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ВСТУП 

Закритість від незалежного контролю системи виконання пока-
рань була і залишається одним із вагомих чинників, які дозволяють 
приховувати, залишати непокараними численні серйозні порушен-
ня прав людини в місцях несвободи, зокрема, такі, як жорстоке по-
водження із засудженими, неналежні умови утримання, відсутність 
адекватної медичної допомоги, примус до праці, що прирівнюється 
до рабської, неможливість оскаржувати дії адміністрації або повідо-
мляти про порушення, неадекватні дисциплінарні покарання. 

Існуюча система, коли за дотриманням законності і порядку у ви-
правних колоніях наглядають державні органи, зокрема, ієрархічно 
вищі (обласні управління, центральний апарат ДПтСУ) та органи про-
куратури – не дозволяє стверджувати, що вони забезпечують неупе-
реджений, незалежний та ефективний контроль за дотриманням прав 
людини в місцях несвободи. 

Такий стан речей викликав ще на початку 2000-х спроби створити 
незалежний механізм громадського моніторингу, який би слідкував за 
дотриманням прав засуджених осіб в місцях несвободи. Одним із ва-
ріантів залучення громадськості до контролю за тим, що відбувається 
в місцях несвободи, були громадські ради, які створювались при об-
ласних управліннях ДПтСУ та при центральному апараті. Члени та-
ких громадських рад могли відвідувати різні виправні колонії, вислов-
лювати зауваження та рекомендації адміністрації щодо умов утри-
мання засуджених та поводження з ними. Одним із прообразів неза-
лежного механізму контролю стало запроваджене в січні 2008 року 
Управління з моніторингу прав людини в діяльності органів внутріш-
ніх справ, до якого входили помічники міністра МВС з моніторин-
гу прав людини в правоохоронних органах, вони були достатньо не-
залежними і часто походили з громадських організацій. Робота цього 
Управління, однак, була припинена, а саме Управління було ліквідо-
ване в 2010 році. 

Нарешті, в 2012 році, після ухвалення змін до Закону про Упо-
вноваженого Верховної Ради України з прав людини, було запрова-
джено систему Національного превентивного механізму, завдяки 
якій представники офісу Уповноваженого спільно з представника-
ми громадськості отримали можливість здійснювати візити до місць 
несвободи. 
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Нова законодавча ініціатива – ухвалення 8 квітня 2014 року змін 
до статті 24 Кримінально-виконавчого кодексу1 – визначила досить 
широкий перелік осіб, яким було надано право без спеціального до-
зволу (акредитації) в будь-який час безперешкодно відвідувати уста-
нови виконання покарань для здійснення контролю та проведення 
перевірок (за бажанням – у супроводі до трьох медичних працівни-
ків для медичного огляду засуджених та до двох представників за-
собів масової інформації), серед них – народні депутати України, їх 
помічники-консультанти, депутати Верховної Ради Автономної Рес-
публіки Крим та депутати місцевих рад, члени громадських рад при 
центральному органі виконавчої влади, що реалізує державну полі-
тику у сфері виконання кримінальних покарань, та його територіаль-
них підрозділах – на відповідній території. Завдяки цим законодавчим 
змінам члени громадських рад при центральному органі виконавчої 
влади, що реалізує державну політику у сфері виконання криміналь-
них покарань, та його територіальних підрозділах, які є представни-
ками неурядових організацій, народні депутати України та їхні поміч-
ники отримали можливості здійснювати візити до пенітенціарних за-
кладів та оцінювати стан дотримання прав людини в установах вико-
нання покарань. 

Відтак, можливостей відвідувати з візитами пенітенціарні уста-
нови України стало більше, що, звичайно, стало ще одним запобіжни-
ком проти можливих порушень прав засуджених.

Працівники Харківської правозахисної групи в межах проекту, 
який був підтриманий Представництвом Європейської Комісії в Укра-
їні, почали здійснювати з травня 2014 року візити до пенітенціарних 
установ в супроводі помічників народних депутатів, а пізніше – спіль-
но з членом громадської ради при ДПтСУ. 

Моніторингові візити представників ХПГ до установ ДПтСУ 
здійснювались за напрацьованою методологічною схемою, яка скла-
далась із декількох компонентів. Передовсім, причиною візиту до пе-
нітенціарного закладу ставала отримана через різні канали інформа-
ція про можливе порушення прав засуджених осіб – інформація, як 
правило, надходила або через безпосереднє звернення до ХПГ засу-
джених або їхніх родичів, або через повідомлення в правозахисних 

1 http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/1186-18

Вступ
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розсилках чи мережах, засобах масової інформації. Як правило, відра-
зу по закінченні візиту відбувалась зустріч з адміністрацією виправ-
ного закладу і під час цієї зустрічі обговорювались основні зауважен-
ня, з’ясовувалась обґрунтованість окремих тверджень, висловлених 
засудженими під час особистих зустрічей. За результатами візиту го-
тувався звіт із зазначенням встановлених проблем та сформульовани-
ми зауваженнями і рекомендаціями щодо їх виправлення, який над-
силався до керівництва адміністрації виправного закладу, матеріали 
звітів до окремих колоній представлені в цьому видані. В разі, коли 
для розв’язання проблемної ситуації потрібна була правова допомога, 
Харківська правозахисна група забезпечувала надання такої допомо-
ги силами юристів та адвокатів офісу. Під час візитів до колоній пред-
ставники ХПГ вивчали практику застосування дисциплінарних стяг-
нень в кожному з виправних закладів, відвідуючи ділянки ДІЗО-ПКТ, 
встановлюючи причини вміщення туди засуджених, умови їх перебу-
вання. Окремо і ретельно досліджувалась практика жорстокого по-
водження, якщо такі випадки мали місце. Важливим було вивчення 
питання про можливість засуджених здійснювати комунікацію із зо-
внішнім світом (листування, телефонні переговори, зв’язок через ін-
тернет), а також можливість оскаржувати дії адміністрації установи. 
Під час відвідин медичної частини установ виконання покарань мо-
нітори вивчали, наскільки адекватно здійснювалось надання медич-
ної допомоги засудженим. Ще однією темою для вивчення було за-
лучення засуджених до роботи в умовах відбування покарання, умо-
ви праці та її оплата. За результатами окремих поїздок були звернен-
ня до суду з метою захисту прав конкретних осіб або відновлення по-
рушеного права. 

У цьому виданні зібрані матеріали за результатами візитів до 
установ виконання покарань протягом першого року проекту за під-
тримки ЄС (червень 2014 – травень 2015 рр.), наведені звіти, прикла-
ди із справ, коли за результатами відвідання пенітенціарних закладів 
засудженим надавалась правова допомога для захисту або відновлен-
ня їхніх прав. 

Олександр Павліченко
Євген Захаров

 

Моніторинг прав людини в установах виконання покарань   ●   Книга перша



9

Моніторинговий візит 20 травня 2014 року
до Дніпропетровської ВК № 89

20 травня 2014 року представники ХПГ та інформаційної 
агенції «Поряд з вами» здійснили перший візит без попередження 
для з’ясування, чи діють на практиці зміни до ст. 24 КВК України. 
Цей візит здійснили до ДВК-89 не випадково, оскільки 5 липня 
2011 року в цьому закладі відбулося масове жорстоке побиття за-
суджених із застосуванням бійців спеціального підрозділу ДПтС 
України2.

Але незважаючи на докази чисельних тілесних ушкоджень, 
скарг самих засуджених, правоохоронні органи не спромоглися 
провести об’єктивне і неупереджене розслідування минулих подій. 
Після звернень до національних судових інстанцій адвокати засу-
джених звернулись до Європейського суду з прав людини. Саме за-
суджені ДВК-89 після катувань та жорстокого поводження з боку 
персоналу чисельним голодуванням привернули увагу представ-
ників КЗК, які за результатами свого візиту до Україні в 2012 і від-
відування ДВК-89 повідомили в своїй доповіді про позитивні змі-
ни, що стосуються дотримання прав людини в установі, у порів-
нянні з візитом в 2009 році, і зазначили, що це було пов’язано із 
зміною керівництва. 

Дніпропетровська ВК №89 є закладом середнього рівня безпе-
ки. На її території знаходиться сектор максимального рівня безпе-
ки, в якому утримуються засуджені до довічного позбавлення волі. 
Впродовж візиту були відвідані медична частина, лікарня для хво-
рих на туберкульоз, сектор максимального рівня безпеки, камери 
ДІЗО, ПКТ. Керівництво закладу і персонал всіляко сприяли здій-
сненню візиту, в тому числі і спілкуванню віч-на-віч з засуджени-
ми і представниками персоналу. Медична частина приємно здиву-
вала. Персоналом були продемонстровані кабінети лікарів із ціл-
ком пристойним, як на наш погляд, обладнанням – начальник ме-
дичної частини провів цілу екскурсію. В’язнична лікарня виглядає 
як звичайна лікарня. 

2 http://khpg.org/index.php?id=1309969087
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 Кімнати для довгострокових побачень – як маленькі готельні но-
мери. У кімнаті для короткострокових побачень є таксофон, з якого 
в’язням можна телефонувати, причому дозвіл на дзвінок вони отри-
мують того ж дня, коли звертаються з проханням про це.
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У розмовах з нами в’язні підтвердили, що вони реально мають 
можливість користуватися медичним обладнанням та отримувати ме-
дичну допомогу. Також ніхто, в тому числі під час конфіденційних 
розмов, не поскаржився на погане ставлення з боку персоналу коло-
нії – навпаки, казали, що все нормально, ніхто з них не знущається. 
На вигляд вони не залякані, у більшості – не ховалися від фото- й ві-
деокамери. На території багато зелені і квітів (звісно, не в секторі під-
вищеної безпеки і не в бетонних прогулянкових двориках). Відкрив-
ши кран над умивальником у карцері, ми переконалися, що вода з ньо-
го тече прозора, без запаху і неприємного присмаку.

Скарги, звісно, були. З того, що ми встигли почути, бо поспілку-
валися лише з окремими в’язнями, яких обирали самі – один чи двоє 
засуджених поскаржилися, що у відділі хірургії (там працюють ліка-
рі не з колонії, а з обласної лікарні) їм не надали належну медичну до-
помогу. Один засуджений повідомив, що йому від тиску лише кололи 
магнезію, яка не допомагала. В іншого пухнуть коліна, а йому не мо-
жуть встановити діагноз. Керівники установи, в тому числі начальник 
медчастини, пообіцяли нам, що цих засуджених ще раз оглянуть ме-
дики і нададуть їм належну допомогу. 

Однією із задач моніторингових візитів є створення активного ді-
алогу з керівництвом закладів з метою усунення недоліків в їх робо-
ті у вигляді виправлення конкретних порушень прав людини, зафіксо-
ваних моніторами під час візитів. Тому після кожного візиту саме ке-
рівництву установи, а не до ДПтСУ направляється звіт за наслідка-
ми моніторингового візиту. Свої зауваження та пропозиції за резуль-
татами даного візиту було направлено до керівництва колонії. У від-
повідь надійшов лист за підписом в.о. Начальника Дніпропетровської 

Моніторинговий візит 20 травня 2014 року до Дніпропетровської ВК № 89
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ВК (№89) Д.В. Сало, в якому було зазначено наступне: «Стосовно ви-
явлених 20 травня 2014 року, під час Вашого візиту, недоліків в примі-
щеннях ПКТ повідомляємо: на теперішній час в приміщеннях камер-
ного типу сектора максимального рівня безпеки при Дніпропетров-
ській виправній колонії №89 зроблено косметичний ремонт та від-
ремонтовано санітарний вузол. Засуджені, які відбувають дисциплі-
нарне стягнення у ПКТ, на даний час утримуються в камері, яка від-
повідає нормам житлової площі.»

Моніторинг прав людини в установах виконання покарань   ●   Книга перша
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Моніторинговий візит 24 липня 2014 року
до Житомирської УВП № 8

24.07.2014 року відбувся моніторинговий візит до Житомирської 
установи виконання покарань №8 (ВК № 8).

За підсумками візиту можна констатувати, що керівництво за-
кладу на практиці підтвердило відкритість системи для громадсько-
го контролю. Монітори мали можливість відвідати будь-яке примі-
щення, спілкуватися з ув’язненими, в тому числі і конфіденційно, без 
присутності представників пенітенціарного закладу, використовува-
ти фото- і відеофіксацію, мали можливість ознайомитися з особови-
ми справами засуджених. Персонал закладу сприяв досягненню мети 
моніторингового візиту. 

Сама процедура доступу до установи була нетривалою. Чергова 
дівчина-службовець, з’ясувавши мету візиту моніторів, вже за кілька 
хвилин спрямувала нас до виконуючого обов’язки начальника устано-
ви майора ДПтСУ Поліщука. Ми зустрілись з ним разом із підполков-
ником Гебітовим, заступником начальника установи, та оперативно 
прибувшим до закладу заступником начальника управління ДПтСУ в 
Житомирській області підполковником ДПтСУ Бобриньовим. 

Візит розпочався з відвідин санітарної частини, де відбулась зу-
стріч і спілкування з головним лікарем установи, який розповів про 
роботу медичної частини. Окрім загальної оцінки належного забезпе-
чення медичним персоналом (16 штатних одиниць), медичною техні-
кою та медпрепаратами, було відзначено повідомлення головного лі-
каря про залучення до установи цивільних лікарів стоматологів з ме-
тою надання можливості засудженим, в тому числі і до довічного по-
збавлення волі, за власні кошти або кошти рідних, знайомих, отриму-
вати стоматологічні послуги, в тому числі і протезування.

Окремо слід відзначити позитивні результати з виявлення та по-
передження туберкульозу, що є гострою проблемою в місцях позбав-
лення волі. В медичній частині установи встановлений новий сучас-
ний комп’ютерний рентген апарат з низьким рівнем опромінення, що 
дає змогу оперативно й швидко здійснювати рентген діагностику всіх 
засуджених і діагностувати захворювання на туберкульоз на ранніх 
стадіях. З’ясувалось, що в закладі перебуває молода породілля з ново-
народженою дитиною, і монітори відвідали ув’язнену маму з немов-
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лям. Жінка, яка нещодавно повернулась із пологового будинку, пере-
бувала з дитиною в окремій, спеціально підготовленій та облаштова-
ній саме для неї та її дитини камері, малюк і мама, як було зауважено, 
забезпечені необхідними для них речами, лікарським наглядом. Умо-
ви перебування їх в закладі можна вважати задовільними. 

Окремо хочеться виділити зустріч із засудженим Павлом Па-
ничем. Тривалий час адвокатами Харківської правозахисної групи, 
Української Гельсінської Спілки з прав людини цій людині надава-
лась правова допомога. У відповідь на прохання щодо конфіденцій-
ної розмови із засудженим Паничем супроводжуючі офіцери погоди-
лися і надали можливість провести таку зустріч наодинці з монітора-
ми. Панич скаржився на стан здоров’я, нестерпні болі і погане само-
почуття, а також на катування і жорстоке поводження з ним під час 
перебування в 25-й колонії міста Харкова. Також він озвучив претен-
зії до керівництва 70-ї колонії міста Бердичів Житомирської області 
щодо фабрикації дисциплінарних стягнень і відсутність можливості 
умовно-дострокового звільнення.

24 березня 2012 року Панич П. О. звернувся з позовом до Жито-
мирського окружного адміністративного суду про визнання незакон-
ною діяльності суб’єкта владних повноважень. Йшлось про порушен-
ня його права на правову допомогу а також на конфіденційність лис-
тування зі своїм захисником. Зокрема, Панич П.О. у серпні 2011 року 
написав лист своєму захисникові Левицькому Олегу Володимирови-
чу, вклав лист у конверт, заклеїв його та передав представникам адмі-
ністрації колонії на відправлення. Однак, через декілька днів йому по-
вернули його зі словами, що конверт не повинен бути заклеєний, тоб-
то лист можна передавати на відправку лише у відкритому вигляді. 
Панич написав ще одного листа своєму захисникові, однак йому зно-
ву відмовили відправити його у закритому вигляді. Позивач (засудже-
ний) спробував ще раз: 27 вересня 2011 року він знову передав вище-
названий лист у заклеєному конверті на відправку. За два дні началь-
ник відділення повернув йому цей лист із таким же формулюванням, 
що й раніше, а саме – «передавати листи на відправку у закритому ви-
гляді не можна». Панич змушений був направити другий вищеназва-
ний лист датований 16 серпня 2011 року у відкритому вигляді 13 жов-
тня 2011 року, де зазначено про неможливість направлення ним корес-
понденції у закритому вигляді своєму захиснику.

Моніторинг прав людини в установах виконання покарань   ●   Книга перша
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Своєю постановою Житомирський окружний адміністративно-
го суд від 18 квітня 2012 року у складі головуючого судді Токарева 
М.С. задовольнив частково позов Панича П.О. Позов було задоволено 
в частині перегляду кореспонденції, адресованої адвокату. Суд визнав 
неправомірними дії адміністрації установи, пославшись на ч. 5 ст.113 
КВК України, в якій чітко зазначено (в редакції Закону на час по-
дій), що кореспонденція, яку засуджені адресують захиснику у спра-
ві, що здійснює свої повноваження відповідно до ст.44 Кримінально-
процесуального кодексу України, перегляду не підлягає і надсилаєть-
ся за адресою протягом доби з часу її подачі.

Сліди від тортур що залишилися на все життя

В установі перебував засуджений за статтею 391 КК України Р., 
якій постраждав від катувань у ВК №25 (місто Харків), він мав слі-
ди від застосування наручників з надмірною силою. Після зустрічі з 
засудженим Р. було з’ясовано, що сліди від наручників залишилися в 
нього на руках, що було зафіксовано на відео. На наше прохання по-
спілкуватись з засудженим Р. віч на віч персонал СІЗО запропонував 
влаштувати зустріч з засудженим в окремому приміщенні. Це вели-
ка кімната з багатьма стільцями, мабуть, використовується для про-
ведення заходів з особовим складом установи. На прохання моніторів 
спілкування відбувалось конфіденційно. Засуджений Р. не надав згоду 
на розповсюдження своїх персональних даний (відео запис проводив-
ся таким чином, щоб не було видно обличчя засудженого)

Р. розповів про катування в 25-й колонії, продемонстрував шра-
ми на зап’ястях рук від надмірного застосування спеціальних засо-
бів (наручників) в цій установі, назвав прізвища осіб, які його кату-
вали, особисто зазначив, що шрами залишилися після двох випадків 
застосування наручників. Також засуджений Р. розповів про фабри-
кацію відносно нього кримінальної справи за статтею 391 КК Украї-
ни. Він зазначив, що більшість дисциплінарних стягнень, отриманих 
в Олексіївській ВК №25, були за невиконання законних вимог адміні-
страції щодо прибирання житлових приміщень і території установи. 
Засуджений наголошував, що зі змінами в нормативно-правовій базі 
ДПтСУ дисциплінарне стягнення за відмову від прибирання було ска-
соване, а тому, на думку засудженого, склад злочину, що йому було 

Моніторинговий візит 24 липня 2014 року до Житомирської УВП № 8
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інкриміновано, фактично декриміналізовано і не існує на теперіш-
ній момент, тому він вважає, що його вирок має бути скасовано. Засу-
джений Р. повідомив, що в його камері перебуває інший засуджений 
– Є., який також постраждав від катувань і жорстокого поводження з 
боку персоналу 25-ї і 70-х колоній. (за персональною згодою засудже-
них знято копії матеріалів, що стосуються дисциплінарних стягнень, 
з особистих справ засуджених Панича, Р., Є.).

Моніторинг прав людини в установах виконання покарань   ●   Книга перша
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Моніторингові візити
до Бердичівської УВП № 70 управління ДПтСУ 

в Житомирській області 

Моніторинговий візит 25 липня 2014 року
до БВК № 70

25 липня 20014 року відбувся візит до ВК №70 міста Бердичів 
Житомирської області, колонії максимального рівня безпеки. 

Під час спілкування з особами, що відбували покарання, і їх прин-
ципову вимогу та наполягання на конфіденційній зустрічі (віч на віч 
без присутності персоналу), керівництво колонії зазначило, що спіл-
кування з засудженим можливе лише в присутності працівника уста-
нови через вимоги безпеки. 

Засуджений до довічного позбавлення волі М. вимагав зустріч з 
моніторами віч-на-віч без присутності персоналу. Він стверджував, 
що інформація, яку він має намір повідомити, стосувалась порушень 
його прав саме персоналом закладу. М. скаржився на те, що адміні-
страція закладу використовує дисциплінарні стягнення, в тому числі 
і з елементами жорстокого поводження (зі слів М. його переодягали в 
тонкий одяг, і він перебував цілодобово в приміщенні, де температу-
ра повітря була 5 градусів вище нуля). М. повідомив під час зустрічі, 
що триває судове провадження в Окружному адміністративному суді 
щодо розгляду його позову на дії та бездіяльність представників різ-
них закладів ДПтСУ, в тому числі і до центрального апарату ДПтСУ 
як суб’єктів владних повноважень.

Також засуджений М. повідомив в інтерв’ю моніторам про чи-
сельні порушення його прав в ході досудового і судового проваджен-
ня, такі як катування і жорстоке поводження, нелюдське ставлення до 
нього з боку персоналу під час слідства, а також наголосив на тому, 
що понад сто двадцять діб перебував в статусі особи, що відбуває дис-
циплінарне стягнення за те, що намагався оскаржувати дії (бездіяль-
ність) органів державної влади. В цей період в рамках кримінально-
го провадження на стадії касації М. був позбавлений можливості зу-
стрічатися з адвокатом, оскільки відбував дисциплінарні стягнення. 
(Тільки зміни до КВК надають в новій редакції адвокату право мати 
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побачення з клієнтом, навіть якщо він перебуває в ДІЗО, ПКТ, ОК, 
карцері.) Також М. скаржився на те, що переніс інсульт, і в нього від-
нялася ліва частина тіла. Проте на питання, поставлене персоналу, чи 
надавалася М. медична допомога і чи дійсно в нього констатовано ін-
сульт, відповідь була така, що М. була викликана спеціальна комісія, 
бригада з шести лікарів, на предмет дослідження його стану здоров’я. 
Проте М. знехтував послугами фахівців, які мали при собі відповід-
не обладнання для констатації стану здоров’я засудженого. У моніто-
рів виникло питання, чи можливо констатувати інсульт на переносно-
му обладнанні, про яке згадував персонал. В рамках моніторингово-
го візиту ми не наділені компетенцією проводити розслідування фак-
тів порушень прав людини, це повноваження прокуратури. Але ми 
опитали засуджених до довічного позбавлення волі С. і В., які утри-
муються в камері разом з М., на предмет харчового отруєння яйцями, 
придбаними в магазині закладу. З’ясувалося, що отруївся тільки засу-
джений В., хоча засуджений С. повідомив, що яйця їли всі співкамер-
ники. При цьому В. повідомив, що його стан здоров’я вже став наба-
гато кращим, і він почувається задовільно.

Поки лікар-інфекціоніст оглядала М. (як нам повідомили пред-
ставники персоналу), нам запропонували поспілкуватися з іншими 
засудженими до довічного позбавлення волі. Ми почали пропонува-
ти по черзі відчиняти двері камер і спілкуватися з засудженими в при-
сутності адміністрації через грати камери. Ми називались, пояснюва-
ли мету візиту і пропонували на камеру висловитися, якщо вони вва-
жають, що їх було засуджено до довічного терміну покарання за сум-
нівними вироками, або якщо покарання не пропорційне тяжкості ско-
єного злочину, а також якщо вони мають відомості про порушення 
прав людини. Більшість засуджених відмовлялась спілкуватися на ка-
меру і вважала, що вирок суворий, але справедливий. Представни-
ки персоналу повідомляли нам, що той або інший засуджений до до-
вічного позбавлення волі бажає з нами поспілкуватись, і така розмо-
ва відбувалась.

До громадської приймальні Харківської правозахисної групи над-
ходять чисельні скарги від засуджених з інформацією про те, що в ле-
гальний спосіб (шляхом оскарження в компетентні органи влади) не-
можливо реалізувати захист своїх порушених прав. Після подачі скар-
ги на дії (бездіяльність) персоналу в установлений законом спосіб, по-
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чинаються переслідування з боку адміністрації з застосуванням штуч-
но створених дисциплінарних стягнень по відношенню до скаржника. 
Тому більшість скарг від засуджених на дії (бездіяльність) персоналу 
закладів ДПтСУ, що надходять на адресу Харківської правозахисної 
групи, потрапляють через родичів засуджених, або в нелегальний спо-
сіб від самих засуджених. Велика кількість скарг стосувалася інфор-
мації, що саме в цьому закладі відбувається жорсткий контроль з боку 
персоналу, кореспонденція у вигляді скарг на дії адміністрації не від-
правляється, а засуджені, які скаржаться, переслідуються в дисциплі-
нарному порядку, адвокатам перешкоджають здійснювати свою про-
фесійну діяльність на захист інтересів клієнта, не допускаючи до засу-
дженого, або не надаючи побачення віч на віч. Наприклад, під час ві-
зитів КЗК монітори Комітету мають право на конфіденційні зустрічі 
з засудженими, і це є обов’язкова процедура візитів, тому що саме на 
умовах конфіденційності представники КЗК отримують інформацію 
про катування, жорстоке поводження, тиск з боку інших засуджених і 
приниження під час дисциплінарних стягнень. І саме такий візит з еле-
ментами конфіденційності передбачений мандатом КЗК. Представни-
ки офісу Омбудсмана (НПМ), регіональні представники також мають 
повноваження спілкування віч на віч з засудженими під час візитів. 
Прийняті Верховною Радою законодавчі новели – зміни до КВК Укра-
їни – надають повноваження певній категорії осіб здійснювати візи-
ти без попереджень в заклади, підпорядковані ДПтСУ. При тому, що, 
як на практиці було продемонстровано персоналом БВК-70, ці нор-
ми «на умовах анонімності» трактуються як анонімність інформації 
про засудженого, а також особи, яка з нею спілкується, а не як умо-
ви анонімності інформації, яку надає засуджений під час спілкуван-
ня з монітором. З приводу цієї події один із членів групи моніторів 
Олександр Павліченко висловив таку думку з приводу норми закону, 
яка передбачена на захист прав засудженого щодо анонімного спілку-
вання під час візитів: «на умовах анонімності означає, що особа пові-
домляє інформацію і при цьому не називає своє прізвище, інші дані, 
або – якщо її прізвище відоме – висловлює прохання використовувати 
надану нею інформацію без згадування її персональних даних, які до-
зволять її ідентифікувати. Це, однак, не передбачає обов’язкове забез-
печення конфіденційності під час спілкування з відповідними особами 
(персоналом установи, засудженими), відповідно, вимога під час здій-
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снення перевірок забезпечити конфіденційний характер спілкування з 
посиланням на дотримання анонімності видається неправомірною. І 
ще одне – анонімність має забезпечувати той, хто отримує інформацію 
(особа, яка здійснює перевірку), відповідно подаючи інформацію в та-
кому вигляді, щоб неможливо було ідентифікувати джерело інформа-
ції. Це є виконання домовленості між особою, яка надала інформацію 
(не називаючи, або навіть називаючи себе) та тим, хто цю інформацію 
отримав і поширює. Відповідно, на дотримання анонімності спілку-
вання адміністрація пенітенціарного закладу не впливає.»

На думку Євгена Захарова, «“анонімне” не є синонімом “конфі-
денційно”. Це означає, що засуджений дає інформацію, не розкрива-
ючи свого імені як її джерела.”»

Залишилося відкритим питання, як забезпечувати анонімність за-
суджених до довічного позбавлення волі, які перебувають в клітках 
під час візитів і бажають повідомити інформацію без присутності ад-
міністрації.

Адвокат Олег Левицький: «Дуже дивна законодавча приписка. 
Адже на умовах анонімності мають право спілкуватися всі і всюди. 
Закон не повинен зайвий раз прописувати, що хтось має право спіл-
куватись, не називаючи себе. Тому тут не все для мене зрозуміле. Що 
він, законодавець, мав на увазі, коли зауважив, що якась особа має 
право спілкуватись з засудженими і “в тому числі на умовах анонім-
ності”? Яка логіка такого уточнення?»

Андрій Галай – керівник Центру юридичної клінічної освіти, на-
чальник наукової лабораторії пенітенціарної та ювенальної юстиції 
Інституту кримінально-виконавчої служби: «Я розглядаю цю норму 
як недороблену. Вона не надає зрозумілу процедуру спілкування: як 
це спілкуватися анонімно – хіба що дати змогу, наприклад, в відділен-
ні (камері) написати без підпису свідчення і покласти там то. Не мас-
ку ж надівати... Анонімність, скорше за все мав на увазі законотво-
рець, в даному випадку стосується порядку використання інформа-
ції – тобто мати змогу спілкуватися віч на віч та оприлюднювати одер-
жану інформацію без зазначення джерела. Але в останньому випад-
ку таку інформацію як то кажуть “до дєла не приш’єш”. Виправлен-
ня цієї норми – не справа інструкції імхо. Це справа внесення змін до 
КВК. Звичайно, корява норма не обов’язково має змінюватись, вона 
може виконуватись на розсуд, при спорах оцінюватись позасудово і в 
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суді. Все ж, на мій погляд, в силу того, що норма по суті складається 
з одного ключового слова: “анонімне” спілкування і не має у КВК чи 
в інших актах зрозумілішої процедури, її суду буде важко оцінити.»

Ірина Яковець – доктор юридичних наук: «Спілкування в умо-
вах анонімності – коли досліджувані особи переконані, що відомос-
ті, які вони дають, зберігаються в таємниці. Це положення з галузі 
знань стосовно різноманітних досліджень. Звідси – як би не викручу-
валась адміністрація, таємницю може забезпечити лише спілкування 
наодинці.»

У цьому аспекті стаття 24 КВК України виписана недостатньо 
чітко і дає змогу персоналом закладу термін «на умовах анонімнос-
ті» трактувати на власний розсуд. І не зрозуміло, чи може засуджений 
до позбавлення волі повідомити інформацію наодинці про катуван-
ня, знущання відносно нього з боку персоналу та інших засуджених 
під час моніторингових візитів, чи обов’язково спілкування моніторів 
має відбуватися під пильним наглядом персоналу закладу? Може, вар-
то про це спитати у Міністра юстиції, або у депутата Верховної Ради 
автора цих законодавчих змін? Що автор мав на увазі в цій нормі «на 
умовах анонімності», чи може засуджений передати інформацію про 
порушення прав людини наодинці без нагляду з боку персоналу? 

Між іншим, поняття «на умовах анонімності», як свідчать мо-
ніторингові візити до різних установ, в різних закладах з однаковим 
рівнем безпеки розуміються по-різному. Напевно, йдеться про те, на-
скільки інформація про порушення прав людини може стосуватися 
персоналу закладу. Наприклад, під час здійснення моніторингового 
візиту в ДВК-89 міста Дніпропетровськ персонал закладу на прохан-
ня моніторів відчиняв будь-яку камеру ДІЗО, ПКТ, ДПК, монітори за-
ходили в середину камери, двері причинялися і відбувалася розмо-
ва без присутності персоналу закладу. На згоду або на прохання за-
судженого відбувалась фото і відео фіксація (засуджений мав можли-
вість записати телефон, або отримати візитівку). Спілкування з засу-
дженими на довічне позбавлення волі відбувалося під наглядом пер-
соналу в спосіб відчинення першої двері за залізними гратами, але 
монітори не просили про конфіденційні зустрічі з засудженими до до-
вічного позбавлення волі в цій установі. Можливо, якби така пропо-
зиція пролунала, персонал закладу забезпечив би зустріч з таким засу-
дженим віч на віч в спеціально обладнаному приміщенні.
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Відвідування БВК-70

Сама процедура доступу до установи була нетривала. На 
контрольно-пропускному пункті, після повідомлення черговій про 
мету візиту до моніторів вийшов начальник оперативної частини Га-
ноль М. П. Пізніше вийшов виконуючий обов’язки начальника закла-
ду Васильев І.В. Після відповідної процедури реєстрації і видачі пе-
репусток ми потрапили до установи. Спочатку з’ясували мету візиту, 
наші плани, що саме ми хочемо оглянути і з ким зустрітися. Ми одра-
зу акцентували увагу керівництва на тому, що метою нашого візиту є 
моніторинг дотримання прав людини в місцях позбавлення волі, що 
ми маємо намір відвідати дільницю сектору посиленого контролю, 
власне дільницю, де засуджені знаходяться в камерах ДПК, відбува-
ють дисциплінарні стягнення в ДІЗО, ПКТ, а також камери, в яких пе-
ребувають особи, засуджені до довічного позбавлення волі, також нас 
цікавить питання застосування дисциплінарних стягнень. Тому ми бу-
демо просити надати особові справи засуджених, яких ми зазначимо 
за їхньою письмовою згодою. Також повідомили, що маємо намір зу-
стрітися з засудженими, коло яких не обмежене. Біля входу до діль-
ниці посиленого контролю персоналом закладу нам було представле-
но начальника сектору максимального рівня безпеки Гончарука О. М. 
На зустріч з моніторами вийшов днювальний із числа засуджених, що 
роздає їжу в камерах ДІЗО, ПКТ, ДПК. В пустому баці лишилося не-
велика кількість каші разом з курячим м’ясом. Представник персона-
лу звернув увагу на те, що їжа засуджених калорійна і містить в собі 
м’ясо. Повний бак їжі ми не бачили, або як її видають, як і розмір по-
рцій, не встановлювали, чи є в наявності в кожній порції м’ясо. Між 
днювальним і представником персоналу закладу відбулася розмова, 
під час якої днювальний скаржився на те, що в камерах ДІЗО, ПКТ на 
нього викинули їжу, ту, що він роздавав. В ході подальшого візиту ми 
з’ясували, що насправді їжу викинув на днювального засуджений У. 

Засуджений У.

До Харківської правозахисної групи за допомогою про надання 
юридичної допомоги звернувся засуджений У. в рамках можливого, на 
його думку, кримінального звинувачення по статті 391 КК України. Під 
час зустрічі з моніторами він скаржився на умови утримання, на стан 
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здоров’я і на несправедливе, як на його думку, дисциплінарне покаран-
ня у вигляді п’ятнадцяти діб ДІЗО. Засуджений акцентував увагу на по-
ганому стані здоров’я, численних захворюваннях, непропорційності 
дисциплінарного стягнення і упередженості адміністрації під час при-
йняття рішення про дисциплінарне покарання. Також наголошував на 
тому, що він мешканець Криму, міста Ялта, має стареньку матір і про-
сив посприяти в переведенні його на територію АРК Крим. Коли моні-
тори поставили питання, чи бажає він змінити громадянство на росій-
ське, засуджений відповів, що не бажає змінити громадянство, але про-
сить про його перевід до іншої установи відповідного рівня, яка терито-
ріально розташована ближче до АРК Крим. Після ознайомлення з мате-
ріалами дисциплінарного стягнення по відношенню до засудженого У. 
було з’ясовано, що він відбуває дисциплінарне покарання у вигляді 15 
діб ДІЗО за провину, яка складалася в тому, що засуджений на вимогу 
персоналу не пришив на одяг розпізнавальний знак – «бірку». Засудже-
ний пояснював, що адміністрація закладу не забезпечила його відповід-
ними речами, в тому числі і голкою з ниткою, а він відповідно до норм 
КВК не має права дарувати, отримувати будь-які речі в середовищі за-
суджених. Персонал закладу під час комісії щодо дисциплінарних стяг-
нень таку відповідь розцінив, як виклик, і, зі слів персоналу, на питан-
ня до У., яке покарання він вважає справедливим, У. відповів, що йому 
байдуже. Члени ХПГ, учасники моніторингового візиту зауважили, що 
приймаючи рішення про дисциплінарні стягнення, персонал установи 
перебирає на себе квазісудові повноваження, і постає питання, якими 
критеріями він користується, коли призначає таке суворе покарання за 
таку незначну провину, як не пришитий нагрудний знак. У відповідь 
на це представник адміністрації зауважив, що на комісії установи під 
час винесення дисциплінарних покарань адміністрація враховує перш 
за все ставлення особи до скоєного. 

Моніторинговий візит 14 листопада 2014 р.
до БВК № 70

12 листопада до Харківської правозахисної групи надійшла ін-
формація про масовий обшук та побиття засуджених в Бердичівської 
ВК № 70, а також про вивезення частини засуджених, в тому числі по-
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битих, до інших установ системи виконання покарань. Частину засу-
джених вивезли до Житомирського та інших СІЗО, потім їх терміно-
во перевезли до Київського, Вінницького та Львівського слідчих ізо-
ляторів.

З метою з’ясувати стан, в якому перебували засуджені особи, пере-
везені до Київського СІЗО, спільна група з працівників офісу Уповно-
важеного Верховної ради України з прав людини та Харківської пра-
возахисної групи 14 листопада 2014 року відвідала Київський слідчий 
ізолятор № 13, куди були перевезені 4 особи з ВК-70 – засуджені П., К., 
Г. та І. Лікар, який був у складі групи, оглянув цих засуджених, встано-
вив наявність численних тілесних ушкоджень у кожного із них.

У цей же день, 14 листопада 2014 року, спільна група з працівни-
ків офісу Уповноваженого ВРУ з прав людини та Харківської правоза-
хисної групи відвідала Бердичівську ВК № 70, де ще перебували двоє 
осіб, яких було побито 12 листопада 2014 року. За результатами спіл-
кування із засудженими та адміністрацією ВК-70 вдалось встановити, 
що 12 листопада 2014 року в цьому закладі відбувся масовий обшук 
із залученням значної кількості співробітників пенітенціарних закла-
дів Житомирської області (до 140 осіб). У ході цього обшуку, який 
здійснювався в брутальний спосіб, викидались, вилучались та знищу-
вались особисті речі, продукти засуджених. У результаті цього захо-
ду 7 осіб зазнали видимих тілесних ушкоджень. Працівниками ДПтС 
України була майже повністю відтворена ситуація, яка в січні–люто-
му 2007 року мала місце в Ізяславській виправній колонії № 313, що 
стало приводом до засудження України Європейським судом з прав 
людини як порушниці Європейської конвенції з прав людини за стат-
тею 3 у справі Карабет та інші проти України4.

Причини, які лежать в основі конфлікту, що вже не один тиждень 
тривав між адміністрацією ВК-70 та засудженими, називалися різні, 
і це має встановити відповідне розслідування. Під час спілкування з 
членами комісії, яка відвідала ВК-70, засуджені скаржились на фак-
тично рабські умови праці в промисловій зоні, погане медичне об-
слуговування, жорстокість і випадки насильства з боку адміністрації, 
складнощі з надсиланням кореспонденції, примус до голосування під 

3 http://khpg.org/index.php?id=1185642111
4 http://khpg.org/index.php?id=1361282500
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час виборів за певну політичну силу (при цьому групі моніторів було 
передано декілька примірників пропагандистської газети «Новорос-
сия», яка, зі слів засуджених, поширювалась адміністрацією колонії 
напередодні виборів). Адміністрація, в свою чергу, вважала, що засу-
джені намагаються досягти послаблення режиму контролю з боку ад-
міністрації, і здійснення обшуку було демонстрацією власне контро-
льованості ситуації з боку адміністрації.

Те, що відбулось в Бердичівській ВК-70, дає підстави стверджу-
вати, що побиття засуджених було здійснене з метою їх залякування, 
інших підстав для застосування сили в такому масштабі і з такими на-
слідками не було.

Практика побиття засуджених була однозначно засуджена в рі-
шеннях Європейського суду з прав людини у справах Давидов та інші 
проти України та Карабет та інші проти України, в яких було визна-
но порушення статті 3 Європейської конвенції, що забороняє катуван-
ня та жорстоке і таке, що принижує гідність, поводження чи покаран-
ня. В разі, якщо розслідування цього інциденту з боку правоохорон-
них органів не буде здійснене належним чином, не будуть встановле-
ні та притягнуті до відповідальності винуватці, це може стати приво-
дом для нового засудження України як порушниці Європейської кон-
венції з прав людини.
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Під час візиту було встановлено неналежні умови перевезення їжі 
для осіб, які перебувають в ДІЗО, ДПК, ПКТ, як і зберігання їх речей 
в коридорі.
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Надання правової допомоги засудженим,
які відбували покарання в БВК № 70

Відомості про тілесні ушкодження, отримані засудженими під 
час проведення обшуку в БВК № 70, були зібрані моніторами та з 
відповідними заявами про вчинення кримінального правопорушення 
були направленні до правоохоронних органів та до Уповноваженого 
з прав людини. За даними заявами були порушені кримінальні спра-
ви, або ж заяви були долучені до вже відкритих кримінальних справ 
за фактом застосування сили до засуджених в БВК №70 під час про-
ведення обшуку.

Повідомляючи про розслідування причини появи у засуджених 
тілесних ушкоджень, прокуратура не встановила та не притягнула 
до відповідальності винних осіб. Причину неможливості проведен-
ня розслідування прокуратура пояснювала відсутністю заяв засудже-
них про застосування до них сили та відсутністю звернень до лікарів 
щодо ушкоджень.

Відсутність офіційних заяв та звернень до лікарів про побиття від 
засуджених, які стали його жертвами, є цілком зрозумілою, оскільки 
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засуджені перебували під контролем осіб, які, згідно їхніх тверджень, 
і застосовували до них силу та не були відстороненні від виконання 
своїх обов’язків на час розслідування. Посилання прокуратури на ці 
обставини як такі, що перешкоджають розслідуванню фактів жорсто-
кого поводження, не відповідають ані вимогам розслідування, вста-
новленим Кримінальним процесуальним кодексом України, ані прак-
тиці Європейського суду з прав людини. Сам факт наявності тілесних 
ушкоджень є підставою для проведення всебічного та ефективного 
розслідування даного факту, яке проведене не було, а винні особи не 
були притягнуті до відповідальності.

Отримані під час моніторингового візиту скарги засуджених 
щодо неналежних умов відбування покарання, медичного забезпечен-
ня та умов праці, які й стали причиною масового голодування в ко-
лонії, були направлені до прокуратури. За результатами проведеної 
прокуратурою перевірки встановлено ряд порушень законодавства, 
в тому числі Кримінально-виконавчого кодексу щодо медичного та 
комунально-побутового забезпечення, порушення в частині оплати 
праці, в зв’язку з чим начальнику БВК № 70 винесена вказівка з ме-
тою усунення виявлених порушень.

Після застосування сили до засуджених під час проведення об-
шуку, частину засуджених, яких представники ДПтСУ характеризу-
вали як організаторів акцій протесту, було переведено до інших уста-
нов відбування покарання, після чого їх розпочали переслідувати за 
ст. 391 КК України. Одним із яскравих прикладів такого пересліду-
вання є засуджений П. якому відразу по прибуттю до іншої установи 
відбування покарання повідомили про підозру за ст. 391 КК України, 
згодом справу направили до суду з обвинувальним актом. На даний 
час справа розглядається в суді, де П. захищають адвокати ХПГ. У да-
ному конкретному випадку засуджений П. обвинувачується в злісній 
непокорі адміністрації, яка полягає в тому, що він не піднявся з ліж-
ка та не доповів про кількість осіб в камері для працівників колонії, 
які проводили обхід камер, за що тепер йому загрожує до трьох років 
позбавлення волі. Харківською правозахисною групою неодноразо-
во проводились різні заходи, спрямовані на скасування статті 391 КК 
України, пізніше, в 2015 р., навіть було зареєстровано законопроект5 

5 http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=57055
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щодо скасування даної статті, який, на жаль, не знайшов підтримки 
серед законодавців та не набрав необхідної кількості голосів.

Перевезення засуджених здійснювались ірраціонально з логіс-
тичної точки зору. Метою такого перевезення, на нашу думку, було 
переховування засуджених з тілесними ушкодженнями в слідчих ізо-
ляторах якомога довше, оскільки ст. 24 КВК України, на підставі якої 
здійснюються моніторингові візити, не передбачає вивідування слід-
чих ізоляторів. На підтвердження ірраціональності перевезень наво-
димо узагальнені дані в таблиці про етапування засуджених після їх 
побиття 12.11.2014 р. в БВК № 70 та один графічний приклад руху за-
судженого К.

Таблиця № 1

№ 
п.
п. П.І.Б.

Назва установ, через які етаповані засуджені і дати їх прибуття

1-й 
етап 2-й етап 3-й етап 4-й етап Кінцева

1 Особа 
1

БВК 
№ 70

Житомирський 
СІЗО

Київський 
СІЗО № 13 ВК № 47

2 Особа 
2

БВК 
№ 70

Житомирський 
СІЗО

Київський 
СІЗО № 13

Львівський 
СІЗО

Черкаське 
СІЗО
6-й етап:
ВК № 39

3 Особа 
3

БВК 
№ 70

Житомирський 
СІЗО

Київський 
СІЗО № 13 ВК № 47

4 Особа 
4

БВК 
№ 70

Житомирський 
СІЗО

Київський 
СІЗО № 13

Львівський 
СІЗО ВК № 96

5 Особа 
5

БВК 
№ 70

Вінницький 
СІЗО

Львівський 
СІЗО ВК № 96

6 Особа 
6

БВК 
№ 70

Вінницький 
СІЗО

Одеський 
СІЗО

Кіровоград-
ський СІЗО ВК № 49

7 Особа 
7

БВК 
№ 70

Вінницький 
СІЗО

Київський 
СІЗО № 13

Харківський 
СІЗО не відомо

8 Особа 
8

БВК 
№ 70

Вінницький 
СІЗО

Київський 
СІЗО № 13

Харківський 
СІЗО ВК № 56
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Малюнок № 1

Відстань яка була подолана під час етапування особи К. становить 
1721 км. Відстань від 1-ї точки до 6-ї точки становить 200 км. Це вка-
зує на те, що невідомо по яким причинам були витраченні бюджетні ко-
шти на перевезення засудженого на набагато довшу відстань 1521 км.

Правова допомога адвоката ХПГ засудженим із БВК-70

Справа Н.
Під час чергового візиту до БВК № 70 правозахисники ХПГ ді-

знались, що засуджений Н. хворіє на цукровий діабет, і, з його слів, 
не отримує належного лікування, хоч є інсулінозалежним. Зазначене 
проявляється в тому, що працівники медичної частини не проводять 
аналізів, невчасно надають (а інколи взагалі не надають) уколи інсулі-
ну, адміністрація колонії протягом тривалого часу не відправляла за-
судженого до спеціалізованого лікувального закладу в Стрижавську 
виправну колонію № 81 для лікування цукрового діабету у зв’язку 
із погіршенням здоров’я. Родичі та знайомі засудженого передавали 
в передачах інсулін, тести для вимірювання цукру в крові, шприци, 
інші медичні засоби. Лише завдяки цими засобам і відбувалось ліку-
вання засудженого в БВК №70.

Після численних усних звернень засудженого 27.11.2014 він був 
направлений до спеціалізованого лікувального закладу в Стрижав-
ську виправну колонію № 81 для лікування цукрового діабету в умо-
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вах стаціонару. Під час лікування в цій колонії крім цукрового діабе-
ту 2 типу було діагностовано ще одне захворювання – туберкульоз ле-
гень, після проходження курсу лікування цукрового діабету засудже-
ного було направлено до Херсонської ВК № 61 для лікування тубер-
кульозу, де йому було присвоєно 2 групу інвалідності. 

Адвокатом 25.06.2015 подано позовну заяву про відшкодування 
моральної шкоди в розмірі 60 000 грн. в Шевченківський районний 
суд м. Києва до відповідачів ДПтС України, БВК № 70, третя осо-
ба Управління державної пенітенціарної служби України в Житомир-
ській області.

Судом відкрито провадження у справі і 18.08.2015 року відбулось 
судове засідання, на якому були присутні всі учасники процесу, від-
бувся розгляд справи по суті, відповідачі заперечували проти позову, 
подали свої заперечення, в яких вказали, що хвороба цукровий діабет 
є прогресуючою хворобою, тому цілком нормально, що у хворого Н. 
відбувається з часом погіршення здоров’я, що засудженого Н. коло-
нія регулярно відправляла на планове лікування, що у Н. раніше був 
вже туберкульоз легень, і він відновився знову, туберкульоз був вияв-
лений під час лікування в Стрижавській колонії, після чого його було 
відправлено на лікування туберкульозу в Херсонську виправну коло-
нію. Моніторам також надали копію медичної картки із Бердичівської 
міської лікарні, де вказано, скільки інсуліну видано на Н. Адвокатом в 
цьому судовому засідані після почутої позиції відповідачів було заяв-
лено клопотання про надання часу для подання письмових пояснень. 

24.11.2015 через канцелярію суду адвокатом було подано письмо-
ві пояснення. 09.12.2015 року відбулось чергове судове засідання, на 
якому суд прийняв рішення і проголосив вступну та резолютивну час-
тину рішення, судом було відмовлено позивачу в задоволенні позову.

19.01.2016 адвокат подав апеляційну скаргу на рішення суду пер-
шої інстанції, в якій просила: скасувати рішення суду першої інстан-
ції і прийняти нове рішення, яким позовні вимоги позивача задоволь-
нити. Було відкрите апеляційне провадження. 24.02.2016 в судово-
му засідані Апеляційного суду м. Києва відбувся розгляд апеляційної 
скарги, за результатами якого апеляційну с каргу Н. відхилили, а рі-
шення суду першої інстанції залишили без змін.

15.03.2016 адвокат подала касаційну скаргу на рішення суду пер-
шої інстанції та ухвалу апеляційного суду, в якій просила: скасува-
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ти судові рішення обох судів, прийняти нове рішення, яким позовні 
вимоги позивача задовільнити. Ухвалою від 01.06.2016 Вищий спе-
ціалізований суд з розгляду цивільних і кримінальних справ касацій-
ну скаргу Н. відхилив, а судові рішення обох судів залишив без змін.

Справа Л.
Схожа ситуація, як у справі Н., спостерігалась і випадку засудже-

ного Л, який також хворів на цукровий діабет і, з його слів, не отриму-
вав належного лікування в колонії. Так само родичі засудженого пе-
редавали в передачах інсулін, тести для вимірювання цукру в крові, 
інші медичні засоби, і в такий спосіб відбувалось лікування засудже-
ного в БВК №70.

Після численних усних звернень засудженого 27.11.2014 він був 
направлений до спеціалізованого лікувального закладу в Стрижав-
ську виправну колонію № 81 для лікування цукрового діабету 1 типу 
в умовах стаціонару. Зараз знаходиться в БВК № 70. 

Адвокатом подано 03.08.2015 року до Шевченківського районно-
го суду м. Києва позовну заяву про відшкодування моральної шкоди в 
розмірі 60 000 грн. до ДПтС України, БВК № 70, третя особа Управлін-
ня державної пенітенціарної служби України в Житомирській облас-
ті. Судом відкрито провадження у справі. Відбулось судове засідання 
30.09.2015, на якому були присутні всі учасники процесу, відбувся роз-
гляд справи по суті, відповідачі заперечували проти позову, подали свої 
заперечення, в яких вказали, що хвороба цукровий діабет є прогресу-
ючою хворобою, тому цілком нормально, що у хворого Л. відбуваєть-
ся з часом погіршення здоров’я, що Л. колонія регулярно відправляла 
на планове лікування. А також надали копію медичної картки із Берди-
чівської міської лікарні, де вказано, скільки інсуліну видано на Л., а та-
кож копії актів відмов від інсуліну Л. Адвокатом в цьому судовому за-
сідані після почутої позиції відповідачів було заявлено клопотання про 
надання часу для подання додаткових доказів та письмових пояснень. 

24.11.2015 через канцелярію суду адвокатом було подано письмо-
ві пояснення та клопотання про долучення нових доказів про притяг-
нення Л. до дисциплінарної відповідальності адміністрацією колонії 
в період відмов Л. від інсуліну, у зв’язку із чим слід оцінювати кри-
тично такі відмови Л. від вживання інсуліну, які зафіксовані в актах 
та медичній картці.
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 25.01.2016 Шевченківський районний суд м. Києва прийняв рі-
шення, яким у задоволенні позовних вимог Л. відмовив. В подальшо-
му дане рішення не оскаржувалось в апеляційному та касаційному 
порядку у зв’язку із відсутністю підстав для оскарження.

Реагування на повідомлення про поширення газети 
«НОВОРОССИЯ» серед засуджених

Під час спілкування засуджені показали й передали представни-
кам ХПГ газету під назвою «ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЕ 
ДВИЖЕНИЕ “НОВОРОССИЯ”», № 10 от 04 ОКТЯБРЯ 2014, яку, з їх 
слів, вони отримали від оперативних працівників колонії.

Про ці події явно антидержавного характеру адвокат Ганна Лит-
вин подала заяву про кримінальне правопорушення до Управління 
служби безпеки України (УСБУ) в Житомирській області. На підтвер-
дження вищевикладених фактів була надана фотокопія газети та віде-
озапис висловлювань засуджених колонії про те, що оперативні пра-
цівники не тільки розповсюджують зазначену газету, а й пропагують 
невизнане терористичне об’єднання «НОВОРОССИЯ».

27 серпня 2015 року старший слідчий з ОВС слідчого відділу 
УСБУ Турлій О. В. виніс постанову про закриття кримінального про-
вадження за відсутністю у діях представників адміністрації колонії 
складу злочину, передбаченого ст. 110 КК України.

Слід зазначити, що сам факт розповсюдження в колонії газети, 
причому не одного, а кількох її випусків, таки був встановлений слід-
чим. От тільки ніхто з адміністрації колонії дивним чином не був при-
четний до їх розповсюдження, не вжив заходів для попередження та-
ких дій та їх припинення, хоча кілька засуджених, попри реальну за-
грозу помсти з боку адміністрації, дали показання під присягою, що 
оперативники газету розповсюджували.

За словами адвоката, значна частина постанови слідчого про за-
криття кримінального провадження присвячена саме обґрунтуванню 
відсутності порушень з боку адміністрації та з’ясуванню думки тих 
співробітників колонії, на яких вказували засуджені, щодо мотивів 
подання адвокатом Литвин заяви, яку вони вважали провокаційною. 
Отже, факт розповсюдження газети антиукраїнського змісту в коло-
нії (примірники якої мали засуджені на момент візиту), як і показан-
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ня свідків про це – в той час, коли частина нашої країни перебуває під 
контролем незаконних збройних формувань – для органів розсліду-
вання не став приводом для ретельного дослідження фактів. То що ж 
мало статися, аби привернути увагу «органів» до таких фактів – явка 
з повинною осіб, до них причетних?

Якщо додати, що адвокат Литвин, забезпечуючи можливість свід-
кам – засудженим в колонії – дати свідчення проти чинних працівни-
ків оперативної частини, була змушена неодноразово приїздити до ко-
лонії як представник свідків під час їх допитів на території колонії, в 
тому числі внаслідок не проведення слідчих дій у визначений самим 
же УСБУ день і час, то ситуація бачиться ще більш дивною. До того 
ж, є очевидним той факт, що всі свідки, які відбувають покарання на 
території колонії і мають підкорятися наказам тих самих осіб, проти 
яких вони дають свідчення, перебувають у стані наявної загрози щодо 
них з боку адміністрації колонії, і при цьому до жодного із таких свід-
ків органом розслідування або прокурором не вжито заходів до їх за-
хисту. Непрямим свідченням наявності тиску на свідків було їх пере-
ведення для відбування покарання до інших виправних колоній.

Не погоджуючись з постановою слідчого про закриття криміналь-
ного провадження, адвокат Литвин подала скаргу на неї до Корольов-
ського суду м. Житомира. Коли адвокат прибула з іншої області для 
участі в судовому засідані, вона заявила клопотання до слідчого суд-
ді Рожнової О. С., яка мала розглядати скаргу, про надання їй для озна-
йомлення матеріалів кримінального провадження, що було й вкрай не-
обхідно для участі в розгляді її скарги, оскільки вона раніше не мала та-
кої можливості і не бачила жодного з документів розслідування, окрім 
постанови слідчого про закриття провадження. На превеликий жаль, 
суддя не виконала передбачених законом обов’язків щодо створення 
умов для реалізації прав адвоката А. Литвин – учасника судового засі-
дання. Зробивши перерву, слідчий суддя відмовила у задоволенні цьо-
го клопотання, пославшись на те, що КПК України такого права заяв-
ника не передбачає, фактично позбавивши адвоката можливості дізна-
тися, на які саме докази спирався слідчий, коли виносив рішення про 
закриття кримінального провадження. За таких обставин адвокат була 
позбавлена можливості підготувати свою правову позицію, обґрунто-
вану матеріалами провадження, а відтак, слідчий суддя створила пере-
шкоди для реалізації адвокатом її процесуальних прав.
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Окрім загальних міркувань щодо порушення засади змагаль-
ності сторін у кримінальному провадженні, таке рішення слідчого 
судді не відповідає і наступним конкретним нормам кримінально-
процесуального законодавства. Відповідно до ст. 303 КПК України 
заявник має право оскаржити рішення слідчого або прокурора про за-
криття кримінального провадження. Заявник, який подав скаргу та-
кого роду, відповідно до п. 25 ч. 1 ст. 3 КПК України стає учасником 
судового провадження, а отже, має право сторони на ознайомлення з 
його матеріалами і, відповідно, на підставі ч. 2 ст. 317 цього Кодексу, 
має право на ознайомлення з матеріалами справи. До того ж, за ч. 6 ст. 
22 КПК України суд, який втілює принцип змагальності сторін в про-
цесі, зберігаючи об’єктивність та неупередженість, має створювати 
необхідні умови для реалізації сторонами їхніх процесуальних прав.

Зважаючи на те, що у цій справі йдеться про закриття проваджен-
ня не у пересічній справі, а у справі про розповсюдження газет анти-
українського змісту, до того ж, на території установи закритого типу, 
яка повністю контролюється її адміністрацією, а отже, про справу, 
пов’язану із загрозою національній безпеці України, Анна Литвин ви-
рішила продовжувати боротьбу і подала заяву про відвід слідчого суд-
ді, в задоволенні якої було відмовлено. Даний факт отримав розго-
лос у ЗМІ, після чого суддя самостійно відмовився від даної справи, а 
справа була надана на розгляд іншому судді.

За результатами розгляду скарги на постанову про закриття та до-
слідженням матеріалів справи слідчим суддею 25.12.2015 р. було при-
йнято рішення в задоволенні скарги та скасуванні постанови про за-
криття кримінального правопорушення, вказано на необхідність про-
ведення додаткових дій органом досудового розслідування. На вико-
нання ухвали було відновлено досудове розслідування.

28.04.2016 р. слідчим винесено постанову про закриття криміналь-
ного провадження за відсутністю складу злочину. Після отримання да-
ної постанови було проаналізовано реєстр судових рішень де було зна-
йдено вирок6, що набрав законної сили, в якому особу засуджено за роз-
повсюдження газети « НОВОРОССИЯ» № 3 від 11.06.2014 р., яка міс-
тила публічні та прямі заклики до вчинення умисних дій з метою змі-
ни меж території кордону України на порушення порядку, встановлено-

6 http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/41280144
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го Конституцією України, що підтверджувалось судово-лінгвістичною 
експертизою КНДІСЕ № 14023/14-32 від 13.10.2014 року, тобто за таку 
ж саму газету яку було вилучену в ВК № 70, проте в даному випадку 
розслідування просто закрили і нікого не притягнули до відповідаль-
ності. За таких обставин постанова про закриття кримінального прова-
дження була оскаржена до слідчого судді, розгляд скарги триває.

Позов до Захарова Є.Ю. директора ХПГ
про спростування інформації щодо
розповсюдження газети НОВОРОССИЯ в ВК № 70

Під час співбесіди з засудженими колонії вони повідомили право-
захисників про те, що група посадових осіб адміністрації колонії, по-
чинаючи з першого заступника начальника, включаючи оперативних 
працівників та працівників відділу соціально-психологічної служби, 
розповсюджували серед ув’язнених газети з красномовною назвою 
«Новоросія», примушували засуджених брати її.

В’язні були обурені такими діями тих, хто за законом має стоя-
ти на сторожі закону, і у будь-якому випадку не вчиняти дій, які б за-
грожували державній безпеці та територіальній цілісності України, 
не кажучи вже про дії, які б могли призвести до таких наслідків. Пе-
реважна більшість з них була прихильниками єдності України, нега-
тивно висловлювались проти сепаратизму, а деякі навіть висловлю-
вали бажання йти із зброєю в руках захищати Україну від терористів.

Якщо пригадати, що ці події відбувалися в той час, коли після до-
сягнення перших Мінських домовленостей у вересні 2014 року не-
законні збройні формування, які захопили частину Донецької та Лу-
ганської областей, продовжували вести активні обстріли населених 
пунктів України з метою захоплення нових, то такі дії представників 
влади набувають ще більш неприглядного вигляду.

Засуджені раділи можливості повідомити про зраду з боку тих 
людей, які номінально займались перевихованням засуджених і кож-
ного дня докоряли їх за «гріхи» перед суспільством. 

Так чи інакше, засуджені приховано від своїх охоронців спромо-
глися передати газети з антиукраїнським змістом правозахисникам. 
Як виявилось, таких газет було десятки екземплярів, які представля-
ли чотири різні номери газети.
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20 листопада 2016 року в Інформаційній агенції «Інтерфакс-
Україна» відбулася прес-конференція за участю тих, хто відвідував 
Бердичівську виправну колонію № 70, в якій взяв також участь і ди-
ректор Харківської правозахисної групи Євгеній Захаров.

Пан Захаров в ході свого виступу повідомив присутнім на прес-
конференції представникам ЗМІ про інформацію, яку моніторам по-
відомили засуджені. 

Через деякий час виявилось, що два працівника Бердичівської ко-
лонії № 70, перший заступник начальника І.В. Васильєв і начальник 
оперативної частини М.П. Ганоль, подали позов до Київського район-
ного суду міста Харкова про захист їхньої честі і гідності у зв’язку з 
нібито недостовірною інформацією, яку Євгеній Захаров повідомив 
на прес-конференції.

Ці офіцери, які номінально мають також юридичну освіту, вирі-
шили захистити свою честь і гідність, і при цьому виявились неспро-
можними розрізнити те, що сказав пан Захаров, що про розповсю-
дження антиукраїнських газет і висловлення вимог читати ці газети 
повідомили правозахисників самі засуджені, а Є. Захаров лише пові-
домив громадськості про це.

Правозахисники, які відвідували колонію, записали на відео цей 
фрагмент бесіди із засудженими, і це відео було надано до суду.

До честі судді, він заслухав всі доводи сторони відповідача, уваж-
но подивився відеозаписи і визнав, що позов не підлягає задоволен-
ню7, оскільки встановив, що засуджені таки повідомили про розпо-
всюдження газет «Новоросія» в колонії, і при цьому називали прізви-
ща конкретних співробітників колонії, а Захаров не називав майбут-
ніх позивачів «злочинцями», а висловив моральний осуд факту розпо-
всюдження газети та думку, що дії щодо розповсюдження газети в ко-
лонії мають бути розслідувані.

На суд не дуже подіяли пояснення тюремних начальників про те, 
як вони й їхні сім’ї страждали від нестерпної образи з боку правоза-
хисника, як людей, які все життя сумлінно дотримувались вимог за-
кону і цього ж вимагали від інших. Позовні вимоги були визнані не-
доведеними, і позивачі отримали відмову в їх задоволенні. Апеляцій-
ні скарги позивачі не подавали.

7 http://reyestr.court.gov.ua/Review/43084216
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Моніторинговий візит 10.04.2015 р. до БВК № 70

Відразу по приїзді була зустріч з начальником установи Доробо-
люком О.П., який поінформував про те, що збільшилась кількість ви-
падків «перекидання» через стіну і посилення боротьби з цим явищем. 
Перекидають наркотики, моб. телефони, начальник установи розповів 
про схему перекидання. Монітори порадили йому встановити відеока-
мери для спостереження. Після обіду відеокамера вже стояла з контр-
олем внутрішнього двору – про це нам повідомили засуджені пізніше.

Відвідали нову кухню, яка була переобладнана новими котлами з 
можливістю топити дровами. 
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Було відвідано магазин на території колонії – «отоварку», яка в 
цей день працювала. Ознайомились із асортиментом товарів, цінами 
та процедурою отоварювання засуджених. Щодо «магазину», то є зау-
важення щодо окремих надто високих цін, наприклад чай – не найде-
шевший і тільки одного сорту. 

Адміністрацією установи повідомлено, що в ДІЗО перебуває 5 
осіб, в ДПК – 7. 

Насправді в ДПК тільки в нижньому було 7, а з тими, хто перебу-
вав у верхніх приміщеннях – 31 особа. 

В ДІЗО були отримані скарги на те, що розмови по мобільно-
му дозволяються тільки через гучномовець. Засуджений С. є ВІЛ-
хворим, за його словами, покараний адміністративним стягненням 
за те, що не встав (в той час, коли був хворий, не спав уночі, не зміг 
встати на команду «підйом», а також за розмови (типова скарга – 
привітався зі старим товаришем). О. поміщений в ДІЗО на 15 діб за 
порушення локалізації. Знаходився на локальній території, його від-
разу з місця порушення припровадили до камери ДІЗО, без засідан-
ня комісії.

В карцері ДПК перебував З.,. термін відбування стягнення яко-
го спливав 11 квітня. Покараний на 10 діб за порушення режиму. 
Продемонстрував їжу, якою годують. Камера, в якій утримується за-
суджений, мала ширину 1 м. 30 см., що не відповідає мінімальним 
стандартам.
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В ДПК перебував О., який звільняється на волю через декілька 
тижнів. Засуджений О. поставив питання щодо матеріальної допомо-
ги по виході із в’язниці. В нього немає коштів дістатись додому. 

Засуджені М. і Н. скаржились на те, що всі отримані консерви від-
криваються, або в них з метою перевірки вмісту пробивають дірку, 
після чого консерви починають псуватись. 

О. скаржився, що він сидить за ненавмисне вбивство, і звинувачений 
в тому, що ганявся з сокирою за керівником загону. С. вказував на те, що 
він дуже гарний столяр, хоче працювати і проситься на роботу, але його 
не випускають. Просив поклопотатись за те, щоб йому дозволили пра-
цювати. Пізніше самі засуджені підтвердили нам, що скоріше за все так 
все й було, і О. здатний на такі неадекватні вчинки. Варто було б провес-
ти засудженому психологічну експертизу і з’ясувати рівень його адекват-
ності, можливість перебування в середовищі інших засуджених. 

Відвідання верхньої дільниці посиленого контролю. Всього на 
цій ДПК – 31 особа.

О. стверджував, що в нього температура 39, діагноз не знає, чим лі-
кують, теж не знає, але продемонстрував 4 таблетки. Пізніше у началь-
ника медичної частини з’ясували щодо цієї ситуації, він сказав, що дають 
три препарати, назвав, які саме, але в цілому це ненормально – у хворо-
го немає ані діагнозу, ані чіткої інформації про те, як і чим його лікують. 

Засуджені на дільниці ДПК знову продемонстрували пробиті кон-
серви. Про це ми сказали по закінченні візиту начальнику колонії як 
зауваження і попросили припинити таку практику.
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Прохання від засуджених – забирають і не дозволяють 
кип’ятильники, вимагають купувати чайники. Чайник в магазині ко-
штує понад 600 грн.

Забороняють передавати і вживати лікувальні трави, розторопшу, 
зокрема. Після розмови з начмедом було встановлено, що лікарські 
трави можна тримати і вживати лише ті, які є в аптечній упаковці, зо-
крема, розторопшу дозволено. 

Як видно, останні зміни, внесені ПВР щодо використання 
кип’ятильників, чайників, лікарських трав, не були належним чином 
доведені до засуджених.

В колонії підготували камеру для тримання довічників в кількос-
ті більшій, ніж дві особи (за новими правилами вони можуть бути по-
міщені до камери, де буде більше 2 осіб – ця камера була розміром 51 
кв. м. – див. фото).
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Відвідали медчастину. Зустріч із засудженим, який голодує, він 
припинив в цей день голодування. 

З’ясували питання по інсулінозалежному діабетику, з яким ми 
спілкувались при попередніх візитах. Лікар поставив його на міський 
облік, завдяки цьому він регулярно і безкоштовно отримує інсулін. 

Відвідали житлові зони 2, 3 та 4 (карантин для новоприбулих). 
У зоні 2 поспілкувались із засудженими. Серед скарг та пропози-

цій були наступні – неможливість користуватись кольоровими ручка-
ми, олівцями, фломастерами. Питання заборони кип’ятильників, за-
борони передавати металеві чашки (посуд). Заборона передавати ін-
формацію на флеш накопичувачах (ті ж фільми чи фото можна запи-
сувати на DVD чи інші диски, але не на флешках. Питання про службу 
правопорядку (СПП – засуджені, які наділені функціями адміністрації 
колонії) – було заявлено, що їх дуже багато.

Окремо поставили питання про пожежний вихід, який закритий 
і заварений. Вихід на пожежні сходи неможливий, в разі пожежі ско-
ристатись ним буде неможливо. 

Також просили зменшити кількість «повних обшуків» (коли роз-
дягають догола). 

Під час відвідання 3 житлової зони відбувся прийом засуджених. 
– К – поставив питання про призначення пенсії. Він є інвалідом, 

який не отримує пенсію і не може пройти МСЕК. Якою має бути для 
нього процедура? 

– Б. – питання про отримання групи інвалідності.
– А. – питання про «повний обшук». Каже, що це принижує його.
– Ф.– втратив голос, не може розмовляти, фактично німий. 

Каже, це трапилось після уколу, коли він втратив свідомість, прий-
шов до тями вже в лікарні, говорити не може. Каже, що не виходять 
листи. Монітори дали йому чисті аркуші, поговорили із засуджени-
ми, щоб допомогли написати і відправити Ф. листи, повідомили на-
чальника колонії Дороболюка і попросили, щоб він прослідкував 
відправку. 

– П., іноземець – кримінальна справа зараз в касаційній інста-
ції (засуджений по 307 та 309). Просив публічного розголосу по його 
справі, вважає себе невинуватим і хоче отримати амністію. 

Відвідали дворик для прогулянок. Там йде оновлення, однак за-
гальне зауваження – мало світла, сонця.
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Десь на середині нашого походу по камерам ПКТ (верхніх) нам 
вручили Розписку, згідно з якою «У разі настання негативних на-
слідків для мого життя (!) та здоров’я під час спілкування із засу-
дженим (и), зобов’язуюсь не висувати будь-яких претензій до пер-
соналу установи, в чому власноручно розписуюсь….» Один з моні-
торів написав письмову розписку про відмову від розписки, але ре-
шта моніторів проігнорували присутність і пропозиції цього неорди-
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нарного документу, забравши всі копії з собою. Викликало здивуван-
ня, що цим документом (розпискою) нам було заборонено:

– Отримувати від засуджених будь-які речі або предмети (ми бра-
ли від них розписки, документи) 

– Здійснювати не узгоджену з керівництвом фото- та відео зйом-
ку охоронних споруд, а також інтерв’ю, фото та відео зйомку засудже-
них і персоналу установи без їх особистої згоди …. 

– Не допускати формулювання питань, що дискредитують пра-
цівників та органи ДПтСУ.

– Загальні зауваження щодо поганого стану санвузлів, умиваль-
ників, постійно низької температури в камерах та до інших побуто-
вих умов.
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Після завершення візиту зустрілись з керівником колонії, з яким 
проговорили результати візиту, з’ясували та узгодили окремі питання. 

– Велика кількість в ДПК (31) – начальник ВК пообіцяв змен-
шити, каже, що було ще більше – близько 70, коли він прийшов. 

– Про пробиті консерви – пообіцяв змінити. 
– Про «повні» обшуки – пов’язане з перекиданням на територію 

колонії заборонених предметів.
– Про мед обслуговування – начальник установи повністю пого-

дився, що це є проблема. 
– Про кип’ятильники – обіцяв дозволити користуватись. 
– Про листування, зокрема, про засудженого Ф. – пообіцяв про-

слідкувати і посприяти налагодженню листування. 
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Моніторинговий візит 14 листопада 2014 р.
до Київського СІЗО № 13

14 листопада 2014 р. було відвідано Київський слідчий ізолятор 
№ 13 з метою відвідати засуджених осіб, які прибули транзитом піс-
ля обшуку та побиття засуджених 12 листопада 2014 р. в БВК № 70, і 
могли мати тілесні ушкодження. Проте комісію було допущено лише 
до адміністративної частини СІЗО, в допуску до засуджених, які при-
були із БВК № 70 і перебували у слідчому ізоляторі, було відмовлено, 
мотивом такої відмови було те, що слідчий ізолятор не відноситься 
до установ виконання покарань. Посилання комісії на п. 3.7. Правил 
внутрішнього розпорядку слідчих ізоляторів Державної кримінально-
виконавчої служби України8 згідно з яким 3.7. «Ув’язнені та засу-
джені до позбавлення волі, вироки щодо яких набрали законної сили, 
які відповідно до статті 88 КВК переміщуються під вартою з однієї 
установи виконання покарань (СІЗО) до іншої (далі – особи, які пря-
мують транзитом), тримаються відповідно до вимог КВК, Закону 
України “Про попереднє ув’язнення” та цих Правил, користуються 
правами та мають обов’язки, визначені Законом України “Про по-
переднє ув’язнення” та КВК відповідно.» було проігноровано.

Правова допомога засудженим, які перебували
в Київському слідчому ізоляторі № 13 

Захист засудженої Коновальчук
08.09.2012 р. Коновальчук була затримана працівниками міліції 

за підозрою в розповсюдженні наркотичних засобів, після до чого до 
неї було застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою 
в Одеському слідчому ізоляторі. Коновальчук була визнана винною 
вироком Малиновського районного суду м. Одеси 16 вересня 2013 р. у 
придбанні, зберіганні наркотичних засобів без мети збуту та з метою 
збуту, схилення до вживання наркотичних речовин, порушення адмі-
ністративного нагляду і засуджена до остаточного покарання у виді 
позбавлення волі на строк 6 років 6 місяців з конфіскацією майна.

8 http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/z0445-13/paran39#n39
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Ухвалою Апеляційного суду Одеської області від 19 серпня 2014 
р. вирок залишено без змін. 05.10.2014 р. Коновальчук. прибула до 
Збаражзької ВК № 63.

За весь час перебування Коновальчук в колонії їй не було забез-
печено належне лікування. У відповідності до Переліку захворювань, 
які є підставою для подання до суду матеріалів про звільнення засу-
джених від подальшого відбування покарання (додаток 2 до «Поряд-
ку організації надання медичної допомоги засудженим до позбав-
лення волі», затвердженого спільним наказом Міністерства юстиції 
України та Міністерством охорони здоров’я України № 1348/5/572 від 
15.08.2014 р.), Коновальчук страждала на захворювання, які входять 
до цього Переліку та зазначені в ст. 84 КК України. Проте адміністра-
ція колонії, за наявності підстав до того, не зверталась до суду з по-
данням про звільнення Коновальчук В.Л. від подальшого відбування 
покарання за хворобою.

У зв’язку з поданням касаційної скарги на вирок від 16 верес-
ня 2013 р. на підставі постанови від 10.03.2015 р. Вищого спеціалі-
зованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ 
Коновальчук вибула з колонії до Київського СІЗО на період розгля-
ду скарги.

Після звернення Коновальчук до адвоката останнім було направ-
лено 28.04.2015 р. запит до Київського слідчого ізолятору з прохан-
ням надати інформацію про стан здоров’я засудженої та надати ме-
дичну документацію щодо неї.

21.05.2015 р. адвокатом була отримана відповідь з медичною до-
відкою СІЗО з інформацією про те, що Коновальчук перебуває на об-
ліку у лікаря-інфекціоніста та лікаря-терапевта медичної частини 
установи з наступними діагнозами:

• ВІЛ- інфекція ІV клінічна стадія, важка імуносупресія.
• Орофарингіальний кандидоз .
• Хронічний гепатит в стадії неясної активності.
• C-r colli uteri T3 N0 Mx II кл. група (злоякісна пухлина шийки 

матки).
• Кісти обох яєчників. 
• Фіброма голосових зв’язок.
Засуджена отримує специфічну антиретровірусну терапію за схе-

мою відповідно до призначення лікаря-інфекціоніста. 
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Їй рекомендовано консультацію лікаря-гінеколога в плановому 
порядку, клініко-лабораторне дообстеження CD4 – 1 раз на 6 місяців, 
та вірусна загрузка. 

Отже, Коновальчук хворіла на низку серйозних захворювань, се-
ред яких були ВІЛ ІV клінічної стадії, що значно ускладнює перебіг 
інших захворювань, і за такого важкого стану вона утримується не в 
медичній частині СІЗО, а в камері на загальних умовах.

25.05.2015 р. адвокатом було подано клопотання про звільнення 
Коновальчук В.Л. від відбування покарання за хворобою, яке відпо-
відно до ст. 539 КПК України мало розглядатися судом протягом 10-ти 
днів. 

08.06.2015 р. адміністрація СІЗО надіслала на ім’я судді, в прова-
дженні якої перебувала справа за заявою адвоката Коновальчук, від-
повідь на запит про стан здоров’я Коновальчук. Згідно з відповіддю 
та довідкою СІЗО стан здоров’я Коновальчук розцінювався як серед-
ньої тяжкості з тенденцією до погіршення, що може призвести до ле-
тального кінця, також було вказано на необхідність променевого ліку-
вання, яке неможливо забезпечити в умовах СІЗО.

Незважаючи на серйозні проблеми із здоров’ям у Коновальчук, 
Шевченківський районний суд м. Києва розглянув це клопотання 
лише 25.06.2015 р., тобто через місяць після його подачі, провівши 
лише два судових засідання, при цьому відмовив у задоволені клопо-
тання про звільнення Коновальчук від відбування покарання за хворо-
бою, навіть без призначення спеціального лікарської комісії, про що 
клопотала перед судом адвокат.

02.07.2015 р. адвокатом була надіслана апеляційна скарга на ухва-
лу Шевченківського районного суду м. Києва від 25.06.2015 р. щодо 
відмови у задоволенні клопотання про звільнення Коновальчук від 
відбування покарання за хворобою. За результатами розгляду апеля-
ційної скарги в її задоволенні було відмовлено, ухвалу суду 1-ї інстан-
ції скасовано, а справу направлено в суд 1-ї інстанції для визначення 
підслідності.

19.08.2015 р. справу направлено до касаційної інстанції для ви-
значення підслідності. Судом касаційної інстанції у визначенні під-
слідності було відмовлено та повернуто справу. 

В серпні 2015 р. захисником Коновальчук було подано доповне-
ння до касаційної скарги через невмотивованість вироку та ухвали 
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апеляційного суду, які ґрунтуються на недопустимих доказах, та зна-
чні порушення процесуального права. Також в касаційній скарзі були 
долучені медичні документи про важкий стан здоров’я Коновальчук 
та підняте питання про невідповідність призначеного покарання сту-
пеню тяжкості вчинених злочинів та даних про особу засудженої вна-
слідок суворості.

27.08.2015 р. за результатами розгляду касаційної скарги доводи 
про невмотивованість вироку та ухвали апеляційного суду не були за-
доволені, проте було визнано невідповідність призначеного покаран-
ня ступеню тяжкості вчинених злочинів та даних про особу засудже-
ної внаслідок суворості та остаточно призначено 4 роки та 6 місяців, 
що на два роки менше, ніж покарання за вироком.

В листопаді 2015 р. справа про звільнення за хворобою була при-
значена до розгляду в Шевченківському суді м. Києва. Адвокатом за-
являлись клопотання про необхідність складення висновку спеціаль-
ної комісії щодо стану здоров’я Коновальчук, але дані клопотання так 
і не були розглянуті по суті.

До Пенітенціарної служби та Уповноваженого з прав людини на-
правлялись звернення про необхідність направлення матеріалів до 
суду для звільнення Коновальчук за хворобами.

11.12.2015 р. до Галицького районного суду м. Львова установою 
виконання покарань № 19 були подані матеріали про звільнення Ко-
новальчук. Адвокатом додатково було подано до даного суду клопо-
тання про те, що відповідно до змін в законодавстві про зарахування 
попереднього ув’язнення до призначеного покарання Коновальчук є 
такою, що відбула покарання. 

25.12.2015 р. суддею Галицького районного суду винесено ухвалу 
про звільнення Коновальчук від відбування покарання за хворобою. 
04.01.2016 р. після набрання ухвалою законної сили Коновальчук була 
звільнення з Львівського слідчого ізолятора.

30.06.2015 р. до Європейського суду з прав людини адвокатом 
була подана заява в інтересах Коновальчук у відповідності до правила 
39 Регламенту Суду щодо  вжиття невідкладних заходів, згідно з якою 
01.07.2015 р. Європейським судом з прав людини вирішено відповід-
но до правила 39 Регламенту Суду вказати уряду України, що він по-
винен представити Коновальчук в терміновому порядку до медичного 
обстеження та інформувати про її стан здоров’я.
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15.07.2015 р. до ЄСПЛ направлено формуляр основної зави, щодо 
ненадання належного лікування Коновальчук.

04.09.2015 р. до ЄСПЛ було надіслано відомості про невиконан-
ня Урядом України вимог, зазначених за правилом 39, оскільки, незва-
жаючи на вказівку Суду представити Коновальчук в терміновому по-
рядку до медичного обстеження на протязі місяця, остання протягом 
встановленого терміну була лише оглянута лікарем-гінекологом без 
використання будь-яких інструментальних досліджень. Звернута ува-
га Суду на той факт, що Уряд, незважаючи на важкий стан здоров’я, 
планує транспортувати Коновальчук на значні відстані залізничним 
транспортом, транспортування яким за рішенням Суду є таким, що 
порушує ст. 3 Конвенції, а в сукупності з важким станом її здоров’я є 
явно небезпечним.

15.09.2015 адвокатом повторно направлено звернення за прави-
лом 39 до Суду, через продовження ненадання медичної допомоги 
Коновальчук, оскільки заявника не забезпечено лікуванням наявних 
у неї захворювань, крім антиретровірусної терапії, її навіть не пере-
ведено до медичної частини СІЗО, і вона продовжує утримуватись 
у загальній камері корпусного відділення, що підтверджується ме-
дичною довідкою. Викладено прохання застосувати тимчасові захо-
ди та рекомендувати Уряду не транспортувати Коновальчук на зна-
чні відстані.

18.09.2015 р. Судом було вказано уряду України надати підтвер-
дження забезпечення Коновальчук медичною допомогою і на той 
факт, що тимчасові заходи, застосовані 01.07.2015 р., продовжують 
діяти та обов’язкові до виконання Урядом. 

13 жовтня 2016 р. Суд виніс рішення у справі «Коновальчук про-
ти України», в якому також знайшов порушення, пов’язане з неадек-
ватним лікування заявниці, неналежними умовами її перевезення та 
недотриманням Урядом України своїх обов’язків, що потягнуло пору-
шення ст. 34 Конвенції.9

Справа Д.
27 серпня 2008 року гр. Д було затримано за підозрою у скоєнні 

умисного вбивства п’яти осіб, вчиненого способом, небезпечним для 

9 http://khpg.org/index.php?id=1478607807
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життя багатьох осіб за попередньою змовою групи осіб та у скоєнні 
умисного знищення чужого майна вчиненого шляхом підпалу, що за-
подіяло майнову шкоду в особливо великих розмірах та спричинило 
загибель людей.

29 серпня 2008 року судом винесено постанову про обрання гр. Д 
запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою в Київському СІЗО 
на два місяці. Даний запобіжний захід продовжувався судами 24 жов-
тня 2008 р., 26 грудня 2008 р., 22 вересня 2009 р., 15 грудня 2009 р., 
23 липня 2010 р., 

6 квітня 2009 року Апеляційний суд виніс постанову про повер-
нення прокурору кримінальної справи щодо гр. Д. на додаткове роз-
слідування. 15 грудня 2009 року Апеляційний суд повторно виніс по-
станову, якою повернув прокурору м. Києва кримінальну справу на 
додаткове розслідування.

7 листопада 2013 року Шевченківським районним судом м. Киє-
ва було проголошено вирок, яким гр. Д було визнано винним у скоєн-
ні умисного вбивства п’яти осіб вчиненого на замовлення способом, 
небезпечним для життя багатьох осіб за попередньою змовою групи 
осіб та у скоєнні умисного знищення чужого майна вчиненого шля-
хом підпалу, що заподіяло майнову шкоду в особливо великих розмі-
рах та спричинило загибель людей та засуджено до довічного позбав-
лення волі.

Після ухвалення 7 листопада 2013 року Шевченківським район-
ним судом вироку гр. Д. перевели в окремий блок в межах Київського 
СІЗО, призначений для засуджених до довічного позбавлення волі, де 
він утримувався до 14 квітня 2015 року.

7 квітня 2015 року ухвалою Апеляційного суду м. Києва вирок 
Шевченківського районного суду від 7 листопада 2013 року скасова-
но, а справу повернуто прокурору м. Києва для додаткового розсліду-
вання. Одночасно суд продовжив запобіжний захід відносно гр. Д у 
вигляді тримання під вартою.

Дане повернення на додаткове розслідування було здійснено в по-
рядку старого Кримінально-процесуального кодексу, а додаткове до-
судове розслідування вже здійснювалось на підставі нового Кримі-
нального процесуального кодексу.

В квітні 2015 р. гр. Д звернувся до Харківської правозахисної гру-
пи за юридичною допомогою і йому був наданий адвокат ХПГ.
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14.05.2015 р. було розпочате додаткове досудове розслідування 
щодо гр. Д., проте всупереч вимог нового КПК, який передбачає утри-
мання особи лише на підставі повідомлення її про підозру та обрання 
запобіжного заходу, а гр. Д повідомлення про підозру не вручалось і 
запобіжний захід не обирався. Тому 30.05.2015 р. та 01.06.2015 р. ад-
вокат намагався подати клопотання до суду про негайне звільнення 
гр. Д з-під варти через незаконність його утримання, яке не зміг пода-
ти через не допуск до суду.

30.05.2015 р. адвокатом подана скарга в прокуратуру на незакон-
ність подальшого утримання гр. Д.

02.06.2015 р. адвокатом А. було подано клопотання слідчому суд-
ді про звільнення гр. Д з під варти, з проханням доставити до суду гр. Д 
для дачі пояснень та викликати прокурора по даній справі. 03.06.2015 р. 
слідчим суддею в порушення вимог КПК було проведено судове засідан-
ня без виклику адвоката, прокурора та гр. Д, за результатами розгляду 
клопотання в звільненні гр. Д було відмовлено. Дана ухвала 08.06.2015 р. 
була оскаржена до апеляційної інстанції через необґрунтованість та не-
правильне застосування норм процесуального права. 12.06.2015 р. у від-
критті справи за апеляційною скаргою адвоката було відмовлено.

16 червня 2015 р. слідчий за відсутності захисника А. та не зважа-
ючи на прохання перенести дану дію, намагався вручити гр. Д повідо-
млення про підозру, залучивши адвоката з Центру безоплатної право-
вої допомоги, проте останній від участі в таких діях відмовився. Слід-
чий, не вручивши повідомлення про підозру гр. Д, залучивши пред-
ставників правоохоронних органів в якості понятих, склав акт про 
відмову гр. Д отримувати повідомлення про підозру за відсутності за-
хисника. Щодо даних дій, вчинених з перевищенням службових по-
вноважень слідчим, стороною захисту було подано заяву про злочин 
до прокуратури 19.06.2015 р.

22.06.2015 р. адвокатом А. було повторно направлено клопотан-
ня про звільнення з-під варти, де окрім обґрунтування зазначеного в 
попередньому клопотанні було додатково зазначено, що згідно з пере-
хідними положеннями КПК ухвала, винесена судом в порядку старо-
го КПК, діє лише протягом 2 місяців, а її дія закінчилась 7.06.2015 р. 
Суд знову ж відмовив в його задоволенні, хибно трактувавши норми 
КПК, вказавши що двомісячний термін дії ухвали про запобіжний за-
хід починається не з моменту її проголошення, а з моменту отриман-
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ня даної постанови прокурором, незважаючи на той факт, що проку-
рор був присутній при проголошенні даної ухвали.

22 червня 2015 р. адвокатом було подано заяву до СІЗО про звіль-
нення гр. Д з-під варти через закінчення 2-х місячного терміну дії 
ухвали про застосування запобіжного заходу.

30 червня 2015 року Шевченківський районний суд м. Києва у під-
готовчому засідані повернув обвинувальний акт прокурору, врахував-
ши доводи адвоката про те, що в обвинувальному акті відсутні докумен-
ти про ознайомлення обвинувачених з матеріалами справи, отримання 
ними обвинувальних актів, а також продовжив строк дії запобіжного за-
ходу у вигляді тримання під вартою щодо гр. Д до 29 липня 2015 року без 
будь-якого аргументування даного продовження. Адвокат А. оскаржив 
дану ухвалу в апеляційному порядку в частині застосування запобіжного 
заходу. Проте 17 липня 2015 року Апеляційний суд м. Києва відмовив у 
відкритті провадження. 7 жовтня 2015 року гр. Д подав касаційну скаргу 
на зазначене рішення, в задоволенні якої судом було відмовлено.

Після повернення обвинувального акту прокуратурою було взято 
до уваги аргументи адвоката про те, що гр. Д обвинувачується у вбив-
стві та у підпалі з загибеллю людей, а оскільки підпал включає в себе 
загибель людей, тому додаткової кваліфікації, як вбивство, дій, в яких 
обвинувачується гр. Д, не потребує, що було також зазначено в ухвалі 
апеляційного суду, якою скасовано вирок гр. Д., і тому було зменшено 
обсяг підозри та обвинувачення лише на підпал з загибеллю людей.

28 липня 2015 року у підготовчому засідані адвокатом А. було по-
дано клопотання про зміну запобіжного заходу, в аргументуванні яко-
го було зазначене тривале тримання під вартою гр. Д, міцні соціальні 
зв’язки, наявність малолітнього сина, батьків-інвалідів, які потребують 
сторонньої допомоги, наявне постійне місце проживання, наявність 
місця роботи у разі звільнення, визнання вини, повна відсутність ризи-
ків, передбачених для застосування тримання під вартою, зменшений 
обсяг обвинувачення. Але доводи адвоката А. були залишені без уваги, 
а запобіжний захід – продовжено строк тримання під вартою щодо гр. 
Д до 4 вересня 2015 року без належного обґрунтування. 

3 вересня 2015 року Шевченківський районний суд м. Києва у 
підготовчому засідані продовжив строк тримання під вартою щодо гр. 
Д до 18 вересня 2015 року, залишивши клопотання адвоката А. про 
зміну запобіжного заходу без уваги 

Моніторинговий візит 14 листопада 2014 р. до Київського СІЗО № 13
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18 вересня 2015 року Шевченківський районний суд м. Києва сво-
єю ухвалою повернув обвинувальний акт прокурору вказавши, що 
вчинені процесуальні дії в зміні обсягу обвинувачення є незаконни-
ми, оскільки вчинені поза межами досудового розслідування. Окрім 
того, суд продовжив строк тримання заявника під вартою до 13 лис-
топада 2015 року.

7 жовтня 2015 р. було направлено заяву до ЄСПЛ про порушення 
прав гр. Д., гарантованих Конвенцією, а саме, порушення ст. 3 через 
неналежні умови приміщень для утримання осіб, засуджених до до-
вічного позбавлення волі, де утримувався гр. Д, порушення ст. 5 че-
рез безпідставність обрання та продовження запобіжного заходу, по-
рушення змагальності сторін, неповідомлення причин арешту гр. Д 
14.05.2015 р., порушення ст. 6, 13 через порушення розумних стро-
ків судового розгляду, яке триває понад 8 років. Листом Суду від 16 
листопада 2015 р. повідомлено, що за даною заявою відкрито справу.

20 листопада 2015 р. судом було проведено підготовче судове за-
сідання, в якому суд повернув обвинувальний акт прокурору, вказав-
ши, що останнім не були усунуті недоліки, зазначені раніше, а запо-
біжний захід продовжено, незважаючи на клопотання адвоката про 
зміну запобіжного заходу на непов’язаний з триманням на варту.

На дане рішення прокурором було подано апеляційну скаргу з про-
ханням скасувати рішення від 20.11.2015 р. та продовжити тримання 
під вартою гр. Д. 21 грудня 2015 р. судовий розгляд було перенесено на 
22.12.2015 р., оскільки не всі обвинувачені отримали апеляційну скар-
гу. 22.12.2015 р. адвокатом було заявлено клопотання про звільнення 
гр. Д через підстави, що зазначались в попередніх клопотаннях та звер-
нута увага суду на той факт, що гр. Д перебуває під вартою більше 7-ми 
років, а покарання за даний злочин може бути призначене в межах від 
3 до 10 років позбавлення волі. За результатами розгляду даного кло-
потання та доводів, викладених в ньому, суд звільнив гр. Д з під варти 
в залі судового засідання та застосував до нього домашній арешт в ніч-
ний час. Судовий розгляд справи за обвинуваченням Д. триває.

Моніторинг прав людини в установах виконання покарань   ●   Книга перша
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Моніторингові візити
до Замкової ВК управління ДПтС України

у Хмельницькій області (№58) 

Моніторинговий візит 20 серпня 2014 р.
до Замкової ВК № 58 

Під час візиту група моніторів відвідала ділянку ДІЗО-ПКТ, огля-
нула їдальню для засуджених осіб, відвідала дільницю максимального 
рівня безпеки, де утримують осіб, засуджених до довічного позбавлен-
ня волі, а також 4 осіб, яким були призначені інші терміни покарання. 
Монітори ознайомились з особовими справами окремих засуджених (за 
їх згодою), з якими перед цим спілкувались безпосередньо. 

За отриманою від адміністрації виправного закладу інформацією 
станом на 20 серпня 2014 року в ЗВК № 58 утримувалось 537 осіб, з 
яких 114 відбували довічне ув’язнення. На виробництві в ЗВК № 58 
зайняті близько ста засуджених. 

На 20 серпня 2014 р. в ДІЗО утримувалися 8 осіб, в ПКТ – 15 осіб, 
в карцері – 4 особи, медсанчастині – 4 особи. В ході візиту вдалось 
побачитись та безпосередньо поспілкуватись з 16 особами, які відбу-
вали дисциплінарні стягнення, та з однією особою, засудженою до до-
вічного ув’язнення. 

Дільниця ДІЗО-ПКТ

Всі засуджені перебувають в одиночних камерах, при цьому роз-
мовляти їм між собою заборонено, хоч цієї заборони ув’язнені не за-
вжди дотримуються. 

На кожного засудженого відведено достатньо площі в камері 
(площа – від 6-7 кв. м.), однак загальні умови перебування є вкрай бід-
ними і суворими. Практично у всіх камерах слабке освітлення навіть 
ясного літнього дня. Замість санвузлу в одній камері був отвір в під-
лозі, який засуджений закривав наповненим водою пакетом для того, 
щоб не поширювався запах. До того ж цей санвузол – отвір в підло-
зі – був без жодної перегородки, і ув’язнений скаржився на те, що по-
винен справляти нужду на очах охоронця, який наглядає за ним через 
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отвір у дверях (місце для туалету – в зоні спостереження). В одній з 
камер на стінах був грибок, каналізація потребувала ремонту. 

Вода до камер подається два рази на день, вранці та увечері. По-
міщених до дільниці ДІЗО-ПКТ виводять один раз на день на прогу-
лянку у спеціально відведений для цього двір.

Такі умови є вочевидь дуже суворими, враховуючи тривалість 
тримання засуджених в цих камерах (до 15 діб). 

На дверях кожної камери поміщена письмова інформація з пріз-
вищем засудженого, точним часом закінчення відбування покарання 
в карцері чи ізоляторі, що є важливим для контролю і своєчасного 
звільнення з карцеру чи ізолятору.

Навіть побіжний огляд накладених стягнень засвідчив, що пока-
рання накладалось не всім в максимальному розмірі, були різні термі-
ни перебування в ДІЗО або карцері.

Особи, які перебували на дільниці ДІЗО-ПКТ, скаржились на 
якість харчування (декілька з них згадували, зокрема, гнилу капусту), 
однак в день, коли відбувався візит, вдалось перевірити раціон харчу-
вання засуджених і зауважень з цього приводу не було. Обід, який роз-
давали безпосередньо під час спілкування моніторів і засуджених, був 
належної якості, порції були нормального розміру. 

Під час спілкування засуджені скаржились на неможливість над-
силати скарги, відмови в прийнятті скарг на дії адміністрації, а також 
на те, що скарги не доходять до адресатів. В квітні-травні 2013 року 
була надіслана колективна скарга за підписом 32 осіб, на яку було на-
дано відповідь, про що групу моніторів поінформували як засудже-
ні, так і представники адміністрації. Група моніторів роз’яснила засу-
дженим порядок подання скарги із збереженням копії з відміткою про 
прийняття такої скарги. 

Зауваження та рекомендації:
•   Особи, які утримувались в камерах на дільниці ДІЗО-ПКТ, пере-

бували в одиночних камерах. Одиночне ув’язнення є окремим, більш су-
ворим видом стягнення. Зокрема, в окремих камерах перебували особи, 
які мали певні психічні розлади і, безсумнівно, потребували психіатрич-
ної допомоги (монітори відзначили двох таких осіб). Перебування в оди-
ночній камері таких ув’язнених вочевидь не йде їм на користь, і застосу-
вання подібного стягнення для цих засуджених сягає рівня жорстокого 
поводження за стандартами Європейського суду з прав людини.
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•    Загальні умови перебування в камерах на дільниці ДІЗО-ПКТ, 
зокрема, санітарні умови, вимагають покращення. 

•    Має бути забезпечене безперешкодне листування засуджених з 
оскарженням дій адміністрації з метою виявлення та виправлення не-
доліків в разі, коли такі матимуть місце. 

Дільниця максимального рівня безпеки 

Дільниця МРБ призначена для тримання осіб, засуджених до по-
життєвого ув’язнення, а в ЗВК-58 на цій дільниці утримують чоти-
рьох осіб, які мають інші терміни покарання. Одну з цих осіб – М. 
– було засуджено за статтею 186 ч. 2 КК України, вже пізніше цю осо-
бу було засуджено також і за статтею 391 КК. Після ознайомлення з 
матеріалами справи засудженого М. з’ясувалось, що вирок йому було 
присуджено за пограбування перехожого, у якого він відібрав теле-
фон вартістю 600 гривень. Після вироку за статтею 391 КК та переве-
дення до ЗВК-58 засуджений М. з травня 2013 по день візиту моніто-
рів перебував в одиночній камері в дільниці МРБ, при цьому до ньо-
го застосовувались подібні заходи безпеки (окрім конвоювання з со-
бакою і в наручниках), які застосовуються до засуджених до довічно-
го терміну позбавлення волі. Як видається, вчинений злочин і засто-
сований режим відбування покарання є вочевидь непропорційними в 
цьому, зокрема, випадку. Підставою для поміщення цієї особи в трав-
ні 2013 року та інших трьох осіб до МРБ та продовження тримання 
там, як було з’ясовано, слугував наказ начальника ЗВК-58, ухвалений 
в червні 2014 року. Монітори зробили запит з метою отримати цей на-
каз, і пізніше буде зроблений висновок про обґрунтованість такого по-
міщення цього засудженого, а також трьох інших засуджених до різ-
них термінів позбавлення волі, до дільниці МРБ на підставі виданого 
начальником ЗВК-58 наказу. 

Саме тривале перебування в дільниці МРБ поруч із засуджени-
ми до довічного позбавлення волі може вважатись інструментом за-
лякування і психологічного тиску з боку персоналу закладу, що мож-
на кваліфікувати як жорстоке поводження.

Окремо слід зауважити неадекватну поведінку собаки, яка супро-
воджувала засудженого до довічного терміну позбавлення волі. Мо-
нітори під час відвідин зон, де перебували особи, засуджені до дові-
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чного терміну позбавлення волі, постійно зустрічали кінологів із со-
баками, які супроводжували таку категорію засуджених, однак лише в 
ЗВК-58 пес поводив себе неадекватно, без упину зриваючись на засу-
дженого, що, без сумніву, не могло не справляти психологічний тиск 
на ув’язненого. За словами адміністрації, така поведінка службового 
пса є звичною, оскільки він видресируваний саме так реагувати на за-
суджених. Це категорично неприпустиме поводження, яке сягає рівня 
жорстокого і має бути переглянуте й змінене. 

Під час зустрічі, яка відбулась із засудженим до довічного по-
збавлення волі, засуджений І. скаржився на те, що персонал не ви-
дає його кореспонденцію, надіслану адвокатом. Адміністрація закла-
ду підтвердила, що на ім’я засудженого надійшов не лист, а банде-
роль. А оскільки засуджений І. відбуває дисциплінарне стягнення, то 
відповідно до установлених норм, бандероль буде видана йому після 
відбуття дисциплінарного покарання. На прохання моніторів адміні-
страцією закладу було продемонстровано цю бандероль, яка виявила-
ся звичайним листом, але з поміткою в супровідному папірці, що це є 
бандероль. Така ситуація мала бути розв’язана без зволікань, без огля-
ду на те, що звичайний лист з вкладеним одним аркушем було визна-
но бандероллю. 

Монітори спостерігали в дільниці МРБ відремонтовану одиночну 
камеру, в якій в подальшому будуть утримуватись «за європейськими 
стандартами» засуджені до довічного позбавлення волі, що вчинять 
дисциплінарні правопорушення. Камера справді в доброму стані і від-
повідає всім вимогам для утримання такої категорії осіб. 

Зауваження та рекомендації:

• Основне зауваження стосується поміщення осіб, які не засу-
джені до довічного позбавлення волі, до дільниці МРБ. Монітори не 
отримали документального підтвердження правомірності поміщення 
та утримання цих осіб в цій дільниці, згаданий наказ, виданий началь-
ником ЗВК-58, вимагає вивчення та надання подальших рекомендацій. 

• Має бути припинена практика використання неадекватно на-
тренованих службових собак. 

• Має бути забезпечене безперешкодне листування засудже-
них з їхніми адвокатами, адміністрація при цьому повинна виходи-
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ти не з формальної характеристики відправлення (наприклад, лист 
визначений як бандероль), а з реального факту. 

Умови приготування та прийому їжі

Монітори відвідали відремонтовану простору їдальню для засу-
джених, що перебувають в дільниці ресоціалізації. Їдальня, включно 
з харчоблоком та приміщенням для прийому їжі, облаштована належ-
ним чином (обладнання і кухонні начиння нові, знаходяться в добро-
му стані). Приготовані для засуджених страви справді були якісними, 
до складу обіду входив салат зі свіжої капусти, перша страва, макаро-
ни власного виробництва з курячим м’ясом. Загалом, їдальня заслу-
говує на добру оцінку і залишається побажати завжди дотримуватись 
подібних стандартів приготування їжі для засуджених. 

Прикінцеві зауваження 

Насамкінець група моніторів висловлює зауваження щодо неза-
довільного режиму допуску групи моніторів на територію ЗВК-58. 
Для того, щоб потрапити з прохідної на територію колонії та розпо-
чати безпосередній моніторинг група моніторів витратила близько 45 
хвилин без жодного об’єктивного виправдання такому зволіканню. 

Чекаючи на дозвіл на прохід на територію ЗВК-58, монітори по-
спілкуватись із матір’ю одного із засуджених, яка очікувала на поба-
чення із сином. За словами цієї літньої жінки, в неї і в сина немає ко-
штів оплачувати «гуртожиток», де б вона могла провести із сином де-
кілька днів (50 грн. на добу), оскільки і жінка, і її син мають дуже 
низький дохід (обидва інваліди, в неї – друга група інвалідності, в 
сина, за її словами, – третя). Жодних пільг при цьому у матері засу-
дженого немає. Це порушує одне з питань щодо забезпечення пра-
ва на тривале побачення для осіб, які перебувають в злиденному ста-
ні – таке побачення через неможливість сплатити декілька сотень гри-
вень не може бути реалізоване. На думку моніторів, подібні питання 
можуть бути врегульовані на рівні керівництва установи з урахуван-
ням фінансового стану рідних засудженого з можливим скасуванням 
оплати за перебування на тривалих побаченнях – як вид заохочення 
засудженого та реальну його ресоціалізацію. 
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Наостанок, на дошці оголошень для відвідувачів ЗВК 58 не 
повинно бути реклами приватних фірм або осіб, тоді як монітори 
спостерігали рекламу таксі фірми «Вояж» з припискою «Замов-
ляйте нас» та зазначенням того, що інші перевізники можуть шах-
раювати. 

На адресу Харківської правозахисної групи за результатами 
моніторингового візиту і направленого звіту керівництву закладу, 
була отримана відповідь за підписом заступника начальника Зам-
кової ВК (№89) Хомякова В.М., в якій зазначено наступне: «В ко-
лонії продовжується робота щодо подальшого приведення умов 
відбування покарання до рівня європейського зразка.» Що стосу-
ється утримання засуджених, що не є покарані до довічного тер-
міну в секторі максимального рівня безпеки зазначено: «На даний 
період часу підстав для тимчасового утримання засуджених на 
секторі максимального рівня безпеки немає і відповідно засудже-
ні там не утримуються.» «З особовим складом колонії, у відповід-
ності до компетенції, проведено додаткові роз’яснення щодо до-
тримання вимог кримінально-виконавчого законодавства із враху-
ванням зауважень і рекомендацій за результатами моніторинго-
вого візиту до колонії.»

Моніторинговий візит 25 листопада 2014 р.
до Замкової ВК № 58

Комісія відвідала дільницю посиленого контролю для тримання 
засуджених до довічного позбавлення волі, приміщення для дисци-
плінарних стягнень (ДІЗО, ПКТ, ОК, ДПК).

В результаті зустрічей і розмов із засудженими були зафіксовані 
масові скарги засуджених на порушення прав людини з боку персо-
налу, що мають бути спрямовані для перевірки до компетентних ор-
ганів. Засуджені масово скаржились на начальника установи і першо-
го заступника. За свідченнями опитаних засуджених, в колонії не при-
ймають їжу з 20-21 листопада понад 200 засуджених на знак протес-
ту проти дій керівництва установи. Після оголошення голодування за-
суджених жодного разу не оглядав лікар, не спостерігав за їх станом 
здоров’я. Під час візиту на відеокамеру було зафіксовано велику кіль-
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кість скарг на дії персоналу, ненадання медичної допомоги, викорис-
тання рабської праці, застосування дисциплінарних стягнень в якості 
переслідування за оскарження дій адміністрації, порушення права на 
безперешкодну відправку кореспонденції. 

Керівництво закладу факт голодування спростовує і наголошує 
на штучному створенні конфлікту. Пояснює голодування прагненням 
невеликої кількості негативно налаштованих засуджених домогтися 
послаблення режиму утримання, які не передбачені законом. За сло-
вами адміністрації установи, невелика кількість засуджених підбурює 
до непокори інших засуджених. Тому керівництво вдається до таких 
заходів, як перевезення засуджених, які, на думку адміністрації, під-
бурюють інших засуджених до непокори, до інших установ виконан-
ня покарань відповідного рівня безпеки.

Під час попереднього візиту моніторингової групи ХПГ до цієї 
колонії 20.08.14 р. було зафіксовано застосування непропорційних 
дисциплінарних стягнень у вигляді поміщення засуджених в примі-
щення ДІЗО, ПКТ, ОК за незначні дисциплінарні проступки, такі, як 
відсутність нагрудного знаку, порушення форми одягу, про що було 
зазначено в звіті.

Також в ході попереднього візиту було встановлено утриман-
ня засуджених, що не є засудженими до довічного терміну покаран-
ня, в дільниці посиленого контролю для тримання засуджених дові-
чно. Про ці порушення також було зазначено в звіті, спрямованому 
до керівництва установи, і отримано відповідь за підписом началь-
ника установи, що в дільниці посиленого контролю для утримання 
засуджених до довічного терміну покарання більше не утримуються 
особи, які не є засуджені довічно. Проте під час візиту 25 листопада 
в дільниці посиленого контролю для утримання засуджених до дові-
чного терміну покарання в камері №15 перебував засуджений Д., що 
не є засудженим довічно, який скаржився на жорстоке поводження по 
відношенню до нього з боку персоналу, а також на ненадання медич-
ної допомоги. 

Велика кількість засуджених в різних установах ДПтСУ скар-
жаться на порушення права на працю, використання безоплатної пра-
ці, примусення до праці і використання відмови від праці як привід 
для дисциплінарного (кримінального за ст.391 КК України) переслі-
дування. Це питання потребує окремого дослідження. 
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Після візиту 25.11.14 було встановлено, що засуджені К. і П., які 
скаржилися на дії персоналу, в терміновому порядку були вивезені 
спочатку в Вінницьке СІЗО з подальшим переведенням до різних за-
кладів ДПтСУ. Ці засуджені були також оглянуті лікарем та представ-
никами офісу Уповноваженого Верховної Ради з прав людини з реалі-
зації національного превентивного механізму для встановлення наяв-
ності тілесних ушкоджень. 

Актуальними залишаються питання, що потребують вирішен-
ня на рівні керівництва Міністерства юстиції, ДПтСУ. Це питан-
ня зміни філософії держави у сфері виконання покарань від караль-
ної (репресивно-радянської) до цивілізованої практики відповідно до 
міжнародних стандартів.

Першим кроком має стати реальна безперешкодна відправка ко-
респонденції в усіх закладах ДПтСУ. Для цього має бути добра воля 
керівництва установ. Засуджений має право скаржитися, а адміністра-
ція закладу не повинна реагувати на скарги, як на факт порушення ре-
жиму утримання, а сприймати скарги як звичайний діалог між персо-
налом і засудженими.

Другим кроком має бути перегляд практики застосування дисци-
плінарних стягнень. Дисциплінарні стягнення мають бути справедли-
вими і пропорційними тяжкості заподіяного правопорушення.

Поміщення до ДПК – це фактично покарання без провини. По-
трібно переглянути практику застосування цієї дільниці роками три-
мання засуджених в нелюдських умовах в камерах.

Вирішення протесту засуджених в ЗВК № 58
силовим методом 27.11.2014 р. з подальшим 

переведенням засуджених

Розв’язання подібної ситуації з виявом мирного протесту з боку 
засуджених, незадоволених діями персоналу, у вигляді масового голо-
дування і членоушкодження закінчилося масовим побиттям засудже-
них зведеними загонами бійців персоналу з різних установ за участі 
бійців спецпідрозділів ДПтСУ. Це відбулось 12 листопада 2014 року в 
Бердичівській ВК № 70, про що згадувалось вище.
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Замкова ВК не стала виключенням в цьому плані і 27.11.2014 р. у 
ній також застосували силу до 5 засуджених, які, на думку адміністра-
ції, були організаторами акцій протесту та голодування. Після чого у 
той же день побитих засуджених етапували по різних установах від-
бування покарання, що зображено в таблиці нижче. Засуджених пе-
ревозили відразу після побиття, а один із них був у важкому стані зі 
струсом мозку, що знайшло своє підтвердження згодом згідно з ви-
сновком лікаря. 

Таблиця № 2

№ 
п.п.

Засу-
джений

Назва установ, через які етаповані засуджені і дати їх прибуття

1-й етап 2-й етап 3-й етап 4-й етап

1  Р. Вінницький 
СІЗО

Львівський 
СІЗО

Городищенська 
ВК №96

2 П. Вінницький 
СІЗО

Хмельницький 
СІЗО

Ладижинська 
ВК (№39)

2 О. Вінницький 
СІЗО

Львівський 
СІЗО

Луцький 
СІЗО 

Маневицька
ВК (№42)

4 А. Одеський 
СІЗО

Північна
ВК (№90)

5 Л. Вінницький 
СІЗО

Київський 
СІЗО № 13

Херсонський 
СІЗО

Роменська
ВК (№56)

Вимагання у захисника оплати
за зустріч з засудженим в ЗВК № 58

В грудні 2014 р. адвокат ХПГ звернулась в колонію № 58 з кло-
потанням про надання побачення з засудженим, інтереси якого вона 
представляє. Працівники колонії відмовляли в допуску адвоката до 
підзахисного та повідомили, що допустять в разі оплати адвокатом 
рахунку за користування кімнатою для побачень, даний рахунок був 
виконаний з порушенням законодавства і не був чинним. Після опла-
ти даного рахунку адвокат викликав працівників міліції для фіксації 
даних протиправних дій, які полягали в перешкоджанні діяльності ад-
воката та в незаконному вимаганні від адвоката коштів. Працівники 
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міліції прийняли заяву адвоката про злочин, вчинений працівниками 
колонії. До міліції адвокатом подано клопотання про приєднання фо-
токопій заяв на побачення та квитанцій про сплату коштів. Відомос-
ті про вжиті заходи щодо вимагання оплати з підзахисним захисни-
ку не повідомлялись. Для отримання інформації про хід розслідуван-
ня та вжиті заходи неодноразово направлялись запити, відповідь на 
які була отримана лише 13.11.2015 р., в якій йшлося про відмову у 
відкритті кримінального провадження. Дана відмова у розслідуван-
ні була оскаржена до суду з проханням зобов’язати компетентні орга-
ни розпочати досудове розслідування. За результатами розгляду скар-
ги було відмовлено.

Надання правової допомоги засудженим
після подій 27.11.2014 р. в ЗВК № 58

Після отримання від рідних інформації про побиття засуджених 
та перевезення їх у такому стані представники ХПГ відразу підготу-
вали заяву про вчинене кримінальне правопорушення з вимогами зу-
пинити перевезення засуджених, провести їх медичний огляд на на-
явність тілесних ушкоджень та можливості їх перевезень в такому 
стані, застосувати заходи безпеки до них. З даною заявою 27.11.2014 
р. о 21-00 представник ХПГ звернувся до Генеральної прокуратури, 
проте прокурор, який був присутній, відмовився приймати дану зая-
ву. За даним фактом була викликана міліція для оформлення непри-
йняття заяви про злочин. За результатами розгляду матеріалів, скла-
дених працівниками міліції, їх направили до Генеральної прокурату-
ри. За даним фактом також була подана заява про злочин до Генераль-
ної прокуратури у відповідь на яку надійшло повідомлення про відмо-
ву у відкриті кримінального провадження та переправлення даної за-
яви до прокуратури Хмельницької області. Прокуратура Хмельниць-
кої області повідомила, що за фактом застосування фізичного впливу 
до засуджених в ЗВК № 58 відкрито кримінальне провадження та три-
ває розслідування.

27.11.2014 р. про побиття та перевезення засуджених з ВК № 58 
по електронній пошті була повідомлена прокуратура Вінницької об-
ласті. За результатами розгляду даної заяви прокуратурою було вста-
новлено що до Вінницької установи відбування покарання прибули 
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транзитом засуджені К. і Д., яких було оглянуто лікарями та складено 
акти про наявність тілесних ушкоджень. Прокурорською перевіркою 
з’ясовано, що оформлення результатів медогляду проведено з пору-
шенням законодавства, крім того, про ці факти не повідомлено орга-
ни прокуратури, за що керівнику СІЗО винесено вказівку. Крім того, в 
ході перевірки прокуратурою встановлено, що тілесні ушкодження К. 
і Д. отримали в ВК № 58, в зв’язку з чим матеріали їх медичного огля-
ду направлено до прокуратури Хмельницької області.

Захист засуджених як і доступ до них під час їх етапування на-
штовхувався на перешкоди з боку представників установ ДПтСУ, як 
у випадку з засудженим О., якого після побиття 27.11.2014 р. в ВК № 
58 перевозили через декілька установ протягом тривалого часу. Дві-
чі останнього доставляли до Луцького СІЗО, де застосовували дис-
циплінарне стягнення у вигляді поміщення до карцера. По прибут-
ті засудженого О. у Львівське СІЗО захисник від ХПГ на особисто-
му прийомі звернулась із письмовою заявою до начальника Львів-
ського слідчого ізолятора про надання побачення із О., який прямує 
транзитом через вказану установу. Проте, начальник СІЗО у грубій 
формі відмовив у надані побачення, мотивуючи це тим, що особи, які 
прямують транзитом, не мають права на побачення. Також начальни-
ком було відмовлено у зазначенні цих обставин на заяві захисника, у 
зв’язку з чим дану заяву було зареєстровано у канцелярії слідчого ізо-
лятора. Після таких дій начальника СІЗО захисник звернулась до про-
куратури Львівської області з повідомленням про вчинене криміналь-
не правопорушення начальником слідчого ізолятора, а саме про пере-
шкоджання законній діяльності захисника. Того ж дня після відвіду-
вання прокуратури було здійснено другу спробу потрапити на поба-
чення з О., проте пройти через перший контрольно-пропускний пункт 
СІЗО не вдалось – телефоном начальник СІЗО повторно відмовив і 
повідомив, що має десять днів на розгляд заяви. Після таких дій за-
хисником було здійснено повідомлення за номером «102» про пере-
шкоджання здійсненню обов’язків захисника, у відповідь на яке при-
була поліція, якою було зафіксовано даний факт не допуску. Поліцією 
дана заява була скерована до управління пенітенціарної служби для 
проведення службового розслідування. Даний факт не розслідувався, 
що було оскаржено до слідчого судді, але суд відмовив в задоволен-
ні даної скарги. 

Моніторингові візити до Замкової ВК упр. ДПтС України у Хмельницькій обл. (№ 58)
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Ця справа по захисту О. наглядно демонструє, як установа ДПтС 
України приховує засуджених, які стали жертвами жорстокого пово-
дження, від спілкування з захисником, що вже є кримінальним право-
порушенням, а правоохоронні органи ніяким чином не реагують на 
такі порушення, перенаправляючи заяви про них до органу, який їх 
вчиняв. Спроби відновити справедливість за допомогою слідчого суд-
ді також залишаються без належної уваги.

Також проводився захист засудженого Р., до якого застосували 
силу в ВК №58 при проведенні обшуку, після чого вивезли з даної ко-
лоні. Захиснику ХПГ вдалося зустрітись з ним в Львівському слідчо-
му ізоляторі, де останній скаржився на тілесні ушкодження, отрима-
ні в ВК № 58, та погане самопочуття, в зв’язку з чим захисником було 
організовано огляд Р. лікарем, який встановив наявність у Р. стану піс-
ля перенесеного струсу мозку. До прокуратури Львівської області за-
хисником подано клопотання про необхідність лабораторного обсте-
ження та залишення Р. у Львівському ізоляторі до проведення такого 
обстеження. Незважаючи на наявність у Р. стану після перенесеного 
струсу мозку, відсутність необхідного медичного обстеження, звер-
нення до прокуратури про відкладення етапування, його було етапо-
вано до місця відбування покарання. 

До прибуття в Львівський СІЗО засудженого Р. етапували через 
Вінницький СІЗО, і ці етапування, цілком можливо, здійснювались 
у той час, коли у Р. був струс мозку, що є неприпустимим відповід-
но до медичних показників, але ми можемо зробити про це лише при-
пущення, а відповісти на дані питання повинні були експерти в рам-
ках кримінального провадження за фактом завдання тілесних ушко-
джень та струсу мозку для Р., яке не було проведено, а винні не були 
покаранні.

Моніторинг прав людини в установах виконання покарань   ●   Книга перша
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Моніторинговий візит 19 серпня 2014 р.
до Райківської ВК управління ДПтС України

в Житомирській області (№ 73)

Під час візиту 19 серпня 2014 р. група моніторів відвідала тери-
торії житлового приміщення, бібліотеку, їдальню, приміщення спеці-
алізованої лікарні, ділянку ДІЗО-ПКТ.

Основний час візиту був приділений відвіданню ділянки ДІЗО-
ПКТ, де монітори мали змогу побачити усіх осіб, які там перебували, та 
поспілкуватись із ними. Монітори ознайомились з особовими справами 
окремих засуджених, з якими перед цим спілкувались безпосередньо. 

За отриманою від адміністрації виправного закладу інформацією 
на 19 серпня 2014 року в РВК № 73 утримувалось 648 осіб. На вироб-
ництві в РВК № 73 зайняті близько двохсот осіб. 

На 19 серпня 2014 року в ДІЗО утримувалися 10 осіб, в ПКТ – 5 
осіб, в медсанчастині – 4 особи. 

В ході розмови з головним лікарем медчастини Майденовичем В. 
Л. було встановлено, що в РВК-73 останній випадок членоушкодження 
був зафіксований в минулому році, спроб та випадків самогубства немає. 
Останній випадок самогубства був зафіксований в ВК-73 в 2008 році. 

На території колонії здійснюється капремонт лікарні, відкриття 
якої повинно відбутися 22.08.2014 року.
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Загальні умови тримання засуджених

В ході візиту вдалось побачитись та безпосередньо поспілкува-
тись з 15 особами, які відбували дисциплінарні стягнення.

Засуджені в камерах ДІЗО-ПКТ утримувалися по одному, по 
двоє та по троє в одній камері. Адміністрація закладу надала мож-
ливість заходити в камери, оглядати приміщення і спілкуватись з за-
судженими без присутності персоналу, при цьому відчувалася пев-
на стриманість в спілкуванні з боку засуджених. Двох засуджених, 
щодо яких існувала підозра в членоушкодженні, в день відвідання 
РВК-73 було переведено до медичної частини, і з ними вдалось по-
спілкуватись вже на території медчастини. Підозри про членоушко-
дження не підтвердились.

Засуджені в дільниці ДІЗО-ПКТ скаржились на те, що в зимовий 
період в камерах низька температура, цілорічно в камерах сирість, 
низька напруга в електромережі, постійні перебої з подачею води, 
вода подається три рази на день, вода низької якості (вимагає філь-
трації), в результаті засуджені роблять імпровізовані фільтри з плас-
тикових пляшок, через які переціджують воду. Засуджені в ділянці 
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ДІЗО-ПКТ незадоволені якістю та раціоном їжі. В їдальні для моні-
торів був продемонстрований повний раціон обіду, але під час відвід-
ин камер ДІЗО-ПКТ монітори бачили кашу, яку засуджені не їли і за-
лишали в тарілках.

Моніторинговий візит 19 серпня 2014 р. до Райківської ВК в Житомирській обл. (№ 73)
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Окремі засуджені скаржилися на відсутність безоплатної правової 
(адвокатської) допомоги та відсутність можливості звернутися з адміні-
стративними позовами, оскільки не мають змоги оплатити судовий збір.

За інформацією засуджених, існують проблеми з телефонними 
переговорами, можливість користуватись встановленим на території 
РВК-73 таксофоном є обмеженою. 

Було встановлено очевидну непропорційність дисциплінарних 
стягнень та тяжкості правопорушення. Із 8 поміщених до ДІЗО 7 осіб 
мали стягнення 15 діб, одна особа – 10 діб. Жодне із дисциплінарних 
стягнень при цьому не було оскаржене. Як видається, такої практики 
оскаржень стягнень немає, хоч вона і передбачена. 

Якість їжі та питної води, зокрема, в умовах ДІЗО-ПКТ, є незадо-
вільною. 

Зауваження та рекомендації, які були надіслані до колонії:
– Переглянути підходи до призначення дисциплінарних стяг-

нень. Використовувати дисциплінарні стягнення в розмірі, який від-
повідає серйозності порушення, не використовувати як звичайне 
стягнення максимальний термін поміщення до ДІЗО (15 діб в ДІЗО). 
Має бути також забезпечена можливість оскаржити накладене стяг-
нення, засуджений повинен мати змогу користуватися правовою до-
помогою адвоката;
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– Забезпечити харчування належної якості, зокрема тих осіб, 
що перебувають в приміщеннях ДІЗО-ПКТ,

– Привести стан камер ДІЗО-ПКТ у відповідність до санітар-
них вимог;

– Забезпечити водопостачання питною та технічною водою 
в достатньому обсязі та забезпечити належне освітлення камер 
ДІЗО, ПКТ;

– Забезпечити умови для телефонних переговорів засуджених у 
відповідності до норм чинного законодавства.

За підписом начальника РВК-73 Кеменяш А.А. було отримано 
відповідь, що звіт, направлений керівництву в рамках моніторингово-
го візиту 19.08.14, був розглянутий керівництвом колонії. Серед іншо-
го було зазначено: «Проводяться поточні ремонти камер, що в сукуп-
ності з належним температурним режимом, привело до покращення 
санітарного стану і приведення його у відповідність до санітарних 
норм. Проведено поточний ремонт трубопроводів і запірної армату-
ри в ДІЗО-ПКТ, насосів подачі води в житлову зону установи, пла-
нову заміну насоса свердловини №3, що, в сукупності з проведеною 
очисткою резервуарів питної воли, привело до усунення певних недо-
ліків у водопостачанні. Освітлення ДІЗО, ПКТ знаходиться на рівні, 
що відповідає нормам, що підтверджено представниками Бердичев-
ської міжміської СЕС, які проводили дослідження на освітленість 
камер. Визначені зауваження та рекомендації у Вашому звіті будуть 
постійно триматися на контролі керівників відповідних служб уста-
нови та моєму особисто.»

Моніторинговий візит 19 серпня 2014 р. до Райківської ВК в Житомирській обл. (№ 73)
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Моніторинговий візит 19 серпня 2014 р.
до Дніпропетровської УВП № 4

Під час візиту комісія відвідала територію УВП № 4. За дани-
ми керівництва установи, на момент візиту в УВП № 4 утримувало-
ся 1386 осіб.

Основний час візиту був приділений відвідуванню камер санітар-
ної частини, де утримувались особи, що перебувають на стадії слід-
ства і судового провадження, відносно яких вирок не набув законної 
сили, а також були відвідані палати для хворих осіб, засуджених до 
позбавлення волі. Монітори мали змогу відвідати будь-яке приміщен-
ня, побачити усіх осіб, які там перебували, умови, в яких утримують-
ся, та поспілкуватись із ними без контролю з боку персоналу. 

Керівник УВП № 4 Калюжний Володимир Володимирович разом 
з начальником медичної частини Прокоф’євим Валерієм Віталійови-
чем надавали сприяння в ході здійснення моніторингового візиту.

Загальні умови тримання осіб
В камерах (палатах) медичної частини УВП № 4 утримуються 

особи, що перебувають на стадії досудового слідства, або судового 
провадження, відносно яких вирок суду не набрав законної сили і які 
мають захворювання різного ступеню тяжкості. Монітори відвідали 
всі камери (палати) медичної частини УВП № 4. Персоналом закладу 
була надана можливість для конфіденційної розмови, за згодою осо-
би, що перебувала під вартою, відбувалася фото та відео фіксація. 

Також монітори відвідали палати (камери) міжрегіональної лікар-
ні для засуджених. Спілкування здебільшого відбувалося за прохан-
ням засуджених, адміністрація спокійно реагувала на бажання засу-
джених висловити свої скарги і зауваження. 

Характерно, що в камерах (палатах) спеціалізованої міжрегіональ-
ної лікарні для засуджених до позбавлення волі умови утримання засу-
джених кращі, ніж в цьому ж закладі в камерах, де утримуються хво-
рі особи, що перебувають на стадії слідства, які не є засуджені. Камери 
більш схожі на лікарняні палати, ніж камери санітарної частини СІЗО, 
скляні вхідні двері, в той час як палати (камери) УВП № 4 виглядають як 
звичайні камери, в палатах (камерах) для засуджених більш вільне пере-
міщення, жіночі палати в санчасті СІЗО розташовані поруч з чоловічими.
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Найпоширеніші скарги:
Як з боку осіб, що перебувають під вартою на стадії слідства і від-

носно яких вирок суду не набув законної сили, так і з боку засуджених 
найбільше скарг було отримано на ненадання, або неналежне надання 
медичної допомоги, відсутність медикаментів і неможливість отри-
мання юридичної допомоги. Інваліди, хворі на тяжкі захворювання 
скаржаться на відсутність умов для інвалідів (відсутність візків, побу-
тові труднощі, пересування, відправлення природних потреб).

Загальні проблеми, виявлені під час візиту:
В камері палати санітарної частини УВП № 4 перебувала жінка, що 

утримувалася під вартою за рішенням суду на стадії судового слідства 
у важкому стані, вона самостійно не могла пересуватись. Відбуваєть-
ся перевірка стосовно її стану здоров’я і можливості клопотання щодо 
зміни міри запобіжного заходу і переведення до лікарняного закладу.

Обвинувачений Ш. похилого віку скаржився, що з 2010 року пе-
ребуває в УВП № 4 без рішення суду, хворіє на цукровий діабет і по-
требує медичної допомоги. Скаржиться на ненадання йому медичної 
допомоги. 

М. скаржився на те, що хворіє циррозом печінки і не отримує на-
лежної медичної допомоги. Претензій до персоналу УВП № 4 не має.

С. скаржився на те, що хворіє на інфекційні шкіряні захворюван-
ня і утримується в загальній камері медичної частини УВП № 4, чим 
наражає на небезпеку захворювання своїх співкамерників.

У засудженого Кротова Сергія ампутовані нижні та верхні кінців-
ки. Відповідно до п. 14 Переліку захворювань, які є підставною для 
подання до суду матеріалів про звільнення засуджених від подальшо-
го відбування покарання, Наказу Міністра юстиції та Міністра охоро-
ни здоров’я від 15.08.2014 року за № 1348/5/572 «Про затвердження 
Порядку організації надання медичної допомоги засудженим до по-
збавлення волі.»10 підлягають звільненню за станом здоров’я: «Висо-
ка ампутація верхніх або нижніх кінцівок, а також високих ампутацій 
однієї верхньої і однієї нижньої кінцівок.» Як було зазначено вище, у 
Кротова ампутовані і нижні, і верхні кінцівки, тому він має бути звіль-
неним за станом здоров’я.

10 http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0990-14

Моніторинговий візит 19 серпня 2014 р до Дніпропетровської УВП № 4
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Засуджений М. скаржився, що хворіє на СНІД, перестав прийма-
ти АРТ терапію у зв’язку з тим, що 6 жовтня в нього був припинений 
курс замісної терапії. Скаржився на погіршення стану здоров’я. 

Зауваження та рекомендації:
Інформувати ув’язнених і персонал лікувальних закладів УВП № 

4 про зміст Наказу Міністерства юстиції України та Міністерства охо-
рони здоров’я від 15.08. 2014 року за № 1348/5/572 «Про затверджен-
ня Порядку організації надання медичної допомоги засудженим до 
позбавлення волі.»

Посилити профілактику осіб, що прибувають до установи, на 
наявність інфекційних шкіряних захворювань, а також реагувати на 
скарги осіб, що перебувають під вартою, про шкіряні захворювання, 
перевіряючи такі повідомлення компетентним лікарем.

Особові справи засуджених мають бути прошиті і пронумеровані.
В камерах (палатах) лікарні, медичної частини УВП № 4 жіночі ка-

мери варто було б розташовувати в жіночому блоці, а чоловічі – в окре-
мому блоці для чоловіків. 

В рамках конструктивного діалогу своєчасно повідомляти пред-
ставників Харківської правозахисної групи про потреби надання 
юридичної допомоги особам, що перебувають під вартою, за станом 
здоров’я не можуть або не повинні утримуватись в місцях несвободи, 
і потребують відповідної правової допомоги.

Моніторинг прав людини в установах виконання покарань   ●   Книга перша
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Моніторинговий візит 21 жовтня 2014 року
до Криворізької ВК № 80

21 жовтня 2014 року під час візиту група моніторів відвіда-
ла території житлових приміщень, медичну частину, промислову 
зону, ділянку ДІЗО-ПКТ, кімнату психологічного розвантаження, 
тощо.

За даними, отриманими від керівництва закладу, на момент візи-
ту в установі працювали 265 осіб персоналу, в колонії утримується 
877 засуджених, із них 357 працюють на підприємстві колонії, в ка-
мерах ДІЗО перебувало 4 особи, в ПКТ – 2 засуджених, в медичній 
частині – 8 засуджених, схильних до самогубства – 8, до членоушко-
джень – 48, схильних до втечі – 6, злісних порушників режиму утри-
мання – 8 осіб.

Особисті враження

Вхід до КВК №80 відбувся з затримкою на 25 хвилин. Це пояс-
нили тим, що для супроводу Ганни Литвин потрібні були додаткові 
супроводжуючі (в інших установах ДПтСУ середнього, максимально-
го рівня безпеки, які нам довелося відвідувати, з боку персоналу до-
даткових заходів безпеки для супроводу жінок ми не помітили, хоча 
до складу групи входили жінки. 

Під час візиту склалося враження, що засуджені залякані і бо-
яться говорити відверто. Засуджені, що перебувають в ДІЗО, ПКТ 
на нашу думку, не мали можливості повідомити інформацію про 
порушення їх прав віч-на-віч, з острахом спостерігаючи за тим, як 
під час спілкування з засудженими, моніторів супроводжувала ве-
лика кількість персоналу, в тому числі і представники керівництва 
закладу.

Скарги засуджених 

Окремі скарги, які були висловлені засудженими, стосувалися 
відсутності можливості дзвонити з КВК-80. Засуджені скаржилися 
на те, що телефонний дзвінок дозволяється персоналом один раз на 
два тижні чи один раз на тиждень. Крім того, для того, щоб ско-
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ристатися своїм правом на телефонну розмову, засуджений повинен 
отримати дозвіл на дзвінок від керівництва закладу. 

В разі відсутності у засудженого коштів на особистому рахунку 
скористатися своїм правом на телефонну розмову фактично засудже-
ний не може. 

Серед скарг з боку засуджених були й такі, що персонал закла-
ду примушує засуджених передплачувати газету ДПтСУ «Закон і 
обов′язок», відраховуючи гроші з особистих рахунків засуджених. 

Під час конфіденційного спілкування з засудженими ми отри-
мали повідомлення, що в приміщеннях ДІЗО-ПКТ персонал вико-
ристовує гучну музику, яка психологічно впливає на осіб як по-
дразник, враховуючи відсутність можливості регулювання гучнос-
ті звуку, сприймається така практика засудженими як психологіч-
не знущання з боку персоналу, враховуючи незмінний примітив-
ний репертуар.

На вечірній повірці постійно нагадують і розповідають про стат-
тю 391 КК і про те, до кого її застосували за останній час. Це засудже-
ні сприймають як погрозу застосувати і до них таке покарання. 

Телефонні переговори надаються рідко і обмежені 2 хвилинами 1 
раз на тиждень. 

Дуже високий рівень відмов в умовно-достроковому звільненні – 
близько 50 відсотків.

Зауваження щодо утримання засуджених в ДІЗО, ПКТ

В камерах ДІЗО-ПКТ опитані засуджені – П., А., А., троє з чо-
тирьох осіб що відбувають дисциплінарні стягнення, покарані за не-
санкціоноване спілкування по мобільному телефону. Як з’ясувалося 
під час зустрічі з керівництвом установи, що на колонію на даний мо-
мент працюють три телефони з урахуванням максимальної кількості 
засуджених до 900 осіб, орієнтовно –330 осіб на один телефон, як ме-
режа забезпечення права засуджених на використання телефонних ко-
мунікацій. 

Такої кількості телефонних апаратів недостатньо для реалізації 
права засуджених на телефонні розмови.

Монітори відзначили, що освітлення в камерах ДІЗО, ПКТ неза-
довільне. 

Моніторинг прав людини в установах виконання покарань   ●   Книга перша
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Захист права на працю

Під час візиту були опитані засуджені, що працюють на підпри-
ємстві колонії. 

Більшість опитаних засуджених не змогли назвати суму заробле-
них грошей на підприємстві, а також не могли згадати, коли останній 
раз витрачали зароблені кошти в місцевому магазині. 

Рекомендуємо інформувати засуджених, що працюють на підпри-
ємстві колонії про зароблені ними кошти у вигляді роздрукованих че-
ків щомісячно, а також суми відрахувань сплачених позовних вимог 
за рішенням суду, аліментів, комунально- матеріально-побутового за-
безпечення, харчування засуджених. 

«Таврування» одягу засуджених

 Під час візиту моніторингової групи до різних закладів ДПтСУ в 
Криворізькій ВК №80 вперше була зафіксована практика «таврування» 
одягу осіб, засуджених до позбавлення волі. Як повідомив під час спіл-
кування віч-на-віч засуджений К., під час пересування територією уста-
нови він був зупинений персоналом закладу через порушення форми 
одягу: він був взутий в тапочки. За таке порушення, вчинене вперше, 
він був покараний у вигляді нанесення на одяг надпису КИК-80 на гру-
дях і великими літерами на спині. На питання, поставлене перед керів-
ництвом установи щодо підстав «таврування» одягу засуджених, були 
наведені наступні аргументи: що в такий спосіб адміністрація колонії 
намагається зберегти речі, видані засудженим зі складу колонії, від ви-
везення за межі установи. При тому, що під час візиту і спілкування 
з засудженими були зафіксовані випадки «таврування» в такий спосіб 
одягу як казенного зразка, що можливо був виданий зі складу установи, 
так і були помічені «тавро» з написом «КИК»-80 і на речах цивільного 
зразка і навіть на нижній білизні. 

Вважаємо таку практику «таврування» речей осіб неприпустимою.

Зауваження та рекомендації:

– Переглянути підходи до призначення дисциплінарних стяг-
нень. Застосовувати дисциплінарні стягнення співвимірні серйоз-

Моніторинговий візит 21 жовтня 2014 року до Криворізької ВК № 80
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ності порушення, не використовувати як звичайне стягнення мак-
симальний термін поміщення до ДІЗО (15 діб в ДІЗО). Має бути та-
кож забезпечена можливість оскаржити накладене стягнення, засу-
джений повинен мати змогу користуватися при цьому правовою до-
помогою адвоката.

– Забезпечити належну якість харчування осіб, зокрема, тих, що 
перебувають в приміщеннях ДІЗО-ПКТ,

– Привести стан камер ДІЗО-ПКТ у відповідність до санітар-
них вимог;

– Забезпечити водопостачання питною та технічною водою 
в достатньому обсязі та забезпечити належне освітлення камер 
ДІЗО-ПКТ;

– Забезпечити всім засудженим можливість регулярних теле-
фонних переговорів;

– Забезпечити щомісячну видачу засудженим квитанції про роз-
мір заробітної плати;

– Припинити практику «таврування» одягу засуджених.

Моніторинг прав людини в установах виконання покарань   ●   Книга перша
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Моніторингові візити
до установ управління ДПтС України

в Харківській області 

Моніторинговий візит 13 січня 2015 р.
до Олексіївської ВК № 25

До Олексіївської ВК №25 (надалі ОВК) монітори ХПГприбули 
13.01.2014 р. о 09 год. 30 хв. на пропускний пункт, про що повідоми-
ли чергового, через10 хв. були допущені на територію колонії.

На перевірці виробничої зони був присутній директор держав-
ного підприємства «Підприємство Олексіївської ВК управління Дер-
жавної пенітенціарної служби України в Харківській області» . 

При перевірці цехів та окремих дільниць цехів не у всіх засудже-
них були рукавиці, респіраторів, робочий одяг засуджених різнотип-
ний, що вказує на те, що він не видається централізовано або взага-
лі не видається роботодавцем, але в загальному всі засуджені забезпе-
чені робочим одягом. Температура на всіх ділянках (цехах), де прово-
дяться роботи, в межах норми, хоча присутні деякі відхилення.

 Біля верстатів підлога в переважній більшості металева, що ста-
вить під загрозу безпеку засуджених через можливість ураження 
струмом, заземлення верстатів візуально не спостерігалось, хоча го-
ловний інженер запевняв, що вони мають наявний висновок про від-
повідність нормам заземлення на верстатах. 

Виробництво з розливання речовини «Білизна» на основі хлору 
проводиться на дільниці «сапожно-швейна» цеху № 3, через що за-
пах хлору розповсюджується по всій дільниці, де перебуває 19-20 за-
суджених, які шиють продукцію. Адміністрацією Підприємства були 
надані акти перевірки робочих місць з розливу речовини «Білизна», в 
яких вказано, що випари в повітрі відповідають нормам, проте в да-
них актах відсутня інформація про місце знаходження даних робочих 
місць та їх характеристики.

При особистому спілкуванні із засудженими, які працюють на 
виробництві, ніяких скарг не надходило, засуджені спілкувалися не-
охоче і лише коротко відповідали на поставлені питання, в основно-
му фразами на кшталт «все влаштовує, претензій немає». На питан-
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ня щодо заробітної плати всі стверджували, що отримують мінімаль-
ну заробітну плату, але при уточненні суми плутались і називали різ-
ні суми – 1218, 1128 і т.п., не могли назвати, скільки отримують після 
списання коштів за їх утримання. Деякі засуджені взагалі не називали 
навіть своє ім’я, не вказуючи причин цього.

Всі цехи, в залежності від розмірів, забезпечені вогнегасниками, 
на яких присутні відмітки про їх перезаряджання згідно з вимогами, 
пожежними щитами, які повністю укомплектовані, окрім лопат та ба-
грів, які зберігаються в окремому приміщенні на подвір’ї .

В цехах та ділянках цехів розміщені стенди з інформацією про 
техніку безпеки, затвердженою начальником колонії при виконані 
певних робіт та нормами витрат часу на виготовлення однієї одиниці 
продукції і її оплати. Засуджені працюють на «закріплених» за ними 
верстатах.

На території цеху присутня майстерня з ремонту автомобілів та 
інших транспортних засобів, статус якої не зовсім зрозумілий на да-
ному виробництві, як і порядок оплати праці за виконану роботу засу-
дженими, які там працюють.

В приміщеннях перебування засуджених розміщені відомості 
щодо нарахування коштів за виконані роботи з підписами засуджених 
про їх ознайомлення.

При перевірці ДІЗО, ПКТ жодних скарг не надходило. При спіл-
куванні всі засуджені висловили позицію, що знаходяться в даному 
режимі за своєю виною, а саме через неправомірну поведінку.

Моніторинг прав людини в установах виконання покарань   ●   Книга перша
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Моніторингові візити
до Темнівської ВК № 100

Моніторинговий візит 14.01.2015 р.
до Темнівської ВК № 100

Даний візит був спрямований на перевірку інформації щодо пору-
шення законодавства про працю, в тому числі про роботу засуджених.

Комісія прибула до Темнівської ВК (надалі ТВК № 100) о 4 год 00 
хвилин 14.01.2015 р. на пропускний пункт колонії. Представник ТВК 
№ 100 з’явився через 23 хв. При вході на ТВК № 100 наші прізвища 
звіряли з наказом на проведення перевірки в даній колонії, тобто ми 
прибули з візитом в день, коли була запланована інша перевірка, про 
яку завчасно була повідомлена адміністрація, що ставить під сумнів 
успіх даної перевірки, оскільки в адміністрації був час для прихову-
вання недоліків.

Вирушили до виробничої зони, а саме до ділянки з виробництва по-
ліетиленових пакетів. О 4 год. 30 хв. на даній ділянці знаходилось 12 за-
суджених, які працювали на даному виробництві в нічний час. 

При конфіденційному спілкуванні засуджені повідомили про те, 
що на даному виробництві вони працюють в дві зміни: перша – 05:30-
18:45, друга – 18:45-05:30 (час роботи однієї зміни становить 10 год. 
45 хв.). Зі слів засуджених, дане виробництво не зупиняється в ніч-
ний час і працює цілодобово. На даній ділянці засуджені не забез-
печені респіраторами та робочими рукавицями, відсутня примусова 
вентиляція, стеля заклеєна поліетиленом, що допомагає утримати те-
пло, проте виключає вентиляцію приміщень.

Далі оглянуто ділянку по обробці дерева цеху № 3, яка знаходить-
ся на другому поверсі виробничої зони. При даній перевірці було ви-
трачено 1,5 год. часу тільки через те, що представники адміністрації не 
могли відкрити приміщення для їх перевірки, оскільки не мали клю-
чів до даних приміщень, що ставить під небезпеку життя та здоров’я 
засуджених під час виникнення пожежі на виробничій зоні та розгля-
дається нами як перешкода при проведенні перевірки.

Після цього було відвідано загальну їдальню, на вході якої розмі-
щено вмивальники для рук та мило, проте засуджені не користувались 
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даними засобами гігієни. Було знято пробу з ячневої каші, смак якої 
був не схожий на смак ячневої каші, та проведено перевірку ділянки 
кухні з виготовлення їжі. В кімнаті по обробці м’яса знаходилась осо-
ба, яка була закрита на ключ та не могла б залишити дану кімнату при 
надзвичайній ситуації. Зі слів адміністрації дані заходи були вжиті за-
для того, щоб уникнути викрадення м’яса.

В приміщенні по виготовленню салатів, ємності для салатів у ви-
гляді ванн розташовані на підлозі та обкладені облицювальною плит-
кою, шо вказує на незручність приготування даних салатів та на антиса-
нітарію. При огляді даного приміщення засудженим проводилося воло-
ге прибирання, під час якого засуджений вологою ганчіркою мив підло-
гу, після чого мив поверхню навколо ємностей цією ж ганчіркою.

При огляді ємності з так званим м’ясним соусом, який додава-
ли в ячневу кашу, м’яса в ньому не було помічено, а колір даний соус 
мав такий же, як і ячнева каша, проте зі сторони адміністрації було 
повідомлено, що даний соус містить м’ясо, але воно перемелене на 
м’ясорубку. Зауважимо, що колір не був схожий на соус з м’яса.

Після їдальні було здійснено візит до ДІЗО, ПКТ, ОК та примі-
щення для тримання засуджених на загальних підставах. На даному 
режимі скарг засуджених не було, проте було виявлено камеру, шири-
на якої становить 1 м. 20 см., що є порушенням. В даних приміщен-
нях засуджені виготовляли картонні форми для виготовлення пасок, 
причому в них ніяких засобів гігієни типу рукавиць, головних убо-
рів, масок не було. Дані форми виготовлялися засудженими, дехто з 
яких хворів на туберкульоз, ВІЛ. В цих формах будуть випікатись пас-
ки. Всі, хто там знаходились, були там тільки через те, що хотіли щоб 
їх перевели до іншої установи. Також цікаве питання утримання їх в 
ПКТ за постановою про утримання через небезпеку їх переведення на 
загальний режим, яка виноситься тільки після застосування до них ст. 
391 КК України, хоча дану постанову можна виносити і раніше, якщо 
засудженому загрожує небезпека на загальному режимі.

Візит до території, де утримуються засуджені до довічного по-
збавлення волі, сильно здивував, оскільки всі засуджені клеять фор-
ми для пасочок без дотримання будь яких вимог гігієни та шиють на 
швейних машинках. При особистому спілкуванні всі засуджені до до-
вічного позбавлення волі не хотіли спілкуватися з комісією, ніяких 
скарг не висловлювали та дивились в підлогу, не піднімаючи очей при 
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спілкуванні. Коли ми представились та намагалися з ними поспілку-
ватись засуджені просили дозволу у представників адміністрації на 
спілкування з нами. 

Приміщення ДПК, де утримуються засуджені, обладнане дво-
ма камерами відеоспостереження, виникає питання про законність їх 
розташування на цій ділянці.

Після цього повторно було проведено огляд виробничої зони. Біль-
ша частина виробничих ділянок не працювали, адміністрація пояснюва-
ла це тим, що на даний час відсутні замовлення, а деякі ділянки взагалі не 
працюють, такі, як «гальваніка». Скарги у засуджених, які працюють на 
виробництві, були відсутні, на питання щодо заробітної плати, яку вони 
отримують, ніхто не міг дати відповідь, всі стверджували, що це зале-
жить від того, скільки виготовиш продукції. При повторному огляді ді-
лянки з виготовлення поліетиленових пакетів було опитано засуджених, 
що там працюють, які стверджували що вони працюють в три зміни, що 
повністю суперечить інформації, яка була отримана, в нічний час на да-
ній ділянці. Це вказує на те, що представники адміністрації повідомили 
засуджених, які відомості потрібно надавати комісії.

Після цього було оглянуто документи, які регулюють та фіксують 
тривалість та оплату праці та бухгалтерські документи щодо оплати пра-
ці. При огляді даних документів було виявлено певні недоліки, які не від-
повідають вимогам КВК України. На основі цих недоліків було складено 
акт,  який було підписано директором підприємства та членами комісії.

Також було здійснено прийом засуджених з особистих питань та 
скарг. Ось приклади повідомлень засуджених.

С. розповів про те, що за день нашого приїзду вся продукція, яка 
незаконно виробляється в ТВК № 100, була перенесена до підвалів 10, 
11 відділення. На другому поверсі ливарного цеху розрізають та під-
готовлюють до переробки мішки з хімікатів, які є небезпечними для 
здоров’я людини. 

Ф. розповів про те, що знаходиться в одній колонії зі співучасни-
ками кримінального правопорушення, питання про його переведення 
не піднімалося. 

В. повідомив, що за працю в столярному цеху платять 3 грн. в 
місяць.

А. повідомив, що виробництво поліетиленових пакетів прово-
диться в дві зміни з 5 год. 00 хв. до 19 год. 00 хв. та з 19 год. 00 хв до 
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5 год. 00 хв. Після того, як на прийом до прокурора записалось 22 за-
суджених, їх всіх після прийому перевели до інших загонів та чинили 
моральний тиск, знімали їх з виробництва.

С. захворів в колонії на гепатити В та С.
М. працював рубаючи дерева, гроші за дану роботу не отримував.
В. сидів в ПКТ, мама передала посилку, її повернули назад, а коли 

мати приїхала до нього, її не пустили, адміністрація не відправляла 
його пошту. Не оплачується праця.

Багато засуджених скаржились, що праця не оплачується, а їхня 
кореспонденція не відправляється. Телефоном можна користуватися 
лише у визначений день для відділення, тобто раз в тиждень на все 
відділення. До лікаря потрібно записуватись за тиждень. Деякі засу-
джені стверджували, що їжа на виробничій зоні в їдальні холодна і що 
не дозволяють з собою брати воду на виробничу зону. Після закінчен-
ня робочого часу всі засуджені, які працюють на «мішках» та «пасо-
чках» йдуть на двогодинні відпрацювання.

Моніторинговий візит 23.01.2015 р.
до Темнівської ВК № 100

Загальні дані про установу на 23.01.2015 р.:
Чисельність адміністрації:            344 осіб.
Загальна кількість засуджених:            928 особи.
Кількість працюючих:             449 особи.
Кількість осіб в ДІЗО:             3 осіб.
Кількість осіб в ПКТ:             3 осіб.
Кількість осіб в ОК:             3 осіб.
Кількість осіб в медсанчастині:            14 осіб.
Кількість засуджених за ст. 391 КК України:          6 особи.
Кількість засуджених за ст. 345 КК України:          1 осіб.
Кількість засуджених на обліку з сифілісом,
ВІЛ, СНІД:                                                                         не вказали.
Кількість засуджених, які отримують замісну терапію:  немає.
Кількість засуджених схильних до самогубства:           14 особи.
Кількість засуджених схильних до членоушкодження:   11 осіб.
Кількість засуджених схильних до втечі:              10 осіб.
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Кількість засуджених злісних порушників режиму
утримання:                                                                  19 осіб
Кількість засуджених скаржників:                відсутні
Кількість звільнених осіб за поточний рік:              20 осіб
Скільки було викликів швидкої допомоги:     не викликали
Скільки засуджених записані в журналі тілесних
ушкоджень:                                                       відсутні.
Кількість випадків застосування спецзасобів
до засуджених:                                                                  відсутні.
Кількість релігій в колонії:                                        3 релігії.
Кількість осіб засуджених до довічного
позбавлення волі                                                                   66 осіб.

Було оглянуто гальванічний цех. Коли ми підходили до даного 
цеху, засуджені виходили з цеху, хоча робочий час був не закінчений. 
В даному цеху було помічено вхід до підвалу, звідки доносився їдкий 
запах плавленого пластмасу. В цьому підвалі було розміщене інже-
нерне обладнання, а саме резервуари для води. Також в даному під-
вальному приміщенні були розміщені три верстата кустарного вироб-
ництва під назвою «екструдери», які призначені для плавлення міш-
ків. Верстати працюють за допомогою електричного двигуна, який 
крутить в трубі гвинт для захвату та переміщення по трубі мішків. 
Дана труба обмотана дротом з великим опором, через що вона нагрі-
вається та під час руху по ній мішка плавить його. Дроти під’єднані 
без ізоляції та на даних верстатах відсутнє заземлення, що ставить 
під загрозу працюючих на даному верстаті. Також там було розміще-
но прилад для різки пластмаси та мішків. Принцип роботи полягав в 
нагріванні дроту з сильним опором при проходженні по ньому струму, 
що дозволяло розрізати ним мішки та пластмасу. Дані верстати були 
гарячими, що вказувало на те, що на них працювали. Проте працівни-
ки були відсутні. В приміщенні було відсутнє нормальне освітлення 
та примусова вентиляція і стояв їдкий запах плавленої пластмаси, та-
кож відчувалася легка задимленість приміщення, що можна побачи-
ти на фото. На нашу вимогу було повернуто на робочі місця праців-
ників, але тільки через 30 хв. Свою відсутність вони пояснювали тим 
що вантажили машину, проте яку машину, де саме та чим її вантажи-
ли, повідомити не змогли.
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Після цього було відвідано ділянку виготовлення поліетиленових 
пакетів, де працювало 13 засуджених. Вони повідомили, що працю-
ють з 7:30. Також було відвідано дану ділянку в 17-й годині, проте 
вона не працювала. Пакети виробляються та фасуються без дотриман-
ня вимог безпеки, а саме без рукавиць та масок.

Також працював цех №1 «Гальваніка», хоча під час попереднього 
візиту 14.01.2015 р. комісію запевняли, що даний цех не працює вза-
галі. При спілкуванні з працівниками цеху «Гальваніка» останні пові-
домили, що цех працює завжди, а під час перевірок перестає працю-
вати. Працівники цеху повідомили, що працюють з 8:00 по 15:00, в су-
боту до 14:00, неділя – вихідний.

У цеху № 3 на момент візиту працювало шість засуджених з загону 8 
бригади 85, 81, 84, які виготовляли прищепки та паперові форми для ви-
пікання пасок і знову без рукавиць, масок та на брудних робочих столах.
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На другому поверсі було перевірено цех з виготовлення гумових 
захисних костюмів для гірників та ремонту гумових човнів. Дані кос-
тюми виготовлялись під етикетками фірми «Спец Контакт». 

Також було виявлено цехи з виготовлення виробів з дерева, дані 
приміщення приховувались від комісії, оскільки двері до даних при-
міщень були закладені мішками з шматками прорезиненої тканини. І 
коментувалось, що дані приміщення використовуються як склад. Про-
те там було виявлено дошки з різьбленням та різьблені столи та ліж-
ка, ікони, коробки для нард і т.п. Дана майстерня знаходилась в примі-
щенні під назвою комора, а не майстерня.
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В ПКТ ми зустрілися з засудженим, якого після розмови з комісі-
єю 14.01.2015 р. було поміщено до ПКТ на 3 місяця через спровокова-
ну конфліктну ситуацію.

Засуджені скаржились на щоденні обшуки, які полягають в по-
вному роздяганні засуджених, присідані та розведенні сідниць.

При спілкуванні засуджені повідомляли, що усіх засуджених, які 
спілкувались з моніторами під час попереднього візиту 14.01.2015 р., було 
знято з виробництва, до них здійснювався моральний тиск, провокації.

Моніторингові візити 26 та 27 січня 2015 р.
до Темнівської ВК № 100

О 8 год. 25 хв. відвідали ділянку з вироблення поліетиленових па-
кетів. На ділянці працювало 12 чоловік. Станом на 8:25 на ділянці був 
відсутній журнал змінних завдань.

Відвідали цех з переплавлення мішків. В даному підвальному при-
міщенні працював один засуджений, який повідомив, що підготовлює до 
роботи «екструдери». Члени комісії попросили надати журнали закрі-
плення засудженого за робочим місцем та журнал змінних завдань. Дані 
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журнали були надані не відразу, а через декілька годин, в яких всі записи 
протягом місяця були зроблені однією ручкою, це наштовхує на припу-
щення, що вони були заповнені вже після того, як ми їх попросили.

Після цього відбулося спілкування з засудженими, які працюють 
в цеху № 1 ділянка «Гальваніка», які повідомили про те, що ця ділян-
ка працює постійно, на прохання надати журнали змінних завдань та 
закріплення за робочими місцями засуджені відповіли, що в них дані 
журнали відсутні, а виконану роботу вони відмічають в зошиті.
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Була відвідана ділянка з виготовлення прищепок та форм для за-
пікання здобної продукції. Всі засуджені під час виготовлення були 
без будь-яких рукавиць та масок, хоча, як відомо, велика кількість за-
суджених хворіють на гепатити та туберкульоз, а дані форми викорис-
товуються для приготування продуктів харчування, а саме пасок.

Була відвідана ділянка з розшивання мішків. Дані мішки місти-
ли надписи про речовини, які там зберігались. Необхідно перевірити 
оскільки зі слів засуджених дані мішки з «ядохімікатів».

Було проведено особистий прийом засуджених, на якому були 
прийняті засуджені, з якими комісія спілкувалася під час попередніх 
візитів. Дані засуджені повідомили про те, що при попередніх візитах 
перед тим, як завести їх до представників Комісії на спілкування, пра-
цівники адміністрації спілкувалися з кожним засудженим і залякува-
ли засуджених задля того, щоб вони не скаржились на дії адміністра-
ції, а після спілкування з Комісією представники адміністрації запи-
тували, про що розмовляли засуджені. При цьому після візитів Комі-
сії кожного засудженого, який спілкувався з Комісією, викликали на 
розмову до керівництва або оперативних працівників, які морально 
тиснули на них, зі слів засуджених. Зі слів засуджених, при цих роз-
мовах використовувались нецензурні висловлювання та здійснював-
ся моральних тиск.

Один із засуджених проковтнув чайну ложку, з його слів, цей вчи-
нок він вчинив через те, що його повідомили засуджені, ім’я яких він 
не називає, про те, що засудженими має бути створена ситуація, схо-
жа на бунт, при якій його повинні побити таким чином, щоб він не міг 
більше говорити.

З огляду на дану інформацію, яка вказує на небезпеку здоров’ю за-
судженому, правозахисниками була викликана прокуратура, яка здій-
снює нагляд за ТВК № 100. При цьому частина засуджених, які були на 
прийомі, висловили бажання написати пояснення по фактам порушень 
їх прав, які були передані представникам прокуратури. Один засудже-
ний написав повідомлення про кримінальне порушення, в нього пред-
ставником прокуратури було відібрано пояснення з даного приводу.

Після спілкування одного засудженого з нами він був викликаний 
до кабінету начальника установи, який спілкувався з ним підвищеним 
тоном, називав його «рецидивістом», даний факт було зафіксовано як 
правозахисниками, так і представниками прокуратури.
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Було відвідане виробництво з виготовлення сувенірних но-
жів, кинжалів та пістолетів. Дана ділянка розташована за сіткою, 
в якій присутній прохід з приміткою: «Вхід засуджених без пред-
ставників адміністрації заборонено», проте даний прохід не був за-
чинений. Щоб зайти в саме приміщення, потрібно стукати в двері, 
оскільки вони закриті на автоматичний замок і відкриваються зсе-
редини. В даному приміщенні розташовані верстати на електрич-
них двигунах, які використовуються для шліфування та інших ро-
біт, пов’язаних з виготовленням сувенірної продукції. На даному 
виробництві було надано експертизи про те, що дана сувенірна про-
дукція не є холодною зброєю.
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Була відвідана ділянка з виготовлення приладдя для копчення 
продуктів харчування в домашніх умовах. Дана ділянка погано забез-
печена освітленням, шліфування даних виробів відбувається в при-
будові на другому поверсі. Дана прибудова, являє собою приміщення 
приблизно 3х3 метри, в якому знаходилось три засуджених, які шлі-
фують вироби за допомогою «болгарки», що в свою чергу створює ве-
лику кількість пилу від стирання дисків та металу. В цьому приміщен-
ні була відсутня будь-яка вентиляція, а в засуджених респіратори та 
окуляри, які необхідні при роботі з даним інструментів.

Також була відвідана ділянка з виготовлення ключів, «секретів» для 
замків та, можливо, самих замків, проте вони не були помічені. Вхід до 
даної ділянки відокремлений від загальної виробничої зони і розташо-
ваний з зовнішньої сторони цеху. (При візиті 14.01.2015 р. представни-
ки адміністрації запевняли, що дані двері є входом до ділянки з виго-
товлення «виробів для копчення»). Дані металеві двері відкривають до-
ступ до сходової клітини, на якій взагалі відсутнє освітлення. Через три 
прольоти сходової клітини знаходиться дана ділянка, яка складається 
з трьох приміщень. В приміщенні, яке знаходилось найдальше, знахо-
дились засуджені, які не могли пояснити, чому вони тут знаходяться. 
В журналі змінних завдань були присутні підписи осіб, які отримали 
змінне завдання, проте вони в виробничу зону в цей день не заходили.
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Також було помічено, що начальник ТВК № 100 викликав на роз-
мову засуджених, які спілкувалися з нами. Після такого спілкування 
засуджений повідомив, що його попереджали про наслідки написан-
ня заяви до прокуратури.

Був відвіданий магазин, в якому товар можна придбати лише у 
визначені для кожного відділення години.

При огляді бухгалтерських документів встановлено, що було по-
ставлено та продано 4400 приготованих котлет, за які було отрима-
но 32 000 грн., що ставить під сумнів дані продажі, оскільки в колонії 
всього близько 900 засуджених, а продати дані котлети протягом тер-
міну їх споживання фактично було не можливо, враховуючи, що мага-
зин працює за графіком, згідно з  яким відділення має змогу його від-
відати один раз на тиждень.
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Моніторинговий візит 23.03.2015 р.
до Темнівської ВК № 100

До даної установи 14, 26, 27 січня 2015 р. попередньо здійсне-
но моніторингові візити, при яких були виявлені порушення трудово-
го законодавства, підпільні виробництва, та інші порушення, про що 
було зазначено у попередніх звітах.

25.03.2015 р. було здійснено повторний візит до ТВК № 100 за-
для моніторингу вжитих заходів щодо усунення попередньо виявле-
них порушень.

Було оглянуто приміщення отримання та видачі бандеролей, де 
розташовані таксофони для телефонних розмов засуджених, раніше 
засуджені скаржились на те, що представники адміністрації за допо-
могою спеціального обладнання прослуховували телефонні дзвінки 
засуджених та могли їх переривати. Проте на момент огляду це облад-
нання вже було відсутнє.

Після цього було відвідана виробнича зона. В підвальному при-
міщенні, де раніше були розміщені «екструдери», які використовува-
лись для переплавки мішків, дані верстати були відсутні, а приміщен-
ня прибране.

При огляді ділянки фарбування велосипедів було виявлено пору-
шення техніки безпеки нанесення засудженим порошкової фарби, а 
саме – відсутність у засуджених окулярів, рукавиць, респіраторів, в 
зв’язку з чим все обличчя засудженого було в порошковій фарбі.
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В приміщенні ділянки ремонту швейного обладнання було вияв-
лено прихований вхід до приміщення, де було розташоване обладнан-
ня для гравіювання скла та шматки гравійованого скла. Представники 
адміністрації не змогли пояснити, хто відповідає за дане приміщення 
та що в ньому виготовляють.

Було відвідано ділянку ДІЗО, ПКТ, де серед засуджених перебу-
вали і ті, хто спілкувався з моніторами при попередніх візитах, після 
чого відразу ж були поміщені до ДІЗО або ПКТ на 2 місяці, що викли-
кає цілком закономірне питання щодо причин поміщення їх до ДІЗО, 
ПКТ одразу після спілкування з моніторами.

Після цього було проведено особисте спілкування з засуджени-
ми, які були на особистому прийомі моніторів при попередніх візи-
тах. Хочеться відмітити, що скарги засуджених на дії адміністрації 
значно зменшились, але все ж залишились, особливо щодо так зва-
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них «СПП» тобто засуджених, які виконують функції адміністрації, 
продовження залякування засуджених представниками адміністрації.

Пропозиції щодо усунення всіх виявлених порушень було озвуче-
но начальнику установи при особистому спілкуванні, який пообіцяв 
вжити заходів для їх усунення.

Правова допомога засудженим, які відбувають 
покарання в Темнівській виправній колонії № 100

Справа В.

Українське законодавство передбачає таке звільнення, яке нази-
вається умовно-достроковим, однак на практиці реалізувати це право 
досить проблематично, якщо адміністрація установи виконання пока-
рання не бажає звертатись з таким поданням до суду. За усталеною в 
місцях позбавлення волі практикою часто посадові особи, у чиєму ві-
данні знаходяться питання УДЗ, не знаходять підстав для звільнення, 
а навпаки, під будь-яким приводом залишають засудженого відбувати 
весь термін покарання.

Свій термін засуджений В. відбував у Темнівській ВК № 100 в Хар-
ківській області. Весь час в ув’язненні він, незважаючи на безліч сер-
йозних хронічних захворювань і поганий стан здоров’я, справно пра-
цював, оскільки перспектива УДЗ є для засудженого найбільш дієвим 
стимулом позитивної поведінки і сумлінної праці в місцях позбавлен-
ня волі. За всіма формальними показниками В. потрапляв під УДЗ: у 
нього не було стягнень за весь період його знаходження в колонії, і на-
віть було два заохочення за сумлінну працю на виробництві. До того ж 
В., віруюча людина, регулярно відвідує церкву. Комісія колонії відмо-
вилася подавати подання до суду про УДЗ В., мотивуючи це тим, що він 
«не став на шлях виправлення», і ця заяложена фраза в подальшому ви-
користовувалася адміністрацією колонії у всіх наступних юридичних 
процедурах. Потім керівництво колонії прийняло рішення не подавати 
подання до суду про його УДЗ від відбування покарання.

Відбувши більшу частину покарання, знаючи свої права і розу-
міючи, що має право претендувати на УДЗ, В. вирішив не здавати-
ся і дійти до кінця в питанні відстоювання своїх законних прав. Він 
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звернувся до Харківського районного суду Харківської області з кло-
потанням про УДЗ, але 18 червня 2015 року суд відмовив йому в за-
доволенні клопотання, при цьому на підставі інформації з колонії, 
суд встановив, що В. «без зацікавленості» ставиться до реалізації 
програми «Диференційований вплив» (тобто щодня відвідуючи мо-
литви, на думку адміністрації, він робить це «незацікавлено»?!). Ще 
більш дивним є представлена колонією в суд інформація, що В. «не 
прагне до вдосконалення наявних професійно-технічних навичок», 
хоча в період відбування покарання саме в цій колонії він пройшов 
піврічне професійно-технічне навчання та оволодів професією фре-
зерувальника.

Слід зазначити, що відповідно до статті 81 КК України УДЗ може 
бути застосоване, якщо засуджений сумлінною поведінкою і ставлен-
ням до праці довів своє виправлення. І при цьому адміністрація коло-
нії в своїй характеристиці не прохопилася і словом про залучення В. 
до суспільно-корисної праці на виробництві, а суд першої інстанції, 
відповідно, взагалі не досліджував ці обставини, які є обов’язковими 
для дослідження для подібної категорії справ.

Адвокат ЦСЗ ХПГ провів побачення з В. у колонії, підготував 
апеляційну скаргу і подав її в апеляційний суд Харківської області.

24 вересня 2015 року колегія суддів таки знайшла підстави для за-
стосування УДЗ до засудженого В. Прагнучи всебічно встановити об-
ставини справи, суд зробив терміновий запит в колонію щодо залу-
чення В. до робіт на виробництві, на який прийшла відповідь, що під-
твердила те, що він дійсно працює в промисловій зоні колонії. У свою 
чергу, Євангельська церква дала виключно позитивну характеристи-
ку В., як смиренному християнину, який приймає активну участь в ро-
боті церкви (а це і є програма диференційованого виховного впливу 
«Духовне відродження», зазначена в характеристиці колонії).

До честі шанованих суддів, вони зробили все необхідне для усу-
нення неповноти судового розгляду в суді першої інстанції: забезпе-
чили особисту участь засудженого в судовому засідані і заслухали 
його пояснення, дослідили обставини, що не були досліджені або не-
повно досліджені судом першої інстанції, взяли до уваги, в тому чис-
лі, зразкову поведінку В. в колонії протягом усього періоду відбуван-
ня покарання, та прийшли до переконання про неправильність висно-
вків Харківського районного суду і скасували його.
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Справа Л.

На початку грудня 2015 року комісія Темнівської ВК №100, що 
розташована у Харківській області, відмовила у зверненні до суду з 
поданням про УДЗ засудженому Л., який відбув необхідну частину 
покарання. При прийнятті рішення не звертатися з таким клопотан-
ням до суду було використано характеристику на нього. Як часто бу-
ває в таких випадках, характеристика на засудженого не містила всієї 
інформації, яка б характеризувала його з позитивного боку, натомість 
Л. характеризувався посередньо, відтак, не довів своєю поведінкою 
та ставленням до праці, що він виправився. При цьому одним із голо-
вних аргументів адміністрації колонії було те, що він не вдосконалює 
своїх професійних навичок, не працевлаштований на виробництві в 
промисловій зоні колонії. В дійсності за час перебування в колонії в 
поведінці Л. не було жодних випадків порушення ним правил відбу-
вання покарання, а працювати на виробництві він припинив в зв’язку 
з переведенням його адміністрацією колонії до суспільно-корисної 
праці іншого характеру.

Вірячи в свою правоту, Л. вирішив звернутися за захистом сво-
го права на УДЗ до суду, для чого звернувся по правову допомогу до 
Харківської правозахисної групи. Адвокат ЦСЗ провів побачення з Л., 
ознайомився з необхідними документами із його особової справи та 
склав клопотання до суду із проханням застосувати УДЗ до засудже-
ного Л. В ході судового розгляду справи на підставі тих же самих до-
кументів, які використовувала адміністрація колонії, відмовляючи у 
зверненні до суду з поданням про УДЗ, адвокату вдалося довести, що 
їхній зміст доводить факт виправлення Л. під час відбуття покаран-
ня в колонії, містить низку інформації, що характеризує його з пози-
тивного боку, зокрема, що він не мав жодного стягнення, при цьому 
отримав три заохочення, дотримується правомірних взаємовідносин 
та ввічливого ставлення з персоналом, з відповідальністю відносить-
ся до виконання робіт з благоустрою установи. 

Одночасно була спростована негативна інформація про те, що Л. 
не вдосконалював своїх професійних навичок (була представлена ко-
пія свідоцтва електро-газозварювальника, отримана в колонії), і не 
працював на виробництві в колонії. Також суду була надана харак-
теристика на Л. з осередку Церкви христової як на віруючу людину, 
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яка духовно переродилася, займається благоустроєм молитовної кім-
нати, є відповідальним за духовну літературу, серйозно та сумлінно 
ставиться до виконання цих громадських обов’язків. 

Вислухавши доводи Л. та його адвоката та заслухавши пояснення 
прокурора, який заперечував проти УДЗ, 10 лютого Харківський ра-
йонний суд Харківської області прийняв ухвалу про застосування до 
Л. умовно-дострокового звільнення. 

Справа Цвілого Олега

Цвілий Олег 12.05.2014 року був етапований з Київського СІЗО 
до Темнівської ВК № 100 для відбування покарання.

З моменту прибуття Цвілого О.В. до ТВК № 100 на нього здій-
снювався постійний надмірний психологічний тиск посадовими осо-
бами адміністрації вказаної колонії для підкорення його волі та при-
ниження честі та гідності, неправомірне застосування фізичної сили з 
метою фабрикування надуманого кримінального правопорушення за 
ст. 391 КК України.

Після двох спроб самогубства Цвілим О.В. було внесено відомос-
ті про кримінальне провадження до ЄРДР за № 12014220430002901 
від 16.07.2014 р. за фактом доведення до самогубства Цвілого О.В. 
згідно з ч.1 ст.120 КК України та 28.06.2014 р. до ЄРДР було внесено 
відомості про кримінальне правопорушення за № 12014220430002631 
за ч.1. ст. 120 КК України щодо доведення до самогубства Цвілого 
О.В., яке також мало місце у ТВК №100.

Дані кримінальні провадження були закриті відповідно до поста-
нов слідчих. Проте, Цвілому О.В. вони не надавалися, внаслідок чого 
він не мав можливості їх оскаржити. 

Мало місце грубе порушення ст. 24 Закону України «Про адвока-
туру та адвокатську діяльність» з боку слідчого відділу Харківського 
районного відділу (з обслуговування Харківського району та м. Лю-
ботин) ГУМВС України в Харківській області, яке проводило досудо-
ве розслідування кримінальних проваджень № 12014220430002901 та 
№ 12014220430002631. Адвокатом в інтересах Цвілого О.В. направ-
лялись адвокатські запити від 16.01.2015 р та 02.02.2015 р. з прохан-
ням надати копії постанов про закриття даних кримінальних прова-
джень, які незаконно ігнорувалися слідчим відділом Харківського ра-
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йонного відділу (з обслуговування Харківського району та м. Любо-
тин) ГУМВС України в Харківській області. Згідно з листом слідчого 
управління ГУМВС України в Харківській області від 08.06.2015 р., 
адвоката поінформовано про проведену перевірку та вжиття дисци-
плінарного реагування до слідчого та начальника слідчого відділен-
ня – безпосередніх виконавців адвокатських запитів. Дана відповідь 
була отримана лише після скарги адвоката від 28.04.2015 р. Міністру 
внутрішніх справ.

Адвокатом здійснювалися запити до Кременчуцької ВК № 69 у від-
повідь на який отримано відповідь 03.10.2014 з медичною документа-
цією засудженого Цвілого О.В. Також запити до прокуратури Харків-
ської області щодо надання копій постанов про закриття кримінальних 
проваджень за фактом доведення до самогубства Цвілого О.В.

14.05.2015 р. дружина Цвілого О.В. подала заяву про злочин до 
Генеральної прокуратури. 22.05.2015 р. щодо неправомірних дій ад-
міністрації Темнівської ВК № 100. Прокуратурою Харківської облас-
ті було надіслано лист про відмову у відкритті кримінального прова-
дження. 

26.05.2015 р. адвокатом в інтересах дружини Цвілого О.В. була 
спрямована до Печерського районного суду м. Києва скарга на без-
діяльність прокурора щодо невнесення відомостей про кримінальне 
правопорушення до ЄРДР. Дана скарга була задоволена, а компетент-
ні особи прокуратури зобов’язані провести досудове розслідування.

01.07.2015 р. адвокатом в інтересах Цвілого О.В. спрямовано дві 
скарги до Харківського районного суду Харківської області на поста-
нови слідчих про закриття кримінальних проваджень щодо доведен-
ня Цвілого О.В. до самогубства. Дані скарги судом були задоволені, 
а постанови про закриття кримінального провадження були скасова-
ні 14.07.2015 р.
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Моніторинговий візит 5 березня 2015 р.
до Бердянської ВК № 77

Представник Харківської правозахисної групи, який є помічником 
народного депутата та два кореспонденти видання «Права людини» 
здійснили моніторинговий візит без попередження до Бердянської ВК-
77 з метою перевірки інформації про побиття 13 засуджених, що прибу-
ли до цієї колонії відбувати покарання з черговим етапом.

Колонія одразу видалася неординарною і почала претендувати на 
побиття рекордів в різних номінаціях серед пенітенціарних закладів, 
які відвідували монітори. Перша номінація – «безперешкодне відвід-
ування установ», передбачене статтею 24 КВК. З 13 відвіданих уста-
нов системи виконання покарань ВК-77 виборола перше місце – чека-
ти на вхід до пропускника на прохідній довелось 53 хвилини без жод-
них раціональних пояснень. Як моментальну нагороду ВК-77 отри-
мала виклик наряду міліції щодо перешкоджання доступу моніторів.

Плюсом було безперешкодне потрапляння на ділянку ДІЗО-ПКТ, 
в якій перебував лише один засуджений. Але тут плюси стали пере-
творюватись на мінуси. Засуджений М., який прибув етапом 27 лю-
того і мав би перебувати в карантині, як і решта 12 засуджених, що 
прибули разом з ним, натомість опинився в дисциплінарному ізоля-
торі, відбуваючи призначене ще в СІЗО попереднє адміністративне 
стягнення. Але, без сумніву, засуджений запам’ятає не це перебуван-
ня в ДІЗО, а «теплий прийом» по прибутті, сліди якого залишились на 
його тілі, і їх можна було спостерігати. Тут ми робимо паузу і пропо-
нуємо фотосесію, дозвіл на яку надав засуджений М.
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Цікаво, що жодних слідів документування цих тілесних ушкоджень 
та, відповідно, якогось пояснення їх походження в жодному із доступ-
них документів, зокрема, матеріалах особової справи, пов’язаних з помі-
щенням в ДІЗО ПКТ (медичний висновок), в журналі обліку виявлених 
тілесних ушкоджень у осіб, які прибули до Бердянської ВК № 77, не ви-
явлено. Тобто, після загоєння слідів побиття довести факти їх існуван-
ня буде неможливо. Хоча, згідно з медичним висновком, обов’язковим 
при поміщенні до ДІЗО, скарг на стан здоров’я засуджений М. не має, в 
умовах ДІЗО ПКТ утримуватись може.
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Оскільки засуджений М. перебуває в ДІЗО, то, незважаючи на та-
кий фізичний стан, він повинен перебувати або сидячи, або стоячи, бо 
ліжко після підйому о 6.00 зникає до часу відбою. Відтак, перебуван-
ня побитого засудженого в таких умовах, безсумнівно, прирівнюєть-
ся до нелюдського поводження за статтею 3 Європейської конвенції з 
прав людини.

Процес гамування засуджених, які прибули етапом 27 лютого, що 
підтверджено записом в Журналі застосування спеціальних засобів, су-
проводжувався застосуванням спецзасобу «Терен-4», наручниками (в 
тому числі й до засудженого М.), гамуванням гумовими кийками ПР-
73. Зі слів засуджених, вони відмовлялись виходити із автозаку, який 
доставив їх на територію ВК-77, і, відповідно, виведення їх зі спецтран-
спорту відбулось із застосуванням сили і спецзасобів. Результати, які 
нам вдалося зафіксувати на сьомий день після інциденту, свідчать про 
непропорційне й невиправдане застосування сили. В одного з 13 засу-
джених виявлено розбиту голову і гематому в області вуха, що дозво-
ляє зробити припущення про нанесення ударів в область голови спец-
засобами під час виведення засуджених з спецавтотранспорту або від-
разу після цього, хоча таке застосування спецзасобів категорично забо-
ронено. Вдалось переговорити з усіма засудженими, які прибули з цим 
етапом і вже сьомий день перебувають у ВК-77 на карантині. За їх твер-
дженням, 27 лютого били всіх, дехто з них мав видимі ознаки побиття, 
зокрема, травми голови, інших ділянок тіла, однак жоден з них не на-
важився зробити заяву про це моніторам. Навіть попри очевидні факти 
побиття та підтвердження такого факту з боку засуджених, через якісь 
причини, про існування яких ми можемо робити припущення, засудже-
ні відмовлялись свідчити про факт побиття.

Наступна номінація, в якій слід відзначити ВК-77, є надання засу-
дженим медичної допомоги. Оскільки факт нанесення тілесних ушко-
джень ніде не фігурував в документах, то й надання медичної допомоги 
було відповідним. Забої по всьому тілу – голови, спини, рук, ніг – жод-
ним чином не лікувалися.

Якби засуджений М. отримав такі ушкодження, перебуваючи на 
волі, поза сумнівом, треба було б провести кваліфіковане медичне об-
стеження і лікарем-травматологом, і невропатологом, із використанням 
МРТ та рентгенографії задля визначення внутрішніх ушкоджень. Поріз 
на лівій руці вочевидь потребує хірургічного втручання з нанесенням 
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швів. Ліва рука має виразні ознаки запального процесу – сильний на-
бряк, зміна кольору. Саму руку варто було б зашити, як мінімум.

ВК-77 можна визначити як заклад з суворою дисципліною і види-
мим порядком. З одного боку, ошатні приміщення, де перебувають за-
суджені, акуратна їдальня з нормальним раціоном, присутні ваги для 
контрольного зважування, проте при нас жоден засуджений не зважу-
вав свої порції, демонструючи повну довіру до чергових роздачі їжі та 
дотримання стандартів харчування в колонії.
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Наступна номінація – «дотримання дисципліни», яку ми спосте-
рігали під час візиту. В цій колонії вибудована «самоорганізація» за-
суджених: вони перебувають під контролем інших засуджених, які пе-
ребрали на себе функції адміністрації колонії, тобто віддають коман-
ди, накази та настанови засудженим, керують процесом пересування 
по території та дотриманням дисципліни.

Впадало в очі, що майже всі новоприбулі засуджені були взуті у че-
ревики великого розміру, які було вочевидь для них завеликі (див. фото). 
Це, можливо, є свідченням скрутного матеріального становища БВК-
77, ще одним підтвердженням чого було клацання механічної друкар-
ської машинки в оперативній частині і скарга представника адміністра-
ції на недостатню забезпеченість комп’ютерною технікою.
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Під час візиту проводився допит новоприбулих засуджених пред-
ставником прокуратури, при чому засуджені вказали нам на той факт, 
що під час проведення допиту в кабінеті був присутній представник 
адміністрації колонії, проте був відсутній адвокат або інший законний 
представник. У нас, як у осіб, які спілкувалися із засудженими, вини-
кає цілком логічне запитання, чи є такий допит законним та неуперед-
женим? Маємо надію, що на це питання нам нададуть відповідь ви-
щестоящі органи прокуратури.

І наостанок – про причини, які спричинили візит до БВК-77, а 
саме крик про допомогу близьких та родичів засуджених, які були 
присутні 27.02.2015 р. біля колонії, чули крики новоприбулих засу-
джених, які були викликані, на їхню думку, застосуванням надмірної 
сили до них. Цей сигнал вказує нам на те, що система виконання пока-
рань обов’язково потребує належного контролю за дотриманням прав 
людини, особливо щодо недопущення жорстокого поводження, не-
пропорційного, неправомірного застосування сили та психологічного 
тиску, що ймовірно відбувалось та відбувається в БВК № 77.

Що є показовим, жоден представник адміністрації навіть не ви-
словив сумніву щодо правомірності завдання таких тілесних ушко-
джень засудженим і не вбачав дикості в факті жорстокого побиття за-
судженого М.

Правова допомога для засудженого М.

Щодо побиття засудженого М.

Під час безпосереднього спілкування з засудженим М. він розпо-
вів детально про застосування сили до нього в БВК № 77. «Після того, 
як автомобіль заїхав на територію колонії та зупинився, М. почув з 
суміжного відділення автозака (приміщення автозака, де знаходились 
засуджені, було розділене на два ізольованих приміщення, де знаходи-
лись відповідно 6 та 7 засуджених) звуки, схожі на нанесення ударів 
по одягнутій людині, а також крики засуджених про допомогу та кри-
ки від болю. Після цього засуджений М. та інші засуджені, які з ним 
перебували в одному відділенні, в знак протесту проти безпідставно-
го застосування сили до засуджених нанесли собі порізи передплічь 
лезом одноразових бритв. Після чого робітники колонії забігли у від-
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ділення автозаку, де був заявник та почали бити усіх засуджених, які 
там перебували, руками, ногами, гумовими палицями та витягувати 
усіх назовні. М. били по всьому тілу, скільки йому було нанесено уда-
рів, він точно не може зазначити. Після того, як М. витягли з машини, 
його повалили на асфальт, одягнули наручники та продовжили бити 
протягом 3-5 хв. руками, ногами, гумовими палицями на очах у всіх 
новоприбулих засуджених. Згодом його потягнули до якоїсь промис-
лової будівлі з зеленими воротами. В даному приміщенні працівники 
колонії кинули на підлогу матрац, на який кинули М. та продовжили 
його бити руками та ногами по всьому тілу, в тому числі і голові, від 
чого він втрачав свідомість. Коли М. втрачав свідомість, його облива-
ли холодною водою, щоб привести до тями, після чого наступали но-
гами йому на потилицю, таким чином, щоб останній впирався облич-
чям у мокрий матрац та не міг дихати, при цьому продовжуючи його 
бити. Також М. заводили руки у наручниках за спину поза межі рух-
ливості плечових суглобів. Через триваючі побої, виламування плечо-
вих суглобів та позбавляння можливості дихати М. непритомнів де-
кілька разів і не може сказати, скільки часу тривали катування. Під 
час катувань М. погрожували та ображали нецензурною лайкою.»

На наступний день після жорстокого побиття засудженого М. 
27.02.2015 р. в БВК № 77 він письмово повідомив про дані факти про-
курора, який його відвідав. Відомості за фактом застосування сили до 
заявника були внесені до ЄРДР 02.03.2015 р. прокуратурою Запорізь-
кої області та розпочато розслідування. 

Засудженому М. було проведено судово-медичну експерти-
зу щодо наявності тілесних ушкоджень, якою зафіксовано численні 
ушкодження, що були спричинені не менш ніж 20 травматичними ді-
ями та могли утворитись 27.02.2015 р. 

За результатами короткого та неповного розслідування 31.03.2015 
р. слідчим була винесена постанова про закриття провадження через 
відсутність складу злочину в діях працівників БВК № 77. 01.04.2015 
р. процесуальним прокурором було скасовано дану постанову через 
її передчасність і продовжено розслідування та надано вказівки для 
слідчого провести ряд слідчих дій

12.05.2015 р. слідчим повторно була винесена постанова про за-
криття провадження через відсутність складу злочину при застосу-
ванні сили працівниками БВК № 77 до засудженого М. Для подаль-
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шого захисту прав засудженого М. Харківською правозахисною гру-
пою йому було надано захисника, який оскаржив дану постанову про 
закриття кримінального провадження до суду.

28.07.2015 р. слідчий суддя скасував постанову, оскільки слідчим 
залишились не перевіреними доводи заявника про його побиття піс-
ля виведення з автозаку та в окремому приміщенні промислової зони 
БВК № 77, а саме не з’ясовано, в яке саме приміщенні відводили заяв-
ника, де його били та чи бачили це інші засуджені, не проведено огляд 
даного приміщення з метою встановлення наявності, або відсутності 
слідів злочину, не допитано фельдшера БВК № 77, чи відрізнялись ті-
лесні ушкодження під час безпосереднього огляду та надання медич-
ної допомоги після виведення заявника з автозаку та під час огляду 
вже в ДІЗО, не з’ясовано, хто з працівників БВК №77 наносив заявни-
ку тілесні ушкодження, в якій кількості та за яких обставин .

В листопаді 2015 р. слідчим повторно була винесена постанова 
про закриття провадження через відсутність складу злочину. Дана по-
станова оскаржена захисником до суду (в задоволенні скарги та скасу-
ванні постанови судом було відмовлено, не зважаючи на те, що слідчі 
дії на необхідність проведення яких було вказано в попередній ухва-
лі слідчого судді, так і не були виконані. На ухвалу слідчого судді до 
апеляційного суду подано апеляційну скаргу, в задоволенні якої було 
відмовлено, а ухвала слідчого судді залишена в силі. 

Після вичерпання національних засобів захисту ХПГ підготовле-
но та направлено до Європейського суду з прав людини заяву за фак-
том катування М. 

Кримінальне переслідування засудженого М. після подій 
27.02.2015 р.

Задля приховання факту побиття засудженого М. працівники ко-
лонії та засуджені подали на нього заяву про злочин до прокуратури. 
В результаті розслідування даної заяви М. повідомлено про підозру 
31.03.2015 р., після чого висунуто обвинувачення, що він 27.02.2015 
р. при етапуванні з СІЗО, при прибутті до колонії відмовився виходи-
ти з автомобіля, тероризував засуджених, погрожував застосуванням 
та застосував силу до представників колонії та наніс членоушкоджен-
ня трьом засудженим.
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Для захисту інтересів засудженого М. Харківською правозахис-
ною групою йому було надано захисника. В рамках даного прова-
дження до обвинуваченого М. запобіжний захід не застосовувався, 
оскільки останній продовжував відбувати покарання за попереднім 
вироком. В грудні 2015 р. було прийнято закон, який передбачав пе-
рерахунок – день попереднього ув’язнення за два дні позбавлення 
волі. До суду, який виносив вирок, було подано клопотання про пе-
рерахунок попереднього ув’язнення засудженому М. Суд на підста-
ві цього закону виніс ухвалу про звільнення від відбування покаран-
ня М. як такого, що відбув покарання. 31.12.2015 р. М. був звільне-
ний з СІЗО.

27.01.2016 р. прокуратурою було ініційовано клопотання про об-
рання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, стороною 
захисту було надано суду докази безпідставності такого заходу. Суд у 
задоволенні клопотання прокуратури відмовив і застосував до М. до-
машній арешт у нічний час з 19-00 по 7-00. 01.03.2016 р. клопотан-
ня сторони захисту про зміну умов домашнього арешту задоволено та 
встановлено до М. домашній арешт з 22-00 по 06-00.

23.03.2016 р. при продовженні строку застосування домашнього 
арешту прокуратурою заявлялось клопотання про зміну запобіжного 
заходу через порушення М. умов домашнього арешту. Дані тверджен-
ня про порушення режиму не знайшли свого підтвердження і строк 
був продовжений без заміни запобіжного заходу.

На даний час триває судове засідання.
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Моніторинговий візит 05 квітня 2015 р.
до Харківської ВК № 43

05.04.2015 р. о 07 год. 35 хв. монітори прибули до Харківської ВК 
№ 43. Після повідомлення чергового на КП про візит без попереджен-
ня відразу прибула відповідальна особа та через 5-7 хв. ми потрапили 
на територію колонії.

Спочатку було оглянуто виробничу зону. В цехах виробничої зони 
були відсутні робітники окрім ділянки з виробництва «блоків». На ділян-
ці виготовлення «блоків» були присутні робітники, які повідомили, що 
працюють в неділю, в зв’язку з чим було оглянуто книгу видачі змінних 
завдань та обліку виконаних робіт засудженими на підприємстві устано-
ви. З записів книги виходило, що засуджені працюють на ділянці виго-
товлення блоків 6 днів на тиждень, а запис про їх змінні завдання та при-
сутність на даній ділянці в неділю 05.04.2015 р. був відсутній.

В цехах та ділянках з виготовлення продукції, приміщення та робочі 
місця були прибраними, в приміщеннях, які потребують примусової вен-
тиляції, дана вентиляція була присутня, але її функціонування не переві-
рялось через те, що роботи в даних приміщеннях не проводились.

Протягом всієї перевірки виникали проблеми через відсутність у 
чергового ключів від усіх виробничих приміщень, що тягнуло за со-
бою постійне очікування.

Була відвідана ділянка ДПК, в приміщенні де утримуються засу-
джені, ззовні за вікнами  даного приміщення розташований щит з на-
півпрозорого скла, через що в приміщенні недостатнє освітлення та 
вдень використовується штучне освітлення приміщення.

Біля таксофонів було помічено скупчення засуджених, проте був 
відсутній представник адміністрації, який би контролював дзвінки та 
заносив би відомості до журналу реєстрації дзвінків засуджених, через 
що було прийнято рішення про ознайомлення з журналом, проте жур-
нал прийшлося очікувати близько 7 хвилин. При ознайомленні з жур-
налом було встановлено, що існує зошит, в який вносять відомості від-
разу після дзвінка, так званий «чорновик», та журнал обліку засудже-
них, яким надаються платні телефонні розмови, куди вносять відомос-
ті з зошита. Викликають запитання дані з журналу реєстрації дзвінків, 
оскільки 01, 02, 03, 04 квітня 2015 року дзвінки здійснили відповідно 
22, 22, 22, 24 засуджених, проте 5 квітня, коли ми перебували в коло-
нії, згідно з даними зошита 107 засуджених здійснило дзвінки, але будь 
яких записів в журналі дзвінків за 5 квітня не було.
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Моніторинговий візит 15 квітня 2015 р.
до Софіївської ВК № 45

В колонії перебуває 573 засуджених з них працюють 144 осо-
би, в медсанчастині перебував 81 засуджений, на обліку з ВІЛ, 
СНІД перебуває 107 осіб, з них 58 отримують замісну терапію, за 
минулий рік звільнено 105 засуджених. Штат адміністрації коло-
нії – 250 осіб. 

Візит розпочався з відвідування ділянки ДІЗО-ПКТ, де утримува-
лись 4 засуджених. Двоє з них в цей час перебували в прогулянково-
му дворі. Засуджений В., який поміщений в ДІЗО, був хворий на ВІЛ 
та туберкульоз, має 950 клітин. Скарги на низьку якість води та харчу-
вання. Причина поміщення – знайдена в нього сім-карта.

Другий засуджений Ш. має в двох місцях пробитий череп, потре-
бує операції, перебуває в ПКТ як свідок у справі про вбивство іншо-
го засудженого. Проблемні питання для нього – він інвалід ІІ-ї гру-
пи, але не має ні трудового стажу, ні пенсії. Операція з встановлення 
пластин платна та коштує 40 тис. грн. З умов утримання вказує на по-
гану якість води. 

В ПКТ перебував засуджений З., у якого відсутня нижня щелепа, 
поміщений до ДІЗО на 1 місяць за відмову прибирати («кинули тряп-
ку»). До цього вже було порушення, перебував 5 місяців. 

В приміщенні є миші, якість умов – в окремих камерах – нор-
мальна, в окремих підлога та санвузол вимагають заміни.
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У 2014 році було 57 смертей, в 2015 – 17. Кількість інвалідів в ко-
лонії – 1 групи – 22, 2 групи – понад 300, 3 групи – приблизно 140. Час-
тина засуджених – здорові, вони залучені до догляду за хворими та та-
кими, що потребують догляду. У 2015 році по УДЗ звільнено 57 осіб. 

Двоє співробітників ВК № 45 захворіли на туберкульоз, один ви-
лікувався і повернувся до роботи, інший змінив місце роботи. Немає 
жодних пільг, доплат, що є ненормальним. 

У 90% випадків смерті засуджених померлих ховають за кошти 
колонії на кладовищі в селі поблизу колонії. За минулий рік це близь-
ко 50 осіб. 
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Промислова зона. Працює швейна майстерня, де шиють спецо-
дяг. Мотивацією для роботи є оплата, яка становить до 300-400 грн. 
після відрахувань, а також можливість вийти по УДЗ, маючи позитив-
ну характеристику. Також, зі слів засуджених, працює столярний цех.

Трудові відносини між засудженими-інвалідами оформлюються че-
рез майстерню на базі колонії, куди замовник з волі привозить свою си-
ровину та матеріали для виготовлення засудженими готової продукції. 
Купувати сировину не можуть, оскільки працює майстерня, а не держав-
не підприємство на базі колонії, тому цілком залежні від замовника.

Моніторинговий візит 15 квітня 2015 р. до Софіївської ВК № 45
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Окремий режим відбування покарання для інвалідів не передба-
чений, адміністрація колонії на свій розсуд дозволяє інвалідам пере-
бувати в ліжках, також є «тихий час» – 2 години щодня після обіду. 

Зустріли засудженого Сергія Кротова (з ним мали зустріч в МОБ 
Дніпропетровська в листопаді 2014 року). В нього хвороба Бюргера 
(Облітеруючий тромбангіїт). Не має 4 кінцівок, ставить питання про 
звільнення. Питання про те, де він буде проживати після звільнен-
ня – планує переїхати до Рівного. Це питання потребує детального 
вивчення – де буде проживати і за які кошти недієздатний інвалід-
колясочник? Чи є можливість поміщення до якогось цивільного при-
тулку? 

Опитали інвалідів-колясочників, основні скарги – на якість хар-
чування, неможливість звільнення по УДЗ, оскільки вони не працю-
ють і не мають заохочень. 

Питання щодо можливості спілкуватись телефоном – також, на 
думку засуджених, незадовільне. 

Засуджений О. – має трофічні виразки, вважає, що в такому ста-
ні не може відвідувати баню (помиття – двічі на тиждень вт-чт). Про-
сив нас поклопотати про звільнення його від відвідин бані. Начмед, 
з яким ми це обговорили, сказав, що стан його виразок дозволяє від-
відувати баню, йому буде забезпечено обробку ран медперсоналом у 
медпункті. 

Відвідали їдальню – вона в новому приміщенні, нове обладнання. 
Якість харчування та кількість їжі – задовільні. 

В усіх приміщеннях ми спостерігали бачки з кип’яченою водою. 
Користуються центральним водогоном (за словами нач. колонії). 

Палата з лежачими хворими після інсульту. Вони є фактично ін-
валіди 1 групи, за якими доглядає один із засуджених. Виникає питан-
ня щодо доцільності їх перебування в установі та можливості звіль-
нення за ст. 84 КК України та ст. 537 КВК України та про їх подальшу 
долю у разі звільнення.

Окрема проблема, піднята засудженими – «кримське питання». 
Як отримати пенсії засудженим з Криму, які відбувають покаран-
ня в колоніях на території, підконтрольній Україні? Їхні пенсійні 
справи – в Криму. Інше питання – як оформити пенсію особам, які 
досягли 65 років, відбуваючи покарання. Чи вони не мають права 
на пенсію? 

Моніторинг прав людини в установах виконання покарань   ●   Книга перша



115

Так само постало питання щодо паспортів. Більшістю паспорти 
знаходяться в матеріалах судових справ. Проблема, коли це в Кри-
му. Але так само проблема, коли немає належної відповіді щодо пас-
порта (за словами представника адміністрації – у відповідь на запит 
щодо паспорта – в 90 % випадків приходить інформація про відсут-
ність паспорта і його потрібно відновлювати, що тягне і певну про-
цедуру, і час). Це питання, яке вимагає окремого розгляду та вирі-
шення. 

Засуджений Т. – хвороба Паркінсона. Просив про знеболюючі. 
Також потребує препаратів, яких немає, (циклодол) а замінники вва-
жає неефективними. Лікар (начмед) сказав, що цього хворого подали 
за ст. 84 КК та ст. 537 КВК на звільнення. УДЗ в нього має бути в ве-
ресні 2015 року. Щодо ліків – то на використання циклодолу у лікар-
ні ВК-45 немає ліцензії, цей препарат застосовується в психіатричних 
лік. закладах, вони дають дозволені замінники.

Засуджений Д. з 4 стадією онкозахворювання. Має ще 7 років від-
бувати покарання. Лікар:  засудженому проведено хірургічне втручан-
ня, загрози життю немає, здійснюється мед. нагляд. У засудженого 
стадія 4.4. за класифікатором онкозахворювань. 

Поширені причини смерті засуджених – ВІЛ-інфекція та супро-
відні захворювання (туберкульоз, гепатит С), злоякісні новоутворен-
ня, серцево-судинні захворювання. 

Проблемне питання щодо засуджених, які за судово-медичною 
експертизою визнані такими, що не мають психічних захворювань, 
але на практиці їх поведінка не відповідає даним висновкам, через що 
вони становлять загрозу для обстановки в колонії та порушують пра-
вила поведінки. При загостренні психічного стану їх направляють в 
МОБ № 20, де їх трішки підліковують та направляють назад.

Звільнення засуджених за ст. 84 КК та ст. 537 КВК в 2015 році: по-
дали 12 осіб, звільнено – 5 осіб, 3 – відмовлено, 2 померли за цей час. 

При спілкуванні з адміністрацією колонії останні повідомили, що 
після звільнення за УДЗ або за хворобою засуджені-інваліди доволі 
часто вчиняють новий злочин задля того, щоб повернутися до коло-
нії, де за ними доглядають та піклуються і, на превеликий жаль, коло-
нія для них є звичним середовищем. Це все трапляється, оскільки на 
свободі вони нікому не потрібні і за ними ніхто не піклується та не за-
ймається їхньою ресоціалізацією.

Моніторинговий візит 15 квітня 2015 р. до Софіївської ВК № 45
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Правова допомога засудженому Кротову С.П.
щодо звільнення за хворобою

Кротов С.П. засуджений згідно з вироком Апеляційного суду Рів-
ненської області від 09.07.2008 року за п.п. 4, 12, 13 ч.2 ст. 115 КК 
України, призначено покарання у виді чотирнадцяти років позбавлен-
ня волі, яке він відбуває у Софіївській ВК №45. Є інвалідом 1-ї гру-
пи довічно, нездатний до самообслуговування, та потребує постійно-
го догляду.
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Під час моніторингової місії у Софіївській ВК №45 адвокатом 
ХПГ було укладено договір з Кротовим для надання допомоги щодо 
його звільнення від відбування покарання по стану здоров’я, так як 
його хвороба входить до переліку захворювань, які є підставою для 
подання до суду матеріалів про звільнення засуджених від подальшо-
го відбування покарання.

Адвокат зібрав необхідні документи, звернувся до Софіївського 
районного суду Дніпропетровської області з клопотанням про звіль-
нення Кротова від покарання за хворобою. Під час судового розгляду 
за клопотанням адвоката суд призначив судово-медичну експертизу 
щодо наявності у Кротова захворювань, які дають йому змогу звіль-
нення від подальшого відбування покарання, оскільки висновок по-
вторно призначеної судом спеціальної лікарської комісії був ідентич-
ний попередньому висновку, у якому говорилося про відсутність та-
ких захворювань у Кротова, що суперечило фактично ампутованим 
кінцівкам Кротова. 15.03.2016 року суд ухвалив рішення про звіль-
нення Кротова від відбування покарання за хворобою.

Прокурором подано апеляційну скаргу на ухвалу про звільнен-
ня Кротова. 28.04.2016 р. ухвалою апеляційного суду Дніпропетров-
ської області скасовано ухвалу Софіївського районного суду Дніпро-
петровської області від 15.03.2016 року та призначено новий судовий 
розгляд в суді першої інстанції у зв’язку із істотними порушеннями 
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вимог кримінального процесуального закону, так як в матеріалах про-
вадження відсутній журнал судового засідання та технічний запис су-
дового засідання.

13.06.2016 року Софіївський районний суд у іншому складі суду 
ухвалив рішення яким відмовив в задоволенні клопотання адвоката в 
інтересах Кротова Сергія Павловича, про звільнення від подальшого 
відбування покарання за тяжкою хворобою, як необґрунтованого. На 
дану ухвалу адвокатом подано апеляційну скаргу у задоволенні якої 
апеляційним судом було відмовлено. Ухвала Апеляційного суду про 
відмову у звільненні Кротова оскаржена до касаційного суду. Судо-
вий розгляд триває. 
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Моніторинговий візит 15 квітня 2015 р.
до Синельниківської ВК № 94

У першу чергу були відвідані ділянки ДІЗО, ПКТ, ДПК. При спіл-
куванні засуджені повідомили про розповсюджене застосування ст. 
391 КК України «Злісна непокора вимогам адміністрації» до засудже-
них, в яких строк відбування покарання підходить до завершення, та 
те, що дана практика почала застосовуватись з призначенням діючо-
го начальника установи.

Для перевірки даних фактів в Єдиному реєстрі судових рішень 
було перевірено кількість винесених вироків засудженим, які відбува-
ють покарання в СВК №94 за ст. 391 КК України Синельниківським 
міськрайонним судом Дніпропетровської області. Так, згідно з дани-
ми реєстру щодо вироків за ст. 391 КК України:

• в 2013 р. судами України було винесено 153 вирока, з яких 1 
вирок засудженому СВК №94, тобто 0,7%;

• в 2014 р. судами України було винесено 129 вироків, з яких 10 
вироків засудженим, що відбували покарання в СВК №94, тобто 8%;

• в 2015 р. судами України винесено 32 вироки, з яких 6 вироків 
засудженим, що відбували покарання в СВК №94, тобто 19 % від всіх 
вироків, що в 2,5 рази більше ніж за попередній рік та в 28 раз більше 
ніж в 2013 році.

Дана тенденція збільшення застосування ст. 391 КК України ви-
кликає занепокоєння, оскільки такі рішення майже не оскаржуються 
в апеляційному порядку та відсутні виправдувальні вироки.



120

Також особи, які утримувались в ДІЗО, ПКТ, ДПК скаржились на ве-
лику кількість мишей, які «сплять з ними», не надання для ознайомлен-
ня нових ПВР, не застосовують УДЗ та заміну режиму на більш м’який.

Проводилось спілкування з засудженими, які повідомили, що 
найбільш розповсюдженою підставою застосування дисциплінарних 
стягнень є не відвідання засудженими їдальні, що розцінюється адмі-
ністрацією, як порушення розпорядку дня. Також не відпускають на 
УДЗ, не відправляється кореспонденція, відсутнє протезування зубів.

Засуджений Г. повідомив, що його вже тривалий час не перево-
дять до МОБ, хоча він потребує хірургічного втручання, оскільки хво-
ріє на остеомієліт.

Засуджений Р. повідомив про конфліктну ситуацію з майором Л., 
яка зі слів засудженого виразилась в використанні майором нецензур-
ної лайки до засудженого, та тим, що майор вимагав, щоб адвокат за-
судженого не надсилав листи цінними, оскільки майор не хоче ходити 
на поштове відділення, щоб забирати листи.

З самому початку начальник установи повідомив, що промисло-
ва зона не працює, оскільки відсутні замовлення через подорожчан-
ня паливо-мастильних матеріалів та електроенергії. Проте пізніше 
підлеглий начальника, повідомив його за нашої присутності про те, 
що провів перевірку засуджених на промисловій зоні, в зв’язку з чим 
було вирішено оглянути промислову зону.

Там було помічено, що майже всі дахи пошкоджені, але в даних 
приміщеннях відбуваються промислові процеси.
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На ділянці з переробки пластмас були відсутні працівники, про-
те в підсобному приміщенні була встановлена система відеонагляду 
за ділянкою виробництва. Начальник установи повідомив, що віде-
онагляд було влаштовано «комерсантами», які орендують у них при-
міщення. «Дозволи на встановлення відео спостереження не потріб-
ні», – повідомив начальник. Згідно з записами в документах засудже-
ним видавали за роботу чай та сигарети марки «Донской табак», які 
можливо, є контрабандними11. 

Начальник не зміг повідомити, яким чином урегульовані право-
відносини між колонією та комерсантами.

11 http://www.rbc.ua/rus/analytics/delo-tabak-kontrabanda-kontrafakt-
prodolzhayut-1427805997.html.
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Основним напрямком виробництва в колонії є переробка поліети-
лену в пластмасу, проте в цехах були відсутні правила техніки безпе-
ки та будь-які висновки про шкідливість цих пластмас. 

В приміщенні переплавки поліетилену навколо стін були облад-
нанні просто в підлозі канави для стікання води, вода в яких збира-
лась, застоювалась та підтоплювала частину приміщення. Начальник 
повідомив, що це сталось через забиту каналізацію. Проте виникає 
питання, чому в приміщенні, де забилась каналізація та стоїть вода, 
працюють люди з електрообладнанням.

Також було оглянуто виробництво, спеціалізоване на переробці ска-
тів від автомобілів, яке полягає в відокремленні дроту від резини вручну 
за допомогою плоскогубців. Щодо оплати засуджені нічого не могли ска-
зати, окрім того, що їм вистачає на чай та сигарети. Дані виробництва роз-
ташовані в аварійній будівлі, де місцями провалена підлога, стеля та об-
сипаються стіни, що є небезпечним для життя працюючих засуджених.
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На всіх вказаних ділянках відсутні табелі робочого часу, журна-
ли закріплення за робочими місцями, книги видачі змінних завдань та 
обліку робочого часу.

За підсумками візиту залишилось питанням урегулювання право-
відносин між засудженим та «комерсантом». Також ніхто не зміг від-
повісти на питання щодо існування державного підприємства на базі 
колонії.

Моніторинговий візит 15 квітня 2015 р. до Синельниківської ВК № 94
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Моніторинговий візит 16 травня 2015 р.
до Ізяславської ВК № 31

Загальні дані про установу на 16.05.2015 р.:
Чисельність адміністрації:               240 осіб
Загальна кількість засуджених:               351 особа
Кількість працюючих:                69 осіб
Кількість осіб в ДІЗО:                11 осіб.
Кількість осіб в ПКТ:                13 осіб.
Кількість осіб в ОК:                відсутні.
Кількість осіб в медсанчастині:               10 осіб.
Кількість засуджених за ст. 391 КК України:             відсутні.
Кількість засуджених за ст. 345 КК України:             3 осіб.
Кількість засуджених на обліку з сифілісом, ВІЛ, СНІД:  3 осіб.
Кількість засуджених, які отримують замісну терапію:   3 особи.
Кількість засуджених схильних до самогубства:            13 осіб.
Кількість засуджених схильних до членоушкодження:   31 особа.
Кількість засуджених схильних до втечі:               3 осіб.
Кількість засуджених злісних порушників:             45 осіб.
Кількість засуджених скаржників:               відсутні
Кількість звільнених осіб за поточний рік:             54 особи.
Скільки було викликів швидкої допомоги:             не було.
Скільки засуджених записані в журналі тілесних
ушкоджень:                                                                6 осіб.
Кількість випадків застосування спецзасобів
до засуджених:                                                                 19 разів.
Кількість релігій в колонії:              3 релігії.
Група моніторів прибула до Ізяславської ВК № 31 16.05.2015 р. 

о 9 год. 49 хв. На прохідній вони надали документи, а саме посвід-
чення помічника народного депутата України, кореспондента Інфор-
маційного бюлетеню «Права людини» Харківської правозахисної 
групи та паспорти громадян України та повідомили, що мають на-
мір здійснити візит без попередження в порядку ст. 24 КВК України.

У ході формальної процедури перевірки документів відповідаль-
ні особи не з’являлися тривалий час, проте черговим на прохідну за-
телефонували та ті повідомили всі наші дані, після чого почали запи-
тувати, від якої ми політичної партії. Черговий молодший інспектор 
на КПП був не готовий до виконання своїх повноважень по перевірці 
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документів, склалося враження, що він не мав уявлення про візити без 
попереджень і повноваження моніторів про що активно розмовляв по 
телефону, судячи з усього, зі старшим офіцером. Василь Мельничук 
намагався пояснити, що наша група не потребує додаткової акредита-
ції для візиту, після чого черговий передав Мельничуку В. мобільний 
телефон. Мельничук пояснив те ж саме першому заступнику началь-
ника колонії для спілкування з керівництвом закладу.

Близько пів на одинадцяту вийшов начальник установи Сорока 
І.М., з яким ми зайшли на територію колонії, але на охоронювану те-
риторію колонії він нас не допускав під різними надуманими підста-
вами. Сорока І.М. звинувачував Мельничука В. в тому, ніби остан-
ній вирвав з рук чергового мобільний телефон, після чого викликав 
чергового, але не того, і запитав цього іншого чергового, чи виривав 
Мельничук В. в нього з рук мобільний телефон. На це питання  остан-
ній не міг дати однозначної відповіді, проте керівник установи вказав 
черговому, що Мельничук В. вирвав в нього телефон та, користую-
чись своїм службовим становищем, наказав написати заяву на Мель-
ничука В. Усе це було зафіксовано на відео.

Група моніторів наполягала на тому, щоб її допустили та охоронюва-
ну територію колонії, проте начальник створював штучні перешкоди для 
того, щоб як можна довше затягнути час, на кшталт необхідності переко-
натися в дійсності наданих моніторами документів. За наявності бруталь-
ного нехтування норм статті 24 КВК Україні в частині, що гарантує всі-
ляке сприяння моніторинговим візитам з боку керівництва закладу і пер-
соналу, монітори були змушені викликати наряд міліції за номером 102.

Дочекавшись наряду міліції, монітори написали пояснення та 
змушені були чекати, поки пояснення напише начальник. На питан-
ня, адресоване до начальника установи: «Чи є перешкодою для нашо-
го візиту написання ним пояснення, чи супровід моніторів може здій-
снювати один з його заступників?» відповіді не прозвучало. І тільки о 
14:45 тобто через 5 годин з моменту прибуття та очікування монітори 
були допущені на територію виправного закладу.

Потрапивши на територію колонії, ми відвідали приміщення дов-
готривалих та короткотривалих побачень, стан останніх задовільний 
та за комфортом поділяється на два типи – підвищеного комфорту та 
звичайні. Вартість перебування в них становить 50 грн. та 25 грн. за 
добу відповідно.

Моніторинговий візит 16 травня 2015 р. до Ізяславської ВК № 31
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За фактом недопущення моніторів на протягом 5-ти годин до ви-
правного закладу було направлено заяви до прокуратури та ДПтСУ 
для притягнення до відповідальності винних осіб, за результатами 
розгляду яких ДПтС України не виявила ніяких порушень, а прокура-
турою була винесена вказівка керівнику установи. 

Метою даного візиту була перевірка інформації про проведення 
обшуку в даній колонії з залученням спеціальних загонів ДПтСУ та 
застосуванням сили до засуджених.

Під час очікування біля входу до колонії з неї постійно виходи-
ли люди в камуфляжній формі. Саме ці люди, можливо, й були пред-
ставниками спеціальних загонів ДПтСУ, оскільки їх вийшло близько 
тридцяти чоловік групами по 5-6 осіб, при виході черговий не вносив 
їхні дані до журналу реєстрації осіб, при чому вони виходили не під 
час передачі зміни працівників колонії.

В першу чергу була відвідана ділянка ДІЗО, в якій зазвичай утри-
муються засуджені з тілесними ушкодженнями, які їм завдають через 
неправомірні дії і після чого поміщують до ДІЗО, ОК або ПКТ.

Опитані особи майже всі стверджували про жорстоке побиття під 
час обшуку з боку представників персоналу і штучні накладені дис-
циплінарні стягнення. Окремі засуджені продемонстрували тілесні 
ушкодження, серед яких були садна з характерними ознаками побит-
тя з застосуванням гумових кийків. За словами засуджених ці тілесні 
ушкодження були отримані ними під час проведення обшуку. За свід-
ченнями засуджених залякуванню і побиттю піддавалися найбільше 
засуджені 3 загону, 24-х із 36-ти засуджених цього загону помістили в 
камери ДІЗО ПКТ під виглядом дисциплінарних стягнень.

Засуджений К. показав рану на стопі та сказав, що били при об-
шуку лише третє відділення, з третього відділення на ПКТ помістили 
24 особи з 39. Його посадили через те, що ніби він перешкоджав за-
конним діям персоналу під час проведення обшуку

В камері №1 дуже погане освітлення.
В ПКТ перебували й засуджені на загальних підставах: двоє за-

суджених побили молодшого інспектора, їм повідомлено про підо-
зру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст. 
345 КК України. В одного із них не рухається права кисть взагалі. 
Повідомив, що це внаслідок того, що при обшуку на його руці стри-
бали в «берцах».

Моніторинг прав людини в установах виконання покарань   ●   Книга перша



Після цього були відвідані служби ресоціалізації, у всіх службах 
на вулицю були винесені поламані меблі, матраци, особисті речі засу-
джених.

При огляді засуджених на їх обличчях не було ушкоджень. За-
суджені були запрошені на анонімне спілкування, але ніхто не хотів 
спілкуватись та не скаржився ні на що. Що, ймовірно, свідчить про 
те, що поки нас не допускали на територію, то з ними проводили «бе-
сіди».

Щодо побутового забезпечення
Видно результати проведених ремонтів, заміни електромереж, 

ремонт ДПК, їдальні. Але склалось враження, що в колонії є примі-
щення відремонтовані, для комісій, і ті, в яких відбувають покаран-
ня засуджені, де й не «пахло» ремонтом. В усіх приміщеннях ДПК та 
ДІЗО проблеми з освітленням приміщень, оскільки денне світло туди 
не потрапляє, а штучне дуже погане.

Моніторинговий візит 16 травня 2015 р. до Ізяславської ВК № 31
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