєнні злочину, до якого він причет-
ний не був. Річ у тому, що в іншого парубка, Антона Жигінаса, який 
зазнав катувань із боку міліціонерів, була відбита селезінка. Тож, аби 
уникнути відповідальності, правоохоронці прагнули «повісити» це 
каліцтво на Ящука. Тільки завдяки зусиллям громадськості прокура-
тура порушила кримінальну справу за ознаками перевищення служ-
бових повноважень і об’єднала справу Жигінаса зі справою Ящука.

Справа зниклого журналіста Василя Климентьєва162, головного 
редактора харківського видання «Новий стиль», за останніх кілька 
місяців не просунулась ані на крок. Є підстави стверджувати, що 
слідство відбувається неефективно, а доля справи обіцяє повторити 
десятирічну епопею пошуку винуватців убивства Георгія Гонгадзе.

Європейський суд із прав людини у своїх рішеннях неодноразо-
во висловлював свою позицію щодо застосування катувань у міліції, 
визнавши порушення Україною статті 3 Європейської конвенції. 
Безліч справ ще чекають вердикту суду, безліч рішень не на користь 

162 http://www.dt.ua/1000/1550/70293/
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України. Відповідно до величезної кількості рішень, Україна як Ви-
сока Договірна Сторона має вжити певних заходів, аби позбутися 
ганебної практики катування людей: це Олександр Яременко, Ігор 
Мельник, Низаютдин Габібулаєв, Валентин Добров, Сергій Кир-
пиченко, Олексій Тарасов, Сергій Яценко, Анатолій Тесленко, Ген-
надій і Валерій Владімірови, Валерій Долганін, Андрій Дроботенко, 
Сергій Куліш, В’ячеслав Квашко, Михайло Коваль, Лоталев, Олек-
сій Захаркін та багато інших.

Олександр Рафальський був підданий катуванню в міліції з метою 
примусити його свідчити проти себе, тепер відбуває довічне ув’язнення. 
Міжнародна амністія, Комітет ООН проти катувань у своїх доповідях 
зазначають, що до Рафальського були застосовані катування. Держава 
України факту катувань не визнає.

Недавно до громадської приймальні УГСПЛ звернулися колиш-
ні оперуповноважені, які скаржилися, що до них застосовували тор-
тури. Жертвою катувань може стати кожен, і це треба усвідомити і 
зрозуміти! А системність катувань у міліції і безвідповідальність вла-
ди за скоєні злочини давно перетворилися в державну небезпеку.

Це лише окремі з фактів, про які йшлося першого грудня 2010 ро-
ку на засіданні комітету Верховної Ради з питань законодавчого забез-
печення правоохоронної діяльності. І на цьому тлі справжнім блюз-
нірством є урочисте відзначення вітчизняними інституціями Дня 
прав людини 10 грудня, в рамках «Всеукраїнського тижня права».

«Дзеркало тижня» , № 46 (826) 11–17 грудня 2010

ПереслідУвання міліцією яКова строгана���

11.12.10 | аркадій бущенко, адвокат, голова правління угСпл

Харківська правозахисна група вважає затримання 9 грудня і взят-
тя під варту Якова Строгана 10 грудня помстою за його спроби притяг-
нути до відповідальності міліціонерів, піддавших його тортурам.

163 http://www.khpg.org/index.php?id=1292088894
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Обставини справи показують, що міліція почала здійснювати 
активні дії щодо звинувачення Якова Строгана тільки після публі-
кації інформації про пережиті ним тортури. Ні його поведінку про-
тягом декількох місяців, ні обставини справи не давали підстав для 
взяття під варту. Після затримання без санкції суду він був переда-
ний до рук тих же міліціонерів, яких він звинувачував в його ви-
краданні, застосування до нього катувань, незаконному утриманні 
в невідомому місці і вимаганні грошей.

У результаті, після затримання він знову був жорстоко побитий. 
Міліціонери настільки були впевнені у своїй безкарності, що при-
везли його до суду з численними видимими слідами побиття. Лікарі 
швидкої допомоги встановили також черепно-мозкову травму. Хво-
робливість в деяких ділянках тіла дає підставу припускати серйозні 
пошкодження внутрішніх органів.

Незважаючи на постанову суду, що передбачає приміщення 
Cтрогана в слідчий ізолятор, він був доставлений туди тільки сьо-
годні. Це викликає серйозні підозри, що в ніч з 10 на 11 грудня 2010 
Строган знову піддавався тортурам.

У цей час Строган знаходиться в слідчому ізоляторі і його стан 
здоров’я викликає серйозну стурбованість.

Харківська правозахисна група вважає дії правоохоронних ор-
ганів у даному випадку ні чим іншим, як акцією залякування з ме-
тою дати зрозуміти суспільству, що будь-які скарги на працівників 
міліції тягнуть за собою нові тортури.

Просимо вжити необхідних заходів для того, щоб негайно:
— було проведено медичний огляд Строгана з метою з’ясування 

стану його здоров’я і встановлення отриманих травм;
— було розпочато ретельне кримінальне розслідування щодо об-

ставин його перебування під контролем міліції в період з 9 по 
11 грудня 2010 року і отримання ним тілесних ушкоджень;

— при необхідності Строган був поміщений до медичної уста-
нови, яка здатна надати йому адекватну медичну допомогу.

коротка довідка по справі

Увечері 15 серпня 2010 року у Якова Строгана сталася сварка 
і бійка з сусідом М.
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Близько години ночі 16 серпня до нього приїхали співробітники 
міліції Київського району м. Харкова, він їх не впустив. Вони всю 
ніч намагалися проникнути до нього в квартиру, виламували двері, 
пошкодили електромережу, залишивши квартиру Строган без елек-
трики.

О 6 годині ранку, коли Строган сам відчинив двері співробітни-
кам міліції, вони його схопили і відвезли в одне з відділень райвід-
ділу міліції Київського району м. Харкова. Звідти його вивезли в ліс 
і жорстоко катували. Після цього протягом 4 днів Строгана трима-
ли в підпільній квартирі, в той же час вимагаючи у його дружини 
10 000 доларів. Не отримавши грошей від дружини, його відпустили 
з умовою, що він сам збере необхідну суму.

Після звільнення Строган подав заяву до прокуратури Київсько-
го району м. Харкова про порушення кримінальної справи відносно 
побиття його співробітниками міліції. Йому було проведено судово-
медичний огляд, в якому були встановлені різні тілесні ушкоджен-
ня, які медиками розцінювалися як ушкодження середньої тяжкості. 
Постановою від 29 жовтня 2010 прокуратура відмовила в порушенні 
кримінальної справи, вказавши, що у нього легкі тілесні пошкод-
ження, і співробітники міліції непричетні до їх виникнення.

19 листопада 2010 Строган разом з представниками Харківської 
правозахисної групи дав прес-конференцію, на якій розповів про 
події, що трапилися з ним у серпні. Уривки цієї прес-конференції 
були широко трансльовані в Харкові і в Україні.

1 грудня 2010 Строган взяв участь у слуханнях парламентсь-
кого Комітету з питань законодавчого забезпечення правоохорон-
ної діяльності, присвячених дотриманню прав людини в міліції, на 
яких також його історія отримала освітлення і привернула увагу ук-
раїнського Омбудсмана.

Протягом серпня-грудня 2010 року Строган постійно приходив 
до прокуратури, вимагаючи розслідування відносно застосованих до 
нього катувань і пропонуючи своє сприяння в розслідуванні.

9 грудня 2010 Строгана викликали до слідчого в Київський 
районний відділ міліції в якості свідка для допиту з приводу інциден-
ту з сусідом. Після того, як він з’явився в міліцію, його затримали. Як 
з’ясувалося, після того, як він опублікував інформацію про події, що 
відбулися з ним у серпні, було порушено кримінальну справу з приво-
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ду бійки з сусідом М., і йому було пред’явлено звинувачення в замаху 
на умисне вбивство М.

Також зі слів слідчого, в ході експертизи, яка була проведена 
через два з половиною місяці після бійки, у М. виявлено тілесні уш-
кодження середньої тяжкості у вигляді ножових поранень. Також че-
рез 2 місяці з’явилися твердження М. про те, що у Строгана під час 
бійки був ніж. В обгрунтуванні затримання зазначено, що Строган 
може сховатися від слідства.

9 грудня 2010 дружина Строгана бачила його в Київському рай-
відділі міліції без видимих тілесних ушкоджень.

10 грудня 2010 приблизно о 15.30 Строгана доставили до Київсь-
кого районного суду для обрання запобіжного заходу. Присутні в суді 
дружина і представники Харківської правозахисної групи бачили ве-
ликий синець в області лівого ока, червону смугу на шиї і синці на 
тілі. Строган насилу пересувався і задихався. У залі суду йому стало 
зле, за наполяганням дружини викликали швидку допомогу. Брига-
да швидкої допомоги зафіксувала у Строгана закриту черепно-моз-
кову травму і струс головного мозку. Суддя Муратова С.О. не дозво-
лила госпіталізувати Строгана, а також дати йому пігулку валідолу. 
Крім того, суддя, без пояснень причин, виставила із залу дружину 
Строгана і представників Харківської правозахисної групи, які мали 
намір представити своє поручительство.

Також стало відомо про те, що увечері 9 грудня 2010 року до 
Строгана вже викликалася швидка допомога, яка зафіксувала в нього 
тілесні ушкодження. Також в ніч з 9 на 10 грудня його доставляли на 
консультацію до нейрохірурга.

У ході судового засідання Строган розповів про те, що після за-
тримання його побили працівники міліції, причетні до його побиття 
в серпні. Він також вказав на те, що до побиття був причетний слід-
чий Іщенко, який був присутній в судовому засіданні.

Після розгляду поданих слідством матеріалів суддя Муратова С.О. 
взяла Строгана під варту. Підставою рішення стало лише наявність 
у Строган попередньої судимості. Суддя не взяла до уваги той факт, 
що протягом декількох місяців Строган не тільки не намагався схо-
ватися, а, навпаки, постійно контактував з правоохоронними орга-
нами. Порука, запропонована Харківською правозахисною групою, 
не прийнята судом до уваги без пояснення причин.
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До теперішнього часу не відомо, які заходи вжили суддя Мура-
това і прокурор Сурженко щодо оголошених заяв Строгана про його 
побиття в Київському районному відділі міліції м. Харкова.

Харківська правозахисна група 10 грудня 2010 направила телегра-
му до прокуратури з вимогою розслідувати обставини його побиття.

Тільки 11 грудня 2010 року Строган був доправлений у слідчий 
ізолятор.

избиение в лиПоводолинсКом райотделе 
Умвд УКраины в сУмсКой области���

14.12.10 | umdpl.info

Как уже сообщалось в СМИ, 9 декабря 2010 г. начальник уго-
ловного розыска Липоводолинского райотдела Сумской области, 
совместно с оперуполномоченным проверяли ранее судимых лиц на 
причастность к совершению преступлений. Вечером милиционеры 
посетили помещение гр-на «Л» (инвалида по причине отсутствия 
одной ноги) в с. Калинино, у которого, по имеющимся данным, пос-
тоянно собирались лица, злоупотребляющие алкоголем и «склонные 
к совершению преступлений».

В процессе опроса оперативные работники применили насилие 
к указанному гражданину и причинили ему телесные повреждения, 
а в течении нескольких часов после отъезда работников милиции 
гр-н «Л» скончался. Официальной причиной смерти был назван ги-
пертонический кризис.

Как выяснилось в ходе мониторинга данной ситуации членами 
Ассоциации УМДПЛ, сорокалетний потерпевший, согласно заклю-
чения судебно-медицинской экспертизы, получил следующие пов-
реждения: перелом 2 ребер, вывих двух плечевых суставов, множест-
венные гематомы. Причиной смерти явился гипертонический кри-
зис, наступивший в результате острого артериального тромбоза.
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Начальник уголовного розыска и оперуполномоченный (оба — 
старшие лейтенанты милиции) были задержаны прокуратурой об-
ласти за превышение служебных полномочий. В настоящее время 
оба задержанных продолжают находиться под. стражей, посколь-
ку органами прокуратуры было возбуждено уголовное дело по ч. 2 
ст. 365 УК Украины. Сегодня, 13 декабря, решением Ковпаковского 
районного суда г.Сумы относительного одного из сотрудников ми-
лиции был продолжен срок пребывания под. стражей до 10 суток, 
а второй сотрудник — арестован.

Сегодня утром представители Ассоциации УМДПЛ и обще-
ственной организации «Сумской Пресс-клуб» потребовали у руко-
водства областного управления МВД Украины предоставить населе-
нию области необходимую информацию о произошедшем ЧП. Руко-
водство управления пообещало разместить требуемую информацию 
на ведомственном сайте.

Сегодня же, 13 декабря, достоялось заседание коллегии, одним 
из вопросов которой был анализ ситуации со смертью гражданина 
«Л». В отличие от обычного порядка для подобных резонансных слу-
чаев, представители МВД Украины не прибыли. Присутствующим 
был зачитан приказ по УМВД Украины в Сумской области, согласно 
которому заместителю начальника УМВД-начальнику управления 
уголовного розыска объявлено неполное служебное соответствие за-
нимаемой должности, в отношении начальника Липоводолинско-
го райотдела инициировано перед МВД ходатайство об увольнении 
с занимаемой должности. Первому заместителю Липоводолинского 
райотдела объявлено неполное служебное соответствие занимаемой 
должности.

Положительно нужно отметить тот факт, что руководством об-
ласти были учтены претензии со стороны общественных организа-
ций о непредоставлении информации, в результате чего начальнику 
службы по связям с общественностью был объявлен выговор.

Олег Мартыненко, 
глава правления Ассоциации  

украинских мониторов соблюдения прав человека 
в деятельности правоохранительных органов
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ПіКетУвання гУ мвс УКраїни в харКівсьКій області���

14.12.10

Сьогодні, 14 грудня з 12 до 13 години проходило пікетування ГУ 
МВС України в Харківській області (вул. Раднаркомівська, 5). Акцію 
було проведено на знак протесту проти катувань у Київському РВ 
м. Харкова затриманого Якова Строгана.

ПытКи в райотделах. милиция Утверждает, 
что строган Побил себя сам���

15.12.10 | Марина Николаева | www.atn.kharkov.ua

Харьков, 14 декабря 2010 г.

Правозащитники, активисты и родные жертв пыток пикетиро-
вали сегодня здание ГУМВД. Почти 800 тысяч украинцев в этом 
году, по данным правозащитников и социологов, подверглись наси-
лию и жестокому обращению в милиции. Последний громкий слу-
чай — история Якова Строгана. Харьковчанина, который публично 
заявил о том, что после обвинения в нанесении телесных повреж-
дений соседу его пытали в милиции и требовали деньги, вторично 
получил травмы. В минувший четверг его снова задержали милици-
онеры, и в суд он попал уже с многочисленными синяками.

К областному управлению милиции пришли около тридцати 
активистов. Организаторы уверяют: к массовости не стремились, 
к ГУМВД вышли только те, кто на практике столкнулся с жесто-
ким обращением милиции, — правозащитники, бывшие арестанты, 
родные жертв пыток. Племянника Замиры Исмаиловой сотрудни-
ки того же Киевского райотдела пытали год назад в том же лесу, 
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где и Строгана. Молодой человек признался в трех изнасилованиях. 
В суде доказали: во время первого преступления его даже не было 
в Украине, два других эпизода направили на доследование. Но оно 
не проводится, говорит женщина. Несмотря на заявления о пытках, 
подтвержденных медицинскими справками.

Замира Исмаилова, тетя потерпевшего: «Есть этот документ, но 
ни прокурор, ни следователь, ни один милиционер не обратил на 
это внимания, ни Генеральный прокурор Украины, Узбекистана, 
Президент Украины, МВД Украины, Узбекистана, посольство Узбе-
кистана, что делает Киевский райотдел, Киевская прокуратура».

Последняя жертва палачей из Киевского райотдела, а именно 
так правозащитники говорят о Якове Строгане, также сейчас на-
ходится в СИЗО. Его арестовали в четверг, через две недели после 
публичных заявлений о пытках в Киевском райотделе. Ночью, уве-
ряет Яков, его избивали. А в суд для изменения меры пресечения 
с подписки на арест привезли только на следующий день. Несмотря 
на синяки и требования правозащитников и врачей «скорой» о гос-
питализации, судья Светлана Муратова приняла решение об аресте 
Строгана.

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

Правозащитники уже 4-й день подряд требуют возбудить уго-
ловное дело по повторным пыткам Строгана. Сегодня в Киевской 
прокуратуре сообщили, что проверку по этому поводу начали. От-
носительно первой, которая касалась пыток в августе, несмотря на 
медицинские справки о травмах Якова, уголовное дело в отноше-
нии правоохранителей было закрыто. Новая проверка, не скрывают 
в прокуратуре, также может подтвердить непричастность милицио-
неров.

Владимир Куприянов, зам. прокурора Киевского района: «Есть ос-
нования полагать, что данное телесное повреждение, хотя оно еще… 
нет у нас экспертизы, что это синяк под глазом, но, тем не менее, 
была попытка их самопричинения самим Яковом Строганом».
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О том, что Строган избил себя сам, заявляют и работники Ки-
евского райотдела.

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

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

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

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

По мнению юристов, в деле Строгана еще нужно разбираться, 
и переквалификацие статьи выглядит сомнительно. Никто не мо-
жет быть признан виновным без решения суда, напоминают пра-
возащитники. Равно как и не может быть подвергнут пыткам. Хотя 
жертвой насилия, по мнению пикетчиков, сейчас в Украине может 
стать каждый.

Евгений Захаров, Харьковская правозащитная группа: «Мы защи-
щаем право, а не преступников. Мы защищаем право человека быть 
не подвергнутыми незаконному насилию со стороны государствен-
ных служащих. Это право абсолютное, оно не может нарушаться ни 
при каких-условиях. А у нас оно повсеместно распространено, и эти 
нарушения массовые и систематические».
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В этом году, согласно социологическим исследованиям, которые 
проводит Харьковская правозащитная группа вместе с Харьковским 
институтом социальных исследований МВД, количество пострадав-
ших от пыток и жестокого обращения милиции значительно увели-
чилось. Кулаки правоохранителей ощутили на себе 790 тысяч укра-
инцев против 604 тысяч в прошлом году. Почти полсотни граждан 
умерли в райотделах МВД.

ера беззаКоння міліціянтів?���

15.12.10 | Інна Сухорукова, Харківська правозахисна група

Те, що відбувалося у Харкові 9, 10, а може ще й вночі 11 грудня 
2010 року — можна було б назвати державним переворотом в окре-
мому місті України. Якщо б я не підозрювала, що й в інших містах 
та селищах у будь-який момент може відбутися те ж саме, а цент-
ральна влада якось дуже спокійно реагує на те, що місцеві органи її 
владою не вважають, а роблять те, що самі хочуть.

Мені дивно, що Президент України, який має всі повноваження 
і який відверто зазначив, що ситуація з правами людини в Україні його 
не влаштовує, анічого не робить для її покращення. Хто ж може її вип-
равити? На законодавчу владу місцеві чиновники просто плюють — бо 
Комітет Верховної Ради з питань законодавчого забезпечення право-
охоронної діяльності заслухав і взяв під особистий контроль справу 
громадянина, про якого я напишу нижче. І от виявилося, що й депу-
тати безсилі, як і омбудсман Ніна Карпачова, яка теж взяла справу під 
особистий контроль і обіцяла приїхати для додаткового розслідування 
до Харкова. Але хто такий омбудсман для місцевих міліціянтів?

Я вже не кажу, що ставлення до всіх нас — і представників пре-
си, і правозахисників, й інших представників громадськості — таке: 
собака гавкає — вітер носить!

І, хоча порушень прав людини за останні п’ять років з боку пра-
воохоронних органів було достатньо, бо ніхто їх не реформував, як, 
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наприклад, в Грузії або в Литві, але міліціянти в Україні зазвичай 
робили свої справи нишком, а не на очах всього світу.

Приклад, який я наведу, і сліпому покаже, що державі потріб-
но негайно приборкати правоохоронні органи, перш за все, міліцію 
і прокуратуру, якщо наша держава хоче вижити. Бо коли закон ні 
для кого не є законом, а влада не є владою, історичні приклади на-
очно демонструють, чим це закінчується для самої держави.

Ось як Харків відзначив 10 грудня — День прав людини.
Напередодні до Харківської правозахисної групи і журналістів 

деяких ЗМІ звернулася дружина Якова Строгана — Анна Строган — 
і повідомила, що її чоловіка викликали до слідчого Київського РВВС 
м. Харкова і там затримали за підозрою у скоєнні тяжкого злочину. 
Адвокат Я. Строгана розповів, що його підзахисного звинувачують 
в замаху на вбивство сусіда, якому були нанесені тілесні ушкоджен-
ня середньої тяжкості.

І правозахисники, і журналісти були стурбовані цією новиною, 
бо ще на початку листопада Яків Строган звернувся до ХПГ зі скар-
гою на катування в Київському райвідділу міліції м. Харкова. Від 
нього вимагали велику суму грошей (10 тисяч доларів), щоб закрити 
справу, відкриту проти нього через побутову сутичку із сусідом.

Тільки 1 грудня цього року пройшли парламентські слухання 
про дотримання прав людини органами внутрішніх справ, відбула-
ся зустріч Якова Строгана з омбудсманом Ніною Карпачовою. Йому 
пообіцяли захист і контроль за справою.

Переважала думка, що Якова хочуть вивести з гри під час слідс-
тва про катування його в Київському РВВС.

ХПГ на загальних зборах організації вирішила поручитися за 
Якова Строгана, щоб суд, який мав відбутися у другій половині дня 
в п’ятницю, 10 грудня, і який повинен був обрати міру запобіжно-
го заходу, знав, що ми попри те, що Яків вже був раніше судимий 
і відбував покарання, є громадянином у повному сенсі цього сло-
ва — має честь, гідність і силу духу. І всі його негаразди з міліцією 
трапляються саме через це.

А тепер уявіть собі, що ми всі побачили в суді, коли близько 4-ї го-
дини привезли Якова Строгана. Перед камерами зацікавлених його до-
лею журналістів, перед правозахисниками, міліціянти, разом із слідчим 
Іщенко, вели коридором до нестями закатовану людину. Так! Плювати 
працівникам Київського РОВД було і на депутатів, і на омбудсмана, 
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і на присутніх журналістів… Я такого не бачила, хоча працюю в пра-
возахисних організаціях з 1989 року. І часи були різні, навіть, жорстокі 
часи. Але діяли неписані правила: якщо справа дійшла до громадського 
розголосу — за цією справою починали стежити керівники МВС.

Ніхто з чиновників не поводив себе як урка з підворіття. А пан 
Іщенко відверто сміявся, коли Я. Строган розповідав судді як його 
катували цього разу.

У судді Муратової це не викликало ніякої реакції. Вона і не 
збиралася у цьому розбиратися. Єдине, на що вона погодилася — це 
оголосити перерву в засіданні на чотири хвилини, щоб Строгана 
оглянули лікарі швидкої допомоги. Швидку допомогу, за порадою 
адвоката, викликала дружина Якова. І тут — увага! Суддя, як і ми 
всі, бачить побиту людину у жахливому стані, бачить, що людині 
зле, але не звертає на це ніякої уваги, не намагається з’ясувати, що 
спричинило такий стан затриманого. Так саме вела себе і прокурор-
ка Сурженко. Хоча це був їх прямий обов’язок, і невиконання його 
можна розцінювати як службову недбалість. Після висновків лікарів 
«швидкої допомоги» суддя та прокурор повинні були поставити пи-
тання про порушення кримінальної справи за фактом побиття.

Втім, хай з цим розбирається Вища Рада юстиції, як і з тим, 
що суддя Муратова винна у ненаданні хворому медичної допомоги. 
Лікарі «швидкої» побачили все те, що й всі присутні, крім зацікав-
лених осіб — синці, загальний важкий стан, запаморочення. І лікарі 
відраз сказали — хворому необхідні огляд і допомога нейрохірурга, 
бо в нього всі симптоми струсу мозку. Легко посміхаючись, зовніш-
нє чарівна прокурорка, якій, зважаючи на її дрес-код, місце було 
скоріше на подіумі, а не в залі суду, сказала, що преса в залі не до 
чого. До її клопотання відразу ж приєднався і слідчий Іщенко.

— Все — вже чотири хвилини пройшли, починаємо засідан-
ня, — виголосила суддя Муратова. За клопотанням слідства сторон-
нім особам на засіданні бути не можна, бо є тайна слідства — легко 
підвела риску суддя. Їі секретарка в цей час старанно використо-
вувала комп’ютер — грала в карти. Отаке обличчя у нашого суду, 
який існує на кошти платників податків, тобто громадян України. 
І, до речі, виносить рішення Ім’ям України. Здається, і сам підозрю-
ваний, і його доля хвилювали тільки слідчого, у якого час від часу 
з’являлася людожерська посмішка, коли він дивився на людину, яку 
били та катували в міліції
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— Боже! — подумала я. — І оце люди? І в них є діти? Чому ж 
вони їх навчать?

Звісно ж, поручительство Харківської правозахисної групи було 
відхилене, Якова Строгана затримано на підставі того, що він вже 
раніше був засуджений! В чому ж тут полягала тайна слідства?!

А ми зателефонували до СІЗО, щоб з’ясувати в якому стані пере-
буває Строган. Але виявилося, що до СІЗО, попри всі закони, Якова 
Строгана доставили лише вранці в суботу. Отже, у його катів була 
ще одна ніч, щоб добити людину, яка не погодилася бути рабом, 
платити їм хабар, боятися їх, оговорювати себе.

А може, наша влада потурає таким міліціянтам, суддям і прокуро-
рам, маючи якусь стратегічну ціль? Щоб винищити всіх свідомих гро-
мадян? Усіх в кого є честь і гідність? То з ким тоді погоджується мати 
справу світова спільнота? Невже демократичним урядам Європи треба, 
щоб в європейських інституціях були представлені можновладці краї-
ни, де відбувається справжній злочин проти власного народу? З краї-
ною, де влада не хоче приборкати чиновників та правоохоронців, які 
тільки і можуть морально і фізично знищувати населення України?

сКільКи членів товариства «тризУб» треба, 
щоб Підірвати одне ПогрУддя сталіна?���

11.01.11 | Інна Сухорукова

Живемо ми собі в дивній такій країні, яка всім і все пробачає. 
Був собі такий радянський диктатор — Сталін, який замордував Го-
лодом та розстріляв близько 10 мільйонів українців. То він так на-
магався з них справжніх комуністів зробити.

А ще був такий диктатор в Німеччині — Гітлер. Він намагав-
ся Сталіна перемогти, захопити комуністичний Радянський Союз 
і встановити на його території націонал-соціалізм. У цій війні Гітлер 
захопив Україну і повбивав ще близько 20 мільйонів її громадян.
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Але ані комунізм, ані нацизм в Україні не є забороненими, ко-
муністи навіть в Верховній Раді сидять — керують… Вдають, що во-
ни за народ вболівають і якісь 3–5 відсотків громадян у це вірять! 
Просто мазохізм!

Нацисти у нас також є. Вони, різнокольорові і різнобарвні, — 
виходять на свої мітинги із прапорами зі свастикою. Не кажу вже 
про їх заклики до міжнаціональної ворожнечі, яка нібито забороне-
на статтею 161 Кримінального кодексу України.

І от ми, як справжні мазохісти, на відміну від Польщі, Чехії та 
інших країн Східної Європи не забороняємо ані нацистів, ані ко-
муністів. Не проводимо люстрацію — і тому маємо безперервну пос-
ткомуністичну владу, яка здатна тільки на те, щоб прагнути відтво-
рити в країні якийсь новий комунізм із капіталістичним обличчям.

Ця амбівалентна шизофренія, що переслідує нас усі 20 років, 
з невеличким перервами, має стійкі загострення. І тоді з’являються 
такі виверти, як погруддя Сталіну на власній території обкому КПУ 
у Запоріжжі.

Передбачити, що з пам’ятником цим буде щось негарне — не 
треба гадалкою бути. Бо окрім лівих в країні є й праві. От праві 
спочатку голову на тому погрудді відпиляли, чим усіх тих, хто не 
полюбляє совецького диктатора, потішили. А таких абсолютна біль-
шість (за соціологічними опитуваннями — 70%)! А коли голову по-
вернули на місце — то і підірвали. Отут вже тішитися, прямо кажу-
чи, не дуже будь-кому заманеться. Бо ситуація в країні остаточно 
стає схожою на такий собі шабаш — вертеп, де чорти танцюють, 
а відьми співають. Так перехреститися і тягне.

А тут ще СБУ з міліцією починає хапати по всій Україні — від 
Івана-Франківська до Дніпропетровська — усіх, хто належить до ВО 
«Тризуб». Скільки членів товариства «Тризуб» було потрібно, щоб 
підірвати один пам’ятник Сталіну? Товариство «Тризуб» взяло на 
себе відповідальність за відбиту голову пам’ятника, але не за вибух. 
Від вибуху відмовляється. І все, взагалі, починає виглядати, ну, ска-
жемо чемно, по-ідіотські.

Де Запоріжжя, а де Івано-Франківськ? І навіщо налаштовувати мо-
лодь на Заході саме таким чином, що існуюча влада захищає Сталіна.

Не краще б було домовитися із комуністами, щоб вони свого 
улюбленого ідола десь у закритому приміщенні поставили і там на 
нього молилися?
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І чи не нагадує це звичайну провокацію? Чи влада в таких про-
вокаціях зацікавлена?

А якщо хтось у себе на подвір’ї пам’ятник Гітлеру встановить? 
І молодь з лівими поглядами його підірве?

Національний мазохізм — дуже провокативна риса. І користува-
тися цим може будь-яка політична сила. На жаль, у нас їх — розум-
них — майже немає.

І, коли у всій Україні починаються арешти, влада повинна ро-
зуміти, що для багатьох своїх опонентів, вони вже стали в табір тих, 
хто на приватній, здавалося б території встановив пам’ятник мегаз-
лодію і вбивці мільйонів українців.

А хіба владі таке потрібно?
P. S. Минув лише один день, і влада повідомляє, що у членів іва-

но-франківського «Тризуба» при обшуку знайшли цілий склад зброї! 
Отак! Вдома! Начебто немає покинутих хат у селах і схронів в лісах.

І тут вже постає питання: а чи не забагато членів «Тризубу» замах-
нулися на одне погруддя Сталіна? І кому ці іграшки вигідні? І як не 
крути, а виходить — тільки владі. Бо як ще відвернути увагу громадян 
України від непопулярних законів, подорожчання всього і всюди?

А так — от бігають бандерівці-терористи — ховайтеся!
Дуже погано, коли кожен день в країні починається як хроніка 

бойових дій на війні.

Правоохоронці КатУвали інваліда, 
щоб той став їхнім інформатором���

джерело: ТСН170

19.01.2011 Миколаївська область, Сьогодні, 14:09 П’ятеро мико-
лаївських міліціонерів били і знущалися над інвалідом дитинства, щоб 
той став їх інформатором.
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На Миколаївщині співробітники міліції били і катували чолові-
ка — такі висновки прокуратури, підкріплені свідченнями свідків.

Про це йдеться в новинному сюжеті, що вийшов на одному 
з центральних телеканалів.

Підозрюваних правоохоронців п’ятеро.
За словами постраждалого чоловіка — інваліда дитинства по зо-

ру, правоохоронці його били, щоб він став їхнім інформатором.
Чоловіка привезли на занедбану ферму в Арбузинському районі 

Миколаївської області, де били, пояснюючи все його небажанням 
писати доноси.

Нагадаємо, за даними правозахисників, майже кожен затрима-
ний, звинувачений у скоєні тяжкого чи особливо тяжкого злочину 
в Україні, потерпає від знущань та катувань з боку міліціонерів.

столичные милиционеры избили задержанного���

джерело: «Сегодня»172

24.01.2011 16:50 Украинская милиция задержала в минувшие выход-
ные гражданина Дании, который принимал участие в Чемпионате Ев-
ропы по компьютерным играм Intel Extreme Masters.

Члена датской команды по Counter-Strike Бальджита Лала за-
держали на выходе из киевского компьютерного клуба. Правоохра-
нители попросили датчанина показать документы, после чего доста-
вили его в участок.

Милиция требовала у Лала деньги, но когда узнали, что у него 
их нет, они дважды его ударили и отпустили через 30 минут.

Другому игроку, немцу Роману Ауссердорферу, милиция также 
задала несколько вопросов, но ему удалось избежать задержания, 
поскольку он заплатил правоохранителям.

171 http://maidan.org.ua/special/pk/?p=1548
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«Поскольку мой паспорт был в гостинице, я должен был запла-
тить милиции «под столом», если я не хотел попасть на ночь в тюрь-
му. Они не признавали водительские права, или другие личные до-
кументы», — сообщил Ауссердорфер в своем аккаунте на Facebook.

Источник173

євроПейсьКий сУд з Прав людини: 

«людина в Поліції завжди знаходиться 

в ситУації винятКової незахищеності»���

25.01.11 | Людмила Кучеренко

Нещодавно у Полтаві трапився дикий випадок, втім, у якому, як ко-
лись писали у шкільних творах, мов у краплі води відображена сутність 
сучасної української правоохоронної системи.

На різдвяну вечерю, тобто, 6 січня ц. р. до 28-річного водія Гри-
горія Ярещенка, що проживає у Полтаві, на Кобищанах, прийшли 
куми, рідні брати з дружинами, знайомі. Зрозуміло, що на святко-
вому столі були не лише компот і мінералка. Захмелілий 25-річний 
сусід почав чіплятися до куми-ровесниці. Та розцінила таке «за-
лицяння» як сексуальні домагання й захистила свою дівочу честь 
у традиційний спосіб — дала парубку ляпаса. Знехтуваний кавалер 
одразу ж нецензурно пригрозив усій компанії з господарями включ-
но, що вони дорого заплатять за образу й зателефонував у міліцію. 
Протягом кількох годин він затято чекав на правоохоронців, неод-
норазово нагадуючи їм про виклик.

Врешті-решт учасники інциденту помирилися, потисли один од-
ному руки й хлопець подзвонив у міліцію й скасував свій виклик.

По тому частина гостей порозходилася додому, а решта залиши-
лися ночувати у Григорія, бо наступний день був вихідним.

173 http://www.hltv.org/
174 http://www.khpg.org/index.php?id=1295963920
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7 січня опівдні до його помешкання зайшло двоє чоловіків 
у цивільному, котрим відкрили двері діти, оскільки дорослі ще від-
почивали. Вони сходу почали фотографувати кімнати, стіл з напо-
ями й наїдками. А коли Григорій Ярещенко запитав у незнайомців, 
хто вони такі й чого хочуть, один з них сказав, що він — дільнич-
ний інспектор міліції, по вчорашньому виклику, але не предста-
вився й посвідчення не показав. Дільничний склав пояснення, що 
ніякого порушення громадського порядку не виявив, Ярещенко його 
підписав.

Та замість того, щоб попрощатися, стражі порядку зажадали, 
щоб господар пішов з ними у відділок. Аби не наражатися на «непо-
кору міліції», Григорій не став заперечувати. Його привели в опор-
ний пункт Октябрського РВВС м. Полтави, що у підвалі будинку 
по вул. Володарського, 8-а. Завели у кабінет. Дільничний (як потім 
з’ясувалося, це був старший лейтенант Борис Павленко) задав Гри-
горію якесь дивне запитання, сенс якого той не розуміє й дотепер: 
«Два-чотири-сім»? Григорій нічого не второпав. Тоді його вивели 
у коридорчик при вході, де стояв старезний диван з вилізлими пру-
жинами. Павленко та його напарник прийомом заламали чоловіку 
руки й кинули на диван, перегнувши через бильце. Напарник три-
мав Григорія за ноги, а дільничний почав з усієї сили молотити його 
гумовою палицею. Заморився, аж упрів, трохи відпочив і продовжив 
екзекуцію. Закінчивши «профілактичну роботу», чоловіка просто 
викинули на вулицю.

Від болю й шоку Григорій мало не знепритомнів. На щастя, 
неподалік опорного пункту його знайшли дружина й старший брат, 
котрі кинулися на розшуки. На таксі відвезли у травмопункт, де 
аналіз показав у сечі кров (ознака «відбитих» нирок), а лікарі зафік-
сували величезну гематому сідниць і ноги та гематому кисті. Йо-
го трясло, мов у пропасниці, піднялася температура. Сидіти не міг 
зовсім, бо те місце, на якому сидять, перетворилося у місиво. А ос-
кільки ушкодження не побутові, то відповідно до інструкції медики 
повідомили правоохоронні органи.

Приїхали міліціонери, опитали потерпілого. Та не встигли 
у травмопункті оформити необхідні для госпіталізації документи, як 
сюди з’явився й дільничний Б. Павленко з двома амбалами у цивіль-
ному й оголосив, що забирає Григорія у райвідділ. Навіщо, здога-
датися не важко. Певно, колеги повідомили його, що «справа тхне 
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керосином», адже постраждалий не приховував, де отримав травми, 
й Павленко вирішив «вжити заходів». Тобто, Григорія, з якого він 
зробив «відбивну», ізолювати. Оформити в суді 15 діб і не допустити 
до нього ні рідних, ні адвоката, доки посходять синці, — взагалі не 
проблема. Таких випадків — тисячі по Україні. А за цей час можна 
так «попрацювати» із затриманим, що той забуде, як його зовуть, 
а не тільки те, хто й коли його побив. З іншого боку, без медичної 
допомоги людина з гематомами нирок і м’яких тканин, як пояснили 
мені лікарі, може стати інвалідом або й взагалі померти.

Однак задуму старшого лейтенанта не судилося збутися. Дру-
жина Григорія, два його рідні брати з дружинами, кум, медики вчи-
нили такий опір міліціонерам, що ті не ризикнули застосовувати 
силу.

Зате вони з’явилися у 2-гу міську лікарню Полтави на чолі з на-
чальником Октябрського РВВС м. Полтави Анатолієм Гриценком, 
мало не випередивши «швидку допомогу», яка доставляла пацієнта.

Спочатку Гриценко «наїхав» на брата Григорія Василя, мовляв, 
нічого набирати на міліціонерів, якщо по п’янці між собою поби-
лися. Коли ця версія не переконала братів Ярещенків, з’явилася ін-
ша: Григорій сам десь упав, а на нещасного дільничного набала-
кує. Коли й з цим брати не погодилися, пролунала пропозиція діло 
«зам’яти», а горе-дільничного взагалі вигнати з «органів». Григорію 
запропонували 1000 гривень. Він не відмовився, оскільки грошей на 
лікування у нього не було. Але тільки чоловік піднявся з прийом-
ного відділення у палату хірургічного відділення, до нього зайшов 
молоденький міліціонер і пояснив, що гроші йому дали не прос-
то так і змусив Григорія під диктовку написати пояснення про те, 
що, мовляв, сам травмувався по дорозі в опорний пункт, упавши на 
східцях магазину. Отак «вмазують» у колективне багно новеньких 
працівників.

Далі можна було б моралізувати про те, який жахливий приклад 
подає начальник своїм підлеглим, намагаючись у такий брутальний 
спосіб захистити честь мундиру замість того, щоб зірвати погони 
з садиста, котрий ні за що ні про що знущався із зовсім непричет-
ної людини й вигнати його з міліції поганою мітлою, щоб іншим 
наукою було.

Втім, я не робитиму цього, бо у мене немає ніяких ілюзій сто-
совно рівня моралі й професійності Анатолія Гриценка. Довелося 
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з ним познайомитися у грудні 2009 року, коли у Кобеляках брала 
участь у «круглому столі» про стан дотримання прав людини, де на 
той час Анатолій Петрович очолював РВВС. Яких тільки жахів не 
розповідали жителі району про міліцію, раз поз раз використовую-
чи ємне російське слово «беспредел». Гадаєте, керівник райвідділу 
зробив відповідні висновки, жорстко повернув діяльність підлеглих 
в русло законності? Де там, він захотів взяти реванш, мовляв, се-
ляни обмовили правоохоронців, зажадавши повторного масового 
зібрання. А на найактивніших виступаючих незабаром були заведені 
кримінальні справи.

У чому справді помітна була робота А. Гриценка як начальни-
ка Кобеляцького РВСС, так це в тому, що він за короткий строк, 
нахиливши місцевих підприємців, відремонтував приміщення рай-
відділу. І невдовзі отримав підвищення: очолив Октябрський РВВС 
м. Полтави. Але стиль роботи, бачиться, не змінився.

Може, скажете, не варто робити узагальнення по одному випад-
ку з Григорієм Ярещенком? Та якби ж один! Тут мало не по випадку 
на кожний квадратний метр у Полтаві!

Посудіть самі. 7 січня до Григорія приїхав його знайомий, само-
тній сирота, що проживає в одному з районів Полтавщини. Привіз 
дітям гостинці. Дружина Григорія розповіла, що чоловік потрапив 
у лікарню. Чуйна людина, сам інвалід, пішов у ТЦ «Конкорд», щоб 
зняти з банкомату пенсію й частину грошей віддати на лікування 
Гриші. Знадвору через скло добре видно, хто знімає гроші з банко-
мату. Через 200 метрів інваліда зупинили двоє пепеесників і зі сло-
вами: «Мужчина, пройдьомте с намі» повели його в темний куток, 
де понишпорили по кишенях і забрали всю пенсію — 600 гривень. 
Але не били. У минулий приїзд до обласного центру, розповів ін-
валід, у такий же спосіб міліціонери відібрали у нього мобільний 
телефон.

А за півроку до цього 18-річний брат дружини Григорія Яре-
щенка Віталій зазнав катувань у міському управлінні полтавської 
міліції. Друзі попросили у нього паспорт не на довго, а він, дурний, 
дав. Ті без його відома зареєстрували його як приватного підприєм-
ця й щось «хімічили» на ринку з краденими мобільними. Зізнання 
з Віталія, який нічого не знав, міліціонери, вибивали, зокрема, опус-
каючи ноги хлопця в тазик з водою й підключаючи електрострум.
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І чи варто після цього дивуватися, що за результатами дослід-
ження, яке проводилось в Україні Євразійським Інститутом Свобод 
наприкінці 2010 року, більше половини респондентів вважають рі-
вень роботи правоохоронних органів незадовільним, а чимало лю-
дей бояться міліціонерів більше, ніж бандитів. Бо надто часто дану 
правоохоронцям державою владу вони спрямовують не на бороть-
бу зі справжніми злочинцями, а для задоволення ницих інстинктів 
і власного збагачення. Такою є громадська думка, яку ніякими про-
грамами з поліпшення іміджу міліції не зміниш.

Мене вразили слова народного депутата Святослава Олійника 
в одній з останніх передач «Свобода слова» Савіка Шустера (доки 
вона ще виходила) під час обговорення теми про стан розслідування 
загибелі у червні 2010 року у Шевченківському райвідділі столичної 
міліції студента Ігоря Індила. Він сказав, що коли йде по вулиці 
й бачить міліціонерів, то воліє обійти їх десятою дорогою, бо не ві-
домо, чи залишишся після зустрічі з ними живим. І це каже колиш-
ній прокурор Дніпропетровська, парламентарій, що має депутатську 
недоторканість. А що казати простим смертним?

Гадаєте, дільничний Павленко усвідомив свою провину й поп-
росив вибачення у Григорія Ярещенка, адже часу було більше, ніж 
достатньо. Чи може, керівництво розтлумачило йому, що до цього 
зобов’язують офіцерська честь і просто повага до людської гідності 
іншого. Та де там!!! Борис Павленко щиро вважає, що його й так су-
воро покарали, змусивши написати рапорт на переведення з Полтави 
у Миргородський МРВВС. Про обіцяне звільнення ніхто й не згадує.

Страшно жити в країні, де тільки за 2010 рік у міліцейських 
застінках, як днями повідомила у своїй щорічній доповіді у парла-
менті Уповноважений з прав людини Верховної Ради України Ніна 
Карпачова, загинуло 8 осіб, а скаліченим «несть числа». Страшно 
жити в країні, де дільничні — з явними психічними відхиленнями, 
адже адекватна людина не знущатиметься без причини зі свого не-
винного ровесника, знаючи, що він годувальник у сім’ї і що в нього 
двоє малолітніх дітей. Страшно жити в країні, де основним методом 
розкриття злочинів залишається явка з повинною, вибита катуван-
нями. Страшно жити в країні, де зняті з банкомату гроші через кіль-
ка хвилин у тебе можуть відібрати… правоохоронці. Страшно жити 
в країні, де такі начальники міліції, котрі не карають, а потурають 
своїм підлеглим, що скоюють кримінальні посадові злочини…
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До речі, українським правозахисникам відомо принаймні 24 
різновиди міліційних тортур, немало з яких успадковані від НКВС. 
Найбільш поширені ті, де використовуються наручники: тут фанта-
зії катів, у тому числі й сексуальні збочення, не знають меж (немало 
тортур спеціальні для жінок). Катують струмом, поліетиленовими 
пакетами, б’ють пластиковими пляшками з водою по голові, нир-
ках, печінці, б’ють по п’ятах через мішечки з піском, відбиваючи 
всі нутрощі, але слідів не видно. Мій знайомий на пошуковому сер-
вері Рамблер увів дві категорії пошуку: «Тортури Святої Інквізиції» 
і «Тортури в міліції». Відповідь його вразила: у Інтернеті існує 7044 
сайти з інформацією про тортури Інквізиції і… 36496 сайтів — про 
тортури в міліції (яких не повинно бути за визначенням).

Як назвати міліцейське беззаконня, що стало звичним і мало не 
нормою? Як взагалі назвати феномен, коли озброєні представники дер-
жави, обов’язком яких є захист прав і свобод громадян, знущаються зі 
своїх співгромадян? Звичайним фашизмом? Але ж основою фашизму 
завжди була нетерпимість до представників іншої раси, національності, 
ворожої країни, носіїв іншої ідеології. Катування в гестапо і Інквізи-
ції було, кажучи сучасною мовою, місією цих організацій, а міліції 
законом заборонені жорстоке поводження й допити «з пристрастю». 
З жахом думаю, що якби вартовим порядку було офіційно дозволено 
знущатися й катувати, Україна захлинулася б у річках крові!

Яким неприкритим цинізмом віє від проектування Закону Украї-
ни «Про міліцію» на українську дійсність: ст. 1 — «Міліція в Україні — 
державний озброєний орган виконавчої влади, що захищає життя, 
здоров’я, права і свободи громадян… від протиправних посягань»; 
ст. 3 — «Діяльність міліції будується на принципах законності, гуманіз-
му, поваги до особи, соціальної справедливості…»; ст. 5 — «Міліція по-
важає гідність особи і виявляє до неї гуманне ставлення…»

І тут самі по собі напрошуються зовсім не риторичні питання.
Перше. До керівництва Генеральної прокуратури України: якщо, 

маючи в обласних прокуратурах спеціальні відділи з контролю за 
діяльністю правоохоронних органів, вона сприяє садистам в погонах 
уникати кримінальної відповідальності, може, доцільно виступити 
зі всеукраїнською ініціативою про законодавче забезпечення кримі-
нального імунітету для працівників силових структур, щоб народ не 
мав ніяких ілюзій. Зокрема, і щодо гасла, яке набило оскому: «Зло-
чин, здійснений міліціонером, — подвійний злочин»…
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Друге. До керівництва Міністерства внутрішніх справ: якщо воно 
не в змозі домогтися від своїх кадрів дотримання прав людини й при-
пинити жорстоке ставлення й катування, які набули масового й сис-
темного характеру, то, може, варто впровадити на допитах присутність 
лікаря (як це практикувала Інквізиція), який стежитиме, щоб жертва 
не померла і не була понівечена, або попереднє медичне обстеження на 
предмет того, чи не протипоказані затриманому… тортури?

У рішенні Європейського суду з прав людини (Страсбург, Фран-
ція) по справі «Рібич проти Австрії» (1995), яка вважається класикою 
міжнародного права щодо катувань, відзначено, що людина в поліції 
завжди знаходиться в ситуації виняткової незахищеності (вдумайтеся 
у парадоксальність твердження!). Адже у неї практично ніколи немає 
свідків жорстокої поведінки й катувань. Але коли громадянин не мав 
тілесних ушкоджень до того, як потрапив у поліцію (міліцію), право-
суддя при доведенні факту спричинення шкоди здоров’ю затримано-
го, незважаючи на складність доведення злочину поліцейських, по-
винно прийняти версію потерпілого, а не поліцейських, тому що во-
ни відповідають за його безпеку під час усього перебування у поліції. 
А будь-яке застосування фізичної сили без необхідності щодо особи, 
позбавленої свободи, відзначив Європейський суд, принижує його 
людську гідність і є порушенням ст. 3 Євроконвенції з прав людини: 
«Ніхто не повинен бути підданий тортурам і нелюдському й такому, 
що принижує його гідність поведінці або покаранню».

При задержании милицией мУжчина разбился 
на смерть, УПав с Пятого этажа���

джерело: КИД176

23.03.2011 10:36 В Евпатории при попытке задержания сотруд-
никами милиции мужчина упал с пятого этажа дома и разбился на-
смерть.

175 http://maidan.org.ua/special/pk/?p=1777
176 http://zadonbass.org/news/crime/message_27408
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Об этом сообщили в пресс-службе крымского управления МЧС. 
Информация о происшествии поступила к спасателям от дежур-
ной «скорой помощи». Погиб мужчина 1973 года рождения, пишет 
«Сегодня»177.

Обстоятельства смерти устанавливаются. Пресс-служба крым-
ского Управления МВД информацию пока не комментирует.

У харКові відбУвся ПіКет Проти 
незаКонного насильства в мвс���

07.04.11

7 квітня в середині дня відбулося пікетування ГУ МВС Украї-
ни в Харківській області, організоване Харківською правозахисною 
групою. Не зважаючи на дощ, на вулиці Раднаркомівській зібрало-
ся близько сімдесяти людей — представників різних громадських ор-
ганізацій і просто небайдужих громадян. Пікетувальники висловили 
обурення проти незаконного насильства в органах МВС. Нагадаємо179, 
кілька днів тому помер незаконно затриманий Євген Звенигородсь-
кий, побитий співробітниками міліції в приміщенні Головного уп-
равління. С початку цього року в установах МВС вмерло 20 людей.

міліція сКоює аКт насильства Кожні �0 сеКУнд

Олена Загребіна 31 января 2011 11:17

За останній рік кількість випадків насильства з боку міліції 
значно зросла.

177 http://www.segodnya.ua/
178 http://www.khpg.org/index.php?id=1302184015
179 http://maidan.org.ua/special/pk/?series=72
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Кожні 40 секунд в Україні має місце факт незаконного насиль-
ства з боку міліції.

Про це Андрій Діденко, координатор програм Харківської пра-
возахисної групи, розказав у інтерв’ю Українській службі Бі-Бі-Сі.

Діденко розповів, що у 2010 році віди незаконних дій міліції 
постраждали 790 тисяч осіб, а у 2009 році таких людей було 640 ти-
сяч. «Тобто, міліція замість того, щоб захищати права і свободи лю-
дини, перетворилася на державну небезпеку. Сама міліція представ-
ляє для громадян реальну небезпеку,» — прокоментував Діденко на-
дані ним цифри.

Він пояснив, що саме має на увазі, говорячи про насильницькі дії. 
В першу чергу, за його словами, мова йде про катування в міліції, коли 
правоохоронці застосовують свої державні функції для того, щоб, вибива-
ючи свідчення з обвинувачених, порушувати права і свободи людини.

«Винна людина чи не винна, це може вирішити тільки суд, але, 
на жаль, прокуратура, яка безпосередньо повинна реагувати на такі 
факти — я маю на увазі порушення кримінальних справ по 127 стат-
ті, яка безпосередньо передбачає покарання за катування. Ми маємо 
таку велику тенденцію, таку співпрацю, злочинну співпрацю міліції 
і прокуратури,яка покриває, власне, ці злочини,»- пояснив Діденко.

За словами Діденка, презумпція невинності залишається не-
виконуваною декларацією. «А головний принцип, за яким працює 
слідство, це принцип вини», — додав він.

очередной сКандал в милиции. стУдент: 
«меня Пытали и забрали КарточКУ со стиПендией»��0

джерело: «СЕГОДНЯ»181

26.04.2011 Михаил Опекан утверждает, что его избил наряд ППС 
прямо на улице в ночь с 24 на 25 апреля, сообщает «СЕГОДНЯ»182.

180 http://maidan.org.ua/special/pk/?p=2014
181 http://www.segodnya.ua/news/14245196.html
182 http://www.segodnya.ua/news/14245196.html
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Студент юракадемии Михаил Опекан обратился в милицию 
с заявлением, что его избил наряд ППС прямо на улице в ночь с 24 
на 25 апреля. Как рассказал нам Михаил Опекан, который учится на 
следственно-криминалистическом факультете, около часа ночи, ког-
да он с девушкой возвращался с праздничных пасхальных меропри-
ятий домой, возле станции метро «23 августа» остановился ВАЗ-2112, 
якобы ППС милиции, 4 человека в милицейской форме силой поса-
дили его в машину.

«Меня пытали люди в форме и требовали сознаться в том, что 
я распространяю наркотики. Никто не представился, документов не 
предъявляли», — говорит парень. Позже у него забрали карточку, на 
которую приходит стипендия, и требовали назвать пин-код, а около 
6:00 вытолкали из машины.

Парень сразу обратился в неотложку, где сняли побои. В мили-
ции заявление приняли, но точно сказать, что это были правоохра-
нители нельзя, ведь нет имен и званий людей. «Мы сейчас выясня-
ем, кто это был», — говорит начальник ЦОС ГУ МВД в Харьковской 
области Лариса Волкова.

Оксана Ермоленко

КрУглый стол на темУ: 

«в министерстве внУтренних дел УКраины Признались 

в Применении ПытоК К задержанным. 

КаКовы дальнейшие действия госУдарства?»���

10.05.11

11 мая, в среду, в 11:00 в представительстве РИА Новости в Украи-
не (ул. Станиславского, д. 3, оф. 50) состоится круглый стол на тему:

«В министерстве внутренних дел Украины признались в применении 
пыток к задержанным. Каковы дальнейшие действия государства?»

183 http://www.khpg.org/index.php?id=1305031822
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В ходе мероприятия представителями Харьковской правозащитной 
группы будут также озвучены факты применения насилия, нарушения 
прав человека в местах лишения свободы.

29 апреля министр внутренних дел Украины Анатолий Могилев 
впервые официально признал факты применения пыток сотрудни-
ками МВД в отношении задержанных граждан. Объясняя действия 
работников милиции, министр отметил, что мотивацией служила 
раскрываемость преступлений. Какова причина такого заявления? 
Может ли быть реформирована система МВД? Сколько работников 
милиции ответили за применение пыток? Многие годы правозащит-
ные организации занимаются расследованием пыток как задержан-
ных, так и заключенных. По их информации, условия содержания 
заключенных можно приравнять к концлагерям. Заключенные ли-
шены права на элементарную медицинскую помощь, зафиксированы 
множественные смерти в камерах заключения по причине игнори-
рования состояния здоровья заключенных. Заслуживает ли защиты 
прав человека заключенный, или, попадая в тюрьму, он лишается ста-
туса «человек»? Как прокуратура реагирует на нарушения прав чело-
века в области охраны здоровья? Признают ли факты нарушения прав 
человека в тюрьмах прокуратура, чиновники, власти? Должна ли быть 
реформирована пенитенциарная система? Какова статистика смертей 
заключенных? Может ли быть освобожден злостный правонарушитель 
по состоянию здоровья (смертельной болезни)? Как Уполномоченный 
по правам человека реагирует на нарушения прав человека в области 
охраны здоровья? Эти и другие вопросы будут обсуждаться в ходе 
круглого стола. По результатам круглого стола будет принята резо-
люция.

Участники:
— Анатолий ПАЛИЙ, заведующий отделом украинских пени-

тенциарных учреждений Секретариата Уполномоченного Верховной 
Рады Украины по правам человека;

— Юрий СИТНИК, главный консультант заведующего отделом 
украинских пенитенциарных учреждений Секретариата Уполномо-
ченного ВР Украины по правам человека;

— Геннадий КИРЕНДЯСОВ, руководитель пресс-службы Упол-
номоченного Верховной Рады Украины по правам человека;

— Виталий КОНСТАНТИНОВ, старший прокурор отдела над-
зора за соблюдением законов при применении мер принудительного 
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характера управления надзора за соблюдением законов при исполне-
нии судебных решений по уголовным делам и других принудитель-
ных мер (Генеральная прокуратура Украины);

— Валерия ЛУТКОВСКАЯ, представитель Министерства Юс-
тиции, правительственный уполномоченный по делам Европейского 
суда по правам человека;

— Игорь АНДРУШКО, помощник главы Государственной пе-
нитенциарной службы Украины (ГПС);

— представитель Министерства внутренних дел Украины;
— Андрей ДИДЕНКО, юрист, представитель Харьковской пра-

возащитной группы, эксперт;
— Айгуль МУКАНОВА, юрист, эксперт центра стратегической 

судебной защиты;
— Валентина ТЕМЧЕНКО, супруга профессора Анатолия Тем-

ченко, пребывающего 19 месяцев в Криворожском СИЗО с направ-
лением на госпитализацию;

— Зоя КАРПЕЛЕНКО, мать задержанного Шевченского РОВД 
Сергея Карпеленко, получившего тяжелые травмы во время пребы-
вания в РОВД.

Приглашены также представители Министерства охраны здоро-
вья Украины.

донецКая область: дрУжКовсКая милиция Устроила 
в ниКолайПолье «триллер»���

20.05.11 | Владимир Березин | konstantinovka.com.ua

версія для друку

Это уютное село, расположенное в стороне от оживленных трасс 
между Константиновкой и Дружковкой, 28 апреля буквально содрог-
нулось от происшедшего. Здесь большинство селян выросли вместе 

184 http://www.khpg.org/index.php?id=1305885524



4. Катування та нелюдське поводження й інші порушення прав людини в МВС

���

и хорошо знают друг друга, поэтому, если событие коснулось целых 
четырех домов, — значит, так или иначе было задето все село.

В этот день, в 14.00, селянами был замечен автомобиль с груп-
пой милиционеров в форме из Дружковского ГОВД. «Вначале они 
забрали старшего, Мишу, которому 20 лет. Отвезли его в посадку 
и стали «гамстелить» по голове, — рассказывает мать одного из по-
терпевших. — Потом поехали на тырло, где 17-летние друзья, Коля 
и Антошка, пасли коров. Заставили их сесть в машину, избили и по-
везли на кладбище: «Выбирайте место, где вам будет лучше лежать, 
куда мы вас и закопаем…» Но тут наши (родственники несовершен-
нолетних — ред.) вовремя подоспели. Они увидели, в каком запуган-
ном, неадекватном состоянии находятся мальчишки. Миша просто 
трусился. Мы его никогда таким не видели».

«Как только мы узнали, что там происходит, сразу «вылетели» 
из домов и помчались к милицейской машине, — добавляет дру-
гая мать. — Пацаны сказали, что их заставляют подписывать бумаги 
о признании в воровстве металла. Мы к милиционерам: — «Почему 
вы здесь, дружковские, в Константиновском районе хозяйничаете? 
На каком основании без родителей задерживаете несовершеннолет-
них? Перестаньте «быковать»! На наш вопрос: «Кто вас вызвал?», 
они намекнули, что сельский голова».

По словам еще одной матери, 15-летнего Димы, ее сыну просто 
повезло, что «не попал под раздачу». Он убежал от милицейской ма-
шины и успел заскочить во двор, где случайно и оказалась его мама, 
спасшая старшеклассника от расправы.

Женщины говорят, что своих «орлов», по словам самих милици-
онеров, в село направил ни кто иной, как заместитель начальника 
Дружковского ГОВД К.Кардовский (начальником милиции, кстати, 
является С.Новиков — в недавнем прошлом, руководитель Констан-
тиновского ГОВД). Рассказывают, что в селе проживает его пожилая 
родственница, у которой накануне неизвестные «вынесли со двора» 
поилку для кур, кастрюли и т. п., после чего и приехала «бригада» 
для «наведения порядка».

В разговоре с нами по телефону председатель сельсовета Н. Гу-
таров опроверг информацию о вызове чужой милиции в село. Нико-
лай Васильевич посетовал, что «металлисты» действительно терро-
ризирует Николайполье и никакой управы на них нет.
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На наш запрос руководство Константиновского РОВД ответило, 
что по данному делу сейчас расследование ведет прокуратура. Но, 
в любом случае, они подтвердили, что дружковчане действовали без 
ведома и согласования с районной милицией.

Ситуация для дружковской «бригады» усугубляется еще и тем, 
что один из избитых по окончании экзекуции начал жаловаться на 
боль в ухе. После обращения к врачам у него было выявлено повреж-
дение барабанной перепонки. А это уже «тянет» на телесные повреж-
дения средней тяжести.

Парень находится сейчас на лечении. По мнению врачей, про-
блемы со слухом у него могут остаться на всю жизнь.

Ясное дело, что к матерям пострадавших ребят в последнее вре-
мя зачастили гости, пытающиеся методом задаривания и запугива-
ния склонить их на мировую (говорят, даже был кто-то из Донецка, 
просил не портить биографию Кардовскому, которому осталось не-
много до пенсии). Но, по крайней мере, трое из четверых беседовав-
ших с нами матерей четко дали понять — просто так этот случай 
оставлять не собираются и будут настаивать на привлечении к от-
ветственности «быкующих». Кроме подачи заявления в прокуратуру, 
они уже нашли адвоката и готовят материалы для обращения в суд.

Как говорят женщины, они не хотят благодарить распоясавшихся 
работников правопорядка за то, что те ограничились только избиением 
и запугиванием, так как могли бы еще надеть на головы полиэтилено-
вые кульки, противогазы и т. п. А вот за испорченную психику мальчи-
шек ответить придется. «Они ведь не такие, как городские «грамотные 
и распальцованные», — говорят матери, у которых по 5 и более детей.

Кстати, если дружковские блюстители порядка думают, что 
действительно помогли константиновским милиционерам и выяви-
ли банду малолетних преступников-металлистов, то селяне утверж-
дают, что именно в момент этих «разборок» со двора одного старого 
неходячего николайпольца кто-то вытянул все железо.

Мы будем держать это дело под контролем и информировать 
читателей о дальнейших событиях.

В. Березин, «Газета Провинция»185

185 http://konstantinovka.com.ua/node/13775
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во фрУнзенсКом райотделе харьКова 
задержанный всКрыл себе вены���

джерело: АТН187

23.05.2011 16:00 АТН Харьков — Очередное ЧП во Фрунзенском 
райотделе милиции. В ночь на сегодня, 23 мая, задержанный попытался 
вскрыть себе вены.

Как сообщила АТН начальник Центра общественных связей об-
луправления МВД Лариса Волкова, инцидент произошел в комнате 
для приема граждан. Задержанный разбил подставку для графина 
и осколком попытался перерезать себе вены на руке. Сотрудники 
милиции вызвали «скорую». Врачи оказали раненому медицинскую 
помощь на месте, от госпитализации мужчина отказался. После это-
го его отпустили домой.

Неадекватный поступок, говорят в милиции, задержанный мог 
совершить для того, чтобы избежать ответственности за кражу. Он 
якобы украл пачку сока в супермаркете. Но поскольку стоимость ук-
раденного незначительна, задержанному, по словам Волковой, и так 
ничего не грозило, и именно поэтому он был отпущен.

В то же время источники АТН утверждают, что мужчина нахо-
дится в розыске сразу по нескольким преступлениям. Однако в ми-
лиции эту информацию не подтверждают.

186 http://maidan.org.ua/special/pk/?p=2148
187 http://atn.kharkov.ua/newsread.php?id=61885
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5. СмерТніСТь В уСТаноВаХ держаВної 
пеніТенціарної Служби

У харКівсьКомУ сізо Повісився заарештований���

джерело: ТСН189

15 березня у Харківському слідчому ізоляторі наклав на себе руки 
заарештований чоловік.

Як повідомили у прес-службі прокуратури Харківської області, 
тіло чоловіка було виявлено під час ранкового обходу режимного 
корпусу СІЗО у камері, в якій утримувалися четверо осіб.

За даними прокуратури, 71-річний чоловік повісився, прив’язавши 
мотузку до верхнього спального місця та зробивши петлю на шиї. За 
фактом суїциду ув’язненого проводиться перевірка, в ході якої буде 
дано оцінку діям адміністрації слідчого ізолятора при організації 
нагляду за вказаним слідчо-заарештованим. Цей чоловік 1940 року 
народження був заарештований у лютому цього року за замах на 
вбивство співмешканки та вбивство доньки своєї співмешканки.

У львівсьКомУ сізо Помер 2�-річний житель КУзнецовсьКа��0

джерело: ТРК «Рівне 1»

17.03.2011 У Львівському слідчому ізоляторі від менінгіту помер 24-річний 
житель Кузнецовська Дмитро Чевжик. Про це в інтерв’ю програмі «Пат-

188 http://maidan.org.ua/special/pk/?p=1755
189 http://tsn.ua/svit/u-harkivskomu-sizo-povisivsya-zaareshtovaniy.html
190 http://maidan.org.ua/special/pk/?p=1740
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руль» розповіла його мати. Жінка уже майже місяць не знімає чорної хустки. 
Відтоді, як у Львівському СІЗО їй повідомили про смерть єдиного сина.

Неприємності для Дмитра Чевжика почались у 2009-ому ро-
ці коли його звинуватили у зберіганні наркотиків. Суд помістив 
молодика в Рівненське СІЗО, де він відсидів майже увесь термін 
ув’язнення — 2 роки. Дмитро, занедужав ще в листопаді — він скар-
жився на головні болі та підвищену температуру.

Коли Раїса Чевжик попросила начальника Рівненського слідчо-
го ізолятора перевести сина до лікарні, почула відмову.

Більше живим свого сина Раїса Чевжик не бачила. У цьому зви-
нувачує начальника Рівненського СІЗО, який начебто не захотів 
вчасно направити її сина на лікування.

Аналіз крові у Дмитра Чевжика взяли тільки через тиждень після ві-
зиту матері, коли його стан значно погіршився. Результат, який прийшов 
через 8 днів, виявився позитивним. У засудженого виявили менінгіт.

Раїса Чевжик, дізнавшись про переведення сина до лікарні, зіт-
хнула з полегшенням. Але коли жінка приїхала на побачення, це 
відчуття змінилось тривогою.

Через тиждень Дмитро Чежвик помер. Розповісти подробиці ос-
танніх днів його життя за ґратами у Львівському СІЗО відмовились.

Раїса Чевжик переконана: її син зараз би не лежав у землі, як-
би спершу працівники Рівненського СІЗО, а згодом і Львівського — 
вчасно надали йому кваліфіковану медичну допомогу. З кого питати 
за його смерть жінка не знає. Але просить правоохоронні органи 
провести розслідування цього трагічного випадку і покарати вин-
них. У Дмитра Чевжика залишився напівсиротою шестирічний син, 
який тепер виростатиме без батька.

в исПравительной Колонии львовсКой области 
Повесился заКлючённый���

джерело: УМДПЛ

24.03.11 Во Львовской области в исправительной колонии № 30 по-
весился заключенный.

191 http://maidan.org.ua/special/pk/?p=1800
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Как сообщают источники в правоохранительных органах, само-
убийство было совершено 16 марта, парню был 21 год.

Людмила Севак

У донецьКомУ сізо від виснаження Помер 
�2-річний затриманий��2

джерело: НТН193

01.04.2011 14:28 У Донецькому СІЗО помер 32-річний затриманий. 
За зросту 180 сантиметрів він важив 35-ть кілограмів. Матері спочат-
ку казали, що її син хворів на туберкульоз, потім додали ще й ВІЛ-інфек-
цію. Утім, медики запевняють: ці хвороби не могли так висушити тіло.

Тетяна Журова, мати померлого: «Это вот фотография перед тем, 
как его обвинили в нападении. А вот таким сына мне вернули».

Тетяна Журова плаче щоразу, як згадує про муки сина. Її Анд-
рій потрапив до слідчого ізолятора 4 роки тому, тоді важив більше 
сімдесяти кілограмів. А за місяць до смерті він, у буквальному сенсі, 
висох. Коли жінка побачила свого сина в морзі, не повірила, що 
з ним таке зробив туберкульоз. На нього Андрій ніколи не хворів.

Тетяна Журова, мати померлого: «Мы начали просить, чтобы 
гроб был открытый. Стоит патологоанатом и смотрит на нас такими 
глазами, будто мы из дурдома сбежали. Говорит, что, с чего вы взя-
ли, что у вас будет закрытый гроб? «Нам ведь сказали, что открытая 
форма туберкулеза». Он говорит: «Вы что! Нам позвонили из СИЗО 
и сказали, чтобы мы написали вот это заключение. А он сгорел от 
температуры»».

Насправді, арештант хворів на сухоти, утім, аж так висохнути 
від цієї недуги не міг, кажуть фтизіатри. Додають, так подіяло, пев-
но, примусове виснаження організму, а туберкульоз просто добив 
імунітет Андрія.

192 http://maidan.org.ua/special/pk/?p=1859
193 http://ntn.ua/uk/news/corruption/2011/04/01/5695
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Ганна Ковальова, головний позаштатний фтизіатр Донецької об-
ласті: «Специфика современного туберкулеза: у молодых он протека-
ет очень бурно и в очень короткий промежуток времени развивается 
очень обширное поражение легких».

Мати намагалася врятувати Андрія, проте, в медпункті СІЗО її 
запевнили: для лікування в них усе є.

Тетяна Журова, мати померлого: «Я просила, я говорила, что до-
стану любые лекарства, я разобьюсь, но достану, только скажите. 
А они меня уверили в том, что есть лекарства, его лечат».

Сергій Кравченко, заступник керівника відділу з охорони здоров’я 
Управління виконання покарань Донецької області: «Случаи халатно-
го отношения в работе встречаются не только у нас, но и в любых 
организациях».

Тетяна Миколаївна впевнена: смерть її сина на сумлінні не ли-
ше медиків. Адже потрапив до СІЗО він через помсту міліціянта, 
каже жінка. До райвідділку Андрія запросили як свідка, але свід-
чити проти приятеля він не схотів. Після цього його звинуватили 
в пограбуванні й побитті правоохоронця.

Тетяна Журова, мати померлого: «И милиционер сказал: «Я най-
ду, за что тебя посадить»».

Тепер Тетяна Журова збирає всі докази невинності Андрія. Спра-
ведливості шукатиме вже в Європейському суді з прав людини.

Олександр Токарев, Олександр Осадчий

на волині охоронці Колонії замордУвали втіКача���

джерело: GALINFO195

23.04.2011 У четвер, 21 квітня, у Маневицькій виправній колонії 
суворого режиму (Волинська область) до смерті замордували 24-річного 
ув’язненого. Про це Гал-інфо повідомило джерело в колонії.

194 http://maidan.org.ua/special/pk/?p=1999
195 http://galinfo.com.ua/news/86763.html
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Як стало відомо, хлопець — виходець з Львівщини. У 2009 р. от-
римав 5 років за пограбування банку. Через рік начебто за хорошу по-
ведінку його випустили на вільне поселення у м. Маневичі. На вільному 
поселенні в’язні можуть працювати, пересуваються вказаним радіусом.

Проте ув’язнений втік. Його затримали у четвер біля кордону 
з Молдовою і доставили у Маневицьку виправну колонію. За інформа-
цією джерела, того ж дня його замордували охоронці. Джерело каже, що 
ув’язненого за наручники підвісили до стелі і били. Тіло понівечене.

Вчора батьки загиблого забрали тіло сина.
Джерело стверджує, що два дні поспіль слідчі допитують праців-

ників колонії, керівника колонії усунено від виконання обов’язків 
на час розслідування. З Києва прибула група слідчих.

в харьКовсКом сизо один арестант Умер, 
а двое жалУются на ПытКи и невнимательность���

04 мая 11, 08:24

Юристы, отстаивающие права заключенных, уверяют: Евгений 
Токарев скончался 1 мая из-за того, что ему вовремя не была оказана 
квалифицированная медицинская помощь.

Информация о ЧП появилась на официальном сайте Винниц-
кой правозащитной группы буквально на следующий день после 
трагедии.

— Статьей 11 ЗУ «О предварительном заключении» предусмот-
рено, что медобслуживание лиц, содержащихся в СИЗО, осущест-
вляется в соответствии с законодательством о здравоохранении, — 
говорится в обращении юристов. — Такой отказ привел к смерти 
гражданина Евгения Токарева, погибшего в Харьковском СИЗО197 
1 мая в камере № 51.

Кроме того, по информации правозащитной группы, на про-
тяжении двух недель администрация того же СИЗО отказывается 

196 http://kh.vgorode.ua/news/12/54025/
197 http://kh.vgorode.ua/reference/company/80933/
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доставить в учреждение здравоохранения заключенного Александра 
Лукашова, в брюшной полости которого находится металлическое 
инородное тело. Адвокаты предполагают, что жизни заключенного 
Лукашова угрожает опасность из-за того, он подал иск против Укра-
ины в Европейский суд по правам человека. Суть претензий — гру-
бые нарушения государством права человека на свободу от пыток 
и жестокого обращения.

В третьем случае речь ведется о том, что администрацией Харь-
ковского СИЗО длительное время игнорировались жалобы заклю-
ченного Сергея Литвина на пытки, в том числе и с использовани-
ем электротока и противогаза, которые происходили в Харьковском 
УБОПе. В итоге Литвин чуть не покончил жизнь самоубийством, 
пытаясь перерезать себе горло, после чего его 14 дней держали в СИ-
ЗО пристегнутым наручниками к кровати. Сейчас, по мнению пра-
возащитников, состояние здоровья заключенного Литвина требует 
немедленного вмешательства врачей.

В управлении Государственной пенитенциарной службы в Харь-
ковской области не отрицают: заключенный Евгений Токарев попал 
за решетку в конце апреля, а 1 мая скончался. По предварительной 
информации, он страдал хроническим алкоголизмом.

— По этому ЧП нашим управлением проводится служебная про-
верка. А после опубликованных заявлений Винницкой правозащит-
ной группы также будут проверена информация о жалобах Лукашова 
и Литвина, — подчеркнул Юрий Чумак, помощник начальника об-
ластного управления ГПтСУ. — На сегодняшний день могу сказать, 
что Александру Лукашову рентген делали, но в теле не было выявлено 
никаких инородных предметов. В последнем случае с Сергеем Литви-
ном что-то комментировать пока рано. Доказать или обнаружить пыт-
ки током довольно сложно, к тому же претензии Литвин предъявляет 
к УБОПовцам, которые занимаются расследованием дела, поэтому со-
ответствующую проверку нужно проводить и по линии милиции.

По мнению Чумака, информация Винницкой правозащитной 
группы зачастую подается непроверенной. По крайней мере, в дан-
ном случае за официальным комментарием в управление Государст-
венной пенитенциарной службы в Харьковской области никто из 
юристов не обращался.
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У маневицьКій Колонії на волині загинУв 

ще один в’язень���

джерело: ЗІК199

11.05.2011 Ще один трагічний випадок стався у Маневицькій ко-
лонії, що на Волині. Тут із життя пішов уже другий ув’язнений, — 
повідомив власкор ЗІКу.

Як стало відомо ЗІКу із компетентного джерела у правоохорон-
них органах, днями у Маневицькій колонії загинув ще один в’язень. 
Щоправда, слідів насильницької смерті на тілі не виявлено.

Причини загибелі чоловіка наразі встановлюють.
Нагадаємо, 21 квітня в Маневицькій колонії була констатована 

смерть засудженого Володимира Делевина. Було встановлено, що до 
нанесення тілесних ушкоджень причетні начальник колонії з підлегли-
ми. Заарештовано начальника підрозділу внутрішньої безпеки в’язниці. 
Проти нього порушено кримінальну справу. Окрім того, порушена спра-
ва відносно начальника Маневицької колонії Ігоря Пінчука.

в харьКовсКом сизо ПоКончил жизнь 

самоУбийством заКлюченный200

13.05.11 | glavnoe.ua

версія для друку

В харьковском СИЗО покончил с жизнью заключенный Сергей 
Литвин. Об этом медиа группе «Объектив»201 стало известно из собс-
твенных источников.

198 http://maidan.org.ua/special/pk/?p=2088
199 http://zik.com.ua/ua/news/2011/05/11/286936
200 http://www.khpg.org/index.php?id=1305287738
201 http://www.objectiv.tv/130511/55874.html
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Ранее Сергей Литвин заявлял, что его неоднократно пытали как 
в харьковском УБОПе — когда вывозили на допросы, — так и в самом 
СИЗО202.

2 мая Винницкая правозащитная группа распространила заяв-
ление о том, что Сергей Литвин уже пытался покончить с собой, 
так как администрация СИЗО долгое время игнорировала жалобы 
заключенного.

«Администрацией харьковского СИЗО длительное время игно-
рировались жалобы заключенного Сергея Литвина на пытки, вклю-
чая пытки с использованием электротока и противогаза. По словам 
Сергея Литвина, которые задокументированы Винницкой правоза-
щитной группой, его выдают из харьковского СИЗО на следствен-
ные действия в харьковский УБОП, где его пытают, а потом, после 
возвращения в СИЗО сотрудники изолятора противоправно отка-
зываются документировать нанесенные ему телесные повреждения. 
В результате задержанный был вынужден совершить попытку пере-
резать себе горло, после чего его 14 дней держали в СИЗО пристег-
нутым наручниками к кровати», — заявляли правозащитники.

Прокуратура Харьковской области тогда начала проверку по 
заявлениям Винницкой правозащитной группы. Проверка еще не 
окончена.

13 мая 2011

202 http://glavnoe.ua/news/n74908
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6. каТуВання Та нелюдСьке поВодження 
В уСТаноВаХ підпорядкоВаниХ 
держаВній пеніТенціарній Службі

чисельність в’язнів в УКраїні зростає, 
яК і число сУїцидів та віл-інфіКованих. 

дисКримінація засУджених та ПорУшення КонститУції 
роблять їх Уразливою грУПою. 

П’ята щорічна доПовідь Про дотримання 
Прав Ув’язнених в УКраїні — 200�20�

31.03.10

30 березня в Києві відбулася прес-конференція правозахисної 
організації «Донецький Меморіал» на тему «В’язнична система: про-
грес майже непомітний», на якій були представлені головні тези та 
висновки п’ятої щорічної Доповіді «Дотримання прав ув’язнених 
в Україні — 2009».

Число ув’язнених в україні зростає

В Доповіді відмічається, що у 2009 році чисельність в’язничного 
населення в Україні — вперше за останні сім років — зросла на 
1,2% і склала на 01.01.2010 року 147 716 осіб. Чисельність засуджених 
зменшилась на 1774 осіб (до 108187 осіб), але число мешканців СІЗО 
зросло на + 11,4% (+3882 особи) і склало 38030 осіб (рік тому — 34148 
осіб, два роки тому — 32110 осіб). На 100 тис. населення в Україні за 
ґратами тримається 321 особа (в минулому році 314 осіб), що маже 
втричі перевищує показник у країнах Західної Європи.

203 http://khpg.org/index.php?id=1270039240
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порушення прав засуджених: позитивні зміни мінімальні

Помітних змін на краще у сфері дотримання прав людини в ус-
тановах виконання покарань впродовж 2009 року майже не відбу-
лося. Зберігається високий рівень порушень прав засуджених. Це 
стосується не тільки умов тримання, але й 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.

переведення засуджених як інструмент покарання

Процедури розміщення засуджених до колоній та їх переміщен-
ня підпорядковані в першу чергу виключно інтересам відомства, 
засудженим часто безпідставно відмовляється у переведенні їх для 
відбування покарання ближче до місця мешкання рідних. Водночас 
нерідко у якості покарання засудженого без його згоди переводять 
подалі від рідних, порушуючи стандарти Європейських в’язничних 
правил.

надзвичайні події розслідуються формально

Зменшилась у 2009 році кількість повідомлень про випадки про-
тестів з боку засуджених. Натомість відсутній відвертий публічний 
аналіз причин надзвичайних подій. Результати їх розслідування не 
оприлюднюються, суспільству подається вкрай обмежена та надто 
узагальнена інформація про дійсний перебіг подій та їх причини, 
заперечуються факти брутального поводження. До засуджених, які 
протестують та скаржаться, застосовуються каральні заходи.

Смертність в установах не зменшується

Кількість смертних випадків в установах департаменту не змен-
шується (761 особа, у 2008 — 765 осіб), зросла кількість випадків суї-
циду — 44 ( у 2008 — 40). Кількість хворих на туберкульоз поступово 
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зменшується (5667 осіб, у 2008 році 6079 осіб), але кількість ВІЛ-ін-
фікованих осіб зросла за рік на 18% — з 5073 до 6069 осіб. Медичні 
послуги на вкрай мінімальному рівні. Медичні працівники не є не-
залежними від в’язничного керівництва, вони є працівниками відом-
ства і нерідко нехтують професійною сумлінністю на користь вимог 
в’язничного керівництва.

правова допомога засудженим практично відсутня

Засуджені позбавлені доступу до правової допомоги. Відсутність 
необхідної літератури в бібліотеках установ доповнюється низьким 
рівнем правової обізнаності персоналу та його небажанням сприяти 
наданню правової допомоги засудженим з боку громадських органі-
зацій та юристів.

громадський контроль установ обмежений

Взаємодія з громадськістю, в першу чергу, з неурядовими ор-
ганізаціями, обмежується лише питаннями матеріальної допомоги 
системі та окремих послуг правового та консультаційного характеру 
засудженим. Нове керівництво Департаменту з питань виконання 
покарань вперше за останні п’ять років провело спільно з правоза-
хисними організаціями відкриті громадські слухання, але практика 
співпраці з громадськістю міняється дуже повільно, ще трапляються 
випадки сваволі в’язничного керівництва, як на Волині.

Громадський контроль дотримання прав засуджених та ув’язнених, 
а також діяльності установ виконання покарань не має належного за-
конодавчого закріплення і фактично дуже обмежений.

при оплаті роботи засуджених порушується конституція

Залишається дискримінація та порушення Конституції у питан-
ні оплати праці засуджених. Засудженим, що працюють, не сплачу-
ються внески до Пенсійного фонду попри відсутність законодавчих 
підстав для цього. В результаті при звільненні до всіх проблем з об-
лаштуванням, відновленням документів та пошуком роботи людині 
необхідно десь заробити кошти та внести їх до Пенсійного фонду за 
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час роботи у місцях позбавлення волі. Жодна державна інституція 
не бажає бачити цю проблему та вирішувати її.

В департаменті з питань виконання покарань залишається гострою 
кадрова проблема. Ще часто при призначенні посадових осіб професій-
ний рівень не є пріоритетним чинником. При цьому рівень соціальної 
захищеності персоналу залишається неприпустимо низьким.

Варто зазначити, що з двадцяти чотирьох пропозицій поперед-
ньої Доповіді не виконано повністю десять, ще у дев’яти питаннях є 
лише незначні зрушення. Деякі позитивні ініціативи залишаються 
на стадії намірів.

«УКраїнсьКий гУлаг, або сім Кіл «бУблиКа»20�

24.11.10 | Олександра Примаченко | www.dt.ua

Різати власне тіло боляче. Навіть якщо це єдиний шанс позбу-
тися ще більшого болю. Наприкінці серпня 14 ув’язнених розрізали 
собі вени, виходячи з автозаку, щоб не вирушати етапом у знамените 
СІЗО205 Кривого Рогу Дніпропетровської області. Криваве жертвоп-
ринесення було прийняте, — вони залишилися в лікарнях Херсона. 
Тимчасово.

Назву «Бублик» Криворізьке СІЗО отримало завдяки особли-
востям своєї архітектури: воно згори схоже на коло. Навряд чи хтось 
із зеків бачив «Бублик» із висоти пташиного польоту. Але багатьом 
здавалося, що виходу з цього замкненого кола немає. Дехто з них, 
потрапивши в «Бублик», справді не зміг із нього вийти.

СІЗО. Тут відчуття вини за те, що зробив сам, поховане під пре-
сом того, що роблять із тобою. Вина розчиняється в болі і страху 
перед новим болем. Тут не «порушують прав206 людини» і не «при-
нижують людську гідність». Про такі високі матерії говорять право-

204 http://www.khpg.org/index.php?id=1290608753
205 http://www.dt.ua/3000/3300/46051/
206 http://www.dt.ua/1000/1050/59838/
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захисники207 та адвокати, у кого вони є. Але всі вони по той бік ґрат. 
По цей бік таких понять не існує. Мешканці СІЗО переважно очі-
кують рішення суду, тобто не визнані винними. Що не рятує їх від 
нелюдських покарань, інколи аж до вищої міри208, давно скасованої 
нашою гуманною державою, що тупає в Європу, як хитромордий кіт 
по ланцюгу.

Тут є тільки зеки й тюремники. Вони мотають свої строки по 
різні боки ґрат. У більшості тюремників ці строки більші, ніж у кон-
тингенту. І чимало їх заслужили це повною мірою…

Офіційна статистика часто бреше. Статистика кількості тих, хто 
відбуває покарання й очікує вироку суду, помиляється. Вона не вра-
ховує тих, хто, перебуваючи на волі, відбуває строк разом із своїми 
рідними і йде з ними по всіх етапах. Це родичі злочинців і безне-
винно засуджених; родичі тих, кому система винесла свій вирок до 
суду. Горе зеків та їхніх близьких найчастіше безмовне. Як правило, 
їм не під силу щось довести, — замкненим колом бублика влашто-
вана в нас не тільки в’язниця, а й система. Хоча всі вони поголов-
но — свідки. Свідки обвинувачення.

Ірина Гришкова, мати засудженого, який перебував у Криворізько-
му СІЗО: «Як у будь-якому обласному центрі, в нас у Херсоні є СІЗО, 
куди привозять підозрюваних та обвинувачуваних з усієї області. 
І ось його зібралися розформовувати, здається, через дощі, аварій-
ний стан, точно не знаю. Син розповів мені про це на побаченні ще 
в липні, коли я приїхала на його день народження. Тоді я не надала 
цьому особливого значення. Сказала: сину, в тебе вже вирок на носі, 
скоро будеш у таборі. Але з серпня почалося розселення мешканців 
Херсонського СІЗО в різні куточки України. Їх відправляли в Джан-
кой, Миколаїв, Запоріжжя. А хлопці з Каховки потрапили до Кри-
вого Рогу. Так уже карта лягла. Ну тут і почалося.

Мій син ще був у Херсоні й періодично виходив на зв’язок. І тут 
уперше я чую, що він у паніці, просить: мамо, зроби що-небудь. То-
му що стали відомі жахливі випадки про перші два етапи, які пот-
рапили до Кривого Рогу. Про страшні побиття, про те, що комусь 
зламали щелепу.

207 http://www.dt.ua/1000/1050/59838/
208 http://www.dt.ua/1000/1050/59838/
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Розповідають, що на 20 прибулих вискакують чоловік 60 у мас-
ках, захисті, із палицями, електрошокерами. Голову не чіпають, 
б’ють по ногах, спині, нирках, животі. Бувало, від цих побоїв у зеків 
м’ясо відривалося від кісток. Потім кидають у карцер, куди вилива-
ють воду з хлоркою.

Кажуть, у Кривому Розі навіть до опущених ставлення в зеків 
не таке, як скрізь, тому що там опускають «по бєспрєдєлу», і про це 
добре відомо…

У Херсоні з сином у камері сидів хлопчик на прізвисько Ацетон.
— Наркоман?
— Ні, це прізвисько на прізвище. Син сказав, що того було від-

правлено першим етапом на Кривий Ріг, і йому там пробили голову. 
Я зв’язалася з мамою Ацетона, яка не один день їздила по криворізь-
ких лікарнях, розшукуючи сина. В одній з них вона його й знайшла. 
Стан його був тяжкий, і їй довелося залишитися у Кривому Розі, 
щоб бути поруч. 

Отож, мій син просив обдзвонити всіх каховських, аби пові-
домити, що 25 серпня до Кривого Рогу поїде автобус із батьками 
етапованих. Батьки намагалися протестувати під СІЗО. До них ви-
пустили якогось хлопця, ув’язненого, котрий сказав, що в них усе 
гаразд…

Були там і телевізійники. Правда, потім вони майже нічого не 
дали в ефір — сюжет був двохвилинний. А матеріалів, наданих бать-
ками етапованих, телевізійники не повернули.

Потім стала поширюватися інформація, що люди, котрі приїха-
ли до Кривого Рогу, — зовсім не батьки ув’язнених, а ринкові тор-
говки, яких найняли за гроші. На цьому все й скінчилося…

Коли мені сказали, що й мій син потрапив до Кривого Рогу, 
я ревіла, кричала, у мене була справжня істерика. Адже я чудово 
знаю, що в нас у Херсонській області немає таких безчинств, як 
у Кривому Розі. За 3,5 року, які мій син провів у Херсонському СІЗО, 
в нас не виникало жодних претензій до адміністрації. А вже порів-
няно з Кривим Рогом, вони взагалі сиділи як у Христа за пазухою, 
хоча й спали по черзі, оскільки місць бракувало. Я припускаю, що 
якісь нюанси, напевно, могли бути. Але жодних непорозумінь, пре-
тензій не було. Щомісяця я їздила на побачення з сином. Ніхто мені 
не перешкоджав, і всі мої передачі доходили до нього. Син завжди 
розмовляв зі мною дуже життєрадісно, спокійно. Річ у тому, що до 
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цього життя він уже пристосувався, я ніколи не бачила, щоб він був 
навіть у пригніченому стані, не те що побитим. Завжди був у добро-
му гуморі.

У Кривому Розі син пробув 12 днів. Потім його відправили на-
зад, етапом на Херсон. Коли він вийшов із мною на зв’язок, я просто 
не впізнала його голосу. З сином у справі проходив спільник, у нього 
мати росіянка, а батько негр. Я тоді запитала сина про того хлопця: 
ходили чутки, що його сильно побили у Кривому Розі. Син відповів: 
«Мамо, нас зачинили й тупо били. Так тривало три доби, я пісяю 
кров’ю».

— Хто це робив, за його словами?
— Люди в масках…
14 хлопців, які йшли з сином етапом, відбули свої суди, і їх ма-

ли відправити назад до Кривого Рогу. Їх завантажили у «воронки» 
і привезли на залізничний вокзал. Там мали помістити у «столи-
пінські» вагони й відправити на Кривий Ріг. Щойно відчинилися 
двері «воронка», вони розрізались (порізали вени. — Ред.). Серед них 
було і двоє сиріт, яких захистити взагалі нікому…

— Від кого безпосередньо ви отримали цю інформацію?
— Від самих цих хлопців. Адже не секрет, що зв’язок із в’яз-

ницею є. А вперше почула про це від матері одного з них.
— Навіщо вони так зробили?
— Щоб не потрапити до Кривого Рогу.
— Їх не відправили?
— Ні, вони залишилися в Херсоні, у лікарні…
21 вересня моєму чоловікові зателефонували люди, сказали, що 

їздили у Кривий Ріг забирали труп Кашлича Юри, 1962 року народ-
ження. Сказали, що вбитий. Він із Коробків, це за десять хвилин 
їзди від Каховки. Чоловік мені навіть не розповів про це, я знала 
тільки, що був дзвінок із Кривого Рогу, і бачила, що він місця собі 
не знаходить…

Згодом я спілкувалася з рідними Кашлича — з братом, матір’ю. 
Брат сказав, що Юру вбили у Кривому Розі. 21 вересня вони приїха-
ли забрати тіло, перевдягнути його не дозволили. Вони кажуть, що 
мусили заплатити 900 гривень у СІЗО в морзі. Видали довідку, що 
причиною смерті стала гостра серцева недостатність. Додому його 
привезли в труні. Родичі хлопця й присутні на похоронах стверд-



���

6. Катування та нелюдське поводження в установах підпорядкованих ДПС

жують, що в Юри були синці на всьому тілі, розсічені губа, брови, 
пробита голова…

Я щодня телефонувала до Кривого Рогу. Нарешті, 24 вересня, 
мені повідомили, що надійшло підтвердження вироку моєму синові 
і його відправлено етапом до однієї з колоній Херсонської області. 
Відтоді на 12 днів син зник. Можете уявити собі мій стан, адже весь 
цей час я не знала, що з ним. Я оббила всі пороги, розшукуючи його. 
Тільки уявіть мій жах.

Одного разу ввечері у двері подзвонив невисокий чоловік, батько 
одного з тих, із ким мій син був у камері. Син просив передати, що 
з ним усе гаразд, і зібрати теплі речі. Я здивувалася, бо вже передала 
йому все для табору: від шампуню, шкарпеток — до теплих речей.

З Кривого Рогу син приїхав у якихось подертих «мильницях» 
(гумове взуття, в якому зеки ходять до лазні. — Ред.), без шкарпеток, 
у спортивних штанах і футболці. Виявилося, в цьому він пробув усі 
12 днів етапу. Тоді саме стояли перші холоди. Крім того, у них забра-
ли всю їжу, сигарети, чай, цукор. П’ять чи шість днів вони були не 
просто без сухого пайка, а взагалі без кусня хліба — на воді.

П’ятого жовтня син прибув до Херсона. Його відправили в ко-
лонію, де він відбуває наразі строк. Він пройшов карантин, його 
вже підняли на загін. Тепер я більш-менш спокійна за нього. Але 
там, у Кривому Розі, залишилися живі люди, над якими так само 
знущаються. Син каже, що досі не може спати, у вухах стоять крики 
жінки, яку били. І ще він сказав: «Чим більше ви там метушитесь на 
волі, тим більше б’ють пацанів. Комісії приходять на перший, дру-
гий поверх. Їм ніколи не показують прес-хату, камери 517 і 524 і тих, 
хто там сидить».

У мене є багато інформації про те, що відбувається. З цим болем 
важко жити. Зв’язок із в’язницями є, це всім відомо. Інколи мені 
може зателефонувати хтось із хлопців десь о четвертій ранку. Ми го-
дину говоримо про все на світі, хоча я ніколи в житті не бачила цієї 
людини. Знаю тільки ім’я і вік. І те, що вранці вирушить етапом».

Людмила, мати одного з ув’язнених у «Бублику», готова оприлюд-
нити своє прізвище після винесення сину вироку: «Кажуть, усе це три-
ває в «Бублику» впродовж років. Той страх, який ми побачили в очах 
наших дітей, неможливо передати. Син досі не розповідає мені всьо-
го, що там було, хоча минув уже не один місяць. Я бачу, що цей жах 
сидить у ньому. Багато там синіх і чорних від побоїв. Побиття почи-
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наються відразу ж, щойно вони туди приїжджають. Їх випускають із 
машин і зустрічають кийками».

С. також готовий оприлюднити своє прізвище після винесення ви-
року: «Нас привезли до Кривого Рогу поїздом, посадили у «воронки» 
й повезли до в’язниці. Коли ми прибули, люди в масках, із кийками 
повикидали нас із машин і почали бити. Били дуже сильно. Потім 
зачиняли людей на карцери. Карцер дають кому сім діб, кому вісім 
чи дев’ять. І там щовечора з дев’ятої-десятої людей теж дуже серйоз-
но б’ють. Я сам бачив людей, у котрих покалічені ноги, руки, дехто 
з них потрапив до лікарні.

Навіщо били, незрозуміло. Так приймає в’язниця…
Уже потім, коли мене підняли в камеру, я дізнався, що так у них 

відбувається завжди. Кажуть, у тій в’язниці це традиція.
— Якщо це справді так і відбувається завжди, то чому про це по-

чали говорити тільки тепер?
— Просто раніше в них не було таких масових етапів з інших 

областей. Поверталася етапом Каховка, тому й пішла інформація 
про масові побиття у Кривому Розі. А криворізькі — вони вже звик-
ли до цього всього, так і живуть. Вони ж місцеві, сидять там постій-
но, їм узагалі нікуди подітися.

— А навіщо б’ють, як ви думаєте?
–Ламають людей, і все… У самих хатах, у камерах, де утриму-

ються арештанти, є спортсмени…
— Так звані козли?
–Ну так, козли, вони вже там б’ють людей, можуть головою 

в туалет засунути, примушують працювати, прати комусь щось, хо-
ча так робити не можна. Але якщо людина не погоджується, вони її 
б’ють, потім знову на карцер. Там уже доблесна бригада, яка охоро-
няє криворізький «Бублик», б’є цю людину. Це звичайна справа. Там 
страшні речі кояться.

— А правда, що в самих ув’язнених до опущених там інакше став-
лення, лояльніше, ніж в інших місцях?

— Це так».
Олександр, батько одного з хлопців, котрі перерізали собі вени, 

щоб уникнути етапування у криворізьке СІЗО: «Син каже, 13 хлопців 
порізали вени. Я запитав його, навіщо він це зробив. Він каже мені: 
«Батя, ти не уявляєш собі, що там коїться. Я просто не хочу нічого 
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розповідати». Він не хоче, щоб ми нервували. Після порізу тільки 
й розповів стисло.

Перші етапи з Нової Каховки, Старої Каховки, Берислава 10, 
17 серпня по першому колу зустрічали однаково: заскакує маса лю-
дей у масках, дубасять по чім попало, потім у карцер кидають на 
дві доби.

Ми й від інших чули, як там б’ють. Одна жінка говорила зі своїм 
сином, коли його привозили в суд. Він розповідав, що коли прийшов 
етап із Херсонської області, людей там так побили, що вони потім 
ходити не могли, повзали. Коли їх перестануть возити у Кривий Ріг, 
я скажу це відкрито, з прізвищем.

У Кривому Розі були батьки. Приїжджали і журналісти з теле-
бачення. Один місцевий хлопець прийшов, показав на представника 
СІЗО і каже: я не побоюся сказати перед камерою, що цей товстий 
і руки, і ноги поламав мені палицею. Записки хлопців, передані з ка-
мер, зачитувалися там. Тільки нічого цього в передачі не показали.

Після того, як зчинився скандал, начебто бити перестали. Син 
каже, що тих, кого повезли в Кривий Ріг зовсім недавно, не били.

Годують їх там нечищеною перловкою вранці, в обід і ввечері, 
ще маленький кусень хліба. А перед побаченнями з рідними захо-
дять у камеру і вимагають: скажеш, що в тебе все гаразд, що тут кра-
ще, ніж у Херсоні, що годують нормально, м’ясо дають, ні — будеш 
покараний».

Андрій Діденко, координатор програм Харківської правозахисної 
групи: «15 років тому впродовж півроку я був у Криворізькому СІЗО 
як обвинувачуваний. Думаю, це коштувало мені десяти років жит-
тя. За ці роки я чув безліч відгуків людей про різні СІЗО, з яких 
випливає, що, коли говорити про слідчі ізолятори, то жахливіших 
умов, ніж у криворізькому СІЗО, на той момент в Україні не було. 
Судячи зі свідчень тих людей, з якими мені вдалося поспілкуватися, 
там нічого не змінилося на краще. І те, що розповідають мені тепер, 
повністю відповідає подіям 15-річної давності, які довелося пережи-
ти мені самому.

Щойно людина переступає поріг цього СІЗО, починається жор-
стокий психологічний і фізичний тиск. Там постійно перебувають 
люди в масках. Вони залякують людей, знущаються з них. Коли 
в’язні виходять на прогулянку, люди в масках шикуються по оби-
два боки і б’ють їх палицями. Ті, хто перебував там досить дов-
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го, настільки пристосувалися долати цей «коридор», що ухитрялися 
проходити його, майстерно ухиляючись, внаслідок чого отримували 
лише по кілька ударів палицею.

На команду треба вискочити з камер і стати під стінами. І по-
чинаються знущання: люди в масках відпрацьовують на ув’язнених 
прийоми рукопашного бою. Беруть участь у таких тренуваннях 
і «спортсмени». Через недосвідченість у перші дні я терпів до остан-
нього, падаючи на підлогу лише від непритомності.

Я дуже ретельно перевіряю ще раз інформацію такого роду. І мо-
жу стверджувати, що сьогодні стиль, манери поводження із в’язнями 
там анітрохи не змінилися. Усе це робиться для того, аби знищи-
ти особистість людини, залякати її й придушити навіть думки про 
можливість опору, боротьби за свої законні права».

Олена Повідайчик, правозахисник: «Такі події відбуваються 
у Кривому Розі не один рік. Коли прибуває етап, тих, хто виходить із 
автозаку, б’ють смертним боєм. Потім також. Якщо ти вночі нечітко 
назвав своє прізвище, битимуть не тільки «винного», а й усю камеру. 
Хто може собі це дозволити, купує спокій за гроші, доки вони є.

За той період, про який ми говоримо, у Кривий Ріг привезли 150 
осіб. Троє з них уже трупи. Кажуть, серцева недостатність. Доля ще 
двох невідома.

— Скільки років ви відстежуєте ситуацію в нашій пенітенціарній 
системі?

— П’ять років. І, за моєю інформацією, така ситуація у Кривому 
Розі незмінна всі ці роки. У даному разі вони промахнулися в тому 
сенсі, що почали вивозити з Херсона у Кривий Ріг, а потім, оскільки 
людям треба було бути присутніми в суді, їх повертали в Херсон. Та-
ким чином, з’явилося більше інформації про те, що там коїться.

Ми з батьками ув’язнених посилали телеграми про загрозу жит-
тю дітей. Ніхто не відреагував — ні президент, ні Департамент з ви-
конання покарань. У Департаменті мені сказали, що ув’язнені пої-
дуть туди, куди треба, дарма що вони «почикались».

Їх б’ють не тільки під час прийому. Крім того, їх усіх підряд по-
звірячому промивають, щоб нібито видалити заборонені предмети, 
які містяться всередині.

— Наскільки унікальна описана вами ситуація?
— У Дніпропетровську всі місця ув’язнення страшні. Є там 45-та 

колонія для інвалідів, звідти протягом місяця виносять по три-чоти-
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ри людини. До найстрашніших місць належать також Хмельницький, 
Волинь, Вінниця, Житомир, звісно — Харків. Луганськ у цьому сенсі 
я б не виділила. Він характерний, мабуть, лише тим, що там сидить 
дуже багато невинних.

Голубєва Олексія привезли в лікарню з 70-ї колонії з Бучі. Він 
був побитий, тепер паралізований через травму хребта. У Департамен-
ті заперечують, кажуть, що доказів немає. Все завжди шито-крито.

Один іноземець залишився без ока за те, що не схотів платити 
за комфортні умови. Кажуть, об кут ударився, тільки немає на ньому 
слідів удару об кут.

У в’язницях і колоніях дуже висока смертність. Ув’язнені пра-
цюють день і ніч і отримують, буває, по п’ять гривень. Це рабсила. 
Вони будують, шиють, майструють, пишуть картини — все це скла-
дова бізнесу адміністрацій.

Коли батьки привозять передачу — сигарети, газовану воду, їм 
кажуть, що передавати це заборонено. Але все це завжди є в «ото-
варці» на території колонії. І коштує воно там утричі дорожче, ніж 
на волі.

За скарги дуже жорстко карають, за них можуть убити. Щойно 
людина починає писати скарги, їй відразу кажуть, що з нею може, 
наприклад, статися серцевий напад. Нагадують про батьків. А бать-
ків, котрі намагаються відстоювати права своїх дітей, просто запиту-
ють: хочете залишитися без сина, чи щоб у вас наркотики знайшли, 
будинок згорів? Сильну людину, котра намагається обстояти свої 
права, ламатимуть до кінця строку. Є люди, готові підтвердити все 
це. У тому числі ті, хто став інвалідом у місцях позбавлення волі. 
Чимало їх готові говорити. Але хто слухатиме?

Адміністрації співпрацюють з міліцією. Існує такий бізнес: за-
тримати людину, яка володіє певними фінансовими ресурсами. За-
триманих привозять у СІЗО. Туди підсаджують засуджених, нерідко 
спортивної статури, котрі співпрацюють з адміністрацією, на жар-
гоні — «козли». Відомими способами затриманих ні за що людей 
змушують писати заяви про те, що вони, наприклад, убили людину. 
Потім починається торг, аби не давати справі ходу. Затриманих за 
крадіжку примушують узяти на себе інші злочини. Я можу стверд-
жувати також, що їх підсаджують на наркотики. У мене є координати 
вже звільнених людей, котрі пройшли таке. І вони готові дати свід-
чення про все, що з ними сталося. У мене є інформація, що й гвалту-
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ють, знімаючи це на телефон. Втім, так роблять не тільки в якомусь 
одному місці. Коли ув’язнені не витримують катувань, побоїв і дуже 
бояться за своє життя, їм залишається тільки різати вени.

— Навіщо?
— Це дає їм певний перепочинок».

* * *

Чиновники люблять організовувати тури для преси місцями 
тимчасового утримання і місцям позбавлення волі. Журналістам 
«тюремного пулу» охоче демонструють, як добре живеться людям за 
гратами. Квіточки на вікнах, чистенькі їдальні, кімнати психічного 
розвантаження і навіть футбольне поле для зеків. Такі репортажі ма-
ють милий вигляд. На картинці українські місця позбавлення волі 
не дуже поступаються аналогічним закладам десь у Швеції. А в тю-
ремників усіх без винятку людські обличчя…

Насправді такі показові виступи — фарс, те саме що лицедійс-
тво перед спостерігачами на виборчих дільницях. Коли стороннім 
демонструють повний порядок, а щойно вони підуть, на виборчій 
дільниці починає кипіти справжня робота…

Але ж не можна забувати про те, що покарання полягає у поз-
бавленні волі, а не людської гідності та життя. Про те, що в нашій 
державі за гратами перебуває багато невинних людей. Тому що це 
бізнес. Великий бізнес. Зрештою, треба пам’ятати, що громадяни, 
перемелені цими жорнами, колись вийдуть на свободу. І нам жи-
ти поруч із ними, із цими покаліченими нелюдською жорстокістю, 
приниженими, розтоптаними, розлюченими людьми, які ні в що 
більше не вірять…

Від редакції. Очікуючи відповіді на наш запит у зв’язку з вище-
викладеним у Держдепартамент України з питань виконання пока-
рань, ми попросили коментар у представників Департаменту в Дніп-
ропетровській області. Натомість отримали офіційне запрошення 
відвідати «Бублик». На жаль, ми не бачимо в цьому сенсу.

Бо не сумніваємося, що візит журналістів не збіжиться в часі 
з приїздом і «теплим прийомом» чергового етапу і що ті, хто цілком та 
повністю залежить від адміністрації, не ризикнуть здоров’ям заради 
розповіді про своє життя. Тим часом скорбних свідчень ув’язнених 
та їхніх рідних і за «кадром» залишилося вдосталь. Чимало їх готові 
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говорити після винесення вироку, інші готові свідчити вже тепер, 
оскільки вийшли на волю.

Редакція готова надати слово представникам Департаменту. Якщо 
їм є що сказати.

в одессКой тюрьме Произошло 
массовое избиение заКлюченных20�

10.12.10 | news.liga.net

В Одесской исправительной колонии среднего уровня безопас-
ности, расположенной на улице Краснова, 2-А, «под видом плановой 
проверки произошло массовое избиение заключенных». Инцидент 
произошел утром 7 декабря. Несколько человек получили серьезные 
травмы. Об этом сообщил член Харьковской правозащитной группы 
Андрей Диденко.

По его словам, около 9 часов утра во вторник в колонии начался 
так называемый «плановый обыск жилых помещений колонии и лич-
ных вещей осужденных», в котором приняли участие, по словам оче-
видцев, около ста пятидесяти сотрудников различных исправитель-
ных учреждений Одесской области. «Избиения и издевательства над 
осужденными в ДИЗО и ПКТ продолжались более трех часов. Осуж-
денные ДИЗО, ПКТ в количестве 42 человек были жестоко избиты, 
несколько осужденных были существенно искалечены. Вследствие 
пыток представителями группы быстрого реагирования осужденным 
были причинены телесные повреждения различной степени тяжес-
ти, есть информация о сломанных руках и ногах, ребрах осужден-
ных», — отметил правозащитник, которого цитирует «Репортер»210.

А.Диденко отметил также, что заместитель начальника депар-
тамента по вопросам исполнения наказаний Александр Дука факт 
избиения заключенных категорически отрицает. «Удалось связаться 

209 http://www.khpg.org/index.php?id=1291990100
210 http://www.reporter.com.ua/
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с заместителем департамента генералом Дука Александром Алексее-
вичем, который категорически отрицает эту информацию, даже ссы-
лается на то, что после «обыска» в колонию были допущены журна-
листы (при этом, не назвав, кто именно из журналистов), которые 
зафиксировали правомерные действия персонала исправительных 
учреждений и группы быстрого реагирования, проводивших «пла-
новые мероприятия», — отметил правозащитник.

«В настоящий момент известно, что один человек находится в тяже-
лом состоянии с переломанными конечностями. Имя заключенного — 
Игорь Ситкарь. Несколько человек в знак протеста вскрыли себе ве-
ны. Все пострадавшие на момент противоправных действий находились 
в дисциплинарном изоляторе, отбывая административное наказание. 
Таким образом, ограничена возможность получить информацию о со-
стоянии заключенных», — сказал правозащитник, добавив, что получил 
эту информацию по почте от заключенных, которые пребывают в изо-
ляторе, а затем она подтвердилась от находящихся в колонии № 14.

10.12.2010

вісім роКів відсидів ні за що…2��

17.01.11 | Іван Фаріон | helsinki.org.ua

Він відсидів за ґратами у різних місцях вісім років, повинен був 
пробути там ще сім — оскільки засудили до 15-річного ув’язнення. 
Хлопця вважали сексуальним маніяком, інкримінували йому зґвал-
тування і убивство 9-річної племінниці. Лише через вісім років по-
невіряння по тюрмах вітчизняне правосуддя встановило, що Яків 
абсолютно ні в чому не винен…

Та вереснева трагедія 2002 року шокувала всіх жителів міста По-
логи Запорізької області. В очереті неподалік колишнього цегельного 
заводу знайшли замордованою 9-річну третьокласницю Яну Попович. 
Після школи вона пішла до бабусі, однак додому так і не повернулася. 
Як потім з’ясувалося, після вбивства садист ще й поглумився над без-

211 http://www.khpg.org/index.php?id=1295268500
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диханним тілом. Міліція запідозрила у злочині 14-річного семиклас-
ника Якова Поповича, якому дівчинка доводилася племінницею. На 
хлопця накапав у міліцію… місцевий вчитель. Коли пошуки зниклої 
не дали результатів, саме Яків підказав місце, де ще можна шука-
ти дівчинку. Тож педагог вирішив, що це справа рук його учня, тим 
більше, що того фатального дня він неподалік на ставку ловив рибу. 
Хлопця забрали у райвідділ прямо з уроку, одягли кайданки. А згодом 
висунули страшне звинувачення, хоча відтворення подій під час слід-
чого експерименту доводило, що злочин не міг вчинити підліток…

У суді Яків заперечив свою вину, сказав, що свідчення давав під 
тиском. Розповів, що міліціонери знущалися над ним: протягом двох 
ночей не давали спати, затискали пальці у дверній щілині, пускали 
в очі цигарковий дим, змушували довго стояти на колінах, тикали в 
лице дулом пістолета.

Він відпирався. Лише коли слідчі пригрозили Якову, що його 
батьків чекає розправа, якщо не візьме вину на себе, під диктовку 
написав сфабриковані покази…

Вирок у підтасованій справі затвердив Верховний суд. Непов-
нолітнього відправили у дитячу колонію, потім перевели в один за-
клад для дорослих, другий. Від пережитого нині волосся 22-річного 
Якова Поповича вкриває сивина. Тяжко було не тільки йому. Батьки 
виплачували 50 тис. грн. компенсації рідним убитої, на вулиці їм не 
давали проходу, а якось побили матір засудженого, бо, мовляв, ви-
ховала «ірода». Через це сім’я Якова змушена була продати будинок 
і переселитися у Житомирську область…

Після ув’язнення Якова Поповича насильства у Пологах не при-
пинилися. Жертвами невідомого маніяка стали ще декілька дівчат 
віком до 20 років. За підозрою у вчиненні насильства правоохоронні 
органи за ґрати кинули ще сімох (як виявилося потім, невинних) осіб, 
один з яких, не витерпівши катувань, вдався до самогубства. Вре-
шті-решт, після чергового розбою, за фотороботом встановили осо-
бу ґвалтівника і затримали його. Ним виявився 52-річний працівник 
насосної станції Сергій Ткач (саме пучок його волосся затиснула у 
руках замордована Яна Попович). Убивця був колишнім працівником 
міліції, якого вигнали з органів. Коли його брали, сказав оперативни-
кам: «Я чекав вас 25 років». Саме стільки часу нелюд полював на жі-
нок. Колишній мент зізнався у вбивстві і зґвалтуванні Яни Попович, 
розповів про інші свої «геройства». Його звинувачують у 80 випадках 
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зґвалтувань і убивств. А на допитах стверджував, що має на своєму 
рахунку не менше ста жертв…

Після зізнання пологівського маніяка справу Якова Поповича бу-
ло переглянуто «за новими виявленими обставинами». Хлопця оправ-
дали. Четвертий день він на волі. Забирала його з колонії згорьована 
мама, яка довгі вісім років разом із сином переживала несправедливо 
завдану кривду.

Виконувач обов’язків начальника ВК № 50 підполковник Іван 
Волчанський у розмові з кореспондентом «Високого Замку» сказав, 
що Яків Попович під час перебування у колонії поводився нормаль-
но. Працював у їдальні. Завжди казав, що не винен, але не вірив, що 
справедливість коли-небудь переможе. За останні двадцять років це 
другий випадок у цій колонії, коли засудженого звільняють достроко-
во через його невинуватість.

— Засуджені поздоровляли Якова, раділи за нього, — розпові-
дає Іван Волчанський. — Судячи з розмов, багато з них мають надію, 
що колись переглянуть і їхні справи, оправдають або зменшать за-
надто жорстке, на їхню думку, покарання.

Якова Поповича чекає тепер нове життя. Крім усього, він має 
намір домогтися матеріальної компенсації за вчинену щодо нього 
наругу. А суворо каратимуть тепер, очевидно, тих неуків у пого-
нах, хто допустив службовий злочин, безпідставно запроторивши за 
ґрати невинну душу. Як показують факти, Яків Попович не перша 
з них. І, на жаль, не остання…

Правозахисниця: 
в УКраїнсьКих сізо Просто вмирають від хвороб2�2

26.01.11 | human-rights.unian.net

В українських СІЗО і виправних колоніях відсутня необхідна 
медична допомога.

212 http://www.khpg.org/index.php?id=1296038147
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Про це на прес-конференції в УНІАН повідомила координатор 
проекту «Захист прав порушень людини у галузі охорони здоров’я» 
Айгуль Муканова.

Підбиваючи підсумки роботи Фонду захисту прав людини у га-
лузі охорони здоров’я Інституту правових досліджень і стратегій за 
2010 рік, А. Муканова підкреслила, що однією з основних проблем, 
з якими зверталися до фонду заявники минулого року, стала відсут-
ність належної медичної допомоги в установах Департаменту вико-
нання покарань.

«Ця проблема в 2010 році набула страхітливих розмірів. При-
міром, одна з таких справ, коли 70-річній людині, що знаходиться 
під вартою і має величезний букет захворювань (близько 17 медич-
них діагнозів), не надають необхідної допомоги. І ситуація ніяк не 
може зрушитися з мертвої точки. Проблема ще в тому, що дуже ба-
гато випадків, коли людей запроторюють під варту, коли вони не 
представляють загрози для суспільства», — зазначила А. Муканова.

За словами правозахисниці, дуже великий потік справ у 2010 ро-
ці був пов’язаний з медичними проблемами ВІЛ-інфікованих. «За-
звичай, це люди з четвертою термінальною клінічною стадією ВІЛ, 
яким не надають належної медичної допомоги і навіть не обстежу-
ють. У них безліч супутніх захворювань — туберкульоз, гепатит та 
інші тяжкі захворювання. Вони змушені просто вмирати за стінами 
виправних установ і в слідчих ізоляторах», — сказала А. Муканова.

Вона підкреслила, що стосовно всіх ВІЛ-інфікованих в’язнів іс-
нує загальна проблема — відсутність умов та обладнання для обсте-
ження, а також медикаментів для антиретровірусної терапії, без якої 
будь-яке лікування малоефективне.

«Наступна категорія справ пов’язана з утриманням у психіат-
ричних лікарнях, коли примусово надають психічну допомогу. Час-
то адекватні, дієздатні люди відмовляються від такої допомоги, але 
працівники таких лікарень змушують до обстеження і лікування 
без згоди пацієнта. Був випадок, коли підроблювали підпис хворого 
в документі», — зазначила А.Муканова.

Також, за словами правозахисниці, до фонду продовжує надхо-
дити багато заяв про лікарські помилки, халатність лікарів, відмо-
ви в наданні медичної інформації або ж розголошуванні лікарської 
таємниці.
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А. Муканова впевнена, що змінити ситуацію зможе не тільки 
робота правозахисних організацій щодо зміни політики держави 
в системі охорони здоров’я, а й також звернення самих потерпілих 
у правоохоронні органи і суди.

14.01.2011

жорстоКе Побиття засУдженого 
стрижевсьКої виПравної Колонії № ��2��

13.02.11 | Андрій Діденко

Як стало відомо з неперевірених, але різних джерел, 11 лютого 
2011 року приблизно об 11 годині в виправній колонії № 81 (село 
Стрижавка Вінницького району Вінницької області) представника-
ми адміністрації закладу був жорстоко побитий засуджений 3-го від-
ділення Котолупенко Віктор, який хворіє на ВІЛ-інфекцію.

Вказаний засуджений був побитий прапорщиком Пічугіним. 
Сам прапорщик спровокував це побиття, він почав публічно при-
нижувати засудженого з застосуванням непристойних висловлю-
вань: «бидло», «півень» і таке інше. Засуджений у відповідь наго-
лосив «не дозволяйте собі застосовувати зайві речі». Після цього 
прапорщик Пічугін примусово повів Котолупенка на вахту, де за-
судженого жорстоко по-звірячому побили. Там були присутні й інші 
прапорщики, але їх прізвища поки що не відомі. Але прапорщик 
Пічугін найактивніше катував засудженого. Потім знепритомно-
го і скривавленого Віктора винесли із приміщення вахти і сховали 
в медичній частині колонії, де він зараз знаходиться, і є всі підста-
ви вважати, що Котолупенку прапорщиком Пічугіним та іншими 
представниками персоналу виправного закладу були спричинені 
тілесні ушкодження.

Крім того Котолупенко потребує негайної медичної допомоги 
як хворий на ВІЛ-інфекцію.

213 http://www.khpg.org/index.php?id=1297617600



���

6. Катування та нелюдське поводження в установах підпорядкованих ДПС

Також нам стало відомо, що в колонії № 81 останнім часом по-
частішали випадки побиття засуджених представниками адмініст-
рації установи.

Харківська правозахисна група закликає органи прокуратури, 
Державної пенітенціарної служби активно відреагувати на факти по-
рушення прав людини в виправній колонії № 81, ретельно перевіри-
ти факт побиття засудженого Котолупенка Віктора, вжити адекват-
них заходів державного реагування.

Закликаємо журналістів надати широкий розголос даної інфор-
мації.

в харьКовсКой области в Колонии 

осУждённый Перерезал себе вены2��

джерело: NEWSru.ua215

20 февраля 2011 г. Это произошло в Октябрьской исправитель-
ной колонии № 17 для больных туберкулезом (Балаклийский район) 
17 февраля около 3-х часов ночи, сообщает УНИАН216 со ссылкой на 
пресс-службу Управления Госдепартамента по вопросам выполнения 
наказаний.

По данным пресс-службы, осужденный Б. 1986 года рождения 
(ч. 3 ст. 187 УКУ — разбой, 8 лет лишения свободы) был найден на 
своем спальном месте в обморочном состоянии. Он прибыл в коло-
нию для лечения легких и совершил попытку суицида.

Осужденного сразу же доставили в палату интенсивной терапии, 
где ему медики оказали помощь. По выводам врачей, он лезвием от 
станка для бритья нанес себе несколько поверхностных порезов ле-
вой руки и глубоким порезом повредил вену на правой руке.

214 http://maidan.org.ua/special/pk/?p=1667
215 http://rus.newsru.ua/ukraine/20feb2011/cologne.html
216 http://www.unian.net/
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За время пребывания в колонии осужденный Б. не находился 
на спецучете как личность, склонная к суициду. По данному факту 
проводится проверка, сообщили в пресс-службе.

застосУвання статті ��� КК УКраїни2��

15.04.11 | Вадим Човган, Андрій Діденко

11 квітня в приміщенні Орджонікідзевського суду міста Харкова 
відбулося слухання справи засудженого Сергія Вознюка про обвинува-
чення за скоєння злочину, передбаченого ст. 391 КК України («Злісна 
непокора вимогам адміністрації установи виконання покарань»).

Справа засудженого Сергія Вознюка із Харківської ВК № 43 
була не схожою на інші. Усі стадії кримінального процесу відбулись 
на території виправної колонії, а от кінцевий етап стадії судового 
розгляду (постановлення вироку) проходив на наших очах у Орд-
жонікідзевському районному суді міста Харкова.

Почалось судове засідання. Не оголосивши склад суду, не вста-
новивши присутніх, суддя Ярмоленко відразу перейшла так би мо-
вити до діла. Але підсудний, напевно, зрозумівши, що ніхто не зби-
рається нічого в нього запитувати та вислуховувати, підняв руку 
й заявив клопотання про допущення до справи захисника від Хар-
ківської правозахисної групи Геннадія Токарєва.

Однак суддя сказала, що клопотання слід було заявляти на по-
передніх стадіях судового розгляду (на судовому слідстві чи дебатах) 
і відмовила в розгляді клопотання. Коли підсудний запитав, чи йому 
відмовляють у задоволенні клопотання, суддя відповіла, що вона не 
відмовляє у задоволенні, а відмовляє у його (клопотання) прийнятті. 
У відповідь підсудний просив зафіксувати цю відмову у протоколі 
засідання, а також долучити клопотання до справи. Після короткої 
перерви, підсудний знову просив щоб для його захисту допустили 
адвоката Токарєва, але відповідь залишилась тою ж самою. Після 

217 http://www.khpg.org/index.php?id=1302857006
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цього, підсудний ще раз спробував заявити клопотання щодо від-
новлення судового слідства на підставі статті 319 КПК України, але 
суддя залишилась невблаганною. Як наслідок — останнє слово під-
судного: «Прошу Вас об’єктивно підійти до розгляду моєї справи».

Щоб зробити зрозумілими обставини справи, слід сказати, що 
раніше підсудний відмовився від захисника, доказом чого є його 
підпис. Дана відмова була обумовлена його необізнаністю й тим, що 
дослухався до порад адміністрації колонії, яка пообіцяла «накину-
ти» йому лише 2 місяці строку, якщо він підпише всі папери. Крім 
того він підписав клопотання про прискорений судовий розгляд без 
судового слідства.

В результаті був проголошений вирок — 1 рік і 6 місяців позбав-
лення волі. При чому в вироку зазначено, що доки вирок не набере 
законної сили, засуджений має перебувати в «дільниці СІЗО каме-
ри ПКТ виправної колонії № 43», тобто в повній ізоляції. Подібна 
практика застосовується адміністрацією установи для блокування 
подання засудженим апеляції на вирок суду.

Після того, як термін подання апеляції вичерпаний, засуджено-
го доправляють у СІЗО як «відпрацьований матеріал» і оскаржити 
він вже нічого не може.

Щодо можливості подання клопотань після закінчення судово-
го слідства КПК не дає однозначної відповіді.

ліКУвання… в нарУчниКах!2��

27.04.11 | Андрій Диденко

21 квітня 2011 року в приміщенні Дзержинського районного су-
ду міста Кривий Ріг мала слухатися справа по обвинуваченню Ана-
толія Темченка колишнього ректора Криворізького технічного уні-
верситету. Але слухання справи не відбулося у зв’язку з погіршенням 
стану здоров’я підсудного.

218 http://www.khpg.org/index.php?id=1303924690
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68-тирічний професор Темченко вже майже 19 місяців перебу-
ває під вартою в Криворізькому СІЗО, не зважаючи на те, що стан 
його здоров’я можна вважати критичним. Декілька фахових експер-
тів висловилися з приводу стану здоров’я Темченка, і на підставі 
їх висновків Європейський суд зазначив в своєму рішенні про тер-
мінові заходи в порядку правила 39 Регламенту Європейського су-
ду, що Темченко потребує негайної госпіталізації до спеціалізованої 
профільної лікарні для надання йому адекватної професійної ме-
дичної допомоги.

Як заявив адвокат Темченка Олег Амельчишин 14 квітня 2011 ро-
ку під час прес-конференції в УНІАН: «на теперішній час Темченко 
Анатолій Георгієвич утримується в слідчому ізоляторі фактично на 
незаконних підставах, тобто без відповідного рішення суду, оскільки 
запобіжний захід у вигляді тримання під вартою відносно нього за-
кінчився 29 січня 2010 року. Справа прокуратурою Дніпропетровсь-
кої області була направлена до апеляційного суду Дніпропетровської 
області і попала туди лише 4 лютого 2010 року, тобто через 4 дні після 
закінчення термінів тримання під вартою. З цього часу фактично 
прокуратурою він повинен був звільнений з-під варти, але ці вимоги 
статті 156 КПК України були повністю проігноровані. В попередньо-
му судовому засідання я як адвокат заявив клопотання про звільнен-
ня Темченка з-під варти у зв’язку з закінченням строків тримання 
під вартою, заявив також і скаргу на дії прокуратури, але суддею було 
відмовлено в задоволенні цієї скарги, і Темченку була залишена міра 
запобіжного заходу, яка фактично вже не діяла. Таким чином людина 
вже фактично тримається більше року без законних на те підстав.»

Про цю подію було багато написано в засобах масової інфор-
мації публікацій під різними назвами, зокрема: «Чому Україна ігно-
рує настанови Європейського суду?»219, стаття Миколи Закалюжного із 
«Радіо Свобода» «Коли слідство стає тортурою»220 та інші.

Давайте разом спробуємо проаналізувати, чому Темченко за-
мість того, аби лікуватись належним чином, утримується в СІЗО, 
або в разі різкого погіршення стану здоров’я доставляється до реані-
маційного відділення міської лікарні, або до стаціонару і утримуєть-
ся прикутим до ліжка наручниками цілодобово.

219 http://www.khpg.org/index.php?id=1302966654
220 http://www.radiosvoboda.org/content/article/3557704.html
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Як на мене, в цій справі відбуваються доволі дивні речи.
Підсудного на останнє судове засідання (вже після прес-конфе-

ренції в УНІАН) привезла карета швидкої допомоги, «швидка» чер-
гувала біля приміщення суду, доки засідання не закінчилося. Тем-
ченко на протязі засідання перебуває в наручниках, декілька разів 
йому робилося зле, шалено підіймався артеріальний тиск. Виклика-
ли лікаря, який за допомогою медичних препаратів намагався змен-
шити тиск, і як тільки тиск зменшувався, незважаючи на значні 
перепади тиску, судове засідання продовжувалось.

Скажіть будь ласка, чи повинна машина швидкої допомоги чергу-
вати біля суду під час розгляду справи по обвинуваченню Темченка? 
Напевно, що повинна, тому що людина дуже хвора і в будь який мо-
мент йому може знадобитися невідкладна медична допомога. Але ж, 
з іншого боку, хіба «швидка» має функціонувати як транспортний 
засіб для етапування підсудних із СІЗО до зали суду і повернення 
арештанта до СІЗО? Замість того, аби надавати невідкладну медичну 
допомогу за викликами громадян, лікарі швидкої допомоги прийма-
ють участь у катуванні хворої людини. Хіба сам факт, що людину до 
суду доставляють за допомогою «швидкої», не викликає занепокоєн-
ня? Якщо людина хвора, то її потрібно лікувати, а не судити. Стаття 2 
КПК України проголошує: «Завданнями кримінального судочинства 
є охорона прав та законних інтересів фізичних і юридичних осіб, 
які беруть в ньому участь…», а відповідно до статті 21 КПК України 
«…суддя і суд зобов’язані…надати підсудному можливість захищатися 
встановленими законом засобами від пред’явленого обвинувачення 
та забезпечити охорону їх особистих і майнових прав.» Хіба здатний 
підсудний, який до приміщення суду доправлений у кареті швидкої 
допомоги, який увесь час судового процесу утримується в наручни-
ках, в той час як артеріальний тиск в нього неодмінно підіймається 
до критичної межі, суд змушений припиняти слухання по справі 
для надання підсудному необхідної медичної допомоги у вигляді ме-
дичних препаратів, які мають за своїм призначенням зменшувати 
артеріальний тиск. Після застосування таких препаратів у хворого 
тиск стрімко зменшується. Не треба бути лікарем, аби зрозуміти, що 
стрімкі перепади артеріального тиску не на користь хворому, і після 
подібних процедур вкрай необхідні належні умови лікування і ме-
дичного нагляду в стаціонарі клініки, де панує спокій і піклуван-
ня, а не наручники і обвинувачення. Та і як в такому стані здоров’я 
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людина може реалізувати своє право на захист від пред’явленого об-
винувачення?

Прокоментую тільки одне судове засідання. 21 квітня на 11 го-
дину в приміщенні Дзержинського районного суду міста Кривого 
Рога під головуванням судді Н.М. Грищенко, за участі прокурора 
І.М. Буйленкової призначене слухання справи по обвинуваченню 
А.Г. Темченка. Підсудного мали доправити із СІЗО за допомогою 
«Швидкої допомоги», але у підсудного підскочив артеріальний тиск 
до 220 на 100. Лікарі нічого не могли вдіяти, ніж доставити хворого 
до 8-ї міської Криворізької лікарні. Судове слухання не починалось, 
всі чекали на доставку підсудного. І десь приблизно о 15-й годині 
суддя запросила всіх до зали суду, аби повідомити, що суд перено-
ситься, оскільки, як зазначила суддя: «на сегодняшний день суд не 
знает где находится Темченко». Тобто складається таке враження, 
що суддя дійсно нічого не знає. Вона не знає, що підсудний — це 
літній чоловік з «букетом» важких хвороб, не знає, що при хворо-
бах серця найголовнішою лікувальною умовою є спокій, мінімум 
психологічного навантаження і стресів. Невже суддя не розуміє, що 
у колишнього ректора поважного навчального закладу викликає 
обурення сама процедура тримання в наручниках і публічне став-
лення до нього як до злочинця, хоча вина його в суді ще не дове-
дена. Наслідки — знервованість і підвищення артеріального тиску. 
Незважаючи на коротку тривалість судового засідання, адвокат під-
судного Олег Амельчишин все ж таки встиг заявити клопотання про 
зміну для свого підзахисного міри запобіжного заходу — тримання 
під вартою — на будь-який інший запобіжний захід, не пов’язаний 
з позбавленням волі. Суд спитав думки сторін, щодо заявленого 
клопотання. Молоденька дівчинка прокурор під час своєї промови 
намагалася зробити суворе обличчя, але щось не дуже виходило, та 
й не пасує їй, вродливій жіночці, демонструвати злобні гримаси. 
Прокурор наголосила, що вважає вирішення питання про розгляд 
клопотання неможливим без участі підсудного. Суддя Грищенко, до 
слова, також молоденька жіночка, погодилася з думкою прокурора 
і відхилила клопотання адвоката, наголосивши на тому, що судове 
слухання продовжиться 27 квітня. В мене склалося таке вражен-
ня, що ці дві жіночки — прокурор і суддя — не розуміють що вони 
роблять, або сумлінно виконують чиїсь накази: «за будь яких умов 
тримати Темченка під вартою».
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Бо я сумніваюсь, що вони не знають про те, що тримання під 
вартою є виключною мірою серед запобіжних заходів, який має за-
стосовуватися у виняткових випадках, коли інші запобіжні заходи, не 
пов’язані з позбавленням волі, застосувати неможливо. А запобіжний 
захід — взагалі будь-який, навіть не пов’язаний з позбавленням волі, 
відповідно до статті 148 КПК України застосовується «…з метою за-
побігти спробам ухилитися (обвинуваченого, підсудного) від дізнання, 
слідства або суду, перешкодити встановленню істини у кримінальній 
справі або продовжувати злочинну діяльність, а також для забезпе-
чення процесуальних рішень. Запобіжні заходи застосовуються за на-
явності достатніх підстав вважати, що підозрюваний, обвинувачений, 
підсудний, засуджений буде намагатися ухилитися від слідства і суду 
або від виконання процесуальних рішень, перешкоджати встановлен-
ню істини у справі, продовжувати злочинну діяльність».

Таким чином, ми стикаємось з ситуацією, коли, з одного боку 
ми маємо рішення Європейського суду про термінові заходи з при-
воду негайної госпіталізації хворого, але Україна не в змозі вико-
нати зазначені вимоги, оскільки, навіть якщо уявити, що Темченко 
буде переведений в спеціалізований профільний лікувальний заклад 
(в даному випадку, згідно з рекомендаціями лікарів, таким є інститут 
кардіології ім. М.Д. Стражеска АМН України), це все одне не вирі-
шить проблеми, бо відповідно до наказу ДДУВП № 6 ДСК 2000 ро-
ку обвинувачені у скоєнні злочину, відносно яких судом обрано міру 
запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, направлені для 
лікування чи обстеження в лікарні, підпорядковані МОЗ, повинні 
з метою попередження втеч утримуватися із застосуванням наруч-
ників. Застосування наручників — це захід безпеки, який застосо-
вується до осіб, що на законній підставі перебувають під вартою 
і поводять себе неадекватно, тобто провокують конфлікт, або своїми 
активними діями представляють небезпеку для персоналу закладу. 
Наручники застосовуються на певний нетривалий фіксований час 
доки ув’язнений не заспокоїться.

Відповідно до наказу ДДУВП № 6 ДСК 2000 року хворі люди, 
які потребують лікування, разом з лікувальними процедурами пе-
ребувають в наручниках цілодобово. Наручники відносяться до спе-
ціальних засобів, які застосовуються як заходи безпеки «для припи-
нення фізичного опору, насильницьких дій, безчинства, подолання 
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протидії законним вимогам адміністрації, якщо інші способи не за-
безпечили виконання покладених на неї обов’язків.»

Тобто якщо ув’язнений скоїв дисциплінарне правопорушення, 
він буде покараний у вигляді застосування наручників, наприклад, 
на дві години, тільки якщо він своїми діями створює небезпеку 
для оточуючих, в усіх інших випадках дисциплінарних правопору-
шень, до нього будуть застосовані альтернативні до застосування 
спеціальних заходів безпеки методи впливу. В випадках переведення 
для лікування в медичні заклади, що не підпорядковані Держав-
ній пенітенціарній службі, карають застосуванням наручників на 
необмежений термін хворих людей, які не вчинили дисциплінарні 
проступки.

Таким чином людина, яка потребує медичної допомоги, а також 
відповідних належних умов для лікування, піддається насильству 
у вигляді застосування спеціальних засобів — наручників — без об-
меження в часі.

З цього приводу хотілося б згадати про рішення Європейського 
суду по справі «Охрименко проти України», в якому Суд однозначно 
кваліфікував тримання хворого в наручниках як заборонене повод-
ження: «Суд вважає, що утримання заявника в наручниках не мо-
же бути виправдане міркуваннями безпеки, і, враховуючи його стан 
здоров’я, було нелюдським і таким, що принижує гідність, повод-
женням. Таким чином була порушена стаття 3 Конвенції»

Навколо справи Темченка склалася непроста ситуація. Уповно-
важений представник Уряду в Європейському суді Валерія Лутковсь-
ка активно сприяє досягненню юридичних домовленостей між лі-
кувальним закладом, який здатний надати Темченку якісну і про-
фесійну медичну допомогу, і Державною пенітенціарною службою, 
яка, до речи, також послідовно і наполегливо сприяє переведенню 
Темченка для лікування в спеціалізовану профільну клініку. Також 
Державна пенітенціарна служба направила звернення до суду що-
до зміни відносно Темченка міри запобіжного заходу тримання під 
вартою на будь-яку міру запобіжного заходу, не пов’язану з позбав-
ленням волі. Отже, група вчених своїм листом висловили занепо-
коєння щодо стану здоров’я Темченка, Європейський суд ухвалив 
рішення про термінові заходи за правилом 39 Регламенту, Державна 
пенітенціарна служба і Урядовий уповноважений в Євросуді — всі 
налаштовані на те, щоб сприяти переведенню Темченка до лікарні 



���

6. Катування та нелюдське поводження в установах підпорядкованих ДПС

з належними умовами лікування. І здавалося б, що питання виріше-
не і лікування Анатолію Георгійовичу неодмінно буде забезпечене, 
але ситуація нагадує патову.

Навіть, якщо за доброю волею Державної пенітенціарної служби 
Темченко і буде переведений до спеціалізованої лікарні, навіть якщо 
це буде клініка ім. Стражеска, то до підсудного за будь-яких умов 
мають бути застосовані примусові заходи безпеки, тобто наручники, 
оскільки наказ ДДУВП № 6 ДСК 2000 ніхто не скасовував.

Єдиним надійним шляхом для надання медичної допомоги 
Темченку є заміна тримання під вартою на інший запобіжний захід, 
будь то підписка про невиїзд або залог.

А дійсно, чому Темченко перебуває саме під вартою, а не на під-
писці, І хто зацікавлений в утриманні під вартою хворого дідуся?

З юридичного боку Темченко не підпадає під жоден пункт 
ст. 148 КПК України, у якій чітко зазначено, відносно кого може бу-
ти обрано судом міру запобіжного заходу взагалі, а у вигляді взяття 
під варту тим паче.

Нагадаємо, що Анатолій Георгієвич Темченко — доктор тех-
нічних наук, професор, академік Академії гірничих наук, колиш-
ній ректор Криворізького технічного університету. Його діяльність 
відзначена Державною премією в галузі науки і техніки та почес-
ним званням «Заслужений працівник народної освіти України», він 
нагороджений знаками Міносвіти України «Відмінник освіти Ук-
раїни», «За наукові досягнення», Петра Могили», а також знаками 
Криворізького міськвиконкому «За заслуги перед містом» другого 
і третього ступенів, Грамотами Міносвіти України, області, міста, 
району, був обраний дійсним членом Академії наук України. На те-
перішній час Темченко обвинувачується у скоєнні злочину, перед-
баченому ст. ст.15;368 КК України (замах на отримання хабара), але 
вина підсудного в суді не доведена, а адвокат Темченка каже, що 
сама кримінальна справа має в собі дуже багато «білих плям».

Уявіть собі на хвилиночку, якщо за рішенням суду Темченко буде 
виправданий і визнаний невинуватим у скоєнні злочину, хто візьме 
на себе відповідальність за ті знущання і приниження, які спіткали 
хворого професора? Хто поверне добре ім’я його родині і впевненість 
в тому, що завтра тебе не звинуватять в якомусь іншому злочині, не 
прикують кайданами до ліжка і не скажуть, що таким чином хворо-
му була надана кваліфікована медична допомога?!
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Отямтеся, люди добрі! Бо мусить бути хоч крапля милосердя 
і спів страждання у молодих жінок, що працюють прокурором і суд-
дею! Вони фактично беруть на себе великий гріх — свідомо підда-
ють катуванню хвору людину.

За останніми даними, сьогодні, 27 квітня, Темченка виписали із 8-ї 
міської лікарні міста Кривий Ріг і перевезли до СІЗО, а 28 та 29 квітня 
мають відбутися слухання по цій справі. Моя особиста думка, що ви-
рішено в ці дні за будь-яких умов закінчити судовий розгляд.

Ми і далі спостерігатимемо за цією справою в своїх публікаціях.

сПрава с. вознюКа: 
адвоКата не ПУстили до Клієнта!22�

30.04.11 | Андрій Діденко

11 квітня 2011 року в приміщенні Ордженікідзевського суду міс-
та Харкова відбулося слухання кримінальної справа по обвинувачен-
ню Сергія Вознюка — ми про це писали222 в публікації від 15 квітня 
цього року.

Нагадаємо: слухання по цій справі, а йдеться про обвинувачен-
ня у скоєнні злочину, передбаченого ст. 391 КК України «Злісна не-
покора вимогам адміністрації установи виконання покарань», відбу-
валося в закритому режимі на території колонії без участі захисни-
ка. Підсудний відмовився від захисту своїх інтересів за допомогою 
адвоката на стадії досудового слідства. (Про це суддя Ярмоленко 
радісно повідомила під час судового засідання11 квітня й при цьому 
не згадала, що після того, як справа потрапила з «темряви на світ-
ло» — з закритого судового розгляду на відкрите засідання, — що 
підсудний, може, все таки має право на захисника?).

Адже досудове слідство по цій справі проводилося на тери-
торії Харківської виправної колонії № 43, де начальником — Едуард 

221 http://www.khpg.org/index.php?id=1304173409
222 http://www.khpg.org/index.php?id=1302857006
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Петрович Роженко. І судовий розгляд справи по суті також фак-
тично відбувався на території колонії. Що це означає? Це означає, 
що засудженого — обвинуваченого за ст. 391 КК весь час досудового 
слідства і судового розгляду тримають в так званій дільниці СІЗО на 
території виправної колонії.

Відповідно до Положення Держаного департаменту з питань ви-
конання покарань № 280 від 30.12.2003 року, п. 1.3 –

«Дільниця є структурним підрозділом виправної колонії, ство-
рюється на базі капітально побудованих приміщень для тримання осіб, 
взятих під варту, та засуджених і розташовується в окремому ізольо-
ваному локальному секторі установи.

Дільниця на території спеціалізованої туберкульозної лікарні ство-
рюється на базі капітально побудованих приміщень. Камери для три-
мання таких осіб створюються у вигляді полубоксів. (Пункт 1.3 до-
повнено абзацом згідно з Наказом Державного департаменту України 
з питань виконання покарань № 275 (z0011-10) від 25.11.2009)».

На справді ж особи, які перебувають в зазначених дільницях 
СІЗО виправної колонії, перебувають в звичайних камерах ДІЗО 
(ПКТ) в яких утримуються засудженні, що скоїли дисциплінарні 
проступки і до них фактично застосовуються всі обмеження, які пе-
редбачені в разі дисциплінарного стягнення.

До слова, щодо порушень прав людини. Як відомо, в ПКТ (ДІЗО) 
установи виконання покарань утримуються засудженні, до яких за-
стосоване дисциплінарне стягнення — це тримання в камері, певні 
режимні обмеження, передбачені умовами утримання дисциплінарно 
покараних, такі як відсутність розеток в камері, заборона на побачен-
ня з близькими й родичами, і навіть з адвокатом, заборона на отри-
мання посилок і передач, посилений контроль, неможливість брати 
участь в суспільному й громадському житті, а найголовніше — повна 
ізольованість від зовнішніх контактів. Також відповідно до зазначе-
ного Положення № 280 від 30.12.2003 п. 2.6 –

«У разі направлення особи, взятої під варту, та засудженого до 
дільниці, про це негайно, в установленому порядку, інформується особа 
чи орган, у провадженні яких перебуває справа, а також родичі особи, 
взятої під варту, та засудженого».

Звичайно, ці формальності, на жаль, не виконуються, я маю на 
увазі повідомлення родичів особи, взятої під варту.
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Наслідками ми маємо: повне визнання своєї вини обвинуваче-
ним, підписання пакету різних паперів, в тому числі і відмова від 
адвоката, і клопотання про слухання справи в прискореному режимі 
без судового слідства (мовляв, що там досліджувати, і так все ясно — 
підсудний винним себе визнав, склад злочину наявний). Зазвичай 
подібного ґатунку кримінальні справи мають єдиний сценарій: після 
проголошення вироку суду в закритому судовому засіданні (судовий 
процес нібито рахується відкритим, але фактично все відбувається 
в закритому режимі виправної колонії) засудженого тримають в умо-
вах суворої ізоляції 15 діб після ухвалення судового рішення, тобто 
саме термін апеляційного оскарження в суді вищої ланки і вже потім 
переводять до СІЗО для етапування в іншу колонію для відбуван-
ня нового покарання. По справі Сергія Возняка суддя Ярмоленко, 
на диво, призначила заключну частину судового процесу в будинку 
правосуддя, а не в кабінеті начальника установи виконання пока-
рань і підсудний одразу кардинально змінив свою позицію відносно 
захисту — він, дочекавшись, доки суддя оголосить про початок слу-
хання по справі (суддя не оголосила присутніх; крім того, прокурор 
в залі суду був відсутній і неможливо було почути юридичну оцінку 
щодо дотримання прав підсудного з боку нагляду за дотриманням 
законності під час судового слухання) заявив, що наполягає на реалі-
зації свого права на захист за допомогою адвоката Харківської право-
захисної групи Геннадія Токарєва. Спостерігачі Харківської правоза-
хисної групи були свідками публічної заяви підсудного про те, що він 
наполягає на своєму праві на підставі пункту 2 статті 263 КПК Ук-
раїни мати захисника, який відповідно до частини 4 статті 44 КПК 
має бути допущений до участі у справі на будь-якій стадії процесу, бо 
судовий процес триває, поки не закінчиться вироком. Тому цілком 
логічно стверджувати, що суддя Ярмоленко фактично позбавила під-
судного можливості реалізувати своє право на захист за допомогою 
адвоката. Був оголошений вирок у вигляді 1 року і 6 місяців позбав-
лення волі. На останньому слові підсудний наголошував, що вимагає 
допустити до участі у справі адвоката. Суддя наполягала на тому, що 
вже відбулись судові дебати і час на подачу клопотань вичерпаний.

Добре, шановна суддя, але ж права на захист підсудного — на 
жаль чи на щастя — ніхто не касував. Що ж відбувається далі після 
в ім’я України проголошеного судового рішення, яке, на нашу, спос-
терігачів від ХПГ, думку, було ухвалене з очевидними грубими по-
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рушення права на захист підсудного? Вже засудженого Сергія Воз-
нюка знову повністю ізолюють на території, як зазначено в вироку 
«дільниці СІЗО в колонії» і триматимуть аж доки не сплине термін 
подання апеляції, а потім вже як «відпрацьований матеріал» його 
переведуть до СІЗО — і писати, домагатись перегляду цієї справи 
буде дуже важко, якщо не сказати — неможливо.

І це не марні слова, бо коли ми кажемо про ізольованість, тобто 
повне блокування будь-яких контактів засудженого з зовнішнім світом 
адміністрацією виправного закладу (яка, до речі, і є дізнавачем, тобто, 
ініціатором подібних справ), якою робиться неможливим оскарження 
засудженим вироку суду першої інстанції. Яскравим прикладом тако-
го очевидного зловживання владою є той факт, що після направлення 
засудженим Сергієм Вознюком вже із дільниці СІЗО колонії повторної 
заяви про залучення захисника з 19 і 26 квітня адвокат засудженого 
Геннадій Токарєв не зміг потрапити на зустріч зі своїм клієнтом.

Керівництво установи, в якій перебуває Вознюк, обґрунтовує 
свою відмову в наданні допуску адвокату до клієнта так: «Заступник 
начальника колонії пан Фендриков заявляє, що Сергій Вознюк «за 
нами не числится»», — тобто з його слів зрозуміло, що Сергій Воз-
нюк не зможе зустрітися зі своїм адвокатом.

Вийшов цікавий діалог між начальником колонії та адвокатом 
Токарєвим:

Токарев: Я хочу встретиться со своим клиентом Сергеем Воз-
нюком.

Начальник колонії: У нас его нет.
Токарев: То есть как это — нет? А где же он?
Начальник: Он числится за СИЗО.
Токарев: Да, но находится тут в колонии?
Юристи добре знають, що в цій площині законодавство має ду-

же багато прогалин і фактично не забезпечує права обвинуваченого, 
підсудного, засудженого на ефективний захист за участі адвоката 
через те, що адвокат не має можливості отримати побачення зі своїм 
клієнтом без дозволу слідчого або суду (якщо справа знаходиться 
в суді). Але це тема для обговорення парламентаріїв — щодо покра-
щення національного законодавства в плані забезпечення безпере-
шкодного допущення адвоката до свого клієнта на будь-якій стадії 
процесу без отримання спеціального допуску (пропуску) кожного 
разу, коли адвокат або клієнт захочуть мати побачення.
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На останок хочу додати, що адвокат Геннадій Токарєв, отри-
мавши дозвіл на побачення зі своїм клієнтом 26 квітня, прибув до 
колонії й повідомив представника адміністрації про необхідність 
участі в судовому засіданні і попросив надати можливість побачення 
із Вознюком без зайвої затримки. Після цього оформлення пере-
пустки на вхід на територію колонії (маленького клаптика паперу) 
здійснювалось протягом 1 години 15 хвилин, в результаті чого ад-
вокат, щоб не зірвати судове засідання, був змушений піти, так і не 
зустрівшись із Сергієм.

Все-таки адвокату вдалося дізнатись, що засуджений Вознюк по-
дав на вирок суду першої інстанції апеляцію, яка зареєстрована на-
лежним чином. Ми й надалі слідкуватимемо за ходом цієї справи.

озброєнні автоматами люди 
в масКах в сімфероПольсьКомУ сізо22�

06.05.11 | Андрій Діденко

версія для друку

Як стало відомо, на передодні травневих свят близько сорока оз-
броєних автоматами бійців спецпідрозділу Державної пенітенціарної 
служби прибули на територію Сімферопольського слідчого ізолятора 
й були розміщені на території установи. Як повідомляли різні джере-
ла, в тому числі родичі та захисники ув’язнених, озброєні автомата-
ми, гранатами та іншою зброєю люди знаходяться на території СІЗО 
до сьогоднішнього дня. Інформації про побиття в’язнів не надходи-
ло. Бійці спецпідрозділу спокійно пересувались по території устано-
ви, біля камер в яких тримають ув’язнених, тим самим створюючи 
атмосферу залякування.

Ось як цю подію коментують224 в Державній пенітенціарній службі:

223 http://www.khpg.org/index.php?id=1304704212
224 http://kvs.crimea.ua/
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посилений варіант чергування «ЩиТ» (прес-реліз)

У зв’язку з проведенням травневих свят в установах управлін-
ня Державного департаменту України з питань виконання покарань 
в АР Крим, з 30.04 по 10.05.2011 року, згідно настанов керівних при-
казів та розпоряджень, на даний час виконується посилений варіант 
несення чергування під назвою «ЩИТ».

Таким чином до Симферопольського слідчого ізолятора, додатко-
во, на час проведення свят були залучені силові підрозділи Державного 
департаменту, які пробудуть в установі до окремого розпорядження.

Регіональні засоби масової інформації, які публікують неправдиву 
інформацію стосовно Симферопольського слідчого ізолятора, заснова-
ну тільки від анонімних дзвінків родичів слідчо-заарештованих, несуть 
особисту відповідальність за розповсюдження не перевірених фактів.

Адміністрація управління Державного департаменту України з пи-
тань виконання покарань в АР Крим

Після чисельних звернень правозахисників і журналістів до 
керівництва Державної пенітенціарної служби щодо підстав пере-
бування на території СІЗО озброєних автоматами, гранатами бійців 
спецпідрозділу Державної пенітенціарної служби, почала надходити 
інформація, що нібито бійці спецпідрозділу залишаються на тери-
торії установи, але зброї (автоматів) при них не має.

Нагадаємо, що нещодавно перевіркою керівного апарату Дер-
жавної пенітенціарної служби проведеної спільно з прокуратурою АР 
Крим були виявлені чисельні зловживання з боку керівництва Сім-
феропольського СІЗО, що стало приводом для звільнення керівного 
складу установи.

Але сьогодні 06.05.2011 року з неперевірених, але різних дже-
рел стало відомо, що бійці спецпідрозділу Державної пенітенціарної 
служби, які знаходяться на території СІЗО міста Сімферополь, вда-
лися до побиття ув’язнених. Масштаби репресій, кількість і прізви-
ща побитих в’язнів поки що невідомі і з’ясовуються правозахисника-
ми — слід враховувати латентний характер такої інформації, а також 
труднощі, які виникають під час перевірки отриманих даних.

Хочемо нагадати про остаточне рішення Європейського суду з прав 
людини «Давидов та інші проти України»225, в якому йдеться про масо-

225 http://hr-lawyers.org/index.php?id=1265741384
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ве побиття ув’язнених Ізяславської колонії № 58 в 2001 і 2002 роках за 
участі бійців спецпідрозділу Державного департаменту України з пи-
тань виконання покарань. Європейський суд визначив порушення Ук-
раїною статті 3 Конвенції (катування). На сьогоднішній день Україною 
не вжиті адекватні заходи державного реагування щодо унеможлив-
лення подібних інцидентів і притягнення до відповідальності виних.

Також хотілося б з цього приводу згадати справу про масове побит-
тя ув’язнених Із’яслівської колонії № 31, Рівенського СІЗО в 2007 році 
(справа Віталія Карабета та інших). В лютому 2011 року Європейський 
суд направив скаргу заявника по цій справі на комунікацію Уряду.

Ув’язнені Сімферопольського СІЗО, хворі на туберкульоз, зняли на 
відео226 умови в яких вони перебувають, яке потрапило в публічну сферу.

З огляду на останні події, що відбуваються в Сімферопольсь-
кому СІЗО, викликає занепокоєння доля тих людей, які зробили це 
відео. Що з ними стало після оприлюднення інформації про жах-
ливі умови утримання хворих на туберкульоз в’язнів? В яких умо-
вах вони знаходяться зараз? Чи були вжиті заходи дисциплінарних 
стягнень стосовно цих людей? І чи дійсно озброєні бійці спецпри-
значення Державної пенітенціарної служби залучаються до побиття 
ув’язнених? На всі ці питання варто отримати компетентні обґрун-
товані і неупереджені відповіді.

Die Welt: лУценКо. 
заКлюченный и ПринУдительно наКормленный22�

07.05.11 | glavnoe.ua

Немецкое издание Die Welt228 опубликовало сегодня статью «За-
ключенный и принудительно накормленный» о пытках в тюрьме 
над экс-министром внутренних дел Юрием Луценко.

226 http://crimea.vgorode.ua/news/53976/
227 http://www.khpg.org/index.php?id=1304798812
228 http://www.welt.de/print/die_welt/politik/article13357738/Eingesperrt-und-zwang-
sernaehrt.html
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Издание, в частности, пишет, что украинская власть держит под 
стражей Юрия Луценко с декабря прошлого года, вновь и вновь про-
длевая ему срок заключения и этому не видно конца: «Это неуди-
вительно, ведь 46-летний Юрий Луценко, инженер и сын несгиба-
емого коммуниста, был одним из наиболее энергичных активистов 
протестного движения, которое было направлено против правящего 
авторитарного президента Леонида Кучмы, и в 2004 году привело 
к демократической «оранжевой» революции».

«Сейчас политическим последователем Кучмы является Виктор 
Янукович. Наиболее опасного оппозиционера Юлию Тимошенко 
власть не осмеливается бросить за решетку. Однако по отношению к 
другому оппозиционеру, который был соратником Тимошенко и ми-
нистром внутренних дел до 2009 года, она считает, что может себе 
это позволить. Обвинения, выдвинутые против политика, смешны: 
злоупотребление служебным положением, которое проявилось в по-
вышении зарплаты своему водителю. В Страстную пятницу Луцен-
ко начал голодовку в знак протеста против своего содержания под 
стражей. Сейчас его насильно кормят. Коллеги Луценко обратились 
в Европейский суд по правам человека в Страсбурге, который начал 
рассмотрение его жалобы», — рассказывает издание.

Die Welt также цитирует брата Юрия Луценко Сергея, который 
отметил, что надежда на освобождение есть, но добавляет, что в ук-
раинских тюрьмах с их условиями содержания даже здоровые люди 
быстро заболевают.

в сизо взбУнтовались зэКи22�

07 мая 2011 21:18

Сегодня в обед из Симферопольского СИЗО около 15 минут раз-
давались крики и был слышен шум, будто кто-то выбивает двери. По-

229 http://www.gazetavv.com/newsline/v-sizo-vzbuntovalis-zeki-06052011220000
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том все стихло, но по городу поползли слухи, что в учреждении назрел 
бунт. Как стало известно «Сегодня»230 из собственных источников, за-
ключенные действительно устроили акцию протеста.

«Сегодня утром сотрудники СИЗО вошли в камеры к заклю-
ченным, изъяли еду, которую им передавали родственники, забра-
ли личные деньги и даже иконы. После «шмона» выдали баланду 
из воды и лука. Заключенные стали требовать, чтобы им вернули 
их личные запасы продовольствия, принялись стучать железными 
кружками в двери. Им ответили — не перестанете стучать, — хуже 
будет. Позднее оказалось что «шмон» из-за того, что у одного из под-
следственных нашли мобильный телефон. Его вывели из камеры, те 
кто с ним сидят уверены, что повели бить. Остальных построили 
в коридоре, травили собаками, сказали: увидите, что будет ночью. 
Настроение у всех мрачное. Молотят кружками по дверям до сих 
пор, каждый час», — сообщил наш источник.

В СИЗО информацию о бунте опровергают. Как рассказал «Се-
годня» начальник пресс-службы Симферопольского СИЗО Николай 
Шишенко никакого бунта в СИЗО нет, а ужесточение режима в уч-
реждении не связано с назначением нового начальника (с 29 апреля 
СИЗО руководит полковник внутренней службы Юрий Гапотченко, 
возглавлявший до этого СИЗО Днепропетровска. Прежний началь-
ник Павел Малышкин уволен на пенсию).

«В СИЗО с 30 апреля по 10 мая в учреждении проводится пла-
новая операция под условным названием «Заслон и Щит». Такие ме-
ры в СИЗО на все праздники — увеличивается количество личного 
состава на корпусных отделениях и внутри учреждения, проводятся 
обыски в камерах. Эти мероприятия вызывают недовольство среди 
заключенных, и они в ответ своими действиями пытаются дискре-
дитировать администрацию СИЗО. Сегодня они в течении 15 ми-
нут выражали свое недовольство, никакого насилия к ним в ответ 
применено не было. Прибыл начальник управления департамента 
исполнения наказаний в АР Крым Александр Сайко и все прекра-
тилось», — сказал он, добавив, что все проводимые в СИЗО меро-
приятия согласованы с прокуратурой Крыма.

230 http://www.segodnya.ua/allnews.html
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масове Побиття в сімфероПольсКомУ сізо2��

10.05.11 | андрій діденко

версія для друку

Надійшла інформація про масове побиття в’язнів Сімферополь-
ського СІЗО. Про події в Сімферопольскому СІЗО ми вже писали — 
дивіться тут232.

Бійці спеціального підрозділу Державної пенітенціарної служби, 
що знаходяться в СІЗО міста Сімферополь за наказом керівництва 
Державної пенітенціарної служби, інформаційна служба відомства 
повідомила233, що бійці діють в рамках операції «ЩИТ».

Нам стали відомі прізвища жертв масового побиття (інформація 
отримана з декількох джерел і потребує ретельної перевірки):

1) Рудий Сергій Михайлович, 1960 року народження — перебиті 
ноги.

2) Козлов Сергій Олександрович, 1984 року народження — ка-
мера № 24 — відбита нирка.

Також побиті:
3) Кутовой Володимир Володимирович. 
4) Луговой С.В.
5) Єлісєєв Д.В.
6) Оніщенко Едуард Олександрович. 
7) Ганієв Руслан — сидить у карцері за відмову роздягтися «на 

продолі» перед камерами № 162Х і № 155Х.
Повторююсь, що ця інформація потребує, як ретельної пере-

вірки, так негайної реакції з боку прокуратури й керівництва Дер-
жавної пенітенціарної служби, бо, якщо дана інформація знайде 
своє підтвердження, ми матимемо продовження порушення Украї-
ною Європейської Конвенції за таким самим сценарієм, як це було 
у справі «Давидов та інші проти України» та «Віталія Карабєта про-

231 http://www.khpg.org/index.php?id=1305032377
232 http://www.khpg.org/index.php?id=1304704212
233 http://kvs.crimea.ua/
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ти України» — нагадаю, в цих справах мова йде про масове побиття 
в’язнів у пенітенціарних закладах.

Прошу журналістів росповсюдити дану інформацію.

ПравозахисниКи вимагають розслідУвання Побиття 
У сізо сімфероПоля2��

12.05.11 | Володимир Притула | www.radiosvoboda.org

Сімферополь — Представники Харківської правозахисної групи на-
полягають на негайному розслідуванні інформації про жорстоке і масо-
ве побиття в’язнів слідчого ізолятора у Сімферополі. Вони повідомили, 
що отримали цю інформацію з кількох джерел, і за нею двоє ув’язнених 
скалічені, четверо жорстоко побиті, а одного кинули у карцер. Офіцій-
ні особи Державної пенітенціарної служби України спростовують дані 
правозахисників.

Координатор програм Харківської правозахисної групи Андрій 
Діденко розповів, що спершу надійшла інформація про прибуття на-
передодні травневих свят на територію Сімферопольського слідчого 
ізолятора близько 40 озброєних автоматами бійців спецпідрозділу 
Державної пенітенціарної служби.

У правозахисників одразу виникли побоювання щодо безпеки 
в’язнів, оскільки незадовго до цього після їхніх скарг перевіркою 
керівного апарату Держслужби, проведеною спільно з прокуратурою 
Криму, були виявлені численні зловживання з боку керівництва 
Сімферопольського СІЗО, що стало приводом для звільнення керів-
ного складу установи.

А 6 травня, за словами Андрія Діденка, з неперевірених, але 
різних джерел стало відомо, що бійці спецпідрозділу Державної пе-
нітенціарної служби, які перебували на території Сімферопольсь-
кого СІЗО, побили ув’язнених. Масштаби цього поки що не відомі 
і з’ясовуються правозахисниками, але вони дізналися прізвища семи 

234 http://www.khpg.org/index.php?id=1305185852
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потерпілих, із яких Сергій Руденко отримав травми ніг, а іншому 
в’язневі Сергію Козлову пошкодили нирку.

Спецконтингент хоче дискредитувати адміністрацію?
Представник кримського управління Державної пенітенціарної 

служби Микола Шищенко категорично спростовує інформацію пра-
возахисників: «Про те, що хтось був побитий — жодного такого фак-
ту зареєстровано не було. У карцер нікого не саджали».

Микола Шищенко каже, що сам спілкувався з тюремними ліка-
рями і відвідав карцер.

Разом з тим в офіційному прес-релізі кримського управління 
мовиться, що в Сімферопольському СІЗО напередодні травневих свят 
розпочалася операція «Щит», і за її першими результатами в осіб, 
які утримуються під вартою, вилучено багато мобільних телефонів, 
DVD-програвачі, колючо-різальні предмети та інше.

Проведення режимних заходів, передбачених українським зако-
нодавством, викликає незадоволення серед спецконтингенту Сімфе-
ропольського СІЗО, що намагається «дискредитувати законні вимо-
ги представників адміністрації», мовиться у прес-релізі.

Чи відреагують державні інституції?
Координатор програм Харківської правозахисної групи Андрій 

Діденко каже, що ця інформація потребує як ретельної перевірки, 
так і негайної реакції з боку прокуратури і керівництва Державної 
пенітенціарної служби: «Ми хочемо створити мобільну групу, яка 
була б здатна перевірити ці факти. Зараз ми намагаємося знайти 
підтримку народних депутатів України, намагаємося залучити апа-
рат Уповноваженого з прав людини, щоб, поки ця інформація свіжа, 
зафіксувати ці катування, якщо вони були, і вимагати від Прокура-
тури адекватної реакції».

сизонные Казни2��

Пока политики продолжают делить страну, в изоляторах времен-
ного содержания и СИЗО тысячи узников содержатся в недопустимых 
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санитарных условиях и подвергаются нечеловеческому обращению со 
стороны правоохранителей. Многие из них невиновны и надеются на 
справедливое правосудие. Арестованные страдают от депрессии, а не-
которые, как Вадим Главатый, тяжело больны. Но властям не до них.

История Вадима ужасна. Из материалов дела следует, что моло-
дой человек, 1976 года рождения, попал в немилость оборотней в по-
гонах, которые сделали его инвалидом второй группы, а впоследствии 
сфабриковали уголовное дело. В результате мужчина утратил здоро-
вье, лишен права на нормальное существование и рискует остаться 
без крыши над головой.

Главатый подозревался в совершении преступления по призна-
кам, предусмотренным ч. 2 ст. 186 УК Украины, был задержан и до-
прошен с применением недозволенных методов в Подольском РО ГУ 
МВД Украины в г. Киеве. Его, как утверждают защитники Главато-
го, пытали с 1 по 4 сентября 2006 года в присутствии следователей 
Романенко В.А. и Гребеножко Е.О.

Арестованному пришлось вызывать «скорую». Медики констати-
ровали закрытую черепно-мозговую травму, потерю сознания, закры-
тую травму грудной клетки, травму левого плечевого сустава, гема-
томы на теле. Врачи настаивали на госпитализации в травматологи-
ческое отделение Киевской клиники № 17. Но милицейские палачи 
5 сентября 2006-го перевели Вадима Главатого из ИВС в СИЗО № 13. 
Без суда, защиты и лечения он находился в Лукьяновке до 30 нояб-
ря 2006 года. После чего в принудительном порядке был направлен 
в психиатрическую больницу на экспертизу. В стенах лечебницы по-
дозреваемый повторно под «присмотром» медперсонала и работников 
милиции получает закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение 
мозга, гематомы и кровоизлияния по всему телу плюс закрытый пе-
релом левой руки со смещением.

2 декабря 2006-го по направлению травматолога Главатый был 
определен на специальное лечение. Мужчина находился в больнице 
более месяца, при этом его приковали к кровати цепью за одну руку, 
пока другая была в гипсе.

Частые побои и пытки в милиции и психиатрической больни-
це стали причиной травматической энцефалопатии, нарушения ре-
чи и памяти. Передвигался Главатый лишь с помощью инвалидной 
коляски.
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3 января 2007 года «обвиняемому» изменили меру пресечения 
на подписку о невыезде. Вадим в течение семи месяцев вынужден 
был лечиться, после чего получил статус инвалида второй группы.  
«Доблестные» милиционеры, очевидно, поняли, что зашли слишком 
далеко и рискуют потерять не только работу, но и свободу за свои 
садистские методы воздействия. Похоже, чтобы избежать наказания, 
14 июня 2008-го с помощью пожарного автомобиля они проникли 
в жилье инвалида Главатого, которое находится в Подольском райо-
не г. Киева, отобрали у больного ключи и уже через входные двери 
без понятых «вошли» в квартиру. Затем подкинули необходимые для 
будущего обвинения доказательства и арестовали мужчину за изна-
силование четырех гражданок с учетом якобы имеющейся у него су-
димости по ч. 1 ст. 152 УК Украины. Примечательно, что Главатый 
ранее к уголовной ответственности не привлекался. А две из четырех 
«изнасилованных» гражданок, как оказалось, вообще не обращались 
с заявлениями в милицию.

Как бы там ни было, а до сегодняшнего дня Вадима Главатого, 
практически немого и слепого инвалида, тягают из суда в СИЗО 
и наоборот. Дело, по сути, так и не рассмотрено. Правда, по хода-
тайству прокуратуры обвинение по двум эпизодам несуществующих 
фактов изнасилования отменено. Никто из оборотней-коррупционе-
ров к ответственности не привлекался. Инвалид Главатый даже не 
признан потерпевшим.

Более того, над ним продолжают безнаказанно издеваться. На-
пример, 17 ноября 2009 года подсудимый с высокой температурой и 
повышенным давлением, весь в гнойных ранах был доставлен под 
конвоем из СИЗО на судебное заседание. Прибывшая бригада скорой 
помощи установила обострение панкреатита, мутизм, вертеброген-
ную кардиалгию, гипертоническую болезнь второй степени и ОРВИ. 
Мать Главатого в ответ на заявленное ходатайство направить сына 
на лечение получила ответ: «В стационарном лечении не нуждается». 
26 ноября 2009-го Главатого вновь доставили в суд с теми же диагно-
зами, список дополнил острый трахеобронхит. Это констатировала 
бригада медиков в очередной раз вызванной «скорой». То есть девять 
дней в СИЗО никто не потрудился обратить внимание на состояние 
подсудимого. 

Мать Вадима Главатого и его защитники написали множество 
жалоб в разные инстанции с требованиями провести наконец инва-
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лиду необходимые судебно-медицинские экспертизы и отпустить на 
подписку о невыезде. Но никаких мер не принято. 

Уголовное дело Главатого известно всему миру, информация 
о нем прозвучала в ежегодном докладе Международной амнистии 
как один из примеров пыток в Украине. 

В Департаменте исполнения наказаний мотивируют нечелове-
ческие условия содержания в местах лишения свободы недостатком 
средств, выделяемых бюджетом. Можно себе представить, насколько 
свободнее стало бы в СИЗО, если бы таким, как Главатый, изменили 
меру пресечения на подписку о невыезде. 

Эффективно помочь Вадиму в нашей стране некому, потому что 
все ветви власти погрязли в коррупции, безразличии и воровстве.

Чем и когда закончится история Главатого, неизвестно. Но ес-
ли оборотней покрывают надзорная инстанция и суд, то истинные 
виновники, как показывает практика, никогда не ответят за соде-
янное.

«Коррупция по-украински» заявляет о совершенном в отноше-
нии Вадима Главатого должностными лицами Подольского РО ГУ 
МВД Украины в г. Киеве преступлении, которое привело к тяжким 
последствиям. И требует реакции генерального прокурора, согласно 
ст. 94–97 УПК Украины.

Н. Разумовская
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